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 پيش گفتار: 

 

هر  ،	"و كسورات آنها  و ساير پرداختيهاي پرسنلياسبه پرداخت حقوق و مزايا نحوه مح"	چهتابك    
كاربردي با محوريت ايجاد نگاه علمي و عملي به موضوع شناخت، اكتساب و مستندسازي  كتابچه يك عنوان بهساله 

 وذيحسابي تهيه در زمينه امور مالي و ، بر اساس آخرين قوانين و بخشنامه ها تجربيات و استخراج دانش از آن
مالي و عالقمندان به اين محترم ذيحسابان، مديران و كارشناسان كليه  آن،مخاطبين اصلي  و گرددمنتشر مي
سطوح مختلف هستند كه به دنبال تبديل دانش هاي ضمني خود به دانش آشكار و انتقال آن  و رده ها در مباحث

 به نسل بعد مي باشند.
 وتدوين شده  ،تهيه كنندگانشار تجربيات و دستاوردهاي مطالعاتي و پژوهشي حاضر با هدف انت چهكتاب    
مباحث عملي و فرآيند كسب دانش در زمينه تا به منظور آشنايي اجمالي مخاطبين با  نموده اندتالش گان دنگارن

بر اساس تاكنون و هر ساله  1389سال، از سال  10تجريبات خود را در اين زمينه به مدت  حقوق و دستمزد،
 آخرين قوانين و بخشنامه اصالح و به روز رساني نموده و در اختيار عالقمندان قرار دهند.

 اساتيد و دوستان از نيست. اشكال از خارج كتابچه هم مانند هر نوشته ديگري اين هاي نوشته كه طبيعي است    
 كتابچه اين مطالب روزآوري به مالي واحت ايرادات اصالح خود در ارشادي نظرات نقطه كه خواهشمنديم بزرگوار

 را راهنمايي فرمايند. ما
 

 1399خردادماه 
 

 سيد مهدي ابوالقاسمي                    علي ياري                                                                                                                              

 ذيحساب و مدير امور مالي آموزش و پرورش شهر تهران                        ذيحساب شركت آب منطقه اي همدان                                        
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9913سال ماهخردادتا اقالم حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها بر طبق آخرين قوانين، بخشنامه ها جدول نحوه محاسبه كسورات   

 
   

ف
دي
ر

 

 شرح

 بيمه  ماليات

تامين 

اجتماعي 

27%    

 بازنشستگي

22,5% 

بيمه 

خدمات 

 درماني

7% 

مقرري      

 ماه اول

مشمول 

اضافه 

 كار

  �  �  �  �  �  � حقوق ثابت ١

٢ 
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 :١٣٩٩ونه حكم حقوقي  يك كارمند فرضي رسمي و پيماني در سال من

 

حكم حقوقي كاركنان رسمي و پيماني بر اساس دستورالعمل فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از 
 )اي بد آب و هو(كارمند فرضي متاهل با يك فرزند و ساكن در يكي از استانها آيتمهاي زير تشكيل شده است:

 
 

 

مورخ 177/91/200آب و هوا (بخشنامه  يالعاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدستورالعمل پرداخت فوقموضوع د *
 )(ضريب مربوطه ضربدر حقوق ثابت-)معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 7/1/1391
 فوق العاده شغل مشاغل تخصصي)+ درصد مجموع حقوق ثابت 35ق.م.خ.ك ( 68ماده  10موضوع بند  **
 ق.م.خ.ك ( امتياز بند مذكور ضربدر ضريب سال) 68ماده  5موضوع بند  ***

 هيأت وزيران) 31/1/1398هـ مورخ 56485/ت8724(تصويبنامه شماره  1398ضريب حقوق سال  7****موضوع بند 

هيأت  31/1/1398مورخ هـ 56485/ت8724(تصويبنامه شماره  1398ضريب حقوق سال  8موضوع بند *****
  وزيران)

 نکته:

با توجه به اينكه در سنوات قبل تفاوت تطبيق درحكم حقوق ثابت تلقي مي شد، در محاسبه فوق العاده ويژه و  -1
، عنوان  1399قانون بودجه سال  12بدي آب و هوا و ... نيز جزء محاسبات مي آمد اما به استناد بند الف تبصره

تفاوت هم مانند سال قبل  1399حكم حقوق  بدون تغيير باقي مي ماند. لذا در سال شده كه تفاوت تطبيق در 
 تطبيق در محاسبات فوق العاده ويژه و بدي آب و هوا و ... لحاظ نخواهد شد.

 ريال-مبلغ امتياز وق العاده هاحقوق ثابت و ف

 

 حقوق ثابت

 15,359,400 6,300 حق شغل

 6,582,600 2,700 حق مديريت

 11,519,550 4,725 حق شاغل

 33,461,550 13,725 جمع

 435,464  تفاوت تطبيق

 2,676,924  *   %8 –فوق العاده بدي آب و هوا 

 2,962,170 1,215 كمك هزينه عائله مندي

 767,970 315 زينه اوالدكمك ه

 14,271,442  **   %35 فوق العاده ويژه

 7,314,000 3,000 شغل مشاغل تخصصي  ***فوق العاده 

 1,479,866 607 **** 1398) قانون بودجه12تفاوت تطبيق بند(ي) تبصره (

 2,406,306 987 *****  1397) قانون بودجه12) بند (الف) تبصره (1تفاوت جزء(

 65,775,692  جمع
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هيأت  31/1/1398هـ مورخ 56485/ت8724(تصويبنامه شماره  1398ضريب حقوق سال  8و  7موضوع بند  -2
هاي آتي خواهد بود و در محاسبه اقالم پرداختي كه حقوق ثابت مبناي سالمشمول افزايش حقوق وزيران) 

العاده ويژه، پاداش پايان خدمت و غيره احتساب خواهد كار ساعتي، فوقالعاده اضافهباشد نظير فوقمحاسبه آنها مي
 .شد

 

 :1399در سال قرارداد كار معين (مشخص)  -، متاهل با يك فرزندمونه حكم حقوقي  يك كارمند فرضي ن
 

در  ،سازمان اداري و استخدامي كشور 7/12/1398مورخ  713818بخشنامه شماره ) 2) و (1براساس بند هاي (
قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترميم حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار  )29) ماده (3اجراي تبصره (

تطبيق و تعيين حق شغل و شاغل كارمندان  ر گرديده كهمقرمعين (مشخص) و نحوه تعيين حقوق و مزاياي آنان 
امتيازات جداول حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرايي  ) %80(قرارداد كار معين (مشخص) بر اساس 
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  21/2/1388مورخ  14593/200فصل دهم قانون، بخشنامه شماره 

و با اجراي اين دستورالعمل، ضوابط و دستورالعملهاي مغاير  گيردن اصالحات، صورت جمهور (سابق) با آخريرييس
درخصوص پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان قراردادكار معين ( مشخص) ازجمله مفاد بخشنامه شماره 

 رمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (سابق) ملغي االث 13/11/1390مورخ  200/90/28965
 مي گردد.

كارمند محاسبات نمونه حكم حقوقي يك ) %80(لذا آيتمهاي حكم حقوقي كارمند فرضي اين بند بر اساس  
  بشرح ذيل خواهد بود:) اين كتابچه 2اشاره شده در بند ( 1399فرضي رسمي و پيماني در سال 

آيتمهاي پرداختي نگارش  ت ساير( اعداد اشاره شده در اين حكم، فرضي بوده و صرفاً براي استفاده در محاسبا
 شده است).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريال-مبلغ امتياز حقوق ثابت و فوق العاده ها

 

 حقوق ثابت

 12,287,520 5,040 حق شغل

 5,266,080 2,160 حق مديريت

 9,215,640 3,780 حق شاغل

 26,769,240 10,980 جمع

 4,388,400 1800 فوق العاده شغل

 6,692,310  فوق العاده ويژه

 2,141,539     %8 –فوق العاده بدي آب و هوا 

 2,962,170 1,215 كمك هزينه عائله مندي

 767,970 315 كمك هزينه اوالد

   ساير

 43,721,629  جمع
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 :1399در سال  كارگريقرارداد  -، متاهل با يك فرزندمونه حكم حقوقي  يك كارمند فرضي ن
 

مورخ  43309/42450مصوبه شماره قانون كار و  41ماده بر اساس  كارگري حكم حقوقي كاركنان قرارداد
از آيتمهاي زير  26/01/1399مورخ  7933شماره مصوبه شوراي عالي كار به و هيأت محترم وزيران  13/2/1388

  تشكيل شده است:

 

 19,112,700 حداقل دستمزد –الف 

 4,000,000 كمك هزينه اقالم مصرفي خانوار  : –ب 

 3,000,000 كمك هزينه مسكن: –ج 

 1,911,270 اوالد براي هر فرزند) :مندي (حقكمك هزينه عائله  –د 

 1,000,000 سنواتي پايه -هـ 

 29,023,970 جمع حقوق : –ز 

 نكته:
مصوبات مورد اصالح قرار گرفته و  17/3/1399توسط شوراي عالي كار در تاريخ  26/1/1399مورخ  7933بخشنامه 

درصدي پايه سنواتي  5درصدي حقوق پايه و كاهش  5، افزايش هزار توماني حق مسكن 200ين جلسه افزايش ا
بعد از تصويب در هيئت وزيران قابليت اجرايي در  ه كه كه براي تأييد نهايي به هيئت وزيران فرستاده شد هبود

 فيش هاي حقوقي كارگران را خواهد داشت
 

 :حقوق ثابت
 

 مي باشد. شغل، حق شاغل و حق مديريت شامل مجموع حق 
مي هر سال جزء حقوق ثابت تلقي  ،تفاوت تطبيق 1396تا سال 1388نكته: بر اساس قوانين بودجه ساالنه از سال 

 "	در حكم حقوق بدون تغيير باقي مي ماند"بعنوان  1399و  1398بودجه قانون 12تبصره بند الف  شده اما در
   د.وش نميبات فوق العاده ويژه و بدي آب و هوا و ... لحاظ محاسقيد شده است و لذا در 

     

 :مزاياي مستمر
 

قانون مديريت خدمات كشوري، فوق العاده هاي شغل، ايثارگري و سختي كار و كار  76به استناد تبصره ذيل ماده 
نامه شماره بر اساس بخشدر محيط هاي غير متعارف بعنوان فوق العاده هاي مستمر تلقي شده اند اما 

يز ن ژهويفوق العاده معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور  8/10/1388مورخ 95314/200
معاون  24/4/1393مورخ  3699/93/200شماره كه اين موضوع طي بخشنامه  مزاياي مستمر ديده شده است. ءجز

ه اخذ تفسير از مجلس شوراي اسالمي گرديده محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول ب
ماده  10است. بنابراين تا زمان ابالغ تفسير موضوع از سوي مجلس شوراي اسالمي، فوق العاده ويژه موضوع بند 
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معاونت توسعه  8/10/1388مورخ 95314/200قانون مديريت خدمات كشوري نيز طبق بخشنامه شماره  68
 رئيس جمهور جزء مزاياي مستمر تلقي مي گردد.مديريت و سرمايه نيروي انساني 

 
 :تفاوت تطبيق

 

قانون مذكور، ري درصورتيكه با اجراي فصل دهم كشوقانون مديريت خدمات  78تبصره به استناد تفاوت تطبيق 
هاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي العادهحقوق ثابت و فوق

طبيق اين تفاوت ت نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود ومي دريافت
گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي هاي بعدي مستهلك ميارتقاء ضمن درج در حكم حقوقي با

 گردد.يا وظيفه نيز منظور مي

بگير از افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقكل كشور،  1399دجه سال ) قانون بو12تبصره (بند الف به استناد 
 در اين قانون انجام مي گيردطور جداگانه توسط دولت قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به

 بدون تغييرقانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق  )78) و (71واد (به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع م
 پذيرد.بماند، انجام مي باقي

 

 :كمك هزينه عائله مندي و كمك هزينه حق اوالد 

 

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه  30/11/1398مورخ  696488به استناد بخشنامه شماره 
 العمل براساس دستور كه شاغل رسمي مستخدمين به اوالد كمك هزينه و مندي عائله هزينه كمككشور، ضريب 

تعيين شده  اوالدهر براي امتياز  210براي عائله مندي و  810امتياز فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري
اين امتياز كه امتياز افزايش يافت   630و  1215درصد افزايش به ترتيب به   50با  1/12/1398بود از تاريخ 

وضوع تصويبنامه شماره م 1399ضريب حقوق سال )2بند ( به استنادمي شود.  ضربدر ضريب سال
 است.ريال  2,438هيأت وزيران ،  20/1/1399هـ مورخ 57593/ت3718
فرزند  نبودن شاغل نيز و تحصيل ادامه شرط به دنمي كن استفاده بند اين مزاياي از كه اوالدي براي سن حداكثر
 .بود خواهد اناث اوالد براي شوهر نداشتن و تمام سال25 ذكور
 مزبور سني محدوديت مشمول ذيربط پزشكي مراجع تشخيص به افتاده كار از و علولم : فرزندان1 تبصره

 .نميباشند

 خود يا و باشد افتاده كار از يا و معلول آنان همسر يا و نبوده همسر داراي كه شاغل زن : مستخدمين2 تبصره

 .شوند مي دمن بهره مندي عائله هزينه كمك مزاياي از هستند فرزندان مخارج تنهايي متكفل به

 .بود خواهد اجتماعي تامين مقررات و قوانين براساس مندي عائله هزينه كمك : 3 تبصره

هيئت عمومي شورايعالي مالياتي از  24/4/1371مورخ  3044/4/30بر اساس راي شمارهعائله مندي و حق اوالد 
 .پرداخت ماليات حقوق معاف مي باشد

 شود. نمينيز قانون تامين اجتماعي مشمول كسر حق بيمه  86 طبق ماده مندي عائله هزينه كمكهمچنين  
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  :و قرارداد كار معين(مشخص)رسمي و پيماني سقف و نحوه محاسبه اضافه کار كاركنان 

 

و قراردادكار معين(مشخص) رسمي و پيماني فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان  پرداختسقف 
قانون مديريت خدمات  68ماده  9و با رعايت بند دستگاه  اعتبارمصوب حداكثر به ميزانهاي اجرايي دستگاه
  مجاز مي باشد.كشوري 

  عبارت است از: ) قانون مديريت خدمات كشوري68) ماده (9بند الف دستورالعمل اجرايي بند ( 1 به استناد ماده
 9 بندو همچنين  غل و مديريتمجموع امتيازات شغل، شاحقوق ثابت (برابر است با  مبلغ هر ساعت اضافه كار -

تصويبنامه  1398ضريب حقوق سال  8و  7بند موضوع ( 20/1/1399ه مورخ 57593/ت3718تصويبنامه شماره 
  .176 تقسيم بر ،سال يضربدر ضريب ريال هيأت وزيران) 31/1/1398هـ مورخ 56485/ت8724شماره 

 

 :يرسمي و پيماننحوه محاسبه اضافه کار كاركنان  مثال -الف 

 رضاف ،اشاره شده در اين كتابچه پيماني)، (رسميبر اساس نظر مقام مسئول دستگاه اجرايي به كارمند فرضي 
 ساعت اضافه كار تعلق مي گيرد كه مطابق قوانين و مقررات، بشرح ذيل محاسبه مي شود: 120

 37,347,72                                                 جمع حقوق مشمول اضافه كار                                   
 37,347,722÷ 176 =212,203                                                                  نرخ هر ساعت اضافه كار 
  120 × 212,203=  25,464,360                        سر ماليات       قبل از ك ساعت 120مبلغ اضافه كار براي 

 25,464,360×  %10= 2,546,436                                                           اضافه كارماليات  % 10مبلغ 
 25,464,360  - 2,546,436= 22,917,924                         پس از كسر مالياتخالص اضافه كار پرداختي 

 
 ن قرارداد كار معين(مشخص):مثال نحوه محاسبه اضافه كار كاركنا -ب

ساعت اضافه كار  120بر اساس نظر مقام مسئول دستگاه اجرايي به كارمند فرضي (قرارداد كار معين)، فرضا 
 تعلق مي گيرد كه مطابق قوانين و مقررات، بشرح ذيل محاسبه مي شود:
 26,769,240                                    جمع حقوق مشمول اضافه كار                                               

 26,769,240÷ 176= 152,098                              نرخ هر ساعت اضافه كار                                     
  120×  152,098=    18,251,760          كسر ماليات                    ساعت قبل از 120مبلغ اضافه كار براي 

 18,251,760×  %10= 1,825,176                                 ماليات اضافه كار                          % 10مبلغ 
 18,251,760  -1,825,176= 16,426,840                       پس از كسر ماليات   خالص اضافه كار پرداختي 

 
 

) ساعت در ماه مشروط بر آنكه مجموع مبلغ اضافه كار به 175رمندان (حداكثر اضافه كار ساعتي كا :1نكته 
 ) درصد حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر وي تجاوز ننمايد.50كارمندان در يك ماه، از حداكثر (

حداكثر تا بيست درصد كارمندان هر دستگاه اجرايي كه وضعيت شغلي آنها ضرورت انجام اضافه كار بيشتر  :2نكته
ايجاب مي نمايد، بر اساس دستور العمل صادره از سوي باالترين مقام دستگاه از محدوديت سقف پنجاه درصد را 

 مستثني مي باشند.فوق ) اين دستور العمل 2موضوع ماده (
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مبناي كسور بازنشستگي كارمندان مشمول قانون ياد قانون مديريت خدمات كشوري  106ماده  استناد : به3نكته
قانون مذكور  مي باشد. بنابراين ) 68) ماده(10بت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند (شده حقوق ثا

 فوق العاده اضافه كار ساعتي مشمول كسور بازنشستگي نمي شود.
ت ) قانون مديري78تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (قانون برنامه پنجم توسعه:  50ماده  )ز( : به استناد بند4نكته 

  شود.) قانون مذكور لحاظ نمي68) ماده (9هاي موضوع بند (العادهخدمات كشوري در محاسبه فوق
پر شدن سقف  درصورت: با توجه به اينكه معافيت مالياتي هنگام پرداخت حقوق محاسبه مي گردد، لذا 5نكته 

 لحاظ نمي شود. معافيت مذكور در هنگام پرداخت اضافه كار معافيت، 
 
  :قرارداد مشاغل كارگري (تابع قانون كار)اسبه اضافه كار كاركنان محنحوه 

 

فرم قرارداد مشاغل كارگري  22بند  قرارداد مشاغل كارگري كه به استناددر صورت ارجاع كار اضافي به طرف 
كه مقرر مي دارد، طرف  هيأت محترم وزيران 1/11/1390هـ مورخ 47643/ت213471موضوع مصوبه شماره 

مذكور بهره مند مي و از مزاياي قوانين   "خواهد بود هر لحاظ تابع قانون كار و قانون تأمين اجتماعي"از   قرارداد
 :محاسبه و پرداخت مي شودبه شرح ذيل طبق قانون كار و شود، 

ساعت اضافه كار تعلق  70بر اساس نظر مقام مسئول دستگاه اجرايي به كارمند فرضي (قرارداد كارگري)، فرضا 
 گيرد كه مطابق قوانين و مقررات، بشرح ذيل محاسبه مي شود: مي

 19,112,700مشمول اضافه كار                                                                                        دستمزد
 )19,112,700÷ 220( ×  40/1= 121,626                                                    اضافه كارنرخ هر ساعت 

   121,626× 70=8,513,820                                            ساعت                   70مبلغ اضافه كار براي 
 

اگر حقوق كاركنان قراردادي زير سقف معافيت مالياتي باشد و بعبارتي حقوق آنان سقف معافيت مالياتي را  نکته:
 پرداختيهاي وي لحاظ مي گردد. و يا سايرهنگام پرداخت اضافه كار  ي معافيتپر نكند مابق

 

  :ماموريت
 

ـ مورخ 57598/ت8206(تصويبنامه شماره  1399) ضوابط اجرايي بودجه سال 12ماده ( به استناد  02/02/1399ه
ه ناممشمول اين تصويب هاي اجراييالعاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاهفوق ت وزيران)،ئهي

شوند و ناچار كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي
مصوبه شماره  5موضوع بند ريال) 17,974,500(به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا 

نامه به مأخذ يك بيستم ن هر يك از بندهاي اين تصويبدر مورد مشمولي، 20/1/1399هـ  مورخ 57593/ت3718
به مأخذ يك پنجاهم  مي باشد)در حكم پرسنلي آنچه مشمول كسر حق بيمه  ،(منظور از مازادو نسبت به مازاد 

العاده روزانه موضوع بند نامه فوقباشد. ساير موارد مطابق آييندر سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي
 ) قانون استخدام كشوري و اصالحات بعدي آن خواهد بود.39ه ((ث) ماد
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از ميزان مندرج در بند يادشده  ) ماده مذكور، در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد1به استناد تبصره (
 باشد.قابل پرداخت مي

انجام وظايف خاص نگهداري، ) ماده فوق الذكر، كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب 2و به استناد تبصره (
باشند، هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود ميها موظف به انجام مأموريتمرمت و بازگشايي راه

العاده مربوط ) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق1و تبصره (» خارج از حوزه شهرستان محل خدمت«از قيد 
 .ها قابل پرداخت خواهد بودبه آن

 محاسبه حق ماموريت با بيتوته عبارتست از:
 

 حداقل حقوق و مزايا) = حق ماموريت با بيتوته×20/1)] + ("مشمول بيمه"حقوق و مزايا كارمند -حداقل حقوق و مزايا×( 50/1[ 
 

ون قان 39آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده  2به استناد ماده  حاسبه حق ماموريت بدون بيتوتهم
 با بيتوته ميمتر كمتر نباشد(نصف فوق العاده كيلو 30كه فاصله محل ماموريت از استخدامي كشوري مشروط بر آن

  ).باشد

قانون  39اصالح ماده يك آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ) 1به استناد بند الف ماده ( :1 نكته
مورخ  ه36ت  36/ت 15220مصوبه شماره  بصره به ماده مذكورآن و الحاق چند ت 4استخدام كشوري و تبصره 

مي باشد. ماه )6در يك سال تقويمي شش (م مأموريت هر مستخد حداكثر مدت 24/02/1369  

هر گونه تخلف در انجام مأموريت به صورت  اين بند، 1) اصالحيه ذكر شده در نكته 12(تبصره براساس  :2نكته 
فوق العاده روزانه بيشتر از مدت مأموريت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي  مأموريت غير واقعي و پرداخت

ف متخل كننده دريافت و كننده تأييد ‚دهنده شنهادپيو داراي عواقب شرعي و قانوني مي باشد. بديهي است 

 . شناخته مي شوند و اينگونه تخلفات قابل ارجاع به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است

قانون مديريت خدمات كشوري به  68) ماده 9بند الف دستورالعمل اجرايي بند( 3به استناد تبصره ماده : 3ه نكت
درصد)  50، كارمنداني كه در اجراي اين ماده (استثناء محدوديت سقف 21/2/1388مورخ  14593/200شماره 

از اضافه كار موضوع اين ماده براي  به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموريت برخوردار مي شوند
يعني همزمان نمي توانند هم حق ماموريت كامل بگيرند و هم اضافه كار ( ايام ماموريت برخوردار نخواهند شد

وليكن چنانچه مجبور به انجام كار اضافي براساس مفاد ماده يك اين آيين نامه شوند، درصد حقوق)  50بيش از 
 ) اين دستورالعمل بالمانع خواهد بود.3) و (2با رعايت ماده (پرداخت اضافه كار به آنان 

 حق ماموريت با بيتوته كاركنان رسمي و پيماني بر اساس حكم فرضي عبارت خواهد بود: :1مثال

1,726,608= ]50 /1) ×17,974,500– 59,368,628) + [(20/1×17,974,500  ( 

عبارت  1ماني بر اساس حكم فرضي و با فرض مثال : حق ماموريت بدون بيتوته كاركنان رسمي و پي2مثال

 1,726,608  ÷ 2=863,304                                                                                                  خواهد بود:

اف از ماليات مي حق ماموريت مع 31/4/1394قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  91ماده  6به استناد بند نكته: 
 باشد.
 حق ماموريت با بيتوته كاركنان قرارداد كار معين(مشخص) بر اساس حكم فرضي عبارت خواهد بود:: 3مثال 

1,296,234] =50 /1) ×17,974,500– 37,849,950) + [(20/1×17,974,500  ( 
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 اهد بود:بر اساس حكم فرضي عبارت خو كارگريماموريت كاركنان قرارداديك روز : حق 4مثال

      637,090 = 30 ÷  19,112,700 

به كارگراني كه به موجب قرار داد يا موافقت بعدي به ، قانون كار جمهوري اسالمي ايران 46ماده به استناد  نكته:
ماموريت هاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد 

ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد . همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت  كمتر از مزد
 . آنها را تامين نمايد

كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور  50ماموريت به موردي اطالق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل  -تبصره
 . اموريت توقف نمايدشود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل م

 
 :هزينه غذا ، اياب و ذهاب و مهد كودك

 

هـ مورخ 57598/ت8206(تصويبنامه شماره  1399سال ضوابط اجرايي قانون بودجه ) 11(ماده  به استناد
انك براي بو مبادله شده موافقتنامه  مطابق باهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كمكهيئت وزيران)،  2/2/1399

هاي رفاهي پرداخت كمك .قابل پرداخت است 1398ها و شركتهاي دولتي در سقف عملكرد بودجه سال ها، بيمه 
) قانون مديريت 124مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (

 است.قتنامه، مجاز مفاد موافبا رعايت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و 
هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاه -1تبصره 

 هاي اداري قابل پرداخت است.با تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه
) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از 84,000( هزار چهارتاد و شهاكثر كمك هزينه غذاي روزانه حد -2تبصره 

) ريال و در 1,600,000( هزار ششصديك ميليون و نمايند در تهران ماهانه حداكثر سرويس سازماني استفاده نمي
) 1,058,000هزار ( يك ميليون و پنجاه و هشتشهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و باالتر ماهانه حداكثر 

به ازاي هر فرزند زير شش سال دستگاههاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي ريال و مهد كودك براي زنان كارمند 
 ) ريال قابل پرداخت است.1,265,000( و دويست و شصت و پنج هزاريك ميليون ماهانه حداكثر 

هاب كاركنان خود را به شكل نقدي دستگاه هاي اجرايي مستقر در كالن شهرها مجازند هزينه اياب و ذ-3تبصره 
پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري 

هزينه اياب و ذهاب  ) بيش از عملكرد %10ده درصد (تواند حداكثر غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي
 .باشد 1398ل پرداختي به كاركنان در سا

 
 :١٣٩٩) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ١٠پاداش موضوع ماده (

 

هـ مورخ 57598/ت8206(تصويبنامه شماره  1399ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ) 10ماده ( به استناد
اي توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزايهاي اجرايي ميدستگاه 1399در سال هيئت وزيران)،  2/2/1399

 عايتو با رمندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي 
به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش  قانون برنامه ششم توسعه) 7ماده ( بندهاي (ت) و (ث)
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هاي مستلزم ذكر و تصريح ي دولتي (اعم از شركتهامذكور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت
) تبصره دبند () 3و جزء () 2(تبصره ) 1از جمله جزء ( با رعايت قوانين و مقرراتهاي دولتي ها و بيمهنام)، بانك

 .يا شوراهاي عالي آنها مجاز استعمومي پس از تصويب مجامع و  1399بودجه سال  قانون )21(
 

 :الياتهاي مستقيمقانون م ٢١٧پاداش ماده 
 

مالياتهاي مستقيم ( به استثناي ماليات بردرآمد  اختصاص يك درصد از وجوه وصولي ماليات و جرائم موضوع قانون
شركتهاي دولتي ) به آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در 

ه و يا مي دارند. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشت
 .مستثني است ،وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير

 

  :هزينه جابجايي محل خدمت كاركنان
 

جايي العاده نوبت كاري و هزينه جابهنامه فوقآييندرداخل كشور به استناد  جابجايي محل خدمت كاركنانهزينه 
به  ن،هيات وزيرا 18/11/1395مورخ هـ  53143/ت614420شماره تصويبنامه موضوع  كارمندان	حل خدمتم

تعلق خواهد گرفت كه به موجب حكم رسمي محل جغرافيايي خدمت آنان به تشخيص  كارمندان رسمي و پيماني
ترين فاصله ور بر مبناي كوتاهدستگاه اجرايي از يك شهرستان به شهرستان ديگر تغيير يابد. مبلغ ريالي هزينه مذك

زميني اعالم شده بين دو محل توسط وزارت راه و شهرسازي بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاء هر 
نفر براي هر كيلومتر مشروط به اينكه از وسيله نقليه دولتي استفاده ننمايد معادل يك دوم ضريب حقوق ساالنه 

 .قابل پرداخت استو صرفا توسط دستگاه مقصد دمات كشوري ) قانون مديريت خ125موضوع ماده (
 

 هزينه جابجايي محل خدمت در داخل كشور=      ضريب حقوق ساالنه  2/1عداد نفرات ضربدر مسافت طي شده (كيلومتر) ضربدر ت
 

 حل خدمتبه كارمندي كه همسر او در يكي از دستگاههاي مشمول اين آيين نامه اشتغال دارد هزينه جابجايي م -
 از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

به كارمنداني كه به تشخيص دستگاه اجرايي براساس مفاد اين آيين نامه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي  -
جبران هزينه هاي ناشي از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان به محل  ،عالوه بر هزينه جابجايي محل خدمتكند 

ورتي كه فاصله محل جديد خدمت از محل قبلي تا يكصد و پنجاه كيلومتر باشد. معادل نصف جديد خدمت در ص
( حقوق و در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد معادل يك ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر 

(حق اوالد و  پرداخت مي شود.ثابت + تفاوت تطبيق + فوق العاده هاي شغل ، جذب ، ويژه و سختي كار ) 
 .گردد)گانه و حق مسكن و حق سرايداري در محاسبه هزينه سفر محاسبه نميهاي سهمندي و محروميتعائله
هزينه هاي جابجايي محل خدمت كارمندان در صورت جابجايي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه  پرداخت -

 د.داخت مي شواجرايي ديگر توسط محل خدمت دستگاه جديد كارمند پر

جايي و هزينه جاب  حمل وسايل و اثاثيه زندگيدر صورت انتقال كارمند رسمي يا پيماني فوق الذكر، هزينه  مثال:
  وي بشرح ذيل محاسبه و پرداخت مي شود:
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  با رعايت مراتب فوق مبلغ  كارمند رسمي و پيماني با حكم فرضي : حمل وسايل و اثاثيه زندگيهزينه 

 مي باشد.حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر ل كه شام ريال 59,368,628

كه با افراد تحت تكفل خود سه نفر باشند و  رسمي و پيماني كارمند : جابجايي محل خدمتهزينه محاسبه 
  كيلو متر جابجا شوند عبارتست از: 350بين دو شهر با فاصله 

 2,438÷  2=  1,219                                                                               حقوقساالنه ضريب  دوم يك 

 1,219×  3×  350=  1,279,950                                             هزينه جابجاييمبلغ 
 

 :كمك هزينه ازدواج و فوت 
 

 
 

 

، 4/12/1393) مصوب 2دولت (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  74ماده  به استناد
تعيين   6500در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و كمك هزينه ازدواج 

 شود.و پرداخت مي
: اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجين و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش  براي ازدواج مدارك مورد لزوم
 مزدوجه بيمه فرد حقوقي ـ دفترچ
اصل خالصه رونوشت وفات ـ اصل شناسنامه متوفي و سرپرست ـ براي اخذ كمك هزينه فوت:  مدارك مورد لزوم

  و متوفي . كارمندحكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه 
 :محاسبه آن عبارتست از ريال مي باشد. بنابراين 2,438مبلغ  1399: ضريب حقوق در سال 1نكته
  

  6,500×  2,438= 15,847,000                               به ريال 1399در سال  مك هزينه فوت و ازدواجك
 

هزينه هاي مذكور هيئت عمومي شورايعالي مالياتي  19/3/1376مورخ 4/30-2911بر اساس راي شماره  :2نكته
 .مشمول ماليات نمي باشد

 .قابل پرداخت مي باشدبطور جداگانه غل در يك محل كار نيز به هر دو زوج شاكمك هزينه ازدواج  :3نكته
 : به كاركنان قراردادي كمك هزينه هاي مذكور از طريق سازمان تامين اجتماعي قابل پرداخت مي باشد.4نكته

 

 :حساب پس انداز كاركنان دولت 
 

، 4/12/1393) مصوب 2دولت ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 74به استنادماده 
  گردد.تعيين و پرداخت مي150 حساب پس انداز كاركنان دولت(سهم دولت)، امتياز در كليه دستگاههاي اجرائي

 ريال مي باشد. بنابراين: 2,438مبلغ  1399: ضريب حقوق در سال 1نكته
 

   150× 2,438=  365,700 حساب پس انداز كاركنان (سهم دولت) به ريال
 

انداز سهم پس %100انداز كاركنان دولت، هر ماه برابر ) قانون تشكيل حساب پس1: به استناد (ب) ماده (2تهنك
انداز سهم دولت مي باشد. بنابراين سهم مستخدم نيز به ميزان سهم كاركنان دولت يعني پسعنوانهر مستخدم به

 مي باشد. بنابراين: 150ضريب 
 

 150× 2,438=  365,700 مستخدم) به ريالحساب پس انداز كاركنان (سهم 
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 :پاداش پايان خدمت
 

قانون مديريت خدمات كشــوري، به كارمندان مشــمول اين قانون كه بازنشــســته مي   107با توجه به مفاد ماده 
ــتمر  ــال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مس ــوند به ازاء هرس ــغل، ( حقوق ثابت+  *ش فوق العاده هاي ش

(تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي     و ويژه) ي كار و كار در محيط هاي غير متعارف ايثارگري و سخت 
 . هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد

و با حكم فرضي اين  1399سال خدمت در سال  30محاسبه پاداش پايان خدمت كارمندي كه پس از  مثال:
 مي شود:  هبازنشست كتابچه

 

 پاداش پايان خدمت=   و مزاياي مستمر  يك ماه آخرين حقوق× سال 30

 

970,402,920=30×32,346,764 

قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشــي از هزينه هاي ضــروري به  2با توجه به قانون اصــالح ماده  -1نكته 
مجلس شــوراي اســالمي به ازاي هر بار محكوميت اداري در ده ســال آخر  21/10/1381كاركنان دولت مصــوب 

 ش پايان خدمت مستخدم كسر مي شود.، يك ماه از پاداخدمت 
( و فوق  و تفاوت تطبيق بدي آب و هوا، كمك هزينه عائله مندي و حق اوالدمقررات: بر اساس قوانين و  -2 نكته

 در محاسبه پاداش پايان خدمت لحاظ نمي شود.ديوان عدالت) 50و  49العاده ويژه به استناد دادنامه شماره 
ــتناد مفاد جزء (: به 3نكته ــره (3اس ــال 12) بند (الف) تبص برابر  7پاداش فوق، حداكثر  1399) قانون بودجه س

 سال كه از لحاظ بازنشستگي    30قانون مديريت در ازاي هرسال خدمت تا سقف    76حداقل حقوق و مزاياي ماده 

 )17,974,500×7(×30=  3,774,645,000                            :مثال .و وظيفه مالك محاسبه قرار مي گيرد
ل، ايثارگري و سختي كار و كار در محيط هاي غير متعارف بعنوان فوق قانون مديريت خدمات كشوري، فوق العاده هاي شغ 76به استناد تبصره ذيل ماده  *

 8/10/1388مورخ 95314/200شماره  بخشنامهو   1399) قانون بودجه سال 12) بند (الف) تبصره (3جزء ( اساسبرفعال اما العاده هاي مستمر تلقي شده اند 

ين موضوع طي بخشنامه شماره . كه اژه نيز جزء مزاياي مستمر ديده شده استمعاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور فوق العاده وي
معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به اخذ تفسير از مجلس شوراي اسالمي گرديده است.  24/4/1393مورخ  3699/93/200

انون مديريت خدمات كشوري نيز طبق بخشنامه ق 68ماده  10بنابراين تا زمان ابالغ تفسير موضوع از سوي مجلس شوراي اسالمي، فوق العاده ويژه موضوع بند 
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور جزء مزاياي مستمر تلقي مي گردد. 8/10/1388مورخ 95314/200شماره 
 

 ذخيره مرخصي:
 

سته مي شوند قانون مديريت خدمات كشوري، به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنش 107با توجه به مفاد ماده 
به ازاء هرسال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي 

 ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق قانون مديريت خدمات كشوري  اشاره مي دارد كه :  84ماده 

قوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل مرخصي كاري با استفاده از ح
 ذخيره شدن است.
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ربط حداكثر توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيكارمندان دستگاههاي اجرايي مي -1تبصره  
ادامه تحصيالت عالي سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي 
 تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود. 

كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعالجي  -2تبصره 
ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از العالج به تشخيص وزدر سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب

 گردد. بيني مينامه اين فصل پيشباشد و مقررات مربوط در آئينمحدوديت زماني مذكور مستثني مي
مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعالجي تابع همان مقررات  -3تبصره 
 باشند. مي

توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش برند ميسر آنها در مأموريت بسر ميكارمندان زن كه هم -4تبصره 
 .سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند

ا استفاده از مزد قانون كار ب 64برابر ماده ساالنه كارگران قراردادي با قرارداد معين  يمرخصي استحقاق -5تبصره 
 . ز مرخصي ساالنه خود را ذخيره كندروز ا 9واند هر كارگر مي ت 66برابر ماده و روز  26
رئيس جمهور و رئيس آقاي انصاري معاون محترم  2/10/1397مورخ  533555نامه شماره  5اما به استناد بند (

كار معين بر اساس  قراردادنيروهاي  يذخيره مرخصي استحقاقسازمان اداري و استخدامي كشور مدت و نحوه 
 )شوري مي باشد.قانون مديريت خدمات ك

ز ه اهر كارگر ميتواند براي اداي فريضه حج واجب در طول مدت كار خويش فقط يكبار و به مدت يكما -6تبصره 
 374رأي شماره بر اساس  .مقررات بارداري زنان هم شرايط خاص خود را دارد. مرخصي استحقاقي استفاده كند

هاي العادهدريافت حقوق و فوقاستحقاق دم رسمي دولت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستخ 5/6/1385مورخ 
 .را دارد منديهاي استحقاقي استفاده نشده از جمله حق اوالد و كمك عائلهمربوط به ايام مرخصي

و با حكم  1399سال خدمت در سال  30كه پس از  رسمي پيماني محاسبه ذخيره مرخصي كارمند مثال:
 روز طلب مرخصي دارد: 350و  مي شود هبازنشست كتابچهفرضي اين 

 ذخيره مرخصي=   كل حكم پرسنلي)÷ روز  30× (  350

 

767,383,073  =350  ) ×30  ÷65,775,692( 

 فوق العاده تضمين: 
 

 16/12/74هـ مورخ  14669/ ت  38113قانون استخدام كشوري و تصويبنامه شماره  39به استناد بند ح ماده 
ين فوق العاده  تضمين به انبارداران گمرك ايران و مأموران دريافت و پرداخت وجوه هيأت وزيران فوق العاده  تضم

نقد و مخزن داران اوراق بها دار كه از بين كارمندان رسمي واجد صالحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و حكم 
 ايت مقررات مربوط پرداخت مي شود.دستگاه ذيربط منصوب مي شوند ، با رع

 

  كسر صندوق:فوق العاده 
 

ويلداران و تحصيلداران و قانون استخدامي كشوري فوق العاده كسر صندوق فقط به تح 39به موجب بند چ ماده 
 . قابل پرداخت استبراي جبران بخشي از خسارات ناشي از اشتباهات در وصول و ايصال وجوه  مامورين،
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هيأت وزيران ، فوق العاده كسر  16/12/74مورخ  هـ 14669/ ت  38113تصويبنامه شماره  5و  1به استناد مفاد 
صندوق براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار ماموراني قرار مي گيرد كه به رعايت مقررات و يا 
موافقت ذيحساب و حكم دستگاه ذيربط به كار دريافت و پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند و به ماخذ دو در هزار 

حداقل حقوق  % 50قدي ماهانه مأموران تعيين و پرداخت مي شود مشروط بر اينكه از ريال متوسط گردش ن
 مبناي جدول موضوع ماده يك قانون  نظام هماهنگ پرداخت تجاوز ننمايد .

به مأموراني كه ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه آنان كمتر از يك ميليون ريال است فوق العاده كسر صندوق 
عاده كسر صندوق پرداخت ه مأموراني كه امر پرداخت را بوسيله چك انجام مي دهند  فوق الب پرداخت نمي شود .

 نمي گردد.
 

  :حقوقمعافيت مالياتي 
 

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده  كشور،كل  1399) قانون بودجه سال 12تبصره(جزء (الف)  ) 2به استناد بند (
مبلغ و ) ريال 360،000,000االنه مبلغ سيصد و شصت ميليون (س 1399هاي مستقيم در سال ) قانون ماليات84(

 .شودتعيين ميبراي يك ماه ريال  30,000,000
 

  :ماليات حقوق
 

) 1هاي (العاده (به استثناي تبصرهنرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق
اي از مقررات مربوط به اعضاي ) قانون اصالح پاره5يم و با رعايت ماده (هاي مستق) قانون ماليات86) ماده (2و (

با اصالحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر  1368/12/16هيأت علمي مصوب 
مشمول ماليات  ) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن%10درصد (آن مشمول ماليات ساالنه ده

درصد ) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات ساالنه بيست%15درصد (ساالنه پانزده
باشد. ميزان معافيت مالياتي ) مي%25درصد () و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج20%(

ميليون  هشت و هشتاد و دويست مبلغ ساالنه	مستقيم هايتماليا قانون	)101و () 57(اشخاص موضوع مواد 
 .شود) ريال تعيين مي288,000,000(
 عبارت است از: كتابچهمحاسبه ماليات حقوق كارمند رسمي و پيماني با حكم فرضي درج شده در اين  مثال: 

 62,045,552                :)هوا بدي آب و++مزاياي مستمر(حقوق ثابت+تفاوت تطبيقماليات  مشمول كسوراتماهانه حقوق 

 62,045,552 –  30,000,000= 32,045,552  مشمول ماليات كارمند فرضيماهانه درآمد 

 32,045,552×  %10=  3,204,555                                                                                ماليات حقوق يك ماه      

د خواه صفر ريالماليات ماهانه حقوق وي  باشد كمتر از ميزان معافيت مالياتي ،كارمندماهانه  نكته: اگر حقوق
 .بود
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 :ندگانو رزم آزادگان ،معافيت مالياتي جانبازان 
 

از تاريخ  24/1/81مورخ  5/30ـ  2157/7117شماره براساس دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور به
 ونظر از درصد جانبازي آنان و كليه آزادگان  كليه جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي صرف 27/11/1380

از پرداخت صددرصد ماه حضور در جبهه  12ل قانون برنامه ششم رزمندگان با حداق 88همچنين طبق بند(ذ) ماده 
كنندگان حقوق صرفاً با اخذ گواهي مربوطه از مراجع ذيصالح  ماليات بردرآمد حقوق معاف و كارفرمايان و پرداخت

 اد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان) مكلف به اجراي قانون مذكور خواهند بود.ني(ب
معافيت صددرصد حقوق اعم از مستمر و غير مستمر  18/9/1381مورخ  211ـ  5181رالعمل تبصره: براساس دستو
 باشد.مي 27/11/80كار جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگان از تاريخ از جمله پاداش و اضافه

 
  : بيمه عمر و حوادث

 

 8/3/1389مورخ  52078/43410و  18/2/1385 مورخ ه 28916 ت /15467 شماره هاي نامه تصويب استناد به
 دستورالعمل همچنينو  21/5/1395 مورخ ه 52739 ت /60259 شماره نامه تصويب و وزيران محترم هيات

 ريزي برنامه و مديريت) وقت( زمانسا 16/11/1385مورخ 186626/100 شماره بخشنامه به منضم اجرايي

 .گردد مي مبادله و تنظيمنان و بازنشستگان دولت پايه حادثه و فوت كارك بيمه عمومي شرايط و كشور
مهلت تعيين شده طبق  تا حداكثر خود بازنشستگان و كاركنان به متعلق ساالنه بيمه حقكل  بايد گذار بيمه

 بانك نزد سپهر0100055555002 شماره حساب بهدستورالعمل موجود در سايت صندوق جهت انعقاد قرارداد 

 ذكر با كشوري بازنشستگي صندوق نام به ،763 شعبه كد تهران در فاطمي دكتر انميد عبهش ، ايران صادرات
 تاريخ و ايران صادرات بانك شعبه كد ، فيش مبلغ حاوي كه راواريز و مشخصات واريزي  گذار بيمه شناسه كد

گان حادثه و فوت كاركنان و بازنشست بيمه سامانه " شده واريز هاي فيش ليست" جدول در باشد مي فيش
صندوق بازنشستگي كشوري را از  درج و تائيديه اداره كل امور ماليكشوري بازنشستگي صندوق دولت درسايت

 .نمايد اخذ صندوق
 سال در درصورتيكه ماهانه  عادي بيمه حق نرخبه استناد بخشنامه مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري، 

  گردد مي اعالم زير بشرح توضيحات رعايت با1399 سال باشد در شده منعقد قرارداد صندوق اين با گذشته

 
 ريال -مبلغ ساالنه  ريال -مبلغ ماهانه  موضوع

 284,808 23,734 شاغل مستخدم سهم
 254,808 21,234      بازنشسته سهم
 284,808 23,734 دستگاه سهم
 30,000 2,500 صندوق بازنشستگي سهم
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 مبلغ فوت بابت 1399در سال  هرنفر براي و بازنشستگان كاركنان پايه حادثه و فوت بيمه سرمايه -
مبلغ  حداكثر بدن اعضاء از دائم عضوي ازكارافتادگي يا قطع براي ريال و 79,113,100
 ريال مي باشد. 79,113,100

 
  :بيمه تامين اجتماعي

 

فوق العاده ها (به  كه از جمع حقوق و تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر وسهم كارمند  % 7بيمه تامين اجتماعي 
باز خريد ايام مرخصي، هزينه عائله مندي و اوالد ، هزينه سفر و فوق العاده ماموريت، عيدي، مابه التفاوت استثناء 

 هفوق العاده تضمين و اضافكمك هزينه مسكن و خواروبار در ايام بيماري، حق شير، پاداش نهضت سوادآموزي، 
خسارت اخراج و مزاياي پايان كار و پاداش افزايش  ناطق كمتر توسعه يافته، بدي آب و هوا و مكار و كسر صندوق

بيمه بيكاري در دستگاههاي ) %3(درصد و  4و بيمه مشاغل سخت و زيان آور  كسر مي شود سهم دولت % 20 توليد،
 اجرايي صفر مي باشد.

 مثال:

   59,368,628                                              =حقوق مشمول كسر حق بيمه تامين اجتماعي در حكم فرضي

 59,368,628×  %7= 4,155,804  حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند

 59,368,628×  %20= 11,873,726  حق بيمه تامين اجتماعي سهم دولت

 

  :بيمه خدمات درماني
 

هيئت 13/2/1399مورخ   ه 57639 /ت11989 شماره مصوبه 5بند بر اساس 1399نرخ حق بيمه درمان در سال 
 1399كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال  حق بيمه درمان خانوارهاي كاركناننرخ ، محترم وزيران

 :تعيين مي شودبه شرح زير حقوق و مزاياي مستمر  %7معادل 
 كسور حقوق مبناي %2بيمه شده شاغل  
 حقوق %7/1بازنشستگان و موظفين  
  قحقو %2دستگاه اجرايي  
ذيل سازمان بيمه سالمت ايران و برنامه مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه  و

 تعيين مي شود. بيمه خدمات درماني 
مشتركاً داراي  همچنين در صورتي كه زوجين هر دو مشترك صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشگري باشند و يا

در صورت درخواست اين تصويب نامه  ندوقهاي مربوط باشند، حق بيمه درمان موضوعدفترچه بيمه درماني از ص
 از حقوق سرپرست مرد كسر مي شود. زوجه 

) 6(صندوق بيمه كاركنان دولت در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده  بر اساس اين مصوبه، همه مشمولين
در  درصد دو برابر حداقل حقوق قانون كار، خود را7مي توانند با پرداخت  احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

 .صندوق مذكور بيمه درمان كنند
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ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بيمه  )، طبق2حق بيمه افراد تبعي درجه(
داماد  عروس و) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، 3شود. حق بيمه افراد تبعي درجه ( شده اصلي كسر مي

بيمه شده اصلي كسر  بيمه مصوب، از حقوقسرانه ) مازاد برحق  9/2و ساير موارد حسب ضوابط صندوقها) معادل (
پايان سن بيست و دو سالگي (و در صورت  مي شود. همچنين شمول افراد تبعي درجه يك براي فرزندان ذكور تا

 .فرزندان اناث تا زمان ازدواج يا اشتغال است براي ادامه تحصيل تا پايان سن بيست و پنج سالگي) و

بر اساس  تابع صندوق بيمه خدمات درماني رسمي و پيمانيشاغل حق بيمه خدمات درماني كاركنان  مثال: 

 حكم فرضي عبارت است از:

   59,368,628×  %2= 1,187,373  حق بيمه خدمات درماني سهم كارمند

   59,368,628×  %2= 1,187,373  حق بيمه خدمات درماني سهم دستگاه

   59,368,628×  %3= 1,781,059  حق بيمه خدمات درماني سهم دولت
 

  :كسور  بازنشستگی
 

، درصدي از حقوق و مزايا است كه حسب مقررات براي تامين پوشش بازنشستگي و وظيفه كسور بازنشستگي
شوري پرداخت مي گردد . درصدي از اين مشتركين ( مستخدمين ) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگي ك

وجوه توسط مستخدمين ( كاركنان ) و درصدي هم توسط كارفرمايان ( دستگاههاي محل اشتغال كاركنان ) 
نرخ كسور بازنشستگي در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر به موجب  د .شوپرداخت مي 

و مصوبه شماره  13/02/1379مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب  قانون اصالح پاره اي از مقررات 12ماده 
آن  %9ميباشد كه  %5/22برابر  01/07/1379هيئت وزيران از تاريخ  07/12/1379هـ مورخ  23358/ت 55880

( معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان ) از آن مربوط به  %5/13مربوط به مستخدمين ( كاركنان ) ميباشد و 
كه از جمع حقوق و تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر و  دستگاههاي محل اشتغال كاركنان ) مي باشد .(كارفرمايان 

قانون  5فوق العاده ها (به استثناء فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده 
بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود  سهم كارمند به صندوقنظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت) كسر و بابت 

مي باشد كه از بودجه خود به صندوق  ( معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان ) از آن مربوط به كارفرمايان %5/13و 
 بازنشستگي واريز مي شود.

حق بازنشستگي كاركنان رسمي و پيماني تابع صندوق بازنشستگي كشوري بر اساس حكم فرضي عبارت  مثال:

:است از  

   59,368,628×  %09= 5,343,177  بازنشستگي سهم كارمندبيمه حق 

   59,368,628×  %13,5= 8,014,765  حق بيمه بازنشستگي سهم دستگاه
 

 : بن غير نقدي
 

 از محل فصل ششم (رفاهيات اجتماعي) از پرداختدر صورت پرداخت كمك هزينه رفاهي بصورت بن غير نقدي، 
 )9/12/1389مورخ  601به شماره دادنامه  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ستند بهم( ماليات معاف مي باشد.



 

 

 

 

٢٥

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 :مقرری ماه اول
 

 

با توجه به عدم وجود حكمي درخصوص موضوع فوق در قانون مديريت خدمات كشوري، به استناد نامه شماره 
عيه اداره كل نظارت بر اجراي و اطالقائم مقام حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور  9/8/88مورخ  137793/9155

بوده و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم كماكان قوانين سابق حاكم بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 مقرري ماه اول خواهد بود. رمن جمله افزايش ضريب ساالنه حقوق كاركنان دولت مشمول كس

شود كه در هنگ  سمي ) و يا       مقرري ماه اول به وجوهي اطالق مي  شي به ر ستخدامي ( آزماي ضعيت ا ام تبديل و
شستگي واريز مي گردد .         صندوق بازن شت و به  ستخدم بردا شرح موارد ذيل از حقوق م   افزايش حقوق و مزايا به 

ق.ا.ك وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول ق.ا.ك مكلفند حقوق و فوق العاده شغل اولين      72به موجب ماده 
كه دوره آزمايشــي را طي كرده و به اســتخدام رســمي پذيرفته مي شــوند برداشــت و به صــندوق ماه كســاني را 

ـه افزايش       100حسب مفاد ماده  بازنشستگي كشوري بپردازند . قانون استخدام كشوري ، مبلغ مـاه اول هـرگـون
ركنان ثابت سازماني (  كا» فوق العاده شغل  « و » تفاوت تطبيق « ، » افزايش سنواتي  » « حقوق مبناء « حقوق 

 ) بايستي به صندوق بازنشستگي پرداخت گردد . صندوق بازنشستگي مشتركين
 

 : عيدي ساالنه يا پاداش پايان سال
 

 10و ضربدر ضريب سال محاسبه مي شود و براساس بند  )5000(عيدي ساالنه يا پاداش پايان سال با امتياز 
قانون مالياتهاي مستقيم از كسر  84معافيت مالياتي موضوع ماده  12/2قانون مالياتهاي مستقيم تا  91ماده 

هاي عيدي پايان سال غير مشمولين قانون خدمات كشوري شاغل در دستگاهضمناً  ماليات معاف مي باشد.
 شده است.عيدي پايان سال مشمولين قانون ياد شده تعيين  برابراجرايي 

 :  از كاركنان دولت عبارتست 1399محاسبه عيدي سال 

    12,190,000 =5,000  ×2,438 
 

 :هزينه تلفن همراه
 

هـ مورخ 57598/ت8206(تصويبنامه شماره  1399ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  )13ماده ( به استناد
) ريال در ماه به مديران و 300,000پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (هيئت وزيران)،  2/2/1399

ه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا كارمنداني ك
 مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

 
 :لباس هزينه

 

 خاص حفاظتي پوششهاي داشتن مستلزم و نمايند مي وظيفه انجام خاصي مشاغل در كه مستخدميني براي

 و ميشود گرفته نظر در و ....) كاله و ،كفش لباس قبيل زا( مناسب پوشش سال فصول حسب بر ، باشند مي
 86آئين نامه اجرائي ماده  2حق لباس كاركنان به موجب ماده  .گردد مي تامين مربوطه العمل دستور براساس

وزيران محترم عضو 8/4/1389مورخ 77683/44770قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 
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عي و دولت الكترونيك هيات دولت كه مقرر مي دارد دستگاهها مكلفند مفاد دستور العمل كمسيون امور اجتما
سازمان امور اداري و استخدامي كشور(سابق)راجع به ملبوس را براي كارمندان كه در اجراي ماده 15شماره 
 .تهيه گرديده است اعمال نمايند1345قانون استخدام كشوري مصوب 53
 

 ات:معافيت مالياتي رفاهي
 

موضوع ابطال بخشنامه شماره  89/12/9مورخ 601(ابالغ دادنامه شماره 90/2/27مورخ  4529/210امه شمارهبخشن
 سازمان امور مالياتي كشور) 12/4/87مورخ  33553

قانون مالياتهاي مستقيم در ماده  82نظر به اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات، موضوع ماده ” 
 40نوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيالت رفاهي كه در ماده همان قانون به ع 83

مجوز  15/8/1384) مصوب 27/11/1380قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
ون مالياتهاي قان 83پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده 

مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به كاركنان دولت، تحت عناوين مهدكودك، يارانه غذا،اياب و ذهاب، 
قانون  83و  82قـانون مـارالذكر، مـوضوعاً از شمول احكام مواد  40به عنوان مـصاديـق مـاده  …بن كاال و 

ديوان محاسبات كشور هم در تأييد  6/10/1389مورخ  256/20100مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 
مراتب مي باشد، النهايه بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور 

 42و ماده  19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند يك ماده  170تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 
 ”ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.قانون 

 قانون برنامه ششم توسعه: 88ماده ايثار گران در مربوط به قوانين 

ماه سابقه حضور در جبهه با استناد بند (ذ)  12ماليات براي رزمندگان با سابقه حداقل  %100معافيت  -1
 قانون برنامه. 88) ماده 7تبصره (

ماه تمام حضور در جبهه به موجب بند  24رزمندگان داراي  معافيت پرداخت كسورات بازنشستگي براي  -2
 ) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران.37قانون برنامه و ماده ( 88(و) ماده 

ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه از امتيازات يك مقطع تحصيلي  6برخورداري رزمندگان داراي حداقل  -3
 87قانون برنامه ششم. كه بدين ترتيب برابر بند (ر) ماده  88ده ) ماث) ذيل بند (6باالتر به موجب بند (

قانون مديريت  103قانون پيش گفته، اين عزيزان با داشتن مدرك كارشناسي مشمول بند الف ماده 
 .بوده و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت كنندخدمات كشوري 
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قانون استخدام كشوري و  39اصالح ماده يك آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 

آن و الحاق چند تبصره به ماده مذكور 4تبصره   

 

 روزانه العاده فوق نامه آيين اصالحيه	آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث 9الحاق عبارتي درماده 

 	سازمان امور اداري و استخدامي كشور
) قانون استخدام كشوري نو اصالحات بعدي 39ماده (» ث«) آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند 9در ماده (

 اضافه مي شود.» يا اتوبوس«عبارت » يا راه آهن«ن بعد از عبارت آ
 حسن حبيبي -معاون اول رييس جمهور

 

	 
 كشور استخدامي و اداري امور سازمان	دهاصالح ماده يك آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ما

 تصويبنامه راجع به اصالح آئيننامه فوق العاده روزانه
/ سازمان امور اداري و 27/ د مورخ 5180بنا به پيشنهاد شماره  2/2/1369هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 : تصويب نمود 1345) قانون استخدام كشوري مصوب  42استخدامي كشور و باستناد ماده ( 
) ذيل  4) قانون استخدام كشوري و تبصره (  39آئيننامه فوق العاده روزانه موضوع بند ( ث ) ماده (  -ماده يك 

 آن در موارد زير اصالح مي گردد:
 ريال)  1500(  ميزان به ها رشته كليه متصديان براي روزانه العاده فوق حداكثر ‚در ماده يك آئيننامه  -الف 
 ماه)  6(  شش به تقويمي يكسال در مستخدم هر مأموريت مدت حداكثر و افزايش يفعل وضعيت به نسبت
 .يابد مي كاهش
 ) ماده يك آئيننامه به شرح زيراصالح مي گردد: 4تبصره (  -ب 

به مستخدميني كه به منظور انجام طرحهاي مطالعاتي و اجرائي يا تحقيقات و نظارت فني به مناطق  - 4تبصره 
) و به مستخدميني كه به  %25مسكوني اعزام و در آن مناطق ساكن مي شوند معادل (  روستائي يا غير

)  %40مأموريتهاي دشوار اعزام و ناچار به انجام وظيفه در شرايط غير عادي مي شوند بعلت صعوبت كار معادل ( 
مورد پرداخت  عالوه بر فوق العاده مقرر در ماده يك به تشخيص وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط حسب

 	خواهد شد.
 -) به ماه يك آئيننامه فوق العاده روزانه اضافه مي گردند: الف 12) الي (7موارد زير به عنوان تبصره هاي ( - 2

فوق العاده روزانه مستخدميني كه جهت انجام مأموريت از سايرمناطق به مناطق فاقد تسهيالت  - 7تبصر 

 14978شماره انتشار :  ه14605/ت 4763شماره ابالغ : 

 17/05/1375مه رسمي : تاريخ روزنا 08/05/1375تاريخ ابالغ: 

 13172شماره انتشار :  ه36/ت 15220شماره ابالغ : 

 03/03/1369تاريخ روزنامه رسمي :  24/02/1369تاريخ ابالغ: 
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اول گروه بندي نقاط كشور از نظر تهسيالت زندگي منضم به تصويبنامه زندگي اعزام مي گردند با توجه به جد
هيأت وزيران بشرح زير و عالوه بر ارقام مندرج در ماده يك آئيننامه فوق  8/10/1353مصوب  37724شماره 

 العاده روزانه تعيين مي گردد:
 	ده روزانه .نقاط مندرج در گروه هاي يك و دو و سه جداول به ميزان ده درصد فوق العا -
 	نقاط مندرج در گروه هاي چهار و پنج و شش جداول به ميزان بيست درصد فوق العاده روزانه . -
 	نقاط مندرج در گروه هاي هفت و هشت و نه جدول به ميزان سي درصد فوق العاده روزانه . -
هاي دولتي ذيربط فراهم در صورتيكه محل اقامت مأمور اعزامي بطور رايگان از سوي دستگاه - 8تبصره  -ب 
. گردد مي كسر مستخدم متعلقه روزانه العاده فوق از درصد سي ميزان به اقامت محل از استفاده براي ‚گردد

 	بر عهده مدير واحد اعزام كننده مستخدم است . بند اين مفاد تأييد و تشخيص
اعزام مي گردند به تشخيص فوق العاده روزانه مستخدميني كه جهت تدريس به مأموريت  - 9تبصره  -ج 

دستگاه مربوطه تا ميزان پنجاه درصد عالوه بر ارقام مندرج در ماده يك آئيننامه تعيين مي گردد مشروط بر 
 آنكه روزانه حداقل پنح ساعت تدريس نموده و بابت تدريس مزبور حق التدريس به آنان پرداخت نشود.

ه جهت انجام مأمويتهاي محوله ضمن رعايت ساير شرايط الزم فوق العاده روزانه مستخدميني ك - 10تبصره  -د 
زار ريال يكه ميزان به گيرند مي عهده بر شخصاً مأموريت محل به آمد و رفت براي را دولتي خودرو رانندگي ‚

 	.دبو نخواهند تبصره اين مفاد مشمول رانندگي مشاغل متصديان گردد مي اضافه ‚عالوه بر ارقام متعلقه آنان 
. دنماين تنظيم خود مصوب بودجه با متناسب را خود كاركنان اعزام ‚دستگاههاي دولتي مكلفند - 11تبصره  -ه 
صورت مأموريت غير واقعي و پرداخت فوق العاده روزانه  به مأموريت انجام در تخلف گونه هر - 12 تبصره - و

ي عواقب شرعي و قانوني مي باشد. بيشتر از مدت مأموريت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي و دارا
 قابل فاتتخل اينگونه و شوند مي شناخته متخلف كننده دريافت و كننده تأييد ‚بديهي است يپشنهاد كننده 

 رسيدگي به تخلفات اداري است . هيأتهاي به ارجاع
 حسن حبيبي -معاون اول رييس جمهور 

 

	 
 39تصويب نامه راجع به اصالح آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 

سازمان امور اداري  25/7/1357مورخ  1819/6بنا به پيشنهاد شماره  25/7/1357هيئت وزيران در جلسه مورخ 
قانون استخدام كشوري اصالحات زير را در آئيننامه فوق العاده روزانه  42و استخدامي كشور به استناد ماده 

 قانون مذكور تصويب نمودند: 39موضوع بند ث ماده 
حذف و » و از دو هزار ريال بيشتر نشود«بند الف و همچنين قسمت اول بند ب ذيل ماده يك تا آخر عبارت  -1

 	شرح زير جايگزين آن ميگردد:
جموع حقوق و مزاياي مستمر يا فوق العاده شغل مستخدم به مازاد يك دوازدهم و نسبت تا بيست هزار ريال م«

 9863شماره انتشار :  18735/1شماره ابالغ : 

 11/08/1357تاريخ روزنامه رسمي :  02/08/1357خ ابالغ: تاري



 

 

 

 

٦٤

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

به مازاد به مأخذ يك بيستم مشروط بر آنكه حداقل از يك هزار ريال كمتر و حداكثر در مورد متصديان مشاغل 
 »شودرسته خدمات از دو هزار ريال و در مورد متصديان ساير مشاغل از چهار هزار ريال بيشتر ن

 4و  2و  1مذكور در تبصره هاي » در بندهاي الف و ب«و » بند الف«و » در بند ب«و » در بند الف«عبارت  -2
 جانشين آن ميشود.» در ماده يك حسب مورد«حذف ميشود و عبارت  3ماده يك و تبصره ذيل ماده  5و 
 	بشرح زير اصالح ميشود: 13/11/1353مورخ  63784اصالحي ماده يك موضوع تصويبنامه شماره  3تبصره  -3

شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه طبق مقررات استخدامي خود از مقررات 
اين آئيننامه استفاده مينمايند ميتوانند با تصويب مجامع عمومي يا مراجع ذيصالح خود فوق العاده مصوب در 

مأموريت ميروند حداكثر تا ميزان تعيين شده در اين ماده پرداخت اين ماده را در مورد مستخدميني كه به 
 نمايند.

 از يك ريال به دو ريال افزايش داده ميشود. 9ميزان هزينه سفر مندرج در ماده  -4
 	تصويب و شماره مواد بعدي آئيننامه بر اين اساس اصالح ميشود. 10شرح زير بعنوان ماده  -5
مي كشور ميتواند در صورت لزوم با توجه به افزايش هزينه هاي مؤثر در مأموريت سازمان امور اداري و استخدا«

افزايش فوق العاده ها و هزينه سفر مندرج در اين آئيننامه را براي تصويب به شوراي حقوق و دستمزد پيشنهاد 
 »نمايد

 آزمون منوچهر –وزير مشاور در امور اجرائي 
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 99اركنان شاغل و بازنشسته دولت سال بيمه حادثه و فوت ك

 )صندوق بازنشستگي كشوري 1/2/1399مورخ  210/ص/1032(بخشنامه شماره 

 
 گذارهاي بيمهبخشنامه به دستگاه

گذار در سنوات گذشته، به منظور انعقاد ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و همكاريهاي صميمانه آن دستگاه بيمه 
موضوع تصويبنامه شماره  1399كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال  قرارداد بيمه عمر و حادثه

و تصويبنامه  8/3/1389مورخ  52078/43410نامه شماره و تصميم 18/2/1385هـ مورخ 28916/ت15467
 :باشدهيأت وزيران رعايت نكات زير ضروري مي 21/5/1395هـ مورخ 52739ت/60259شماره 

سامانه «سامانه اي تحت عنوان  www.cspf.ir زنشستگي كشوري به نشانيدر پايگاه اينترنتي صندوق با -1
پيش بيني شده است كه آن دستگاه با درج كد شناسه » بيمه عمر و حادثه كاركنان وبازنشستگان دولت

شدگان وود اعم از شاغل و بازنشسته، مدت بيمه، مربوط به سامانه مذكور وارد و حسب مورد تعداد بيمه
 –فهرست الكترونيكي) بيمه شدگان و ... براساس فرمت تعيين شده شامل : (شماره ملي )ليست اسامي 

 جنسيت) در قالب فايل – شناسنامه شماره) 13000101( تولد تاريخ – پدر نام خانوادگي نام – نام

Notepad نمايدطبق جدول زير اعالم مي. 

 .شودكر ميشدگان مربوطه ذجمع كل بيمه» تعداد (نفر)»در ستون  -1-1

از ذكر آمار و اطالعات مربوط به شاغلين و  "جدول محاسبه حق بيمه به نسبت مدت بيمه"هنگام تكميل  -1-2
اكيداً  "بازنشسته مشترك ساير صندوقها"همچنين بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري در رديفر

 .خودداري نمايند

 "لشاغ"ن (طرحي) جزو شاغلين محسوب گرديده و در ستون مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكا -1-3
 .جدول فوق الذكر لحاظ مي شوند

 .به شرح جدول زير مي باشد 1399نرخ حق بيمه (عادي) در سال  -1-4

 موضوع
 )مبلغ (ماهانه

 ريال

 )مبلغ (ساالنه

 ريال

 284,808 23,734 سهم شاغل

 254,808 21,234 سهم بازنشسته

 284,808 23,734 سهم دستگاه

 30,000 2,500 سهم صندوق بازنشستگي

 :توضيح مهم

ريال سهم صندوق بازنشستگي درباره بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري توسط اين  2,500مبلغ 
ها توسط صندوق بازنشستگي متبوع بازنشسته پرداخت خواهد شد. در صندوق و در مورد مشتركين ساير صندوق
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قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

ريال را  2,500	وق اخيرالذكر از پرداخت مبلغ مذكور ، دستگاه بيمه گذار موظف است مبلغصورت خودداري صند
 .جزو حق بيمه سهم بازنشسته لحاظ و محاسبه نمايد

ريال و در مورد قطع يا از  79,113,100سرمايه بيمه عمر (فوت) براي شاغلين و بازنشستگان مبلغ  -1-5
 .ريال است 79,113,100بدن حداكثر مبلغ  كارافتادگي كامل و دائم عضوي از اعضاي

جمع آن تعداد از بيمه شدگان كه در تاريخ شروع قرارداد بيمه » مرخصي بدون حقوق شاغلين»در رديف  -1-6
نفر) و جمع مدتي كه اين افراد در مرخصي )تعداد «عمر و حادثه در مرخصي بدون حقوق به سر مي برند در ستون 

 .مدت بيمه (ماه) ذكر خواهد شد«ون بدون حقوق مي باشند در ست

تعداد بيمه شدگاني كه مدت مرخصي آنان مشابه است حسب » مرخصي بدون حقوق شاغلين«تذكر: در رديف 
مدت مشابه در يك رديف و مابقي بيمه شدگان كه ايام مرخصي آنان متفاوت مي باشد هر يك در رديف هاي 

 (و سهم بيمه شدهجداانه نوشته شود. (با ذكر تعداد، مدت بيمه 

دستگاه بيمه گذار پس از تعداد و اعالم جمع كل مبلغ حق بيمه توسط سامانه، مبلغ مزبور را به حساب   -2
(قابل پرداخت  763نزد بانك صادرات ايران، شعبه فاطمي كد شعبه  0100055555002سپهري شماره 

ش بانكي، واريز نموده، مشخصات در كليه شعب بانك صادرات ايران) با ذكر كد شناسه بيمه گذار در في
واريزي را كه حاوي مبلغ فيش، شماره فيش، كد شعبه (بانك صادرات ايران) و تاريخ فيش است در جدول 

سامانه درج كرده و تأييديه اداره كل امور مالي صندوق بازنشستگي كشوري » ليست فيش هاي واريزي«
 .را از سايت اخذ نمايد

 :تذكر

و حادثه در سايت اين صندوق هوشمند بوده و در صورت وارد نمودن اطالعات الزم حق  بيمه عمر سامانه–الف
 .بيمه متعلق را طبق نرخ مقرر محاسبه و تعيين مي نمايد

 .واريز شود 0100055555002مبلغ حق بيمه صرفاً از طريق شعب بانك صادرات ايران به حساب شماره -د

 .شود خودداري اكيداً بانكها ساير از بانكي الهحو صورت به بيمه حق ارسال و پرداخت از–ج

منظور جلوگيري از عمليات تكراري وتسريع درانجام تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمايه بيمه عمر  به–د
 . گذار حق بيمه را بطور ساليانه و يكجا پرداخت نمايد(فوت) و نقص عضو توصيه مي شود دستگاه بيمه

پرداخت  31/06/1399مه بطور ساليانه، حق بيمه مذكور مي بايست حداكتر تا تاريخ در صورت پرداخت حق بي -هـ
شود و در صورت پرداوت حق بيمه بصورت ماهانه، حق بيمه هرماه مي بايست حداكتر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت 

 .شود

زمان متفاوت اكيداً لين و بازنشستگان مي بايست همزمان پرداخت شود و از پرداخت آن در دو شاغ بيمه حق–و
 .خودداري گردد

ادثه قرارداد بيمه ح«دستگاه بيمه گذار پس از اخذ تأييديه مبني بر واريز حق بيمه از سايت اين صندوق، فرم  -3
را در دو نسخه تكميل و پس از مهر و امضاء به همراه تأييديه مذكور و » و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت

ها به مديريت استاني و در تهران به هاي واريز حق بيمه در استان) و فيش1در بند (ليست الكترونيكي مندرج 
 .اداره كل استان تهران اين صندوق تحويل نمايد
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مديريت استاني مربوطه يا اداره كل استان تهران پس ازبررسي مدارك و ليست الكترونيكي مشخصات در  -4
گذار و پس از صدور، يك نسخه از قرارداد را به دستگاه بيمهصورت صحت آنها، قرارداد را تأييد و امضا نمود 

 .دهدعودت مي

اعداد و بدون خط) ذكر گردد )بايست فقط كدملي فرد بيمه شده در ليست الكترونيكي مشخصات، الزاماً مي :تذكر
ي جاي كد ملي خوددارو اكيداً از ذكر كدملي افراد غير، شماره پرسنلي، شماره مستخدم و يا شماره دفتر كل و... به 

نمايند. مسئوليت عدم رعايت مفاد اين تذكر و جبران خسارت وارده احتمالي به طور كامل بر عهده دستگاه بيمه 
 .گذار خواهد بود و اين صندوق به هيچ وجه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت

ل مل آيد. ضمناً امكان اصالح فايبنابراين الزح است دقت كافي در تهيه ليست الكترونيكي بيمه شدگان به ع
 .روز پس از بارگذاري اوليه و قبل از انعقاد قرارداد مقدور است 7الكترونيكي توسط بيمه گذار، حداكثر تا 

انعقاد قرارداد منوط به آن است كه دستگاه بيمه گذار كليه شاغلين و بازنشستگان خود را توأماً نزد صندوق   -5
 .حادثه نمايد بازنشستگي كشوري بيمه عمر و

با رعايت مفاد اين بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد  31/6/1399بايست حداكثر تا تاريخ آن دستگاه مي  -6
 .اوليه) بيمه عمر و حادثه اقدام نمايد(

سامانه بيمه عمر و حادثه براي انعقاد قرارداد به استثناء قرارداد الحاقي (كاهش و  1/7/1399از تاريخ   -7
 .عال شده و به هيچ عنوان قرارداد اوليه منعقد نخواهد شدافزايش) غيرف

 .خواهد بود 1399و تاريخ خاتمه آن پايان اسفند ماه  1/1/1399تاريخ شروع قرارداد   -8

چنانچه آن دستگاه حق بيمه عمر را ساليانه پرداخت نموده باشد، در صورت كاهش يا افزايش تعداد بيمه   -9
هاي بعداز فروردين ماه حسب مورد پس از درج در ) در هريك از ماهشدگان (اعم از شاغل يا بازنشسته
و فرم » محاسبه تغييرات افزايش يا كاهش حق بيمه عمر و حوادث»سامانه بيمه عمر و حادثه ، فرم 

را در دونسخه تكميل و سپس فرمهاي مذكور را بهمراه ليست الكترونيكي مشخصات » قرارداد الحاقي«
يا افزايش يافته و يا در حالت مرخصي بدون حقوق و فيش هاي واريز حق بيمه و  شده كاهشافراد بيمه

تأييديه اداره كل امور مالي اين صندوق مبني بر واريز حق بيمه مربوطه، در استانها به مديريت استاني ودر 
ورت بص تهران به اداره كل استان تهران اين صندوق تحويل نمايد. ليكن چنانچه آن دستگاه حق بيمه را

فرم محاسبه «ماهانه واريك نمايد، در اين حالت موظف ميباشد براي ماههاي بعداز فروردين ماه حسب مورد 
و در صورت داشتن كاهش يا افزايش در تعداد » تغييرات افزايش يا كاهش حق بيمه عمر و حوادث

سامانه بيمه عمروحادثه شدگان شاغل ازمرخصي بدون حقوق، پس ازدرج درشدگان و يا استفاده بيمهبيمه
را در دونسخه تكميل و فرمهاي مذكور را بهمراه تأييديه اداره كل امور مالي اين  "قرارداد الحاقي"فرم 

صندوق مبني بر واريز حق بيمه و فيشهاي واريز حق بيمه هر ماه (بطور جداگانه) و (هر واريزي در يك 
يريت استاني و در تهران به اداره كل استان تهران فيش) و مشخصات افراد كاهش يا افزايش يافته به مد

 .اين صندوق تحويل نمايد

در هر دو حالت فوق مديريت استان و يا اداره كل استان تهران پس از بررسي مدارك و ليست الكترونيكي، در 
ه عودت را امضاء نموده و پس از صدور، يك نسخه از قرارداد را به آن دستگا "قرارداد الحاقي"صورت صحت، 

 .دهدمي
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پرداخت سرمايه «در صورت بروز حادثه مشمول قرارداد بيمه عمر و حادثه، آن دستگاه در اسرع وقت فرم  -10
را در دو نسخه تكميل و حسب مورد بهمراه مدارك ذيل » بيمه عمر و حادثه (غرامت فوت و نقص عضو)

 .تحويل نمايددر استانها به مديريت استان ودر تهران به اداره كل استان تهران 

 فوت درمورد –الف

 .تصوير گواهي فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال كشور -

 .گواهي پزشك معالج يا پزشكي قانوني مبني بر تعيين علت فوت -

گزارش مشروح حادثه (درصورتي كه فوت به علت حادثه باشد) كه توسط مراجع ذي صالح انتظامي يا قضايي  -
 .متوفي در آن قيد شده باشدتنظيم و نام بيمه شده 

 عضو نقص مورد در –ب

 .شده در آن قيد شده باشدنگارش مشروح حادثه كه توسط نيروي انتظامي تنظيم شده و نام بيمه -

گواهي پزشك معالج يا پزشكي قانوني كه درآن صريحاً ذكر شده باشد كه كدام عضو از اعضاي بدن و از چه  -
 .كامل و دائم شده استاي قطع يا ازكارافتاده ناحيه

) اين بخشنامه 1چنانچه فردي كه مشخصات وي به هردليل وعنوان در ليست الكترونيكي مورد اشاره در بند ( -11
تا تاريخ انعقاد قرارداد اوليه فوت نموده و يا دچار حادثه  1/1/1399درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاريخ 
پوشش بيمه عمر و حادثه محسوب نشده و پرداخت سرمايه بيمه عمر  منجر به نقص عضو شود به هيچ وجه تحت

 .منعقد نمي گردد "قرارداد الحاقي"(فوت) يا نقص عضو موضوعيت ندارد و در مورد اين افراد به هيچ وجه 

 0100055555002در صورت اضافه واريزي حق بيمه عمر و يا اشتباه واريزي به حساب سپهري شماره  -12
را در دو نسخه تكميل » رخواست استرداد اضافه واريزي/ اشتباه واريزي حق بيمه عمرد«آن دستگاه فرم 

 .و به همراه فيش واريزي جهت استرداد به اداره كل امور مالي اين صندوق ارسال نمايد

 .كليه فرم ها و قراردادها در سامانه بيمه عمر و حادثه اين صندوق تعبيه شده است -13

راي تصويبنامه ها و تصميم نامه مذكور، اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي در خاتمه، به منظور حسن اج
بازنشستگان اين صندوق آماده پاسخگويي آن دستگاه در صورت لزوم مي تواند براي كسب اطالعات بيشتر و 

 تماس مزبور كل اداره) 021 كد با( 88395495 – 88395366راهنمايي الزم و تبادل نظر با شماره تلفن هاي 
 .نمايد حاصل

 

 مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري -اكبر افتخاري
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 دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين (مشخص)

 )سازمان اداري و استخدامي كشور 7/12/1398مورخ  713818(بخشنامه شماره 

 

 يت خدمات كشوريهاي اجرايي مشمول قانون مديربخشنامه به كليه دستگاه
 

) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور ترميم حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار 29) ماده (3در اجراي تبصره (
) قانون مديريت خدمات كشوري، به پيوست دستورالعمل تعيين 32معين(مشخص) موضوع تبصره ذيل ماده (

گردد. بديهي است با اجراي اين د قرارداد جهت اجرا ابالغ ميحقوق و مزاياي كارمندان مذكور، همراه با فرم انعقا
هاي مغاير در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار دستورالعمل ضوابط و دستورالعمل

معاونت توسعه مديريت و  13/11/1390مورخ  28965/90/200معين(مشخص) از جمله مفاد بخشنام شماره 
 .گردداالثر ميهور (سابق) ملغيجمسرمايه انساني رييس

 جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشورمعاون رييس -جمشيد انصاري
 

 )دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين (مشخص

 

و به منظور ترميم حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار  وسعهقانون برنامه ششم ت (29) ماده (3در اجراي تبصره (
، نحوه تعيين حقوق و مزاياي آنان قانون مديريت خدمات كشوري (32معين (مشخص) موضوع تبصره ذيل ماده (

 :گردد) قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ مي118به شرح ذيل تعيين و مبتني بر ماده (

 تعاريف -1ماده 

 قانون: قانون مديريت خدمات كشوري

) قانون مديريت خدمات كشوري كه مشمول مقررات 5موضوع ماده (هاي اجرايي هاي اجرايي: دستگاهدستگاه
 .باشندپرداخت فصل دهم اين قانون مي

) %80حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين(مشخص) هر دستگاه اجرايي معادل هشتاد درصد ( -2ماده 
 :گرددحقوق و مزاياي كارمندان پيماني نظير همان دستگاه به شرح زير تعيين مي

) امتيازات جداول %80تطبيق و تعيين حق شغل و شاغل كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) بر اساس ( -1-2
 21/2/1388مورخ  14593/200بخشنامه شماره حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون، 

هاي گيرد. دستگاهجمهور (سابق) با آخرين اصالحات، صورت ميمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
معاونت  27/10/1389مورخ  55588/200خشنامه شماره اجرايي مكلفند با رعايت سنوات خدمت مندرج در ب

جمهور (سابق) و اصالحات بعدي آن و عوامل جدول حق شاغل، معادل توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
ول حق شاغل را تعيين و نسبت به رتبه و طبقه كارمندان در جدول حق شغل و امتيازات مكتسبه از عوامل جد
 .برقراري حق شغل و شاغل كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) اقدام نمايند

، (7)، (6)، (5)، (3)، (2)، (1)هاي بندهاي العاده) و فوق65العاده مديريت موضوع تبصره ذيل ماده (فوق -2-2
داد كار معين (مشخص) بر اساس ضوابط و ) قانون حسب مورد براي كارمندان قرار68) ماده (10و ( (8)
 .گردد) تعيين مي%80هاي اجرايي مورد عمل تا سقف (نامهآيين
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) قانون با رعايت مفاد اين بند، بر اساس مقررات مورد عمل در مورد 68) ماده (9العاده موضوع بند (فوق -3-2
 .گرددكارمندان پيماني تعيين مي

قانون براي كارمندان قرارداد كار معين  )68) ماده (4اوالد موضوع بند ( مندي وكمك هزينه عائله -3ماده 
 .گردد(مشخص) همانند كارمندان پيماني نظير با رعايت ضوابط مربوط تعيين مي

با اجراي اين دستورالعمل چنانچه حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين(مشخص) نسبت به قرارداد  -4ماده 
 .شودفرم قرارداد درج مي "ساير"يابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغيير در رديف قبلي آنان كاهش 

 .باشدفرم انعقاد قرارداد كار معين (مشخص) شرايط و تعهدات قرارداد، پيوست اين دستورالعمل مي -5ماده 

مورخ  696488اره منابع مورد نياز براي اجراي اين دستورالعمل در چارچوب مفاد بخشنامه شم -6ماده
 .گرددسازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي 30/11/1398

هاي مغاير در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي با اجراي اين دستورالعمل، كليه ضوابط و دستورالعمل -7ماده 
معاونت  13/11/1390مورخ  28965/90/200بخشنامه شماره كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) از جمله مفاد 

 .گردداالثر ميجمهور (سابق)، ملغيتوسعه مديريت و سرمايه انساني رييس

 
 سازمان برنامه و بودجه كشور رييس -محمدباقر نوبخت                                       رييس سازمان اداري و استخدامي كشور -جمشيد انصاري

 

  



 

 

 

 

٧١

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 )26/11/76انداز كاركنان دولت(مصوب قانون تشكيل حساب پس
 

انداز و حمايت از كاركنان دولت از طريق تأمين شود به منظور تشويق پسبه دولت اجازه داده مي -1*ماده 
ها و مؤسسات اني) وزارتخانهاعم از رسمي، ثابت و پيممستخدمين شاغل (اندوخته، بنا به درخواست هر يك از

 دولتي و شركتهاي دولتي:
انداز سهم مستخدم، نزد يكي از بانكها به نام او افتتاح حساب سپرده ثابت خاصي، تحت عنوان حساب پس -الف

) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان 1حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ()%35و همه ماهه برابر (
 حساب مزبور واريز نمايد.انداز سهم مستخدم از دريافتي او كسر و بهان پسدولت را به عنو

الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلي دستگاه انداز هر مستخدم موضوع بند (سهم پس %100هر ماه برابر  -ب
ام ه ناي كه بانداز سهم دولت، يا شركت دولتي به حساب سپرده ثابت جداگانهپسعنوانمربوط حسب مورد به

 مستخدم افتتاح خواهد شد، واريز كند.
 كليه دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند سهم خود را در بودجه ساالنه دستگاه منظور نمايند. -ج

انداز سهم مستخدم و سهم دولت يا شركت دولتي الحساب متعلق به حسابهاي پسنرخ سود علي - 2*ماده 
ت مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين رعايگذاري، بامتناسب با مدت سرمايه
) بايستي به 1الف) و (ب)، ماده (بندهاي (الحساب متعلق به هر يك از حسابهاي موضوعخواهد شد. سود علي

 همان حساب واريز گردد.
اشتغال مستخدم مربوط، غيرقابل )، در زمان 1الف) و (ب) ماده (موجودي حسابهاي موضوع بندهاي ( -3*ماده 

 باشد.برداشت مي
) اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها 1الف) و (ب) ماده (كليه موجودي حسابهاي موضوع بندهاي ( - 4*ماده 

ثابت به هنگام بازنشستگي، بازخريدي و ازكار افتادگي يا خروج از خدمت به داليل در مورد مستخدمين رسمي و
 شود.طور يكجا در وجه آنان پرداخت ميرد مستخدمين پيماني به هنگام لغو يا خاتمه قرارداد بهديگر و درمو

انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بين درصورت فوت مستخدم موجودي حساب پس - 5*ماده 
سود حاصل از آن بين وراث انداز سهم دولت يا شركت دولتي اعم از اصل و حساب پسوراث شرعي او و موجودي

 كشوري تقسيم و پرداخت خواهد شد.) قانون استخدام86قانوني مستخدم متوفي موضوع ماده (
بانك و يا بانكهاي عامل براي رفع حوائج ضروري و همچنين احداث و يا خريد مسكن طبق ضوابطي  -6*ماده 

رسد به مستخدمين مشمول اين قانون ران مي) به تصويب هيأت وزي9ماده (نامه اجرائي موضوعكه ضمن آئين
 تسهيالت بانكي اعطاء خواهند نمود.

انداز و يا اندوخته و ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه داراي صندوق پسآن تعداد از وزارتخانه -7*ماده 
 رخوردار شوند كه نسبتتوانند از مقررات و تسهيالت مقرر در اين قانون بدرصورتي مييا عناوين مشابه هستند،

شركت دولتي را به ترتيب و تفكيك درحسابهاي به انحالل صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت يا
 نمايند.) واريز1الف) و (ب) ماده (انداز سهم مستخدم و سهم دولت و يا شركت دولتي موضوع بندهاي (پس

عنوان هزينه )، به1سهم شركت موضوع بند (ب) ماده (وجوه پرداختي توسط شركتهاي دولتي بابت  -8*ماده 
 شود.ميقابل قبول از نظر مالياتي محسوب
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شهداء، جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان از كارافتاده كلي مادامي كه طبق مقررات مربوط ورثه  -9*ماده 
 باشند.اين قانون ميوظيفه بگير داشته باشند مشمول مقررات

نامه اجرائي اين قانون متضمن تعيين بانك عامل و يا بانكهاي عامل، نحوه افتتاح حساب و واريز ئينآ -10*ماده 
پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، بانك و ساير موارد مربوط، بهوجوه، پرداخت تسهيالت اعتباري

 رسد.ه تصويب هيأت وزيران ميبمركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور،
شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين قانون  -11*ماده 
 باشند.مي

 باشد.االجرا ميالزم 1377اين قانون از اول سال  -12*ماده 
 26/11/76تاريخ تصويب: 

 06/12/76تاريخ تاييد شوراي نگهبان: 
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 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت

 )353 - 17/11/78هـ  20476ت  64463 - 03/11/78(

 
وزارت امور اقتصادي و  16/08/77مورخ 32997بنابه پيشنهاد شماره  03/11/78هيأت وزيران در جلسه مورخ 

آيين نامه اجرايي  1376حساب پس انداز كاركنان دولت، مصوب  تشكيل) قانون 10دارايي و به استناد ماده (
 قانون ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود: 

 
 "آيين نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت"

 26/11/76قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب  "قانون"ـ در اين آيين نام منظور از 1*ماده 
 به جاي دستگاههاي اجرايي مشمول قانون به كار مي رود."دستگاه"س شوراي اسالمي است و مجل

 ـ مستخدمان مشمول قانون عبارتنداز:2*ماده 
 ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشور؛الف ـ مستخدمان رسمي و پيماني در وزارتخانه

دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب  موقت) در شركتهايب ـ مستخدمان ثابت و پيماني (
 ؛05/03/52

ها، موسسات و شركتهاي دولتي پ ـ مستخدمان رسمي و ثابت و پيماني و عناوين مشابه آنها در وزارتخانه
 شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است؛مشمول مقررات استخدامي خاص و

 شهيد، جانباز از كار افتاده كلي و آزاده از كار افتاده كلي. ت ـ مستخدمان
ـ مستخدمان در كليه حاالت استخدامي كه طبق مقررات از تمام يا قسمتي از حقوق مبناي مربوط يا 3*ماده 

 قانون خواهند بود.عناوين مشابه برخوردارند، مشمول مقررات
) قانون پولي و بانكي كشور و ماده 10ماده ( "ز"ه استناد بند ـ بانكهاي عامل بانكهايي مي باشند كه ب4*ماده 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به عمليات مجاز بانكي با ) قانون عمليات بانكي بدون ربا، يا اجازه22(
 شود.دستگاههاي دولتي مبادرت مي ورزند و حقوق كاركنان دستگاه توسط آنها پرداخت مي

كلفند به نحو مقتضي مفاد قانون را به اطالع كليه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت ـ دستگاهها م5*ماده 
الف) و (ب) ماده يك تسهيالت قانون، حسابهاي مذكور در بندهاي (درخواست كتبي آنان مبني بر استفاده از

) 1ل موضوع ماده (مبناي جدو) حداقل حقوق%35قانون را نزد بانك عامل افتتاح و هر ماه سي و پنج درصد (
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را كسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات كاركنان دستگاه به 

 مستخدمان فوق واريز نمايند.حسابهاي
ـ نرخ سود علي الحساب متعلق به حسابهاي موضوع ماده يك قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده 6*ماده 

تصويب شوراي پول و اعتبار به بانكهاي عامل اعالم خواهد شد. اين نك مركزي پيشنهاد و پس ازگذاري توسط با
 بود.نرخ با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار قابل تجديدنظر خواهد

 ـ بانكهاي عامل مواظفند سود هر يك از حسابهاي موضوع ماده يك قانون را به طور جداگانه به7*ماده 
 حسابهاي مربوط واريز نمايند.

ـ موجودي حسابهاي پس انداز موضوع ماده يك قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در  ماده 8*ماده 
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 ) اين آيين نامه قابل برداشت نيست.9(
ن ـ موجودي حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدما9*ماده 

بازنشستگي، بازخريد، از كار افتادگي، فوت، استعفا يا خروج از خدمت به رسمي و ثابت و عناوين مشابه به هنگام
لغو يا خاتمه قرار داد با اعالم كتبي داليل ديگر و در مورد مستخدمان پيماني و عناوين مشابه به هنگام فوت

 وي پرداخت خواهد شد. دستگاه به بانك عامل به طور يك جا به مستخدم يا وراث
تبصره: در موارد فوت مستخدم، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارايه گواهي  -

مذكور مشخص شده است به نسبت سهم االرث پرداخت خواهد شد انحصار وراثت به وارث شرعي كه در گواهي
تساوي بين وراث موضوع ماده وارد فوت مستخدم بهوجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در م

 ) قانون استخدام كشوري كه توسط دستگاه به بانك معرفي مي شوند تقسيم مي شود.86(
ـ شهيدان ، جانبازان از كار افتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال 10*ماده 

مجلس  30/06/72انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب داالثرمستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقو
تند. نشداند، مشمول قانون هسنمايند، مادام كه به شرايط بازنشستگي نرسيده يا فوتشوراي اسالمي استفاده مي

در مورد شهيدان، درخواست مشترك عائله استفاده كننده از حقوق حالت اشتغال، مالك برخورداري از قانون 
وجوه حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم س از رسيدن مستخدم شهيد به شرايط بازنشستگي، پاست و

نام اجرايي قانون حالت اشتغال كه حقوق حالت اشتغال ) آيين16دولت به تساوي بين عائله موضوع ماده (
 اند تقسيم خواهد شد.نمودهمستخدم شهيد را دريافت مي

احداث يا خريد مسكوني و يا رفع حوائج ضروري، به كاركنان مشمول اين قانون ـ بانكهاي عامل جهت 11*ماده 
 د.نماينو آيين نام ها و دستورالعملهاي مربوط تسهيالت الزم اعطا مييا رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا

خدام رسمي ثابت يا اند چنانچه مجدداً به استـ مستخدماني كه يكبار وجوه پس انداز را دريافت نموده12*ماده 
 توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمايند.ميپيماني يا عناوين مشابه آنها پذيرفته شوند

ـ مستخدمي كه از يك دستگاه دولت مشمول قانون به دستگاه دولتي ديگر مشمول قانون منتقل 13*ماده 
شود ولي چنانچه به مت درباره وي اجرا ميجديد محل خد شود، مقررات قانون كماكان توسط دستگاهمي

شود، كليه وجوه دستگاه غيرمشمول قانون منتقل شود يا به لحاظ تغيير نوع استخدام از شمول قانون خارج
حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعايت مقررات اين آيين نام به وي 

 پرداخت خواهد شد.
صورتي كه انتقال مستخدم موجب تغيير بانك عامل گردد، مانده حسابهاي موضوع ماده يك قانون تبصره: در  -

 به بانك جديد منتقل خواهد شد.
پردازد، ـ در موارد مأموريت مستخدم، دستگاهي كه حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مأمور را مي14*ماده 

 از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نمايد. پس انداز اعم مكلف است نسبت به كسر و واريز وجوه
 حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
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 قانون استخدام كشوري 39آئين نامه اجرائي بند چ و ح ماده 

 و كسر صندوق) فوق العاده  تضمين(

 

 16/12/1374 مورخ          هـ 14669/ت  38113شماره 
 سازمان امور اداري استخدامي كشور

 سازمان 9/11/1373د مورخ 7216بنا به پيشنهاد شماره / 13/12/1374ن در جلسه مورخ هيات وزيرا
 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ 7امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 

 ـ آئين نامه اجرائي بند چ و ح ماده 1345قانون استخدام كشوري ـ مصوب  42ـ و ماده  1370مصوب 
 ون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمود :قان 39
 

 ـ براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار ماموراني كه با پرداخت وجوه نقد 1ماده 
 اشتغال دارند ، فوق العاده كسر صندوق پرداخت مي شود .

 راي صالحيت و) از بين مستخدمان رسمي دا 1ـ ماموران دريافت و پرداخت مذكور در ماده(  2ماده 
 امانت دار انتخاب مي شوند و فوق العاده كسر صندوق فقط به ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد

 كه تضمين الزم را مطابق اين آئين نامه سپرده باشند با رعايت مقررات پرداخت مي شود
 رد و مبناياين آئين نامه توسط ذي حساب برآو 1ـ متوسط گردش نقدي ماهانه موضوع ماده  3ماده 

 پرداخت فوق العاده كسر صندوق قرار مي گيرد و كسور يك صد هزار ريال در اين ارتباط محاسبه
 نمي شود .

 تبصره ـ به ماموراني كه امر پرداخت را به وسيله چك انجام مي دهند فوق العاده كسر صندوق
 تعلق نمي گيرد .

 اب مربوط واريز مي شود . مسووليت حسنـ وجوه دريافتي روزانه با رعايت مقررات به حس 4ماده 
 اجراي اين امر با ذي حساب مربوط است .

 ـ فوق العاده كسر صندوق به ماخذ دو در هزار ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه ماموران 5ماده 
 1حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده  %50تعيين و پرداخت مي شود ، مشروط بر اينكه حداكثر از 

 م هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز نكند .قانون نظا
 تبصره ـ به ماموراني كه ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه آنان كمتر از يك ميليون ريال است ،

 فوق العاده كسر صندوق پرداخت نمي شود .
 ـ به انبارداران گمرك ايران و ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد مخزن داران اوراق 6ماده 
 ار از بين كارمندان واجد صالحيت و امانت دار با موافقت ذي حساب و حكم دستگاه ذي ربطبهاد

 منصوب مي شوند با رعايت مفاد اين آئين نامه فوق العاده تضمين پرداخت مي شود ساير عناوين
 شغلي مشمول دريافت فوق العاده تضمين بنا به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي ذي ربط با

 ت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود .موافق
اين آئين نامه اخذ مي شود با توجه به كيفيت و كميت و  6ـ ميزان تضميني كه مشموالن ماده  7ماده 
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 جريان ابواب جمعي آنان به شرح زير است :
واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و موسسات الف ـ در دستگاههاي اجرائي مستقر در استانها و 

 دولتي ، ذي حساب ميزان
 تضمين را با توجه به ضوابط اين آئين نامه تعيين و پس از تاييد

 دستگاهها و واحدهاي ياد شده ، مراتب را با ذكر داليل تعيين ميزان تضمين و با درج مشخصات
 تان ذي ربط و پس از اعالم و پس از دريافتفرد مورد نظر به اداره امور اقتصادي و دارايي اس

 تاييديه طبق مقررات اقدام مي كند .
 ب ـ در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مستقر در مركز ، ذي حساب به شرح بند الف اين ماده
 اقدام و پس از اخذ موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي ذي ربط مراتب را به تاييد به وزارت

 دارايي اعالم و پس از دريافت تاييديه مطابق مقررات اقدام مي كند .امور اقتصادي و 
 تبصره ـ مقصود از جريان ابوابجمعي ، ميزان وجوه دريافتي يا ارزش اوراق و اجناس تحويلي به

 اين آئين نامه است . در تعيين فوق العاده تضمين ، كسور يك صد هزار ريال 6مشموالن ماده 
 محاسبه نمي شود.

 ـ در خصوص ميزان تضمين مسووالن مخازن اداره كل اوراق وزارت امور اقتصادي و دارايي و 8ماده 
 377/ ت  59663مخزن داران اوراق بهادار نمايندگيهاي خزانه استانها ، مفاد تصويبنامه شماره 

 الزم االجرا است . 1372/12/24هـ مورخ 
 مه مي سپارند ، به پيشنهادي ذي حساب واين آئين نا 6ـ انواع تضمين كه مشموالن ماده  9ماده 

 موافقت دستگاه اجرائي مربوط عبارت است از :
 الف ـ سپرده نقدي

 ب ـ ضمانتنامه بانكي
 ج ـ وثيقه ملكي مفروز با ارايه سند مالكيت و تنظيم سند ثبتي

 د ـ سفته ( فته طلب ) كه توسط يك نفر ضامن ظهر نويسي شده باشد .
 شده بابت تضمين و اعالميه وجوه دريافتي به حساب سپرده ، بايد با تبصره ـ اسناد دريافت

 قانون محاسبات عمومي كشور ثبت و نگهداري شوند . 123رعايت كامل دستور العمل اجرائي ماده 
 هزار ريال است و فوق العاده 500اين آئين نامه  9ـ حداقل ميزان تضمين موضوع ماده  10ماده 

 ) ياد شده تضمين سپرده 9اين آئين نامه كه بر اساس ماده (  6اده تضمين ماهانه مشموالن م
 باشند به شرح زير قابل پرداخت است .

 الف ـ به كساني كه پانصد هزار ريال تضمين باشند ، معادل ده هزار
 ب ـ به كساني كه بيش از پانصد هزار ريال تضمين سپرده باشند ، نسبت به پانصد هزار ريال

 ر و نسبت به مازاد آن تا مبلغ يك ميليون ريال ، هشت هزار و از مبالغ يكاوليه ، ده هزا
 ميليون ريال تا دو ميليون ريال ، شش در هزار و مازاد بر دو ميليون ريال ، چهار در هزار ،

 قانون نظام هماهنگ پرداخت 1حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده  %100مشروط به اينكه حداكثر 
 جاوز نكند .كاركنان دولت ت
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 تبصره ـ به كساني كه وجه نقد يا تضمين ملكي يا ضمانتنامه بانكي بسپارند به نسبت سهم تضمين
 مذكور ، فوق العاده تضمين متعلقه به ميزان ده درصد بيش از ماخذ تعيين شده مشروط به اينكه

 ت .اين ماده تجاوز نكند ، قابل پرداخت اس» ب « از مبلغ حداكثر سقف تعيين شده 
 اين آئين نامه كه ميزان ابوابجمعي ماهانه آنها از يك ميليون ريال 6ـ مشموالن ماده  11ماده 

 تجاوز نكند ، مشمول اخذ تضمين نيستند ، و فوق العاده مربوط نيز به آنان پرداخت نمي شود اين
 قبيل افراد به مسووليت ذي حساب از بين كارمندان مورد اعتماد انتخاب مي شوند .

 ـ كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند انواع اسناد تضميني را كه در اجراي 12اده م
و اصالحات بعدي دريافت كرده اند با رعايت مقررات اين آئين نامه  1339/3/28مورخ  6848تصويبنامه شماره 

 تطبيق دهند . از تاريخ اجراي اين تصويبنامه به انواع تضمينهاي دريافت شده قبلي
 كه مبلغ آنها كمتر از پانصد هزار ريال است ، فوق العاده تضمين و كسر صندوق و كسر صندوق

 تعلق نمي گيرد .
 ـ امناي اموال و كارپردازان و انبارداران كار پردازي در خصوص انجام وظايف پست 13ماده 

 سازماني كه شاغل آن هستند ، مشمول مقررات اين آئين نامه نيستند .
 الزم االجرا است و از تاريخ ياد شده مفاد 1375اين آئين نامه از ابتداي سال ـ  14ماده 

 و اصالحات بعدي آن در ارتباط با فوق العاده هاي كسر 1339/3/28مورخ  6848تصويبنامه شماره 
 صندوق و تضمين لغو مي شود .

 معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي
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 اولاطالعيه مقرري ماه 
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 العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هواستورالعمل پرداخت فوقد

 )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 7/1/1391مورخ 177/91/200(بخشنامه 

 

العاده مناطق كمتر زيران ميزان فوقهيأت محترم و 6/1/1391هـ مورخ 47702/ت752در اجراي مصوبه شماره 
 :باشدتوسعه يافته و بدي آب و هوا به شرح جداول زير مي

هـ مورخ 26095/ت76294نامه شماره تصويبكارمندان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع  -1
العاده مناطق كمتر توسعه يافته با توجه به ضريب محروميت و اصالحات بعدي آن از فوق هيأت وزيران 10/4/1388

 .گردندمند ميمحل خدمت، بر مبناي حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) و بر اساس جدول زير بهره

 تهجدول مناطق كمتر توسعه ياف

 9ضريب  8ضريب  7ضريب  6ضريب  5ضريب  سطح مشاغل رديف

1 
مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي 

 كارشناسي ارشد و باالتر
9% 12% 15% 18% 25% 

 %20 %15 %11 %9 %6 ساير مشاغل با هر مدرك تحصيلي 2

ل شوند، ضريب هاي موضوع فهرست پيوست به شهر تبديچنانچه هر يك از روستاهاي واقع در دهستان -تبصره
 .يابد تا به ترتيب و در نهايت حذف گرددمربوط، ساالنه يك واحد كاهش مي

هيأت  14/1/1374هـ مورخ 515/ت20272نامه شماره تصويبكارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع  -2
بندي آب و هواي محل خدمت، بر مبناي العاده بدي آب و هوا با توجه به درجهو اصالحات بعدي آن از فوق وزيران

 .گردندمند ميحقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) و بر اساس جدول زير بهره

 جدول بدي آب و هوا

 4درجه  3درجه  2درجه  1درجه  غلسطح مشا رديف

1 
مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و 

 باالتر
10% 12% 16% 25% 

 %20 %14 %10 %8 ساير مشاغل با هر مدرك تحصيلي 2

العاده مناطق كمتر توسعه يافته در هر حال مجموع درصدهاي جداول فوق بابت تعيين و برقراري فوق -1تبصره  
) امتياز حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) براي هر كارمند تجاوز نخواهد ٪25و هوا از سقف (و بدي آب 

 .گرديد

هاي مذكور صرفا به كارمنداني كه به موجب حكم كارگزيني صادره در مناطق مندرج در العادهفوق -2تبصره 
 .گيردفهرست مربوط اشتغال داشته باشند، تعلق مي

 

 جمهورمعاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -دهكردياهللا فروزنده لطف
 
 

  



 

 

 

 

٨٢

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

موضوع ابطال  89/12/9مورخ 601(ابالغ دادنامه شماره  -   27/2/1390مورخ  4529/210بخشنامه شماره

 )سازمان امور مالياتي كشور 12/4/87مورخ  33553بخشنامه شماره 

 
مندرج در  9/12/1389مورخ  601اره دادنامه بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شم

 :مبني بر اينكه 25/12/89مورخ  19238روزنامه رسمي شماره 

قانون مالياتهاي مستقيم در ماده  82نظر به اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات، موضوع ماده  ”
 40ت و تسهيالت رفاهي كه در ماده همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدما 83

مجوز  15/8/1384) مصوب 27/11/1380قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
قانون مالياتهاي  83پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده 

رداختي به كاركنان دولت، تحت عناوين مهدكودك، يارانه غذا،اياب و ذهاب، مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پ
قانون  83و  82قـانون مـارالذكر، مـوضوعاً از شمول احكام مواد  40به عنوان مـصاديـق مـاده  …بن كاال و 

ر تأييد ديوان محاسبات كشور هم د 6/10/1389مورخ  256/20100مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 
مراتب مي باشد، النهايه بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور 

 42و ماده  19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند يك ماده  170تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 
 ”.قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد

  

 لي حكيماميرحسن ع

 معاون فني و حقوقي

  :شاكي

 .سازمان بازرسي كل كشور

  :موضوع شكايت و خواسته

 .سازمان امور مالياتي كشور 12/4/87مورخ  33553بخشنامه شماره ابطال 

 :گردشكار

 :اشعار داشته 10/11/1388مورخ  87958/88/302قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور، به موجب نامه شماره 

، در خصوص شمول يا عدم 12/4/1387مورخ  33553ل سازمان امور مالياتي كشور، طي بخشنامه شماره رئيس ك
هاي مهد كودك، غذا،  ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت كمك هزينه)شمول ماليات حقوق 

 :چنين مقرر داشته است …اياب و ذهاب و 

به شغل تحت عناوين مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن وجوه نقدي كه به عنوان مزاياي مربوط »
قانون  83شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده  همراه و بن كاال به حقوق بگيران پرداخت مي

شد. با هاي بعدي آن، مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي و اصالحيه 1366هاي مستقيم مصوب اسفند ماه  ماليات
، مزاياي غير نقدي 27/11/1380هاي مستقيم اصالحيه  قانون ماليات 91ماده  13الزم به ذكر است طبق بند 

قانون اخيرالذكر از شمول پرداخت ماليات  84پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 
 «بردرآمد حقوق معاف است
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كمك هزينه يارانه بر خالف قوانين كه » مزاياي مربوط به شغل»از عنوان  در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح
 :گردد، به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده استذيالً تشريح مي 

قانون ماليات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري،  83طبق ماده  -1
 .باشد ياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر ميمزد يا حقوق اصلي و نيز مزا

در تبصـره ذيل اين مـاده، درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از، مسكن بـا اثاثيه و يا بـدون  -2
، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصدهاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم …اثاثيه

 .زاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوقو ساير م

اند از جمله در  بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده 14همان قانون، درآمدهاي حقوق در  91طبق ماده  -3
 :آمده است 13بند 

  .اين قانون 84مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 

» درآمد غير نقدي« 83در ماده » مزاياي مربوط به شغل«شود پس از ذكر الفاظ معين  چنانكه مالحظه مي
 و» مزاياي غير نقدي«مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان 

ده و در هيچ جا از كمك هزينه يا يارانه صحبتي نشده. در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بو
مضافاً مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي كه مزاياي مربوط به شغل بوده، به 

گيرد. كما اينكه كمك هزينه مهدكودك و يارانه غذا يا كمك  اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي
ن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد. بلكه يا به همه كاركنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل هزينه مسك

گيرد. در حالي كه خودرو اختصاصي يا منزل با اثاثيه به  داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهدكودك تعلق مي
اده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً گيرد بلكه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استف ي شاغلين تعلق نمي همه

قانون مديريت  78هاي قانوني نسبت به كسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده بايد مطابق تعرفه 
، از پرداخت اين 1388ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  11خدمات كشوري و بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، جزء 

هاي  نان دولت تحت عنوان كمك هزينه نام برده شده كه قبل از آن دولت مستقيماً هزينهگونه وجوه به كارك
مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري، آشپزخانه و رستوران براي ارايه ناهار، مهد كودك و امثالهم خود بر عهده 

آن قانون مقرر شده است اين  145و تصريح بند (ح) ماده  …داشت. ليكن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه
 .ها به صورت يارانه به كاركنان پرداخت گردد گونه هزينه

هاي متعلقه به كارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغايربا منظور و  بنابه مراتب قرار دادن كمك هزينه
نون تشكيل سازمان بازرسي كل قا 2ماده  2هاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره  قانون ماليات 83مدلول ماده 

 .كشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست

 :اشعار داشته است كه 25/3/1389/ص مورخ 8615/212عنه در مقام دفاع به موجب اليحه شماره  مشتكي –

و اصالحيه به عمل آمده و به شرحي  1366هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات 83با توجه به حكم مقرر در ماده 
گردد، وجوه پرداختي تحت عناوين كمك هزينه  عنه از حكم ماده ياد شده استنباط مي بخشنامه معترض كه در

مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن كاال به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به 
قبيل وجوهات از طريق كارفرما،  شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين

باشد كه در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالغ مذكور به هيچ  صرفاً به دليل رابطه شغلي و به كاركنان مربوطه مي
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رسد  گردد. لذا تلقي عناوين مذكور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي وجه پرداخت نمي
بيني نشده مشمول ماليات بردرآمد ها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيش  يل پرداختيو مĤالً چون ماهيت اين قب

 .باشد حقوق مي

بند به  14قانون صدراالشاره موارد معافيت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در  91از سوي ديگر در مقررات ماده 
كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت  آن، مزاياي غير نقدي پرداختي به 13صراحت مشخص و بر اساس بند 

قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي  84موضوع ماده 
در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداخت هاي نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به 

 .باشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي حقوق بگيران پرداخت مي

البدل شعب ديوان تشكيل و پس از  هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي
 .نمايد بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

 أي هيأت عمومير

 83هاي مستقيم در ماده  قانون ماليات 82نظربه اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسرماليات، موضوع ماده 
قانون  40همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيالت رفاهي كه در ماده 

مجوز پرداخت  15/8/1384مصوب  (27/11/1380)لي دولت الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ما
هاي مستقيم  قانون ماليات 83دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده 

 باشد، بنابراين وجوه پرداختي به كاركنان دولت، تحت عناوين مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كاال و نمي
هاي مستقيم  قانون ماليات 83و  82قانون مارالذكر، موضوعاً از شمول احكام مواد  40به عنوان مصاديق ماده  …

 .باشد ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب مي 6/10/1389مورخ  256/20100خارج بوده و نظريه شماره 

ارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص و به النهايه بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج ازحدود اختي
قانون ديوان  42و ماده  19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند يك ماده  170استناد قسمت دوم اصل 
 /.گردد عدالت اداري ابطال مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 معاون قضائي ديوان عدالت اداري

 علي مبشري
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

٨٥

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 ندي و اوالدممعافيت كمك هزينه عائله ضاء شوراي عالي مالياتي در خصوص نظر اكثريت اع

 
 3044/4/30شماره :

 24/04/1371تاريخ :
 پيوست:

  
دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع  1/3/1371 -611/5/30گزارش شماره 

ي مالياتي مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح هيات عمومي شورايعال 13/4/1371آن مقام در جلسه مورخ 
مسئله معافيت يا عدم معافيت كمك هزينه عائله بندي و اوالد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و 

مجلس شوراي اسالمي از پرداخت ماليات بردرآمد  13/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 
و اصالحيه هاي بعدي آن مي باشد. هيات عمومي  1366تهاي مستقيم مصوب اسفند ماه حقوق موضوع قانون ماليا

ق . م . م پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتي دراين 255ماده  3شورايعالي مالياتي در اجراي بند 
 خصوص اعالم راي مي نمايد: 

 :راي اكثريت

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه  83ق موضوع ماده نظر به اينكه تعريف درآمد مشمول ماليات حقو 
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صدق  9مقرر در ماده  "كمك هزينه عائله بندي  "در باره  1366

نمي نمايد ، وجوه مذكور كه به عنوان كمك هزينه به عائله و اوالد مستخدمين شاغل و غيرشاغل وحتي مستخدمين 
رداخت مي گردد، از شمول فصل ماليات بردرآمد حقوق قانون مالياتهاي مستقيم خارج و معاف از پرداخت متوفي پ

 ماليات حقوق مي باشد.

  
علي  -مجيد ميرهادي   -محمد رزاقي -محمود حميدي   -محمد طاهر  -علي اكبر سميعي

 علي اصغر محمدي.  -اكبرنوربخش

  
 نظر اقليت : 

و نظربه اينكه پرداخت وجوه به  3/12/66قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 83در ماده باتوجه به تعاريف مقرر 
قانون هماهنگ پرداخت كاركنان  9مندي و اوالد مستخدمين در اجراي ماده  -كاركنان تحت عنوان هزينه عائله 

هاي مستقيم معافيتي قانون ماليات 91دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام كارمند مي باشد و از طرفي در ماده
 براي اين قبيل وجوه پيش بيني نشده است لذا مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد.

  
  محمد علي سعيدزاده  -محمد تقي نژاد عمران
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هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم شمول قانون كار بر قرارداد كار مدت معين  31رأي شماره 

كارقانون  188مشمول ماده   

  1395/01/24مصوب 

 

  117/95شماره هـ/

4/2/1395  

 بسمه تعالي 

 جناب آقاي جاسبي 

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران 

 با سالم 

جهت درج در  24/1/1395مورخ  31يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 
  .گردديروزنامه رسمي به پيوست ارسال م

 مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين 

  117/95كالسه پرونده:  31شماره دادنامه:  24/1/1395تاريخ دادنامه: 

 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

 شاكي: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده 

 تعارض در آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعالم 

ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف استان 1كار: گردش
  .كرمان همكاري كرده است

ن كرمان خواهان ـ با قطع رابطه كاري في مابين آنان، مشاراليها با شكايت در اداره كار و امور اجتماعي استا2
شود كه هيأت حل اختالف اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان به صدور حكم مبني بر بازگشت به كار مي

با اين استدالل كه رابطه كاري مشاراليها با اداره كل اوقاف مشمول قانون  1390/1/15ـ  500موجب رأي شماره 
قانون كار منصرف اعالم  157اختالف كار مصرح در ماده  باشد موضوع را از حدود صالحيت مراجع حلكار نمي

  .كندمي

ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري خواستار الزام اداره كل 3
شود و شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب رأي اوقاف و امور خيريه استان كرمان به بازگشت به كار مي

  :به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد 1390/6/20ـ  9009970900201595اره شم

در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفيت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمان به 
ستخدامي با خواسته اعاده به كار با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين كه نامبرده رابطه ا

قانون كار صرفاً مشمولين  188مشتكي عنه نداشته و به صورت قرارداد كار معين شاغل بوده است و برابر ماده 
 باشند بنابراين رفعقانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدام از شمول قانون كار خارج مي

باشد لذا از حيت هيأت تشخيص وحل اختالف اداره كار ميقانون كار در صال 157هر گونه اختالف مطابق ماده 
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گردد و شاكي راهنمايي قانون ديوان بوده و قرار رد صادر مي 13اين جهت شكايت خارج از مصاديق ماده 
هيأت حل اختالف به طرفيت اداره كار كرمان  1390/1/15-500شود به خواسته نقض رأي شماره مي

  .قانون ديوان قطعي است 7ق ماده دادخواست نمايد. اين رأي وف

هيأت حل اختالف اداره كار و  1390/1/15ـ  500ـ متعاقباً مشاراليها دادخواستي به خواسته ابطال رأي شماره 4
ديوان عدالت اداري به موجب رأي  18كند و شعبه امور اجتماعي استان كرمان به ديوان عدالت اداري تقديم مي

  :كندبه شرح زير به صدور رأي مبادرت مي 1391/2/23 ـ 9109970901800685شماره 

ـ  500در خصوص شكايت شاكي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كرمان به خواسته اعتراض به رأي شماره 
اداره كار و امور اجتماعي نظر به اين كه اداره طرف شكايت برابر مقررات به شكايت رسيدگي كرده  1390/1/15

نمايد ارائه و ابراز ننموده اعتباري و تزلزل رأي معترض عنه را فراهم مييل و مدركي كه موجب بيو نامبرده دل
باشد زيرا كه قرارداد كار مدت معين مشمول قانون كار نبوده و خارج از است و ايراد وي مبتني بر قانون نمي

از  2و  3، 188لذا ديوان به استناد مواد باشد باشد و از اين حيث خللي بر رأي وارد نميمقررات قانون كار مي
قانون  7و  13كند. اين رأي برابر ماده قانون كار حكم به رد شكايت و ابرام رأي معترض عنه را صادر و اعالم مي

  .ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است

جتماعي استان كرمان با لحاظ قرارداد اداره كار و امور ا 1390/1/15ـ  500ـ با توجه به اين كه در رأي شماره  5
كار معين كه بين شاكي و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون كار بر روابط طرفين قرارداد حاكم تشخيص نشده 

ديوان عدالت اداري به موجب رأي پيش گفته استدالل كرده بود كه رسيدگي به خواسته در  2بود و شعبه 
هيأت  1390/1/15ـ  500از طرفي وقتي كه شاكي ابطال رأي شماره  صالحيت هيأت حل اختالف كار است و

ديوان عدالت اداري استدالل هيأت حل اختالف اداره كار مبني بر  18كند شعبه حل اختالف كار را تقاضا مي
 نزاده بيكند، خانم فاطمه سادات پوروهابعدم شمول قانون كار بر قرارداد طرفين را منطبق بر قانون اعالم مي

كند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را ديوان عدالت اداري اعالم تعارض مي 18و شعبه  2رأي شعبه  2
  .شودخواستار مي

با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و  1395/1/24هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس 

  .مبادرت كرده است

 رأي هيأت عمومي 

اوالً: تعارض بين آراء ابرازي از حيث شمول يا عدم شمول مقررات قانون كار بر روابط شاكي و اداره اوقاف استان 
  .كرمان محرز است

قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات قانون كار، اشخاص مشمول  188ثانياً: به موجب ماده 
استخدامي مشمول مقررات قانون كار تلقي نشده اند. نظر به اين كه شاكي در قالب قرارداد انجام كار معين با 

هاي موضوع تعارض دليلي وجود ندارد كه نشان كرده است و در پروندهاداره كل اوقاف استان كرمان همكاري مي
قانون مديريت خدمات كشوري اشتغال داشته و مشمول قانون كار بوده  124شاغل موضوع ماده دهد شاكي در م

قانون كار بر روابط مشاراليها با اداره كل اوقاف استان كرمان حاكم بوده است و  188است، بنابراين حكم ماده 
ديوان عدالت اداري به  18قانون كار بر روابط في مابين آنها حاكميت نداشته است. از اين جهت رأي شعبه 
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كه ناظر بر عدم شمول قانون كار بر روابط بين نامبرده و  1391/2/23ـ  9109970901800685شماره دادنامه 
اداره كل اوقاف استان كرمان صادر شده و شكايت شاكي مردود اعالم شده است، صحيح و موافق مقررات 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان  89و ماده  12 ماده 2شود. اين رأي به استناد بند تشخيص داده مي
براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم  1392عدالت اداري مصوب سال 

  .االتباع است
 

 معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

٨٩

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

وص تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين يا مشخصتصويب نامه درخص  

 

 

 هـ 42450/ت43309شماره

13/2/1388  

معاونت توسعه مديريت  نامه درخصوص تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين يا مشخصتصويب
 و سرمايه انساني رئيس جمهور

انساني رئيس جمهور و  پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه بنا به 6/2/1388هيئت وزيران در جلسه مورخ 
 :ايران تصويب نمود به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي

براساس مقررات مربوط  1387ـ تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي كه براي انجام كار معين يا مشخص در سال1
 .منعقد گرديده است بالمانع است

كشوري و در چارچوب  ) قانون مديريت خدمات32هاي اجرايي مجازند با رعايت تبصره ذيل ماده (ـ دستگاه2
 .نمايند اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام كار معين يا مشخص

 

 جمهور ـ پرويز داوديمعاون اول رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

٩٠

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 »اي مستمرحقوق و مزاي«رفع ابهام از عبارت 

 )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 8/10/1388مورخ  95314/200(بخشنامه 

 هاي اجراييبخشنامه به كليه دستگاه

بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و  9/9/1388شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 
) قانون مديريت خدمات كشوري 116ماده (» ب«رديف  (5)) و 4بندهاي ( جمهور و به استنادسرمايه انساني رييس

قانون  (122) ماده (1) و تبصره (107مندرج در ماده (» حقوق و مزاياي مستمر«در رابطه با روشن نمودن عبارت 
 :مديريت خدمات كشوري مقرر نمود

) 106) و ماده (68ماده (  )10(و بند  )76( منظور از حقوق و مزاياي مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده»
هاي شغل، ايثارگري، سختي كار و كار در العادهقانون مديريت خدمات كشوري عبارت است از حقوق ثابت و فوق

 «.هاي غيرمتعارف و ويژهمحيط

 جمهورمعاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -لطف اله فروزنده دهكردي

 

  



 

 

 

 

٩١

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 ) قانون مديريت خدمات كشوري از پاداش پايان خدمت و بازخريدي68) ماده (10ويژه موضوع بند (العاده حذف فوق

 )جمهورمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس 13/03/1393مورخ  3269/93/200(بخشنامه 
 

 بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي

سرمايه انساني رييس جمهور راجع به روشن نمودن  شوراي توسعه مديريت و 9/9/1388پيرو مصوبه جلسه مورخ 
) قانون مديريت خدمات كشوري 122) ماده (1) و تبصره (107مندرج در ماده (» حقوق و مزاياي مستمر«عبارت 
ها ابالغ شده است و متعاقب مكاتباتي كه به دستگاه 8/10/1388مورخ  95314/200بخشنامه شماره كه طي 

جمهور به عمل با اين معاونت و دفتر معاون اول رييس 1390و  1388هاي سازمان بازرسي كل كشور در سال
اورده و به دليل عدم انطباق مصوبه مذكور با قانون، پيشنهاد بازنگري و اصالح آن را مطرح نموده، لذا در راستاي 

شوراي  12/3/1393) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، موضوع مجدداً در جلسه مورخ 10ماده ( اجراي
 :توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح و با توجه به داليل ذيل

 قانون مديريت خدمات كشوري )76هاي مستمر در تبصره ذيل ماده (العادهاحصاي فوق -1

) 107) قانون مديريت خدمات كشوري در ماده (68) ماده (10العاده موضوع بند (عدم تصريح و ذكر فوق -2
العاده موضوع بند ) به فوق106توانست در اين ماده نيز همانند ماده (قانون مذكور، در حالي كه قانونگذار مي

 .) اشاره نمايد10(

در ماده » هاي مستمرالعادهفوق») قانون در كنار عبارت 68) ماده (10العاده موضوع بند (تصريح به فوق -3
 .العاده از نظر قانونگذار داردودن اين فوق) قانون كه حكايت از غيرمستمر ب106(

 در قانون مديريت خدمات كشوري» مزاياي مستمر«عدم احصاء و وجود مصداق يا تعريف  -4

هاي مستمر در پرداخت پاداش پايان خدمت، چنانچه مزاياي مستمر را العادهغيرقابل محاسبه بودن فوق -5
 .متلقي نكني» هاي مستمرالعادهفوق«مشتمل بر 

 مستمر مزاياي عنوان 	) به68) ماده (10العاده موضوع بند (فقدان اماره قانوني در تأييد محاسبه فوق -6

مقرر نمود مصوبه صدرالذكر به شرح زير  ) قانون116) رديف (ب) ماده (5و با استفاده از اختيار حاصل از بند (
 :اصالح شود

قانون مديريت  (122)) ماده 1) و تبصره (107در ماده (مذكور » حقوق و مزاياي مستمر«منظور از عبارت »
هاي العاده) قانون مذكور است (فوق76مقرر در تبصره ماده (» هاي مستمرالعادهفوق«خدمات كشوري، همان 

 «.)65(ماده  5و  3، 2مذكور در بندهاي 

) مشمول محاسبه پاداش 76ماده () نظير ساير بندهاي احصاء نشده در تبصره 68ماده () 10( العاده بند لذا فوق
 .باشند) نمي122ماده  1) و بازخريدي (تبصره 107زمان بازنشستگي (ماده 

 

 جمهورجانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس -محمود عسكري آزاد

  



 

 

 

 

٩٢

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 العاده ويژه از پاداش پايان خدمتتوقف اجراي مصوبه شوراي توسعه راجع به حذف فوق

 )معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 24/03/1393مورخ  3699/93/200شماره  بخشنامه(

 هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوريبخشنامه به كليه دستگاه

كه در جلسات » حقوق و مزاياي مستمر«با وجود رفع ابهام شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني از عبارت 
) قانون مديريت خدمات كشوري، 107صورت گرفته است، همچنان از مفاد ماده ( 12/3/1393و  9/9/1388مورخ 

) اين قانون در پاداش بازنشستگي، تفاسير متفاوتي 68) ماده (10در خصوص چگونگي محاسبه فوق العاده بند (
 .شودارائه مي

تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس كه مستند به اصل هفتاد و سوم قانون اساسي، شرح و با عنايت به اين
موكول به اخذ تفسير از  13/3/1393تاريخ  3269/93/200شماره شوراي اسالمي است، لذا اجراي بخشنامه 

 .مجلس شوراي اسالمي خواهد بود

 جمهورن توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسمعاو -محمدباقر نوبخت

 

  



 

 

 

 

٩٣

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 آراي هيأت عمومي

 34/89  :كالسه پرونده

 خانم فخري السادات سليمي اشكوري -4بهمن جبروتي  -3زاده خسرو والي -2مرتضي گرانقدر  -1آقايان  :شاكي

 يه انساني رييس جمهورمعاون توسعه مديريت و سرما 8/10/1388مورخ  95314/200ابطال بخشنامه شماره  :موضوع

  1390مهر  25دوشنبه  :تاريخ رأي

 306: شماره دادنامه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  89/34كالسه پرونده:  1390/7/25تاريخ دادنامه:  306شماره دادنامه: 

 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 خانم فخري السادات سليمي اشكوري  -4همن جبروتي ب -3زاده خسرو والي -2مرتضي گرانقدر  -1شاكي: آقايان 

معاون توسعه مديريت و سرمايه  1388/10/8مورخ  95314/200موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 
 انساني رييس جمهور

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني  1388/10/8مورخ  95314/200گردش كار: به موجب بخشنامه شماره  
بنا به  1388/9/9شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ  " :جمهور مقرر شده است كه رييس

رديف (ب) ماده  (5) و (4پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بندهاي (
مندرج در ماده » مزاياي مستمر حقوق و« ) قانون مديريت خدمات كشوري در رابطه با روشن نمودن عبارت 116(

منظور از حقوق و مزاياي مستمر  » :) قانون مديريت خدمات كشوري مقرر كرد122) ماده (1و تبصره ( (107)
) قانون مديريت خدمات كشوري 106و ماده ( (68) ماده (10و بند ( (76)در مواد فوق با توجه به تبصره ماده 
 «.هاي شغل، ايثارگري، سختي كار و كار در محيطهاي غير متعارف و ويژههالعادعبارت است از حقوق ثابت و فوق

است، به » حقوق و مزايا«شاكيان به موجب دادخواستهاي جداگانه، ابطال بخشنامه مذكور را كه در مقام بيان  "
ني ادليل اين كه تفسير قانون در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انس

در پاسخ به شكايت ياد شده، رييس امور حقوقي معاونت توسعه  .اندصالحيت تفسير قانون را ندارد خواستار شده
، توضيح 1389/7/25مورخ  36269/231مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به موجب اليحه دفاعيه شماره 

قانون مديريت خدمات كشوري  116استناد ماده  اوالً: شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به " :داده است كه
بند (ب) اين ماده اختيار تصويب بخشنامه مربوط را داشته است. بنابراين اصدار  5و  4تشكيل و در اجراي اجزاء 

بخشنامه مورد شكايت، از اختيارات ملهم از قانون شوراي مورد بحث بوده است و بر خالف ادعاي شاكي، صدور 
العاده ثانياً: در هيچ يك از مواد قانون مديريت خدمات كشوري، فوق .شودسير قانون قلمداد نمياين بخشنامه، تف

هاي مستمر محسوب نشده است. با توجه به مراتب ياد شده تقاضاي رد شكايت مطرح العادهاضافه كار در زمره فوق
البدل ور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليهيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حض " .شده را دارد

  .كندشعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي
 
 



 

 

 

 

٩٤

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 :رأي هيأت عمومي
، 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال  116جزء (ب) مادة  5و  4نظر به اين كه اوالً مطابق بندهاي  

در اظهار نظر و پاسخگويي به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرايي و ايجاد هماهنگي 
هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون از جمله وظايف شوراي توسعه مديريت و رويه

حاسبه كسور بازنشستگي، براي قانون مذكور، مبناي م 106سرمايه انساني تعيين شده است ثانياً: به موجب مادة 
العاده هاي مستمر و فوقالعادهمحاسبه حقوق بازنشستگيِ كارمندانِ مشمولِ اين قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق

هاي مذكور در بندهاي العادهقانون ياد شده فوق 76قانون است، همچنين طبق تبصره ذيل مادة  68مادة  10بند 
العاده اضافه العاده مستمر تلقي شده است و در هيچ يك از مقررات مورد اشاره، فوقفوققانون،  68مادة  5و  3و  2

 8/10/1388مورخ 200/95314هاي مستمر محسوب نشده است، بنابراين بخشنامه شماره العادهكار در زمره فوق
ر است، خارج از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور كه متضمن تعريف حقوق و مزاياي مستم

  /.شودحدود اختيارات نيست لذا به لحاظ عدم مغايرت با قانون، قابل ابطال تشخيص نمي
 

 رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري 

  



 

 

 

 

٩٥

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 يآراي هيأت تخصص

 179/90   :كالسه پرونده

 ديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورمعاونت توسعه م 8/10/1388مورخ  95314/200ابطال بخشنامه شماره    :موضوع

 1393ارديبهشت  17چهارشنبه   :تاريخ رأي

 29: شماره دادنامه

 بـسـمـه تـعـالـي
  18/3/93تاريخ صدور :             29شماره دادنامه :  

شـاكــي : معاون حقوقي ، مجلس و تفريغ بودجه  *مــرجــع رسـيــدگــي : هيأت تخصصي اداري و استخدامي 
 يوان محاسبات كشور د
 طرف شكايت : معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  

شاكي به شرح درخواست  : خالصه دادخواست شاكي با ذكر دليل مغايرت مصوبه با قانون يا شرع : گردشكـار
معاونت توسعه مديريت و  8/10/1388مورخ  95314/200تقديمي اظهار نموده است كه مفاد بخشنامه شماره 

موضوع فصل دهم ق.م.خ.ك به دليل » حقوق و مزاياي مستمر « رمايه انساني رئيس جمهور در تبيين عبارت س
لحاظ فوق العاده ويژه به عنوان حقوق و مزاياي مستمر توسط شوراي توسعه مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور 

فوق العاده هاي مستمر را احصاء نموده است ق.م.خ.ك است كه صراحتاً  76اوالً مغاير با حكم مقرر در تبصره ماده 
قانون معنون به سمت و  116. ثانياً به نوعي توسعه دامنه وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت موضوع ماده 

معين شده است فلذا اقدام شوراي  116بند ب ماده  5و  4سوي قانونگذاري است و صالحيت اين شورا در رديف 
جديد خارج از اراده مقنن و مغاير با قانون م.خ.ك مي باشد . ابطال بخشنامه از زمان  مذكور در وضع مقررات

ـ در  1طرف شكايت در پاسخ اعالم نموده است :  : خالصه مدافعات مشتكي عنه . تصويب مورد استدعا است
در مواردي مثل ماده و » فوق العاده مستمر « عبارت  106و ماده  76برخي از مواد ق.م.خ.ك از جمله تبصره ماده 

ـ فوق العاده هاي مستمر در  2 .آمده است كه طبعاً اين دو عبارت يكسان نمي باشد» مزاياي مستمر  » 107
را مشخص نموده است از اين حيث » مزاياي مستمر « احصاء گرديده لذا بخشنامه فوق الذكر كه  76تبصره ماده 

عالوه بر » مزاياي مستمر « سعه به منظور روشن نمودن عبارت ـ شوراي تو 3 . مغايرتي با تبصره مذكور ندارد
 106، فوق العاده ويژه را نيز با عنايت به اين كه به موجب ماده  76فوق العاده هاي مستمر موضوع تبصره ماده 

مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي مي باشد در زمره مزاياي مستمر بر شمرده شده است كه 
نـظـريـه تـهـيـه كـنـنـده  . ن مغايرت قانوني مشاهده نمي شود . با توجه به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارددر آ

اقدام مذكور خارج از حدود  116اوالً با توجه به اختيارات قانوني شوراي توسعه مديريت در بند ب ماده  : گـزارش
 68ي حقوق اعم از فوق العاده مستمر و غير مستمر موضوع ماده ثانياً : با عنايت به اينكه مزايا . اختيار نمي باشد

قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و قانونگذار وجه تميزي في مابين فوق العاده مستمر و فوق العاده ويژه 
از حيث ترتيب آثار جز در تعيين احتساب حقوق بازنشستگي معين نكرده است بنابراين  68ماده  10موضوع بند 

 122و تبصره ماده  107د بخشنامه مورد شكايت كه در مقام تعريف حقوق و مزاياي مستمر موضوع موارد مفا
امضاء تهيه كننده گزارش : آريافر موضوع در جلسه  . صادر گرديده مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال نمي باشد

  . يأت به شرح آتي اعالم مي گرددهيأت تخصصي اداري و استخدامي مطرح ، نظريه ه 93/  3/  11مورخ 
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كه بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و خارج از  : اعـضـاء هـيـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـيـده دارنـد
  .حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نمي باشد ، لذا به شرح آتي اقدام به انشاء رأي مي نمايد 

معاون حقوقي ، مجلس و تفريغ بودجه ، ديوان محاسبات كشور به طرفيت  رأي هيأت تخصصي در خصوص شكايت
 8/0/88مورخ  95314/200معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بخواسته ابطال بخشنامه شماره 

 همعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به لحاظ مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري ( ماد
قانون مذكور نظر به اينكه مزاياي حقوق اعم از فوق العاده هاي  116) و خروج از اختيارات قانوني موضوع ماده  76

كه مبين پرداخت فوق العاده ويژه در موارد خاصي  68ماده  10مستمر و غير مستمر مي باشد با توجه به مفاد بند 
قانون مديريت كه مبين  122و بند يك ماده  107مواد در » مزاياي مستمر  »مي باشد و با توجه به عبارت 

پرداخت حقوق و مزاياي مستمر افراد واجد شرايط مي باشد لذا بخشنامه صادره كه مبين تميز مزاياي مستمر يا 
فوق العاده هاي مستمر احصايي در قانون مي باشد مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نيز نمي 

رأي به رد شكايت  1392قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  84ذا به استناد ماده باشد . ل
صادر و اعالم مي گردد . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از صدور از سوي رئيس ديوان و يا ده نفر از قضات 

 .ي باشدديوان عدالت اداري قابل اعتراض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري م

   
 اشراقي رئيس هيأت تخصصي اداري واستخدامي ديوان عدالت اداري 
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 دقراردا كاركنان كار اضافه	جايي و انتقال، ذخيره مرخصي استحقاقي وابالغ مواردي در خصوص ساماندهي، شرايط جابه

 هاي اجراييانجام كار معين دستگاه

 )داري و استخدامي كشورسازمان ا 2/10/1397مورخ  533555(بخشنامه شماره 

 

 هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوريبخشنامه به كليه دستگاه

هاي با توجه به استعالمات متعدد دستگاه 10/7/1397شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 
ار معين و همچنين ساماندهي و اجرايي و به منظور ايجاد وحدت رويه در مسائل اداري كاركنان قرارداد انجام ك

 :هاي اجرايي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاي اين دسته از نيروها در دستگاهاستفاده بهينه از توانمندي

قانون مديريت خدمات كشوري  )32كارگيري نيروهاي قرارداد انجام كار معين جديد موضوع تبصره ماده (به -1
هاي اجرايي منوط به رعايت شرايط احراز شغل و ساير ضوابط ي در دستگاههاي سازمانبراي انجام وظايف پست

اند به ازاي تعداد نيروهاي قرارداد انجام كار معين از مجموع بالتصدي هاي اجرايي موظفباشد. دستگاهمربوط مي
 .هاي مسدودي را به اين سازمان اعالم نمايندخود مسدود نموده و تعداد و عناوين پست

هاي اجرايي بايد عنوان پستي كه مقرر است كارگيري نيروي قرارداد انجام كار معين، دستگاهاخذ مجوز به براي -2
وظايف آن به نيروي قراردادي واگذار گردد، به همراه عنوان شغلي كه پست در آن تخصيص يافته است را براي 

 .تطبيق با شرايط احراز به اين سازمان اعالم نمايند

گردد، در طول مدت قرارداد بر اساس قرارداد منعقده به نيروهاي قرارداد انجام كار معين محول ميوظايفي كه  -3
 .باشدربط قابل تغيير نميدر دستگاه اجرايي ذي

هاي اجرايي كه تعداد اين دسته از نيروها جايي نيروهاي قرارداد انجام كار معين داراي شناسه از دستگاهجابه -4
هاي اجرايي مشمول كه تعداد نيروهاي قرارداد هاي سازماني مصوب است به ساير دستگاهپست مازاد بر ده درصد

هاي اجرايي مبدأ و مقصد هاي سازماني مصوب است با موافقت دستگاهانجام كار معين آنها كمتر از ده درصد پست
قررات از جمله تأمين اعتبار در و در بستر سامانه كارمند ايران و با رعايت شرايط احراز شغل مربوطه و ساير م

بديهي است در صورت انطباق شرايط احراز شماره شناسه  .باشددستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بالمانع مي
جا شده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جديد براي وي در دستگاه مقصد توسط سامانه كارمند فرد جابه

 .ايران توليد و صادر خواهد شد

هاي اجرايي مشمول به ساير جايي كارمندان قرارداد انجام كار معين داراي شماره شناسه از دستگاهصره: جابهتب
هاي اجرايي مشمول قانون كه واجد شرايط مندرج در صدر اين بند نباشند، در موارد خاص صرفاً براي دستگاه
قام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدأ و هاي مديريتي ضمن رعايت شرايط احراز با درخواست باالترين مسمت

 .پذير خواهد بودتأييد اين سازمان امكان

مدت و نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي نيروهاي قرارداد انجام كار معين بر اساس قانون مديريت خدمات  -5
 .باشدكشوري مي

 .باشدتگي نميكار پرداختي به نيروهاي قرارداد انجام كار معين مشمول كسور بازنشساضافه-6
 

 جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشورمعاون رييس -جمشيد انصاري
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 جابجايي محل خدمت كارمندان العاده نوبت كاري و هزينهنامه فوقآيين

 
 18/11/1395                                                         هـ53143/ت144206شماره

 خدامي كشورسازمان اداري و است
سازمان اداري و استخدامي  1395/2/26مورخ  512344به پيشنهاد شماره  13/11/1395هيأت وزيران در جلسه 
العاده نوبت نامه فوقـ آيين1386ـ مصوب   ) قانون مديريت خدمات كشوري68) ماده (7كشور و به استناد بند (

 ر تصويب كرد:كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان را به شرح زي
 جابجايي محل خدمت كارمندان العاده نوبت كاري و هزينهنامه فوقآيين
هاي غيرمتعارف ساعات اداري  شود كه در نوبتالعاده نوبت كاري به متصديا ن مشاغلي پرداخت ميـ فوق1ماده

 د از:عبارتن  هاي غيرمتعارفبه صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظيفه هستند. نوبت
 الف ـ يك نوبتي دايم (شب تا صبح)

 ب ـ دو نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر ـ شب تا صبح)
 پ ـ سه نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح)

 ت ـ دو نوبتي منظم (عصر تا شب ـ شب تا صبح)
 ث ـ دو نوبتي منظم (شب تا صبح ـ صبح تا عصر)

 تا شب)ج ـ يك نوبتي دايم (عصر 
 چ ـ تركيب و يا چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب

نامه به شرح زير به صورت ماهانه پرداخت خواهد ) آيين1العاده نوبت كاري براي موارد مذكور در ماده (ـ فوق2ماده
 شد:

 ) حق شغل كارمند%30الف ـ يك نوبتي دايم (شب تا صبح) معادل ريالي سي درصد (
) حق شغل %28خشي منظم (صبح تا عصر ـ شب تا صبح) معادل ريالي بيست و هشت درصد (ب ـ دو نوبتي چر

 كارمند
پ ـ سه نوبتي چرخشي منظم (صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح) معادل ريالي بيست و شش درصد 

 ) حق شغل كارمند26%(
 ) حق شغل كارمند%24درصد (ت ـ دو نوبتي منظم (عصر تا شب ـ شب تا صبح) معادل ريالي بيست و چهار 

 ) حق شغل كارمند%24ث ـ دو نوبتي منظم (شب تا صبح ـ صبح تا عصر) معادل ريالي بيست و چهار درصد (
 ) حق شغل كارمند%20ج ـ يك نوبتي دايم (عصر تا شب) معادل ريالي بيست درصد (

) حق شغل %25ت و پنج درصد (چ ـ تركيب و يا چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب معادل ريالي بيس
 كارمند
ـ كارمنداني كه به صورت غيرمنظم و بر حسب نوبت به صورت كشيك يا عناوين مشابه آن در هر يك از 3ماده

العاده نوبت كاري نبوده و با رعايت هاي محوله باشند، مشمول پرداخت فوقدار انجام مسئوليتحاالت زماني عهده
 اضافه كار ساعتي برخوردار خواهند بود. العادهمقررات مربوط از فوق
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ـ هزينه جابجايي محل خدمت در داخل كشور به كارمندان رسمي و پيماني تعلق خواهد گرفت كه به موجب 4ماده
حكم رسمي محل جغرافيايي خدمت آنان به تشخيص دستگاه اجرايي از يك شهرستان به شهرستان ديگر به 

ده بين ترين فاصله زميني اعالم شد. مبلغ ريالي هزينه مذكور بر مبناي كوتاهصورت قطعي (انتقال دايم) تغيير ياب
دو محل توسط وزارت راه و شهرسازي بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاي هر نفر براي هر كيلومتر، 

مطابق فرمول زير قابل  قانون مديريت خدمات كشوري) 125معادل يك دوم ضريب حقوق ساالنه موضوع ماده (
 پرداخت است:

جايي محل خدمت ضريب حقوق ساالنه = هزينه جابه 1/2[تعداد نفرات ضربدر مسافت طي شده (كيلومتر) ضربدر 
 در داخل كشور]

نامه اشتغال دارد و به وي هزينه هاي مشمول اين آيينتبصره ـ به كارمندي كه همسر وي در يكي از دستگاه
 جابجايي محل خدمت پرداخت شده است، هزينه جابجايي محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

نامه محل جغرافيايي خدمت آنان ـ به كارمنداني كه به تشخيص دستگاه اجرايي براساس مفاد اين آيين 5ماده
هاي ناشي نامه براي جبران هزينه) اين آيين4محل خدمت مقرر در ماده ( كند، عالوه بر هزينه جابجاييتغيير مي

از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان به محل جديد خدمت در صورتي كه فاصله محل جديد خدمت از محل قبلي 
 متا يكصد و پنجاه كيلومتر باشد، معادل نصف و در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد، معادل يك ماه تما

 شود.هاي مستمر پرداخت ميالعادهحقوق ثابت و فوق
نامه به كارمنداني كه محل جغرافيايي خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از هاي موضوع اين آيينـ هزينه 6ماده

كند، براساس مقررات مربوط به پرداخت هزينه سفر و  يابد و يا در خارج از كشور تغيير پيدا ميكشور تغيير مي
 ل اثاثيه مأمورين ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است.حم
هاي جابجايي محل خدمت كارمندان در صورت جابجايي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه ـ پرداخت هزينه7ماده

 شود.اجرايي ديگر توسط محل خدمت دستگاه جديد كارمند پرداخت مي
 

 جمهور ـ اسحاق جهانگيريمعاون اول رئيس
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 كارگران هاي شغلي ماموريتمزايا و ويژگي

 

به گزارش صنعت ما اعزام به ماموريت يكي از نيازهاي كاري هر واحد توليدي، خدماتي و صنعتي است كه در 
 هاي شغليشونده در نظر گرفته شده است. مزايا و ويژگيچارچوب قوانين و مقررات بابت آن، مزايايي براي اعزام

 .توان در موارد زير خالصه كردرا مي ماموريت

 شود؟حق ماموريت كارگران چگونه محاسبه مي

كيلومتر دور شود و يا شب را  50العاده ماموريت مبلغي است كه در صورتي كه كارگر از محل كارگاه اصلي فوق
كارگر به ازاي هرروز شود. اين مبلغ معادل يك روز حقوق است. بنابراين در مقصد به سر برد، به او پرداخت مي

كند كه عنوان حق ماموريت دريافت ميماموريت عالوه بر يك روز حقوق معمول، يك روز حقوق ثابت هم به
نبايد از مزد مبناي روزانه كارگر كمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پايه و مزايايي است كه برحسب ماهيت 

 .شوددي كار پرداخت ميشغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عا

 هزينه سفر

رود، قرار دهد. كارفرما موظف است وسيله نقليه مناسب و يا هزينه آن را در اختيار كارگري كه به ماموريت مي
اما در مورد هزينه غذا و خوراك مسئوليتي ندارد و در خصوص محل اقامت يا هزينه آن نيز با توافق يكديگر 

 .شودعمل مي

 با حادثه ناشي از كار ارتباط ماموريت

ها رخ شوند چنانچه در طول مدت ماموريت اتفاقي براي آنشدگاني كه به ماموريت اعزام ميكاركنان و بيمه
ها شود، حادثه مربوطه، حادثه ناشي از كار تلقي شده، مشمول دريافت دهد، كه منجر به ازكارافتادگي و فوت آن

 .شوندمند ميها از مستمري بازماندگان بهرهفوت، خانواده آن شود و در صورتمستمري ازكارافتادگي مي

شوند، العاده ماموريت نميشوند و مشمول فوقاين موضوع به كاركناني كه در سطح شهر به ماموريت اعزام مي
ديده يك روز سابقه داشته نيز تسري دارد. در چنين شرايطي نيازي به سابقه نيست. حتي اگر كارگر حادثه

به تعبير بهتر، همين كه كارگر مشمول مقررات كار و بيمه اجباري  .شودد، مشمول مقررات اين بند ميباشن
 .باشد و اشتغال وي مورد تاييد قرار گيرد، مستحق دريافت مستمري است

ي بين اجتماعاين امتياز براي ازكارافتادگان جزئي نيز مصداق دارد كه طبق نظر كمسيون پزشكي سازمان تامين
تواند از مستمري ازكارافتادگي جزئي شوند، و بدين ترتيب فرد مزبور ميدرصد ازكارافتاده اعالم مي 66تا  33

درصد ازكارافتاده اعالم  33تا  10استفاده كند. در صورت بروز حادثه در هنگام ماموريت براي كسي كه بين 
 .شودميپرداخت » غرامت نقص مقطوع«شده، مبلغي به صورت يكجا تحت عنوان 

 اجتماعيماموريت و تامين

بيمه نيست. ولي بهتر است شود، مشمول كسر حقالعاده ماموريتي كه به كارگر پرداخت ميهزينه سفر و فوق
اجتماعي ارسال شود تا در صورتي كه كارگر در حين ماموريت يك نسخه از حكم ماموريت به سازمان تامين

تر تحت ي و مستمري پيدا كرد بتواند با سهولت و فرايندي سريعدچار حادثه شد و نياز به خدمات درمان
البته ارسال برگه ماموريت الزام قانوني ندارد، فقط براي اطمينان و تسريع در ارائه  .هاي الزم قرار بگيردحمايت

 .شودنشده پيشنهاد ميبينيخدمات الزم در مورد حوادث و اتفاقات پيش
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ماموريت وجود دارد، موضوع تاييد كاركرد شخصي است كه در كارگاه حضور مشكل ديگري كه در ارتباط با 
اي از كارگاه و عدم توجه بازرسان شود. كارفرمايان و كارگران در مورد بازرسي بيمهندارد و به ماموريت اعزام مي

صلي اعزام سازمان به ماموريت برخي از كاركنان كه جهت انجام كارهاي شركت يا كارگاه به خارج از محل ا
 .مندنداند، گلهشده

بيمه از هاي داراي معافيت حقها عموميت دارد، ولي براي كارگاهاين مشكل متاسفانه در مورد همه كارگاه
كنند، اما سختگيري در حساسيت بيشتري برخوردار است. البته بازرسان سازمان وظايف قانوني خود را عمل مي

شود. سختگيري و موشكافي زياد است و موجب نارضايتي كارگر و كارفرما ميدليل مورد و بياين موضوع گاه بي
اجتماعي هم جاست و سازمان تامينكنند كامال بيبيمه پرداخت ميدرصد كامل حق 30هايي كه در مورد كارگاه

 .برداز اين نظر سودي نمي

به  .اجتماعي موجه استختگيري تاميناي قضيه متفاوت است و سهاي داراي معافيت بيمهالبته در مورد كارگاه
دقت عمل در موارد معافيت كند و انرژي و وقت خود را هر ترتيب بهتر است سازمان همت و وقت خود را صرف 

پردازند نكند. برخي از اقدامات سازمان، كه اين مورد هم از بيمه ميهايي كه به صورت كامل حقمصروف كارگاه
 .يل منطقي و قانوني تداوم يافته استهاي آن است، بدون دلنمونه

ها در گذشته الزم بوده، ولي اكنون مبنا و موضوعيت خود را از دست داده و نبايد ادامه بيابد و شايد اين رويه
 گيري و اجراييهرچه زودتر بايد جلوي آن گرفته شود. از طرف ديگر كارشناسان، مسئوالن و متوليات تصميم

هاي جاافتاده قبلي بيشتر فكر كنند و مواردي را كه نياز به اصالح دارد مورد دامات و رويهسازمان بايد در مورد اق
هايي كه به سازمان تحميل بازنگري قرار دهند. برخي از اقدامات سازمان و واحدهاي اجرايي در مقابل هزينه

بيشتر از منافع مقطعي و  كند، داراي منفعت و سود نيست و ضررهاي غيرمادي و معنوي سازمان در درازمدتمي
 .مدت آن است. از اين موارد متاسفانه زياد است كه بايد هرچه زودتر مورد بازنگري قرار گيردكوتاه

 شود؟حق ماموريت مشمول ماليات مي

 .خير، حق ماموريت معاف از ماليات است

خوراك كارگر را نيز وبرگشت، هزينه اقامت و در صورتي كه طي ماموريت كارفرما عالوه بر وسيله رفت

 تامين كند، آيا حق ماموريت هم بايد بپردازد؟

 .بله، حق ماموريت در هر صورت بايد پرداخت شود

كاري بايد به كارگري كه به ماموريت اعزام شده و شب در محل ماموريت اقامت العاده شبآيا فوق

 كند؟كرده پرداخت شود يا همان پرداخت حق ماموريت در اين مورد كفايت مي

العاده اگر كارگر در محل ماموريت توقف كند و شب نيز مشغول به كار باشد، هم از حق ماموريت و هم از فوق
 .شودمند ميكاري بهرهشب

العاده جمعه به او تعلق رود چگونه است؟ آيا فوقكاري براي كسي كه ماموريت ميوضعيت جمعه

 گيرد؟مي
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رره عام است و بايد در كليه موارد و شرايط به مرحله اجرا درآيد. بنابراين كاري يك مقالعاده جمعهپرداخت فوق
العاده كار در روز جمعه برخوردار رود هم از حق ماموريت و هم از فوقشخصي كه در روز جمعه به ماموريت مي

 .دعنوان روز تعطيل براي كارگر مزبور در نظر گرفته شوشود. ضمن اينكه بايد يك روز ديگر بهمي
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 آشنائي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انضباطي

 

 حقوق و تكاليف كارمندان: فصل دوازدهم از قانون مديريت خدمات كشوري
 

كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را  -84ماده 
 ر هر سال قابل ذخيره شدن است. دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان د

توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر كارمندان دستگاههاي اجرايي مي -1تبصره 
سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيالت عالي 

 ا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود. تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد ت
كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعالجي  -2تبصره 

العالج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب
 گردد.بيني مينامه اين فصل پيشباشد و مقررات مربوط در آئينمي محدوديت زماني مذكور مستثني

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

ثر به مدت شش توانند تا پايان مأموريت حداكبرند ميكارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي -4تبصره 
 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

اي كه به تصويب هيئت وزيران نامههاي مصوب و آئيندستگاههاي 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 آنانمي

 هاي تكميلي قرار دهند. به صورت هماهنگ ويكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه
دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان  -86ماده 

 خود اقدامات الزم را به عمل آورند.
باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات هل و چهار ساعت در هفته ميساعات كار كارمندان دولت چ -87ماده 

گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت وزيران تعيين مي هيئت با پيشنهاد سازمان و تصويب
در  ؤظف،باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مسقف مذكور با دستگاه ذيربط مي

 بندي مشاغل ذيربط تعيين خواهد شد. طرحهاي طبقه
توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر كارمندان مي -1تبصره 
 ساعت) تقليل دهند. 11
ت كار آنان تعيين خواهد ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعا 

 شد. 
توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه دستگاههاي اجرايي مي -2تبصره 

 اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند. به شرايط جغرافيايي و منطقه
د ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد كليه دستگاههاي اجرايي استاني مؤظفن -3تبصره 

 باشند). مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي
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هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت -88ماده 
ندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از باشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمقضايي 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 

خودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات صورت داشتن شرايط الزم از حقوق يكسان بر
 مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند. 

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

 بط پاسخگو باشند. يرمراجعين به طور يكسان و دستگاه ذ
ر توانند دباشد. ارباب رجوع مياعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع ميهرگونه بي
خورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذيربط و يا مراجع قانوني برابر بر

 شكايت نمايند. 
باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره، اخذرشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي -91ماده 

اري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اد
 شود. ربط خود تخلف محسوب ميدر 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 
تخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان توسط بازرسان معتمد و م

مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات 
انفصال از خدمات دولتي توانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا و مديران مجاز، مي

 براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. 
در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده  -2تبصره 

يد، اخراج و انفصال دائم از هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخرفرد خاطي به هيئت
 خدمات دولتي اعمال خواهد شد. 

دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي  -3تبصره 
 اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد. 

اد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را سازمان مؤظف است اسامي افر -4تبصره 
 جهت 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 
نان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب باشند و در مورد عملكرد آمحوله مي

ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده در حيطه مديريت مسئوالن مزبور مشاهده و 
 ز كه در كشفاثبات گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) ني

 تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. 
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) به انجام وظايف 87كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده ( -93ماده 
ا ايام تعطل به خدمات آنان نياز مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و ي

الزحمه يا 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
خيص ي با تشباشد. در موارد ضرورتصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي -94ماده 

ق و افت حقويمصام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون در
 باشد. مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي

كننده پست دوم يا مقام الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبولعدم رعايت مفاد ماده فوق -تبصره 
 متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. صادركننده حكم 

به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر) در موارد خاص به عنوان  -95ماده 
هاي حقوقي اي غير مستمر، تدريس و مشاورهها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهها، كميسيوناعضاي كميته

مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف 
 باشد. تجاوز نكند بالمانع مي

 گردد. الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت ميحق
باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق اي اجرايي مكلف ميكارمندان دستگاهه -96ماده 

خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانين و مقررات اداري 
د دهند. در صورتي كه بع تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطالع

از اين اطالع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند 
 باشد. بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي

نون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي رسيدگي به مواردي كه در اين قا -97ماده 
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.91(
بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال  خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور -98ماده 

 از خدمات دولت خواهد بود. 
باشد و هرگونه پرداخت كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز ميپرداخت اضافه -99ماده 

 است. تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي 
 رسد. هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مينامهآئين -100ماده 

 

 مقررات انضباطي كاركنان دولت

ا عنايت به اينكه تنظيم ساعت دقيق ورود و خروج اداري كاركنان، جهت انجام وظايف محوله و پاسخگويي به ب
اط اداري است لذا در قوانين و مقررات مورد استناد ، ساعات كار پرسنل ارباب رجوع ، از مصاديق مهم نظم و انضب

قانون مديريت خدمات كشوري  87و به تبع آن ، نحوه ورود و خروج كاركنان مشخص شده است از جمله در ماده 
د قانون مور 93ساعت تعيين گرديده است و همچنين ماده  44، ميزان ساعت كار كارمندان دولت در طول هفته 
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) به انجام 87نظر تصريح دارد: كليه كارمندان دستگاههاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده (موضوع ماده 
وظايف مربوطه بپردازند و درصورتيكه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنها 

ل كار و انجام وظايف محوله در قبال حقالزحمه يا باشد براساس اعالم نياز دستگاه، مكلف به حضور در مح نياز
 . اضافه كاري برابر مقررات مربوطه خواهند بود

در اين راستا سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ، ساعت ورود و 
ساعت مصوب را در محل كار  44مدت خروج كاركنان در طول هفته را به نحوي تنظيم نموده است كه همكاران 

خود حاضر بوده و در اين خصوص كنترل هاي الزم بعمل مي آيد و براي افراديكه مقررات مربوطه را رعايت ننمايد 
 ، تنبيهات اداري مرتبط اجرا مي گردد.
 آئين نامه حضور و غياب كاركنان دولت.

ين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي مكلفند ساعات تعي-1ماده
رعايت نموده ، ساعات ورود و خروج خود را در كارت يا دفتر حضور و غياب ثبت نمايند مگر آنكه از سوي مقام 

 صالحيتدار دستگاه مربوط براي ورود و خروج هريك از آنان كتبا ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
د از ساعت مقرر و بدون كسب مجوز قبلي تاخير ورود محسوب گرديده و با ورود به محل خدمت بع -2ماده 

 مستخدمي كه تاخير ورود داشته باشد به شرح زير رفتار مي شود :
 . درمرخصياستحقاقيمنظورميگردد ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و 2تاخير ورود تا  -الف

ق و فوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر ساعت در ماه مستلزم كسر حقو 2تاخير ورود بيش از  -ب
مستخدمين رسمي و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و ساير فوق العاده هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد 

 كاركنان خريد خدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تاخير خواهد بود .
تعجيل خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز  -3ماده 

 خواهد بود. 2حكم قسمتهاي الف و ب ماده 
تاخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت تاخير در هر صورت جزء مرخصي استحقاقي  -4ماده 

 منظور خواهد شد 
 يز ساير افراد خانواده درصورتيوقوع حوادث وسوانح غيرمترقبه براي مستخدم،همسروفرزندان تحت تكفل ون–الف 

 . كه تحت تكفل باشند
 هي مرجع احضار كننده .احضارمستخدم توسط مراجع قضائي وانتظامي باگوا–ب 

 تبصره : تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذيربط خواهد بود. 
غيرموجه داشته باشد و جمع مدت  بار تاخير ورود يا تعجيل خروج 4به مستخدمي كه در هر ماه بيش از  -5ماده 

ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد  4تاخير مزبور به بيش از 
و براي ماه  %50و براي ماه چهارم به ميزان  % 30شد و براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان 

به مدت يك ماه كسر خواهد شد و درصورت تكرار،پرونده مستخدم جهت رسيدگي به پنجم به ميزان صددرصد و 
 هيات رسيدگي تخلفات اداري ارجاع خواهد گرديد .

 ساعت درهر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود . 8: تاخير ورود يا تعجيل خروج بيش از 1تبصره 
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ري به جزء موارد فوق الذكر ، فوق العاده شغل آنان قطع گرديده : درباره مستخدميني كه قبال با علل ديگ2تبصره
از سومين ماهي كه تاخير ورود يا تعجيل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيات رسيدگي تخلفات 

 اداري ارجاع خواهد شد.
 نكات الزم :

ساعت) در قالب برگه  3(حداكثر  كاركنان پس از اخذ موافقت مقام مافوق و وصول مرخصي ساعتي روزانه-1
مخصوص ، بايستي زمان خروج از اداره و زمان برگشت از مرخصي (درصورتيكه خاتمه مرخصي(تا پايان وقت مقرر 
اداري نباشد) را در سيستم كنترل الكترونيكي حضور و غياب ، ثبت نمايد به نحويكه مدت مرخصي ثبت شده در 

 برگه مربوط ، كامالً يكسان باشند. سيستم با مدت مرخصي موافقت شده در
برگ مخصوص مرخصي ساعتي بايستي قبل از خروج فرد ذينفع از اداره محل خدمت، تهيه و توسط مقام  -2

 مافوق امضاء گردد. 
روز  12مرخصي كمتر از يكروز جزو مرخصي استحقاقي منظور و حداكثر مدت آن در طول سال نبايد بيشتر از -3

 باشد. 
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 اف از ماليات حقوق و دستمزدموارد مع
 

 :فوق العاده ماموريت 

كيلومتر از محل اصلي شركت دور و يا ناچار به توقف شبانه جهت  50در صورتيكه مرتبط با فعاليت شركت و 
انجام كار موقت باشد. مستند به حكم ماموريت و مدارك اياب و ذهاب و اقامت و پذيرايي از جمله بليط هواپيما 

 . هتل و يا مسافر خانه ... و گزارش ماموريت و... باشد ، قابل قبول مي باشدو صورتحساب 

 

 : سنوات خدمت كاركنان

 ماليات بر حقوق سنوات در قانون جديد ماليات

، حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه 1394قانون جديد ماليات مصوب تيرماه  91ماده  5با توجه به بند 
  .حقوق معاف است در پايان سال از ماليات بر

ولي در قانون قبلي ماليات در صورتي حق سنوات معاف از ماليات بود كه در پايان خدمت كارمند پرداخت بشود 
 .و در غير اينصورت مشمول ماليات بود

، چون در اين بند هيچ شرطي براي مشمول بودن ذكر 1395با اجرايي شدن قانون جديد ماليات از ابتداي سال 
بيان شده ، حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در پايان سال و يا در پايان خدمت كارمند، از  نشده و كلي

  ، .ماليات بر حقوق معاف است

 .پس حق سنوات به طور كلي از ماليات بر حقوق معاف شده است

 )07/11/1383 مورخ 19418/4385/211 شماره بخشنامه.(است	بيمه سهم كارگر معاف از ماليات 7/2دو هفتم 
 .شد خواهد تمام كارفرما و كارگر ضرر به كه نميكنند رعايت محترم هاي	اين معافيت آخر رو اكثر حسابدار

 

 :معاف استـ درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات 91ماده

ه هاي نمايندگي فوق العادهاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيأتروسا و اعضاي مأموريت .1
و همچنين به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل دول خارجي نسبت 
هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به روسا و اعضاي هيأت

 اسالمي ايراندرآمد حقوق دريافتي ازسازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري 
 .نباشند

هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول روسا و اعضاي مأموريت  .2
 .خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل

هاي بالعوض فني و ايران از محل كمككارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسالمي  .3
شوند نسبت به ميالمللي به ايران اعزام و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين اقتصادي

 .المللي مذكوربينحقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات 

دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج هاي ها و كنسولگريها ونمايندگيكارمندان محلي سفارتخانه .4
تابعيت دولت  از دولت جمهوري اسالمي ايران در صورتي كه داراي نسبت به درآمد حقوق دريافتي

 .متقابلجمهوري اسالمي ايران نباشند به شرط معامله 
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حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا  .5
نشده كه در موقع بازنشستگي يا وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده مستمري پرداختي به

 .شوداز كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي

 .هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل  .6

هاي ارزان قيمت سازماني در كارگران و خانهمسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده  .7
 .گيردارگران قرار ميخارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده ك

 .وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن  .8

) 84ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم   .9
 .اين قانون

ختيار مأموران كشوري گذارده هاي خاص در اآيين نامههاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجبخانه .10
 .شودمي

وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله   .11
 .حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند

 .) اين قانون84هم معافيت موضوع ماده (مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازد  .12

، مشموالن قانون ايران اعم از نظامي و انتظاميدرآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي   .13
 اطالعات و جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگاناستخدامي وزارت 
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 فرم قرارداد مشاغل کارگری

 (هيأت محترم وزيران) 1/11/1390ه مورخ 47643/ ت213471موضوع مصوبه شماره 

 جمهور فرم شماره . . . . . . . . . . . . . .  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس  فرم قرارداد كار موقت (کاارگری)  

 شماره شناسه كارگري:  -2  نام دستگاه(كارفرما):  -1

 

 نام پدر:  -4  نام و نام خانوادگي طرف قرارداد: -3

 �مرد              �جنسيت :    زن       -6 تاريخ تولد:       روز                ماه                سال  -5

 كد ملي : -8 محل صدور شناسنامه:  -٨ : محل تولد -7

 ي:  رشته تحصيل -12 مدرك تحصيلي:   -11 تعداد فرزندان:  -10 �متأهل  �وضعيت تأهل: مجرد  -9

 �ساير               �معاف           �پايان خدمت  وضعيت نظام وظيفه:  -13

 عنوان شغل:  -15 واحد سازماني: -14

  �اصالح             �تمديد            �نوع قرارداد:  جديد    -16

 قرارداد: محل اجراي   -18 مدت اين قرارداد:  از تاريخ:                  تا تاريخ: -١٧

 موضوع قرارداد :  -19

 شود: دستمزد ماهيانه به شرح عوامل زير تعيين مي -20

وجوه موضوع اين قرارداد در صورت انجام كار موضوع قرارداد و گواهي 

واحد مربوطه با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و حق 

 است. بيمه تأمين اجتماعي از محل اعتبارات قابل پرداخت

 ريال  روزه) 30حداقل حقوق ماهيانه ( –الف 

 ريال  بن كارگري(ماهيانه) :  –ب 

 ريال  كمك هزينه مسكن (ماهيانه) : –ج 

 ريال  مندي (ماهيانه) : كمك هزينه عائله -د

 ريال  پايه سنواتي (روزانه):   -هـ

 ريال  جمع حقوق (ماهيانه):  –و

 با حداقل مزد برابر             ريال  و  حقوق يك ساعت اضافه كارعادي  با حداقل مزد برابر               ريال است  حقوق يك ساعت كاري  -21

 طرف قرارداد از  هر لحاظ تابع قانون كار و قانون تأمين اجتماعي خواهد بود  و از مزاياي قوانين  مذكور بهره مند مي شود  -22

 يكساله مي باشد.مدت قرارداد حداكثر  -23

 مدت مرخصي استحقاقي و مرخصي استعالجي براساس ضوابط و مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي مي باشد. -24

 مزاياي پايان قرارداد طبق قانون كار پرداخت مي شود.  -25

 تعهدات قرارداد:

 جام موضوع قرارداد اقدام كند. طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف مقررات و ضوابط نسبت به ان -

 نيست.  1337كند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب سال طرف قرارداد اقرار مي -

 كند. گونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي دستگاه براي طرف قرارداد ايجاد نميعقد قرارداد هيچ -

جمله از محل تواند با تشخيص خود منو نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايجاد خسارت دستگاه  ميطرف قرارداد مسئول حفظ  -

 قرارداد خسارات مربوطه را جبران كند. 

 شود.مدير واحد مربوطه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي -26

 نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضاء و مهر و ثبت معتبر خواهد بود. 5نسخه تنظيم شده كه هر  5اين قرارداد در -27

 شماره و تاريخ صدور قرارداد: -29 تاريخ اجراي قرارداد: -28

 نام و نام خانوادگي و امضاي طرف قرارداد:

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده دستگاه اجرايي: 
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 99اصالح بخشنامه دستمزد 
 

گروه دولت، كارفرمايان و كارگران در  با حضور نمايندگان سه "شوراي عالي كار") قانون كار 41ه (در اجراي ماد
، با در نظر "1399تعيين حداقل مزد كارگران در سال "پس از بحث و بررسي راجع به  17/3/1399جلسه مورخ 

ي يدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادهاي تولگرفتن معيارهاي موضوع آن ماده و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه
 .هاي دستمزدي به تصويب رسانيدو همچنين اصالح مؤلفه 99جامعه مواردي را با هدف تعيين حق مسكن سال 

با  99خرداد  17به گزارش شناسنامه قانون، دويست و نود و دومين نشست شوراي عالي كار از عصر روز شنبه 
عي به منظور بررسي حق مسكن كارگران تشكيل جلسه داد. مصوبات اين حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتما

هزار توماني حق مسكن بود كه براي تأييد نهايي به هيئت وزيران فرستاده شد. بعد از تصويب  200جلسه افزايش 
  .در هيئت وزيران قابليت اجرايي در فيش هاي حقوقي كارگران را خواهد داشت

درصد به پايه حقوق  5هزار توماني پايه سنواتي كارگران بود كه به ازاي آن  75كاهش از ديگر مصوبات اين جلسه، 
 .درصدي خواهند داشت 26افزايش حقوق  99افزوده شد، يعني كارگران حداقل بگير در سال 

 :كندكارگران به شرح زير تغيير پيدا مي 1399بنابراين، جدول افزايش حقوق سال 
 

 رانكارگ 99تغييرات حقوق سال 

 :بگيرانحقوق حداقل

 )درصد 5درصد (+  26 :افزايش حداقل مزد

 )هزار تومان 75هزار تومان (+  835ميليون و  1 :حقوق پايه ماهيانه

 )هزار تومان/ اين افزايش بعد از تصويب در هيات وزيران اعمال خواهد شد 200هزار تومان (+  300 :حق مسكن

 :حقوق ساير سطوح دستمزدي

 )هزار تومان 75 -هزار تومان ( 175 :پايه سنوات

شود و عدد مبلغ كسر شده از پايه سنواتي در ساير سطوح عيناً به حقوق پايه افزوده مي :حقوق پايه ماهيانه
درصد به اضافه روزانه  15دهد. يعني ساير سطوح دستمزدي افزايش ثابت ساير سطوح دستمزدي را افزايش مي

 .را شاهد خواهند بود 5500

 .(هزار تومان حق مسكن بعد از تصويب در هيات وزيران افزايش خواهد يافت 200هزار تومان ( 300 :مسكنحق 

 :توضيحات بيشتر

 .هزار تومان افزايش يافت 911هزار تومان به يك ميليون و  835بر اين اساس، پايه حقوق از يك ميليون و 

 .كندفزايش پيدا ميهزار تومان ا 191تومان به  500هزار و  183حق اوالد از 

 .هزار تومان خواهد بود 611حقوق يك كارگر مجرد بدون سابقه دو ميليون و 

 هزار تومان خواهد بود  800حقوق يك كارگر با يك فرزند باالتر از دو ميليون و 
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 هاي اجرايي هاي دستگاهيدستورالعمل شوراي حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگي در تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداخت

 )ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 11/5/1395مورخ  647444(بخشنامه شماره 

 

 هاي اجراييبخشنامه به كليه دستگاه
 

) قانون مديريت خدمات كشوري به 74به استناد ماده ( 23/4/1395شوراي حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 
 :هاي اجرايي موارد زير را تصويب نمودهاي دستگاهيا و ساير پرداختيمنظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزا

 :هاي مشمول اين مصوبه عبارتند ازدستگاه -1

نظير اعضاي  (117)) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مستثنيات ماده 5هاي اجرايي مشمول ماده (دستگاه
س، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي هاي مجلهيأت علمي، قضات، مجلس شوراي اسالمي و مركز پژوهش

هاي تابعه آن، كميته امداد، ستاد هاي زير نظر مقام معظم رهبري از جمله بنياد مستضعفان و شركت(نظير سازمان
ها و ...)، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس هاي تابعه آن و شهردارياجرايي فرمان حضرت امام و شركت

هاي مستشاري و ديوان محاسبات، نيروهاي مسلح، همچنين مشمولين بند ، هيأتخبرگان رهبري، شوراي نگهبان
هاي دولتي، ) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائيه، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، بانك20(ب) ماده (

ت ابعه، وزارت نفهاي تهاي دولتي، سازمان انرزي اتمي و شركتها و شركتبانك مركزي، بيمه ايران، كليه سازمان
هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و شركت

هاي كشاوريزي، وزارت اطالعات،دبيرخانه هاي صنعتي، شركت شهركايران، سازمان صنايع كوچك و شركت
طق آزاد اقتصادي و تجاري، ستاد مبارزه با مواد شوراي امنيت ملي، دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، منا

هاي هايي كه در اجراي قانون اجراي سياستمخدر، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، صندوق توسعه ملي، بنگاه
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به بخش غيردولتي واگذار گرديده و اكثريت اعضاي هيأت مديره  44اصل 
به نحوي  هايي كهگردند و ساير دستگاهغيرمستقيم توسط مسؤول يا مسؤوالن دولتي تعيين مي ها مستقيم ياآن

 .نماينداز بودجه كل كشور براي پرداخت حقوق و مزايا استفاده مي

قانون مديريت  (71)سقف خالص پرداختي ماهيانه مقامات ارشد سياسي موضوع بندهاي الف، ب و ج ماده  -2
جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسالمي، اي سه قوه، معاون اول رييسخدمات كشوري شامل: رؤس

اعضاي شوراي نگهبان، وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رييس جمهور و مقامات همتراز 
 .پس از كسور قانوني و ماليات بايد كمتر از ده ميليون تومان باشد

و كليه مديران و كاركنان مشمول اين مصوبه پس از كسر سقف خالص پردختي ماهيانه به ساير مقامات   -3
) قانون مديريت خدمات كشوري 76برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده ( 3قانوني و ماليات نبايد از 

 .تجاوز نمايد. متوسط اين سقف به طور ساليانه مالك محاسبه خواهد بود

ملياتي مستقر در مناطق جغرافيايي بد آب و هوا و پرداخت به كاركنان و مديران شاغل در واحدهاي ع -تبصره
محروم از تسهيالت زندگي (به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد) تا سي درصد باالتر از سقف مقرر در اين بند 

 .بالمانع است
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التحقيق و موارد مشابه كه با رعايت ضوابط قانوني توسط الزحمه، حقهر گونه وجهي نظير پاداش، حق  -4
گردد، در سقف هاي مشمول مصوبه پرداخت مي) مصوبه به كاركنان دستگاه1هاي بند (هساير دستگا

 .موضوع اين بند لحاظ خواهد شد

قانون برنامه پنجم توسعه كه ساليانه در ضوابط اجرايي بودجه تعيين ) 50(پاداش موضوع بند الف ماده -تبصره
ن واجد شرايطي كه در خارج از وقت اداري با ضوابط التدريس كاركناشود، عيدي، حق مأموريت روزانه و حقمي

 .باشدشود، مشمول سقف پرداخت مقرر در اين مصوبه نميمربوط انجام مي

اي است كه حداكثر ظرف كارانه گروه پزشكي شاغل در واحدهاي عملياتي و درماني مشمول مصوبه  -5
 .رسدماه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مييك

هاي اجرايي از هر گونه پرداخت كه فاقد موافقت شوراي حقوق و ران مالي دستگاهحسابان و مديذي -6
 .هاي نظارتي بر اين امر نظارت الزم را معمول نماينددستمزد است، خودداري نمايند. دستگاه

 .باشداالجرا ميالزم 1/5/1395ضوابط اين دستورالعمل از تاريخ   -7

 
 ريزي كشوررييس سازمان مديريت و برنامه -محمدباقر نوبخت                                                     
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 آراي هيأت تخصصي

  188/ 96هـ ع/   :كالسه پرونده

  :موضوع

 15/9/95سازمان مديريت و برنامه ريزي و مصوبه مورخ  11/5/95مورخ  647444ابطال بخشنامه شماره 

   ن و آموزش پزشكيشوراي حقوق و دستمزد وزارت بهداشت ، درما

  1397شهريور  26دوشنبه   :تاريخ رأي

                  9709970906010151  :شماره دادنامه

 هيات تخصصي اداري و استخدامي

  

 26/6/97:  تاريخ	 	 	 	 	 	 	 	 	9709970906010151:  دادنامه							 	188/ 96شماره پــرونـــده : هـ ع/  *

 مانيشاكي : آقاي بيژن ز *

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي -2شوراي حقوق و دستمزد  -1طرف شكايت : *

سازمان مديريت و برنامه ريزي و  11/5/95مورخ  647444موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره *
  شوراي حقوق و دستمزد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 15/9/95مصوبه مورخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : متن مقرره مورد شكايت * 

كارانه گروه پزشكي  11/5/95مورخ  647444بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شماره  5بند 
ل مصوبه اي است كه حداكثر ظرف يك ماه به تصويب شـوراي حقـوق شاغل در واحدهاي عملياتي و درماني مشمو

 .و دستمزد مي رسد

بند (ج) دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيات علمي شاغل در بيمارستانهاي وابسته به 
افتي خالص دانشگاه و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت ( سقف كل دري

ماهيانه كارانه پزشكان نبايد از مبلغ ششصد ميليون ريال تجاوز نمايد ، در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي 
شرايط خاص و ويژه با تشخيص وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت كارانه موضوع اين دستورالعمل 

 )باالتر از سقف تعيين شده مجاز مي باشد
 : براي ابطال مقرره مورد شكايت داليل شاكي*

كاركرد كلينيك هاي ويژه مستقل و كاركرد موظفي در بيمارستان با يكديگر تلفيق گرديده است و سقف كارانه 
اعضاي هيات علمي تمام وقت معادل اعضاي هيات علمي پاره وقت در نظر گرفته شده است و دستورالعمل سابق 

در صورتيكه در اصالحيه جديد به اين نكته اشاره اي نشده است و بر اساس بيماران اورژانسي مستثني شده اند. 
 .قانون اساسي مورد تبعيض ناروا ميان پزشكان هيات علمي تمام وقت و پاره وقت مي باشد 3اصل  9بند 

 : خالصه مدافعات طرف شكايت*

عدالت اداري ذكر مدارك و داليل مورد قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان  18اوالً : با عنايت به بند (ج) ماده 
استناد از الزامات تقديم دادخواست مي باشد كه شاكي براي اثبات حقانيت خود هيچگونه مستند قانوني ارائه 

قانون مذكور مستندي مبني بر اينكه بخشنامه فوق الذكر داراي مغايرت با  12ننموده است. ثانياً : با توجه به ماده 
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 1355610د ، ارائه نشده است و ثالثاً : اينكه سازمان اداري و استخدامي به موجب نامه شماره شرع يا قانون باش
با توجه به هماهنگي به عمل آمده با رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت اين سازمان  31/5/96مورخ 

شوراي  )داخت كارانه پزشكانموضوع دستورالعمل نحوه پر(  15/9/95اين نتيجه حاصل شد كه مصوبه جلسه مورخ 
حقوق و دستمزد بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و متناسب با استانداردهاي بهداشتي و 

 .درماني مورد عمل وزارتخانه مزبور به تصويب رسيده است

 نگهبان نوشته شودچنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي *

: 

 .ادعاي مغايرت با شرع نشده است

 : راي هيأت تخصصي اداري و استخدامي*

 11/5/1395مورخ  6474444در خصوص شكايت آقاي بيژن زماني فرزند محبوب مبني بر ابطال بخشنامه شماره 
بهداشت ، درمان  شوراي حقوق و دستمزد وزارت 15/9/95سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مصوبه مورخ 

كه  ،سقف كل دريافتي خالص ماهانه كارانه پزشكان را ششصد ميليون ريال تعيين نموده   و آموزش پزشكي كه
اصل سوم قانون اساسي بوده در حاليكه هيچگونه دليلي  9شاكي مدعيست مصوبه و دستورالعمل بر خالف بند 

كايت موضوع را در اجراي بخشنامه و قوانين باالدستي از مبني بر خالف قانون بودن مقرره ارائه ننموده و طرف ش
از قانون مديريت خدمات كشوري دانسته ، مغايرت آن احراز نگرديد و موضوع خواسته  76-71-5 جمله مواد 

خالف نص صريح مقررات حاكم نمي باشد. فلذا به جهت عدم مخالفت با قوانين و مقررات ، موضوع خواسته غير 
از قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ، راي به رد  84ماده  « ب« ستنداً به بند قابل ابطال و م

شكايت صادر مي گردد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض از سوي رئيس محترم ديوان عدالت و يا 
 ده نفر از قضات محترم ديوان مي باشد. /ت

  

  

 سيد كاظم موسوي

 ي اداري واستخداميرئيس هيأت تخصص

 ديوان عدالت اداري
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 هاي ايثارگري و نحوه كسر حق بيمهالعادهرأي پرداخت توأمان فوق
 

 )هاي ايثارگري بالمانع است (دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداريالعادهپرداخت توأمان فوق
 كسور مشمول 51 ماده موضوع رگريايثا العاده فوق/ شد بالمانع ايثارگري 	پرداخت توامان فوق العاده هاي

 .باشد نمي بازنشستگي

 .هيات عمومي ديوان عدالت اداري به حل مشكل پرداخت فوق العاده ايثارگري به ايثارگران راي داد

 3337520در پي شكايت شاكي خصوصي از سازمان امور اداري و استخدامي كشور با خواسته ابطال نامه شماره 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيات عمومي ديوان  98/7/19مورخ  326537ره و نامه شما 97/7/7مورخ 

 .عدالت اداري به بحث و بررسي در اين مورد پرداخت

براساس اين گزارش در نظريه اكثريت هيأت تخصصي استخدامي در اين مورد كه در اختيار هيات عمومي قرار 
 :گرفت، چنين آمده بود

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و فوق العاده  51وق العاده ايثارگري موضوع ماده در خصوص تفاوت ف :الف
 :قانون مديريت خدمات كشوري 68ماده  2ايثارگري موضوع بند 

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران  51نظر اكثريت: معتقدند به داليل زير فوق العاده ايثارگري موضوع ماده 
وده و هر دو همزمان به قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت ب 68ماده  2و فوق العاده ايثارگري موضوع بند 

ماده  2يك ايثارگر قابل پرداخت است: اوالً نحوه محاسبه مبلغ آن متفاوت است، مبلغ فوق العاده ايثارگري بند 
امتياز ضرب در ضريب سال تعيين مي شود در حالي كه فوق العاده ايثارگري  1500مبتني بر امتياز ايثارگر تا  68
ثانياً مشمولين  .حداقل حقوق مي باشد %25به ايثارگران عدد ثابت و به ميزان  قانون جامع خدمات رساني 51ماده 

شامل تمامي جانبازان، آزادگان و رزمندگان داراي خدمت  68ماده  2آنها متفاوت است، فوق العاده ايثارگري بند 
شوري مديريت خدمات كداوطلبانه مي شود ليكن تنها ايثارگراني را در بر مي گيرد كه مبتني بر فصل دهم قانون 

مذكور شامل شهدا و جانبازان بيست  51حقوق دريافت مي كنند ، در حالي كه فوق العاده ايثارگري موضوع ماده 
مي باشد، اعم از اينكه مشمول قانون مديريت » همسران و فرزندان شهدا») و باالتر و آزادگان و %25و پنج درصد (

 .امي حقوق دريافت نمايندباشند يا مبتني بر ساير نظامات استخد

قانون جامع خدمات رساني به  51ب: درخصوص مستمر يا غير مستمر بودن فوق العاده ايثاگري موضوع ماده 
 :ايثارگران

قانون جامع خدمات رساني  51نظر اكثريت معتقدند باتوجه به اينكه ماهيت فوق العاده ايثارگري موضوع ماده 
ر متفاوت مي قانون مديريت خدمات كشوري با يكديگ 68 ماده 2 بند موضوع ايثارگري العاده فوق 	ايثارگران و

قانون مديريت خدمات  76باشد و هردو هم زمان قابل پرداخت است و قانون گذار به موجب ذيل تبصره ماده 
همان قانون  106را مستمر محسوب و به موجب ماده  68ماده  2كشوري صرفاً فوق العاده ايثارگري موضوع بند 

ار نشستگي در هر مورد نيازمند تصريح قانون گذمشمول كسور بازنشستگي دانسته است، از طرفي كسر كسور باز
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران چنين حكمي  51مي باشد و در خصوص فوق العاده ايثارگري موضوع ماده 

وجود ندارد، بلكه با توجه به ماهيت آن امتيازي است براي زمان اشتغال فرد ايثارگر و به همين جهت به موجب 
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ر به جانبازان و آزادگان حال اشتغال تعلق نمي گيرد، لذا مشمول كسور بازنشستگي نميباشد و تبصره ماده مذكو
 .در نتيجه مقرره هاي مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود

الم اين گزارش حاكي است پس از قرائت نظريه هيأت تخصصي استخدامي در مورد موضوع مورد بحث و اع
ديدگاه هاي مخالفان و موافقان در اين مورد، سرانجام هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به پرداخت هر دو 

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و فوق العاده ايثارگري موضوع  51فوق العاده (فوق العاده موضوع ماده 
به يك ايثارگر داد و تصريح كرد كه فوق العاده قانون مديريت خدمات كشوري) بطور همزمان  68ماده  2بند 

 جدول .قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول كسور بازنشستگي نمي باشد 51ايثارگري موضوع ماده 
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مورخ  46/710داوطلبانه (بخشنامه شماره  عنوان به جبهه در وظيفه خدمت مدت چهارمسه امتياز مشموالن	كارگزيني احكام	اصالح

 )وزارت آموزش و پرورش 5/12/1398
 

 ...اداره كل آموزش و پرورش استان

 ...سازمان/ معاونت/ مركز/ اداره كل/ دفتر

 دانشگاه فرهنگيان/ دانشگاه شهيد رجايي/ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

مبني بر ابطال دستورالعمل  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 14/8/1398مورخ  2397دادنامه شماره تصوير 
 194077/810ستاد كل نيروهاي مسلح به انضمام تصوير نامه شماره  14/5/1391/ن مورخ 4/م1445/20شماره 
اهشمند است مقرر گردد. خودفتر حقوقي، امالك و حمايت قضايي به پيوست ارسال مي 17/10/1398مورخ 

نامه بخشنسبت به اصالح امتياز ايثارگري احكام كارگزيني كاركناني كه به موجب  14/8/1398فرماييد؛ از تاريخ 
ستاد كل نيروهاي  21/10/88/ط مورخ 11/40/206موضوع ابالغيه شماره  2/11/1391مورخ  59/710شماره 

مسلح، از امتياز و مزاياي ايثارگري سه چهارم مدت خدمت كاركنان پايور و وظيفه (كه توسط ارتش جمهوري 
مند اند) به عنوان خدمت داوطلبانه بهرهاسالمي ايرن، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، كميته و... به جبهه اعزام شده

 .ضوابط و مقررات اقدام نماينداند، مطابق شده

بديهي است آن دسته از رزمندگان عزيز كه گواهي حضور داوطلبانه در جبهه را از سوي مراجع ذيصالح اخذ و 
 .مندي از امتياز قانوني آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مورد عمل خواهند بودارائه نمايند مشمول بهره

 
 ريزي و توسعه منابعمعاون برنامه -علي الهيار تركمن

 

 

 1/10/1398مورخ  557211نامه شماره 

 جناب آقاي حسين بر

 وزارت آموزش و پرورش -مدير كل محترم امور اداري و تشكيالت

 با سالم و احترام

 :دارداعالم مي 9/1398/.19مورخ  173632/710بازگشت به نامه شماره 

چهارم مدت ت عمومي ديوان عدالت اداري، احتساب سههيأ 14/8/1398مورخ  2397به استناد دادنامه شماره 
مندي از امتيازات مربوطه صرفاً در سطح نيروهاي مسلح خدمت وظيفه كاركنان به عنوان خدمت داوطلبانه و بهره

 .باشدهاي اجرايي نميقابليت اجرا دارد و قابل تسري به ساير دستگاه

قانون عمومي ديوان عدالت اداري مطابق با احكام مقرر در  هيأت 14/8/1398مورخ  2397اجراي دادنامه شماره 
شود. در صورت مجلس شوراي اسالمي) انجام مي 1392مصوب ) تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 .نامه موصوف مقتضي است رأساً با ديوان عدالت اداري مكاتبه نمايندابهام در خصوص تاريخ اجراي داد
 

 هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشوررييس امور مديريت مشاغل و نظام -علي شاهنظريهمت
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ريت مشاغل رئيس امور مدي 20/7/1397ـ  377598هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره  2397راي شماره 

 هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور و نظام

 

 3468/97: پرونده شماره 				2397: دادنامه شماره 				 14/8/1398تاريخ دادنامه: 

 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 شاكي: آقاي احمد تسليمي فر

هاي رئيس امور مديريت مشاغل و نظام 1397/7/20ـ  377598موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 
 پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور

رئيس امور مديريت مشاغل و  1397/7/20ـ  377598كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره گردش
كرده است  هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالمنظام
 كه:
العاده ايثارگري، نشانها و خدمات اداري در مناطق نامه اجرايي نحوه تعيين فوقآيين 3احتراماً به موجب ماده «

 1388/10/21/ط ـ 11/40/206قانون اليحه خدمات كشوري موضوع ابالغيه شماره  68ماده  2جنگ زده و بند 
وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسالمي، سپاه پاسداران ستاد كل نيروهاي مسلح، سه چهارم خدمات كاركنان 

اند خدمت انقالب اسالمي، كميته انقالب اسالمي و ... به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شده
گردد كه مدارك تقديمي از فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج نيشابور به شماره نامه داوطلبانه محسوب مي

حكايت  1397/2/5/زم ـ 527/40/1921نامه فرماندهي سپاه امام رضا (ع) به شماره  1397/2/4/زم ـ 527/827
باشد. نظر به اينكه ابالغيه شماره ماه و پانزده روز اينجانب در جبهه مي 25از سابقه خدمت داوطلبانه بيش از 

ركنان وظيفه و ... توسط ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع سه چهارم خدمت كا 1388/10/21 	/ط ـ11/40/206
هاي پرداخت سازمان امور به تصويب رسيده است. حال آن كه آقاي شاه نظري رئيس امور مديريت مشاغل و نظام

امتيازات ايثارگري مربوط «اعالم نموده است  1397/7/20ـ  377598اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 
رم خدمت وظيفه كاركنان در جبهه، از تاريخ دستورالعمل به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه چها

ـ 4/م/201/14/45شماره  اين در حاليست كه مكاتبات برخي » ستاد كل نيروهاي مسلح مجاز است 1391/5/14/ن 
معاونت توسعه و پشتيباني وزارت آموزش  1391/11/2ـ  59/710هاي اجرايي از جمله بخشنامه شماره از دستگاه

مشاور استاندار و مسئول هماهنگي امور ايثارگران استانداري  1391/11/17ـ  80/16/42824ه شماره و پرورش، نام
مشاور معاونت توسعه و مديركل منابع انساني و پشتيباني وزارت  1391/12/8/د ـ 209/3933گيالن و نامه شماره 

نيروهاي مسلح موضوع سه چهارم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صريحاً تاريخ اجراي دستورالعمل ستاد كل 
اند. لذا با عنايت به مراتب فوق از آن مقام تقاضاي ابطال نامه شماره اعالم كرده 1388/10/1خدمت وظيفه را از 

هاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور رئيس امور مديريت مشاغل و نظام 1397/7/20ـ  377598
 »مورد استدعاست. 1388/10/1العاده ايثارگري اينجانب از تاريخ ور احكام فوقو الزام سازمان طرف شكايت به صد

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
 جناب آقاي صفوتي امين«

 مديركل محترم توسعه منابع انساني ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
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 با سالم و احترام
مندي رزمندگان گرامي (اعم از شاغل و دارد: بهرهالم مياع 1397/7/3ـ  128210بازگشت به نامه شماره 

بازنشسته) از امتيازات ايثارگري مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظيفه 
ستاد كل نيروهاي مسلح  1391/5/14/ن ـ 4/م/201/14/45كاركنان در جبهه، از تاريخ صدور دستورالعمل شماره 

 »پرداخت هاينظام و مشاغل مديريت امور رئيس 	اشد و قبل از اين تاريخ موضوعيت ندارد.ـبمجاز مي
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب اليحه شماره 

 توضيح داده است كه: 1397/12/19ـ  709021
 لت اداريمدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدا«

 موضوع: شكايت آقاي احمد تسليمي فر
 با سالم و احترام

رساند: با توجه به هماهنگي به استحضار مي 1397/11/29ـ  9709980905802069بازگشت به شماره پرونده 
هاي پرداخت اين سازمان اين نتيجه حاصل شد كه نامه شماره به عمل آمده با امور مديريت مشاغل و نظام

مندي رزمندگان از امتيازات هاي پرداخت، با موضوع بهرهامور مديريت مشاغل و نظام 1397/7/20ـ  377598
ايثارگري مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت كاركنان در جبهه با استناد 

به موجب «دارد: كه مقرر ميستاد كل نيروهاي مسلح  1391/5/14/ن ـ 4/م/201/14/45به دستورالعمل شماره 
 2 بند موضوع( زده جنگ مناطق در اداري خدمات و 	العاده ايثارگري نشانهانامه اجرايي تعيين فوقآيين 3ماده 
دمت كاركنان وظيفه جزء خدمت خ مدت چهارم سه ،)1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون 68 ماده

نمايد ابالغيه صادره از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به فه ميتنظيم شده است. اضا» شودداوطلبانه محسوب مي
كه مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت  1388/10/21/ط ـ 11/40/206شماره 

در نيروهاي مسلح مبتني بر فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تهيه شده است و تسري آن به كاركنان 
 دارد:ها توجيه قانوني ندارد. عالوه بر مراتب فوق موارد زير را نيز اعالم ميير دستگاهوظيفه سا

 تواند مالك عمل باشد.باشد كه اين مكاتبات نميها مياستناد شاكي در اين زمينه برخي از مكاتبات دستگاه
ده ا تجاوز از اختيارات و ... ارائه ننموشاكي داليلي مبني بر مغايرت نامه مورد تقاضا براي ابطال با قانون يا شرع و ي

ها استناد شود به دستورالعمل شماره نمايد به اين امر كه چرا به جاي اينكه به مكاتبات دستگاهو اعتراض مي
ستاد كل نيروهاي مسلح استناد شده كه البته اين گونه اعتراض امر بديعي  1391/5/14/ن ـ 4/م/201/14/45
 است.

 باشد كه رسيدگي به ايندر واقع اصالح تاريخ اجراي حكم كارگزيني صادره در مورد خود مي خواسته اصلي شاكي
 »باشد نه هيأت عمومي. با توجه به مطالب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.امر به عهده شعب ديوان مي

عدالت اداري و رؤسا و  با حضور رئيس و معاونين ديوان 1398/8/14هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي 

 مبادرت كرده است.
	 

 رأي هيأت عمومي
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 117 ماده در 		شود. اوالً:مقرره مورد شكايت نه از جهتي كه شاكي بيان داشته است بلكه به داليل زير ابطال مي
 نيروهاي خصوص در و اندشده مستثني مذكور قانون شمول از مسلح نيروهاي كشوري، خدمات مديريت قانون
ش دگر طي مسلح نيروهاي كل ستاد ارتباط اين در. شودمي عمل رهبري معظم مقام نظر مطابق انتظامي و نظامي

ست تا فصول دهم و سيزدهم از محضر مقام معظم رهبري درخواست كرده ا 1388/10/20ـ  74656كار شماره 
هاي خاص نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح تسري يابد كه مورد قانون مديريت خدمات كشوري با لحاظ ويژگي
نامه از جمله آيين 13هاي مربوط به اجراي اين فصول شامل نامهموافقت معظم له واقع شده و متعاقب آن آيين

 2ها و خدمات اداري در مناطق جنگ زده (موضوع بند ايثارگري، نشان العادهنامه اجرايي نحوه تعيين فوقآيين
 74656قانون مديريت خدمات كشوري ) توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و طي گردش كار شماره  68ماده 
با تأييد مقام معظم رهبري جهت اجرا در نيروهاي مسلح ابالغ شده است. بنا به مراتب فوق،  1388/8/20ـ 

هايي كه در راستاي گردش كار فوق تهيه شده است صرفاً در نيروهاي مسلح قابليت اجرا دارد و قابل امهنآيين
 1363ل اس مصوب عمومي وظيفه نظام خدمت قانون اساس بر 		باشد. ثانياً:هاي اجرايي نميتسري به ساير دستگاه

 68ماده  2شود و بند لبانه محسوب نميو اصالحات بعدي آن خدمت كاركنان وظيفه جنبه تكليفي داشته و داوط
العاده ايثارگري را براي ايثارگراني مقرر داشته كه خدمت داوطلبانه قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت فوق

 تعيين نحوه اجرايي نامهآيين 3 بند 	:ثالثاً 	گيرد.در جبهه داشته باشند، بنابراين رزمندگان وظيفه را در بر نمي
 خدمات مديريت قانون 68 ماده 2 بند موضوع( زده جنگ مناطق در اداري خدمات و هانشان ايثارگري، العادهفوق

 كه وظيفه و پايور كاركنان خدمت مدت چهارم سه« 		:شده مقرر آن در كه مسلح نيروهاي كل ستاد) كشوري
)، و ژاندارمري (نيروي انتظامي ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، كميته، شهرباني توسط

اند، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شده
به جهت اخذ تأييديه خاص از فرماندهي معظم كل قوا صرفاً در سطح نيروهاي » گردد.خدمت داوطلبانه تلقي مي

هاي اجرايي نيست. مضافاً اينكه براساس سند راهبردي تسري به ساير دستگاهمسلح قابليت اجرا دارد و قابل 
خدمات رساني به رزمندگان كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

) قانون 44ده (ريزي كشور و به استناد بند (ي) مامسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامه
 جامع قانون) 1( ماده) و( بند تبصره و 	ـ1389برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 

ان رسيده است، در وزير هيأت تصويب به 1394/4/23 ـ 49185ت/50639 شماره طي ايثارگران به رسانيخدمات
ي و وضعيت استخدامي و نحوه حضور در مناطق جنگي رزمندگان در اين سند از نظر شغل«آن مقرر شده:  2/9بند 

 يروهاين وظيفه كاركنان) دوم گروهـ  ب 		گردند:و عملياتي و امنيتي (موظف يا داوطلبانه) به چهار گروه تقسيم مي
در خصوص آن دسته از كاركنان نيروهاي مسلح (اعم «بند مقرر داشته:  اين 2 تبصره در صرفاً و »موظفي« مسلح
كنند از امتيازات داوطلبين برخوردار ) كه بر اساس اختيار خود و داوطلبانه در مأموريت جنگي شركت مي از كادر

ر د كاركنان وظيفه خدمت چهارم سه 		بنابر اين مقرره مورد شكايت از اين جهت كه احتساب» خواهند شد.
 موازين با مغايرت علتبه آن، ياجرا زمان از نظر صرف است، كرده مقرر داوطلبانه مطلق طور به را 		جبهه
 مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون 88 ماده و 12 ماده 1 بند به استناد با شده ياد 		قانوني
 .شودمي ابطال 1392 سال

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي



 

 

 

 

١٢٨

قوانين و نحوه محاسبه حقوق و  

 1399مزايا در سال 

 99حقوق و دستمزد 

 رديف شرح روزانه (ريال) ماهيانه (ريال)

 سطح پايه (حداقل)

روزه 30حداقل دستمزد (با مبناي  637,090 19,112,700  1 

 2 بن كارگري 133,333 4,000,000

 3 حق مسكن 100,000 3,000,000

 4 حق اوالد (براي هر فرزند 63,709 1,911,270

 5 پايه سنوات (به شرط داشتن يكسال سابقه كار 33,333 1,000,000

حساير سطو     

 1 درصد افزايش ساير سطوح نسبت به حقوق سال قبل درصد 15 

ريال 780,000+  910,000ماهيانه   2 مبلغ ثابت اضافه پرداختي ماهيانه 

 3 پايه سنوات (به شرط داشتن يكسال سابقه كار 33,333 1,000,000

 4 بن كارگري 133,333 4,000,000

 5 حق مسكن 100,000 3,000,000

 6 حق اوالد (براي هر فرزند 63,709 1,911,270

 عيدي

 1 حداقل عيدي سال 38,225,400

 2 حداكثر عيدي سال 57,338,100

 




