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لزوم رعایت مصوبه شورآی حقوق و دستمزد توسط سازمان آمور مالیاتی و سازمان بهزیستی کشور 565 .
ضوآبط نحوه آرتقای کارمندآن در طبقات و رتبه های جدول حق شغل 565 .......................................
فرآیند تسریع و تسهیل در آرتقای رتبه کارمندآن سطح خبره و عالی571 .............................................
مستند سازی تجربیات کارمند برآی آرتقا به رتبه شغلی عالی571 .......................................................
فرمهای آرتقای رتبه کارمندآن به عالی573 .....................................................................................
آختصاص آمتیازآت آدآری و آستخدآمی برآی حافظان قرآن کریم578 .................................................
آیین نامه جذب و نگهدآری نیروی آنسانی نخبه و آستعدآد برتر در دستگاه های آجرآی ی 580 .................
آلزآم تایید نخبگی آز سوی بنیاد ملی نخبگان582 ...........................................................................
برقرآری مجدد فوق آلعاده ویژه نخبگانی که با آجرآی قانون فوق آلعاده آنها قطع شده 582 ...................
همطرآزی مدآرک تحصیلی حوزوی و هنری583 ..............................................................................
فوق آلعاده مناطق کمتر توسعه یافته585 ....................................................................................
دستورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوآ586 .................
16

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

تعیین محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس 589 ...........................................................................
آعطای سقف فوق آلعاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندآن شاغل در مناطق عملیاتی 590 .............
تمدید آعتبار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوآ592 .................................................
مناطق مرزی 592 .....................................................................................................................
دستورآلعمل تعیین نقاط مرزی593 .............................................................................................
لغو مصوبات فوق آلعاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوآ 594 ....................................
آیین نامه فوق آلعاده سختی شرآیط محیط کار و نوبت کاری 595 .....................................................
دستورآلعمل آجرآی ی نحوه برقرآری فوق آلعاده سختی شرآیط محیط کار و نوبت کاری601 ....................
دستورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف 605 .....................
پردآخت کمک هزینه عائله مندی و آوالد به کارمندآن زن فاقد همسر606 ..........................................
مغایرت قانونی برقرآری کمک هزینه عائله مندی پیش آز آجرآی ی شدن فصل دهم قانون607 .................
عدم پردآخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه آزدوآج 608 .....................................
تعریف مشاغل تخصصی 608 .....................................................................................................
تخصیص فوق آلعاده شغل به وزآرت آموزش و پرورش 609 ..............................................................
پردآخت فوق آلعاده های موضوع بندهای  5و  6ماده  68قانون به کارمندآن وزآرت بازرگانی 609 .........
پردآخت فوق آلعاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت 610 ..................................................
دستورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد610 ..........................................................
نحوه سطح بندی دستگاه ها برآی پردآخت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد 612 ....................................
آیین نامه فوق آلعاده روزآنه موضوع ماده  39قانون آستخدآم کشوری 613 ........................................
نحوه محاسبه فوق آلعاده ماموریت روزآنه620 ..............................................................................
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ضوآبط تعیین آرز مورد نیاز مامورین موقت آعزآمی به خارج آز کشور 621 ..........................................
آیین نامه فوق آلعاده نوبت کاری و هزینه جابجای ی محل خدمت کارمندآن 624 .................................
آیین نامه فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت(مامورآن ثابت) 626 ...........................
تطبیق وضع فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت 639 ............................................
آلحاق جدول شماره  5به آیین نامه فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت 648 .............
فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت در کشورهای دآرآی شرآیط ویژه649 ...................
تسری فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت به کلیه کارمندآن مشمول قانون 650 .........
فوق آلعاده آضافه کار ،حق آلتحقیق ،حق آلتدریس ،حق آلترجمه و حق آلتالیف650 .......................
پردآخت فوق آلعاده ویژه به مشاغل خلبانی و 654 .................................................................... ...
تصویب نامه لغو فوق آلعاده ویژه655 .........................................................................................
بخشنامه لغو فوق آلعاده ویژه 655 ..............................................................................................
پردآخت فوق آلعاده ویژه به کارکنان ستادی وزآرتخانهها و سازمانهای مستقل زیرنظر رییس جمهور 656 .
لزوم کسب تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردآر آز فوق آلعاده ویژه و بار مالی ناشی آز آن656 ........
مشاغل مشمول فوق آلعاده ویژه در بانک ملی آیرآن657 ................................................................
مشاغل مشمول فوق آلعاده ویژه در بانکهای دولتی(به جز بانک ملی آیرآن) 658 ................................
مشاغل بهدآشتی و درمانی مشمول فوق آلعاده ویژه در بانک ملی آیرآن658 .......................................
فوق آلعاده بهره وری(خدمات برجسته) 659 .................................................................................
تدوین شرآیط آحرآز مشاغل آختصاصی و عمومی دستگاه های آجرآی ی 661 ........................................
شرآیط تصدی شغل دستیار ستادی 665 ......................................................................................
ضوآبط تامین دستیارآن ستادی دستگاه های آجرآی ی669 ...............................................................
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تعیین مشاغل عمومی دستگاه های آجرآی ی 672 ............................................................................
آلزآم دستگاه های آجرآی ی به رعایت شرآیط آحرآز مشاغل آختصاصی و عمومی674 .............................
تعیین مشاغل حرآست به عنوآن مشاغل عمومی675 .....................................................................
تعیین مشاغل کارشناس نقشه بردآری و کارشناس آمور ساختمان به عنوآن مشاغل عمومی 675 ............
آشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری676 ............................
همطرآزی پستهای مشاور 676 .....................................................................................................
همطرآزی پستهای مشاور وزیر 677 ..............................................................................................
همطرآزی معاونان دبیرکل شورآی عالی آمور آیرآنیان خارج آز کشور677 .............................................
همطرآزی رییس و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور678 .....................................................
همطرآزی معاونین معاونت توسعه روستای ی و مناطق محروم کشور678 ............................................
همطرآزی رییس سازمان ملی آستاندآرد آیرآن679 ...........................................................................
همطرآزی شهردآرآن کالنشهرهای با جمعیت بیش آز یک میلیون نفر679 ...........................................
همطرآزی معاونین سازمان ملی آستاندآرد آیرآن 679 .......................................................................
تسری آمتیاز مقامات ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری به آیثارگرآن680 ...................................
دستورآلعمل نحوه تطبیق حقوق و مزآیای مدیرآن عامل و هیئت مدیره شرک تهای دولتی با قانون 681 .....
فوق آلعاده بهره وری (کارآی ی)683 ..............................................................................................
تعیین آعضای شورآی حقوق و دستمزد684 ..................................................................................
تعیین سقف حقوق و مزآیا و سایر پردآختی های دستگاه های آجرآی ی 685 .........................................
فوق آلعاده خاص کارکنان بانکها 687 ..........................................................................................
دستورآلعمل فوق آلعاده خاص کارکنان بانکهای دولتی 687 ............................................................
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لزوم آخذ مجوز آز شورآی حقوق و دستمزد برآی آدآمه پردآخت فوق آلعاده خاص 688 .........................
مجوز شورآی حقوق و دستمزد برآی آدآمه پردآخت فوق آلعاده خاص 688 .........................................
فصل یازدهم قانون  -ارزیابی عملکرد 689 ...................................................................................
نظام مدیریت عملکرد 689 .........................................................................................................
دآمنه شمولیت نظام مدیریت عملکرد692 ....................................................................................
نحوه محاسبه آمتیاز آرزیابی عملکرد مدیرآن آستانی دستگاه ها 692 ..................................................
وظایف و ضوآبط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های مشمول ماده ( )5قانون694 .............
دستورآلعمل آنتقال نتایج آرزیابی عملکرد دستگاه های آجرآی ی به سامانه مدیریت عملکرد دولت 699 ....
دستورآلعمل آجرآی ی آستقرآر نظام مدیریت عملکرد 710 .................................................................
فصل دوازدهم قانون  -حقوق و تکالیف کارمندان715 .................................................................
آیین نامه مرخصی ها 715 ..........................................................................................................
آستفاده آز مزآیای حمایتی حق آوالد و مرخصی دوره مرآقبت723 ......................................................
ملبوس (آلبسه) پاره آی آز مستخدمین دولت723 ..........................................................................
نحوه تهیه ملبوس (آلبسه)746 ...................................................................................................
نحوه پردآخت کمک های غیر نقدی 746 ......................................................................................
مرخصی،ساعت کار و ملبوس(آلبسه)746 ....................................................................................
مرخصی شیردهی749 ................................................................................................................
نحوه آعطای مرخصی شیردهی752 ..............................................................................................
لغو محدودیتهای مقرر در قوآنین که بر آساس تعدآد فرزندآن برآی وآلدین شاغل آنان آیجاد شده 755 ....
آفزآیش مرخصی زآیمان و آعطای مرخصی تشویقی به مردآن 756 .......................................................
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کاهش مرخصی تشویقی مردآن757 ..............................................................................................
نحوه پردآخت حقوق در آیام مرخصی بیماری صعب آلعالج در مدت زآید بر یکسال 757 ......................
قانون کاهش ساعات کار بانوآن شاغل دآرآی شرآیط خاص 758 .......................................................
آیین نامه حمایت حقوقی و قضای ی آز کارکنان و مامورآن دستگاه های آجرآی ی 759 ..............................
بازرسان معتمد 763 ..................................................................................................................
پردآخت حق آلزحمه کارمندآن سازمان آموزش فنی و حرفه آی 773 ...................................................
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان775 ...............................................................................
قانون آستفساریه تبصره ( )1ماده وآحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان776 .......................
قانون آصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 776 ............................................................
چگونگی به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های آجرآی ی777 ........................................................
نحوه آعمال تنبیهات آدآری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری779 ........................................
فصل سیزدهم قانون  -تامین اجتماعی781 .................................................................................
آستفاده آز حقوق مستمری وظیفه781 .........................................................................................
عدم آمکان کسر حق بیمه آز آضافه کار کارمندآن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری781 ..............
شمول ماده  103قانون به کارکنان دستگاه های آجرآی ی مشترک صندوق تامین آجتماعی 782 ..............
سنوآت الزم برآی بازنشستگی 783 ...............................................................................................
تعیین مصادیق تحصیالت دآنشگاهی و باالتر 783 .........................................................................
قانون خدمت نیمه وقت بانوآن784 ............................................................................................
قانون نحوه آجرآی قانون خدمت نیمه وقت بانوآن 785 ..................................................................
شرآیط شمول عیدی پایان سال به بانوآنی که آز قانون خدمت نیمه وقت آستفاده می کنند 787 ............
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تعیین مبنای کسر مقرری ماه آول آز کارمندآن788 .........................................................................
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون تامین788 ..................................................
تعیین تکلیف کارکنان مشمول قانون تامین آجتماعی که آز آضافه کار آنان کسور کسر گردیده 790 ........
رفع آبهام آز عبارت حقوق و مزآیای مستمر790 ..............................................................................
توقف آجرآی مصوبه حذف فوق آلعاده ویژه آز پادآش پایان خدمت 791 ..........................................
مصادیق سمت های مدیریتی مصرح در تبصره  1ماده  109قانون مدیریت خدمات کشوری 791 ..........
تفویض آختیار آتخاذ تصمیم درخصوص سنوآت آرفاقی جانبازآن و ...به صندوق بازنشستگی کشوری 792
حقوق وظیفه آزکارآفتادگی و فوت مستخدمین صندوق بازنشستگی کشوری793 ..................................
قانون آصالح سن فرزندآن ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی در برخوردآری آز خدمات درمانی 794 .
قانون ممنوعیت تصدی بیش آز یک شغل 794 .............................................................................
نحوه عضویت در صندوق های بازنشستگی در صورت تغییر وضعیت خدمت کارمندآن796 .................
فصل چهاردهم قانون  -شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی797 ................
آیین نامه نحوه آدآره شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی797 ....................................................
وظایف شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی798 ......................................................................
شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه های آجرآی ی و آستانی798 ....................................................
ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و آدآری 801 ..............................................
وظایف و آختیارآت شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه های آجرآی ی و آستانی809 .........................
فصل پانزدهم قانون  -مقررات مختلف813 .................................................................................
آنتقال و ماموریت کارکنان رسمی دستگاه ها به دفتر مقام معظم رهبری و بالعکس813 ........................
آنتقال و ماموریت کارمندآن 814 .................................................................................................
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فرم های عمومی آدآری822 .........................................................................................................
تشکیل سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور 822 ...................................
فهرست منابع 827 ...................................................................................................................
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قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب  1386/7/18مجلس شورای اسالمی
فصل اول -تعاریف
ماده  -1وزآرتخانه :وآحد س ازمانی مش خص ی آس ت که تحقق یک یا چند هدف آز آهدآف دولت رآ برعهده
دآرد و به موجب قانون آیجاد شده یا میشود و توسط وزیر آدآره میگردد.
ماده  -2موس س ه دولتی :وآحد س ازمانی مش خص ی آس ت که به موجب قانون آیجاد ش ده یا میش ود و با
دآش تن آس تقالل حقوقی ،بخش ی آز وظایف و آموری رآ که بر عهده یکی آز قوآی س هگانه و س ایر مرآجع
قانونی میباشد آنجام میدهد.
کلیه سازمان های ی که در قانون آساسی نام برده شده آست در حکم موسسه دولتی شناخته میشود.
ماده  -3مو سسه یا نهاد عمومی غیردولتی :وآحد سازمانی مشخصی آست که دآرآی آستقالل حقوقی آست
و با تصویب مجلس شورآی آسالمی آیجاد شده یا می شود و بیش آز پنجاه درصد ( )% 50بودجه ساالنه
آن آز محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهدهدآر وظایف و خدماتی آست که جنبه عمومی دآرد.
ماده  -4شرکت دولتی :بنگاه آقتصادی آست که به موجب قانون برآی آنجام قسمتی آز تصدی های دولت
به موجب سیاستهای کلی آصل چهل و چهارم ( )44قانون آساسی ،آبالغی آز سوی مقام معظم رهبری
جزء وظایف دولت محس وب میگردد ،آیجاد و بیش آز پنجاه درص د ( )% 50س رمایه و س هام آن متعلق
به دولت میباش د .هر ش رکت تجاری که آز طریق س رمایهگذآری وزآرتخانه ها ،موس س ات دولتی و
ش رکتهای دولتی منفردآ یا مش ترکا آیجاد ش ده مادآم که بیش آز پنجاه درص د ( )% 50س هام آنها منفردآ یا
مشترکا متعلق به وآحدهای سازمانی فوق آلذکر باشد شرکت دولتی آست.
تبص ره  -1تش کیل ش رکتهای دولتی تحت هریک آز عناوین فوق آلذکر ص رفا با تص ویب مجلس ش ورآی
آسالمی مجاز آست ،همچنین تبدیل شرکتهای ی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر آز پنجاه درصد
( )% 50آست با آفزآیش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع آست.
تبصره  -2شرکتهای ی که به حکم قانون یا دآدگاه صالح ،ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته
شده یا میشوند ،شرکت دولتی تلقی میگردند.
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تبص ره  -3آحکام « ش رک تهای دولتی» که در آین قانون ذکر ش ده بر کلیه ش رکتهای ی که ش مول قوآنین و
مقررآت عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آست نیز آعمال خوآهد شد.
ماده  -5دس تگاه آجرآی ی :کلیه وزآرتخانه ها ،موس س ات دولتی ،موس س ات یا نهادهای عمومی غیردولتی،
شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه های ی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام آست آز قبیل
ش رکت ملی نفت آیرآن ،س ازمان گس ترش و نوس ازی ص نایع آیرآن ،بانک مرکزی ،بانکها و بیمه های
دولتی ،دستگاه آجرآی ی نامیده میشوند.
ماده  -6پست سازمانی :عبارت آست آز جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های آجرآی ی برآی آنجام
وظایف مس ئولیتهای مش خص (ثابت و موقت) پیشبینی و برآی تص دی یک کارمند در نظر گرفته
میشود .پستهای ثابت صرفا برآی مشاغل حاکمیتی که جنبه آستمرآر دآرد آیجاد خوآهد شد.
ماده  -7کارمند دس تگاه آجرآی ی :فردی آس ت که برآس اس ض وآبط و مقررآت مربوط ،به موجب حکم و یا
قرآردآد مقام صالحیت دآر در یک دستگاه آجرآی ی به خدمت پذیرفته میشود.
ماده  -8آمور حاکمیتی :آن دس ته آز آموری آس ت که تحقق آن موجب آقتدآر و حاکمیت کش ور آس ت و
منافع آن بدون محدودیت ش امل همه آقش ار جامعه گردیده و بهرهمندی آز آین نوع خدمات موجب
محدودیت برآی آستفاده دیگرآن نمیشود.
آز قبیل:
آلف -سیاستگذآری ،برنامهریزی و نظارت در بخشهای آقتصادی ،آجتماعی ،فرهنگی و سیاسی.
ب -برقرآری عدآلت و تامین آجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج -آیجاد فضای سالم برآی رقابت و جلوگیری آز آنحصار و تضییع حقوق مردم.
د -فرآهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزم برآی رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
ه -قانونگذآری ،آمور ثبتی ،آستقرآر نظم و آمنیت و آدآره آمور قضای ی.
و -حفظ تمامیت آرضی کشور و آیجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز -ترویج آخالق ،فرهنگ و مبانی آسالمی و صیانت آز هویت آیرآنی ،آسالمی.
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ح -آدآره آمور دآخلی ،مالیه عمومی ،تنظیم روآبط کار و روآبط خارجی.
ط -حفظ محیط زیست و حفاظت آز منابع طبیعی و میرآث فرهنگی.
ی -تحقیقات بنیادی ،آمار و آطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک -آرتقاء بهدآش ت و آموزش عمومی ،کنترل و پیش گیری آز بیماریها و آفت های وآگیر ،مقابله و کاهش
آثرآت حوآدث طبیعی و بحرآنهای عمومی.
ل -بخشی آز آمور مندرج در موآد ( )10( ،)9و ( )11آین قانون نظیر موآرد مذکور در آصول بیست و نهم
( )29و س ی آم ( )30قانون آس اس ی که آنجام آن توس ط بخش خص وص ی و تعاونی و نهادها و موس س ات
عمومی غیردولتی با تایید هیئت وزیرآن آمکانپذیر نمیباشد.
م -س ایر موآردی که با رعایت س یاس تهای کلی مص وب مقام معظم رهبری به موجب قانون آس اس ی در
قوآنین عادی جزء آین آمور قرآر میگیرد.
ماده  -9آمور آجتماعی ،فرهنگی و خدماتی :آن دس ته آز وظایفی آس ت که منافع آجتماعی حاص ل آز آنها
نس ب ت ب ه من افع فردی برتری دآرد و موج ب بهبود وض عی ت زن دگی آفرآد میگردد ،آز قبی ل :آموزش و
پرورش عمومی و فنی و حرفهآی ،علوم و تحقیقات ،درمان ،توآنبخش ی ،تربیت بدنی و ورزش ،آطالعات
و آرتباطات عمومی و آمور فرهنگی ،هنری و تبلیغات آسالمی.
ماده  -10آمور زیربنای ی :آن دس ته آز طرحهای تملک دآرآی ی های س رمایهآی آس ت که موجب تقویت
زیرس اختهای آقتص ادی و تولیدی کش ور میگردد ،آز قبیل :طرحهای آب و خاک و ش بکه های آنرژی،
آرتباطات و رآه.
ماده  -11آمور آقتصادی :آن دسته آز آموری آست که دولت ،متصدی آدآره و بهرهبردآری آز آموآل جامعه
آس ت و مانند آش خاص حقیقی و حقوقی در حقوق خص وص ی عمل میکند ،آز قبیل :تص دی در آمور
ص نعتی ،کش اورزی ،حمل و نقل ،بازرگانی ،مس کن و بهرهبردآری آز طرحهای مندرج در ماده ( )10آین
قانون.
ماده  -12سازمان :منظور آز سازمان در آین قانون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
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فصل دوم -راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده  -13آمور تص دی های آجتماعی ،فرهنگی و خدماتی با رعایت آص ول بیس ت و نهم ( )29و س ی آم
( )30قانون آس اس ی جمهوری آس المی آیرآن آز طریق توس عه بخش تعاونی و خص وص ی و نهادها و
مو سسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با آ ستفاده آز شیوه های
ذیل آنجام میگردد:
 -1آعمال حمایتهای الزم آز بخش تعاونی و خص وص ی و نهادها و موس س ات عمومی غیردولتی مجری آین
وظایف.
 -2خرید خدمات آز بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.
 -3مش ارکت با بخش تعاونی و خص وص ی و نهادها و موس س ات عمومی غیردولتی آز طریق آجاره ،وآگذآری
آمکانات و تجهیزآت و منابع فیزیکی.
 -4وآگذآری مدیریت وآحدهای دولتی به بخش تعاونی و خص وص ی و نهادها و موس س ات عمومی غیردولتی
با پردآخت تمام و یا بخشی آز هزینه سرآنه خدمات.
 -5آیجاد و آدآره وآحدهای دولتی موضوع آین ماده توسط دستگاه های آجرآی ی.
تبص ره  -1آگر آنجام آمور موض وع آین ماده به یکی آز طرق چهارگانه فوق آلذکر (1لغایت )4مقدور نباش د
آیجاد و آدآره وآحدهای دولتی وظیفه دولت آست.
تبص ره  -2تایید ص الحیت علمی و آخالقی کلیه آفرآد موض وع آین قانون که به موجب آین ماده در
بخشهای آموزشی ،بهدآشتی و فرهنگی آشتغال خوآهند دآشت مطابق ضوآبط فصل ششم آین قانون و
تایید آستاندآردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوآنین و مقررآت مربوط آست.
ماده  -14آمور زیربنای ی با مدیریت ،حمایت و نظارت دس تگاه های آجرآی ی توس ط بخش غیردولتی،
(تعاونی و خص وص ی و نهادها و موس س ات عمومی غیردولتی) آنجام خوآهد ش د و در موآرد آس تثنای ی با
تصویب هیئت وزیرآن توسط بخش دولتی آنجام خوآهد شد.
ماده  -15آمور تصدی های آقتصادی با رعایت آصل چهل و چهارم ( )44قانون آساسی جمهوری آسالمی
آیرآن و س یاس تهای آبالغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی وآگذآر میگردد .دولت مکلف آس ت با
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رعایت قوآنین و مقررآت مربوط آز آیجاد آنحصار ،تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری
و فض ای رقابت س الم و رش د و توس عه و آمنیت س رمایهگذآری و برقرآری عدآلت و تامین آجتماعی و باز
توزیع درآمد و فرآهم نمودن زمینه ها و مزیت الزم و رفع بیکاری رآ فرآهم نماید.
ماده  -16به منظور آفزآیش بهرهوری و آس تقرآر نظام کنترل نتیجه و محص ول (س تانده) و کنترل مرآحل
آنج ام ک ار و ی ا هر دو ،جلوگیری آز تمرکز تص میمگیری و آعط اء آختی ارآت الزم ب ه م دیرآن برآی آدآره
وآحدهای تحت س رپرس تی خود برآس اس آیین نامهآی که توس ط س ازمان تهیه و به تص ویب هیئت وزیرآن
میرسد دستگاه های آجرآی ی موظفند آقدآمات ذیل رآ به عمل آورند.
آلف -تعیین قیمت تمام ش ده فعالیت ها و خدمات و محص والت وآحدهای مجری آز قبیل وآحدهای
آموزشی ،پژوهشی ،بهدآشتی ،درمانی ،خدماتی ،تولیدی و آدآری ،متناسب با کیفیت و محل جغرآفیای ی
آرآیه فعالیتها و خدمات ،در چارچوب متوس ط قیمت تمام ش ده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه
مصوب ساالنه ملی و آستانی با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا آستان.
ب -تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجهگرآ و آستاندآردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی
برآی کنترل کمیت و کیفیت خدمات آرآیه شده.
ج -آنعقاد تفاهم نامه با مدیرآن وآحدهای مجری برآساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن
و تعیین تعهدآت طرفین.
د -آعطاء آختیارآت الزم برآی پیشنهاد جابجای ی فصول و برنامه های آعتبارآت مذکور به شورآی برنامهریزی
آس تان در چارچوب آحکام قانون بودجه س االنه جابجای ی آعتبارآت ملی برآس اس آحکام قانون بودجه
ساالنه خوآهد بود.
ه -برآی آجرآء نظام قیمت تمام ش ده ،آختیارآت الزم آدآری و مالی به مدیرآن ،به موجب آیین نامهآی که
با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد تعیین میگردد.
و -آعتبارآتی که برآس اس قیمت تمام ش ده در آختیار وآحدها قرآر میگیرد ،بهعنوآن کمک تلقی ش ده و پس
آز پردآخت به حس اب بانکی وآحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور میگردد .مدیرآن دس تگاه های
آجرآی ی نس بت به تحقق آهدآف و نتایج پیش بینی ش ده در تفاهم نامه در مدت مدیریت خود مس ئول و به
نهادهای نظارتی پاس خگو خوآهند بود و موظفند گزآرش آقدآمات مربوطه رآ هر ش ش ماه یکبار به س ازمان
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آرآیه نمایند و س ازمان نیز مکلف آس ت گزآرش عملکرد آین ماده رآ یک ماه قبل آز آرس ال لوآیح بودجه
سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبص ره  -1دس تگاه های ی که با پیش نهاد س ازمان و تص ویب هیئت وزیرآن آمکان محاس به قیمت تمام ش ده
محصوالت و خدمات خود رآ ندآشته باشند آز طریق محاسبه هزینه تمام شده آقدآم خوآهند نمود.
تبص ره  -2آحکام آین ماده میباید ظرف یکس ال توس ط س ازمان مدیریت و برنامهریزی کش ور آجرآء ش ده و
آز س ال  1387بودجه دس تگاه های موض وع آین قانون فقط با رعایت مفاد آین ماده قابل تنظیم و آرآیه
میباشد.
ماده  -17به دس تگاه های آجرآی ی آجازه دآده میش ود آز طریق مناقص ه و با عقد قرآردآد با ش رکتها و
موس س ات غیردولتی برآس اس فعالیت مش خص ،حجم کار معین ،قیمت هر وآحد کار و قیمت کل بهطور
ش فاف و مش خص بخش ی آز خدمات موردنیاز خود رآ تامین نمایند .در ص ورت عدم مرآجعه متقاض یان،
آجازه دآده میش ود با رعایت قانون برگزآری مناقص ات و تایید س ازمان آز طریق ترک تش ریفات مناقص ه
آقدآم گردد.
تبصره -شرکتهای موضوع آین ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا
وزآرت کار و آمور آجتماعی تعیین ص الحیت ش ده و درص ورت تخلف آز حکم آین ماده لغو ص الحیت
میگردند.
ماده  -18کارمندآن بخش های غیردولتی که برآس اس آحکام پیشبینی ش ده در آین قانون ،تمام و یا
قس متی آز وظایف و تص دی آمور دولتی و س ایر آمور قابل وآگذآری که حس ب قوآنین و مقررآت مربوط
معین خوآهد ش د رآ عهدهدآر میباش ند ،کارکنان تحت پوش ش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند .دس تگاه
های آجرآی ی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال آین کارمندآن ندآرند.
کارفرمایا ن آین کارمندآن موظفند با کارمندآن تحت پوش ش خود مطابق قانون کار و تامین آجتماعی و
سایر قوآنین و مقررآت مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مرآجع ذیصالح در آین رآبطه خوآهند
بود .دس تگاه های آجرآی ی موظفند درص ورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در آحقاق حقوق کارمندآن
آز محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدآت کارمندآن ذی ربط رآ پردآخت نمایند.
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ماده  -19دس تگ اه ه ای آجرآی ی ب ه منظور آرتق اء مس تمر در کیفی ت و کمی ت آرآی ه خ دم ات خود مج از
خوآهند بود ،برآی آنجام خدمات مش اورهآی در زمینه های توس عه مدیریت نظیر آس تقرآر نظامهای نوین
مدیریتی ،بازنگری و پاالیش وظایف و ماموریت ها و س اختارهای تش کیالتی ،توس عه و مدیریت س رمایه
های آنس انی و فناوریهای نوین آدآری با مرآکز آموزش ی ،پژوهش ی ،دولتی و موس س ات خص وص ی تایید
صالحیت شده توسط سازمان ،با رعایت مقررآت ذی ربط عقد قرآردآد نمایند.
مااده  -20دس تگ اه ه ای آجرآی ی مکلفن د ب ه منظور آیج اد آنگیزه و آفزآیش ک ارآی ی و بهرهمن دی آز فکر و
آندیش ه و خالقیت کارمندآن ذی ربط خود س از و کار مناس ب برآی جلب مش ارکت کارمندآن و دریافت
پیش نهادها و آثرگذآری آن در تص میمگیری ها رآ فرآهم آورند .نظام پیش نهادها و نحوه پردآخت پادآش
برآساس آیین نامهآی خوآهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
ماده  -21با کارمندآن رس می و یا ثابت دس تگاه های آجرآی ی که تمام یا بخش ی آز وظایف آنها به بخش
غیردولتی وآگذآر میگردد به یکی آز روشهای ذیل عمل خوآهد شد.
آلف -آنتقال به سایر وآحدهای همان دستگاه یا دستگاه آجرآی ی دیگر.
ب -بازخرید سنوآت خدمت.
ج -موآفقت با مرخصی بدون حقوق برآی مدت سه تا پنج سال.
د -آنتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای وآگذآر ش ده میباش د .درص ورت تمایل
کارمندآن به تغییر ص ندوق بازنش س تگی هزینه جابجای ی تغییر ص ندوق ذی ربط با حفظ س وآبق مربوط
توسط دولت تامین میگردد.
ه -آنجام وظیفه در بخش غیردولتی به ش کل مامور که حقوق و مزآیای وی رآ بخش غیردولتی پردآخت
میکند.
تبصره  -1درصورت وآگذآری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود ،قوآنین و
مقررآت قانون کار بر کارمندآن ش رکت وآگذآر ش ده آعمال میگردد و آین آفرآد ،کارمندآن کارفرمای جدید
محسوب میشوند و درصورت تمایل میتوآنند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
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تبصره  -2در موآردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهرهبردآری بخشی آز دستگاه ذی ربط
به بخش غیردولتی وآگذآر گردد ،ماموریت کارمندآن مربوط به بخش غیردولتی مجاز میباش د .آیین نامه
آجرآی ی آین ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
تبص ره  -3کارمند میتوآند س ه طریق آز طرق پنجگانه فوق رآ به ترتیب آولویت آنتخاب و به دس تگاه
آجرآی ی آعالم کند .دس تگاه مربوطه مکلف آس ت با توجه به آولویت تعیین ش ده آز س وی کارمند یکی آز
روشها رآ آنتخاب و آقدآم کند.
ماده  -22دس تگاه های آجرآی ی موظفند به منظور تقویت و حمایت آز بخش غیردولتی آقدآمات الزم برآی
آموزش ،س ازماندهی ،آیج اد تس هیالت و کم ک های مالی ،رفع موآنع آدآری و خرید خدمات آز بخش
غیردولتی برآساس آیین نامهآی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد ،به عمل آورند.
ماده  -23آیجاد و آدآره هرگونه مهمان س رآ ،زآئرس رآ ،مجتمع مس کونی ،رفاهی ،وآحدهای درمانی و
آموزشی ،فضاهای ورزشی ،تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های آجرآی ی ممنوع میباشد.
تبص ره  -1دس تگاه های ی که برآس اس وظایف قانونی خود برآی آرآیه خدمات به مردم عهدهدآر آنجام برخی
آز آمور فوق میباشند با رعایت آحکام آین فصل آز حکم آین ماده مستثنی میباشند.
تبصره  -2مناطق محروم کشور تا زمانی که آز نظر نیروی آنسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهآند با
تصویب هیئت وزیرآن آز حکم آین ماده مستثنی میباشند.
ماده  -24در رآس تای آجرآء آحکام آین فص ل کلیه دس تگاه های آجرآی ی موظفند آز تاریخ تص ویب آین
قانون آقدآمات ذیل رآ آنجام دهند:
آلف -حدآک ثر شش ماه پس آز تصویب آین قانون آن دسته آز وظایفی که قابل وآگذآری به بخش غیردولتی
آس ت رآ آحص اء و با رعایت رآهکارهای مطروحه در آین فص ل نس بت به وآگذآری آنها آقدآم نمایند .به
نحوی که طی هر برنامه بیس ت درص د ( )% 20آز میزآن تص دی های دولت در آمور قابل وآگذآری کاهش
یابد.
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ب -تعدآد مجوزهای آس تخدآمی مذکور در ماده ( )51آین قانون به نحوی تعیین گردد که تعدآد کارمندآن
دس تگاه های آجرآی ی که به هر نحو حقوق و مزآیا دریافت میکنند و یا طرف قرآردآد میباش ند هر س ال به
میزآن دو درصد ( )% 2در آمور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج -حدآک ثر معادل یک سوم کارمندآن که به روشهای بازنشستگی ،بازخریدی ،آستعفاء و سایر موآرد آز
خدمت دستگاه های آجرآی ی خارج میشوند آستخدآم نمایند.
تبصره  -1وظایف حاکمیتی موضوع ماده ( )8آین قانون آز شمول آین ماده مستثنی هستند.
تبص ره  -2آیین نامه آجرآی ی آین ماده ش امل وظیفه قابل وآگذآری در چارچوب آین قانون ،حمایتهای
دولت برآی توس عه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات آز بخش خص وص ی و تعاونی و تعیین تکلیف
کارمندآن وآحدهای وآگذآر شده و سایر موآرد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
تبص ره  -3دیوآن محاس بات و س ازمان بازرس ی کل کش ور موظفند آجرآء آین فص ل رآ در دس تگاه های
آجرآی ی کنترل نموده و با مدیرآن متخلف برخورد قانونی نمایند.
فصل سوم -حقوق مردم
ماده  -25مدیرآن و کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی ،خدمتگزآرآن مردم هس تند و باید با رعایت موآزین
آخالق آس المی و آدآری و طبق س وگندی که در بدو ورود آدآء نموده و منش ور آخالقی و آدآری که آمض اء
مینمایند وظایف خود رآ به نحو آحس ن در رآه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خوآس ته های
قانونی آنها آنجام دهند.
تبص ره  -1آص ول و مفاد منش ور فوق آلذکر ،متن س وگندنامه و تعهدآت کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی با
پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند متناس ب با وظایف و ش رآیط خاص دس تگاه مربوط عالوه بر
موآرد فوق ،موآردی رآ با رعایت منشور آخالقی مصوب هیئت وزیرآن به آن آضافه نمایند.
ماده  -26دس تگاه های آجرآی ی مکلفند مردم رآ با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دس تگاه های آجرآی ی
آش نا نموده و آز طریق وس ایل آرتباط جمعی به ویژه ص دآ و س یمای جمهوری آس المی آیرآن س طح آگاهی
عمومی در آین زمینه رآ آرتقاء دآده و آطالعات الزم رآ به نحو مطلوب و مناسب در آختیار مردم قرآر دهند.
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ماده  -27مردم در آس تفاده آز خدمات دس تگاه های آجرآی ی در ش رآیط مس اوی آز حقوق یکس ان
برخوردآرند ،دس تگاه های آجرآی ی موظفند حدآک ثر ظرف س ه ماه ،مرآحل ،زمان و کیفیت و آس تاندآرد
آرآیه خدمات و تغییرآت آنها رآ مستند و شفاف نموده و آز طرق مختلف به آطالع مردم برسانند و درصورت
بروز هرگونه تخلف ،مس ئولین دس تگاه های آجرآی ی مس ئولیت پاس خگوی ی به مردم و ش کایت آنان رآ به
عهده خوآهند دآشت.
ماده  -28دولت مکلف آس ت به منظور تامین حقوق مردم و مرآجعان ،رض ایت و عدم رض ایت مردم آز
عملکرد کارمندآن رآ در آرتقاء ،آنتص اب و تمدید قرآردآدهای آس تخدآمی و بهرهمندی آز س ایر آمتیازآت
آستخدآمی و آعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها ،شیوه نامه ها ،ضوآبط آدآری و
آستخدآمی مربوط به کارمندآن دولت رآ بهعنوآن یک عامل موثر منظور نماید.
فصل چهارم -ساختار سازمانی
ماده  -29دس تگاه های آجرآی ی مکلفند س ازماندهی ،طرآحی و تنظیم تش کیالت خود رآ متناس ب با
ویژگیهای مربوط در چارچوب آلگوها ،ض وآبط و ش اخص های ی که س ازمان تهیه و به تص ویب هیئت
وزیرآن میرسد با رعایت موآرد ذیل آنجام دهند:
آلف -س قف پس تهای س ازمانی با رعایت رآهبردهای مذکور در فص ل دوم آین قانون و با پیش نهاد دس تگاه
و تایید سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
ب -تش کیالت و س قف پس تهای س ازمانی مص وب حدآقل پس آز یک برنامه و حدآک ثر پس آز دو برنامه
پنجساله متناسب با سیاستها و آحکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرآر خوآهد گرفت.
ج -به منظور کوتاه نمودن مرآحل آنجام کار و س لس له مرآتب آدآری ،س طوح عمودی مدیریتی در دس تگاه
های آجرآی ی ملی و آس تانی با آحتس اب باالترین مقام آجرآی ی در هر وآحد س ازمانی ،به قرآر ذیل تعیین
میگردد:
 وزآرتخانه ها و موسسات دولتی :حدآک ثر در ( )4سطح. وآحدهای آستانی :حدآک ثر ( )3سطح. وآحدهای شهرستانی ،مناطق و نوآحی همطرآز :حدآک ثر ( )2سطح.34
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 سایر وآحدهای تقسیمات کشوری :یک سطح.د -هر کدآم آز وزآرتخانه ها و س ازمانهای مس تقل که تحت نظر معاون رییس جمهور آدآره میش وند،
میتوآنند حدآک ثر ( )5معاون و س ایر موس س ات دولتی حدآک ثر ( )3معاون یا عناوین مش ابه در س اختار
تش کیالتی خود پیشبینی نمایند و متناس ب با حجم کار و تنوع وظایف و تعدآد پس تهای س ازمانی هر
معاون میتوآند حدآک ثر ( )5مدیرکل یا مدیر یا رییس یا عناوین مش ابه دآش ته باش د .پس تهای مدیریتی
مورد نیاز حوزه وزیر یا رییس موس س ات دولتی آز س ر جمع پس تهای مدیریتی مذکور در آین بند تامین
خوآهد شد.
ه -تعدآد پستهای مشاور برآی مقامات آجرآی ی مذکور در بندهای (آلف)( ،ب) و (ج) ماده ( )71حدآک ثر
( )10و برآی س ایر مقامات آجرآی ی مذکور در آین ماده حدآک ثر ( )4و برآی روس ای موس س ات دولتی با
گستره کشوری حدآک ثر ( )3پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
ی -وآحدهای س ازمانی وزآرتخانه ها و س ایر دس تگاه های آجرآی ی در مرآکز آس تانها (به آس تثناء آس تاندآری
ها) با رعایت ماده ( )29آین قانون حدآک ثر در سطح آدآره کل سازماندهی می شوند و سازمانهای موجود
در آین سطح تغییر مییابند.
ط -درص ورتیکه دس تگاه های آجرآی ی مطابق ش رح وظایف قانونی و تش کیالت مص وب خود آلزآما موظف
به آرآیه خدماتی در ش هرس تانهای کمتر آز هفتاد هزآر نفر جمعیت و بخشهای کمتر آز س ی هزآر نفر
جمعیت باش ند درص ورتیکه در تاریخ تص ویب آین قانون س اختمانهای وآحدهای آدآری ذی ربط آحدآث
نش ده باش ند موظفند کارمندآن ذی ربط خود رآ در مجتمع آدآری مرآکز ش هرس تان و بخش که بهعنوآن
نم این دگی تح ت نظر فرم ان دآر و بخش دآر آیج اد میگردد مس تقر نموده و آز آیج اد وآح ده ای مس تق ل
خوددآری نمایند.
آفزآیش جمعی ت آینگون ه ش هره ا موج ب لغو آین حکم برآی وآح ده ای ذی ربط نمیگردد .هزین ه ه ای
پش تیبانی و خدماتی آین مجتمعها در بودجه وزآرت کش ور (آس تاندآری ها) پیشبینی میگردد .در س ایر
شهرها با تشخیص هیئت وزیرآن آجرآء آین بند آمکانپذیر میباشد.
آیین نامه آجرآی ی آین بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
35
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ماده  -30وزآرتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور آدآره میشوند ،درصورت
ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیئت وزیرآن میتوآنند حسب وظایف قانونی خود در برخی آز سطوح
تقس یمات کش وری وآحد س ازمانی دآش ته باش ند .در آین ص ورت کلیه وآحدهای وآبس ته به یک وزآرتخانه و
مو سسات مستقل وآبسته به رییس جمهور در هر یک آز سطوح تقسیمات کشوری در یک وآحد سازمانی
آدغام و تحت مدیریت وآحد قرآر میگیرند .موآرد آس تثناء آز حکم آخیر آین ماده با تایید س ازمان به
تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
ماده  -31دس تگاه های آجرآی ی مکلفند تش کیالت تفص یلی خود رآ با رعایت مفاد ماده ( )29تهیه و یک
نس خه آز آن رآ به س ازمان آرس ال دآرند .س ازمان موظف آس ت حدآک ثر ظرف مدت س ه ماه آز تاریخ وص ول
پیش نهاد ،مغایرت و یا عدم مغایرت با آلگوها ،ض وآبط و ش اخصهای مذکور رآ آعالم نماید .دس تگاه های
آجرآی ی ذی ربط موظفند پس آز آصالح موآرد مغایر ،تاییدیه سازمان رآ کسب نمایند.
ماده  -32هریک آز کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی ،متص دی یکی آز پس تهای س ازمانی خوآهند بود و
هرگونه بکارگیری آفرآد و پردآخت حقوق بدون دآش تن پس ت س ازمانی مص وب پس آز یکس ال آز آبال آین
قانون ممنوع آست.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند در ش رآیط خاص با تایید س ازمان تا ده درص د ( )% 10پس تهای
س ازمانی مص وب ،بدون تعهد آس تخدآمی و در س قف آعتبارآت مص وب آفرآدی رآ بهص ورت س اعتی یا کار
معین برآی حدآک ثر یکسال بهکار گیرند.
ماده  -33تنظیم تش کیالت دآخلی وآحد های ی آز دس تگاه های آجرآی ی که برآس اس قیمت تمام ش ده
(موض وع ماده « »16آین قانون) آدآره میش ود برعهده آنها بوده و نس خهآی آز تش کیالت خود رآ جهت
تطبیق با ضوآبط به سازمان آرسال خوآهند دآشت.
ماده  -34تنظیم ش رح وظایف و آیجاد هرگونه وآحد و پس ت س ازمانی در دس تگاه های آجرآی ی ص رفا در
چارچوب وظایف قانونی مص وب آنها مجاز میباش د .س ازمان مکلف به نظارت بر حس ن آنجام آین کار
میباشد.
ماده  -35کلیه دس تگاه های آجرآی ی موظفند در چارچوب آحکام آین فص ل حدآک ثر ظرف مدت یکس ال
نسبت به پیشنهاد آصالح ساختار سازمانی خود آقدآم نمایند.
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تبص ره -پس تهای مورد نیاز وآحدهای مس تقر در ش هرس تانها و بخشهای توس عه نیافته و کمتر توس عه
یافته و جدید آلتاس یس آز س ر جمع پس تهای موض وع ماده ( )29آین قانون تامین خوآهد ش د .درص ورت
نبود پس ت بال تص دی برآی وآحدهای فوق آلذکر دولت موظف آس ت با رعایت آحکام آین فص ل پس ت
جدید آیجاد نماید.
فصل پنجم -فناوری اطالعات و خدمات اداری
مااده  -36دس تگ اه ه ای آجرآی ی موظفن د فرآین ده ای مورد عم ل و روشه ای آنج ام ک ار خود رآ ب ا ه دف
آفزآیش بهرهوری نیروی آنس انی و کارآمدی فعالیتها نظیر س رعت ،دقت ،هزینه ،کیفیت ،س المت و
ص حت آمور و تامین رض ایت و کرآمت مردم و برآس اس دس تورآلعمل س ازمان تهیه و به مورد آجرآ گذآرند و
حدآک ثر هر سه سال یک بار آین روشها رآ مورد بازبینی و آصالح قرآر دهند.
تبص ره -میزآن بهرهوری و کارآمدی فعالیتها ،ص حت آمور و رض ایت مردم آز خدمات دولتی برآس اس
ش اخص های ی که با پیش نهاد دس تگاه های آجرآی ی به تایید س ازمان میرس د ،س الیانه توس ط س ازمان با
همک اری دس تگ اه ه ای ذی ربط مورد آن دآزهگیری قرآر گرفت ه و نت ایج آن در آرزی ابی عملکرد آنه ا لح اظ
میشود.
ماده  -37دس تگ اه ه ای آجرآی ی موظفن د ب ا ه دف بهبود کیفی ت و کمی ت خ دم ات ب ه مردم و ب ا رع ای ت
دستورآلعملهای ذی ربط آقدآمات زیر رآ به ترتیب آنجام دهند:
 -1آطالعرس انی آلک ترونیکی در خص وص ش یوه آرآیه خدمات همرآه با زمانبندی آنجام آن و مدآرکی که
متقاضی باید آرآیه نماید.
 -2آرآیه فرمهای مورد نیاز جهت آنجام خدمات آز طریق آبزآر و رسانه های آلک ترونیکی.
 -3آرآیه خدمات به ش هروندآن بهص ورت آلک ترونیکی و حذف لزوم مرآجعه حض وری مردم به دس تگاه
آجرآی ی برآی دریافت خدمت.
تبصره -مدت زمان آجرآء بندهای ( )1و ( )3آین ماده آز تاریخ تصویب آین قانون به ترتیب یک ،دو و سه
سال تعیین میگردد.
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ماده  -38به منظور تس ریع و س هولت در آرآیه خدمات به مردم ،وآحدهای خدمات رس انی آلک ترونیکی آز
طریق بخش دولتی و غیردولتی در مرآکز ش هرس تانها آیجاد میگردد .کلیه دس تگاه های آجرآی ی موظفند
حدآک ثر تا پایان س ال  1387آنجام آن دس ته آز خدماتی که آز آین طریق قابل آرآیه میباش د رآ توس ط آین
مرآکز آرآیه نمایند .دستورآلعمل آجرآی ی آین ماده به تصویب شورآی عالی آدآری میرسد.
ماده  -39دس تگاه های آجرآی ی موظفند به منظور ص رفهجوی ی و بهرهبردآری مناس ب آز س اختمان ها و
فض اهای آدآری و جلوگیری آز تش ریفات زآئد و هزینه های غیرض رور و فرآهم آوردن موجبات آیمنی و
س المت ش غلی کارمندآن برآس اس ض وآبط و آس تاندآردهای بکارگیری فض اها ،تجهیزآت و ملزومات آدآری
که توسط سازمان تهیه و آبال میگردد ،آقدآم نمایند.
تبص ره -کلیه دس تگاه های آجرآی ی موظفند حدآک ثر ظرف مدت یکس ال س اختمانهای مورد آس تفاده خود
رآ با آس تاندآردهای یادش ده تطبیق دآده و فض اهای مازآد رآ حس ب مورد در آس تانها به آدآرآت کل
آقتص ادی و دآرآی ی آس تان و در مرکز به وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی آعالم نمایند تا آز طریق آین
وزآرتخانه حس ب مورد با تص ویب هیئت وزیرآن و یا ش ورآی برنامهریزی و توس عه آس تان دس تگاه های بهره
بردآر آن تعیین گردد.
درص ورتیکه در مهلت تعیین ش ده دس تگاه های آجرآی ی آقدآم نکنند ذیحس ابان موظفند فض اهای مازآد رآ
به وزآرت یا آدآره کل متبوع جهت آقدآم به ترتیب فوق آعالم نمایند.
ماده  -40به منظور آیجاد زیرس اخت آطالعاتی و تمرکز آمور مربوط به آس تفاده آز فناوری آطالعات در
خدمات آدآری ،دولت موظف آس ت آز طریق س ازمان ثبت آحوآل و ش رکت پس ت جمهوری آس المی آیرآن
و مشارکت کلیه دستگاه های آجرآی ی پایگاه آطالعات آیرآنیان رآ طرآحی ،ساماندهی و آجرآء نماید.
تبصره  -1آین پایگاه با آستفاده آز شماره ملی و کد پستی آز طریق ساماندهی ،هدآیت و آتصال دآده ها و
آطالعات موجود دستگاه ها تشکیل میگردد.
تبص ره  -2کلیه دس تگاه های آجرآی ی موظفند تا پایان س ال  1386پایگاه های آطالعات دآده های مربوط
به خود رآ با آستفاده آز شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره  -3آیین نامه آین ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیرآن خوآهد رسید.
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تبص ره  -4س ازمان مس ئول پیگیری و نظارت بر حس ن آنجام تکالیف مص رح در آین ماده می باش د .هرگونه
آرآیه خدمات و برقرآری آرتباط با مرآجعانی که نیاز به شناسای ی آفرآد و آدرس محل آستقرآر آنها میباشد آز
سال  1388بدون آستفاده آز شماره ملی و کد پستی توسط دستگاه های آجرآی ی ممنوع میباشد.
فصل ششم -ورود به خدمت
ماده  -41ورود به خدمت و تعیین ص الحیت آس تخدآمی آفرآدی که دآوطلب آس تخدآم در دس تگاه های
آجرآی ی میباش ند برآس اس مجوزهای ص ادره ،تش کیالت مص وب و رعایت مرآتب ش ایس تگی و برآبری
فرصتها آنجام میشود.
ماده  -42شرآیط عمومی آستخدآم در دستگاه های آجرآی ی عبارتند آز:
آلف -دآشتن حدآقل سن بیست سال تمام و حدآک ثر چهل سال برآی آستخدآم رسمی و برآی متخصصین
با مدرک تحصیلی دک تری چهل و پنج سال.
ب -دآشتن تابعیت آیرآن.
ج -آنجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برآی مردآن.
د -عدم آعتیاد به دخانیات و موآد مخدر.
ه -ندآشتن سابقه محکومیت جزآی ی موثر.
و -دآرآ بودن مدرک تحص یلی دآنش گاهی و یا مدآرک همطرآز (برآی مش اغلی که مدآرک همطرآز در ش رآیط
آحرآز آنها پیشبینی شده آست).
ز -دآشتن سالمت جسمانی و روآنی و توآنای ی برآی آنجام کاری که آستخدآم میشوند برآساس آیین نامهآی
که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
ح -آعتقاد به دین مبین آسالم یا یکی آز آدیان شناخته شده در قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن.
ط -آلتزآم به قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن.
تبص ره  -1بکارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت آتباع خارجی حس ب قوآنین و مقررآت خاص
خود آنجام خوآهد شد.
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تبصره  -2آستخدآم آفرآد در دستگاه های آجرآی ی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط به آحرآز
توآن ای ی آن ان در مه ارته ای پ ای ه و عمومی فن اوری آطالع ات میب اش د ک ه عن اوین و محتوآی مه ارته ای
مذکور توسط سازمان تهیه و آبال خوآهد شد.
تبصره  -3آستخدآم آیثارگرآن و خانوآده های آنان برآساس قوآنین مصوب مربوط به خود خوآهد بود.
تبصره  -4قوآنین و مقررآت گزینش به قوت خود باقی آست.
تبص ره  -5بکارگیری آفرآد با مدرک تحص یلی دیپلم و یا با حدآقل س ن کمتر آز رقم مذکور در آین ماده در
موآرد یا مناطق خاص برآی مدت زمان مش خص و برآی فرزندآن ش هدآ ص رفا در مش اغلی که با پیش نهاد
سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد مجاز میباشد.
ماده  -43دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند درص ورتیکه در قوآنین و مقررآت قبلی مورد عمل خود ش رآیطی
عالوه بر شرآیط ماده ( )42آین قانون دآشته باشند ،آن رآ مالک عمل قرآر دهند.
ماده  -44ب کارگیری آفرآد در دس تگاه های آجرآی ی پس آز پذیرفته ش دن در آمتحان عمومی که بهطور
عمومی نش ر آگهی میگردد و نیز آمتحان یا مس ابقه تخص ص ی آمکانپذیر آس ت .دس تورآلعمل مربوط به
نحوه برگزآری آمتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورآی توسعه مدیریت میرسد.
فصل هفتم -استخدام
ماده  -45آز تاریخ تصویب آین قانون ،آستخدآم در دستگاه های آجرآی ی به دو روش ذیل آنجام میپذیرد:
آلف -آستخدآم رسمی برآی تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب -آستخدآم پیمانی برآی تصدی پستهای سازمانی و برآی مدت معین.
تبص ره  -1کارمندآنی که به موجب قوآنین مورد عمل به آس تخدآم رس می در آمدهآند با رعایت مقررآت آین
قانون بهصورت آستخدآم رسمی آدآمه خوآهند دآد.
تبص ره  -2مش اغل موض وع بند (آلف) آین ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده ( )8آین قانون بنا به
پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
تبص ره  -3س ن کارمند پیمانی در آنتهای مدت قرآردآد آس تخدآم نباید آز ش ص ت و پنج س ال و برآی مش اغل
تخصصی آز هفتاد سال تجاوز کند.
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تبصره  -4تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندآن پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در
مورد کارمندآن رسمی به عهده دستگاه آجرآی ی ذی ربط میباشد.
ماده  -46کسانی که شرآیط ورود به آستخدآم رسمی رآ کسب مینمایند قبل آز ورود به خدمت رسمی یک
دوره آزمایش ی رآ که مدت آن س ه س ال میباش د طی خوآهند نمود و در ص ورت آحرآز ش رآیط ذیل آز بدو
خدمت جزء کارمندآن رسمی منظور خوآهند شد:
آلف -حصول آطمینان آز لیاقت (علمی ،آعتقادی و آخالقی) ،کاردآنی ،عالقه به کار ،خالقیت ،نوآوری،
روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم آنض باط آدآری آز طریق کس ب آمتیاز الزم با تش خیص کمیته
تخصصی تعیین صالحیت کارمندآن رسمی.
ب -طی دوره های آموزشی و کسب آمتیاز الزم.
ج -تایید گزینش.
تبص ره  -1درص ورتیکه در ض من یا پایان دوره آزمایش ی کارمندآن ش رآیط آدآمه خدمت و یا تبدیل به
آستخدآم رسمی رآ کسب ننمایند با وی به یکی آز روشهای ذیل رفتار خوآهد شد:
آلف -آعطاء مهلت دو ساله دیگر برآی آحرآز شرآیط الزم.
ب -تبدیل وضع به آستخدآم پیمانی.
ج -لغو حکم.
تبص ره  -2با کارمندآن پیمانی درص ورت ش رکت در آزمون و آحرآز ص الحیت های موض وع ماده ( )42و
پذیرفته شدن برآی آستخدآم رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خوآهد شد:
 -1سوآبق پیمانی آنها جزو سوآبق رسمی محسوب میشود.
 -2س ابقه س نوآت خدمت آنها به س قف س ن موض وع بند (آلف) ماده ( )42فص ل ورود به خدمت آض افه
میشود.
تبصره  -3آیین نامه آجرآی ی آین ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
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ماده  -47بکارگیری کارمندآن ش رکتها و موس س ات غیردولتی برآی آنجام تمام یا بخش ی آز وظایف و
آختیارآت پس تهای س ازمانی دس تگاه های آجرآی ی تحت هر عنوآن ممنوع میباش د و آس تفاده آز خدمات
کارمندآن آینگونه شرکتها و موسسات صرفا برآساس ماده ( )17آین قانون آمکانپذیر آست.
ماده  -48کارمندآن رسمی در یکی آز حاالت ذیل آز خدمت در دستگاه آجرآی ی منتزع میگردند:
 بازنشستگی و یا آزکارآفتادگی کلی طبق قوآنین ذی ربط. آستعفاء. بازخریدی بهدلیل کس ب نتایج ض عیف آز آرزیابی عملکرد کارمند در س ه س ال متوآلی یا چهار س المتناوب (برآساس آیین نامهآی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد).
 آماده به خدمت برآساس ماده (.)122 آخرآج یا آنفصال به موجب آحکام مرآجع قانونی ذی ربط.تبص ره  -1کارمندآنی که به موجب آحکام مرآجع قانونی آز خدمت منفص ل میگردند در مدت آنفص ال
آجازه آستخدآم و یا هرگونه آشتغال در دستگاه های آجرآی ی رآ نخوآهند دآشت.
تبصره  -2کارمندآنی که آز دستگاه آجرآی ی آخرآج میگردند ،آجازه آستخدآم و یا هرگونه آشتغال مجدد در
همان دستگاه آجرآی ی رآ نخوآهند دآشت.
ماده  -49تمدید قرآردآد کارمندآن پیمانی منوط به تحقق شرآیط ذیل میباشد:
 آستمرآر پست سازمانی کارمندآن. کسب نتایج مطلوب آز آرزیابی عملکرد و رضایت آز خدمات کارمند. جلب رضایت مردم و آرباب رجوع. آرتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.تبصره -درصورت عدم تمدید قرآردآد با کارمندآن پیمانی مطابق قوآنین و مقررآت مربوط عمل خوآهد شد.
ماده  -50کارمندآن ،مش مول آس تفاده آز مزآیای بیمه بیکاری مطابق قوآنین و مقررآت مربوط خوآهند
بود.
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ماده  -51مجموع مجوزهای آس تخدآم دس تگاه های آجرآی ی با رعایت فص ل دوم آین قانون در برنامه های
پنج س اله تعیین میگردد و س هم هریک آز وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی با پیش نهاد س ازمان به تص ویب
هیئت وزیرآن میرسد.
تبص ره -هرگونه بکارگیری نیروی آنس انی در دس تگاه های آجرآی ی خارج آز مجوزهای موض وع آین ماده
خالف قانون محس وب و ممنوع میباش د و پردآخت هرگونه وجهی به آفرآدی که بدون مجوز بهکار گرفته
میشوند تصرف غیرقانونی در آموآل عمومی محسوب میگردد.
ماده  -52هر نوع بکارگیری آفرآد در دس تگاه های آجرآی ی به غیر آز حاالت مندرج در ماده ( )45و تبص ره
ماده ( )32آین قانون ممنوع میباشد.
فصل هشتم -انتصاب و ارتقاء شغلی
ماده  -53آنتص اب و آرتقاء ش غلی کارمندآن باید با رعایت ش رآیط تحص یلی و تجربی الزم و پس آز آحرآز
شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده  -54به منظور آس تقرآر نظام ش ایس تگی و آیجاد ثبات در خدمت مدیرآن ،دس تگاه های آجرآی ی
موظفند آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
آلف -در آنتخاب و آنتص اب آفرآد به پس تهای مدیریت حرفهآی ،ش رآیط تخص ص ی الزم رآ تعیین نموده تا
آفرآد آز مس یر آرتقاء ش غلی به مرآتب باالتر آرتقاء یابند .در موآردی که آز آین طریق آمکان آنتخاب وجود
ندآشته باشد ،با برگزآری آمتحانات تخصصی الزم ،آنتخاب صورت میپذیرد.
دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند برآی حدآک ثر پانزده درص د ( )% 15س مت های مدیریت حرفهآی آز آفرآد
شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ،بدون رعایت سلسله مرآتب مدیریتی) خارج
آز دستگاه آستفاده نمایند.
ب -عزل و نص ب متص دیان پس تهای مدیریت س یاس ی (مذکور در ماده ( )71آین قانون) بدون آلزآم به
رعایت مسیر آرتقاء شغلی آز آختیارآت مقامات باالتر میباشد.

43

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

ج -دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفهآی چهارساله میباشد و تمدید آن بالمانع آست .تغییر سمت
آفرآد قبل آز مدت مذکور برآس اس آیین نامهآی که با پیش نهاد س ازمان به تص ویب هیئت وزیرآن میرس د
آمکانپذیر میباشد.
تبص ره  -1در آجرآء آین ماده مجموع ش رکتهای زیر مجموعه یک ش رکت مادر تخص ص ی برآی آنتص اب
مدیرآن یک دستگاه آجرآی ی تلقی میگردد.
تبص ره  -2در هر یک آز دس تگاه های آجرآی ی ،یکی آز پس تهای معاونین مقامات آجرآی ی مذکور در
بندهای (د) و (ه) ماده ( )71آین قانون ثابت تلقی میگردد و عزل و نص ب متص دی آن برآس اس آیین
نامهآی آست که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
تبصره  -3دستگاه های آجرآی ی موظفند آمکان آرتقاء مسیر شغلی رآ با توجه به آمتیازآت مربوطه در فضای
رقابتی برآی کلیه کارمندآن فرآهم نمایند.
تبصره  -4مدیرآن مذکور در ماده ( )71آین قانون مدیرآن سیاسی و بقیه مدیرآن حرفهآی تلقی میگردند.
ماده  -55س ازمان مکلف آس ت به منظور حفظ س رمایه های آنس انی و ش ناس ای ی آفرآد وآجد ش رآیط آحرآز
پس تهای مدیریت نس بت به آیجاد بانک آطالعات مدیرآن جهت آس تفاده مقامات و مدیرآن ذی ربط
آقدآم نماید.
ماده  -56س ازمان موظف آس ت برنامه ها و س امانه های آجرآی ی موثری رآ برآی آموزش مدیرآن متناس ب با
وظایف و نقش هآی مورد آنتظار در بخش ها و دس تگاه های آجرآی ی کش ور تنظیم نماید و هرگونه آنتص اب و
آرتقاء مدیرآن منوط به طی دوره های ذی ربط میباشد.
ماده  -57دستورآلعمل آجرآی ی آین فصل و شرآیط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفهآی و نحوه
آرتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورآی عالی آدآری میرسد.
فصل نهم -توانمند سازی کارمندان
ماده  -58س ازمان موظف آس ت به منظور آرتقاء س طح کارآی ی و آثربخش ی دس تگاه های آجرآی ی ،نظام
آموزش کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی رآ به گونهآی طرآحی نماید که همرآه با متناس ب س اختن دآنش،
مهارت و نگرش کارمندآن با شغل مورد نظر ،آنگیزه های الزم رآ جهت مشارکت مستمر کارمندآن در فرآیند
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آموزش تامین نماید به نحوی که رآبطهآی بین آرتقاء کارمندآن و مدیرآن و آموزش برقرآر گردد و آز حدآقل
سرآنه ساعت آموزشی برآساس مقررآت مربوط در هر سال برخوردآر گردند.
ماده  -59دس تگ اه ه ای آجرآی ی مکلفن د ب ا رع ای ت مقررآت آین ق انون و نظ ام آموزش ک ارمن دآن دول ت،
برنامه های آموزشی کارمندآن خود رآ تدوین نمایند.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند در قالب برنامه های آموزش ی مص وب برآی آجرآء دوره های آموزش ی
مورد نیاز خود با دآنش گاه ها و موس س ات آموزش عالی آنعقاد قرآردآد نمایند .همچنین دس تگاه های مزبور
میتوآنند کلیه مرآحل طرآحی ،آجرآء و آرزش یابی دوره ها و فعالیتهای آموزش ی و پژوهش ی خود رآ به
موسسات و مرآکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به تایید سازمان
رسیده باشد ،وآگذآر نمایند.
ماده  -60کلیه بورس های آموزش ی که منجر به آخذ مدرک تحص یلی دآنش گاهی نمیگردد و آز س وی
دولتهای خارجی یا آز طرف موس س ات بینآلمللی در آختیار دولت قرآر میگیرد آز طریق س ازمان،
متن اس ب ب ا وظ ایف دس تگ اه ه ای آجرآی ی توزیع میگردد .دوره ه ای ی ک ه طبق قرآردآد دوج انب ه برگزآر
میشود توسط دستگاه آجرآی ی مربوط آقدآم خوآهد شد.
تبص ره -بورس ها و دوره های آموزش ی که منجر به آخذ مدرک دآنش گاهی میش ود با نظر وزآرت بهدآش ت،
درمان و آموزش پزشکی و علوم ،تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع میگردد.
ماده  -61آعزآم کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی آز زمان تص ویب آین قانون برآی طی دوره های آموزش ی که
منجر به آخذ مدرک دآنش گاهی و یا معادل آن میگردد در دآخل و خارج آز کش ور با هزینه دس تگاه های
مربوطه و آستفاده آز ماموریت آموزشی ممنوع میباشد.
تبصره -آیثارگرآن مشمول مقررآت خاص خود میباشند.
ماده  -62کارمندآن موظفند هموآره نس بت به توآنمند س ازی و آفزآیش مهارتها و توآنای یهای ش غلی خود
آقدآم نمایند .دس تگاه های آجرآی ی ش یوه ها و آلگوهای الزم برآی آفزآیش توآن و توآن س نجی مدآوم
کارمندآن خود رآ که توسط سازمان تهیه و آبال میشود به مورد آجرآء خوآهند گذآرد.
ماده  -63آیین نامه آجرآی ی آین فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
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فصل دهم -حقوق و مزایا
ماده  -64نظام پردآخت کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی برآس اس آرزش یابی عوآمل ش غل و ش اغل و س ایر
ویژگیهای مذکور در موآد آتی خوآهد بود .آمتیاز حاص ل آز نتایج آرزش یابی عوآمل مذکور در آین فص ل
ضرب در ضریب ریالی ،مبنای تعیین حقوق مزآیای کارمندآن قرآر میگیرد و برآی بازنشستگان و موظفین
یا مستمری بگیرآن نیز به همین میزآن تعیین میگردد.
تبص ره -ض ریب ریالی مذکور در آین ماده با توجه به ش اخص هزینه زندگی در الیحه بودجه س االنه
پیشبینی و به تصویب مجلس شورآی آسالمی میرسد.
ماااده  -65کلی ه مش اغ ل مش مول آین ق انون برآس اس عوآملی نظیر آهمی ت و پیچی دگی وظ ایف و
مس ئولیتها ،س طح تخص ص و مهارتهای مورد نیاز به یکی آز طبقات جدول یا جدآول حق ش غل
آختص اص مییابند .حدآقل آمتیاز جدول یا جدآول آرزش یابی مش اغل ( )2000و حدآک ثر آن ()6000
میباشد.
تبص ره  -1هر کدآم آز مش اغل متناس ب با ویژگیها ،حدآک ثر در پنج رتبه ،مقدماتی ،پایه ،آرش د ،خبره و
ع الی طبق هبن دی میگردن د و هر ک دآم آز رتب ه ه ا ب ه یکی آز طبق ات ج دول ی ا ج دآول موض وع آین م اده
آختصاص مییابد .رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر آختصاص مییابد.
شاغلین مربوط در بدو آستخدآم در رتبه مقدماتی قرآر میگیرند و برآساس عوآملی نظیر آبتکار و خالقیت،
میزآن آفزآیش مهارتها ،آنجام خدمات برجس ته ،طی دوره های آموزش ی و میزآن جلب رض ایت آرباب
رجوع برآس اس ض وآبطی که متناس ب با ویژگیهای مش اغل به تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت میرس د
آرزیابی و حس ب آمتیازآت مک تس به و طی حدآقل مدت تجربه مربوط به س طوح پایه ،آرش د ،خبره و عالی
آرتقاء مییابند .نخبگانی که طبق ضوآبط مصوب شورآی عالی آنقالب فرهنگی تعیین میشوند و آفرآدی که
عالوه بر ش رآیط عمومی در بدو آس تخدآم آز تجربه و مهارت الزم برخوردآر هس تند طبق آیین نامهآی که به
پیش نهاد س ازمان به تص ویب هیئت وزیرآن میرس د آز طی برخی آز رتبه ها معاف و در یکی آز رتبه های
دیگر قرآر میگیرند.
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تبصره  -2کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها ،حیطه سرپرستی
و نظارت و حس اس یتهای ش غلی و س ایر عوآمل مربوط در یکی آز طبقات جدول فوقآلعاده مدیریت که
حدآقل آمتیاز آن ( )500و حدآک ثر آن ( )5000آست ،قرآر میگیرند.
تبص ره  -3آمتیاز طبقه مش اغل آموزش ی تمام وقت وزآرت آموزش و پرورش و بهدآش تی و درمانی وزآرت
بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جدآول حق شغل با ضریب ( )1/1محاسبه میگردد.
ماده  -66کلیه شاغلین مشمول آین قانون برآساس عوآملی نظیر تحصیالت ،دوره های آموزشی و مهارت
(عالوه بر حدآقل ش رآیط مذکور در آولین طبقه ش غل مربوط) ،س نوآت خدمت و تجربه آز آمتیاز حق
شاغل که حدآقل ( )1000و حدآک ثر ( )4500آمتیاز میباشد ،بهرهمند میگردند.
حدآک ثر آمتیاز آین ماده برآی هر ش اغل آز هفتاد و پنج درص د ( )% 75آمتیاز ش غل وی تجاوز نخوآهد
کرد.
تبص ره -هنرمندآن و آفرآدی که در حوزه های علمیه تحص یل نمودهآند برآس اس آیین نامهآی که با پیش نهاد
سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد با مقاطع رسمی تحصیلی همطرآز میگردند.
ماده  -67جدول یا جدآول موض وع ماده ( )65و تبص ره های ( )1و( )2آن بنا به پیش نهاد س ازمان به
تص ویب هیئت وزیرآن میرس د و تخص یص هر کدآم آز مش اغل و طبقات ش غلی آن به یکی آز طبقات
جدآول حق ش غل با پیش نهاد س ازمان توس ط ش ورآی توس عه مدیریت آنجام و برآی آجرآء به دس تگاه های
آجرآی ی آبال میگردد .آرزیابی عوآمل مربوط به شاغل برآساس ضوآبطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب
ش ورآی مذکور میرس د توس ط دس تگاه های آجرآی ی آنجام خوآهد ش د و س ازمان بر آجرآء آین آمر نظارت
مینماید.
ماده  -68عالوه بر پردآخت های موض وع ماده ( )65و تبص ره های آن و ماده ( )66که حقوق ثابت تلقی
میگردد فوقآلعاده های ی به شرح زیر به کارمندآن قابل پردآخت میباشد:
 -1فوقآلعاده مناطق کمتر توس عه یافته و بدی آب و هوآ برآی مش اغل تخص ص ی که ش اغلین آنها دآرآی
مدآرک تحص یلی کارش ناس ی آرش د و باالتر میباش ند تا به میزآن بیس ت و پنج درص د ( )% 25آمتیاز حقوق
ثابت و برآی س ایر مش اغل تا بیس ت درص د ( )% 20حقوق ثابت هر کدآم آز کارمندآن وآجد ش رآیط
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پردآخت خوآهد ش د .فهرس ت آین مناطق در هر دوره برنامه پنج س اله با پیش نهاد س ازمان به تص ویب
هیئت وزیرآن میرسد.
 -2فوقآلعاده آیثارگری متناس ب با درص د جانبازی و مدت خدمت دآوطلبانه در جبهه و مدت آس ارت تا
( )1500آمتیاز و به دآرندگان نشانهای دولتی تا ( )750آمتیاز تعلق میگیرد.
کارمندآن و بازنش س تگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مش غول خدمت آدآری بودهآند به آزآء
هر سال خدمت در زمان جنگ ( )125آمتیاز در نظر گرفته میشود.
 -3فوقآلعاده س ختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با آش عه و موآد ش یمیای ی ،کار با
بیمارآن روآنی ،عفونی و در آورژآنس و در بخشهای س وختگی و مرآقبتهای ویژه بیمارس تانی تا ()1000
آمتیاز و در مورد کار با موآد س می ،آتش زآ و منفجره و کار در آعماق دریا ،آمتیاز یاد ش ده با تص ویب
هیئت وزیرآن تا سه برآبر قابل آفزآیش خوآهد بود.
 -4کمک هزینه عائله مندی و آوالد به کارمندآن مرد ش اغل و بازنش س ته و وظیفه بگیر مش مول آین قانون
که دآرآی همسر میباشند معادل ( )800آمتیاز و برآی هر فرزند معادل ( )200آمتیاز 1 .حدآک ثر سن برآی
آوالدی که آز مزآیای آین بند آس تفاده میکنند به ش رط آدآمه تحص یل و نیز غیر ش اغل بودن فرزند)25( ،
س ال تمام و ندآش تن ش وهر برآی آوالد آناث خوآهد بود .کارمندآن زن ش اغل و بازنش س ته و وظیفه بگیر
مش مول آین قانون که دآرآی همس ر نبوده و یا همس ر آنان معلول و یا آز کار آفتاده کلی میباش د و یا خود
به تنهای ی متک فل مخارج فرزندآن هس تند آز مزآیای کمک هزینه عائله مندی موض وع آین بند بهرهمند
میش وند .فرزندآن معلول و آزکارآفتاده کلی به تش خیص مرآجع پزش کی ذی ربط مش مول محدودیت س قف
سنی مزبور نمی باشند.
 -5فوقآلعاده ش غل برآی مش اغل تخص ص ی ،متناس ب با س طح تخص ص و مهارتها ،پیچیدگی وظایف و
مس ئولیتها و ش رآیط بازآر کار با پیش نهاد س ازمان و تص ویب هیئت وزیرآن برآی مش اغل تا س طح کاردآنی
حدآک ثر ( )700آمتیاز و برآی مش اغل همس طح کارش ناس ی حدآک ثر ( )1500آمتیاز و برآی مش اغل باالتر
حدآک ثر ( )2000آمتیاز تعیین میگردد .آین فوقآلعاده با رعایت تبصره آین ماده قابل پردآخت میباشد.

 1قانون آصالح قوآنین تنظیم جمعیت و خانوآده مصوب  1392/3/20مجلس شورآی آسالمی
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 -6فوقآلعاده کارآی ی و عملکرد در چارچوب ضوآبط آین بند و تبصره آین ماده قابل پردآخت میباشد:
آلف -به حدآک ثر هفتاد درص د ( )% 70آز کارمندآن هر دس تگاه برآس اس رتبه بندی نمرآت آرزش یابی
کارمندآن ،طبق عملکرد کارمندآن و با توجه به آمتیازی که آز عوآملی نظیر رض ایت آرباب رجوع ،رش د و
آرتقاء ،آثر بخشی و کیفیت و سرعت در آتمام کار کسب مینمایند .برآساس دستورآلعملی که سازمان آبال
مینماید تا ( )% 20آمتیازآت مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پردآخت میباشد.
ب -میزآن بهرهمندی کارمندآن هر دس تگاه آز س قف هفتاد درص د ( )% 70مذکور در آین بند متناس ب با
میزآن موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و آجرآء برنامه ها و آرزیابی عملکرد دس تگاه که توس ط س ازمان و
تص ویب ش ورآی عالی آدآری در س ه س طح متوس ط ،خوب و عالی رتبه بندی میگردند به ترتیب (،% 30
 % 50و  )% 70تعیین میگردد.
ج -مقامات دستگاه های آجرآی ی مذکور در ماده ( )71متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت
آین فوقآلعاده میباشند.
 -7به منظور جبرآن هزینه س فر و ماموریت روزآنه دآخل و خارج آز کش ور ،نوبت کاری ،جابجای ی محل
خدمت کارمندآن با تش خیص دس تگاه آجرآی ی ،کس ر ص ندوق و تض مین ،مبالغی با پیش نهاد س ازمان و
تصویب هیئت وزیرآن به کارمندآن پردآخت خوآهد شد.
 -8به کارمندآنی که در خارج آز کش ور در پس تهای س ازمانی آش تغال دآرند فوقآلعاده آش تغال خارج آز
کش ور برآس اس ض وآبطی که به پیش نهاد س ازمان به تص ویب هیئت وزیرآن میرس د پردآخت میگردد.
آینگونه کارمندآن در مدتی که آز فوقآلعاده آش تغال خارج آز کش ور آس تفاده میکنند دریافت دیگری به
آس تثناء موآردی که به موجب قوآنین خاص برآی آش تغال در خارج آز کش ور به آینگونه کارمندآن تعلق
میگیرد نخوآهند دآشت.
 -9درص ورتیکه بنا به درخوآس ت دس تگاه ،کارمندآن موظف به آنجام خدماتی خارج آز وقت آدآری گردند
برآس اس آیین نامهآی که با پیش نهاد س ازمان به تص ویب هیئت وزیرآن میرس د ،میتوآن مبالغی تحت
عنوآن آضافه کار ،حق آلتحقیق ،حق آلتدریس ،حق آلترجمه و حقآلتالیف به آنها پردآخت نمود.
مجموع مب الغ ق اب ل پردآخ ت تح ت عنوآن آض اف ه ک ار و حق آلت دریس ب ه هر ی ک آز ک ارمن دآن نب ای د آز
حدآک ثر ( )% 50حقوق ثابت و فوقآلعاده های وی تجاوز نماید.
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در هر دستگاه آجرآی ی حدآک ثر تا ( )% 20کارمندآن آن دستگاه که به آقتضاء شغلی ،آضافه کار بیشتری
دآرند آز محدودیت سقف ( )% 50مستثنی میباشند.
 -10فوقآلعاده ویژه در موآرد خاص با توجه به عوآملی آز قبیل بازآر کار دآخلی و بینآلمللی ،ریس ک
پذیری ،تاثیر آقتص ادی فعالیتها در درآمد ملی ،آنجام فعالیت و وظایف تخص ص ی و س تادی و تحقیقاتی
و حس اس یت کار با پیش نهاد س ازمان و تص ویب هیئت وزیرآن آمتیاز ویژهآی برآی حدآک ثر ( )% 25آز
مشاغل ،در برخی آز دستگاه های آجرآی ی تا ( )% 50سقف آمتیاز حقوق ثابت و فوقآلعاده های مستمر
مذکور در آین فصل در نظر گرفته خوآهد شد.
تبص ره -پردآخت فوقآلعاده های مذکور در بندهای ( )5و ( )6آین ماده در هر کدآم آز دس تگاه های
آجرآی ی ،مش روط به آعمال آص الحات س اختاری ،نیروی آنس انی ،فناوری و وآگذآری آمور به بخش
غیردولتی (آحکام مذکور در آین قانون) و آس تفاده آز منابع حاص ل آز ص رفه جوی ی های به عمل آمده ،در
س قف آعتبارآت مص وب آز س ال  1387آمکانپذیر می باش د و آین فوقآلعاده ها جزء دیون منظور
نمیگردد .آنجام آصالحات مذکور در آین تبصره باید به تایید سازمان برسد.
ماده  -69به دس تگاه های آجرآی ی آجازه دآده میش ود تا بیس ت و پنج درص د ( )% 25آعتبارآتی که آز
محل آصالحات مذکور در تبصره ماده فوق آلذکر در هر کدآم آز وآحدهای سازمانی صرفهجوی ی میگردد رآ
( با تایید ذیحس اب مربوطه) بهعنوآن فوقآلعاده بهرهوری غیرمس تمر به کارمندآن و مدیرآنی که در همان
وآحدها ،خدمات برجسته آنجام میدهند پردآخت نمایند.
ماده  -70ش رآیط تص دی مش اغل آختص اص ی دس تگاه های آجرآی ی به تناس ب وظایف پس تهای قابل
تخص یص به هر ش غل ،آز لحاظ معلومات ،تحص یالت ،تجربه ،مهارت و دوره های آموزش ی مورد نیاز و
عوآمل موثر دیگر با پیش نهاد دس تگاه آجرآی ی و تایید س ازمان و تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت تعیین
میگردد .و در آنتصاب آفرآد به مشاغل مذکور رعایت شرآیط مصوب آلزآمی میباشد.
تبص ره  -1ش رآیط تص دی مش اغل عمومی که در بیش آز یک دس تگاه ش اغل دآرند به تناس ب پس تهای
قابل تخص یص به هر ش غل توس ط س ازمان تهیه و پس آز تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت جهت آجرآء به
دستگاه های ذی ربط آبال میگردد.
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تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی موظفند حدآک ثر ظرف مدت س ه س ال ش رآیط تص دی مش اغل آختص اص ی
خود رآ به سازمان آعالم نمایند .در غیر آین صورت سازمان موظف آست شرآیط تصدی مشاغل آختصاصی
رآ رآس ا به ش ورآی توس عه مدیریت پیش نهاد نماید .تا تغییر ض وآبط قبلی ،ش رآیط مص وب فعلی قابل آجرآء
آست.
ماده  -71س مت های ذیل مدیریت س یاس ی محس وب ش ده و بهعنوآن مقام ش ناخته میش وند و آمتیاز
شغلی مقامات مذکور در آین ماده به شرح زیر تعیین میگردد:
آلف -روسای سه قوه ( )18000آمتیاز.
ب -معاون آول رییس جمهور ،نوآب رییس مجلس ش ورآی آس المی و آعض اء ش ورآی نگهبان ()17000
آمتیاز.
ج -وزرآء ،نمایندگان مجلس شورآی آسالمی و معاونین رییس جمهور ( )16000آمتیاز.
د -آستاندآرآن و سفرآء ( )15000آمتیاز.
ه -معاونین وزرآء ( )14000آمتیاز.
تبص ره  -1نخس ت وزیرآن دورآن آنقالب آس المی با مقامات بند (ب) آین ماده همطرآز میگردند و تعیین
س ایر پس تهای همطرآز به عهده هیئت وزیرآن بوده و تعیین همطرآزی پس تهای کارکنان آدآری مجلس
به عهده رییس مجلس خوآهد بود.
تبص ره  -2عالوه بر حقوق موض وع ماده فوق و آمتیاز ویژگیهای ش اغل (مذکور در ماده ( ))66که حقوق
ثابت تلقی میگردد فوقآلعاده های ماده ( )68آین قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خوآهد گرفت.
تبصره ... -3

1

تبصره  -4دولت مجاز آست با پیشنهاد سازمان ،برخی آز آمتیازآت قانونی مقامات موضوع آین قانون (به
آس تثناء حقوق و مزآیا) رآ به مش اغل خاص ویژه مدیریت حرفهآی و یا س مت های خاص و ویژه قض ای ی
تسری دهد.
 1قانون حذف تبصره  3ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1390/9/2مجلس شورآی آسالمی
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ماده  -72آمتیاز شغلی مدیرآن عامل و آعضاء هیئتهای مدیره شرکتهای دولتی که برآساس سیاستهای
مص وب مقام معظم رهبری در مورد آص ل چهل و چهارم ( )44قانون آس اس ی جمهوری آس المی آیرآن باید
در آختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف ،حس اس یت ،س طح تخص ص ی کارمندآن ،تاثیر و نقش
آقتص ادی ش رکت ،نوع تولید و خدمات ،کارآی ی و آثربخش ی و س هم ش رکت در درآمد ملی تعیین خوآهد
گردید.
س قف آمتیاز آین ماده حدآک ثر ( )1/5برآبر حدآک ثر آرقام آمتیاز ش غلی مذکور در آین فص ل میباش د.
آینگونه کارمندآن حسب مورد آز آمتیازآت شاغل و فوقآلعاده های مذکور در ماده ( )68بهرهمند خوآهند
بود.
تبص ره -حقوق و مزآیای مدیرآن عامل و آعض اء هیئت مدیره س ایر ش رکتهای دولتی که برآس اس
س یاس تهای مص وب مقام معظم رهبری باید ش رکت آنها به بخش غیردولتی وآگذآر گردد ،مش ابه س ایر
مدیرآن حرفهآی مذکور در آین قانون تعیین و پردآخت میگردد.
ماده  -73به منظور آرتقاء کارآی ی و س ود دهی بنگاه های آقتص ادی و آیجاد آنگیزه و تحرک در آنها ،به
کارمندآن آن دسته آز شرکتهای دولتی که برآساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد آصل
چهل و چهارم ( )44قانون آس اس ی جمهوری آس المی آیرآن باید در آختیار دولت بماند برآس اس آیین
نامهآی که به تص ویب هیئت وزیرآن میرس د متناس ب با میزآن س ود حاص ل و میزآن آثرگذآری آنها در
توس عه آقتص ادی کش ور و عملکرد و بهرهوری بنگاه ها ،فوقآلعاده بهرهوری بهطور غیرمس تمر پردآخت
خوآهد ش د .حدآک ثر آمتیاز آین فوقآلعاده حس ب مورد برآی هفتاد درص د ( )% 70کارمندآن تا س قف
چهل درصد ( )% 40حقوق ثابت هریک آز کارمندآن میباشد.
تبص ره -مش مولین آین قانون ص رفا یکی آز فوقآلعاده های مذکور در بند ( )6ماده ( )68و آین ماده رآ
میتوآنند دریافت نمایند.
ماده  -74به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزآیای کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی ،ش ورآی حقوق و
دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر آمور آقتصادی و دآرآی ی و دو نفر آز
وزرآء ب ه آنتخ اب هیئ ت وزیرآن و رییس دس تگ اه ذی ربط و مجموع ا دو نفر نم این ده آز کمیس یون های
آجتماعی و برنامه و بودجه و محاس بات مجلس ش ورآی آس المی (بهعنوآن ناظر) تش کیل میش ود ،کلیه
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دس تگاه های آجرآی ی آعم آز آینکه مش مول مقررآت آین قانون باش ند یا نباش ند مکلفند قبل آز آتخاذ
تص میم در مرآجع قانونی ذی ربط برآی تعیین و یا تغییر مبانی و مقررآت حقوق و مزآیای کارمندآن خود و
یا هر نوع پردآخت جدید موآفقت ش ورآی مذکور رآ کس ب کنند .مص وبات و تص میمات ش ورآ پس آز تایید
رییس جمهور قابل آجرآء آست.
وظایف دبیرخانه شورآی حقوق و دستمزد به عهده سازمان خوآهد بود.
تبص ره -هیئت وزیرآن و س ایر مرآجعی که آختیار تنظیم مقررآت پردآخت دآرند ،موظفند قبل آز هرگونه
تصمیمگیری نظر موآفق آین شورآ رآ آخذ نمایند.
ماده  -75آمتیاز میزآن عیدی پایان سال کارمندآن و بازنشستگان و موظفین معادل ( )5000میباشد.
ماده  -76حدآقل و حدآک ثر حقوق و مزآیای مس تمر ش اغلین ،حقوق بازنش س تگان و وظیفه بگیرآن
مش مول آین قانون و س ایر حقوق بگیرآن دس تگاه های آجرآی ی و ص ندوقهای بازنش س تگی وآبس ته به
دستگاه های آجرآی ی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
تبص ره -س قف حقوق ثابت و فوقآلعاده های مس تمر نباید آز ( )7برآبر حدآقل حقوق ثابت و فوقآلعاده
1
های مستمر تجاوز کند.
فوقآلعاده های مذکور در بندهای ( )3( ،)2و ( )5ماده ( )68فوقآلعاده مستمر تلقی میگردند.
ماده  -77تعیین میزآن فوقآلعاده های مذکور در بندهای ( )9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)5و ( )10ماده ()68
آین قانون تا س قف تعیین ش ده توس ط مرآجع ذی ربط با وزیر و یا رییس دس تگاه آجرآی ی و یا مقامات و
مدیرآن خوآهد بود.
ماده  -78در دس تگاه های مش مول آین قانون کلیه مبانی پردآخت خارج آز ض وآبط و مقررآت آین فص ل
به آس تثناء پردآخت های قانونی که در زمان بازنش س ته ش دن یا آزکارآفتادگی و یا فوت پردآخت میگردد و
همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوآن یارآنه مس تقیم در آزآء خدماتی نظیر س رویس رفت و آمد،
سلف سرویس ،مهد کودک و یا سایر موآرد پردآخت میگردد ،با آجرآء آین قانون لغو میگردد.
 1دآدنامه شماره  838مورخ  1398/5/1هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری(تبصره ماده  76در تعیین حقوق بازنشستگان قابل
آعمال نیست)
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تبصره -درصورتیکه با آجرآء آین فصل ،حقوق ثابت و فوقآلعاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک
آز کارمندآن که به موجب قوآنین و مقررآت قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد ،تا میزآن دریافتی قبلی،
تفاوت تطبیق دریافت خوآهند نمود و آین تفاوت تطبیق ض من درج در حکم حقوقی با آرتقاء های بعدی
مستهلک میگردد 1.آین تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میگردد.
ماده -79کلیه مبالغ پردآختی به مشمولین آین قانون آعم آز مستمر ،غیرمستمر ،پادآش و هزینه ها ،باید
در فیش حقوقی کارمندآن درج گردد.
ماده  -80آیین نامه آجرآی ی آین فصل آز تاریخ تصویب آین قانون حدآک ثر ظرف مدت ( )3ماه با پیشنهاد
سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد و دستگاه های آجرآی ی موظفند حدآک ثر ظرف مدت ( )3ماه پس
آز آبال آیین نامه ها و دستورآلعملهای مربوط نسبت به صدور آحکام آقدآم نمایند.
فصل یازدهم -ارزیابی عملکرد
ماده  -81دس تگاه های آجرآی ی مکلفند برآس اس آیین نامهآی که با پیش نهاد س ازمان به تص ویب هیئت
وزیرآن میرس د ،با آس تقرآر نظام مدیریت عملکرد مش تمل بر آرز یابی عملکرد س ازمان ،مدیریت و
ک ارمن دآن ،برن ام ه ه ای س نجش و آرزی ابی عملکرد و میزآن بهرهوری رآ در وآح ده ای خود ب ه مورد آجرآء
گذآشته و ضمن تهیه گزآرشهای نوبه آی و منظم ،نتایج حاصل رآ به سازمان گزآرش نمایند.
ماده  -82س ازمان موظف آس ت آس تقرآر نظام مدیریت عملکرد رآ در س طح کلیه دس تگاه های آجرآی ی
پیگیری و نظارت نموده و هر س ال گزآرش ی آز عملکرد دس تگاه های آجرآی ی و آرزش یابی آنها در آبعاد
ش اخصهای آختص اص ی و عمومی و نحوه آجرآء آحکام آین قانون رآ برآس اس آیین نامهآی که با پیش نهاد
سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد ،تهیه و به رییس جمهور و مجلس شورآی آسالمی آرآیه نماید.
ماده  -83سازمان موظف آست هر ساله برآساس شاخصهای بینآلمللی و گزآرشهای دریافتی آز دستگاه
های ذی ربط ،پس آز آنطباق با چش مآندآز آبالغی ،جایگاه و میزآن پیش رفت کش ور رآ در مقایس ه با س ایر
کشورهای جهان تعیین و گزآرش الزم رآ به رییس جمهور و مجلس شورآی آسالمی آرآیه نماید و آز نتایج آن
در تدوین رآهبردهای برنامه های توسعه آستفاده نماید.
 1با توجه به قوآنین بودجه سالهای  1388تا  1398و برنامه پنجم توسعه کشور تفاوت تطبیق ثابت باقی می ماند.
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فصل دوازدهم -حقوق و تکالیف کارمندان
ماده  -84کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی س الی س ی روز حق مرخص ی کاری با آس تفاده آز حقوق و مزآیای
1
مربوط رآ دآرند .حدآک ثر نیمی آز مرخصی کارمندآن در هر سال قابل ذخیره شدن آست.
تبص ره  -1کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند در طول مدت خدمت خود با موآفقت دس تگاه ذی
ربط حدآک ثر س ه س ال آز مرخص ی بدون حقوق آس تفاده نمایند و درص ورتیکه کس ب مرخص ی برآی آدآمه
تحص یالت عالی تخص ص ی در رش ته مربوط به ش غل کارمندآن باش د تا مدت دو س ال قابل آفزآیش خوآهد
بود.
تبص ره - 2کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی طبق گوآهی و تایید پزش ک معتمد حدآک ثر آز چهار ماه مرخص ی
آستعالجی در سال آستفاده خوآهند نمود .بیماریهای صعب آلعالج به تشخیص وزآرت بهدآشت ،درمان
و آموزش پزش کی آز محدودیت زمانی مذکور مس تثنی میباش د و مقررآت مربوط در آیین نامه آین فص ل
پیشبینی میگردد.
تبص ره  -3مش مولین مقررآت قانون تامین آجتماعی آز نظر آس تفاده آز مرخص ی آس تعالجی تابع همان
مقررآت میباشند.
تبص ره  -4کارمندآن زن که همس ر آنها در ماموریت بس ر می برند می توآنند تا پایان ماموریت حدآک ثر به
مدت شش سال آز مرخصی بدون حقوق آستفاده نمایند.
ماده  -85دس تگاه های آجرآی ی مکلفند در چارچوب بودجه های مص وب و آیین نامهآی که به تص ویب
هیئت وزیرآن میرس د ،کارمندآن و بازنش س تگان و آفرآد تحت تک فل آنان رآ عالوه بر آس تفاده آز بیمه پایه
درمان ،با مش ارکت آنان بهص ورت هماهنگ و یکنوآخت برآی کلیه کارمندآن دولت تحت پوش ش بیمه
های تکمیلی قرآر دهند.
ماده  -86دستگاه های آجرآی ی مکلفند در آیجاد محیط مناسب کار و تامین شرآیط بهدآشتی و آیمنی برآی
کارمندآن خود آقدآمات الزم رآ به عمل آورند.

 1دآدنامه شماره  770-771مورخ  1396/8/16هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری (جانبازآنی که به تبع قانون کسر ساعت جانبازآن
بیش آز  1ماه در سال مرخصی دآرند نیز مشمول آین بند می گردند)
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ماده  -87ساعات کار کارمندآن دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار
آدآرآت با پیش نهاد س ازمان و تص ویب هیئت وزیرآن تعیین میگردد و تغییر س اعت کار کارمندآن در موآرد
ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط میباشد .میزآن ساعات تدریس معلمان و آعضاء هیئت
علمی آز ساعات موظف ،در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذی ربط تعیین خوآهد شد.
تبص ره  -1کارمندآن میتوآنند با موآفقت دس تگاه آجرآی ی س اعات کار خود رآ تا یک چهارم س اعت کار
روزآنه (حدآک ثر  11ساعت) تقلیل دهند.
میزآن حقوق و مزآیا ،نحوه محاسبه سوآبق خدمت آین قبیل کارمندآن متناسب با ساعات کار آنان تعیین
خوآهد شد.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند در موآرد خاص با موآفقت هیئت وزیرآن و رعایت س قف س اعات
کار با توجه به شرآیط جغرآفیای ی و منطقهآی و فصلی ساعات کار خود رآ به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبص ره  -3کلیه دس تگاه های آجرآی ی آس تانی موظفند س اعات کار خود رآ در ش ش روز هفته تنظیم نمایند.
(ستاد مرکزی دستگاه های آجرآی ی مشمول آین حکم نمی باشند).
ماده  -88کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی در آنجام وظایف و مس ئولیتهای قانونی در برآبر ش اکیان مورد
حمایت قض ای ی میباش ند و دس تگاه های آجرآی ی مکلفند به تقاض ای کارمندآن برآی دفاع آز آنجام وظایف
آنها با آستفاده آز کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل آز کارمندآن حمایت قضای ی نمایند.
ماده  -89کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی درمورد آس تفاده آز تس هیالت و آمتیازآت و آنتص اب به مش اغل
س ازمانی درص ورت دآش تن ش رآیط الزم آز حقوق یکس ان برخوردآر بوده و دس تگاه های آجرآی ی مکلفند با
رعایت موآزین و مقررآت مربوطه و عدآلت آس تخدآمی ،حقوق کارمندآن خود رآ در موآرد مذکور در آین
قانون مدنظر قرآر دهند.
ماده  -90کارمندآن دستگاه های آجرآی ی موظف میباشند که وظایف خود رآ با دقت ،سرعت ،صدآقت،
آمانت ،گش اده روی ی ،آنص اف و تبعیت آز قوآنین و مقررآت عمومی و آختص اص ی دس تگاه مربوطه آنجام
دهند و در مقابل عموم مرآجعین بهطور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.
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هرگون ه بی آعتن ای ی ب ه آمور مرآجعین و تخلف آز قوآنین و مقررآت عمومی ممنوع میب اش د .آرب اب رجوع
میتوآنند در برآبر برخورد نامناس ب کارمندآن با آنها و کوتاهی در آنجام وظایف به دس تگاه آجرآی ی ذی
ربط و یا به مرآجع قانونی شکایت نمایند.
ماده  -91آخذ رشوه و سوء آستفاده آز مقام آدآری ممنوع میباشد .آستفاده آز هرگونه آمتیاز ،تسهیالت،
حق مش اوره ،هدیه و موآرد مش ابه در مقابل آنجام وظایف آدآری و وظایف مرتبط با ش غل توس ط
کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی در تمام س طوح آز آفرآد حقیقی و حقوقی به جز دس تگاه ذی ربط خود
تخلف محسوب میشود.
تبص ره  -1دس تگاه های آجرآی ی موظفند عالوه بر نظارت مس تقیم مدیرآن آز طریق آنجام بازرس یهای
مس تمر دآخلی توس ط بازرس ان معتمد و متخص ص در آجرآء آین ماده نظارت مس تقیم نمایند .چنانچه
تخلف هر یک آز کارمندآن مس تند به گزآرش حدآقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برس د
باالترین مقام دستگاه آجرآی ی یا مقامات و مدیرآن مجاز ،میتوآنند دستور آعمال کسر یک سوم آز حقوق،
مزآیا و عناوین مش ابه و یا آنفص ال آز خدمات دولتی برآی مدت یک ماه تا یک س ال رآ برآی فرد متخلف
صادر نمایند.
تبصره  -2درصورت تکرآر آین تخلف به آستناد گزآرشهای ی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد
پرونده فرد خاطی به هیئتهای رس یدگی به تخلفات آدآری آرجاع و یکی آز مجازآتهای بازخرید ،آخرآج و
آنفصال دآئم آز خدمات دولتی آعمال خوآهد شد.
تبص ره  -3دس تگاه های آجرآی ی موظفند پرونده آفرآد حقیقی و حقوقی رش وه دهنده به کارمندآن دس تگاه
های آجرآی ی رآ جهت رسیدگی و صدور حکم قضای ی به مرآجع قضای ی آرجاع نمایند.
تبص ره  -4س ازمان موظف آس ت آس امی آفرآد حقیقی و حقوقی رش وه دهنده به کارمندآن دس تگاه های
آجرآی ی رآ جهت ممنوعیت عقد قرآردآد به کلیه دستگاه های آجرآی ی آعالم نماید.
ماده  -92مدیرآن و س رپرس تان بالفص ل ،مس ئول نظارت و کنترل و حفظ روآبط س الم کارمندآن خود در
آنجام وظایف محوله میباش ند و در مورد عملکرد آنان باید پاس خگو باش ند .درص ورتیکه کارمندآن مزبور با
آقدآمات خود موجب ض رر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رش وه و یا س وءآس تفاده در حیطه
م دیری ت مس ئولین مزبور مش اه ده و آثب ات گردد ،عالوه بر برخورد ب ا ک ارمن دآن خ اطی ب ا م دیرآن و
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س رپرس تان کارمندآن (حس ب مورد) نیز که در کش ف تخلف یا جرآیم آهمال نموده باش ند مطابق قوآنین
مربوط ،با آنان رفتار خوآهد شد.
ماده  -93کلیه کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی موظفند در س اعات تعیین ش ده موض وع ماده ( )87به
آنجام وظایف مربوط بپردآزند و درص ورتیکه در موآقع ض روری خارج آز وقت آدآری مقرر و یا آیام تعطیل
به خدمات آنان نیاز باشد برآساس آعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و آنجام وظایف محوله
در قبال حق آلزحمه یا آضافه کاری برآبر مقررآت مربوط خوآهند بود.
ماده  -94تصدی بیش آز یک پست سازمانی برآی کلیه کارمندآن دولت ممنوع میباشد .در موآرد ضروری
با تش خیص مقام مس ئول مافوق تص دی موقت پس ت س ازمانی مدیریتی یا حس اس بهص ورت س رپرس تی
بدون دریافت حقوق و مزآیا برآی حدآک ثر چهار ماه مجاز میباشد.
تبص ره -عدم رعایت مفاد ماده فوق آلذکر توس ط هر یک آز کارمندآن دولت آعم آز قبول کننده پس ت دوم
یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات آدآری رسیدگی و آتخاذ تصمیم
خوآهد شد.
ماده ... -95

1

ماده  -96کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی مکلف میباش ند در حدود قوآنین و مقررآت ،آحکام و آوآمر
روس ای مافوق خود رآ در آمور آدآری آطاعت نمایند ،آگر کارمندآن حکم یا آمر مقام مافوق رآ برخالف
قوآنین و مقررآت آدآری تش خیص دهند ،مکلفند ک تبا مغایرت دس تور رآ با قوآنین و مقررآت به مقام مافوق
آطالع دهند .درص ورتیکه بعد آز آین آطالع ،مقام مافوق ک تبا آجرآء دس تور خود رآ تایید کرد ،کارمندآن
مکلف به آجرآء دس تور ص ادره خوآهند بود و آز آین حی مس ئولیتی متوجه کارمندآن نخوآهد بود و
پاسخگوی ی با مقام دستور دهنده میباشد.
ماده  -97رس یدگی به موآردی که در آین قانون ممنوع و یا تکلیف ش ده آس ت و س ایر تخلفات کارمندآن
دس تگاه های آجرآی ی و تعیین مجازآت آنها طبق قانون رس یدگی به تخلفات آدآری -مص وب -1372
میباشد« .به آستثناء ماده ( )91که ترتیب آن در آین ماده مشخص شده آست».
 1قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب  1395/2/20مجلس شورآی آسالمی
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ماده  -98خروج آز تابعیت آیرآن و یا قبول تابعیت کش ور بیگانه به ش رط گوآهی وزآرت آمور خارجه
موجب آنفصال آز خدمات دولت خوآهد بود.
ماده  -99پردآخت آض افه کاری تنها در قبال آنجام کار آض افی در س اعات غیر آدآری مجاز میباش د و
هرگون ه پردآخ ت تح ت آین عنوآن ب دون آنج ام ک ار آض افی در حکم تص رف غیر ق انونی وجوه و آموآل
عمومی آست.
ماده  -100آیین نامه های آجرآی ی آین فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
فصل سیزدهم -تامین اجتماعی
ماده  -101کلی ه ک ارمن دآن پیم انی دس تگ اه ه ای آجرآی ی آز لح اظ برخوردآری آز مزآی ای ت امین آجتم اعی
نظیر بازنش س تگی ،آزکارآفتادگی ،فوت ،بیکاری ،درمان با رعایت آین قانون مش مول قانون تامین
آجتماعی میباش ند و کارمندآن رس می رآ که پس آز الزم آالجرآء ش دن آین قانون ،میتوآن برآی مش اغل
حاکمیتی در دس تگاه های آجرآی ی آس تخدآم نمود آز لحاظ برخوردآری آز مزآیای تامین آجتماعی حس ب
تقاض ای خود مش مول قانون تامین آجتماعی یا قوآنین بازنش س تگی مورد عمل دس تگاه آجرآی ی ذی ربط
قرآر میگیرند.
ماده  -102کارمندآن میتوآنند درص ورت تمایل به جای س ازمان تامین آجتماعی یا س ازمان بازنش س تگی
کشوری مشمول مقررآت یکی دیگر آز صندوقهای بیمهآی قرآر گیرند .در آینصورت سهم کارفرمای ی دولت
برآی خدمات تامین آجتماعی حدآک ثر به میزآن س هم کارفرمای ی مقررآت قانون تامین آجتماعی میباش د و
مابه آلتفاوت توس ط کارمندآن پردآخت میگردد .آین قبیل کارمندآن آز لحاظ بازنش س تگی ،وظیفه،
آزکارآفتادگی و نظایر آن مش مول مقررآت ص ندوقی که آنتخاب کردهآند میباش ند .تغییر ص ندوق در طول
مدت قرآردآد فقط یک بار آمکانپذیر میباشد.
تبصره -آیین نامه آجرآی ی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
ماده  -103دستگاه آجرآی ی با دآشتن یکی آز شرآیط زیر میتوآند کارمند خود رآ بازنشسته نماید:
آلف -حدآقل سی سال سابقه خدمت برآی مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برآی مشاغل تخصصی
با تحصیالت دآنشگاهی کارشناسی آرشد و باالتر با درخوآست کارمند برآی سنوآت باالتر آز  30سال.
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تبصره -آیثارگرآنی که به موجب قوآنین و مقررآت مربوط آز آمتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردآرند نیز
با دآش تن مدرک کارش ناس ی ،مش مول حکم آین ماده میباش ند و میتوآنند تا س ی و پنج س ال خدمت
1
نمایند.
ب -حدآقل شصت سال سن و حدآقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبص ره  -1س ابقه مذکور در بند (آلف) و همچنین ش رط س نی مزبور در بند (ب) برآی متص دیان مش اغل
سخت و زیانآور و جانبازآن و معلوالن تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برآی زنان منظور نمیگردد.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی مکلفند کارمندآنی که دآرآی س ی س ال س ابقه خدمت برآی مش اغل
غیرتخص ص ی و ش ص ت س ال س ن و همچنین کارمندآنی که دآرآی س ی و پنج س ال س ابقه خدمت برآی
مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن میباشند رآ رآسا و بدون تقاضای کارمندآن بازنشسته نمایند.
تبص ره  -3دس تگاه های آجرآی ی موظفند کارمندآنی رآ که دآرآی ش ص ت و پنج س ال س ن و حدآقل بیس ت و
پنج س ال س ابقه خدمت میباش ند رآ بازنش س ته کنند .س قف س نی برآی متص دیان مش اغل تخص ص ی هفتاد
س ال آس ت .کارمندآن تخص ص ی فوقآلذکر که س ابقه خدمت آنها کمتر آز بیس ت و پنج س ال آس ت،
درص ورتیکه بیش آز بیس ت س ال س ابقه خدمت دآش ته باش ند میتوآنند تا رس یدن به بیس ت و پنج س ال
سابقه ،آدآمه خدمت دهند و در غیر آینصورت بازخرید میشوند.
ماده  -104در هنگام تعیین حقوق بازنش س تگی به کارمندآنی که بیش آز س ی س ال خدمت دآرند به آزآء
هر س ال خدمت مازآد بر س ی س ال ،دو و نیم درص د ( )% 2/5رقم تعیین ش ده حقوق بازنش س تگی عالوه
بر حقوق تعیین شده محاسبه و پردآخت خوآهد گردید.
ماده  -105منظور آز سابقه خدمت در آین قانون برآی بازنشستگی ،آن مدت آز سوآبق خدمت کارمندآن
میباشد که در حالت آشتغال بهصورت تمام وقت آنجام شده و کسور مربوط رآ پردآخت نموده یا مینماید
و مرخصی آستحقاقی و آستعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوآن به آستناد قانون رآجع به خدمت نیمه
وقت بانوآن -مص وب ( -1362مش روط بر آینکه کس ور بازنش س تگی بهطور کامل پردآخت ش ده باش د) و
مدت خدمت نظام وظیفه بهعنوآن سابقه خدمت کارمندآن محسوب میگردد.
 1قانون آصالح بند آلف ماده  103قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1395/11/24مجلس شورآی آسالمی
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تبصره -مدت خدمت کارمندآنی که در آبتدآ یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن
آش تغال مییابند و آز مزآیای تحص یالت مربوطه بهرهمند میش وند جزء س ابقه خدمت برآی بازنش س تگی
منظور نمیگردد .مگر آنکه همرآه با تحص یل حدآقل س ه چهارم آز وقت آدآری رآ به آنجام وظایف محوله
آش تغال دآش ته باش ند ،ماموریت های تحص یلی و تعهدآت خدمتی تحص یلی با رعایت ماده ( )61آین
قانون با موآفقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آنجام میگیرد.
ماده  -106مبنای محاس به کس ور بازنش س تگی و برآی محاس به حقوق بازنش س تگی کارمندآن مش مول آین
قانون حقوق ثابت به آض افه فوقآلعاده های مس تمر و فوقآلعاده بند « »10ماده ( )68آین قانون
میباشد.
تبص ره -کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی مش مول آین قانون که آز نظر بیمه و بازنش س تگی تابع مقررآت
ص ندوق تامین آجتماعی هس تند و قبل آز تص ویب آین قانون آز مزآیای غیرمس تمر آنان کس ور بازنش س تگی
بردآش ت ش ده آس ت میتوآنند کس ور مربوطه آعم آز س هم کارمند و کارفرما رآ یکجا آز ص ندوق تامین
آجتماعی دریافت نمایند و یا حس ب تقاض ا مطابق مقررآت مربوط ،به نس بت س الهای پردآخت کس ور،
قابل آحتس اب در حقوق بازنش س تگی آنان خوآهد بود .دس تورآلعمل آجرآی ی آین تبص ره آز س وی معاونت
1
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی با هماهنگی وزآرت رفاه و تامین آجتماعی تهیه و آبال خوآهد شد.
ماده  -107به کارمندآن مش مول آین قانون که بازنش س ته می ش وند به آزآء هر س ال خدمت یک ماه
آخرین حقوق و مزآیای مستمر (تا سی سال) به آضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پردآخت
خوآهد شد.
آن قسمت آز سابقه خدمت کارمند که در آزآء آن وجوه بازخریدی دریافت نمودهآند آز سنوآت خدمتی که
مشمول دریافت آین وجوه میگردد کسر میشود.
ماده  -108کارمندآنی که تا قبل آز تص ویب آین قانون به آس تخدآم درآمده و آز نظر بازنش س تگی مش مول
ص ندوق بازنش س تگی کش وری میباش ند ،با رعایت آحکام پیشبینی ش ده در آین فص ل تابع ص ندوق خود

 1قانون آلحاق یک تبصره به ماده  106قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1389/7/6مجلس شورآی آسالمی
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میباشند و یا درصورتیکه پس آز آجرآء آین قانون به آستخدآم رسمی درآیند و آین صندوق رآ آنتخاب کنند.
با رعایت آحکام مذکور در آین قانون مشمول سایر مقررآت قانونی قبلی خوآهند بود.
ماده  -109آز تاریخ تص ویب آین قانون حقوق کلیه بازنش س تگان ،وظیفه بگیرآن یا مس تمری بگیرآن
ص ندوقهای بازنش س تگی کش وری و لش کری که تا پایان س ال  1385بازنش س ته یا آزکارآفتاده و یا فوت
نمودهآند درص ورتیکه کمتر آز حاص ل ض رب ض ریب ریالی که با توجه به ش اخص هزینه زندگی در الیحه
بودجه س الیانه پیشبینی میگردد با رعایت ماده ( )125و آرقام مذکور در جدآول بندهای «آلف» و «ب»
آین ماده و تبصره های مربوط باشد تا آین میزآن آفزآیش مییابد.
آلف -حقوق بازنشستگی ،آزکارآفتادگی یا فوت کارمندآن کشوری برآساس آمتیاز ردیف آخرین گروه شغلی
مربوط در ضریب ریالی فوق آلذکر و برآساس سی سال سنوآت خدمت مطابق جدول و آحکام زیر خوآهد
بود.
گروه شغلی
1و2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

امتیاز مربوطه
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500

گروه شغلی
12
13
14
15
16
17
18
19
20

امتیاز مربوطه
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000

آمتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنش س تگی مقامات موض وع تبص ره ( )2ماده ( )1قانون نظام هماهنگ
پردآخت کارمندآن دولت و همطرآزآن آنها که بعد آز پیروزی آنقالب آس المی ،تص دی مقامات رآ به عهده
دآشته و بازنشسته شدهآند به شرح زیر خوآهد بود:
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مقامات موضوع بند «ج»
مقامات موضوع بند «د»
مقامات موضوع بند «ه»
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14500
15500
16500
17500
19000

ب -حقوق بازنش س تگی ،وظیفه و یا فوت کارمندآن نیروهای مس لح برآس اس آمتیاز ردیف جایگاه ش غلی
مربوط در ض ریب ریالی مذکور در آین ماده و برآس اس س ی س ال س نوآت خدمت مطابق جدول و آحکام
زیر خوآهد بود:
عنوان
درجه یا رتبه شغلی
سرجوخه یا رتبه 4
گروهبان  3یا رتبه 5
گروهبان  2یا رتبه 6
گروهبان  1یا رتبه 7
آستوآر دوم یا رتبه 8
آستوآر یکم یا رتبه 9

امتیاز
5400
6000
6600
7200
7800
8400

عنوان
درجه یا رتبه شغلی
ستوآن سوم یا رتبه 10
ستوآن دوم یا رتبه 11
ستوآن یکم یا رتبه 12
سروآن یا رتبه 13
سرگرد یا رتبه 14
سرهنگ  2یا رتبه 15

امتیاز
9000
9600
10200
10800
11400
12000

عنوان
درجه یا رتبه شغلی
سرهنگ یا رتبه 16
سرتیپ  2یا رتبه 17
سرتیپ یا رتبه 18
سرلشکر یا رتبه 19
سپهبد یا رتبه 20
آرتشبد

امتیاز
12600
13200
13800
14400
15000
15600

تبص ره  -1مش موالن بندهای «آلف و ب» آین ماده که در طول دورآن خدمت حدآقل به مدت ( )2س ال
دآرآی س مت های مدیریتی بودهآند ،درص د های زیر حس ب مورد و برآس اس جدول بند «آلف» به آمتیاز
حقوق آنان آضافه خوآهد شد:
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مشاغل سرپرستی و همطرآز
معاونین مدیرکل و همطرآز آنان
مدیرآن کل و همطرآز آنان
مدیرآن عامل و آعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی
مقامات موضوع تبصره های « »2و « »3ماده ( )1ن.ه .پ

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 ۵درصد
 ۱۰درصد
 ۱۵درصد
 ۲۰درصد
 ۲۵درصد

تبص ره  -2بازنش س تگان و وظیفهگیرآن که س ابقه پردآخت کس ور بازنش س تگی آنها بیش آز س ی س ال آس ت
به آزآء هر س ال (تا ده س ال) دو و نیم درص د ( )% 2/5به آرقام فوق آلذکر آض افه میگردد و آفرآدی که
س ابقه پردآخت کس ور بازنش س تگی آنها کمتر آز س ی س ال آس ت (تا پانزده س ال) به آزآء هر س ال دو و نیم
درص د ( )% 2/5آز آرقام فوق آلذکر کس ر می گردد .مش روط بر آینکه میزآن حقوق بازنش س تگی یا وظیفه
آنان آز حدآقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبص ره  -3کارمندآنی که به آس تناد موآد ( )80و ( )83قانون آس تخدآم کش وری و موآد ( )158( ،)157و
( )159ق انون آج ا و موآرد مش اب ه ق انون س پ اه و ن اج ا حقوق وظیف ه ی ا مس تمری دری اف ت میدآرن د،
درص ورتیکه س ابقه پردآخت کس ور بازنش س تگی آنها کمتر آز س ی س ال باش د مدت س ابقه منظور ش ده آنان
مطابق قوآنین و مقررآت مورد عمل که تعیین شد الزم آالجرآء آست.
تبص ره  -4کمک هزینه عائله مندی و آوالد بازنش س تگان و وظیفه گیرآن معادل ش اغلین آفزآیش مییابد و
ب ا آین آفزآیش حکم م اده ( )8ق انون تنظیم بخش ی آز مقررآت م الی دول ت مورخ  1380/11/27و
آصالحات بعدی آن لغو میگردد.
تبص ره  -5هر کدآم آز بازنش س تگان و وظیفهگیرآن چنانچه برآس اس مقررآت مورد عمل قبلی بیش آز آرقام
فوق آلذکر دریافت مینمایند همان آرقام مالک پردآخت میباشد.
تبصره  -6درجات سابق نظامیان منفک آز خدمت که در جدول بند «ب» آین ماده نمیباشد به شرح زیر
تطبیق مییابد:
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آلف) ستوآن یار سوم و ستوآن یار دوم ،آفسر یار
ب) ستوآن یار یکم ،همافر سوم ،همافر دوم
ج) همافر یکم
د) سرهمافر سوم
ه) سرهمافر دوم
و) سرهمافر یکم

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

معادل ستوآن سوم
معادل ستوآن دوم
معادل ستوآن یکم
معادل سروآن
معادل سرگرد
معادل سرهنگ دوم

تبص ره  - 7به هر یک آز مش موالن موض وع بند « ب» که در طول دورآن خدمت حدآقل به مدت دو س ال
دآرآی عناوین ش غلی فرماندهی ،ریاس ت و مدیریت بوده آند ،درص دی آز جدول ش ماره (دو) به ش رح زیر
به حقوق آنان آضافه خوآهد شد:
کارمندآن در رتبه شغلی  8آلی 9
کارمندآن در رتبه شغلی  10آلی13
کارمندآن در رتبه شغلی  14آلی 16
کارمندآن در رتبه شغلی  17و 18
کارمندآن در رتبه شغلی  19و به باال

 5درصد
 10درصد
 15درصد
 20درصد
 25درصد

تبص ره  -8کلیه نظامیان باالتر آز درجه س رهنگی که آز تاریخ  1358/1/15به بعد در خدمت نیروهای
مسلح نبودهآند و آحکام خاص قضای ی برآی آنان تعیین نشده آست ،صرفا آز حقوق ردیف درجه سرهنگی
برخوردآر خوآهند شد و مشمول سایر تبصره های آین بند نخوآهند شد.
تبص ره  -9مش مولین قانون حالت آش تغال -مص وب  -1372مجلس ش ورآی آس المی آز مقررآت آین
دستورآلعمل مستثنی میباشند.
ماده  -110آز تاریخ  1386/1/1حقوق کلیه بازنشستگان ،موظفین یا مستمری بگیرآن آعضاء هیئت
علمی و قضات که بازنشسته ،آزکارآفتاده و فوت شدهآند درصورتیکه کمتر آز حاصل ضرب ضریب ریالی
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موضوع ماده ( )109آین قانون با رعایت ماده ( )125و آرقام مذکور در جدآول بندهای (آلف) و (ب)
آین ماده و تبصره های مربوط باشد تا آین میزآن آفزآیش مییابد:
آلف -حقوق بازنش س تگی ،موظفین یا مس تمری بگیرآن آعض اء هیئت علمی برآس اس آمتیاز ردیف آخرین
مرتبه علمی و برآساس سی سال سنوآت خدمت مطابق جدول و آحکام زیر خوآهد بود.
امتیاز
9500
11000
14000
16000
18000

مرتبه علمی
مربی آموزشیار وپژوهش یارآن
مربی
آستادیار
دآنشیار
آستاد

ب -حقوق بازنش س تگی ،موظفین یا مس تمری بگیرآن قض ات برآس اس آمتیاز ردیف آخرین گروه و برآس اس
سی سال سنوآت خدمت مطابق جدول و آحکام زیر خوآهد بود:

گروه
یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت

امتیاز
8500
9500
10500
11500
12500
13500
15000
16000
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تبص ره  -1در محاس به آمتیاز حقوق مبنای دآرندگان مش اغل قض ای ی با کمتر آز مدرک لیس انس و معادل
آن (موضوع ماده وآحده قانون تعیین وضعیت قضای ی کسانی که سه سال در دآدسرآهای آنقالب آسالمی
آشتغال بهکار قضای ی دآشتهآند پنج درصد ( )% 5آز آمتیاز گروه شغلی آنان کسر خوآهد شد.
تبص ره  -2در محاس به آمتیاز حقوق دآرندگان پایه قض ای ی درص ورت دآش تن مدرک تحص یلی کارش ناس ی
آرشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برآی قضات پنج درصد ( )% 5و برآی مدرک تحصیلی دک ترآ یا
معادل آن در همان رشته ها ده درصد ( )% 10به آمتیاز گروه شغلی آنان آضافه میگردد.
تبص ره  -3عالوه بر آمتیازآت فوق به متص دیان مش اغل مدیریت و س رپرس تی درص ورت دآش تن
مس ئولیتهای زیر حدآقل به مدت دو س ال در طول دورآن خدمت درص دهای زیر حس ب مورد به آمتیاز
حقوق آنان آض افه خوآهد ش د .برآی س نوآت کمتر آز دو س ال نیز به همان نس بت محاس به و پردآخت
خوآهد شد.
دآدستان نظامی آستان ،دآدستان عمومی (غیر آز تهرآن) ،رییس دآدگستری شهرستان ،دآدستان آنقالب
آسالمی آستان ،رییس دآدگاه حقوقی  2مستقل به ماخذ پنج درصد (.)% 5
مدیرآن کل ،رییس س ازمان قض ای ی نیروهای مس لح مرکز آس تان (غیر آز تهرآن) ،دآدس تان نظامی تهرآن،
رییس کل دآدگستری آستان ،رییس شعبه آول دآدگاه آنقالب آسالمی تهرآن به ماخذ ده درصد (.)% 10
معاونان رییس قوه قض اییه و معاونان وزیر دآدگس تری ،رییس دیوآن عدآلت آدآری ،رییس س ازمان
بازرس ی کل کش ور ،دآدس تان آنتظامی قض ات ،رییس س ازمان قض ای ی نیروهای مس لح ،دآدس تان تهرآن،
رییس کل دآدگستری آستان تهرآن به ماخذ پانزده درصد ( )% 15حقوق مبنا.
رییس دیوآن عالی کشور و دآدستان کل کشور به ماخذ بیست درصد (.)% 20
تبص ره  -4تبص ره های « »5« ،»4« ،»3« ،»2« ،»1و « »6ماده ( )109در مورد مش مولین آین ماده
الزم آالجرآء میباشد.
ماده  -111به منظور یکنوآختی و هماهنگس ازی س ایر حمایتهای قانونی مش ترکین کلیه ص ندوقهای
بازنشستگی دستگاه های آجرآی ی مشمول آین قانون ،بندهای زیر الزم آالجرآء خوآهد بود.
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کلیه ش اغلین و بازنش س تگان مش ترک ص ندوقهای بازنش س تگی میتوآنند وآلدین تحت تک فل خود رآ
درص ورتیکه تحت پوش ش هیچ یک آز بیمه های خدمات درمانی نباش ند ،تحت پوش ش بیمه خدمات
درمانی خود قرآر دهند.
فرزندآن آناث مش روط بر آنکه ورثه قانونی باش ند ،درص ورت ندآش تن ش غل یا ش وهر و فرزندآن ذکور
مش روط بر آنکه ورثه قانونی باش ند تا بیس ت س الگی و در ص ورت آش تغال به تحص یالت دآنش گاهی تا
بیست و پنج سالگی آز کمک هزینه آوالد ،بیمه و یا مستمری وآلدین خود برخوردآر میگردند.
ماده  -112س ازمان مدیریت و برنامهریزی کش ور و وزآرت رفاه و تامین آجتماعی مکلفند ،آیین نامه نحوه
تطبیق و تعیین حقوق بازنش س تگان ،موظفین یا مس تمری بگیرآن آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که
مش مول قانون نظام هماهنگ پردآخت مص وب  1370نبودهآند رآ با جدول بند «آلف» ماده ( )109آین
قانون و آحکام مربوط تهیه و حدآک ثر ظرف مدت س ه ماه آز تاریخ تص ویب آین قانون به تص ویب هیئت
وزیرآن برسانند.
ماده  -113دولت مکلف آس ت تا پایان قانون برنامه چهارم توس عه آقتص ادی ،آجتماعی و فرهنگی
جمهوری آسالمی آیرآن درخصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی آعم آز کشوری و تامین آجتماعی
در س ازمان تامین آجتماعی آقدآمات قانونی الزم رآ به عمل آورد .س ازمان مذکور زیر مجموعه وزآرت کار و
1
آمور آجتماعی آست و وزیر در برآبر مرآجع قانونی ذی ربط پاسخگو میباشد.
فصل چهاردهم -شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ماااده  -114ب ه منظور آیج اد تحول در نظ ام آدآری کش ور در آبع اد ،نقش و آن دآزه دول ت ،س اخت ار
تش کیالتی و نظامهای آس تخدآمی ،مدیریت منابع آنس انی ،روشهای آنجام کار و فناوری آدآری و آرتقاء و
حفظ کرآمت مردم و نیل به نظام آدآری و مدیریتی کارآ ،بهرهور و آرزش آفزآ ،پاس خگو ،ش فاف و عاری آز
فساد و تبعیض ،آثر بخش ،نتیجه گرآ و مردم ساالر ،شورآی عالی آدآری با ترکیب و آختیارآت زیر تشکیل
میگردد.
 1قانون آصالح ماده  113قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین آجتماعی و صندوقهای
بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب  1388/12/5و قانون تشکیل دو وزآرتخانه تعاون ،کار و رفاه آجتماعی و صنعت ،معدن و
تجارت مصوب  1390/4/8مجلس شورآی آسالمی
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آعضاء شورآی یادشده عبارتند آز:
 -1رییس جمهور (رییس شورآ) که در غیاب آو معاون آول وی ریاست شورآ رآ بر عهده خوآهد دآشت.
 -2رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (عضو و دبیر شورآ).
 -3وزرآء آموزش و پرورش ،بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی و کار و آمور آجتماعی و س ه نفر آز وزرآء
بخشهای دیگر به آنتخاب هیئت وزیرآن.
 -4وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
 -5دو نفر آز آستاندآرآن به آنتخاب آستاندآرآن سرآسر کشور.
 -6دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق آدآری و مدیریت به آنتخاب رییس جمهور.
 -7دو نفر آز نمایندگان مجلس شورآی آسالمی به آنتخاب مجلس شورآی آسالمی به عنوآن ناظر.
دبیرخانه ش ورآ در س ازمان مدیریت و برنامهریزی کش ور خوآهد بود و س ازمان مس ئول نظارت بر حس ن
آجرآء تصمیمات مربوط میباشد.
مصوبات آین شورآ پس آز تایید رییس جمهور الزم آالجرآء آست.
ماده  -115وظایف و آختیارآت شورآی یادشده به شرح زیر میباشد:
 -1آص الح س اختار تش کیالت دس تگاه های آجرآی ی به آس تثناء دس تگاه های ی که آحکام آنها در قانون
آساسی آمده و یا به آمر آمام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده آست.
 -2تجدید نظر در ساختار دآخلی دستگاه های آجرآی ی به منظور آیجاد آنسجام تشکیالتی و حذف وظایف
موآزی ،مشابه و تکرآری.
 -3تفکیک وظایف آجرآی ی آز حوزه های ستادی دستگاه های آجرآی ی و محدود نمودن فعالیت حوزه های
ستادی به آعمال حاکمیت و آمور مدیریتی و رآهبردی ،سیاستگذآری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت
و کنترل و آنتقال وظایف آجرآی ی به وآحدهای آس تانی ،ش هرس تانی و س ایر س طوح جغرآفیای ی و آص الح
ساختار تشکیالتی متناسب با تغییرآت به عمل آمده.
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 -4تنظیم دستورآلعمل در مورد آدغام وآحدهای آستانی و شهرستانی وآبسته به هر یک آز وزآرتخانه ها در
یک وآحد سازمانی.
 -5بررس ی تعیین نقش و آندآزه دولت و آتخاذ ض وآبط و س یاس تهای مناس ب برآی کوچک س ازی دولت
در چارچوب سیاستهای کالن و قوآنین مربوطه.
 -6بررسی و موآفقت با آیجاد هر نوع دستگاه آجرآی ی قبل آز آرآیه به مرآجع ذی ربط مذکور در آین قانون.
 -7بازنگری و آصالح نظام تصمیمگیری شورآها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن آرتقاء کیفی و کوتاه
نمودن مرآحل آن مرآجع و نهادهای تصمیم گیرنده موآزی و غیرضرور حذف شوند.
 -8تدوین مقررآت الزم برآی آجرآء صحیح آحکام آین قانون.
 -9ش ناس ای ی و وآگذآری وظایف ،آمور و فعالیتهای قابل وآگذآری دس تگاه های آجرآی ی به ش هردآری ها
و بخش غیردولتی با هدف رهاس ازی دولت آز تص دی های غیرض رور و همچنین تعیین نحوه آرتباط و
تنظیم مناسبات نظام آدآری با شورآهای آسالمی روستا ،بخش و شهر ،شهرستان و آستان.
 -10آصالح و مهندسی مجدد سیستمها ،روشها و رویه های مورد عمل در دستگاه های آجرآی ی با گرآیش
س ادهس ازی مرآحل آنجام کار ،خودکارس ازی عملیات و کاهش میزآن آرتباط کارمندآن با مرآجعه کنندگان،
آفزآیش رضایت مرآجعان ،کاهش هزینه های آدآری و آقتصادی نمودن فعالیتها.
 -11تصویب طرحهای الزم برآی آرتقاء بهرهوری و کارآی ی نیروی آنسانی و مدیریت دستگاه های آجرآی ی.
 -12تصویب مقررآت الزم در جهت بهینه سازی ساختار ،ترکیب و توزیع نیروی آنسانی بخش دولتی.
 -13تص ویب دس تورآلعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی آنس انی دس تگاه های ی که آدغام ،منحل،
وآگذآر و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل میشود.
 -14تص ویب دس تورآلعمل ناظر بر بهرهبردآری مطلوب آز فض اها و تجهیزآت و وس ائط نقلیه آدآری،
جابجای ی و تامین ساختمانهای آدآری.
 -15پیش نهاد منابع مورد نیاز برآی تحقق برنامه های تحول نظام آدآری و طرحهای مص وب ش ورآ که نیاز
به منابع جدید دآرد.
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تبص ره -آیجاد هرگونه دس تگاه های آجرآی ی جدید برآس اس پیش نهاد دس تگاه های ذی ربط موکول به تایید
شورآی عالی آدآری و تصویب هیئت وزیرآن و با تصویب مجلس شورآی آسالمی خوآهد بود.
ماده  -116ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی که در آین قانون ش ورآی توس عه مدیریت نامیده
میشود برآی آنجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در آین ماده تشکیل میگردد.
آلف -ترکیب شورآ:
 -1رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (رییس شورآ)
 -2دو نفر آز معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزآرتخانه ها به مدت چهار سال.
 -3دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق آدآری به مدت چهار سال.
 -4یک نفر آز معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
 -5یک نفر آز آعض اء کمیس یون آجتماعی مجلس ش ورآی آس المی با معرفی کمیس یون به تص ویب مجلس
شورآی آسالمی بهعنوآن ناظر.
 -6معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهعنوآن دبیر شورآ.
آعض اء مذکور در بندهای ( )3( ،)2و ( )4بنا به پیش نهاد رییس س ازمان و تایید رییس جمهور آنتخاب
میگردند.
 -7وزیر کار و آمور آجتماعی.
ب -وظایف و آختیارآت:
 -1بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
 -2بررسی و تصویب شرآیط آحرآز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جدآول حقوق.
 -3بررسی و تصویب دستورآلعمل ها و رویه های ی که به موجب آین قانون در صالحیت شورآ قرآر میگیرد.
 -4هماهنگی در آظهارنظر و پاسخگوی ی به آستعالمات و آبهامات آدآری و آستخدآمی دستگاه های آجرآی ی
در آجرآء مفاد آین قانون.
 -5آیجاد رویه های وآحد آدآری و آستخدآمی در چارچوب مقررآت آین قانون.
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 -6آتخاذ تص میم در خص وص آزکارآفتادگی و فوت به س بب آنجام وظیفه و س ایر آمور مربوط ،برآی
کارمندآنی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
 -7س ایر موآردی که آز طرف رییس س ازمان مدیریت و برنامهریزی کش ور و یا وزرآء در آرتباط با تعهدآت
آین قانون برآی کسب نظر مشورتی آرجاع میشود.
 -8آیین نامه نحوه آدآره شورآی تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
 -9س ایر وظایفی که طبق قانون به عهده ش ورآی آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور بوده آس ت با تایید رییس
جمهور.
تصمیمات آین شورآ پس آز تایید رییس جمهور برآی دستگاه های مشمول آین قانون الزم آالجرآء آست.
فصل پانزدهم -مقررات مختلف
ماده  -117کلیه دس تگاه های آجرآی ی به آس تثناء نهادها ،موس س ات و تش کیالت و س ازمان های ی که زیر
نظر مس تقیم مقام معظم رهبری آدآره میش وند ،وزآرت آطالعات ،نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف
مذکور در ماده ( )3تطبیق دآرند ،آعض اء هیئت علمی و قض ات ،دیوآن محاس بات ،ش ورآی نگهبان،
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررآت آین قانون میشوند و درخصوص
1
نیروهای نظامی و آنتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
تبص ره  -1حقوق و مزآیای قض ات تابع قانون نظام هماهنگ پردآخت کارمندآن دولت مص وب 1370
میباشد و جدول موضوع ماده ( )14قانون مذکور درخصوص آعدآد مبنای گروه آنان به ترتیب به ( )12و
( )200آفزآیش مییابد.
تبصره  -2به قضات نظامی سازمان قضای ی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضای ی آنجام وظیفه
مینمایند ،معادل ما به آلتفاوت مجموع دریافتی آنان تا هش تاد درص د ( )% 80حقوق و مزآیای مس تمر
قضات همطرآز دآدگستری فوقآلعاده ویژه پردآخت میگردد.
تبص ره  -3درص ورت موآفقت فرماندهی کل قوآ برآی برخوردآری کارکنان نیروهای مس لح آز مقررآت فص ل
دهم و س یزدهم آین قانون ،حدآقل و حدآک ثر دریافتی آنان با رعایت مقررآت ماده ( )136قانون آجا،
 1آصالح ماده  117قانون مدیریت خدمات کشوری نامه شماره  149270مورخ  1386/9/25مجلس شورآی آسالمی
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آمتیازآت متعلقه به ش غل و ش اغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مس لح با ض ریب ()1/2
محاسبه و پردآخت میگردد.
کارمندآن نیروهای آنتظامی کماکان آز فوقآلعاده س ختی کار طبق مقررآت آس تخدآمی آین نیرو عالوه بر
فوق آلعاده های مذکور در فصل دهم آین قانون برخوردآر میباشند.
تبص ره  -4کارمندآنی که با رعایت ماده ( )124مطابق قانون کار جمهوری آس المی آیرآن در دس تگاه های
آجرآی ی آشتغال دآرند آز شمول آین قانون مستثنی میباشند.
تبص ره  -5کارمندآن س یاس ی و کارمندآن ش اغل در پس تهای س یاس ی وزآرت آمور خارجه مش مول مقررآت
تش کیالتی ،آس تخدآمی ،مالی و آنض باطی وزآرت آمور خارجه مص وب  1352میباش ند و کارمندآن غیر
سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی آز آین قانون تبعیت خوآهند نمود.
ماده  -118دس تگاه های آجرآی ی موظفند کلیه آطالعات و آس ناد و مدآرک مربوط رآ در موآرد الزم در
آختیار س ازمان قرآر دهند و دس تورآلعملهای آین س ازمان در چارچوب مفاد آین قانون و آیین نامه های
مربوط برآی کلیه دستگاه های آجرآی ی الزم آالجرآء میباشد.
ماده  -119آیین نامه ها و دس تورآلعملهای مربوط به آجرآء مفاد آین قانون حدآک ثر ظرف مدت یکس ال
(به آس تثناء موآردی که در آین قانون برآی آن زمان دیگری مش خص ش ده آس ت) با پیش نهاد س ازمان به
تصویب هیئت وزیرآن میرسد.
ماده  -120کارمندآن رسمی در یکی آز حاالت ذیل قرآر خوآهند دآشت:
آلف -آشتغال در یکی آز پستهای سازمانی.
ب -مرخصی آستعالجی ،آستحقاقی و بدون حقوق.
ج -آماده به خدمت به موجب ماده ( )122آین قانون.
د -آنتقال یا ماموریت به دس تگاه های آجرآی ی دیگر و یا ماموریت آموزش ی برآی طی دوره های آموزش
کوتاه مدت و یا کارآموزی.
ه -آنفص ال موقت یا دآئم و یا آخرآج به موجب آحکام قطعی مرآجع قض ای ی و یا هیئتهای رس یدگی به
تخلفات آدآری و یا آحکام ماده ( )91آین قانون.
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و -آستعفاء و بازخریدی به موجب آحکام مذکور در آین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات آدآری.
ز -سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات آدآری و سایر قوآنین پیشبینی شده آست.
ماده  -121آیین نامه آجرآی ی نحوه آنتقال و ماموریت کارمندآن مش مول آین قانون به س ایر دس تگاه های
آجرآی ی و مرخص ی بدون حقوق ش امل نحوه آحتس اب س وآبق خدمت و نحوه پردآخت حقوق و مزآیا و
آرتباط س ازمانی و س ایر موآرد مربوط با رعایت مفاد آین قانون به پیش نهاد س ازمان به تص ویب هیئت
وزیرآن میرسد.
ماده  -122کارمندآن رس می دس تگاه های آجرآی ی در حاالت زیر بهص ورت آماده به خدمت ،که مدت آن
حدآک ثر یک سال خوآهد بود در میآیند:
 -1آنحالل دستگاه آجرآی ی ذی ربط.
 -2حذف پست سازمانی کارمندآن.
 -3نبود پست سازمانی بعد آز آتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.
 -4کارمندآنی که برآس اس تص میم مرآجع مذکور در هیئت رس یدگی به تخلفات آدآری یا مرآجع قض ای ی آز
خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
تبص ره  -1در دورآن آمادگی به خدمت ،به کارمندآن مزبور حقوق ثابت پردآخت خوآهد ش د و در ص ورت
عدم آش تغال در دس تگاه های آجرآی ی دیگر کارمندآن آماده به خدمت درص ورت دآرآ بودن ش رآیط
بازنش س تگی ،بازنش س ته و در غیر آینص ورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزآیای مس تمر به آزآء هر
سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بازخرید خوآهند شد.
تبص ره  -2کارمندآنی که برآس اس حکم مرآجع قض ای ی و یا هیئتهای رس یدگی به تخلفات آدآری آز آتهام
مربوط برآئت حاص ل نمایند ،حقوق و مزآیای مس تمر مربوط رآ برآی مدت آمادگی به خدمت دریافت
خوآهند نمود.
ماده  -123کلیه آختیارآت قانونی دس تگاه های آجرآی ی و ش ورآها و مجامع و عناوین مش ابه برآی آیجاد
هرگونه دستگاه آجرآی ی آز تاریخ الزم آالجرآء شدن آین قانون لغو میگردد.
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ماده  -124بکارگیری نیروی آنس انی در برخی آز مش اغل که س ازمان آعالم میدآرد در س قف پس تهای
سازمانی مصوب و مجوزهای آستخدآمی برآساس قانون کار آمکانپذیر میباشد.
تبص ره -مجموع دریافتی کارمندآنی که به موجب قانون کار در دس تگاه های آجرآی ی ش اغل میباش ند نباید
آز ( )1/2برآبر حقوق و مزآیای کارمندآن مشابه تجاوز کند.
ماده  -125ضرآیب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ،متناسب با آحکام آین
قانون در آولین س ال آجرآء پانص د ریال تعیین میگردد و در س الهای بعد حدآقل به آندآزه نرخ تورم که
1
هر ساله آز سوی بانک مرکزی آعالم میگردد ،آفزآیش مییابد.
ماده  -126بار مالی هر نوع آفزآیش یک باره حقوق و مزآیای کارمندآن و بازنش س تگان موض وع آین قانون
آز طریق وآگذآری س هام دولتی در بنگاه های آقتص ادی قابل عرض ه در بورس و همچنین آعمال پلکانی
آفزآیش س نوآتی در حد بودجه مص وب س االنه و حدآک ثر در طول مدت آجرآء آزمایش ی آین قانون تامین
میشود.
ماده  -127کلیه قوآنین و مقررآت عام و خاص به جز قانون بازنش س تگی پیش آز موعد کارکنان دولت
مص وب 1386/6/5مجلس ش ورآی آس المی مغایر با آین قانون آز تاریخ الزم آالجرآء ش دن آین قانون لغو
میگردد.
ماده  -128مدت زمان آزمایشی آین قانون پنج سال آز تاریخ الزم آالجرآء شدن آین قانون خوآهد بود.
قانون فوق مشتمل بر  128ماده و  106تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزآر و سیصد و هشتاد و
ش ش کمیس یون مش ترک رس یدگی به الیحه مدیریت خدمات کش وری مجلس ش ورآی آس المی طبق آص ل
هش تاد و پنجم ( )85قانون آس اس ی تص ویب گردید و پس آز موآفقت مجلس با آجرآء آزمایش ی آن به مدت
پنج سال ،در تاریخ  1386/7/18به تایید شورآی نگهبان رسید.

 1بند پ ماده  28قانون برنامه ششم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن (پ -دولت در حدود آعتبارآت هزینهآی ساالنه و متناسب با نرخ
تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت آعم آز مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوآیح بودجه
سنوآتی آقدآم کند .آین حکم درطول برنامه حاکم بر ماده  125قانون مدیریت خدمات کشوری خوآهد بود)
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قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب  1397/12/26مجلس شورای اسالمی
ماده واحده -قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸با آصالحات و آلحاقات بعدی آز تاریخ
آنقضای مدت آعتبار آزمایشی آن دآئمی می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده وآحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم آسفندماه یکهزآر و
سیصد و نود و هفت مجلس شورآی آسالمی تصویب و در مهلت های مقرر موضوع آصول نود و چهارم
( )۹۴و نود و پنجم ( )۹۵قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن نظر شورآی محترم نگهبان وآصل نشد.

76

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

ایین نامه ها و دستورالعمل های قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل اول قانون  -تعاریف
ایجاد بستر الزم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری  -تصویب نامه شماره /35095ت
 39916ه مورخ  1387/3/7هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1387/2/29بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییسجمهور و بهمنظور آیجاد بس تر الزم برآی آجرآی کامل قانون مدیریت خدمات کش وری و بهآس تناد
بند ( )۲۴ماده وآحده قانون بودجه سال  ۱۳۸۷کل کشور تصویب نمود:
 -۱ص ندوقهای بازنش س تگی موظفند حقوق بازنش س تگان ،وظیفه بگیرآن یا مس تمری بگیرآن موض وع
موآد ( )۱۰۹و ( )۱۱۰قانون مدیریت خدمات کش وری خود رآ با ض ریب پانص د ( )۵۰۰ریال برآی س ال
 ،۱۳۸۶در طی س ال  ۱۳۸۷با آحکام آین قانون تطبیق دهند .مش مولین ماده ( )۱۱۲قانون مدیریت
خدمات کش وری پس آز تطبیق برآس اس آیین نامه موض وع یادش ده مش مول آین تص ویب نامه خوآهند
1
بود.
تبصره -بابت آفزآیش یک باره حقوق مشمولین آین بند تا پایان شش ماهه آول سال  ،۱۳۸۷سهام دولتی
در بنگاه های آقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای آصل ( )۴۴قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن،
ب ه روش خ ارج آز بورس ب ا قیم ت توآفقی و ب ا تص وی ب هیئ ت ع الی وآگ ذآری ،در آختی ار ص ن دوقه ای
بازنشستگی ذی ربط قرآر خوآهد گرفت تا نسبت به آعطای آین سهام به آنان آقدآم نمایند.
 -۲با توجه به تبص ره ماده ( )۷۸قانون مدیریت خدمات کش وری ،ص ندوقهای بازنش س تگی موظفند
حقوق بازنش س تگی کارمندآنی رآ که آز تاریخ الزم آالجرآء ش دن قانون مدیریت خدمات کش وری بازنش س ته
ش ده یا میش وند نیز کماکان بر آس اس حقوق و مزآیای ی که مالک کس ور بازنش س تگی یا حق بیمه (حس ب
مورد) آنان بوده آست ،تعیین و پردآخت کنند.

 1تصویب نامه شماره /۵۷۸۹۶ت۱۶۲ه مورخ  1387/4/18هیئت وزیرآن
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تبص ره -پادآش پایان خدمت مش مولین آین بند برآس اس آخرین حقوق و فوقآلعاده های دریافتی که
مال ک کس ور بازنش س تگی یا حق بیمه (حس ب مورد) آس ت ،محاس به و به وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی
آعالم میشود.
 -۳وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی معادل پادآش پایان خدمت کارمندآنی که با س نوآت خدمت کامل
بازنش س ته ش ده و وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی (کش وری و لش گری) ملزم به بازنش س ته نمودن آنان
آس ت ،و نیز معادل پادآش پایان خدمت کارکنانی که دس تگاه آختیار موآفقت با بازنش س تگی آنها رآ
برآس اس قانون بازنش س تگی پیش آز موعد کارکنان دولت و س ایر قوآنین دآرد 1س هام دولتی در بنگاه های
آقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای آصل ( )۴۴قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن ،به روش خارج
آز بورس با قیمت توآفقی و با تص ویب هیئت عالی وآگذآری رآ در آختیار ص ندوقهای بازنش س تگی ذی ربط
قرآر خوآهد دآد تا آین ص ندوقها نس بت به پردآخت پادآش پایان خدمت آس تحقاقی هر یک آز مش مولین
به صورت نقدی آقدآم نمایند.
تبص ره  -۱چنانچه در آجرآی ماده ( )۱۶قانون برنامه س وم توس عه تنفیذی بهموجب ماده ( )۹قانون
برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پادآش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام دآشته باشد ،صندوق
ذی ربط موظف آست معادل آین پادآش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی وآگذآر کند.
تبص ره  -۲درص ورت توآفق کارمند ص ندوق مربوط میتوآند معادل پادآش پایان خدمت وی س هام بدون
تخفیف وآگذآر نموده و به میزآن سی درصد آرزش سهام وآگذآر شده ،سهام آضافی بهصورت آقساطی پنج
ساله به وی بفروشد ،به نحوی که پردآخت آولین قسط یک سال پس آز دریافت سهام صورت پذیرد.
تبصره  -۳درصورتیکه قیمت سهام وآگذآر شده به کارمند آز قیمت توآفقی صندوق با وزآرت آمور آقتصادی
و دآرآی ی کمتر شود ،آین وزآرت موظف آست معادل تفاوت حاصله ،به صندوق سهام وآگذآر نماید.
تبص ره  -۴وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی موظف آس ت درص ورت درخوآس ت وزآرت آموزش و پرورش س هام
موض وع آین بند رآ به منظور پادآش پایان خدمت کلیه بازنش س تگان وزآرتخانه یادش ده که تاکنون پادآش
پایان خدمت دریافت نکردهآند و کارمندآنی که آز آین به بعد بازنش س ته می ش وند ،درآختیار ص ندوق
 1تصویب نامه شماره /229938ت 42196ک مورخ  1388/11/20هیئت وزیرآن (نظر شماره ۱۱۲۶۵/۵۷۹۲۴ه/ب مورخ
 1387/10/11رییس مجلس شورآی آسالمی و دآدنامه شماره  377-388مورخ  1388/5/4هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری)
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ذخیره فرهنگیان قرآر دهد تا برآبر س از و کار تبص ره های ( )۲( ،)۱و ( )۳آین بند آقدآم گردد .س ایر
دس تگاه های آجرآی ی حس ب مورد درص ورت درخوآس ت آز وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی میتوآنند آز
طریق ش رکتهای تعاونی تحت پوش ش خود نس بت به پردآخت پادآش پایان خدمت کارکنان خود و برآبر
ساز و کار یادشده آقدآم نمایند.
 -۴وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی (کش وری و لش گری) میتوآنند با آس تفاده آز س از و کار مقرر در بند ()3
نس بت به بازخریدی کارمندآن خود در آجرآی ماده  ۴۵قانون آلحاق موآدی به قانون تنظیم بخش ی آز
مقررآت مالی دولت (مصوب  )1380/11/27آقدآم نمایند.
 -۵در آجرآی موآد ( )۵و ( )6آیین نامه آجرآی ی قانون بازنش س تگی پیش آز موعد کارکنان دولت ،وزآرت
آمور آقتص ادی و دآرآی ی موظف آس ت مطالبات ص ندوقهای بازنش س تگی بابت حقوق بازنش س تگی و نیز
کس ور بازنش س تگی یا حق بیمه س هم کارمند و کارفرما نس بت به س نوآت آرفاقی موض وع آین قانون رآ با
آس تفاده آز س از و کار مقرر در ماده ( )۱۶قانون برنامه س وم توس عه تنفیذی به موجب ماده ( )۹قانون
برنامه چهارم توسعه ،تسویه نماید.
 -۶به منظور آجرآی ص حیح قانون مدیریت خدمات کش وری و پیش گیری آز وقفه در آمور جاری دس تگاه
های آجرآی ی ،تا تص ویب آیین نامه ها ،دس تورآلعمل ها و مص وبات مربوط به قانون مذکور و آس تقرآر
آحکام آن در دس تگاه های آجرآی ی ،مقررآت مورد عمل دس تگاه ها ،جز در موآردی که مغایر با مفاد آین
تصویب نامه آست ،کماکان آجرآ خوآهد شد.
 -۷ضریب حقوق شاغلین آز آبتدآی سال  ،۱۳۸۷به میزآن چهارصد و نود ( )۴۹۰ریال تعیین میشود.
تبص ره  -۱دس تگاه های مش مول مقررآت خاص آس تخدآمی کماکان تابع آحکام خود در رآبطه با ض ریب
حقوق خوآهند بود.
تبصره  -۲بندهای ( )۴( ،)۳و ( )۵تصویبنامه شماره /۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ه مورخ  1387/2/28هیئت
وزیرآن با آص الح رقم یک میلیون و پانص د هزآر ( )1/500/000ریال به یک میلیون و ش ش ص د و پنجاه
هزآر ( )1/650/000ریال در بند ( ،)۳آز آبتدآی سال  ۱۳۸۷قابل آجرآ میباشند.
 -۸آز آبت دآی س ال  ،۱۳۸۷مع ادل مب الغی ک ه در س ال  ۱۳۸۶تح ت عنوآن «فوقآلع اده تع دی ل» ب ه
ش اغلین پردآخت ش ده آس ت ،بهص ورت مقطوع ص رفا به س ر جمع فوقآلعاده جذب آنان آفزوده ش ده و
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فوقآلعاده تعدیل آز آحکام آین آفرآد حذف میگردد .آین مبلغ در محاس به س ایر فوقآلعاده ها (نظیر
فوقآلعاده ویژه و غیره) و سایر آقالم پردآختی مستمر کارکنان قابل آحتساب نمیباشد.
تبص ره -مبلغ مقطوع موض وع بن ده ای ( )۸و ( )۹آین تص وی ب ن ام ه ب ه فوقآلع اده ج ذب ک ارکن ان
جدیدآالس تخدآم در س ال  ۱۳۸۷و کلیه کارکنانی که در س ال  ۱۳۸۶در مرخص ی بدون حقوق یا آماده به
خدمت بوده و در سال  ۱۳۸۷مجددآ آشتغال یابند همانند آفرآد مشابه آفزوده میشود.
 -۹آز آبتدآی س ال  ،۱۳۸۷مبلغ مقطوع موض وع بند ( )۸آین تص ویب نامه در مورد مش مولین طرح
طبقهبندی معلمان آموزش و پرورش ،مربیان آموزش فنی و حرفهآی و مش مولین طرح طبقهبندی رس ته
بهدآش تی و درمانی به میزآن بیس ت و پنج درص د و در مورد س ایر ش اغلین دس تگاه های آجرآی ی به میزآن
پنجاه درص د آفزآیش مییابد .حکم قس مت آخیر بند ( )۸آین تص ویب نامه در مورد مبلغ موض وع آین بند
نیز الزم آالجرآ آست.
 -۱۰حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیرآن و مشترکان صندوقهای بازنشستگی
کش وری و نیروهای مس لح که تا پایان س ال  ۱۳۸۶برقرآر ش ده آس ت ،آز تاریخ  1387/1/1با رعایت ماده
( )۱۲۵قانون مدیریت خدمات کش وری در حد آعتبار مص وب بودجه س االنه موض وع ماده ( )۱۲۶قانون
یاد ش ده آفزآیش مییابد .میزآن آفزآیش موض وع آین بند توس ط کارگروهی با مس ئولیت وزیر تعاون ،کار و
رفاه آجتماعی و با حضور وزیر آمور آقتصادی و دآرآی ی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 1معاونان
برنامهریزی و نظارت رآهبردی و توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی
2
جمهوری آسالمی آیرآن با رعایت آین بند و قوآنین و مقررآت مربوط تعیین میگردد.
 -۱۱درص ورتیکه حقوق بازنش س تگی ،وظیفه یا مس تمری آفرآدی که آز آبتدآی س ال  ۱۳۸۶تا پایان آین
س ال ب ازنش س ت ه ،آزک ارآفت اده ی ا فوت ش دهآن د ،آز آفرآد نظ یر ک ه ب ا ج دآول موض وع
موآد ( )۱۰۹و ( )۱۱۰قانون مدیریت خدمات کش وری تطبیق یافتهآند ،کمتر ش ود ،آز آبتدآی س ال
 ۱۳۸۷به همان میزآن آفزآیش مییابد.

 1تصویب نامه شماره /252595ت 48730ه مورخ  1391/12/19هیئت وزیرآن
 2تصویب نامه شماره /50061ت 62196ه مورخ  1391/3/16هیئت وزیرآن
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 -۱۲معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آقدآمات الزم رآ برآی تهیه و تنظیم آیین نامه
ها ،دس تورآلعمل ها ،بخش نامه ها و س ازوکارهای مورد نیاز برآی آجرآی قانون مدیریت خدمات کش وری
معمول خوآهد نمود.
تبص ره -مبلغ پنجاه میلیارد ( )50/000/000/000ریال آز آعتبار هزینهآی ردیف ( )۱۰۱۰۰۰-۷جدول
ش ماره ( )۲-۱بودجه س ال  ۱۳۸۷کل کش ور در آختیار معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییسجمهور قرآر میگیرد تا برآی آنجام مطالعات ،بررس یها و س ایر آقدآمات مربوط به آس تقرآر قانون
هزینه نماید .تدآوم آجرآی آین تبصره آز تاریخ آعالم آیرآد رییس مجلس شورآی آسالمی مجاز نمیباشد.
 -۱۳دس تگاه های آجرآی ی موض وع آین تص ویب نامه موظفند حس ب مورد گزآرش عملکرد خود در آجرآی
آین تص ویب نامه رآ به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور به منظور جمعبندی و
آرآیه به هیئت وزیرآن آرسال نمایند.
معاون آول رییس جمهور -پرویز دآودی
تشکیل کار گروه حل مشکالت و اختالفات دستگاه های اجرایاای در اجرای قانون  -تصویب نامه
شماره /47816ت  42668ه مورخ  1388/3/4هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1388/2/27به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری
آسالمی آیرآن تصویب نمود:
 -1آختیارآت هیئت وزیرآن در خص وص حل مش کالت و آختالفات دس تگاه های آجرآی ی در مورد آجرآی
قانون مدیریت خدمات کش وری به کارگروهی متش کل آز معاون توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور (رییس) و وزیرآن ب ازرگ انی ،رف اه و ت امین آجتم اعی و وزیر مربوط و مع اون حقوقی و آمور مجلس
رییس جمهور تفویض میشود.
 -2مال ک تص میمگیری در خص وص آختیارآت یادش ده موآفقت آک ثریت وزیرآن عض و کارگروه مذکور آس ت
و مص وبات آن درص ورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ( )19آیین نامه دآخلی هیئت دولت قابل
صدور آست.
معاون آول رییس جمهور -پرویز دآودی
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تفویض برخی از وظایف هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک -
تصویب نامه شماره /158795ت  38856ه مورخ  1386/10/1هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1386/9/18به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری
آسالمی آیرآن تصویب نمود:
 -1آختی ارآت هیئ ت وزیرآن ب ا رع ای ت م اده ( )22آیین ن ام ه دآخلی هیئ ت دول ت در موآرد زیر ب ه وزرآی
عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک تفویض میشود.
آلف -آفزآیش پس تهای س ازمانی در دس تگاه های دولتی ،موض وع تبص ره ( )2ماده ( )4قانون نحوه
تعدیل نیروی آنسانی دستگاه های دولتی -مصوب  -1366و قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب -آس تخدآم نیروی آنس انی در دس تگاه های دولتی حس ب مورد موض وع بند «آلف» تبص ره ( )60قانون
بودجه س ال  1364کل کش ور و بند «ی» ماده ( )145قانون برنامه چهارم توس عه آقتص ادی ،آجتماعی و
فرهنگی جمهوری آسالمی آیرآن -مصوب  -1383و قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج -آش تغال بهکار بازنش س تگان ،موض وع ماده ( )41قانون آلحاق موآدی به قانون تنظیم بخش ی آز
مقررآت م الی دول ت -مص وب .-1384د -آص الح و تغییر آیین ن ام ه ه ای آجرآی ی موآد ( )38و ( )48و
تص ویب و آص الح آیین نامه های آجرآی ی موآد ( )60( ،)56و ( )80قانون تجارت آلک ترونیکی -مص وب
.-1382
ه -آصالح و تغییر آیین نامه آجرآی ی ماده ( )198قانون آستخدآمی نیروی آنتظامی جمهوری آسالمی آیرآن
مصوب -1382و -تصویب و آصالح فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده ( )11قانون آستخدآم کشوری.
ز -تصویب و آصالح آساسنامه شرکتها ،موسسات دولتی و سازمانها و موسسات عمومی غیردولتی.
ح -آصالح مصوبات هیئت وزیرآن در چارچوب آختیارآت تفویض شده.
ط -تص ویب آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب  -1386تص ویب آلگوها ،ض وآبط و
شاخصهای موضوع ماده ( )29قانون یادشده و تعیین پستهای همطرآز موضوع تبصره ) (1ماده ()71
قانون مذکور و تعیین حدآقل و حدآک ثر حقوق و مزآیای مس تمر ش اغلین ،حقوق بازنش س تگان و وظیفه
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بگیرآن موض وع ماده ( )76قانون یادش ده و آص الح آیین نامه های مربوط به قانون آس تخدآم کش وری و
ق انون نظ ام هم اهن گ پردآخ ت ک ارکن ان دول ت و س ایر آختی ارآت هیئ ت وزیرآن مربوط ب ه آمور آدآری و
آستخدآمی مندرج در قوآنین مربوط.
ی -آجازه آمضای مقدماتی موآفقت نامه های بینآلمللی (حسب مورد).
ک -آصالح تصویب نامه های مورد آیرآد ریاست مجلس شورآی آسالمی (حسب مورد).
تبص ره -بررس ی بند (ز) منوط به تایید معاونت توس عه مدیریت و منابع آنس انی رییس جمهور و بررس ی
بندهای (آلف)( ،ب)( ،و) و (ط) در کمیسیون منوط به آرآیه پیشنهاد آز سوی معاونت یادشده آست.
 -2مالک تص میمگیری در خص وص آختیارآت یادش ده موآفقت آک ثریت وزرآی عض و کمیس یون مذکور می
باش د و مص وبات آن درص ورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ( )19آیین نامه دآخلی هیئت دولت
قابل صدور خوآهد بود.
 -3در موآرد ض روری مص وبات کمیس یون قبل آز آبال طبق نظر معاون آول رییس جمهور قابل طرح در
هیئت وزیرآن میباشد.
معاون آول رییس جمهور -پرویز دآودی
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فصل دوم قانون  -راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
نظام قیمت تمام شده کاالها و خدمات  -تصویب نامه شماره /163466ت  44989ک مورخ
 1389/7/22وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور و به آستناد ماده ( )16قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -1386و با
رعایت جزء «ط» بند ( )1تص ویب نامه ش ماره /158795ت38856ه مورخ  ،1386/10/1آیین نامه
آجرآی ی ماده ( )16قانون یادشده رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
ایین نامه اجرایاای ماده ( )16قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  -1آصطالحات مورد آستفاده در آین آیین نامه در معانی مشروح زیر بهکار میروند:
آلف -فعالیت :عملیات مش خص و مرتبط نظیر آموزش دآنشآموز (نفر) ،ص دور ش ناس نامه (تعدآد)،
م دآوآی بیم ار (نفر) ،آنج ام ک ار حس اب دآری (وآح د) ،آموزش دآنش جو (نفر) ،آرآی ه خ دم ات در خ ان ه
بهدآش ت (یک وآحد) ،تولید نهال یا بذر آص الح ش ده (در هک تار) ،نگهدآری رآه یا رآهدآری (کیلومتر)،
آدآره ک تابخانه (وآحد) ،مبارزه با آفات نباتی (در هک تار) که برآی تحقق آهدآف س االنه دس تگاه ،توس ط
وآحدهای مختلف دستگاه آجرآی ی آجرآ میشود.
ب -خدمت :خروجی دس تگاه آجرآی ی که در نتیجه آنجام فعالیتهای وآحدهای دس تگاه آجرآی ی آرآیه
ش ده ،کمیت پذیر و قابل آندآزهگیری آس ت نظیر ص دور و ثبت آس ناد مالی ،تولید نهال ،تربیت
دآنشآموز ،مدآوآی بیمارآن و صدور مجوز برآی بهرهبردآری آز مرآکز فرهنگی و ک تابخانه ها.
ج -محص ول :خروجی دس تگاه آجرآی ی که در نتیجه آنجام فعالیتهای وآحدهای دس تگاه آجرآی ی تولید
شده ،کمیت پذیر و قابل آندآزهگیری آست نظیر آحدآث و ساخت رآه و بزرگرآه.
د -آس تاندآرد خدمات :ش اخص های مورد توآفق جهت آرز یابی عملکرد وآحد مجری در مقاطع مختلف
زمانی.
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ه  -وآحد عملیاتی :وآحدهای ی آز دس تگاه آجرآی ی که عهدهدآر آنجام فعالیتهای مش خص ،آرآیه خدمات
مس تقیم یا تولید محص والت خاص ی برآی آرآیه به مردم میباش ند نظیر مدآرس ،بیمارس تانها و مرآکز
فرهنگی و هنری.
و -دس تگاه آجرآی ی :دس تگاه های موض وع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کش وری که به آس تناد ماده
( )117قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.
ز -وآحد مجری :بخش ی آز یک دس تگاه آجرآی ی که فعالیتها ،خدمات و محص والت آن به روش قیمت
تمام شده ،هزینه تمام شده و یا هزینه سرآنه قابل آدآره و آرآیه میباشد.
ح -تفاهم نامه :س ند مورد توآفق بین مدیر وآحد مجری با مقام مجاز دس تگاه آجرآی ی که ش امل ش رح
فعالیت ،کمیت و کیفیت ،دوره آجرآ و قیمت تمام ش ده خدمات ،فعالیتها و محص والت ،زمانبندی
تخص یص منابع ،آنتظارآت و س ایر ش رآیط مورد توآفق برآس اس موآفقتنامه های آبالغی آز س وی معاونت
برنامهریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور میباشد.
ط -حس اب وآحد مجری :حس ابی که توس ط خزآنه یا خزآنه معین آس تان ،حس ب مورد با درخوآس ت
ذیحس اب یا مس ئول آمور مالی دس تگاه آجرآی ی ذی ربط ،تحت س رفص ل حس اب های دولتی برآی
وآح ده ای مجری ک ه دآرآی آس تقالل م دیریتی ،آدآری و م الی آس ت ،آفتت اح گردی ده و آنج ام عملی ات
دریافت ،پردآخت و عملیات حس ابدآری مربوط با دس تور مدیر وآحد مجری آنجام میگیرد .آس تفاده آز
حساب موضوع آین بند با دو آمضاء (مدیر وآحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده ( )36قانون محاسبات
عمومی کشور تعیین و منصوب میشود) مجاز خوآهد بود.
ماده  -2دس تگاه های آجرآی ی موظفند ظرف یک ماه و آز طریق وآحدهای عملیاتی مس تقل یا تابع خود و
با آولویت فعالیتها ،خدمات و محص والت کمیت پذیر وآحدهای عهدهدآر آنها رآ بهعنوآن وآحد مجری،
آحص اء و برآی آس تقرآر نظام قیمت تمام ش ده آنتخاب و به تایید ش ورآ ،کمیس یون یا کارگروه تحول آدآری
دستگاه آجرآی ی برسانند.
ماده  -3دس تگاه های آجرآی ی موظفند ظرف یک س ال آز تاریخ آبال آین آیین نامه و با آس تفاده آز روش ها
و فناوریهای مناسب و مربوط آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
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آلف -آنتخاب وآحدهای مجری و آرآیه به ش ورآ ،کمیس یون یا کارگروه تحول آدآری دس تگاه آجرآی ی مربوط
برآی تایید.
ب -تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات وآحدهای مجری تایید شده و آرآیه به شورآ ،کمیسیون یا
کارگروه تحول آدآری دستگاه آجرآی ی مربوط برآی تایید.
ج -تعیین ش اخصها ،آس تاندآردها و س ازوکارهای نظارتی الزم برآی کنترل کمیت و کیفیت فعالیت،
خدمات و محصوالت وآحدهای مجری.
تبص ره  -1در موآردی که آمکان محاس به قیمت تمام ش ده وجود ندآرد ،محاس به هزینه تمام ش ده یا س رآنه
فعالیت ،خدمات و محصوالت وآحد مجری مال ک عمل خوآهد بود.
تبص ره  -2در محاس به قیمت تمام ش ده خدمات ،محص والت و فعالیتها باید عالوه بر هزینه های
پرس نلی ،هزین ه ه ای مص رفی و هزین ه ه ای تعمیر و نگه دآری ،هزین ه ه ای آموآل و س رم ای هآی نظیر
ساختمان ها و تجهیزآت نیز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد.
ماده  -4آجرآی آحکام آین آیین نامه توس ط دس تگاه های آجرآی ی آز طریق وآحدهای مجری به موجب
تفاهم نامهآی خوآهد بود که حس ب مورد بین مقام ذیص الح دس تگاه آجرآی ی و مدیر وآحد مجری منعقد
میشود.
تبص ره -به منظور آنعقاد تفاهم نامه بین وآحد مجری و دس تگاه آجرآی ی ،معاونتهای توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی و برنامهریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور ،آلگوی تفاهم نامه مذکور رآ تهیه و آبال
خوآهند نمود .دستگاه های آجرآی ی ملزم به رعایت آلگوی تفاهم نامه میباشند.
ماده  -5مس ئولیت تعیین مص ادیق خدمات ،فعالیتها و محص والت و رآهبری و هدآیت آجرآی مفاد آین
آیین نامه در دس تگاه آجرآی ی ،ش ورآ ،کمیس یون یا کار گروه تحول آدآری آس ت که به ریاس ت باالترین
مقام دستگاه تشکیل میگردد و میتوآند نسبت به تشکیل کار گروه تخصصی آقدآم نماید یا با آستفاده آز
خدمات و ساز و کار موضوع ماده ( )19قانون مدیریت خدمات کشوری ،آمور مربوط رآ آنجام دهد.
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ماده  -6معاونت برنامهریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور و آس تاندآری ها موظفند در چارچوب تفاهم
نامه ،ص ددرص د مبلغ قرآردآد وآحد مجری در قالب س قف تخص یص آعالم ش ده در موعد مقرر رآ به وآحد
مجری پردآخت نماید.
تبص ره -تخص یص آعتبار به میزآن ص ددرص د به وآحدهای مجری ،نباید موجب کاهش تخص یص آعتبار به
دیگر وآحدهای دستگاه های آجرآی ی شود.
ماده  -7دس تگاه آجرآی ی موظف آس ت ظرف یک ماه در چارچوب قوآنین و مقررآت پولی و مالی ،نس بت
به آفتتاح حس اب بانکی به نام وآحد مجری با آمض ای مدیر وآحد مذکور و نماینده دس تگاه آجرآی ی آقدآم
نماید .تمامی آعتبارآت وآحد مجری در قالب تفاهم نامه به آین حس اب وآریز و تمامی پردآخت ها آز محل
آن آنجام میشود.
ماده  -8آعتبار مربوط به حقوق و مزآیای مس تمر نیروی آنس انی مجری که پس آز آنجام محاس به قیمت
تمام ش ده و تنظیم تفاهم نامه ،بازنش س ته ،بازخرید یا منتقل میش وند ،به منظور تامین خدماتی که
مسئولیت آن رآ دآرند آز طریق خرید خدمت ،در آختیار وآحد مجری باقی میماند.
تبص ره -مدیرآن وآحدهای مجری در آنتخاب و بکارگیری نیروی آنس انی ،باید مفاد تبص ره ( )2ماده ()13
قانون مدیریت خدمات کشوری رآ رعایت نمایند.
ماده  -9وآح ده ای مجری موظفن د تم امی حقوق و مزآی ای ک ارکن ان رس می ،پیم انی ،قرآردآدی و س ایر
نیروهای خود رآ در قالب قوآنین و مقررآت مربوط و آحکام معطوف به عملکرد و کارآی ی آنها محاس به و
پردآخت نمایند .درص ورتیکه بخش ی آز کارکنان یادش ده (حدآک ثر بیس ت درص د) رآ مازآد تش خیص دهند،
میتوآنند آنها رآ در آختیار دس تگاه آجرآی ی ذی ربط قرآر دهند تا وفق قوآنین و مقررآت مربوط با آنها رفتار
شود.
تبص ره  -1دس تگاه آجرآی ی بخش ی آز آعتبار ناش ی آز قس مت آخیر ماده ( )9رآ با توجه به عملکرد وآحد
مجری پس آز آرزیابی به منظور آیجاد آنگیزه نیروی آنسانی به وآحد مجری پردآخت میکند.
تبص ره  -2مبنای محاس به در پردآخت حقوق و مزآیای قانونی ،دوره آجرآی مندرج در تفاهم نامه میباش د
و تعدآد نیروی آنسانی مورد نیاز برآی آرآیه خدمات وآحد مجری ،برآساس تعدآد پستهای سازمانی دآرآی
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تصدی یا برآساس ضوآبط و پستهای مندرج در درجه بندی وآحدهای مربوط و در هر حال توسط شورآ،
کمیسیون یا کارگروه تحول آدآری دستگاه آجرآی ی با رعایت صرفه و صالح دستگاه آجرآی ی تعیین میشود.
تبص ره  -3آختیارآت و تعهدآت بکارگیری هرگونه نیروی آنس انی دیگر رآس ا بر عهده وآحد مجری ،برآس اس
تبصره ماده ( )8آین آیین نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاه های آجرآی ی ذی ربط نخوآهد بود.
تبص ره  -4در بکارگیری و جذب نیروی آنس انی جدید و مورد نیاز توس ط وآحد مجری ،آولویت با نیروی
آنسانی شاغل در دستگاه ذی ربط یا سایر دستگاه های آجرآی ی کشور میباشد.
ماده  -10آفزآیش های قانونی حقوق و مزآیای کارکنان وآحد مجری در دوره آجرآی تفاهم نامه ،بهعنوآن
تعهدآت دستگاه در تفاهم نامه منظور و توسط دستگاه آجرآی ی تامین میشود.
ماده  -11مدیر وآحد مجری میتوآند در چارچوب تفاهم نامه ،ص رفهجوی ی حاص ل آز تفاض ل قیمت تمام
ش ده ،هزینه تمام ش ده یا هزینه س رآنه و هزینه های قطعی رآ در همان دوره مالی برآی آیجاد آنگیزه و
تش ویق نیروی آنس انی ش اغل برآس اس مفاد تبص ره های بندهای ( )5و ( )6ماده ( )68قانون مدیریت
خدمات کشوری و دستورآلعملهای آبالغی هزینه نماید.
ماده  -12هزینه های ناشی آز آنعقاد تفاهم نامه های موضوع آین آیین نامه و آعتبار مورد نیاز برآی آجرآی
تکالیف باقیمانده دس تگاه آجرآی ی ،نباید آز مجموع آعتبارآت هزینهآی که در بودجه مص وب س االنه
پیشبینی شده آست ،تجاوز کند.
ماده  -13دس تگاه آجرآی ی موظف آس ت آقدآمات پیشبینی نش ده در طول دوره تفاهم نامه رآ به وآحد
مجری تکلیف میشود ،تصریح و هزینه آنجام آنها رآ محاسبه و پردآخت نماید.
ماده  -14باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی یا نماینده وی مس ئولیت نظارت بر آجرآی مفاد تفاهم نامه در
دس تگاه متبوع رآ بر عهده دآرد .درص ورت بروز آختالف میان وآحد مجری و دس تگاه آجرآی ی ،ش ورآ،
کمیس یون یا کارگروه تحول آدآری ،بهعنوآن مرجع تص میمگیری و حل آختالف بوده و درص ورت آثبات
تخلف توسط وآحد مجری ،صالحیت لغو قرآردآد رآ خوآهد دآشت.
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ماده  -15مس ئولیت نظارت بر آجرآی مفاد آین آیین نامه و تحقق آهدآف مورد آنتظار در س طح ملی بر
عهده معاونتهای توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی و برنامهریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور و در
سطح آستان بر عهده آستاندآری ها میباشد.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی و آس تاندآری ها موظفند هر ش ش ماه یکبار گزآرش عملکرد خود رآ به
معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی و برنامهریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور آرآیه نمایند.
آین تصویب نامه در تاریخ  1389/7/11به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات  -بخشنامه شماره  200/89/61349مورخ
 1389/12/17معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بدینوسیله به پیوست آلگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ،موضوع تبصره ذیل ماده
( )4آیین نامه آجرآی ی ماده ( )16قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوبه شماره /163466ت44989ک
مورخ  1389/7/22برآی آجرآ آبال میشود.
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استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  -بخشنامه شماره  1123398مورخ 1396/1/28
سازمان برنامه و بودجه کشور
بخش نامه به کلیه نهادهای قوآی مجریه ،مقننه ،قض اییه ،نیروهای مس لح ،وزآرتخانه ها ،س ازمانها،
شرکتها ،موسسات دولتی و نهادهای آنقالب آسالمی که آز بودجه عمومی دولت آستفاده میکنند.
در رآس تای آس تقرآر نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و عینیت بخش یدن به پیوند عملی بین مولفه های
آصلی آین نظام مشتمل بر:
 برنامهریزی (تهیه برنامه ساالنه دستگاه آجرآی ی)، هزینه یابی (قیمت تمام شده وآحد هر یک آز فعالیتهای مندرج در برنامه ساالنه دستگاه آجرآی ی)، مدیریت عملکرد (آرزیابی و بهبود ش اخصهای عملکرد برنامه ها و فعالیتهای مندرج در برنامه س االنهدستگاه آجرآی ی)،
کلیه دس تگاه های آجرآی ی که به نحوی در قانون بودجه س ال  1396دآرآی آعتبار مص وب هزینه آی
میباشند مکلفند:
آلف -موآفقتنامه های هزینه آی ش امل برنامه های آجرآی ی و فعالیت های خود رآ که منطبق بر مفاهیم
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و دس تورآلعمل پیوس ت بخش نامه بودجه س ال  1396تهیه و در پیوس ت
ش ماره ( )4قانون بودجه مص وب گردیده آس ت ،برآس اس دس تورآلعمل متبادله موآفقتنامه های هزینه آی
که در س امانه آلک ترونیکی س ازمان قرآر دآرد آز طریق س امانه مبادله موآفقتنامه ،حدآک ثر تا پایان
آردیبهشت ماه  1396مبادله نمایند.
ص دور تخص یص آعتبارآت هزینه آی در س امانه تخص یص ،بر مبنای آطالعات مندرج در موآفقتنامه های
متبادله میباش د .لذآ هرگونه تاخیر در مبادله موآفقتنامه ها موجب آخالل در ص دور تخص یص آعتبارآت
هزینه آی آن دستگاه خوآهد شد.
ب -در آجرآی مفاد آحکام قانون برنامه پنج س اله ش ش م توس عه کش ور و ماده ( )41ض وآبط آجرآی ی قانون
بودجه س ال  1396مبنی بر آس تقرآر نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ،تمامی دس تگاه های آجرآی ی
مکلفند نس بت به آس تقرآر س امانه های مورد نیاز منطبق با دس تورآلعمل پیوس ت بخش نامه بودجه س ال
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 1396و همچنین بخشنامه شماره  708693مورخ  1395/6/10آین سازمان حدآک ثر تا پایان خردآد ماه
سال جاری آقدآم نمایند.
الزم به ذکر آس ت کلیه گزآرش ات نظارتی در مقاطع س ه ماهه ،ص دور تخص یص های س ه ماهه آعتبارآت
هزینه آی که بر مبنای گزآرش ات مذکور آس تخرآج میگردد و همچنین ،تدوین الیحه بودجه س ال ،1397
بر مبنای خروجی های س امانه های بودجهریزی مبتنی بر عملکرد آن دس تگاه مورد آقدآم قرآر خوآهد
گرفت .لذآ آس تقرآر س امانه های مورد نیاز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حدآک ثر تا خردآد ماه س ال جاری
آز آولویتهای آجتنابناپذیر آن سازمان میباشد.
مزید آطالع ش رح خدمات ش رکتهای مش اور آس تقرآر نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بهص ورت رآهنما
برآی آس تفاده دس تگاه های آجرآی ی و نیز ش رکتهای مش اور دآرآی تخص ص خدمات آقتص ادی (فهرس ت
آین مش اورآن آز س ایت آینترنتی  sajar.mporg.irقابل دس ترس میباش د) در س ایت نظام فنی و آجرآی ی
کشور قرآر دآرد.
با عنایت به مطالب فوق ،مقتضی آست دستگاه های آجرآی ی موضوع آین بخشنامه در آسرع وقت برنامه
زمانبندی خود برآی آس تقرآر نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (ش امل تمامی مولفه های آص لی نظام
بودجه ریزی مندرج در صدر بخشنامه) رآ به آمور بخشی ذی ربط خود در آین سازمان آرسال نمایند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور -محمدباقر نوبخت
ضوابط استفاده از عبارت بین المللی ،ملی ،کشوری ،استانی در عنوان همایش ها  -بخشنامه شماره
 200/54030مورخ  1389/10/19معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ض وآبط آس تفاده آز عبارت « بین آلمللی»« ،ملی»« ،کش وری»« ،آس تانی» در عنوآن همایش ها و
جشنوآره ها
آز تاریخ آبال آین بخش نامه کلیه دس تگاه های آجرآی ی موض وع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کش وری و
موسسات بخش غیردولتی ،که آقدآم به برگزآری هر گونه همایش در سطوح بین آلمللی ،ملی ،آستانی می
نمایند ملزم به رعایت موآرد ذیل می باشند.

94

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

ماده  -۱کل یه دس تگاه های آجرآی ی و بخش غیردولتی موظفند برآی آس تفاده آز عبارت بین آلمللی ،
ملی  ،کش وری جهت برگزآری هر گونه همایش در س طح کش ور ،مجوز الزم رآ آز کارگروه س اماندهی
همایش ها و برآی آس تفاده آز عبارت آس تانی مجوز الزم رآ آز ش ورآی برنامه ریزی و توس عه آس تان آخذ
نمایند.
ماااده  -۲ب ه تم امی عن اوینی همچون س مین ار ،کنفرآنس ،کنگره ،گردهم ای ی ،س مپوزیوم ،مجمع،
جشنوآره و سایر عناوین مشابه ،در آین بخشنامه همایش گ فته می شود.
ماده  -۳ترکیب آعضای کارگروه ساماندهی همایش ها عبارتند آز :
 نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور نماینده وزآرت کشور نماینده وزآرت آطالعات نماینده وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری نماینده وزآرت آمور خارجه نماینده وزآرت فرهنگ و آرشاد آسالمی نماینده دستگاه آجرآی ی یا بخش غیردولتی متقاضی برگزآری همایش (حسب مورد)تبص ره -دبیرخانه کارگروه س اماندهی برگزآری همایش ها در معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور تشکیل می گردد.
ماده  -۴روزنامه ها ،مجالت و س ایر رس انه های تص ویری ،دیجیتالی و مک توب موظفند هنگام آطالع
رس انی و تبلیغات برآی هریک آز همایش های بین آلمللی ،ملی و آس تانی موض وع آین بخش نامه ،ش ماره
مجوز ص ادره توس ط کارگروه س اماندهی همایش ها یا ش ورآی برنامه ریزی و توس عه آس تان رآ در آگهی درج
نمایند.
ماده  -۵موآرد ذیل مشمول آین بخشنامه نمی شود و تابع قوآنین و مقررآت خاص خود می باشد.
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 همایش های ی که به وآس طه عض ویت کش ور در برخی آز آنجمن ها ،س ازمان ها و مجامع بین آلمللی و یابه وآس طه آرآیه هویت ملی به جهانیان ،وقوع یک بحرآن جهانی و منطقه آی و یا برآی کس ب و پاس دآری
آز منافع ملی در سطح بین آلمللی و منطقه آی با شرکت مقامات رسمی آز کشورها برگزآر می شود.
 گردهمای ی که به مناس بت های ملی ،مذهبی ،موض وعات س یاس ی و آمنیتی و حفظ منافع ملی برگزآر میشوند.
 جلسات آموزشی و نشست های مدیریتی درون سازمانی.معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطفآله فروزنده
شرکت های خدمات مشاوره مدیریت  -بخشنامه شماره  200/90/31163مورخ 1390/12/6
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو بخشنامه های شماره  200/54030مورخ  ،1389/10/19موضوع ضوآبط آستفاده آز عبارت بین
آلمللی  ،ملی  ،کشوری و آستانی در عنوآن همایش ها و جشنوآره ها و شماره  200/51875مورخ
 ،1389/10/9موض وع ض وآبط و دس تورآلعمل آعتبارس نجی مرآکز و موس س ات آموزش ی و همچنین در
آجرآی ماده  19قانون مدیریت خدمات کش وری ،ماده  63قانون برنامه پنجم توس عه کش ور و تص ویب
نامه ش ماره /20637ت  28437ه مورخ  1383/4/23هیئت وزیرآن (آیین نامه تش خیص ص الحیت
مش اورآن و پیمانکارآن) ،در خص وص آس تفاده آز خدمات مش اوره مدیریت توس ط دس تگاه های آجرآی ی،
رعایت موآرد زیر ضروری آست:
 -۱حمایت مالی آز همایش ها و یا آعزآم کارکنان جهت ش رکت در همایش ها آز س وی دس تگاه های آجرآی ی
در ص ورتی آمکان پذیر آس ت که برگزآرکنندگان همایش ،مجوز برپای ی آن رآ آز آین معاونت دریافت نموده
باشند.
 -۲آعزآم و ثبت نام کارکنان دس تگاه های آجرآی ی ،در دوره های آموزش ی برگزآر ش ده توس ط تمامی ش رکت
ها ،موس س ات و س ایر مرآکز آموزش ی در ص ورتی مجاز آس ت که آز س وی آین معاونت آعتبارس نجی ش ده و
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مجوز الزم رآ برآی برگزآری دوره ها و سمینارهای آموزشی دریافت کرده باشند .بدیهی آست گوآهینامه های
1
صادر شده آز سوی مرآکز بدون مجوز فاقد آعتبار آست.
تبص ره -باالترین مقام و ذیحس اب های دس تگاه های آجرآی ی مس ئول آجرآی بندهای  ۱و  ۲آین بخش نامه
می باشند.
... -۳

2

معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطفآله فروزنده دهکردی
تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریت و بهره وری  -بخشنامه شماره  261255مورخ
 1398/5/15سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی ماده ( )19قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مجاز بودن دستگاه های آجرآی ی کشور برآی
عقد قرآردآد با موس س ات خص وص ی تایید ص الحیت ش ده توس ط آین س ازمان جهت آنجام خدمات مش اوره
آی در زمینه های توس عه مدیریت ،س اختار و تش کیالت ،توس عه س رمایه آنس انی و فناوری های نوین
آدآری ،بهبود کیفیت و آرتقای بهره وری دس تگاه های آجرآی ی و نظر به پیش بینی ص ورت گرفته در قالب
تبص ره  1ماده  3و همچنین بند  1-20ماده  20دس تورآلعمل تش خیص ص الحیت مش اورآن خدمات
مدیریتی و بهره وری ،موض وع بخش نامه ش ماره  122135مورخ  1397/3/13آین س ازمان مبنی بر
بازنگری تخص ص های مدیریتی مندرج در بخش نامه و بهبود آن ،به پیوس ت دس تورآلعمل تش خیص
صالحیت مشاورآن خدمات مدیریتی و بهره وری  ،آبال و جایگزین بخشنامه مذکور می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری

 1حسب بخشنامه شماره  1558505مورخ  1396/9/18سازمان آدآری و آستخدآمی کشور به طور ضمنی لغو گردیده آست
 2بخشنامه شماره  261255مورخ  1398/5/15سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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دستورالعمل تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری
فصل اول :کلیات
ماده  -1هدف:
هدف آز تدوین و آجرآی آین دستورآلعمل ،تعیین فرآیند تایید آرآئه دهندگان و تامین کنندگان صالحیتدآر
خدمات مش اوره مدیریتی برآی دس تگاه های آجرآی ی کش ور و حمایت آز حقوق حرفه آی مش اورآن مدیریت
به عنوآن یکی آز آلزآمات توسعه آست.
ماده  -2کاربرد:
مقررآت آین دس تورآلعمل برآی تش خیص ص الحیت مش اورآن خدمات مدیریتی به کار می رود ،که برآی
آنجام پروژه های زیر گوآهینامه دریافت می کنند:
آلف :تمام یا بخشی آز منابع مالی آنها آز بودجه عمومی دولت (کشور) تامین شده باشد.
ب :طرح های ی که تامین مالی آنها ،در دآخل یا خارج کش ور ،نیاز به تض مین یا تس هیالت دولتی دآش ته
باشد.
ماده  -3تعاریف:
وآژگانی که در آین دستورآلعمل بهکار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:
 -1-3مش اور :ش رکت های مش اوره بخش خص وص ی و تعاونی آیرآن که بر آس اس قوآنین و مقررآت جمهوری
آس المی آیرآن در آدآره کل ثبت ش رکت ها و مالکیت های ص نعتی به ثبت رس یده و مالکیت آن متعلق به
آشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی آیرآنی و یا ترکیبی آز آنها باشند.
 -2-3تخص ص :عبارت آس ت آز یک یا چند ش اخه آز علوم و فنون که به لحاظ علمی و آجرآی ی ،در یک
زمینه کاری قرآر گرفته آست .در آین دستورآلعمل ،خدمات مدیریتی در  6تخصص به شرح جدول شماره
( ،)1با در نظر گرفتن آهم خدمات و رشته های تحصیلی مورد قبول در هر یک آز آین تخصص ها خوآهد
بود.
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جدول شماره ( :)1اهم خدمات و رشته های تحصیلی حسب تخصص مورد نیاز
شرح اهم خدمات مشاوره
ردیف تخصص
خدمات مش اورهآی در موض وعات مدیریت عمومی همانند
مدیریت فرآین ده ا و س اخت اره ای س ازم انی ،م دیری ت عملکرد،
1
عمومی س یس تمهای مدیریتی و کلیه موض وعاتی که برآی مدیریت
عمومی مورد نیاز میباشند ،آنجام میگیرد.
خدمات مش اورهآی در موض وعات مدیریت منابع آنس انی
مدیریت
همانند برنامه ریزی منابع آنس انی ،برنامه ریزی آموزش ی و
منابع
2
کلیه موض وعات مرتبط با زیر س یس تم های منابع آنس انی که
آنسانی
در آین حوزه مورد نیاز می باشند ،آنجام میگیرد.
خدمات مش اورهآی در موض وعات مدیریت مالی همانند
مدیریت مدیریت مالی ،تحلیل ترکیب س رمایه و نقدینگی ،مش اوره
3
مالی آمور مالی و مالیاتی و کلیه موض وعاتی که برآی مدیریت مالی
مورد نیاز می باشند ،آنجام می گیرد.
خدمات مشاورهآی در موضوعات مدیریت کیفیت و بهرهوری
مدیریت
همانند آس تقرآر س یس تمهای مدیریت کیفیت ،نظام های
 4کیفیت و
تع الی و کلی ه موض وع اتی ک ه برآی م دیری ت و کیفی ت و
بهرهوری
بهرهوری مورد نیاز می باشند ،آنجام می گیرد.
خدمات مش اورهآی در موض وعات مدیریت بازرگانی همانند
برنامهریزی کس ب و کار ،س یاس تگذآری چگونگی آرآیه
مدیریت
محص والت ،بخش بندی بازآر ،آس ترآتژیهای بازآریابی و
5
بازرگانی
تبلیغاتی و کلیه موض وعاتی که برآی مدیریت بازرگانی مورد
نیاز می باشند ،آنجام می گیرد.
خدمات مش اورهآی در موض وعات مدیریت فناوری آطالعات
مدیریت
همانند مدیریت دآنش ،آس تقرآر س یس تمهای آطالعاتی و
فناوری
6
کلیه موضوعاتی که برآی مدیریت فناوری آطالعات مورد نیاز
آطالعات
میباشند ،آنجام میگیرد.

رشته تحصیلی

م دی ری ت،
م ه ن دس ی
ص ن ای ع،
حس اب دآری،
آقتص اد ،آمار،
م دی ری ت
ف ن اوری
آط الع ات،
م ه ن دس ی
ک ام پ ی وت ر،
MBA
(گ رآی شه ای
م رت ب ط ب ا ه ر
تخصص)
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تبص ره -کمیته تش خیص ص الحیت (موض وع ماده  19آین دس تورآلعمل) ،می توآند تغییرآت الزم رآ همه
س اله در عناوین تخص ص های خدمات مش اوره مدیریت و رش ته های تحص یلی متناس ب با نیاز و ش رآیط و
تغییرآت برنامه های دآنشگاهی آعمال نماید.
 -3-3خدمات مش اوره :عبارت آس ت آز مجموعه فعالیت ها و خدماتی که مش اور می توآند متناس ب با
تخصص آرآیه دهد.
 -4-3تش خیص ص الحیت :فرآیندی آس ت که طی آن توآن تخص ص ی مش اور بر آس اس آین دس تورآلعمل
آرزیابی و تعیین می شود.
 -5-3سازمان :در آین دستورآلعمل منظور سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آست.
 -6-3پایه :عددی آس ت که توآن مش اور رآ در هر تخص ص نش ان می دهد و بر آس اس آن مبلغ حدآک ثر
برآورد کار و یا حق آلزحمه مش اور مش خص می ش ود .س ازمان ،مش اورآن رآ در س ه پایه س ه ،دو و یک
رتبهبندی می کند.
 -7-3س قف کار یا حق آلزحمه :حدآک ثر مبلغ یا حق آلزحمه آی می باش د که یک مش اور با توجه به تعدآد
حدآک ثر کارهای قابل آجرآ در یک پایه آز هر تخصص می توآند دریافت کند.
 -8-3فرد آمتیازآور :کارش ناس ی آس ت که حدآقل آمتیاز حرفه آی الزم آز مندرجات جدول ش ماره  2برآی
پایه مورد نظر رآ کس ب نموده و فعالیت های مرتبط با تخص ص مورد تقاض ا رآ با همکاری گروه به عهده
دآرد.
 -9-3گروه :دربرگیرنده آفرآدی با عناوین سرگروه و آمتیازآورآن می باشند که برآی آنجام خدمات مشاورهآی
در یک تخصص تشکیل شده آست.
 -10-3س رگروه :کارش ناس ی که دآرآی حدآقل آمتیاز حرفه آی الزم آز مندرجات جدول ش ماره  2برآی پایه
مورد نظر و س ایر ش رآیط الزم بوده و س رپرس تی فعالیت های مش اوره آی مربوط به تخص ص مورد تقاض ا رآ
در شرکت برعهده دآشته باشد.
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فصل دوم :صالحیت حرفه ای افراد امتیازاور
ماده  -4شرآیط عمومی آحرآز صالحیت آفرآد آمتیازآور:
 -1-4تابعیت جمهوری آسالمی آیرآن رآ دآشته باشد.
 -2-4دآرآی مدرک تحص یلی حدآقل لیس انس یا معادل  1آن مرتبط با تخص ص و رش ته های تحص یلی مورد
نظر طبق جدول شماره  1باشد.
 -3-4محروم آز حقوق آجتماعی موضوع ماده  26قانون مجازآت آسالمی نباشد.
 -4-4رآبطه آستخدآمی (رسمی ،پیمانی ،قرآردآدی و عناوین مشابه) با دستگاه های آجرآی ی ندآشته باشد.
 -5-4ممنوعیت مدآخله در معامالت دولتی ،موض وع الیحه قانونی رآجع به منع مدآخله وزرآ ،نمایندگان
مجلس و کارمندآن دولت در معامالت دولتی و کشوری ندآشته باشد.
ماده  -5شرآیط آختصاصی آحرآز صالحیت آفرآد آمتیازآور:
-1-5تعیین آمتیاز حرفه آی آفرآد آمتیازآور بر آس اس جدول  2و با توجه به پایه و تخص ص مورد تقاض ا
توسط شرکت مورد محاسبه قرآر می گیرد.
 -2-5آفرآد آمتیاز آور معرفی شده توسط شرک تهای متقاضی دریافت گوآهینامه مشاوره ،همزمان نمیتوآنند
به عنوآن فرد آمتیازآور گروه در بیش آز یک مشاور حقوقی به آرآیه خدمات مشاوره مدیریت پردآزند.
جدول شماره ( :)2تعیین امتیاز حرفه ای افراد امتیازاور
شرایط کلی

میزآن تحصیالت

2

حداکاثر
امتیاز
الف -تحصیالت و اموزش
لیسانس) 5آمتیاز فوقلیسانس) 8آمتیاز
10
دک ترآ)  10آمتیاز
توضیحات

 1تشخیص مدرک تحصیلی معادل حسب مورد آز طریق وزآرت علوم،تحقیقات و فناوری ویا سازمان صورت می گیرد
 2برآی فار آلتحصیالن در رشتههای غیرمرتبط ،دآرآ بودن  5سال سابقه کار و تجربه در تخصص های مندرج در جدول شماره ()1
قابل جایگزینی خوآهد بود

101

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری
1

دورههای توسعه توآنمندیهای تخصصی
گوآهینامههای ملی  /بینآلمللی مشاورهآی

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

8
8

به آزآی هر  20ساعت  1آمتیاز
هر گوآهینامه  2آمتیاز
هر مقاله چاپ شده علمی پژوهشی 2
آمتیاز ،علمی ترویجی  1آمتیاز
هر ک تاب تخصصی چاپ شده  1آمتیاز

4

هر عضویت  1آمتیاز

آنتشار مقاالت

5

ک تب تخصصی
عضویت در مجامع /آنجمنهای معتبر
دآخلی یا خارجی
جمع امتیازات بند (الف)
ب -تجربه کاری

5

40

تجربیات کاری

40

جمع امتیازات بند (ب)
ج) مصاحبه

40

مصاحبه تخصصی

20

جمع امتیازات بند (ج)
جمع کل امتیازات بندهای الف -ب  -ج

20
100

تجربیات مشاورهآی ( 2آمتیاز به آزآی هر
سال تجربه مفید مشاورهآی و تمام وقت ،با
تایید سازمان)
2
فعالیتهای حرفهآی مشاور (هر فعالیت
حرفهآی حدآک ثر  4آمتیاز ،با تایید سازمان)

کسب حدآقل  60درصد آمتیاز مصاحبه
برآی تمامی آفرآد آمتیاز آور آلزآمی آست.

 1دورههای توسعه تخصصی به دورههای ی آطالق میشود که فرد متقاضی آخذ گوآهینامه مشاوره مدیریتی ،متناسب با تخصص مورد
تقاضا گذرآنده آست .دورههای توسعه تخصصی و مهارتی مربوط به مشاوره آز قبیل مدیریت منابع آنسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت
بازآریابی ،مدیریت کیفیت و بهرهوری ،مدیریت آسترآتژیک ،طرآحی ساختارهای سازمانی و ...بوده که آین دوره ها توسط تشکلهای
حرفهآی،شرکتها و موسسات آموزشی مجاز برگزآر می گردد
 2فعالیت های حرفه آی باید در رآستای تخصص مورد تقاضا باشد .آین بخش پس آز تایید توسط سازمان آمتیازدهی خوآهد شد
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فصل سوم :تشخیص صالحیت مشاوران
ماده  -6گوآهینامه صالحیت حرفه آی:
مدرکی آس ت که پس آز موفقیت در کس ب آمتیازآت تخص ص ی و حرفه آی و همچنین تعهد و رعایت آخالق
حرفه آی و س ایر موآردی که در آین دس تورآلعمل تعیین ش ده آس ت ،به آش خاص حقوقی دآده می ش ود و
فقط نش ان دهنده ص الحیت حرفه آی مش اور در حوزه مش اوره مدیریت در تخص ص مورد تقاض ا آس ت.
آرآیه خدمات مش اوره آی موض وع آین دس تورآلعمل ،فقط با دآش تن گوآهینامه مش اوره خدمات مدیریت
آمکان پذیر می باش د .گوآهی ص الحیت حرفه آی در س ه پایه ( )2( ،)3و ( )1برآی مدت  4س ال ص ادر
می شود که شرآیط صدور آنها مطابق جدول شماره ( )3آست.
ماده  -7مرجع تشخیص صالحیت مشاورآن:
تشخیص صالحیت مشاورآن آز سوی سازمان صورت می گیرد.
ماده  -8تعیین صالحیت مشاورآن:
س ازمان ،مش اورآن رآ در قالب ض وآبط آین دس تورآلعمل ،در پایه های ( )2( ،)3و ( )1در هر تخص ص
تعیین صالحیت می کند.
تبص ره -هر مش اور می توآند با معرفی آفرآد وآجد ش رآیط بر آس اس ض وآبط آین دس تورآلعمل در یک ،چند
یا تمامی تخص ص ها تش خیص ص الحیت ش ود .حدآقل ش رط الزم برآی آین کار ،معرفی  3نفر آفرآد
آمتیازآور به آزآی هر تخصص می باشد.
ماده  -9عوآمل موثر بر رتبه بندی مشاورآن عبارتند آز:
نیروی آنسانی متخصص (آفرآد آمتیازآور).کیفیت پروژه های قبلی آنجام شده توسط مشاور.تجربه کاری مشاورآمکانات پشتیبانیماده  -10شرآیط عمومی رتبه بندی مشاورآن:
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 -1-10آنجام خدمات مشاوره در آساسنامه شرکت قید و یا به تشخیص سازمان آز مفاد آساسنامه شرکت
قابل آحرآز باشد.
 -2-10به موآرد مذکور در ماده  20قانون مجازآت آسالمی محکوم نشده باشند.
 -3-10دآرآ بودن مدرک تحصیلی حدآقل لیسانس یا معادل آن برآی سه نفر آفرآد آمتیازآور معرفی شده آز
سوی شرکت ،مدیرعامل و آعضاء هیئت مدیره شرکت ضروری آست .آمتیاز آفرآد آمتیازآور معرفی شده بر
آساس موآرد مندرج در جدول شماره ( )2محاسبه خوآهد شد.
 -4-10دآرآ بودن شرآیط مندرج در جدول شماره ()3
تبص ره -ش رکت های مش اوره آی ،مدیرآن و کارکنان آن مش مول ممنوعیت مدآخله در معامالت دولتی
موضوع الیحه قانونی رآجع به منع مدآخله وزرآء ،نمایندگان مجلس و کارمندآن دولت در معامالت دولتی
و کشوری نباشند.
ماده  -11آمتیاز مربوط به کیفیت تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صالحیت:
آمتیاز مربوط به کیفیت تجربه کاری ش رکت متقاض ی تش خیص ص الحیت پایه های  2 ،1و  ،3با آجرآی
حدآقل  3پروژه و بر آس اس رعایت زمان بندی آجرآی هر پروژه ( 5آمتیاز) ،آرآیه خروجی و نتایج آص لی
پروژه ( 25آمتیاز) و در صورت دآشتن نوآوری و آبتکار ( 20آمتیاز) با تایید سازمان محاسبه می گردد.
ماده  -12شرآیط الزم برآی تشخیص صالحیت مشاورآن:
حدآقل شرآیط الزم برآی تشخیص صالحیت مشاورآن بر آساس جدول شماره  3تعیین می گردد.
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جدول شماره ( :)3حداقل شرایط الزم برای تشخیص صالحیت مشاوران
حداقل شرایط افراد فنی امتیازاور
پایه شرایط سرگروه
امتیازاور

حداقل شرایط سایر افراد
امتیازاور
یک کارشناس تمام وقت با
کسب حدآقل  % 45آمتیاز
حرفهآی مطابق جدول شماره 2

3

یک کارشناس
تمام وقت با
کسب حدآقل
 % 50آمتیاز
یک کارشناس تمام وقت با
حرفهآی مطابق کسب حدآقل  % 40آمتیاز
جدول شماره  2حرفهآی مطابق جدول شماره 2

یک کارشناس تمام وقت با
یک کارشناس
کسب حدآقل  % 65آمتیاز
تمام وقت با
کسب حدآقل حرفهآی مطابق جدول شماره 2
2
 % 70آمتیاز
یک کارشناس تمام وقت با
حرفهآی مطابق کسب حدآقل  % 60آمتیاز
جدول شماره  2حرفهآی مطابق جدول شماره 2
یک کارشناس تمام وقت با
یک کارشناس
کسب حدآقل  % 75آمتیاز
تمام وقت با
کسب حدآقل حرفهآی مطابق جدول شماره 2
1
یک کارشناس تمام وقت با
 % 80آمتیاز
حرفه آی مطابق کسب حدآقل  % 70آمتیاز
جدول شماره 2حرفهآی مطابق جدول شماره 2

حداقل
حداقل امتیاز
امتیاز
کیفیت تجربه
امکانات
کاری شرکت
پشتیبانی
 50درصد
آمتیاز تجربه
کاری معادل
حدآقل 75
آمتیاز
 70درصد
آمتیاز تجربه
کاری معادل
حدآقل 105
آمتیاز
 80درصد
آمتیاز تجربه
کاری معادل
حدآقل
 120آمتیاز

کسب
حدآقل
40
درصد
آمتیازآت
پشتیبانی
کسب
حدآقل
60
درصد
آمتیازآت
پشتیبانی
کسب
حدآقل
75
درصد
آمتیازآت
پشتیبانی

تجربه
کاری
شرکت

-

 7برآبر
حجم
معامالت
متوسط
 10برآبر
حجم
معامالت
متوسط
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تبص ره  -1آش تغال به کار تمام وقت آفرآد آمتیازآور در ش رکت به آس تثناء آعض اء هیئت علمی دآنش گاه ها
ضروریست.
تبص ره  -2ش رکت های متقاض ی تش خیص ص الحیت ،می توآنند در تیم آمتیازآور خود (غیر آز س رگروه)،
صرفا یک نفر بازنشسته و صرفا یک نفر آز بین آین آفرآد عضو هیئت علمی دآنشگاه ها آنتخاب نمایند.
تبص ره  -3در ص ورت معرفی دو گروه آز س وی ش رکت های متقاض ی دریافت گوآهینامه مش اوره آی در هر
تخص ص و کس ب حد نص اب آمتیازآت پایه س ه ،آز س وی هر کدآم آز گروه های معرفی ش ده و همچنین
شرکت ،به شرکت متقاضی گوآهینامه پایه دو آعطاء خوآهد شد.
تبص ره  -4در ص ورت معرفی دو گروه آز س وی ش رکت های متقاض ی دریافت گوآهینامه مش اوره آی در هر
تخص ص و کس ب حد نص اب آمتیازآت پایه دو ،آز س وی هر کدآم آز گروه های معرفی ش ده و همچنین
شرکت ،به شرکت متقاضی گوآهینامه پایه یک آعطاء خوآهد شد.
ماده  -13محاسبه و سنجش آمتیاز آمکانات پشتیبانی بر آساس جدول شماره ( )4محاسبه خوآهد شد.
جدول شماره ( :)4امتیاز امکانات پشتیبانی
حداکاثر امتیاز

موضوع
ساختار سازمانی و تشکیالت آدآری
دفتر کار به آزآی هر  10متر مربع  1آمتیاز

20
1

10

آمکانات سخت آفزآری و نرم آفزآری

10

سیستم نظام مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه

10

ماده  -14حدآک ثر مبلغ ریالی در دس ت آجرآی همزمان برآی ش رکت های دآرآی گوآهینامه مش اورآن
مدیریتی پایه های سه ،دو و یک به ترتیب معادل سه ،پنج و هشت برآبر سقف معامالت متوسط مندرج

 1آسناد و مدآرک رسمی قابل آرآیه به منظور آثبات مالکیت می بایستی متعلق به موسسه خدمات مشاوره ،یا سهامدآرآن موسسه
خدمات مشاوره باشد
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در قانون برگزآری مناقص ات مص وب هیئت وزیرآن تعیین می گردد .در ص ورتی که آرزش ریالی پروژه بیش
آز هشت برآبر سقف معامالت متوسط باشد ،با توجه به ظرفیت پایه آی شرکت های مشاوره مدیریتی ،به
صورت مشارک تی (کنسرسیوم) قابل آنجام خوآهد بود.
ماده  -15شرآیط تمدید گوآهینامه صالحیت حرفه آی مشاور:
-1-15متقاض یان تمدید گوآهینامه ص الحیت خدمات مش اوره مدیریتی ،بایس تی حدآقل  2ماه پیش آز
پایان آعتبار گوآهینامه ،جهت تمدید آن آقدآم نمایند .بدیهی آس ت در ص ورت عدم تمدید ،گوآهینامه
شرکت مشاوره آی آبطال خوآهد شد.
 -2-15در صورتی که بعد آز  4سال آفرآد آمتیازآور شرکت دآرآی گوآهینامه ،تغییر نکرده و شرکت مالیات
یا حق بیمه تکلیفی آفرآد رآ با رعایت قوآنین و مقررآت پردآخت کرده باشد ،با درخوآست شرکت متقاضی،
تمدید گوآهینامه ص ورت می گیرد .بدیهی آس ت در ص ورت تغییر آفرآد آمتیازآور ،فرآیند آرزیابی و مص احبه
برآی آفرآد جدید مطابق جدول شماره ( )2صورت خوآهد گرفت.
ماده  -16دستگاه های آجرآی ی کشور و شرکت های دآرآی گوآهینامه مشاوره آی مکلف هستند یک نسخه
آز قرآردآد منعقده فیمابین رآ حدآک ثر ظرف یک ماه پس آز عقد قرآردآد ،به سازمان آرسال نمایند.
ماده  -17فرآیند درخوآس ت و تقاض ای بررس ی ص الحیت ،بررس ی مدآرک و مس تندآت و تایید ص الحیت و
تعیین پایه مشاوره آز طریق سامانه آلک ترونیکی مستقر در سازمان آنجام می گردد.
ماده  -18آنتشار فهرست مشاورآن تشخیص صالحیت شده:
فهرس ت مش اورآن تش خیص ص الحیت ش ده هر ماه به روزآوری ش ده و در وب س ایت آینترنتی س ازمان درج
میشود.
آین فهرست شامل آطالعات زیر آست:
نام و مشخصات هر یک آز مشاورآن ذیصالح در هر یک آز تخصص ها ،پایه ،گروه تخصصی.
ماده  -19آعضای کمیته تشخیص صالحیت:
ترکیب آعضای کمیته تشخیص صالحیت مشاورآن به صورت زیر می باشد:
 -1-19معاون نوسازی آدآری (رییس کمیته).
107

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -2-19رییس آمور مدیریت عملکرد و آرتقای فرهنگ سازمانی (دبیر کمیته).
 -3-19نماینده سازمان ملی بهره وری آیرآن.
 -4-19دو نفر کارشناس خبره در آمور مشاوره مدیریت به پیشنهاد رییس کمیته و تایید رییس سازمان.
 -5-19حدآک ثر دو نفر کارش ناس خبره آز مرتبط ترین تش کل های حرفه آی یا ص نفی مربوط ،به عنوآن
نمایندگان تشکل های ذی ربط ،به پیشنهاد رییس کمیته و تایید رییس سازمان.
ماده  -20وظایف و آختیارآت کمیته تشخیص صالحیت:
کمیته تشخیص صالحیت مشاورآن در محل سازمان با آهدآف و وظایف زیر تشکیل خوآهد شد:
 -1-20پیشنهاد بازنگری و بهبود دستورآلعمل.
 -2-20بررسی و تعیین تیم تخصصی برآی آجرآ و آنجام مصاحبه آز متقاضیان تشخیص صالحیت.
تبصره -تصمیمات آین کمیته با نظر آک ثریت آرآ قابل آجرآ می باشد.
ماده  -21رسیدگی به موآرد نقض دستورآلعمل آز سوی شرکت های دآرآی گوآهینامه مشاوره آی:
رس یدگی به موآرد مذکور بر عهده کمیته تش خیص ص الحیت بوده و برحس ب نوع نقض ،جریمه درنظر
گرفته ش ده می توآند ش امل آخطار ک تبی ،کاهش حدآک ثر قیمت کارهای همزمان در دس ت آجرآ،
محرومیت موقت (آز یک تا س ه س ال) آز آرجاع کار و یا لغو گوآهینامه تش خیص ص الحیت باش د .موآرد
نقض عبارتند آز:
 -1-21آرآیه آطالعات خالف وآقع در مرآحل تشخیص صالحیت و یا آرجاع کار.
 -2-21عدم آرسال قرآردآدهای منعقده با دستگاه های آجرآی ی
 -3-21عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد آمتیازآور
 -4-21پذیرش کار توسط مشاور بیش آز ظرفیت مجاز
ماده  -22تغییرآت آین دستورآلعمل با آبال رییس سازمان آعمال می شود.
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ماده  -23آین دس تورآلعمل در ( )23ماده و ( )8تبص ره تنظیم گردیده و دس تورآلعمل های تش خیص
1
صالحیت مشاورآن خدمات مدیریتی قبل آز آین تاریخ ملغی می شوند.
نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره  44196/4221مورخ 1389/1/14
هیئت وزیران
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد ماده ( )20قانون مدیریت خدمات
کش وری -مص وب  -1386و با رعایت جزء «ط» بند ( )1تص ویب نامه ش ماره /158795ت38856ه
مورخ  1386/10/1موآفقت نمودند:
ایین نامه اجرایاای ماده ( )20قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  -1نظام پیش نهادها در دس تگاه های آجرآی ی در قالب وظایف ش ورآ و کمیس یونهای تحول آدآری
دستگاه های آجرآی ی یا وآحدهای تابعه فعالیت مینمایند.
ماده  -2معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور دستورآلعمل نحوه آستقرآر و تدآوم نظام
پیش نهادها و نیز روش آرزشگذآری پیش نهادها ،میزآن و نحوه پردآخت پادآش ها و محاس به هزینه های
مربوط به موضوع آین نظام رآ تهیه ،تدوین و آبال مینمایند.
ماده  -3شورآی تحول آدآری دستگاه ها موظفند برآساس فرآیند زیر ،نظام پیشنهادآت رآ به شرح زیر آجرآ
نمایند:
آلف -دریافت پیشنهادآت.
ب -بررسی تصویب یا رد نهای ی پیشنهاد برآساس دستورآلعمل آبالغی.
ج -تعیین و تصویب پادآش ها برآساس دستورآلعمل آبالغی در ماده ( )2آین آیین نامه.
د -تعیین و تصویب سایر آعتبارآت مربوط در رآستای آموزش ،فرهنگ سازی ،بهبود ،مشاوره و غیره.

 1تصویب نامه شماره /20637ت  28437ه مورخ  1383/4/23هیئت وزیرآن لغو می گردد
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ماده  -4ش ورآی تحول آدآری موظف آس ت برآی حفظ حقوق معنوی و مالکیت فکری پیش نهاد دهندگان
نس بت به آیجاد بانک آطالعاتی آلک ترونیکی با درج مش خص ات کامل پیش نهاد آرآیه ش ده و س ایر موآرد
مربوط آقدآم نماید.
ماده  -5تمام دس تگاه های آجرآی ی مکلفند در تنظیم بودجه س الیانه خود ،ردیفی رآ برآی نظام پیش نهادها
در نظر بگیرند.
تبص ره  -1تمام دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند در تنظیم بودجه س الیانه برآی آس تقرآر و آس تمرآر نظام
پیش نهادها ،تا بیس ت درص د ( )% 20بودجه حاص ل آز محل ص رفه جوی ی ها و درآمدهای پیش نهادهای
آجرآ شده رآ هزینه نمایند.
تبص ره  -2بودجه پیش نهادی دس تگاه ش امل تمام هزینه های مربوط به نظام پیش نهادها ،آعم آز پادآش
های پردآختی مربوط به آرآیه پیشنهاد ،حق آلزحمه کارشناسی و آجرآی پیشنهاد ،حق آلزحمه مشاورآن و
جوآیز ساالنه برترینهای نظام پیشنهادها میباشد.
ماده  -6ب ه منظور آیج اد آنگیزه و رق اب ت ،ش ن اس ای ی و بهرهگیری آز تج ارت موفق و ی ادگیری متق اب ل
س ازمانهای فعال در آجرآی نظام پیش نهادها ،به برترین دس تگاه ها جایزه ملی نظام پیش نهادها تعلق
میگیرد.
تبص ره -معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور دس تورآلعملهای الزم برآی آجرآی
موضوع آین ماده رآ تهیه ،تدوین و آبال مینماید.
ماده  -17دس تگاه های آجرآی ی موظفند س االنه گزآرش عملکرد و بانک آطالعات آلک ترونیکی خود رآ در
آجرآی نظام پیشنهادها ،به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و معاونت برنامهریزی
و نظارت رآهبردی رییس جمهور آرآیه کنند.
آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/1/9به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور  -محمد رضا رحیمی

 1تصویب نامه شماره  44196/73208مورخ  1389/4/15وزیرآن عضو کمیسیون آمورآجتماعی و دولت آلک ترونیک
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دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها  -بخشنامه شماره
 200/90/35622مورخ  1390/7/23معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی ماده ( )2آیین نامه آجرآی ی ماده ( )20قانون مدیریت خدمات کش وری موض وع مص وبه ش ماره
 44196/4221ت اریخ  1389/1/14وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتم اعی و دول ت آلک ترونی ک،
دس تورآلعمل نحوه آس تقرآر و تدآوم نظام پذیرش و بررس ی پیش نهادها در دس تگاه های آجرآی ی به ش رح زیر
آبال میشود:
ماده  -1تعریف وآژگان
 -1پیش نهاد :هر نوع نظر ،فکر و رآه کاری که بتوآند وض عیت موجود رآ آس ان تر ،س ریع تر ،ص حیح تر،
آرزآن تر ،آیمن تر و مطلوب تر کند.
 -2پیش نهاد کمی :آجرآی آن س بب آفزآیش بهره وری ،بهبود فض ای کار ،آفزآیش رض ایت کارکنان و مانند
آینها میشود و قابلیت آندآزه گیری و محاسبه ریالی دآرد.
 -3پیش نهاد کیفی :آجرآی آن س بب آجرآی مطلوب برنامه های تحول آدآری ،آفزآیش بهرهوری ،بهبود
فض ای کار ،ص رفه جوی ی بهینه در منابع ،آفزآیش رض ایت مندی کارکنان و مانند آینها میش ود و قابلیت
آندآزهگیری و محاسبه ریالی ندآرد.
 -4شورآ :شورآهای تحول آدآری در سطح وزآرتخانه ها ،سازمانهای مستقل ،کمیسیونهای تحول آدآری
دس تگاه های وآبس ته و کمیس یونهای تحول آدآری و فناوری آطالعات آس تانها و نیز کمیس یونهای
آستانی سازمانها و آدآرآت کل آستانی.
 -5دبیرخانه :وآحدی آس ت که با آس تفاده آز نیروها و آمکانات موجود زیر نظر رییس دس تگاه فعالیت
نموده و فقط فعالیتهای آجرآی ی مربوط به آین نظام رآ آنجام میدهد.
 -6گروه آرزیابی :کمیته های تخصصی ،گروه های کارشناسی ،کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای آدآرآت
کل آستان و یا کارشناس بررسی کننده پیشنهادهای وآصله.
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 -7کمیته های تخص ص ی :با عض ویت کارش ناس انی آز وآحدهای مختلف به تناس ب موض وع و با نظر ش ورآ
تش کیل میش وند و آمور مربوط به بررس ی و کارش ناس ی پیش نهاد ،محاس به و برآورد منافع حاص ل آز آن،
آجرآی ی بودن پیشنهاد و مانند آینها رآ آنجام میدهد.
 -8گروه های کارش ناس ی :پس آز آس تقرآر نظام پیش نهادها و توس عه و تکامل آن ،آین گروه ها تش کیل
میش وند .آین گروه ها عالوه بر آنجام وظایف کمیته های تخص ص ی ،آرآیهی پیش نهادهای گروهی ،آجرآی
پیشنهادها و مانند آینها رآ نیز آنجام میدهند و جایگزین کمیته های تخصصی خوآهند شد.
 -9کمیته تخص ص ی نظام پیش نهادهای آدآره کل آس تان :به بررس ی پیش نهادهای آرآیه ش ده در س طح آدآره
کل آستان میپردآزد و حسب مورد به روشهای زیر عمل میکند:
آلف -پیشنهاد های ی که آنحصارآ به موآرد درون آدآره کل مربوط میشود ،در آین کمیته بررسی و درصورت
تصویب مبنای تصمیمگیری قرآر میگیرد.
ب -پیشنهاد های ی که در سطح آستان باید مطرح شود ،با آرآیهی نظر به شورآی تحول آستان برآی بررسی
آرآیه میشود.
ج -پیشنهاد های ی که مربوط به دستگاه آست ،با آرآیه نظر به آن دستگاه فرستاده میشود.
توضیح :آدآرآت کل آستانی ملزم به رعایت فرآیند بررسی پیشنهادهای مورد نظر آین دستورآلعمل هستند.
 -10پادآش کارش ناس ی :مبلغی آس ت که بهعنوآن جبرآن خدمات به فرد یا آفرآدی که آرزیابی پیش نهاد رآ
آنجام دآدهآند (آعم آز آنکه پیشنهاد رد یا قبول شود) پردآخت میشود.
 -11بذر پیشنهاد :موضوعات مشخصی آست که توسط شورآ آز طریق دبیرخانه به آطالع مدیرآن ،کارکنان
و سایرین میرسد تا پیشنهادهای خود رآ در آن زمینه آرآیه کنند.
 -12پیش نهاد دهنده :فرد یا گروهی آس ت که پیش نهاد خود رآ به یکی آز روشهای قابل قبول به دبیرخانه
آرآیه میکند.
 -13مجری یا مجریان :فرد یا آفرآدی آست که آجرآی پیشنهاد رآ برعهده دآرند.
 -14پیشنهاد آجرآ شده :پیشنهادی آست که به بهرهبردآری میرسد.
112

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -15نفر پیش نهاد (س رآنه) در س ال :ش اخص ی آس ت که آز تقس یم تعدآد کل پیش نهادهای دریافت ش ده در
طول یک سال به تعدآد کل کارکنان بهدست میآید.
ماده  -2مرآحل فرآیند آجرآی ی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها عبارت آست آز:
 -1پیشنهاد به روشهای مختلف آز جمله بهصورت آلک ترونیکی به دبیرخانه فرستاده شود.
 -2دبیرخانه حدآک ثر طی  2روز باید مرآتب تکمیل ،ناقص و یا تکرآری بودن پیش نهاد رآ بررس ی و نتیجه رآ
به آطالع پیشنهاد دهنده برساند و پیشنهادهای کامل رآ با آرآیه کد پیگیری به پیشنهاد دهنده ،در دستور
کار شورآ قرآر دهد.
 -3درصورتیکه به تشخیص شورآ ،پیشنهاد نیاز به بررسی کارشناسی دآشته باشد ،دبیرخانه آن رآ به گروه
آرزیابی ذی ربط آرجاع میدهد.
 -4گروه آرزیابی باید حدآک ثر طی یک هفته پس آز دریافت پیش نهاد ،نظر کارش ناس ی خود رآ به دبیرخانه
بفرس تد .در ص ورت نیاز به زمان بیش تر کارش ناس ی ،گروه آرزیابی موظف آس ت مرآتب رآ در زمان یک
هفته ،به دبیرخانه آطالع دهد و زمان مورد نیاز خود رآ آعالم کند.
 -5پس آز تصویب پیشنهاد در شورآ ،دستور آجرآی ی شدن آن توسط شورآ صادر میشود.
 -6ش ورآ برآس اس محاس به و برآورد منافع حاص ل آز آجرآی پیش نهاد در یک دوره یک س اله ،میزآن پادآش
پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان رآ تعیین و تصویب و با آمضای رییس دستگاه برآی پردآخت به وآحد
ذی ربط آبال میکند.
 -7دبیرخانه نتیجه تصمیم شورآ رآ به آطالع پیشنهاد دهنده میرساند.
ماده  -3وظایف شورآ در مورد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 -1تعیین خط مشی های آجرآی ی ،سیاستگذآری و برنامه های مرتبط با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
و تعیین زمینه های مناسب برآی آرآیه پیشنهادها
 -2تصمیمگیری در مورد رد یا پذیرش نهای ی پیشنهادها
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 -3تعیین و تایید برترین پیش نهاد کمی و کیفی (بیش ترین آثربخش ی) ،پیش نهاد دهنده برتر با بیش ترین
پیش نهاد (به ش رط حدآقل  10درص د پیش نهاد مص وب) ،کارش ناس برتر ،مجری برتر ،مدیر برتر (نفر
پیشنهاد بیشتر)
 -4تعیین و تایید پادآش ها و سایر هزینه ها آز محل  20درصد منافع حاصل آز آجرآی پیشنهادها
 -5نظارت بر عملکرد دبیرخانه
 -6تدوین و تص ویب ض وآبط و معیارهای تعیین پادآش کارش ناس ان بررس ی کننده و مجریان پیش نهادها و
حس ب میزآن مش ارکت و کمک آنها در آجرآ و آبال آن به وآحد ذی ربط با آمض ای رییس ش ورآ برآی
پردآخت.
 -7تعیین و تص ویب مش وق های عمومی به منظور تقویت فرهنگ مش ارکت میان کارکنان ،آز محل منافع
نظام پیشنهاد
تبصره :شورآ میتوآند بخشی آز وظایف خود رآ به گروه کارشناسی و یا کمیته های تخصصی وآگذآر کند.
ماده  -4وظایف دبیرخانه
 -1دریافت و ثبت پیشنهادها
 -2برنامهریزی برآی آیجاد زمینه شکوفای ی و رشد خالقیت در کارکنان
 -3نظارت بر حسن آجرآی پیشنهادهای مصوب و بررسی آثربخشی آنها و گزآرش به شورآ
 -4تهیه گزآرش عملکرد ساالنه نظام پیشنهادها و نحوه عملکرد گروه های آرزیابی و آرآیه آن به شورآ و سایر
مرآجع ذیصالح
 -5برگزآری جلسات شورآی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 -6پیگیری آجرآی مصوبات شورآ
 -7آرجاع پیشنهادهای مصوب برآی آجرآ و پیگیری مرآحل آجرآی آن
 -8آرآیه گزآرش کامل آجرآی پیشنهاد به شورآ ،پس آز پایان فرآیند آجرآی پیشنهاد و یا بهرهبردآری آز آن
 -9آعالم وضعیت پیشنهادهای دریافتی به کارکنان بهصورت مستمر
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 -10آطالعرسانی موضوعات آولویت دآر آعالم شده توسط شورآ بر حسب ضرورت (بذر پیشنهاد)
 -11پیشنهاد آجرآی فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مناسب به منظور گسترش نظام پذیرش پیشنهادها به
شورآ (مانند برگزآری سمینارها ،همایشها ،بازدیدها ،دوره های آموزشی و )...
 -12گردآوری منابع و ک تابهای مرجع علمی ،تجربیات و دس تاوردهای س ایر س ازمانها در زمینهی نظام
پذیرش و بررسی پیشنهادها
 -13آنجام مکاتبات ضروری نظام پیشنهادها در حدود تعیین شده توسط شورآ.
 -14ثبت و نگهدآری س وآبق پیش نهادها آز مرحلهی دریافت تا دریافت نتیجه و تش کیل بانک آطالعات
نظام پیشنهادها
ماده  -5نحوه آرزیابی و تعیین پادآش پیشنهاد و پردآخت آن
 -1میزآن ص رفهجوی ی حاص ل آز آجرآی پیش نهاد و آثربخش ی آن به وس یله کارش ناس یا وآحد ذی ربط
محاسبه و به تایید شورآ میرسد.
 -2پردآخت پادآش برآی پیش نهادهای کمی که توس ط ش ورآ مورد تص ویب قرآر گرفته آس ت ،در  3مرحله
آنجام میشود:
آلف -پس آز تصویب و آبال برآی آجرآ توسط شورآ ( % 20پادآش مصوب)
ب 3 -ماه پس آز شروع آجرآی پیشنهاد ( % 20پادآش مصوب)
ج -در پایان آجرآی پیشنهاد و کسب منافع مورد آنتظار آز آن با تایید شورآ ( % 60پادآش مصوب)
 -3میزآن پادآش پیش نهادهای کمی بنا به تش خیص ش ورآ معادل حدآک ثر  % 5آز ص رفه جوی ی ها و منافع
مالی قابل کسب در یک دوره یکساله آست.
 -4پادآش پیشنهادهای کیفی پس آز آجرآی کامل پیشنهاد پردآخت میگردد.
 -5میزآن پادآش پیش نهادهای کیفی بر آس اس میزآن تاثیر آنها در آجرآی مطلوب و بهنگام برنامه های
تحول آدآری ،آفزآیش بهره وری ،بهبود فض ای کار ،بهبود آرآیه خدمات ،آفزآیش رض ایت مندی مردم و
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کارکنان ،تمرکز زدآی ی ،بهبود س اختار س ازمانی ،بهبود فرآیند های آنجام کار و مانند آینها توس ط ش ورآ
برآورد و تعیین می شود.
 -6پادآش پیش نهادهای کیفی می توآند به ص ورت غیر نقدی مانند آعزآم به س فرهای زیارتی ،آعمال تش ویق
های ک تبی ،آهدآی کاال ،درج آمتیاز در فرم آرزش یابی ،بهره گیری آز ظرفیتهای ماده  68قانون مدیریت
خدمات کشوری و مانند آینها باشد.
 -7در ص ورتی که پس آز آجرآی پیش نهاد با بررس ی ها و گزآرش های نتایج آجرآ مش خص ش ود که آجرآی
پیشنهاد منجر به کسب منافع بیشتری آز میزآن برآوردی شده آست پادآش پیشنهاد دوباره محاسبه و مابه
آلتفاوت آن به پیشنهاد دهنده پردآخت می شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
حمایت از بخش غیر دولتی  -تصویب نامه شماره /163464ت45020ک مورخ  1389/7/22هیئت
وزیران
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی رییس جمهور و 1به آس تناد ماده ( )22قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب - 1386و
با رعایت جزء «ط» بند ( )1تصویب نامه شماره /158795ت38856ه مورخ  ،1386/10/1آیین نامه
آجرآی ی ماده ( )22قانون یادشده رآ به شرح ذیل تصویب نمودند:
ایین نامه اجرایاای ماده ( )22قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1در آین آیین نامه آصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
آلف  -بخش غیردولتی :آنوآع ش رک تها ،موس س ات ،س ازمانها ،نهادها ،تش کل ها ،آنجمنها ،جمعیت ها،
کانونها و ش ورآهای ی که دآرآی مجوز قانونی برآی فعالیت هس تند ،به آس تثنای وزآرتخانه ها ،موس س ات و
ش رک ته ای دولتی مش مول موآد ( )2( ،)1و( )3ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری و نه اده ای عمومی
غیردولتی که بیش آز پنجاه درصد بودجه ساالنه آنها آز محل منابع دولتی تامین می شود.

 1نامه شماره  45020/278093مورخ  1389/12/5دبیر هیئت دولت
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ب -مو سسه متقاضی :شخص حقوقی غیردولتی که دآوطلب آنجام یا مجری بخشی آز تصدی های دستگاه
های آجرآی ی در قالب ماده ( )22قانون مدیریت خدمات کشوری آست.
ج -موس س ه مجری :ش خص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده ( )22قانون مدیریت خدمات کش وری و
سایر قوآنین و مقررآت مربوط ،آنجام بخشی آز تصدی های دستگاه آجرآی ی رآ برعهده میگیرد.
د -قرآردآد حجمی :قرآردآدی که برآس اس فعالیت مش خص ،حجم کار معین ،قیمت هر وآحد کار و قیمت
کل ،به طور شفاف و مشخص منعقد میشود.
ه  -تعاونی کارکنان خارج ش ده آز دولت :آن دس ته آز ش رک تهای تعاونی که س هامدآرآن آن کارکنان دولت
بوده و پس آز آبال آین آیین نامه و قبل آز بازنش س تگی ،رآبطه آس تخدآمی خود رآ آز طریقی به آس تثنای
بازنشستگی و آخرآج با دستگاه آجرآی ی متبوع خود قطع کرده آند.
و -خرید خدمت :حالتی که دس تگاه ،خدمات مورد نظر خود رآ آز موس س ات مجری خریدآری میکند،
بدون آنکه نیروی آنسانی یا تجهیزآت و آمکاناتی در آختیار موسسات مذکور قرآر دآده باشد.
ز -مش ارکت در آرآیه خدمت :حالتی که دس تگاه تمام یا بخش ی آز تجهیزآت و آمکانات مورد نیاز برآی آرآیه
خدمات رآ درآختیار موسسات مجری قرآر دآده و خدمات مورد نظر رآ آز موسسات مجری خریدآری میکند.
ح  -وآگذآری مدیریت :حالتی که دس تگاه تمام تجهیزآت ،آمکانات و منابع آنس انی مورد نیاز برآی آرآیه
خدمات رآ در آختیار موس س ات مجری قرآر دآده و موس س ات مجری با مدیریت ص حیح و آثر بخش
مجموعه ،خدمات مورد نظر دس تگاه آجرآی ی رآ آرآیه میکنند و دس تگاه آجرآی ی هزینه خدمات مدیریتی
موسسات مجری رآ پردآخت میکند.
ماده  -2تمامی دس تگاه های آجرآی ی دخیل در فرآیند ثبت و تاس یس ش رک تها ،آرآیه مجوزهای فنی و
گوآهینامه های تخص ص ی ،موظفند فرآیند های کاری خود رآ به نحوی آص الح نمایند که تمامی آمور مذکور
ظرف ده روز کاری آنجام شده و پاسخ متقاضی به صورت ک تبی دآده شود.
ماده  - 3دستگاه های آجرآی ی یادشده موظفند:
آلف  -فرآیند های آص الحی رآ در درگاه موض وع ماده ( )12آین آیین نامه آطالع رس انی کرده و در ص ورت
نیاز به روز آوری کنند .آطالع رسانی فرآیند ها باید حدآقل شامل موآرد ذیل باشد:
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 -1مدآرک و فرمهای مورد نیاز
 -2مرآحل آنجام کار
 -3زمانبندی فعالیتها
 -4مکانها و زمانهای مرآجعه برآی آنجام کار
 -5سایر آطالعاتی که میتوآند در تسریع فرآیند و آفزآیش رضایت مندی متقاضیان موثر باشد.
ب  -ظرف یک س ال آقدآمات الزم رآ برآی آمکان آرآیه تمام مرآحل خدمت یا حدآقل آنجام مرآحل زیر به
صورت آلک ترونیکی برآی متقاضیان فرآهم نمایند:
 -1دریافت درخوآست متقاضیان
 -2ثبت و پیگیری درخوآست متقاضیان
 -3دریافت فرمهای تکمیل شده متقاضیان
 -4آطالع رسانی به متقاضی آز وضعیت درخوآست وی در مرآحل مختلف فرآیند
ج  -آدرس درگ اه خود رآ ک ه آرآی ه خ دم ات آلک ترونیکی آز طریق آن آنج ام میش ود ،در درگ اه موض وع
ماده( )12قرآر دهند تا با آیجاد یکپارچگی و تمرکز در آطالع رس انی ،جس تجو و دس ترس ی به آطالعات و
خدمات موردنیاز توسط موسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد.
ماده  -4خدماتی که برآس اس آین آیین نامه به ص ورت خرید خدمت آز بخش غیردولتی تامین میش وند،
باید دآرآی ویژگیهای زیر باشند:
آلف  -مش خص و کمیت پذیر باش ند و بتوآن تعدآد موردنیاز دس تگاه آجرآی ی یا ذینفعان آن دس تگاه رآ به
آن خدمت برآساس تعدآد ،سرآنه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.
ب -آمکان تعیین ویژگیهای کمی و کیفی برآی خدمات مورد آنتظار وجود دآش ته باش د تا دس تگاه آجرآی ی با
آستفاده آز آنها بتوآند بر کیفیت و کمیت خدمات آرآیه شده نظارت کند.
ج -ترجیحا در وآحدهای عملیاتی مس تقل آنجام ش وند مانند آموزش و پرورش دآنش آموزآن در مدآرس و
رسیدگی و درمان بیمارآن در بیمارستانها.
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ماده  - 5آس تفاده آز ظرفیت ها و توآنمندیهای موس س ات متقاض ی برآی آنجام تص دی های دس تگاه های
آجرآی ی می توآند به صورت خرید خدمت ،مشارکت یا وآگذآری مدیریت باشد .در هر یک آز حاالت مذکور
عقد قرآردآد باید به صورت حجمی باشد.
ماده  - 6تعیین قیمت س رآنه خدمات یا فعالیتها برآی خرید خدمات آز موس س ات مجری ،مش ارکت یا
وآگذآری مدیریت به آنها ،قیمت یا هزینه تمام ش ده آی آس ت که برآس اس ماده ( )16قانون مدیریت
خدمات کش وری و آیین نامه ها و دس تورآلعملهای آن محاس به و تعیین می ش ود .در موآرد مش ارکت و
وآگ ذآری م دیری ت ،هزین ه ه ای مربوط ب ه تجهیزآت و آمک ان اتی ک ه توس ط دس تگ اه آجرآی ی در آختی ار
موسسات مجری قرآر می گیرد ،در قیمت تمام شده محاسبه نمی شود.
ماده  - 7با رعایت آص ول بیس ت و نهم و س ی آم قانون آس اس ی در آرتباط با تامین خدمات بهدآش تی -
درمانی و آموزش و پرورش ،در ص ورت توآفق بین موس س ات مجری و دس تگاه های آجرآی ی ،موس س ات
مذکور می توآنند بخش ی آز هزینه آرآیه خدمت رآ آز مرآجعان دریافت کنند .در ص ورت نیاز به دریافت
مجوزهای قانونی برآی آین کار ،دس تگاه آجرآی ی موظف به پیگیری و هماهنگی با مرآجع ذی ربط برآی
کسب مجوزهای قانونی الزم آست.
ماده  -8آنتخاب موس س ه مجری آز بین موس س ات متقاض ی ،به ص ورت رقابتی و آز طریق درج آگهی و
آعالن عمومی در درگاه موض وع ماده ( )12و بررس ی ص الحیت های علمی ،آخالقی و آجرآی ی متقاض یان و
برگزآری مناقصه می باشد.
ماده  -9تعاونی های کارکنان خارج شده آز دولت،آز مفاد ماده ( )8آین آیین نامه مستثنی می باشند.

1

ماده  - 10دس تگاه های آجرآی ی در ص ورت آمکان می توآنند س اختمان ،تجهیزآت آدآری و فنی الزم برآی
آرآیه خدمات رآ درآختیار موسسات مجری قرآر دهند ،در آین صورت:
آلف  -سهم آقالمی که دستگاه آجرآی ی در آختیار موسسه مجری قرآر می دهد ،در محاسبه قیمت (هزینه)
تمام شده خدمت منظور نمی شود.

 1تصویب نامه شماره /192624ت  45020ه مورخ  ۱۳۹۰ /۹/ ۳۰و شماره/73857ت45020ه مورخ  1391/4/19هیئت
وزیرآن
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ب -آقالمی که دس تگاه آجرآی ی می توآند در آختیار موس س ه مجری قرآر دهد ،باید در هنگام فرآخوآن و
آعالن عمومی مشخص و آعالم شود.
ج -ساختمان و تجهیزآتی که در آختیار موسسه مجری قرآر دآده می شود ،باید با حجم و تنوع خدماتی که
آرآیه می ش ود ،متناس ب باش د .موس س ه مجری نمی توآند آز س اختمان و تجهیزآتی که توس ط دس تگاه
آجرآی ی در آختیار وی قرآر گرفته آست ،آستفاده دیگری کند.
ماده  - 11به منظور کمک به تامین نقدینگی و منابع مالی الزم برآی آدآره مو سسات مجری و توسعه آنها،
بانک مرکزی جمهوری آس المی آیرآن موظف آس ت با همکاری وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی و معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،دس تورآلعمل نحوه آعطای تس هیالت و کمکهای مالی به
موسسات مذکور رآ ظرف سه ماه پس آز آبال آین آیین نامه ،تدوین و آبال نماید.
ماده  -12به منظور آطالع رس انی ،آموزش ،س اماندهی ،حمایت ،نظارت و آیجاد فرص ت های برآبر و
دس ترس ی به بازآر برآی موس س ات متقاض ی ،نه ماه پس آز آبال آین آیین نامه ،درگاهی برآی تحقق آمور
یادش ده توس ط معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور تش کیل و رآه آندآزی میش ود.
دس تگاه های آجرآی ی و موس س ات متقاض ی موظفند برآس اس دس تورآلعملی که معاونت توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی رییس جمهور تدوین و آبال میکند ،آطالعات مربوط به خود رآ که مورد نیاز آین پورتال
میباشد ،تهیه و با آستفاده آز دسترسی های ی که مدیریت آین پورتال در آختیار آنها قرآر میدهد ،در پورتال
مذکور بار گذآری کنند.
ماده  – 13برنامه ریزی و نظارت بر آجرآی تکالیف مندرج در آین آیین نامه برعهده کار گروه ماده ()4
آیین ن ام ه آجرآی ی م اده( )24ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری ،موض وع تص وی ب ن ام ه ش م اره
/231378ت 43908ک مورخ  1388/11/21می باشد.
ماده  - 14در ش هرهای ی که مش مول بند (ط) ماده ( )29قانون مدیریت خدمات کش وری می باش ند،
مو سسات مجری صرفا باید در مجتمع های آدآری مذکور یا حدآک ثر در شعاع پانصد متری آنها مستقر شده
و به آرآیه خدمات بپردآزند.
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ماده  -15آش خاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ص رفا در قالب آنوآع ش رک تها مثل س هامی عام ،س هامی
خ اص و تع اونی ک ه برآس اس قوآنین مربوط تش کی ل ش ده و فع الی ت می کنن د ،می توآنن د ب ه عنوآن
موسسات متقاضی و مجری در آین حوزه فعالیت کنند.
ماده  -16بودج ه مورد نی از برآی آنج ام تک الیف من درج در آین آیین ن ام ه برآس اس آرآی ه برن ام ه توس ط
دس تگاه های آجرآی ی در بودجه س االنه آنها پیش بینی می ش ود .تخص یص آعتبارآت پیش بینی ش ده منوط
به رعایت مفاد آین آیین نامه می باشد.
ماده  -17س تاد برنامه ریزی تحول آدآری کش ور ،مس ئول آنجام هماهنگی های الزم ،پیگیری و تحقق
تکالیف آین آیین نامه آس ت و گزآرش عملکرد دس تگاه های آجرآی ی کش ور رآ به ص ورت س االنه تدوین و به
هیئت وزیرآن آرآیه می کند.
ماده  -18موس س ات موض وع آین آیین نامه نیروی آنس انی موردنیاز رآ آز کارکنان موجود تامین و نیروی
جدید رآ آز طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور بکارگیری کنند.
تبصره -تمدید قرآردآد نیروی آنسانی طرف قرآردآد شرکت منوط به آبرآز رضایت دستگاه مربوط آست.
آین تصویب نامه در تاریخ  1389/7/11به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی  -تصویب نامه شماره /76254ت  36095ه مورخ
 1388/4/10هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1388/2/20بنا به پیش نهاد ش ماره  100/17257مورخ 1387/2/29
معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون
آساسی جمهوری آسالمی آیرآن تصویب نمود:
- 1شهرستانها ،بخش ها و دهستان های مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب
نامه هیئت وزیرآن آس ت ،حس ب مورد به عنوآن مناطق محروم و کمتر توس عه یافته در آمور حمایتی
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موض وع قوآنین و مقررآت زیر تعیین می گردند .مناطق کمتر توس عه یافته و محروم آختص ارآ در آین
تصویب نامه ”،مناطق کمتر توسعه یافته “ نامیده می شود.
آلف  -قانون آلحاق یک تبص ره به قانون آص الح جدول ش ماره( )4و ( )8قانون برنامه چهارم توس عه
آقتص ادی ،آجتماعی و فرهنگی جمهوری آس المی آیرآن و قانون بودجه س ال  1385کل کش ور به منظور
آختص اص دو درص د ( )% 2آز درآمد حاص ل آز ص ادرآت نفت خام و گاز طبیعی به آس تانهای نفت خیز و
گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور -مصوب -.1386
ب  -موآد(  )92و(  )132آصالحی قانون مالیات های مستقیم  -مصوب - .1380
پ  -ماده ( )50قانون برنامه س وم توس عه آقتص ادی ،آجتماعی و فرهنگی جمهوری آس المی آیرآن -مص وب
( -1379تنفیذ شده به موجب ماده ( )103قانون برنامه چهارم توسعه -مصوب .)-1383
ت -قانون آلزآم دولت برآی جبرآن عقب ماندگی های آس تانها و مناطقی که ش اخص های توس عه آنها زیر
شاخص میانگین کشور آست -مصوب -.1381
ث -بند” ″4آصالحی قانون رآجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی آیرآن -مصوب -.1376
ج -تبص ره(  )3بند “آلف” ماده( )3قانون آص الح موآدی آز قانون برنامه چهارم توس عه آقتص ادی،
آجتماعی و فرهنگی جمهوری آس المی آیرآن و آجرآی س یاس تهای کلی آص ل چهل و چهارم( )44قانون
آساسی  -مصوب -.1386
چ  -تبصره( )3ماده( )38قانون مالیات بر آرزش آفزوده -مصوب -.1387
ح -تبصره( )2ماده( )23قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب -.1386
خ -ماده( )24قانون آلحاق موآدی به قانون تنظیم بخشی آز مقررآت مالی دولت  -مصوب -.1384
د -مقررآت آس تفاده آز تس هیالت حس اب ذخیره آرزی موض وع ماده( )1قانون برنامه چهارم توس عه
آقتصادی ،آجتماعی و فرهنگی جمهوری آسالمی آیرآن -مصوب -.1383
تبصره - 1در موآردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست آین تصویب نامه آمده آست ،حسب
مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستان های تابع آنها نیز خوآهد بود.
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تبصره - 2تمامی نوآحی ص نعتی روس تای ی و وآحدهای موجود در آن مطابق ماده( )6تص ویب نامه ش ماره
/116002ت35253ه مورخ  1385/9/18موض وع آیین نامه آجرآی ی قانون حمایت آز آیجاد نوآحی
صنعتی روستای ی ،مشمول قوآنین و مقررآت حمایت آز مناطق کمتر توسعه یافته هستند.
-2محدوده جغرآفیای ی فعلی ش هرس تانها ،بخش ها و دهس تان های موض وع فهرس ت پیوس ت ،مال ک
آعمال تس هیالت و حمایت های موض وع آین تص ویب نامه می باش د و تغییرآت آتی تقس یمات کش وری و
محدوده آنها تاثیری در تدآوم آعمال تسهیالت و حمایت های یاد شده نخوآهد دآشت.
-3نقاط کمتر توس عه یافته قبلی که نام آنها در فهرس ت پیوس ت نیامده آس ت ،به ش رح زیر تعیین تکلیف
میشود:
آلف  -فهرس ت ض میمه تص ویب نامه ش ماره /21372ت28893ه مورخ  1382/4/31و فهرس ت مناطق
توس ع ه نی افت ه موض وع تبص ره ( )3م اده ( )2تص وی ب ن ام ه ش م اره /10733ت22957ه مورخ
 1379/3/21و مصوبات مشابه در مورد وآحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ( )132آصالحی قانون
1
مالیات های مستقیم همچنان تا پایان ده سال مالک عمل خوآهد بود.
ب  -تسهیالت آعطای ی آز محل حساب ذخیره آرزی به آشخاص حقیقی و حقوقی که تا تاریخ 1388/4/10
ش روع به آجرآی طرح در مناطق کمتر توس عه یافته قبلی نموده آند همچنان طبق ش رآیط و ض وآبط
2
آعطای ی تسهیالت آز محل حساب ذخیره آرزی مشمول شرآیط ترجیحی در آین مناطق می باشند.
پ  -سهم تخصیص یافته سال  1387آز محل درآمد حاصل آز دو درصد صادرآت نفت خام و گاز طبیعی
در آمور زیر بنای ی و عمرآنی و نیز معافیت آز حقوق و عوآرض دولتی (موض وع ماده(  )50قانون برنامه
س وم توس عه) و معافیت مالیاتی (موض وع ماده(  )92آص الحی قانون مالیات های مس تقیم) و تس هیالت
موضوع سایر قوآنین و مقررآت مذکور در بند(  )1آین تصویب نامه برآی شهرستانها و بخش ها و دهستان
های ی که نام آنها در فهرس ت پیوس ت نیامده آس ت ،بر آس اس ض وآبط قبلی تا پایان س ال  1387قابل
آعمال آست.
 1تصویب نامه شماره /8241ت  51618ه مورخ  1395/1/29هیئت وزیرآن
 2تصویب نامه های شماره /131365ت  53842ه مورخ  1395/10/23و شماره /92582ت  54454ه مورخ 1396/7/30
هیئت وزیرآن
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-4فهرس ت پیوس ت آین تص ویب نامه ،فقط برآی قوآنین و مقررآت حمایتی دولت ،مندرج در بند( )1آین
تصویب نامه مال ک عمل می باشد.
-5مفاد آین تصویب نامه آز آبتدآی سال  1388مال ک عمل می باشد.
تبص ره -مدت آعتبار فهرس تهای موض وع جزء (ث) و تبص ره( )2بند( )2تص ویب نامه ش ماره /12290ت
33051ه مورخ  1384/3/24در مورد قوآنین و مقررآت موض وع بند( )1آین تص ویب نامه برآی س الهای
1386و  1387تنفیذ می شود.
-6مع اون ت برن ام ه ریزی و نظ ارت رآهبردی رییس جمهور موظف آس ت ب ا هم اهنگی دفتر آمور من اطق
محروم کشور و معاونت حقوقی و آمور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاه های آجرآی ی مربوط ظرف سه
ماه بعد آز تص ویب هر یک آز برنامه های پنج س اله توس عه آقتص ادی ،آجتماعی و فرهنگی ،فهرس ت های
پیوست رآ با توجه به میزآن توسعه و محرومیت زدآی ی شهرستان ،بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده
و همرآه با آصالحات ضروری برآی تصمیم گیری به هیئت وزیرآن آرآیه نماید.
معاون آول رییس جمهور -پرویز دآودی
پیوست 76254
احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدی گرانه  -تصویب نامه شماره /231378ت43908ک مورخ
 1388/11/21هیئت وزیران
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و به آستناد تبصره ( )2ماده ( )24قانون مدیریت
خدمات کش وری -مص وب  - 1386وبا رعایت بند (ط) تص ویب نامه ش ماره/158795ت38856ه
مورخ 1386/10/1آیین نامه آجرآی ی ماده یادشده رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
ایین نامه اجرایاای ماده ( )24قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1دس تگاه های آجرآی ی بعد آز آحص ای تص دی های آجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی و زیربنای ی خود
نس بت به وآگذآری موآرد قابل وآگذآری با رعایت قانون مدیریت خدمات کش وری پس آز هماهنگی با
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معاونت های توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس
جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین آقدآم نمایند.
ماده  - 2در ص ورتی که آمکان وآگذآری تص دی های موض وع ماده ( )1آین آیین نامه میس ر نباش د،
دستگاه های آجرآی ی به تشخیص شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی تا برطرف شدن موآنع وآگذآری
کماکان آنجام خدمات مزبور رآ برعهده دآرند.
تبص ره -در مورد وآحدهای آس تانی و ش هرس تانی ،پیش نهاد دس تگاه آجرآی ی به تایید ش ورآی برنامه ریزی و
توسعه آستان خوآهد رسید.
ماده  - 3در آجرآی آین آیین نامه ،وآگذآری بناها و آموآل دولتی که آز نفایس ملی می باش ند .ممنوع بوده
و مشمول آحکام آین آیین نامه نمی باشند.
ماده  -4در هر یک آز دس تگاه های آجرآی ی ،کار گروهی تحت عنوآن کاهش تص دی های دولت متش کل
آز س ه آلی پنج نفر آز معاونان ،مدیرآن و ص احب نظرآن به آنتخاب وزیر یا باالترین مقام دس تگاه تش کیل
میشود .کار گروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و آرآیه سیاستها و خط مشی ها و تدوین شیوه
مستند سازی فرآیند و نحوه وآگذآری تصدی ها میپردآزد.
تبصره -یکی آز آعضای کار گروه موضوع آین ماده باید ذی حساب دستگاه آجرآی ی باشد.
ماده  - 5وظایف کار گروه یادشده حسب مورد به شرح زیر آست:
آلف  -تهیه و تدوین برنامه آجرآی ی نحوه وآگذآری تص دی های دس تگاه و آرآیه آن به مرجع ذی ربط جهت
1
آتخاذ تصمیم نهای ی.
ب  -تعیین و آحص ای تص دی های آجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی و زیربنای ی قابل وآگذآری در دس تگاه بر
آساس آولویت های مربوط و آرآیه آن به مرجع ذی ربط جهت آتخاذ تصمیم نهای ی.
ج  -تعیین میزآن هزینه س رآنه تامین خدمات برآی فعالیت های قابل وآگذآری در دس تگاه و آرآیه آن به
مرجع ذی ربط جهت آتخاذ تصمیم نهای ی.

 1تصویب نامه شماره /176420ت  44852ک مورخ  1389/8/8وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک
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د -تعیین و تنظیم چارچوب ها ،قرآردآدهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قرآردآدهای موجود.
ه  -تعیین روش های وآگذآری تصدی های قابل وآگذآری و آرآیه آن به مرجع ذی ربط جهت آتخاذ تصمیم
نهای ی.
و -تعیین تس هیالت و حمایت های مورد نظر برآی بخش غیردولتی متقاض ی برآبر قوآنین و مقررآت مربوط
و آرآیه آن به مرجع ذی ربط جهت آتخاذ تصمیم نهای ی.
ز  -تعیین ض مانت های الزم به منظور جلوگیری آز تغییر کاربری و حفظ و حرآس ت آز آموآل منقول و غیر
منقول وآگذآر شده و آرآیه آن به مرجع ذی ربط جهت آتخاذ تصمیم نهای ی.
ح  -تدوین و تص ویب آس تاندآردها و معیارهای موردنظر در خص وص کیفیت و قیمت خدمات و تص دی
های قابل وآگذآری با هماهنگی معاونتهای توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی
و نظارت رآهبردی رییس جمهور.
ط -قیمت گذآری برآی س اختمان ها و پروژه های تملک دآرآی ی های س رمایه آی نیمه تمام با حفظ کاربری
آنها پس آز آتمام پروژه و آدآره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی -پیش بینی و تعیین آهدآف کمی س االنه آز س وی دس تگاه به تفکیک هر یک آز فعالیتها برآی س تاد و
وآحدهای آستانی.
ک -قیمت گذآری آجاره س اختمان ها و آموآل منقول برآس اس میانگین قیمت کارش ناس ی س ه کارش ناس
رس می دآدگس تری و تایید معاونتهای توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی و
نظارت رآهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزآری مناقصات.
ل -نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرآردآد آز شرآیط وآگذآری.
م -تعیین س از و کار مربوط به آعطای تس هیالت مالی آعم آز تخص یص آعتبارآت موآرد مربوط به وجوه
آدآره ش ده ،تعیین قیمتها ،نحوه آخذ و تعیین میزآن ض مانت های مالی موردنیاز برآس اس قوآنین و
مقررآت مربوط.
ن -تعیین آعضا و شرح وظایف کار گروه های آستانی و شهرستانی.
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تبص ره -گزآرش کار گروه با تایید باالترین مقام دس تگاه و توس ط وی پس آز هماهنگی با معاونتهای توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور آنجام می پذیرد.
ماده  - 6به منظور پیگیری ،نظارت و کنترل و آجرآی س یاس تهای تعیین ش ده توس ط کار گروه موض وع
ماده ( )5آین آیین نامه ،کارگروه های آس تانی و در ص ورت لزوم کار گروه های ش هرس تانی در وآحدهای
آستانی و شهرستانی دستگاه های آجرآی ی تشکیل می شوند.
تبص ره -ترکیب آعض ا و نحوه تعامالت با کار گروه و با یکدیگر توس ط کار گروه مس تقر در س تاد تعیین
میگردد.
ماااده  - 7ب ه منظور آرتق ای آنگیزه در بخش غیردولتی برآی قبول تص دی ه ای دولتی ،حم ای ت ه ا و
تس هیالت پیش بینی ش ده ذیل عالوه بر ش رآیط و ض وآبط عمومی پیمان مص رح در بخش نامه ش ماره
 102/1088- 54/842مورخ  1378/2/3س ازمان برنامه و بودجه س ابق پس آز تایید معاونت های
برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور و توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور قابل آرآیه
می باشد:
آلف  -آعطای تسهیالت بانکی و مالیاتی با شرآیط مناسب در چارچوب قوآنین و مقررآت مربوط.
ب  -وآگذآری زمین و آرآیه خدمات زیربنای ی با نرخ کارشناسی برآی مشارکت با دولت.
ج  -آرآیه وآم های قرض آلحسنه به متقاضیان بخش خصوصی آز محل وجوه آدآره شده.
د  -پردآخت بخش های ی آز هزینه س رآنه تامین خدمات به آش خاص طرف قرآردآد در آزآی آنجام خدمات
مشخص و برآساس قرآردآدهای منعقده.
ماده  - 8در فرآیند وآگذآری فعالیتها و وآحدهای قابل وآگذآری دس تگاه آجرآی ی به روش وآگذآری مدیریت
و خرید خدمت و مش ارکت پس آز تعیین ص الحیت های فنی و آجتماعی متقاض یان و در ش رآیط برآبر،
آولوی ت ب ا آیث ارگرآن آنقالب آس المی ،ش رک ته ای تع اونی آیث ارگرآن ،هیئته ای آمن اء ،نه اده ای عمومی
غیردولتی موض وع قانون فهرس ت نهادها و موس س ات عمومی غیردولتی -مص وب  ،- 1373ش هردآری ها و
دهیاریها و موسسات عام آلمنفعه و نهادهای متشکل آز کارکنان دستگاه آجرآی ی و بازنشستگان به صورت
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شخص حقوقی آز جمله شرک تهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رآبطه آستخدآمی آنها با دستگاه دولتی
خوآهد بود.
تبص ره -آولویت وآگذآری آماکن با کارکنان دس تگاه آجرآی ی آس ت که در ص ورت قطع رآبطه آس تخدآمی
دولتی ،تمام یا بخشی آز آماکن و تجهیزآت به صورت رآیگان به آنان وآگذآر میشود مشروط به آینکه تغییر
کاربری ندهند و وظایف و خدمات آس تاندآرد که مورد تایید دس تگاه باش د آرآیه بدهند و نیروی آنس انی رآ با
خرید خدمت مستقیما تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده  -9در روش وآگذآری مدیریت و مش ارکت طرف قرآردآد به آزآی حفظ کارکنان مش روط به قطع رآبطه
آس تخدآمی آنان و پردآخت حدآقل حقوق و مزآیای آنان طبق آحکام رس می به همان نس بت آز تخفیف،
تقس یط و تس هیالت ویژه با توآفق برآس اس قرآردآدی که مفاد آن به تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی میرسد ،برخوردآرند.
تبص ره -س ایر کارکنان موجود در وآحد وآگذآر ش ده توس ط دس تگاه آجرآی ی مربوط به وآحدهای دیگر
منتقل خوآهند شد.
ماده  -10ب ه منظور تعیین آج اره و قیم ت گ ذآری آم اکن و س اختم انه ای مش مول وآگ ذآری نظر س ه
کارشناس رسمی دآدگستری با تایید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و برنامه
ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور مال ک عمل خوآهد بود.
ماده  -11تعرفه آرآیه خدمات وآگذآر ش ده و تعیین هزینه س رآنه تامین خدمات در فعالیتهای وآگذآر ش ده
حسب تعهد توسط کار گروه موضوع ماده ( )4آین آیین نامه ،ضمن رعایت ضوآبط قانونی موجود و آخذ
مصوبات قانونی موردنیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه پس آز تایید معاونت های
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور آنجام می
پذیرد.
ماده  - 12تغییر کاربری مرآکز و وآحدهای وآگذآر ش ده ممنوع می باش د و در موآرد آس تثنا با ذکر دالیل
موجه و پس آز تصویب در کار گروه موضوع ماده ( )4و دریافت مابه آلتفاوت آرزش آفزوده ناشی آز تغییر
کاربری به نفع دولت با پیش نهاد باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی ذی ربط و طی مرآحل تص ویب در هیئت
وزیرآن بالمانع خوآهد بود.
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ماده  - 13وزیرآن در محدوده حوزه کاری خود و آس تاندآرآن در آس تانها مس ئول نظارت بر حس ن آجرآی
آین آیین نامه می باشند و مکلفند گزآرش عملکرد دستگاه های آجرآی ی آستان رآ در مقاطع شش ماهه تهیه
و به معاونت های توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس
جمهور آرآیه نمایند و آین معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.
آین تصویب نامه در تاریخ  1388/11/17به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
تفکیک ماموریت ها و وظایف حاکمیتی از تصدی گری  -بخشنامه شماره  200/90/18189مورخ
 1390/7/24معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در رآس تای تفکیک مامور یت ها و وظایف حاکمیتی آز تص دی گری در دس تگاه های آجرآی ی و نحوه
وآگذآری تصدی ها مقتضی آست جدول پیوست رآ بر آساس ماموریت ها و وظایف قانونی دستگاه و مفاد
آیین نامه ماده  24قانون مدیریت خدمات کش وری و آص الحیه مربوط به ش ماره /231378ت 43908
ک مورخ  ،1388/11/21تکمیل و حدآک ثر ظرف مدت دو هفته به منظور بررسی و آعالم نظر به معاونت
نوسازی و تحول آدآری آین معاونت آرسال نمایید.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
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فصل سوم قانون  -حقوق مردم
تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  -تصویب نامه شماره .13/18540ط مورخ 1381/2/10
شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در نودمین جلس ه مورخ  1381/1/25بنا به پیش نهاد س ازمان مدیریت و برنامه ریزی
کش ور به منظور تکریم و جلب رض ایت مردم و آرباب رجوع نس بت به عملکرد وآحدهای آجرآی ی کش ور
تصویب نمود ،کلیه وزآرتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شرک تهای دولتی ،شرک تها و موسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند ،آز جمله نیروی آنتظامی ،شهردآری تهرآن و سایر شهردآری
ها ،بانکها و ش رک تهای بیمه ،همچنین موس س ات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای آنقالب آس المی
که آز بودجه عمومی دولت آستفاده میکنند نسبت به آنجام موآرد زیر آقدآم نمایند.
شفاف و مستند سازی نحوه ارایه خدمات به ارباب رجوع:
ماده  -1کلیه مدیرآن ،روس ا و مس ئولین وآحدهای س تادی و آجرآی ی دس تگاه های موض وع آین مص وبه
(وآحدهای دآرآی آرباب رجوع مس تقر در مرکز ،آس تان ،ش هرس تان و بخش و )...مکلفند ،جهت ش فاف
س ازی نحوه آرآیه خدمت به مردم حدآک ثر تا تاریخ  ،1381/7/1آطالعات الزم در خص وص خدمات قابل
آرآیه به آرباب رجوع رآ به نحوی که حاوی موآرد زیر باشد ،مستند کرده و در آختیار مرآجعین قرآر دهند:
 نوع خدمات قابل آرآیه به آرباب رجوع مقررآت مورد عمل و مرآحل آنجام کار مدت زمان آنجام کار مدآرک مورد نیاز و فرمهای مورد عمل عنوآن وآحد ،محل آستقرآر ،نام متصدی آنجام کار و تعیین آوقات مرآجعه نوع فن آوری مورد آستفادهتبص ره  :روس ای وآحدهای آجرآی ی در مرکز و آس تان موظفند یک نس خه آز آطالعات و مک توبات آرآیه ش ده
به مردم رآ حس ب مورد به دبیرخانه ش ورآی تحول آدآری دس تگاه متبوع در مرکز یا کمیس یونهای تحول
آدآری مربوط در آستان آرسال نمایند.
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اطالع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مردم:
ماده  - 2کلیه آطالعات مذکور در ماده یک باید به ترتیب آولویت و آز طرق ذیل به آطالع عموم مردم و
مخاطبین برسد:
 نصب در تابلوی رآهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مرآجعین تهیه بروشور و توزیع بین آرباب رجوع و مخاطبین نصب نام و نام خانوآدگی ،عوآمل متصدی آنجام کار ،پست سازمانی و روئس وظایف آصلی کارکنان درمحل آستقرآر آنان
 رآه آندآزی خط تلفن گویا برآی رآهنمای ی مردم حدآک ثر ظرف « »7ماه آز تاریخ آبال مصوبهماده  - 3دس تگاه های مش مول آین مص وبه مکلفند نس بت به تهیه ک تاب رآهنمای مرآجعین و آیجاد
س ایت آینترنتی جهت آطالع رس انی در خص وص خدمات قابل آرآیه دس تگاه های آجرآی ی به مردم و آرباب
رجوع بر آساس بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آقدآم نمایند.
تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم:
ماده  - 4دستگاه های مشمول آین مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور آخالقی سازمان متبوع
مش تمل بر موآرد ذیل با توجه به مبانی آعتقادی و آخالقی برآی تثبیت رفتارهای مناس ب ش غلی مورد
آنتظار جهت آرج نهادن و آحترآم به مردم آقدآم نمایند :
آلف  -نظم و آمادگی برآی آرآیه خدمات به مردم ،وقت شناسی ،نظم و آرآستگی لباس و ...
ب  -رعایت آدب و نزآکت ،عدآلت و آنصاف در آرآیه خدمات خوب به مردم ،همکاری و خوش برخوردی.
ج  -آمادگی برآی آرآیه آطالعات و توضیحات کافی در هنگام مورد نیاز به خدمت گیرندگان.
د  -وجود تمایالت مثبت به کار ،متناسب با نوع کار و فعالیتها.
ه  -برآی آحترآم به آرباب رجوع کلیه وآحدهای آجرآی ی موظفند فض ای مناس ب آدآری برآی حض ور آرباب
رجوع آختصاص دهند و آمکانات و تسهیالت الزم رآ برآی آسایش و آستقرآر آنان فرآهم نمایند.
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و  -تمامی وآحدها مکلفند نام و نام خانوآدگی عوآمل متص دی آنجام کار ،پس ت س ازمانی و فهرس ت آص لی
وظایف کارکنان خود رآ در محل آستقرآر آنان به نحو مناسب و قابل رویت برآی مرآجعان نصب نمایند.
ز  -وآحدهای آجرآی ی موظفند به منظور کاهش آرتباط کارکنان و آرباب رجوع و نیز رعایت ش ان مردم
نس بت به آیجاد گیش ه های خدماتی بر آس اس مص وبه ش ماره /5051دش 1/مورخ  1375/5/20ش ورآی
عالی آدآری آقدآم نمایند.
بهبود و اصالح روشهای ارایه خدمات به مردم:
ماده  - 5روس ای هر یک آز وآحدهای آجرآی ی موظفند حدآک ثر تا تاریخ 1381/7/1روش های مورد عمل
خود رآ با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط و با کس ب نظر آز متص دیان آرآیه خدمات و خدمت گیرندگان،
آص الح و ض من آجرآ ،یک نس خه آز روش آص الح ش ده رآ برآی کمیس یون تحول آدآری دس تگاه مربوط در
آستان آرسال دآرند.
تبص ره :کمیس یون تحول آدآری دس تگاه در آس تان حدآک ثر ظرف « »2ماه آز زمان وص ول پیش نهادها آز
بین روش های آص الح ش ده ،بهترین روش رآ حس ب مورد برآی ش ورآ یا کمیس یون تحول آدآری دس تگاه
متبوع آرسال خوآهد نمود.
ماده  - 6ش ورآ یا کمیس یون تحول آدآری دس تگاه موظف آس ت ،روش های آص الح ش ده پیش نهادی رآ
مجددآ بررس ی و ممیزی نموده و بهترین روش قابل تس ری رآ آنتخاب نموده و پس آز تطبیق با قوآنین و
مقررآت و بهسازی آنها ،جهت آجرآء به کلیه وآحدهای آستانی و شهرستانی و ...تابعه آبال نماید.
تبص ره :دس تگاه های ی که فاقد ش ورآ یا کمیس یون تحول آدآری می باش ند ،بررس ی های فوق آلذکر توس ط
وآحدهای تخصصی مربوط آنجام خوآهد شد.
ماده  - 7س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور موظف آس ت برآی آش نای ی مدیرآن ،روس ا ،عوآمل و
متص دیان وآحدهای آجرآی ی ،دس تورآلعمل نحوه مس تند س ازی و آص الح روش های آنجام کار و ش یوه های
آطالع رس انی آرآیه خدمات رآ به روش س اده ظرف مدت  45روز تهیه و تنظیم و در آختیار دس تگاه ها قرآر
دهد.
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تبص ره :مرکز آموزش مدیریت دولتی و وآحدهای آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی موظفند ،آموزش های الزم رآ
برآس اس دس تورآلعمل های مربوط حدآک ثر در 12س اعت به مدیرآن ،روس ا ،عوآمل و متص دیان وآحدهای
مشمول که متقاضی آموزش هستند ،آرآیه نمایند.
نظرسنجی از مردم:
ماده  - 8وآحدهای آجرآی ی موظفند هنگام ورود آرباب رجوع ،برگ نظرس نجی در آختیار وی قرآر دهند و
نظر آرباب رجوع رآ در خص وص نحوه گردش کار ،همچنین تطبیق یا عدم تطبیق آن با آطالعات آعالم
ش ده قبلی و رفتار متص دیان آنجام کار جویا ش وند .برگ نظرس نجی می توآند ظهر برگ مالقات و یا بهر
طریق دیگر با رعایت صرفه جوی ی و آختصار طرآحی شود.
تبصره  :1وآحدهای آجرآی ی موظفند نسبت به رآه آندآزی و آستقرآر پست صوتی و صندوق پیشنهادآت به
منظور آخذ مشاوره و رآهنمای ی آز مردم آقدآم نمایند.
تبص ره  :2در پایان هر ماه برگهای نظرس نجی توس ط رییس وآحد مربوطه،بررس ی و کس انی که برآس اس
دس تورآلعمل س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور و بر مبنای نظرس نجی مردم آز حد آنتظار باالتر آرزیابی
شوند مورد تشویق قرآرگیرند و با کارکنانی که موجبات عدم رضایت آرباب رجوع رآ فرآهم کردهآند ،برخورد
قانونی شود.
ماده  -9مرکز آمار آیرآن در مرکز و آستانها موظف آست جهت سنجش میزآن رضایت مردم آز دستگاه های
آجرآی ی ملی و آس تانی مش مول آین مص وبه س الیانه طرح آفکار س نجی میزآن رض ایت مردم رآ آجرآء و نتایج
بدست آمده رآ به تفکیک دستگاه ها در بهمن ماه هر سال به دولت آرآیه نماید.
تبص ره  :س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور می توآند بر حس ب مورد آز توآن و ظرفیت س ایر موس س ات
آموزشی ،پژوهشی و آفکار سنجی دولتی یا غیر دولتی برآی سنجش میزآن رضایت مردم آز خدمات دستگاه
1
های دولتی آستفاده نماید.

 1بخشنامه شماره  1901/74061مورخ  1382/4/22سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه های اجرایاای با مردم:
ماده  -10کلیه دستگاه های مشمول آین مصوبه موظفند جهت تحقق آهدآف مصوبه و نظارت بر آجرآی
آن ،همچنین پیگیری ،رآهنمای ی و رفع موآنع و آرز یابی عملکرد وآحدهای س ازمانی تحت مدیریت خود
آقدآمات ذیل رآ آنجام دهند.
آلف  -تجهیز وآحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت بازرسی و تهیه گزآرشهای الزم.
ب  -آنتخاب بازرس ویژه آز طرف وزیر یا باالترین مقام مس ئول دس تگاه برآی بازرس ی ،رآهنمای ی و آرآیه
گزآرش مستمر آز پیشرفت و آجرآی مصوبه.
تبص ره :برآی هر وزآرتخانه یا س ازمان مس تقل ،و آس تاندآری ها آنتخاب حدآقل  5بازرس به طریق مذکور
در بند «ب» ضروری می باشد.
ماده  -11سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آستاندآرآن آستانها موظف هستند بر حسن آجرآی آین
مصوبه نظارت نمایند و موآرد عدم آجرآی مصوبه رآ به وزیر یا باالترین مقام مسئول دستگاه گزآرش کنند.
مقام مس ئول پس آز بررس ی موض وع و در ص ورت موجه بودن علت عدم آجرآی مص وبه ،ض من آرآیه
رآهنمای ی های الزم برآی وآحد ذی ربط ،مدت یکماه رآ جهت رفع مش کل تعیین و آجرآی آن رآ پیگیری
کند .در ص ورتیکه در مدت تعیین ش ده نس بت به آجرآی مص وبه در وآحد مربوطه آقدآم نگردد ،مرآتب آز
طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به رییس جمهوری گزآرش می شود.
تبص ره  -1س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور و آس تاندآرآن برآی آجرآی آین مص وبه به تعدآد مورد نیاز
به کارش ناس ان متعهد ،متخص ص و ذیص الح خود در مرکز و آس تانها ،حکم بازرس ی ص ادر خوآهند نمود.
آین کارش ناس ان ض من مرآجعه به وآحدهای آجرآی ی دس تگاه های مش مول مص وبه ،نحوه آنجام آمور رآ
بررس ی و نس بت به تهیه گزآرش آقدآم می نمایند .دس تگاه های مش مول آین مص وبه موظف به همکاری در
جهت حسن آجرآی ماموریت های محوله با کارشناسان آعزآمی سازمان یا بازرسان آستاندآری می باشند.
تبص ره  -2کارش ناس ان و بازرس ان منتخب پس آز طی آموزش های الزم با آس تفاده آز چک لیس ت های
هماهنگ و آستاندآرد نسبت به آنجام ماموریت محوله آقدآم می نمایند.
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تبص ره  -3آس تاندآرآن می توآنند آز بین آفرآد ص احب ص الحیت و وآجد ش رآیط ،متعهد و متخص ص
دآنش گاهی یا بازنش س ته که دآوطلب نظارت بر آجرآء آین مص وبه می باش ند پس آز تایید س تاد برنامه ریزی
تحول آدآری آستان ،ناظر یا بازرس آفتخاری ،آنتخاب و حکم صادر نمایند.
تبص ره  -4ش ورآی آس المی ش هر ،ش هرس تان و آس تان در ص ورت نیاز به نظارت مردمی ،بازرس ان وآجد
شرآیط خود رآ به آستاندآر آستان مربوط پیشنهاد می نمایند ،تا به عنوآن ناظر یا بازرس آفتخاری با رعایت
تبصره  3آین ماده آنتخاب و حکم صادر شود.
تش ا ااویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضا ااایتی
مردم می گردند:
ماده  -12س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور موظف آس ت جهت آعمال و تاثیر نظرآت مردم و آرباب
رجوع در وضعیت آستخدآمی کارکنان دستگاه های مشمول آین مصوبه ،نسبت به تهیه و تنظیم لوآیح و
مصوبات مربوط در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان و رسیدگی به شکایات آرباب رجوع ،حدآک ثر ظرف مدت
سه ماه آز تاریخ تصویب آین مصوبه ،آقدآم نماید .آین مقررآت باید به نحوی وضع شود که رعایت حقوق
مردم و کسب رضایت آرباب رجوع در چارچوب مقررآت موضوعه ،در دستگاه های آجرآی ی رآ تامین نماید.
تبص ره :تا تص ویب لوآیح و مص وبات پیش بینی ش ده در ماده ،12دس تگاه های مش مول آین مص وبه
میتوآنند آز محل آعتبارآت بودجه جاری ،مازآد درآمد موض وع تبص ره ذیل ماده  76قانون برنامه س وم،
آعتبارآت خارج آز ش مول ،و س ایر منابع با آس تفاده آز آختیارآت مربوط نس بت به تش ویق و پردآخت
پادآش به مدیرآن و کارکنانی که در آجرآی آین مصوبه موجبجلب رضایت مردممی گردند،آقدآم نمایند.
برآی تس ریع در آنجام آین تبص ره ،آختیارآت الزم جهت پردآخت پادآش آز طریق مقامات مس ئول به
مدیرآن آستانی و روسای شهرستانها آعطاء گردد.
ماده  -13س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور موظف آس ت نس بت به تهیه و تدوین دس تورآلعمل
تشویق و تنبیه حاوی آعطای لوح ،تحت عنوآن جایزه تکریم ،آعطای جوآیز نقدی و همچنین برخوردهای
قانونی به همرآه چگونگی معرفی کارکنان و مدیرآن وآحدهای آجرآی ی و س ازمانها و موس س ات در فض ای
محلی ،منطقهآی و ملی که بیش ترین و بهترین آقدآمات رآ جهت کس ب رض ایت مردم و بهبود کیفیت
خدمات خود آنجام دآدهآند ،آقدآم نماید.
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تبص ره  :آرباب رجوع و مرآجعینی که پیش نهاد س ازنده آنان در آص الح روش های آنجام کار و رض ایت مردم
موثر وآقع شده آست نیز مشمول تشویق آین ماده هستند.
ماده  - 14وزرآء و روس ای دس تگاه های مس تقل موظفند بر آس اس گزآرش های وآص له آز نمایندگان خود و
آس تاندآرآن و س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور ض من آنجام تش ویقها و تقدیر های الزم ،در مورد
مدیرآن بی تفاوت و غیرموثر که موجبات رفع مش کالت مردم رآ فرآهم نمیکنند ،در ص ورت عدم توجه به
تذکرآت مربوط ،نس بت به عزل آنها و آنعکاس موض وع برحس ب آهمیت در محیط س ازمانی و خارج آز آن
و سایر برخوردهای قانونی ،آقدآم نمایند.
سایر موارد اجرایاای:
ماده  - 15س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور موظف آس ت برآی پیش گیری و مبارزه با آرتش اء و ریش ه
کنی آن در دس تگاه های آجرآی ی ،الیحه قانونی تش دید مبارزه با آین پدیده مذموم رآ حدآک ثر ظرف س ه ماه
تهیه و به هیئت دولت تقدیم نماید.
ماده  - 16وزرآء و روس ای دس تگاه های مش مول آین مص وبه موظفند با فعال نمودن ش ورآها و
کمیس یونهای تحول آدآری و معاونتها و مدیریتهای ذی ربط نس بت به آموزش و توجیه مدیرآن ،روس ا و
کارش ناس ان وآحدهای مربوط آقدآم نموده ،پیگیری و آجرآی آین مص وبه رآ در آولویت آول دس تگاه خود
قرآر دهند.
ماده  -17در آجرآی ماده  167قانون برنامه س وم توس عه ،ص دآ و س یمای جمهوری آس المی آیرآن با
هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به آطالع رسانی و فرآگیر سازی مفاد آین طرح آقدآم
مینماید.
ماده  - 18س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور مس ئول نظارت بر آجرآء دقیق آین مص وبه آس ت ،که آز
طریق مختلف (منجمله تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان تام آالختیار دستگاه های آجرآی ی) گزآرشهای
پیش رفت مص وبه رآ آخذ و به رییس جمهور گزآرش نموده و در ش ورآی عالی آدآری مطرح مینماید و موآرد
عدم پیشرفت فعالیتها رآ آز وزیر مربوطه در شورآی مذکور پیگیری مینماید.
تبص ره :آس تاندآرآن مس ئول پیگیری و نظارت بر آجرآء موض وع آین مص وبه در آس تان مربوطه هس تند و
ض من در آولویت قرآردآدن موض وع ،مس اعدتهای الزم رآ آعمال و با تذکر موآردی که س س تی یا بی تفاوتی
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نسبت به آجرآء آین مصوبه مشاهده می کنند ،گزآرش پیشرفت رآ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و رییس جمهور یا معاون آول آیشان آرآیه می نمایند.
ماده  -19دس تگاه های آجرآی ی مش مول آین مص وبه در ص ورت نیاز می توآنند هزینه های آجرآی آین
مص وبه رآ تا س قف آعتبارآت مص وب در موآفقتنامه های بودجه هزینه آی و س رمایه آی پیش بینی نمایند و
در ص ورتیکه برآی توس عه فناوری آطالعات و آرتباطات نیاز گس ترده آی به آمکانات س خت آفزآری و نرم
آفزآری باش د ،چنانچه در بودجه مص وب پیش بینی نش ده باش د با آرآیه طرح پروژه های مربوطه می توآنند
آز آعتبارآت پیش بینی شده دربند آلف تبصره « »13بودجه سال  1381آستفاده نمایند.
تبص ره :دس تگاه های آجرآی ی آس تانی می توآنند برآی آجرآی آین مص وبه با تایید س ازمان و مدیریت برنامه
ریزی آس تان آز آعتبارآت مازآد درآمد موض وع تبص ره ذیل ماده  76قانون برنامه س وم توس عه آس تفاده
نمایند.
ماده  - 20دس تگاه های آجرآی ی مش مول موظفند گزآرش عملکرد خود رآ در خص وص آین مص وبه هر س ه
ماه یکبار به س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور آرس ال و س ازمان مذکور نیز موظف آس ت ،هر  6ماه
یکبار آطالعات وآصله رآ جمع بندی و نتایج آن رآ برحسب مورد به شورآی عالی آدآری گزآرش نماید.
معاون رییس جمهور و دبیر شورآی عالی آدآری -محمد ستاری فر
تاکید بر تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع  -بخشنامه شماره  200/93/5697مورخ
 1393/4/24معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در رآس تای آجرآی س یاس تهای کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری (مدظله آلعالی) و تاکیدآت
ریاس ت محترم جمهور مبنی بر حفظ و ص یانت آز حقوق مردم در نظام آدآری و تکالیف مندرج در فص ل
سوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری ،نظر به آینکه در بسیاری آز دستگاه های آجرآی ی متا سفانه
طی س الهای آخیر آجرآی مص وبه ش ماره .13/18540ط مورخ  1381/2/10ش ورآی عالی آدآری تحت
عنوآن «تکریم مردم و جلب رض ایت آرباب رجوع» بعض ا متوقف و یا به طور کامل آجرآ نگردیده آس ت،
بدینوس یله ض من تاکید بر آجرآی کامل و دقیق مص وبه یاد ش ده ،ض روری آس ت با بررس ی و آرزیابی آجرآی
مصوبه در سنوآت گذشته ،رفع نوآقص و موآنع آحتمالی ،آقدآمات زیر به مورد آجرآ گذآشته شود:
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 -1شناسای ی ،آولویت بندی و مستند سازی آن دسته آز فرآیندهای آختصاصی و مشترک آنجام کار مرتبط
با آرباب رجوع که تا کنون مستند سازی نشده آست.
 -2بهبود ،آص الح و مکانیزه نمودن فرآیندهای آختص اص ی و مش ترک مورد عمل مرتبط با آرباب رجوع که
تا کنون آصالح نشده آست و همچنین سنجش و آرزیابی آز نحوه فرآیندهای آصالح شده.
 - 3درج و به روز رسانی کلیه خدمات آختصاصی قابل آرآیه به مردم در پورتال یا سایت مربوطه.
 -4تدوین ،آموزش و عملیاتی نمودن منش ور آخالقی کارکنان و آرزیابی تحقق موآرد مندرج در منش ور آبال
شده و در صورت لزوم بازنگری در آن.
 -5توجه مجدد به تخصیص فضای آدآری مناسب و آمکانات و تسهیالت الزم برآی آ سایش و تکریم آرباب
رجوع در فرآیندهای آرآیه خدمات.
 -6ش ناس ای ی ،آولویت بندی ،آنتخاب و آرزیابی ش یوه های مناس ب آطالع رس انی نحوه آرآیه خدمات
متناس ب با ش رآیط آرباب رجوع ،آمکانات س ازمانی ،نوع و ماهیت وظایف ،خدمات و فناوری مورد
آستفاده.
 -7آطالع رس انی نحوه آرآیه خدمات به مردم آز طریق نص ب تابلو رآهنما در مبادی ورودی و در معرض
دید مرآجعین ،تهیه و توزیع بروش ور بین آرباب رجوع و مخاطبین ،نص ب نام و نام خانوآدگی ،عوآمل
متصدی آنجام کار ،پست سازمانی ،نصب روئس وظایف آصلی کارکنان در محل آستقرآر آنان ،رآه آندآزی
خط تلفن گویا برآی رآهنمای ی مردم ،تهیه ک تاب برآی رآهنمای ی مرآجعین ،آطالع رس انی آز طریق پایگاه
های عمومی ،آختصاصی و معین ،نصب فرآیندها و زمانبندی آنجام کار در معرض دید مرآجعین.
 -8پایش ،س نجش و آرزیابی مس تمر رض ایت مندی آرباب رجوع و تعیین میزآن رض ایت مندی مردم آز
خدمات آرآیه شده.
 -9آنتخاب و آنتص اب بازرس ان وآجد ش رآیط متعهد و متخص ص توس ط باالترین مقام آجرآی ی دس تگاه در
سطح ملی و آستانی.

139

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -10تهی ه و ت دوین و آجرآی برن ام ه ه ای توجیهی و آموزش ی کوت اه م دت برآی م دیرآن ،ک ارش ن اس ان،
کارکنان ،بازرسان و متصدیان وآحدهای ستادی و آجرآی ی در آرتباط با شیوه های تکریم و آفزآیش رضایت
مندی آرباب رجوع.
 -11تهیه و تدوین برنامه های زمانبندی برآی بررسی و آعمال نظارت و بازرسی آز وآحدهای ستادی و خارج
آز مرکز.
 -12آنجام نظارت و بازرس ی های مس تمر دوره آی یا موردی به ش یوه حض وری و یا غیر حض وری آز نحوه
آجرآی مصوبه فوق آلذکر و تهیه گزآرشهای الزم بر آساس ضوآبط و ساز و کارهای آبالغی آین معاونت.
 -13تشویق و تنبیه مدیرآن ،کارشناسان و کارکنان بر آساس ضوآبط و ساز و کارهای تعیین شده و نتایج
نظرسنجی ها و شکایات آرباب رجوع آز نحوه عملکرد و رفتار آنان.
 -14شناسای ی ،رتبه بندی ،آنتخاب ،تشویق وآحدهای عملیاتی با عملکرد برتر بر آساس نتایج آرزیابی ها
وفق دستورآلعمل آبالغی آین معاونت.
 -15ش ناس ای ی و تدوین آلگوهای موفق رفتاری در زمینه های روآبط محیط کار و پاس خگوی ی به آرباب
رجوع.
 -16آنتص اب یکی آز معاونین ،ترجیحا دبیر ش ورآی تحول آدآری دس تگاه ،به عنوآن مس ئول پیگیری و
نظارت بر حسن آجرآی مصوبه فوق آلذکر.
 -17باالترین مقام آجرآی ی دس تگاه و آس تاندآرآن مس ئول آجرآی آین بخش نامه بوده و ض روری آس ت
آقدآمات آنجام ش ده رآ در س طح دس تگاه و آس تان ،هر س ه ماه یکبار به آین معاونت (آمور س المت آدآری
و صیانت آز حقوق مردم) گزآرش نمایند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد
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نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد  -تصویب نامه شماره  206/92/6330مورخ
 1392/4/5شورای عالی اداری
شورآی عالی آدآری در یکصد و شصتمین جلسه مورخ  1392/3/27بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست
جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور ،به آستناد ماده  115قانون مدیریت
خدمات کشوری ،نظام نامه مدیریت آرتباطات مردمی در بستر سامد رآ به شرح ذیل تصویب نمود:
 -۱تعاریف:
در آین تصویب نامه آصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
آرتباط مردمی :تعامل مفید ،مؤثر ،روآن و کارآمد بین مردم و مسئولین آعم آز حضوری و غیرحضوری.
پاسخگوی ی :پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل آز عملکرد دستگا ها و آرآیه پاسخ شفاف در قبال
وظایف آنجام شده و نشده به ذینفعان.
شکایت :درخوآست آحقاق حق شهروندآن آز نقض یا نقص قوآنین و مقررآت ،عدم آجرآی ضوآبط در
دستگاه های آجرآی ی و میزآن کمیت و کیفیت آرآیه خدمات در مقایسه با آستاندآردهای خدمات عمومی.
درخوآست:تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون ،آیین نامه و دستورآلعمل به فرد یا گروه خاص.
مشاهدآت (گزآرش ها) :عبارت آست آز بیان وآقعیتی که آطالع دآدن آن دآرآی منافعی برآی خود ،دیگرآن
و یا آحاد جامعه باشد.
مشاوره و رآهنمای ی :برقرآری آرتباط به منظور آگاهی بخشی و هدآیت منطقی متقاضیان بر آساس قوآنین و
مقررآت و رویه های جاری و کمک جهت حل مشکل.
آبرآز آحساسات :عبارت آست آز بیان مکنونات قلبی مردم به مقام معظم رهبری (مدظلهآلعالی) و رییس
جمهور محترم به شکل هنرمندآنه در قالب شعر ،نقاشی ،دکلمه و...
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آیده و پیشنهاد :عبارت آست آز آرآیه هر گونه فکر و روش جدیدی که در رآستای مشارکت مردم در آدآره هر
چه بهتر آمور کشور منجر به آیجاد یک تحول یا تسریع در وقت ،سرعت آرآیه خدمات و کاهش هزینه ها
گردد.
سامد :منظور سامانه آلک ترونیکی آرتباط مردم و دولت می باشد.
مرکز :منظور مرکز آرتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری آست که آز تغییر نام مرکز پاسخگوی ی به شکایات
نهاد ریاست جمهوری آیجاد می شود.
دستگاه های آجرآی ی :منظور کلیه وزآرتخانه ها ،سازمان ها ،مؤسسات ،شرکت های دولتی ،شهردآری
ها ،بانک ها ،شرکت های بیمه ،تمامی شرکت های ی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام
آست ،نهادهای آنقالب آسالمی و سایر دستگاه های ی که به نحوی آز بودجه عمومی دولت آستفاده می
کنند آست.
دفاتر :منظور دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های آجرآی ی آست.
دفاتر ستادی :منظور دفتر حوزه وزآرتی وزآرتخانه ،حوزه ریاست سازمان و دفتر آستاندآر آست.
میز آرتباطات مردمی:منظور تشکیل میزی با آدغام میز رسیدگی به شکایات (موضوع نظام نامه مدیریت
پاسخگوی ی به شکایات مردم) و میز خدمت (موضوع مصوبه سازمان آدآری و آستخدآمی کشور) آست.
مورد :آنچه که آز طریق متقاضیان مطرح می شود ،همچون درخوآست ،شکایت ،آنتقال ،پیشنهاد ،آیده،
تقدری و تشکر ،طرح ،آبرآز آحساسات و گزآرش های مردمی.
ثبت خدمت:درج خدمات آرآیه شده به متقاضی در سیستم سامد.
نظارت :فرآیند رصد منظم ،دقیق و مدآوم فعالیت ها ،مشاهده و آگاهی آز عملکرد دستگاه های آجرآی ی و
ثبت آنطباق آن با شاخص ها و آستاندآردهای کمی و کیفی در حوزه آرتباطات مردمی.
آرزیابی :فرآیند سنجش ،قضاوت و آرزشگذآری عملکرد آجرآی ی در سه سطح سازمان ،مدیرآن و کارکنان در
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حوزه آرتباطات مردمی ،در قالب آیین نامه آجرآی ی موآد 81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری.
 -۲اهداف:
 )۲-۱آفزآیش مشارکت مردمی در نظارت همگانی و تقویت و تثبیت آعتماد مردم به دولت.
 )۲-۲آفزآیش رضایت مردم آز طریق آرتقای کیفیت پاسخگوی ی دستگاه ها و سازمان ها.
 )۲-۳آفزآیش فرهنگ و روحیه مردم دآری در مدیرآن و کارکنان دستگاه های آجرآی ی و نقش آرتباطات مردمی
در تصمیم سازی های رییس جمهور و دولت.
 )۲-۴آفزآیش سرعت در رسیدگی با بهره گیری آز سیستم سامد و ضریب نفوذ آلک ترونیکی آرتباطات مردمی
در کشور.
 )۲-۵آیجاد هماهنگی ،وحدت رویه و مدیریت یکپارچه آمور آرتباطات مردمی.
 )۲-۶تمرکززدآی ی در رسیدگی به مطالبات مردم.
 -۳ارکان:
 )۳-۱مرکز آرتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
وظایف:
 -۱برنامه ریزی کالن ،هماهنگی و نظارت بر حسن آجرآی نظام آرتباطات مردمی در دستگاه های آجرآی ی.
 -۲آنجام هماهنگی های الزم در خصوص یکسان سازی فرآیند آرتباطات مردمی در سطح قوآی مجریه،
مقننه ،قضاییه و سایر نهادهای عمومی.
 -۳آستفاده آز آلگوی سفرهای آستانی برآی آرتباطات مردمی.
 )۳-۲ستادهای آستانی آرتباطات مردمی
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مرکز موظف آست به منظور بهره گیری کامل آز ظرفیت وزآرتخانه ها ،سازمان ها و دستگاه های آجرآی ی
آستانی برآی آیجاد بستر مناسب در خصوص آرتباط نزدیک مردم و مسئولین ،تغییر رویکرد آز تصدی گری
به نظارت ،آرتقای پاسخگوی ی همرآه با تکریم و حفظ کرآمت آنسانی متقاضیان ،حذف بروکرآسی زآید ،در
دسترس بودن مسئولین و دیدآر چهره به چهره با مردم هر ماهه ستادهای آرتباطات مردمی رآ با حضور
نمایندگان تام آالختیار وزرآء ،رؤسای سازمان ها و مسئولین آستانی ،در مرآکز آستان ها برگزآر نماید.
 )۳-۳دفاتر مدیریت عملکرد
دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های آجرآی ی و آستاندآری ها ،با مرکز در آجرآی آین نظام نامه همکاری می
کنند.
 )۴-۳مدیریت شبانه
مرکز موظف آست به منظور نظارت بر عملکرد مدیریت شبانه دستگاه های آجرآی ی و پیگیری موآرد
مطروحه آز سوی دفتر مقام معظم رهبری ،دفتر ریاست جمهوری و دفتر معاون آول رییس جمهور ،نسبت
به برقرآری مدیریت شبانه نهاد ریاست جمهوری آقدآم نماید.
مرکز موظف آست فهرست دستگاه های آجرآی ی و وآحدهای عملیاتی ،که باید نوبت کاری شبانه دآشته
باشند رآ در آجرآی ماده  71قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن ،به تایید سازمان
آدآری و آستخدآمی کشور برساند.
تبصره :فرماندآری ها موظفند لیست مدیریت شبانه خود رآ به دفتر آستاندآر آرسال نمایند.
 )۵-۳میز آرتباطات مردمی در شهرستان ها ،فرماندآری های ویژه و مرآکز آستان ها
 -۴فرایند ارتباطات مردمی:
آرتباط مردمی در چهار سطح شهرستان (روستا ،بخش و شهر) ،آستان ،دستگاه و ملی به صورت زیر آنجام
می گردد:
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سطح شهرستان و فرمانداری ویژه:
 )۴-۱به منظور پاسخگوی ی سریع و شفاف به آرباب رجوع در هر شهرستان و فرماندآری ویژه ،وآحد آرتباط
مردمی تحت عنوآن میز آرتباطات مردمی با مسئولیت فرماندآر تشکیل می گردد.
تبصره :فرماندآرآن موظفند متناسب با جمعیت شهرستان و تعدآد مرآجعین ،کارکنانی رآ آز مجموعه نیروی
آنسانی فرماندآری با ویژگی های ی نظیر سعه صدر ،گشاده روی ی ،خوش برخورد ،مسلط به آمور آدآری و
مورد تایید حرآست ،جهت خدمت در میز آرتباطات مردمی تعیین نمایند.
 )۴-۲کلیه آمور مربوط به آرتباطات مردمی آعم آز ثبت مورد ،مشاوره و رآهنمای ی ،خدمت و ...باید در
بستر سامد آنجام پذیرد.
 )۴-۳کلیه آدآرآت در سطح شهرستان باید به سیستم سامد متصل گردند.
 )۴-۴تمامی موآرد مربوط به آمور مرآجعین نظیر:
 −آرآیه آطالعات و رآهنمای ی های الزم،
 −دریافت مدآرک و درخوآست های مرآجعین،
 −آنجام درخوآست متقاضیان در صورت آمکان و یا آعالم تاریخ مرآجعه بعدی یا زمان آرآیه خدمت
نهای ی،
 −آرآیه خدمات غیرقابل عرضه در دفاتر پیشخوآن شهری و روستای ی،
 −هدآیت مرآجعین به وآحدهای مرتبط در موآرد بسیار ضروری ،پس آز آنجام هماهنگی با وآحد آقدآم
کننده ذی ربط،
 −دریافت نتایج آقدآمات آنجام شده آز وآحدهای ذی ربط و آعالم آن به مرآجعین و ...توسط میز
آرتباطات مردمی ،مشاوره و آنجام می شود.
 )۴-۵هر گونه آرجاع یا آقدآمی باید به نحو مقتضی آز طریق قابلیت های سامد و فناوری های نوین آرتباطی
آز قبیل پیامک ،پست آلک ترونیکی و  ...به متقاضی ،آطالع رسانی گردد.
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سطح استانی:
 )۴-۶به منظور پاسخگوی ی سریع و صحیح به مردم ،میز آرتباطات مردمی در دستگاه های آجرآی ی سطح
آستان با مسئولیت مدیر کل یا رییس سازمان آستان تشکیل می گردد.
 )۴-۷کلیه دستگاه های آجرآی ی در سطح آستان باید به سیستم سامد متصل بوده و تمامی آمور آرتباطات
مردمی نیز در آین بستر صورت پذیرد.
 )۴-۸میز آرتباطات مردمی مستقر در دستگاه های آجرآی ی آستان صرفا مجاز به ثبت و آقدآم موآرد ،با
توجه به شرح وظایف دستگاه می باشند.
 )۴-۹هر گونه آرجاع و یا آقدآمی باید بر آساس قابلیت های سامد به نحو مقتضی ،به متقاضی آطالع رسانی
گردد.
 )۴-۱۰در صورتی که آجابت درخوآست خارج آز توآن و آختیارآت دستگاه های آجرآی ی آستان بوده و
نیازمند کسب مجوز و یا آعتبار آز وزآرتخانه یا سازمان باشد ،باید مورد رآ به وزآرتخانه یا سازمان آرجاع
نمایند.
 )۴-۱۱دفاتر مدیریت عملکرد آستاندآری ها مسئول نظارت بر فرآیند آرتباطات مردمی در سطح آستان و
شهرستان می باشند.
 )۴-۱۲دفاتر آستاندآری ها در سفرهای آستانی ،موظف به دآیر نمودن ستاد پردآزش آلک ترونیکی نامه ها
بر آساس دستورآلعمل آبالغی آز سوی مرکز می باشند.
سطح دستگاهی:
 )4-13میز آرتباطات مردمی در کلیه دستگاه های آجرآی ی با مسئولیت مدیرآن کل دفاتر ،در محل مناسب
و قابل دسترس مرآجعین تشکیل می گردد.
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 )4-14میز آرتباطات مردمی مستقر در دستگاه های آجرآی ی به سیستم سامد متصل بوده و کلیه آمور
آرتباطات مردمی در بستر سامد آنجام می پذیرد.
 )4-15میز آرتباطات مردمی مستقر در دستگاه های آجرآی ی ،فقط می توآنند آن دسته آز موآردی که در
حیطه شرح وظایف سازمانی باشد رآ ثبت و آقدآم نمایند.
 )4-16دفاتر دستگاه های آجرآی ی به عنوآن رآبط بین دستگاه و مذکر ،موظفند ضمن همکاری با مرکز،
موآرد رآ آز طریق سامد دریافت و آقدآم نمایند.
 )4-17کلیه آرجاعات و آقدآمات صورت پذیرفته باید بر آساس قابلیت های سامد به آطالع متقاضی رسانده
شود.
سطح ملی (نهاد ریاست جمهوری):
 )4-18کلیه موآرد با ماهیت درخوآست ،باید به مبادی ذی ربط رآهنمای ی و آرجاع گردد.
 )4-19به منظور رسیدگی به آیده ها و پیشنهادهای مردمی ،مرکز موظف آست کارگروه ویژه آی رآ تشکیل
دهد.
 )4-20آیده ها و پیشنهادهای بررسی شده در کمیته مذکور ،متناسب با ماهیت و محتوآ به دستگاه آجرآی ی
مربوط آرجاع می گردد.
 )4-21دستگاه آجرآی ی پس آز بررسی آیده و پیشنهادهای وآصله آز مرکز ،نتیجه بررسی رآ به پیشنهاد دهنده
و مرکز آطالع و در صورت لزوم آقدآمات تکمیلی برآی تحقق پیشنهادها رآ آنجام می دهد.
 )4-22مرکز مسئولیت نظارت بر فرآیند رسیدگی به آیده ها و پیشنهادها رآ در دستگاه های آجرآی ی بر عهده
دآرد.
 )4-23نظارت بر حسن جریان آمور (فرآیند و سطوح) توسط مرکز صورت می پذیرد و سامانه ،6133
سامانه نظارت بر سامد خوآهد بود.
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 )4-24مرکز موظف آست نسبت به رآه آندآزی سیستم سامد در معاونت های رییس جمهور و دفاتر مستقر
در نهاد ریاست جمهوری آقدآم نموده تا کلیه آمور آرتباطات مردمی در بستر سامد ثبت و به کارتابل
آلک ترونیکی مرکز آرجاع گردد.
 )4-25مرکز موظف آست فرآیند آبال پ ی نوشت ریاست جمهوری در بستر سامد رآ فرآهم نماید.
 (4-26به منظور حمایت آز آقشار آسیب پذیر و بهره گیری بهینه آز آمکانات ،ظرفیت ها و توآنای ی های
سازمان ها و آنجمن های مردم نهاد ،آجتماع محور و خیرین ،مرکز نسبت به فرآهم نمودن بسترهای آجرآی ی
1
و فعالیت های مورد نیاز با همکاری دستگاه های مربوط آقدآم می نماید.
 -5ابزار و تجهیزات:
الف) سامد:
 )5-1شماره تلفن سه شماره آی  111جهت آرتباط مردم آقصی نقاط کشور با دولت به صورت رآیگان
تعیین می گردد.
 )5-2ثبت تمام آمور مربوط به آرتباطات مردمی در کلیه سطوح ،در بستر سامانه جامع و یکپارچه
آلک ترونیکی آرتباط مردم و دولت (سامد) ،آلزآمی می باشد.
 )5-3با توجه به ماده  11تصویب نامه شماره /81839ت  44294ه مورخ  1390/4/19کمیسیون
موضوع آصل  138قانون آساسی ،آرآیه هر گونه خدمت به متقاضی ،منوط به دریافت شماره ملی می
باشد.
 )5-4مرکز با توجه به آستقرآر سامد ،آز پذیرش موآرد مک توب (به صورت سنتی) پرهیز نموده و باید
متقاضیان رآ جهت بهره گیری آز خدمات سامد و تلفن  111رآهنمای ی نماید.

 1تصویب نامه شماره  386034مورخ  1398/7/14شورآی عالی آدآری
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ب) سایت:
 )5-5دستگاه های آجرآی ی موظفند آمکان ثبت مورد آعم آز درخوآست ،شکایت ،آیده ،پیشنهاد و ...رآ
در درگاه آینترنتی فرآهم نمایند.
 -6ارتقا و توسعه سامد:
 )6-1مرکز موظف آست به منظور رسیدگی به موآرد ثبت شده در سامد برآی کلیه وزرآء ،رؤسای سازمان
ها ،آستاندآرآن و معاونین آنان ،کارتابل آلک ترونیکی آیجاد نماید.
 )6-2وزآرت آرتباطات و فناوری آطالعات موظف آست نسبت به آستقرآر و توسعه شبکه دولت آلک ترونیک
به منظور تعمیق سامد تا سطح شهرستان ،طبق آین نظام نامه آقدآم نماید.
 )6-3وزآرت آرتباطات و فناوری آطالعات موظف آست زمینه آرتباط بین سامد (تلفن  )111و سایر تلفن
های سه شماره آی ضروری و خدمات رسان رآ با هماهنگی مرکز فرآهم نماید.
 )6-4دستگاه های آجرآی ی موظفند آرتباط سامد با سایر آتوماسیون های دستگاه های ذی ربط رآ ظرف
مدت  2ماه پس آز تصویب آین نظام نامه فرآهم نمایند.
 )6-5دستگاه های آجرآی ی موظفند ظرف شش ماه آز تصویب آین نظام نامه ،مرکز تماس دستگاه رآ به
گونه آی آیجاد یا آرتقاء دهند که جوآب گوی کلیه نیازهای آرتباط مردمی ،آعم آز پذیرش ،مشاوره و
رآهنمای ی ،آستعالم ،آطالع رسانی و  ...بوده ،قابلیت شبکه شدن با مرکز سایر دستگاه ها رآ دآشته باشد.
 )6-6مرکز بر آساس جمعیت و سایر شاخص های فعالیت های سامد در هر آستان ،تشکیالت تفصیلی
مناسب رآ در قالب تشکیالت دفاتر مدیریت عملکرد ،تنظیم و برآی تایید به سازمان آدآری و آستخدآمی
کشور پیشنهاد می نماید.
 (6-7وزآرت آرتباطات و فناوری آطالعات موظف آست با همکاری مرکز نسبت به آستقرآر سامانه جامع
تعاملی و آجتماعی سامد متناسب با فن آوری های روز و فضای مجازی آقدآم نماید.
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 (6-8مرکز به عنوآن دبیرخانه ساماندهی و مدیریت تلفن های سه رقمی و چهار رقمی و سامانه های
پاسخگوی ی کشور ،موظف آست همه ساله با هماهنگی دستگاه های آجرآی ی و همکاری سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور نسبت به تعیین و به روزرسانی فرآیندها و آستاندآردهای الزم در حوزه پاسخگوی ی به مردم
و یکپارچه سازی خدمات آرتباطات مردمی در کشور آقدآم نماید.
 -7اموزش:
 )7-1مرکز موظف آست با هماهنگی روآبط عمومی دستگاه های آجرآی ی و سازمان صدآ و سیما ،نسبت به
معرفی سامد و شماره تلفن های  111و  6133به طرق مقتضی آقدآم نماید.
 )7-2مرکز موظف آست در رآستای آجرآی ماده  59قانون مدیریت خدمات کشوری ،برنامه آموزشی خود
رآ به تایید سازمان آدآری و آستخدآمی کشور برساند.
 -8سازمان کار:
 )8-1سیاستگذآری ،هدآیت و تصویب مقررآت وضوآبط الزم برآی آرتقای آرتباطات مردمی در نظام آدآری،
به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و پس آز تایید سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  ،به عهده شورآی عالی
آدآری آست.
 )8-2مرکز موظف آست کلیه موآرد وآصله به نهاد ریاست جمهوری ،آعم آز پستی ،حضوری ،آیمیل،
دورنگار ،سفرهای آستانی و ...رآ با بهره گیری آز ظرفیت دستگاه های آجرآی ی و دفاتر آستاندآری ها،
پردآزش نماید.
 )8-3مسئولین دستگاه های آجرآی ی مشول آین مصوبه ،حسب مورد موظفند در رآستای مصوبه شماره
/34127ت  33802مورخ  1384/6/9هیئت وزیرآن ،برنامه دیدآر عمومی و مالقات چهره به چهره با
مردم رآ در روز و زمان مشخص (یک روز در هفته) ،تعیین و آز طریق رسانه های گروهی به آطالع مردم
برسانند.
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 )8-4به منظور بهره گیری آز ظرفیت سامد ،آستاندآرآن موظفند عالوه بر آنجام مالقات مردمی هفتگی ،به
همرآه مسئولیت ذی ربط دستگاه های آجرآی ی ،جهت پاسخگوی ی مستقیم به مردم در محل آستقرآر سامد
در آستاندآری حضور یابند.
 (8-5به منظور آیجاد آنسجام و تعامل بیشتر در آنجام فعالیت های مربوط ،سازمان آدآری و آستخدآمی
کشور شرآیط آحرآز و صالحیت های مورد نیاز مدیرآن دفاتر آرزیابی عملکرد و پاسخگوی ی به شکایات
دستگاه ه ای آجرآی ی و یا عناوین مشابه رآ طی مدت سه ماه آز تاریخ آبال آین مصوبه تهیه و به دستگاه
های آجرآی ی آبال می نماید .دستگاه های مشمول موظفند به هنگام آنتصاب آفرآد مذکور ،شرآیط آبالغی
رآ مالک عمل قرآر دهند.
 (8-6به منظور جلوگیری آز موآزی کاری ،آرتقای خدمت رسانی مؤثر به گروه های نیازمند و آیجاد هماهنگی
و یکسان سازی بانک های آطالعاتی مورد آستفاده ،کارگروهی متشکل آز نمایندگان مرکز و دستگاه های
حمایتی ذی ربط (وزآرت تعاون ،کار و رفاه آجتماعی ،کمیته آمدآد آمام خمینی (ره) ،بنیاد شهید و آمور
آیثارگرآن و سازمان بهزیستی کشور) با مسئولیت مرکز تشکیل می شود.
 -9اختیارات:
 )9-1باالترین مقام دستگاه آجرآی ی ،مسئول پاسخگوی ی به شکایات و درخوآست های مردمی موضوع آین
نظام نامه ،در بازه زمانی تعیین شده آز سوی مرکز می باشد .در صورت عدم پاسخگوی ی و وجود تعارض،
مرکز موظف آست نسبت به تشکیل جلسات حل مسئله با حضور نماینده دستگاه آجرآی ی مربوط و سایر
دستگاه ها (حسب مورد) آقدآم نماید .در صورت تعلل یا آستنکاف آز آجرآی تصمیمات متخذه ،موآرد
تخلف توسط مرکز به مرآجع ذیصالح آز جمله هیئتهای رسیدگی به تخلفات آدآری جهت رسیدگی آعالم و
پیگیری می گردد.
 )9-2آیرآنیان مقیم خارج آز کشور می توآنند با آستفاده آز آمکانات فرآهم شده در آین نظام نامه ،شکایت،
درخوآست ها ،پیشنهادآت و گزآرش های خود رآ به مرکز آرسال نمایند.

151

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -10مسوئلیت ها:
 )10-1مسئولیت حسن آجرآی آین مصوبه در وزآرتخانه های بر عهده وزرآء ،در مؤسسات و سازمان ها بر
عهده باالترین مقام دستگاه ،در شرکت های دولتی بر عهده مدیرآن عامل ،در آستان ها بر عهده آستاندآرآن
و در شهرستان ها بر عهده فرماندآرآن می باشد.
 )10-2مسئولیت بررسی ،رسیدگی و پاسخگوی ی به شکایات در سطح شهرستان بر عهده میز آرتباطات
مردمی مستقل در فرماندآری ،در سطح آستان و دستگاه های آجرآی ی ،بر عهده دفاتر می باشد .بررسی و
رسیدگی به گزآرش ها ،طرح ها و آیده ها ،توسط وآحدها و یا دفاتر تخصصی ذی ربط ،حسب مورد آنجام
خوآهد شد.
 )10-3شکایت آز مسئولین مرتبط با وآحدهای آرتباطات مردمی در سلسله مرآتب آدآری به ترتیب زیر
آنجام می شود:
آلف -شکایت آز رؤسای آدآرآت و میز آرتباطات مردمی در سطح شهرستان مستقیما توسط فرماندآر مورد
رسیدگی قرآر می گیرد.
ب -شکایت آز مدیرآن دستگاه های آجرآی ی آستان ،فرماندآرآن و دفاتر ،مستقیما آستاندآر مورد رسیدگی
قرآر می گیرد.
ج -شکایت آز معاونین ،مدیرآن و دفاتر وزآرتخانه ها و سازمان ها توسط وزیر یا رییس سازمان مورد
رسیدگی قرآر می گیرد.
تبصره :رسیدگی به سلسله مرآتب آدآری به شرح فوق ،رآفع وظایف مرآجع قانونی آز جمله هیئت رسیدگی
به تخلفات آدآری نیست.
 )10-4گزآرش های وآصله آز نحوه عملکرد رؤسای وآحدهای آجرآی ی شهرستان توسط فرماندآر ،مدیرآن
آجرآی ی آستان و فرماندآرآن توسط آستاندآر ،آستاندآرآن و مدیرآن پست های آجرآی ی در ستاد ،توسط مرکز
مورد رسیدگی قرآر می گیرد.
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 -11فرایند گزارش دهی ،نظارت و ارزیابی عملکرد:
 )11-1مدیریت عملکرد آرتباطات مردمی در بستر سامد در چهار سطح شهرستان ،آستان ،دستگاه و ملی
بر آساس آهدآف عملکرد آز پیش تعیین شده و در قالب شاخص های عمومی در حوزه آرتباطات مردمی به
شرح ذیل آجرآی ی می گردد.
سطح شهرستان:
 )11-2فرماندآری و وآحدهای آجرآی ی شهرستان موظفند آنوآع گزآرش های توصیفی و تحلیلی دآده های
عملکرد رآ در مقاطع زمانی سه ماهه و آنوآع گزآرش های مربوط به نظرآت مردمی رآ به صورت مستمر ،به
آستاندآری و وآحدهای آجرآی ی مربوط در آستان آرسال نمایند.
 )11-3فرماندآری ها موظفند بر آساس فرم های نظرسنجی طرآحی شده در سامد ،به صورت مستمر نظارت
مردم آز عملکرد وآحدهای آجرآی ی شهرستان و فرماندآری رآ مورد سنجش قرآر دآده و نتایج رآ به آستاندآری
آرسال نمایند.
 )11-4فرماندآری ها موظفند در مقاطع زمانی سه ماهه ضمن بررسی نظرآت مردم و نظارت مستمر بر
عملکرد وآحدهای آجرآی ی شهرستان و فرماندآری ،نسبت به آرزیابی ،رتبه بندی و تحلیل عملکرد آقدآم و
نتایج حاصله رآ جهت تصمیم گیری و آرآیه پیشنهادهای آصالحی ،به منظور تبدیل نمودن به دآنش قابل
آستفاده برآی بهبود عملکرد در سطح شهرستان آرآیه نموده و گزآرش آن رآ به آستاندآری آرسال نمایند.
سطح استان:
 )11-5وآحدهای مدیریت عملکرد آستاندآری و دستگاه های آجرآی ی در آستان موظفند آنوآع گزآرش های
توصیفی و تحلیلی دآده های عملکرد رآ در مقاطع زمانی سه ماه و گزآرش های مربوط به نظرآت مردمی رآ به
صورت مستمر به تربیت به مرکز و ستاد دستگاه های آجرآی ی مربوط آرسال نمایند .همچنین نتایج حاصل
آز تحلیل دآده های عملکرد ،علل و ریشه های ضعف عملکرد به همرآه رآه کارها و برنامه های آجرآی ی رآ
جهت تصمیم گیری الزم ،به کارگروه تخصصی پژوهش ،فناوری و تحول آدآری آستان آرسال می نمایند.
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 )11-6دفاتر مدیریت عملکرد آستاندآری ها موظفند با آعمال نظارت مستمر بر فرماندآری ها ،میزآن
پیشرفت برنامه های آصالح و بهبود عملکرد در سطح شهرستان رآ رصد و تا حصول نتیجه ،پیگیری نمایند.
 )11-7دفاتر مدیریت عملکرد آستاندآری ها موظفند بر آساس فرم های نظرسنجی طرآحی شده در سامد،
نظارت مردم آز عملکرد دستگاه های آجرآی ی آستان و آستاندآری ها رآ به صورت مستمر مورد سنجش قرآر
دآده ،نتایج رآ به مرکز آرسال نمایند.
 )11-8دفاتر مدیریت عملکرد آستاندآری ها موظفند ضمن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های آجرآی ی
آستان و آستاندآری ،نسبت به آرزیابی و تحلیل عملکرد آنها در مقاطع زمانی سه ماهه آقدآم ،نتایج رآ جهت
تصمیم گیری و آرآیه پیشنهادهای آصالحی به منظور تبدیل نمودن به دآنش قابل آستفاده برآی بهبود
عملکرد در سطح آستان آرآیه نموده ،گزآرش آن رآ به مرکز نیز آرسال نمایند.
 )11-9دفاتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و آمور حقوقی آستاندآری ها موظفند نتایج آرزیابی عملکرد دستگاه
های آجرآی ی آستان در حوزه آرتباطات مردمی ،که هر ساله در قالب شاخص های عمومی آز سوی سازمان
آدآری و آستخدآمی کشور آبال می شود رآ در سامانه نظام جامع مدیریت عملکرد مستقر در سازمان
مدیریت و برنامه ریزی آستان وآرد نمایند.
 )11-10آستاندآرآن می توآنند آز دستگاه های آجرآی ی آستانی و شهرستانی برتر در حوزه آرتباطات مردمی،
در مرآسم جشنوآره شهید رجای ی آستان تقدیر نمایند.
سطح دستگاه:
 )11-11دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های آجرآی ی موظفند آنوآع گزآرش های تحلیلی دآده های عملکرد
آز تجمیع گزآرش های مربوط به دستگاه های آستانی ،نتایج حاصل آز تحلیل دآده های عملکرد ،علل و
ریشه های ضعف عملکرد به همرآه رآه کارها و برنامه های آجرآی ی و نیز گزآرش های مربوط به نظرآت مردمی
رآ جهت تصمیم گیری الزم به شورآ /کمیسیون تحول آدآری دستگاه ومرکز ،به صورت فصلی آرسال نمایند.
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 )11-12دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های آجرآی ی موظفند بر آساس فرم های نظرسنجی طرآحی شده
در سامد ،به صورت مستمر نظارت مردم آز عملکرد دستگاه آجرآی ی رآ سنجش و نتایج آن رآ به مرکز آرسال
نمایند.
 )11-13دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های آجرآی ی موظفند ضمن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه
متبوع ،نسبت به آرزیابی ،رتبه بندی و تحلیل عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه آقدآم ،نتایج حاصل به
همرآه پیشنهادهای آصالحی رآ جهت تصمیم گیری و تبدیل نمودن به دآنش قابل آستفاده برآی بهبود
عملکرد در سطح دستگاه به کار گیرند و گزآرش آن رآ به مرکز آرسال نمایند.
 )11-14باالترین مقام دستگاه های آجرآی ی می توآنند آز وآحدها و یا مؤسسات و سازمان های آجرآی ی
وآبسته برتر در حوزه آرتباطات مردمی ،در مرآسم جشنوآره شهید رجای ی دستگاه تقدیر نمایند.
سطح ملی:
 )11-15مرکز موظف آست در مقاطع زمانی شش ماهه ،آز تجمیع گزآرش های دستگاهی و آستانی به همرآه
گزآرش مربوط به نظرآت مردمی ،آنوآع گزآرش های تحلیلی دآده های عملکرد رآ تهیه و به همرآه پیشنهادها
و رآه کارهای الزم به رییس جمهور و هیئت دولت آرآیه ،برآی طرح در شورآی عالی آدآری ،به سازمان آدآری
و آستخدآمی کشور آرسال نماید.
 )11-16مرکز موظف آست به صورت مستمر بر نحوه پاسخگوی ی تلفن  111در آستان ها و کارتابل دستگاه
های آجرآی ی نظارت نماید.
 )11-17مرکز موظف آست میزآن پیشرفت برنامه های آصالح و بهبود در چهار سطح ملی ،دستگاهی،
آستان و شهرستان رآ رصد و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
 )11-18مرکز موظف آست هر ساله شاخص های آرزیابی عملکرد دستگاه های آجرآی ی در حوزه آرتباطات
مردمی رآ به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آعالم ،تا در قالب شاخص های عمومی ساالنه آز طریق
سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت به دستگاه های آجرآی ی آبال نماید .آرزیابی عملکرد دستگاه
های آجرآی ی در حوزه آرتباطات مردمی با مسئولیت مرکز ،آز طریق همین سامانه صورت خوآهد گرفت.
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 )11-19شاخص های آرزیابی عملکرد دستگاه های آجرآی ی در حوزه نظام نامه آرتباطات مردمی به پیشنهاد
مرکز و تایید سازمان آدآری و آستخدآمی کشور به صورت ساالنه در بخشنامه شاخص های عمومی آرزیابی
عملکرد تعیین و آبال می گردد.
 -12آین مصوبه جایگزین مصوبه شماره  1901/85084مورخ  1384/5/12شورآی عالی آدآری می شود.
 -13سازمان آدآری و آستخدآمی کشور (دبیرخانه شورآی عالی آدآری) ضمن نظارت برحسن آجرآی مصوبه،
گزآرش نحوه آجرآی آن رآ به شورآ آرآیه می نماید.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -محمود آحمدی نژآد
حقوق شهروندی در نظام اداری -تصویب نامه شماره  1127128مورخ  1395/12/28شورای عالی
اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و هفتاد و هش تمین جلس ه مورخ  1395/11/9به پیش نهاد س ازمان آدآری و
آس تخدآمی کش ور ،به منظور رفع تبعیض و آیجاد نظام آدآری پاس خگو و کارآمد ،با هدف بهبود و آرتقای
س طح حقوق ش هروندی ،بهره مندی ش هروندآن آز ظرفیتهای آیجاد ش ده ،تس هیل در تحقق آهدآف
س یاس تهای کلی نظام آدآری ،فص ل س وم قانون مدیریت خدمات کش وری ،بخش هفتم آز «برنامه جامع
آص الح نظام آدآری» مص وب  1393/10/28هیئت وزیرآن و همچنین" منش ور حقوق ش هروندی "آبال
ش ده در تاریخ « ،1395/9/29حقوق ش هروندی در نظام آدآری» رآ به ش رح پیوس ت (ممهور به مهر
دبیرخانه شورآی عالی آدآری) تصویب نمود.
آین مصوبه در  19ماده تدوین و آز تاریخ آبال  ،الزم آالجرآ می باشد.
حقوق شهروندی در نظام اداری
فصل اول :اصول و مبانی
ماده - 1آصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام آدآری منبع آز منشور حقوق شهروندی عبارتند آز:
 -1آدآره ش ایس ته آمور کش ور بر پایه قانون مدآری ،کارآمدی ،پاس خگوی ی ،ش فافیت ،عدآلت و آنص اف
توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های آجرآی ی آلزآمی آست.
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 -2رع ای ت ق انون و آنج ام آمور آدآری مردم مبتنی بر آص ل بی طرفی و پرهیز آز هر گون ه پیش دآوری،
منفع ت جوی ی ی ا غرض ورزی ش خص ی ب دون در نظر گرفتن گرآیش ه ای س ی اس ی ،قوی و رآبط ه
خویشاوندی ،توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های آجرآی ی آلزآمی آست.
 -3آمکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندآن به مرآجع صالح و بی طرف قضای ی ،آدرآی و نظارتی،
به منظور دآدخوآهی آزآدآنه برآی ش هروندآنی که تص میمات نهادهای آدآری و یا کارکنان رآ خالف قوآنین و
مقررآت بدآنند.
 -4آلزآم به آطالع رس انی تص میمات و آقدآمات آدآری همه مس ئولین و کارکنان دس تگاه های آجرآی ی که به
نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندآن رآ تحت تاثیر قرآر می دهند.
 -5آمکان دس ترس ی مس تمر ش هروندآن به مدیرآن و کارکنان دس تگاه های آجرآی ی برآی پاس خگوی ی و آرآیه
رآهنمای ی های الزم در چارچوب وظایف محوله.
 -6آلزآم به آرآیه و آنتشار مستمر آطالعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندآن توسط دستگاه های
آجرآی ی.
 -7آمکان دس ترس ی ش هروندآن به آطالعات ش خص ی خود که توس ط آش خاص و موس س ات آرآیه دهنده
خدمات عمومی جمع آوری و نگهدآری می ش ود و آجتناب آز آرآیه آطالعات خص وص ی ش هروندآن به
دیگرآن ،بدون وجود قانون آلزآم آور با رضایت خود فرد.
 -8آمک ان بهره گیری غیر تبعیض آمیز ش هرون دآن آز مزآی ای دول ت آلک ترونی ک و خ دم ات آلک ترونیکی،
فرصت های آموزشی و توآنمند سازی کاربرآن در نظام آدآری.
 -9فرآهم کردن زمینه قانونی بهره گیری ش هروندآن آز فرص ت های ش غلی مناس ب و حقوق و مزآیای برآبر
زنان و مردآن در قبال کار یکس ان و آجتناب آز رویکردهای س لیقه آی ،جناحی ،تبعیض آمیز و روش های
ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.
فصل دوم -مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده - 2مصادیق حقوق شهروندی در نظام آدآری عبارتند آز:
 -1حق برخوردآری آز کرآمت آنسانی و رفتار محترمانه و آسالمی
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 -2حق برخوردآری آز آعمال بی طرفانه قوآنین و مقررآت
 -3حق مصون بودن آز تبعیض در نظام ها ،فرآیند ها و تصمیمات آدآری
 -4حق دسترسی آسان و سریع به خدمات آدآری
 -5حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه آفرآد
 -6حق آگاهی به موقع آز تصمیمات و فرآیندهای آدآری و دسترسی به آطالعات مورد نیاز
 -7حق آظهارنظر آزآد و آرآیه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای آدآری
 -8حق مصون بودن آز شروط آجحاف آمیز در توآفق ها ،معامالت و قرآردآدهای آدآری
 -9حق آشخاص توآن خوآه در برخوردآری کامل و سریع آز آمتیازآت خاص قانونی
 -10حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و آعترآضات
 -11حق جبرآن خسارآت وآرده در آثر قصور یا تقصیر دستگاه های آجرآی ی و کارکنان آنها
فصل سوم -تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایاای نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده  -3حق برخوردآری آز کرآمت آنسانی و رفتار محترمانه و آسالمی
 -1دس تگاه های آجرآی ی در تمامی فعالیت های آطالع رس انی ،دعوت نامه ها ،آگهی ها ،آبال ها و
هشدآرها باید آز آدبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز آستفاده نمایند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی مکلفند محیط آرآیه خدمت ،آمکانات و تس هیالت مناس ب و ش رآیط حاکی آز
آحترآم به مرآجعین رآ فرآهم نمایند.
 -3در مکان های ورودی و خروجی دس تگاه های آجرآی ی ،رعایت حرمت مرآجعین ض روری آس ت و در
موآرد خاصی که بازرسی مرآجعین ضرورت دآشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی ،آز وسایل
و تدآبیر بازرسی نا محسوس و آلک ترونیکی آستفاده شود.
 -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند دالیل منع همرآه دآش تن وس ایلی نظیر گوش ی تلفن همرآه و ...به هنگام
ورود به دس تگاه رآ حس ب ض رورت های قانونی آطالع رس انی نمایند و برآی آمانت س پاری وس ایل همرآه
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مرآجعین ،مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دس ترس ی به آن نباید مرآجعین رآ دچار مش قت کند
یا هزینه آی رآ متوجه آنان نماید.
 -5م دیرآن و ک ارکن ان دس تگ اه ه ای آجرآی ی ب ای د در گ فت ار ،رفت ار و مک اتب ات خود ب ا مرآجعین ،آدب و
نزآکت رآ رعایت و آز به کار بردن آلفاظ و عبارآت عرفا آهانت آمیز و غیر محترمانه و یا آنتس اب هر گونه
آتهام یا عناوین مجرمانه به آنها آحترآز نمایند.
 -6رفتار توآم با آحترآم متقابل میان کارکنان و مرآجعین در هر ش رآیطی باید رعایت و کرآمت آنس انی آنان
حفظ گردد.
ماده  -4حق برخوردآری آز آعمال بی طرفانه قوآنین و مقررآت
 -1بخشنامه ها ،دستورآلعمل ها و مکاتبات آدآری در دستگاه های آجرآی ی باید به گونه آی تنظیم و آبال
ش وند که برآی مردم س اده ،ش فاف و قابل دس ترس بوده و آز هر گونه تبعیض در آبال و آجرآی بخش نامه
ها ،شیوه نامه ها ،تصمیمات و دستورآت آدآری نسبت به مردم آجتناب شود .بدیهی آست رفتار متفاوت
حمایتی که بر مبنای معلولیت ،س المندی یا س ایر وض عیت های نوعا قابل توجیه ص ورت می گیرد،
تبعیض محسوب نمی شود.
 -2دس تگاه های آجرآی ی مجاز به مطالبه مدآرک یا آطالعاتی ،آض افه بر آنچه در قوآنین و مقررآت پیش
بینی ش ده به مرآجعین نیس تند و نباید هزینه آی بیش آز آنچه در قوآنین و مقررآت تص ریح گردیده،
دریافت کنند .در موآردی که مطابق مقررآت باید هزینه آی دریافت ش ود ،مرآتب با ذکر مس تند قانونی به
مرآجعین آعالم گردد.
 -3دس تگاه های آجرآی ی باید وظایف خود رآ در مدت زمان تعیین ش ده در قانون یا مقررآت مص وب آنجام
دهند و چنانچه در قانون و مقررآت مربوط ،زمان معین نش ده باش د ،زمان مناس ب برآی هر یک آز
خدمات رآ تعیین و آز قبل به مرآجعین آطالع رسانی کنند.
 -4دس تگاه های آجرآی ی باید دآنش و مهارت تخص ص ی الزم و همچنین رعایت آنض باط آدآری و حقوق
شهروندی مرتبط با وظایف و آختیارآت رآ به همه کارکنان خود آموزش دهند.
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 -5مدیرآن و مرآجع آدآری باید تص میمات خود رآ بر آس اس آدله معتبر آتخاذ کرده و آس تدالل ها و آس تناد
های قانونی مورد آستفاده در آعالم تصمیم خود رآ بیان کنند.
 -6پذیرش هر گونه درخوآس ت حض وری خدمات آدآری آز س وی مردم توس ط مدیرآن و کارکنان دس تگاه
های آجرآی ی ،ص رفا در محیط و س اعات آدآری قابل پذیرش آس ت .آز پذیرش درخوآس ت ها در خارج آز
محیط یا ساعت غیر آدآری ،باید آکیدآ آجتناب شود.
 -7مرآجع آدآری و مدیرآن دستگاه های آجرآی ی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود ،مرجع ،مهلت
و نتیجه تجدیدنظر رآ در تصمیمات خود آعالم کنند.
ماده  -5حق مصون بودن آز تبعیض در نظام ها ،فرآیندها و تصمیمات آدآری
 -1دس تگاه های آجرآی ی باید فرآیند و رویه مش خص و آعالم ش ده آی برآی آرآیه خدمات خود دآش ته باش ند
و آن رآ به طور یکسان نسبت به همه مرآجعین رعایت کنند.
 -2مدیرآن و کارکنان دس تگاه های آجرآی ی باید تص میمات و آقدآمات خود رآ مس تند به قوآنین و مقررآت
مربوط آنجام دهند و آز هر گونه تبعیض یا آعمال سلیقه در آجرآی قوآنین و مقررآت آجتناب نمایند.
 -3کارکنان دس تگاه های آجرآی ی در همه س طوح باید در آعمال ص الحیت ها و آختیارآت آدآری خود نظیر
آحرآز صالحیت ها ،جذب نیرو ،صدور مجوز ها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند.
ماده  -6حق دسترسی آسان و سریع به خدمات آدآری
 -1مردم حق دآرند ش خص ا و یا آز طریق نماینده قانونی خود به خدمات دس تگاه های آجرآی ی ،دس ترس ی
آسان و سریع دآشته باشند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی باید نهایت تالش خود رآ به کار گیرند تا دس ترس ی مردم به خدمات آنها به طریق
غیر حض وری و یا آس تفاده آز خدمات دولت آلک ترونیک و به طور کلی آبزآرها و فناوری های نوین آنجام
گیرد .تض مین کیفیت آین دس ترس ی آز نظر س رعت ،آمنیت و پایین بودن هزینه با دس تگاه مربوط خوآهد
بود.
 -3چنانچه دریافت خدمات آز دس تگاه آجرآی ی ،مس تلزم مرآجعه حض وری باش د ،باید نکات زیر رعایت
شوند:
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آلف -تجمیع فرآیند های آدآری مربوط به هر خدمت در یک مکان
ب -نصب تابلوهای رآهنما در آطرآف ،ورودی و دآخل ساختمان آدآری
ج -پیش بینی آمکانات و تسهیالت فیزیکی
د -رعایت دقیق ساعت کار آدآری و آرآیه خدمات در تمام ساعت کار آدآری.
ه -پرهیز آز آیجاد مزآحمت برآی همسایگان ،ساکنان محلی و سایر مردم.
 -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس نوع فعالیت و خدمات ،فرم های مرتبط رآ تهیه و به س هولت
در آختیار مرآجعه کنند گان قرآر دهند.
 -5تمامی تقاض اهای مرآجعین (آعم آز مک توب یا آلک ترونیک) ،باید ثبت ش ده و ش ماره پیگیری در آختیار
آنان قرآر دآده شود .همچنین ،دستگاه های آجرآی ی باید به روشنی ،مرآجعین رآ با فرآیند رسیدگی ،وآحد
و فرد رسیدگی کننده به تقاضای آنها آشنا سازند.
 -6رسیدگی به تقاضای مرآجعین باید بالفاصله بعد آز ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود .چنانچه
تقاضا یا مدآرک ناقص بوده و نتوآن رسیدگی رآ آدآمه دآد ،سریعا مرآتب به آطالع متقاضی رسانیده شده و
تکمیل آطالعات و مدآرک آز وی درخوآست شود.
 -7دس تگاه های آجرآی ی مکلفند خدمات خود رآ در همه روزهای کاری و در طول س اعات آعالم ش ده به
طور پیوسته آرآیه دهند و تعطیلی موقت آرآیه خدمات در آوقات آدآری ،حتی به مدت کوتاه مجاز نیست.
 -8دستگاه های آجرآی ی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای آرآیه خدمت خود ،نسبت به روآن سازی
و حذف رویه های زآید یا مخل در خدمت رسانی مطلوب به مردم آقدآم نمایند.
 -9چنانچه کارمند یا مامور آرآیه خدمت عمومی به هر علتی در محل کار خود حاض ر نباش د ،مقام مافوق
آو باید ترتیبی آتخاذ کند که آرآیه خدمات به مرآجعین متوقف یا موکول به مرآجعه مجدد نشود.
 -10در ساعات مرآجعه مردم ،هموآره باید مقام تصمیم گیر و آمضا کننده یا مقامات مجاز آز سوی آیشان
در محل خدمت حضور دآشته باشد.
 -11تمامی کارکنان مکلف به رآهنمای ی و آرآیه کمک های ض روری به مرآجعین هس تند و چنانچه تقاض ای
مرآجعین در حیطه وظایف شان نباشد باید آنها رآ به نحو مناسب رآهنمای ی کنند.
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 -12کارکنان دس تگاه های آجرآی ی باید آز آنجام آمور ش خص ی در منظر مرآجعین و به طور کلی در س اعات
آدآری آجتناب کنند.
ماده  -7حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه آفرآد
 -1آگر فردی آثبات کند که آطالعات ش خص ی مربوط به آو نادرس ت ،ناقص یا روزآمد نیس ت ،دس تگاه
آجرآی ی دآرنده آطالعات ،باید نسبت به آصالح آطالعات مذکور آقدآم نماید .چنانچه فرد و دستگاه درباره
ص حیح ،کامل و روزآمد بودن آطالعات جمع آوری ش ده آختالف دآش ته باش ند ،فرد می توآند آز دس تگاه
بخوآهد تا آدعای وی در آین زمینه ،در پرونده آو منعکس ش ود .چنانچه آطالعات ش خص ی وی در آختیار
دیگر دستگاه های آجرآی ی قرآر گیرد آعترآض فرد نیز باید به آنها منعکس گردد.
 -2جمع آوری آطالعات شخصی آز آفرآد توسط دستگاه های آجرآی ی ،تنها در حد ضرورت و با آستفاده آز
طرق و وس ایل قانونی و ش فاف مجاز بوده و آس تفاده آز وس ایل و روش های غیرقانونی و نامتعارف ممنوع
آست .آین آطالعات تا حد آمکان ،باید آز خود آشخاص آخذ و جمع آوری شود.
 -3دس تگاه های آجرآی ی باید آطالعات ش خص ی آفرآد رآ فقط در جهت منظور و هدف آولیه آز جمع آوری
آنها به کار برده و نباید برآی آهدآف و مقاص د دیگر آز آنها آس تفاده و یا در آختیار س ایر دس تگاه های و
آشخاص غیر مسئول قرآر دهند.
 -4دس تگاه های آجرآی ی باید تدآبیر ض روری جهت پیش گیری آز مفقود ش دن ،آفش ا یا س وءآس تفاده آز
آطالعات آفرآد ،که به مناسبت وظایف و آختیارآت خود آز آنها مطلع شده آند رآ آتخاذ کنند.
 -5رهگیری و ش نود آرتباطات آینترنتی ،تلفنی و کالمی -حض وری آفرآد در دس تگاه های آجرآی ی ممنوع
آست و در صورت ضرورت ،در چارچوب قوآنین مربوط آنجام خوآهد گرفت.
 -6دس تگاه های آجرآی ی مجاز به آس تفاده آز نظارت های آلک ترونیکی مغایر با حریم ش خص ی آفرآد نیس تند
مگر آنکه بر مبنای دالیل قوی ،آحتمال آرتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار آز قبیل س رقت،
تخریب آموآل یا س وء آس تفاده آز آموآل محل کار وجود دآش ته ،یا آین آمر برآی تامین آمنیت و بهدآش ت
محل کار یا کارکنان ضروری باشد.
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 -7در ص ورت ض رورت برآی آعمال نظارت آلک ترونیکی و نص ب دوربین ،دس تگاه آجرآی ی باید مرآتب رآ با
هشدآر مک توب و آستفاده آز عالیم قابل رویت ،به آطالعات مردم و مرآجعین برساند.
ماده  -8حق آگاهی به موقع آز تصمیمات و فرآیندهای آدآری و دسترسی به آطالعات مورد نیاز
 -1مردم حق دآرند بر آس اس آطالعاتی که دس تگاه های آجرآی ی در دس ترس قرآر می دهند یا منتش ر می
کنن د ،برن ام ه ه ای خود رآ تنظیم کنن د .چن انچ ه دس تگ اهی بر خالف آطالع اتی ک ه قبال آعالم کرده و آن
آطالعات ،مبنای تصمیمات و آقدآمات مردم قرآر گرفته عمل نماید ،باید پاسخگو باشد.
 -2در رآس تای تحقق نظارت وآقعی مردم ،دس تگاه های آجرآی ی باید به طور س االنه ،گزآرش عملکرد خود
رآ در دسترس عموم قرآر دهند.
 -3با رعایت قانون آنتش ار و دس ترس ی آزآد به آطالعات مص وب س ال  1388و آیین نامه های آجرآی ی آن و
سایر قوآنین و مقررآتی که حق دسترسی آفرآد به آطالعات موجود در دستگاه های آجرآی ی رآ تصریح کرده
آند ،دستگاه های آجرآی ی موظفند آطالعات درخوآستی مردم رآ در دسترس آنها قرآر دهند.
 -4به موجب ماده ( )10قانون آنتش ار و دس ترس ی آزآد به آطالعات ،هر دس تگاه آجرآی ی باید رآهنمای
دس ترس ی مردم به آطالعات خود مش تمل بر آنوآع و آش کال آطالعات موجود در آن موس س ه و نیز نحوه
دسترسی به آنها رآ در سامانه آطالع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مک توب نیز در آختیار متقاضیان
قرآر دهد.
 -5برآی آ شنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای آدآری ،دستگاه های آجرآی ی باید به آموزش همگانی
آز طریق وس ایل آرتباط جمعی آقدآم ،تا مردم ض من آش نای ی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن
سازمان ،آنتظارآت خود رآ تنظیم نمایند.
 -6آطالعات مورد نیاز مردم می بایست آز طرق مختلف نظیر موآرد ذیل در آختیار آنها قرآر دآده شوند:
آلف -نص ب تابلو رآهنما در مبادی ورودی و معرض دید مرآجعین و نیز تار نما (س ایت) و درگاه (پورتال)
آینترنتی.
ب -تهیه و توزیع بروشور و ک تاب مرآجعین
ج -رآه آندآزی خط تلفن گویا.
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د -نصب نام ،پست سازمانی و روئس وظایف متصدیان آنجام کار در محل آستقرآر آنان.
 -7دستگاه های آجرآی ی باید در آبال تصمیمات خود به مرآجعین ،ضمن نکات زیر ،نسخه آی آز تصمیم
آتخاذ شده رآ به ذینفع تحویل نمایند.
آلف -تاریخ و شماره تصمیم.
ب -مشخصات متقاضی.
ج -مستندآت قانونی و آستدالل های منجر به تصمیم شده.
د -مفاد آصلی تصمیم.
ه -آعالم مرجع و مهلت آعترآض به تصمیم.
و -نام و سمت صادر کننده آبالغیه.
 -8دستگاه های آجرآی ی مکلفند فرآیند آنجام کار مرآجعین رآ به صورت مرحله به مرحله ،آز طریق مقتضی
نظیر آرسال پیامک به آطالع آنها برسانند.
 -9دس تگاه های آجرآی ی مکلفند آطالعات رآجع به نحوه آس تفاده مردم آز خدمات و فرآیندهای آدآری،
نحوه مشارکت در آنها و نحوه آعترآض به تصمیمات و آقدآمات خود رآ در آختیار عموم قرآر دهند به نحوی
که آمکان تصمیم گیری آگاهانه رآ برآی آنها فرآهم کنند.
 -10دستگاه های آجرآی ی باید متناسب به مرآجعات ،به منظور بهبود مستمر نظام آرآیه خدمت و آفزآیش
رض ایتمندی مرآجعان ،به طرق مناس ب آطالع رس انی نموده و حس ب میزآن آهمیتی که آطالع مردم آز
فعالیت های آنها دآرد ،جلسات پرسش و پاسخ با آصحاب رسانه برگزآر کنند.
 -11در جلس ات پرس ش و پاس خی که آز س وی س خنگوی دس تگاه آجرآی ی یا روآبط عمومی دس تگاه برگزآر
می ش ود ،نباید تبعیض ی آز حی دعوت ،ش رکت ،طرح پرس ش ،آرآیه پاس خ و س ایر موآرد ،علیه رس انه
های منتقد صورت گیرد.
 -12دستگاه های آجرآی ی باید در فعالیت های آطالع رسانی خود نکات زیر رآ مورد توجه قرآر دهند:
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آلف -مفید بودن آطالعات قابل دس ترس ی یا آرآیه ش ده یعنی آطالعاتی که علم به آنها ،توآن تش خیص و
قضاوت و آگاهی آفرآد رآ آفزآیش می دهد.
ب -درس ت بودن آطالعات آرآیه ش ده بدین معنا که هم آس ناد و مدآرک و آبزآرهای حاوی آطالعات باید
وآقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری آز خدشه باشد.
ج -ب ه روز بودن آطالع ات ق اب ل دس ترس ی ا آرآی ه ش ده یعنی آطالع ات ب ای د ح اوی آخرین تحوالت،
مصوبات ،آصالحیه ها و تفسیرها باشد.
د -به موقع بودن آطالع رسانی یعنی آطالعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دآرد آرآیه شود به نحوی
که مخاطبان ،فرصت معقول برآی وآکنش و تصمیم گیری پس آز آگاه شدن آز آن رآ دآشته باشند.
ه -کامل بودن آطالع رس انی یعنی تمام آطالعاتی که وآکنش یا آقدآم یا تص میم مخاطبان به آنها منوط
آست ،نظیر زمان ،مکان ،آسناد و آدله ،هزینه و مدآرک هویتی الزم ،به صورت یکجا آعالم شوند.
ماده  -9حق آظهارنظر آزآد و آرآیه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای آدآری
 -1هر فردی حق دآرد در ص ورت مش اهده یا آطالع آز تخلفات آدآری و نقض قوآنین و مقررآت در هر یک
آز دس تگاه های آجرآی ی ،موآرد مش اهده یا آطالع خود رآ به مرآجع نظارتی درون س ازمانی و برون س ازمانی
گزآرش کند.
 -2شهروندآن حق دآرند تا سیاست ها ،فرآیندها ،تصمیمات و آقدآمات دستگاه های آجرآی ی رآ نقد نموده
و نظر آنتقادی خود رآ در چارچوب مقررآت آبرآز کنند.
 -3دس تگاه های آجرآی ی به آزآدی بیان نظرهای ش خص ی ،آرزیابی های آنتقادی و پیش نهادهای آص الحی
مرآجعین و رسانه ها آحترآم گذآشته و فضای تحمل نظرآت مخالف رآ در درون خود نهادینه کنند.
 -4دس تگاه های آجرآی ی باید آز نص ب هر گونه آگهی در محیط های آدآری که مرآجعین رآ آز بیان نظر
آنتقادی منع کرده یا بترساند ،آجتناب کنند.
 -5دس تگاه های آجرآی ی موظفند هنگام ورود مرآجعین برگه نظرس نجی (به ص ورت فیزیکی یا آلک ترونیکی)
در آختی ار آنه ا قرآر دهن د و نظر آیش ان رآ در خص وص نحوه گردش ک ار ،تطبیق ی ا ع دم تطبیق آن ب ا
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آطالعات آعالم ش ده قبلی و رفتار متص دیان آنجام کار جویا ش وند و نتایج آن رآ به طور منظر در آص الح
فرآیند ها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد آستفاده قرآر دهند.
 -6دس تگاه های آجرآی ی می بایس ت حس ب ش رآیط ،نس بت به رآه آندآزی ،آس تقرآر و یا روزآمد کردن
س یس تم های آرتباط دو س ویه نظیر ص ندوق پیش نهادها و آنتقادها ،پس ت ص وتی و درگاه (پورتال)
سازمانی ،به منظور آرآیه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و آخذ دیدگاه های مردم آقدآم نمایند.
ماده  -10حق مصون بودن آز شروط آجحاف آمیز در توآفق ها ،معامالت و قرآردآدهای آدآری
 -1دستگاه های آجرآی ی باید آز تحمیل قرآردآدهای آجحاف آمیز به مردم خوددآری کنند .منظور آز قرآردآد
آجحاف آمیز قرآردآدی آس ت که به موجب آن دس تگاه آجرآی ی با آس تفاده آز موقعیت برتر خود یا ض عف
طرف مقابل ،شرآیط غیرعادالنه آی رآ به آیشان تحمیل کند.
 -2قرآردآدهای ی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ،آجحاف آمیز تلقی می گردند:
آلف -ش رطی که به موجب آن ،دس تگاه آجرآی ی طرف مقابل خود رآ به آنجام یا عدم آنجام کاری متعهد می
سازد که پیش آز آنعقاد قرآردآد هیچ فرصتی برآی آگاه شدن آز مفاد آن شرط ندآشته آست.
ب -ش رطی آز س وی دس تگاه آجرآی ی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت س ن ،بیماری ،ناتوآنی ذهنی،
فش ارهای روآنی ،کم س وآدی ،بی س وآدی یا جهل نس بت به آمور مرتبط ،آز آرزیابی مفاد یا آثار آن ناتوآن
باشد.
ج -شرطی که به موجب آن ،هیچ نسخه آی آز قرآردآد در آختیار طرف دیگر قرآردآد قرآر نمی گیرد.
د -ش رطی که به موجب آن ،دس تگاه آجرآی ی خود رآ مجاز می س ازد تا در زمان تحویل کاال یا آرآیه خدماتی
که قرآردآد آن قبال منعقد شده آست ،به تشخیص خود و رآسا قیمت رآ آفزآیش دهد.
ه -شرطی که به موجب آن ،دستگاه آجرآی ی ،حق مرآجعه به مرآجع قضای ی رآ آز طرف دیگر سلب نماید.
و -ش رطی که به موجب آن ،دس تگاه آجرآی ی خود رآ مجاز بدآند هر زمان که بخوآهد یک طرفه قرآردآد رآ
فسخ کند بدون آنکه خسارت عادالنه آی آز آین بابت به طرف دیگر قرآردآد بپردآزد.
ز -ش رطی که به موجب آن ،دس تگاه آجرآی ی خود رآ حتی در ص ورت آرتکاب تقص یر ،آز مس ئولیت معاف
سازد.
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ک -شرطی که به موجب آن ،حقوق معنوی ناشی آز مالکیت های فکری ،بدون پردآخت بهای عادالنه به
دستگاه آجرآی ی منتقل شود.
ل -ش رطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول ،آس تفاده طرف قرآردآد آز تض مین یا بیمه آی که به
موجب مقررآت به نفع آو برقرآر شده آست رآ غیرممکن یا بسیار دشوآر سازد.
 -3وآحدهای حقوقی ،آمور قرآردآد ها و یا عناوین مش ابه در دس تگاه های مش مول آین مص وبه مکلفند بر
آساس مفاد آین ماده نسبت به بازبینی و آصالح فرم قرآردآدهای خود آقدآم نمایند.
ماده  -11حق آشخاص توآن خوآه در برخوردآری آز آمتیازآت خاص قانونی
 -1دس تگاه های آجرآی ی مکلفند مطابق مفاد آیین نامه آجرآی ی ماده ( )2قانون جامع حمایت آز حقوق
معلوالن (ش م اره /14277ت31960ه مورخ  1384/3/9و آص الحی ه آن ب ه ش م اره /45515ت
47457ک مورخ  ،)1391/3/8به س رعت دس ترس ی آش خاص توآن خوآه (معلول) به محیط های آرآیه
خدمت رآ آز جمیع جهات تسهیل کنند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی باید در س اختمان ها و محیط کاری خود ،عالئم و آش کالی رآ که برآی آش خاص
توآن خوآه به آسانی قابل فهم و خوآندن باشد نصب کنند.
 -3دس تگاه های آجرآی ی باید حس ب میزآن و نوع مرآجعات آش خاص توآن خوآه ،آموزش های کافی رآ به
کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با آین مرآجعه کنند گان آرآیه دهند.
 -4دس تگاه های آجرآی ی باید س امانه ها و فناوری آطالعات و آرتباطات خود رآ جهت آس تفاده مس تقالنه
آشخاص توآن خوآه آز خدمات آنها آرتقاء دهند.
ماده  -12حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و آعترآضات
 -1مردم حق دآرند در تمامی مرآجع آدآری که به آختالف ،آعترآض یا ش کایت آنها رس یدگی می کنند آز
رسیدگی منصفانه و بی طرفانه برخوردآر شده و حقوق آنها رعایت شود.
 -2هر فردی در همه مرآحل رس یدگی آدآری حق آس تفاده آز وکیل رآ دآرد و باید آز مهلت کافی جهت
تنظیم و تکمیل پرونده ،آرآیه آدله ،معرفی ش هود یا پاس خ به مطالب مطرح ش ده علیه خود برخوردآر
باشد.
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 -3ش خص ی که در چارچوب قوآنین و مقررآت و بدون آس تفاده آز آلفاظ توهین آمیز ،آز تص میمات و
آقدآمات دس تگاه آجرآی ی یا فرد مس ئول در س طح رس انه ها آنتقاد می کند ،نباید به دلیل آین آنتقاد ،با
تعقیب یا پیامد آدآری یا قضای ی آز سوی مسئولین دستگاه موآجه شود.
 -4در ص ورت بروز آختالف بین مرآجعان و متص دیان آرآیه خدمت ،مس ئول وآحد ذی ربط باید بالفاص له
به موضوع رسیدگی و آن رآ در چارچوب مقررآت و با رعایت آخالق آسالمی حل و فصل نماید.
 -5آعترآض ش خص ی که مدعی آس ت در حق آو ظلم ش ده ،باید توس ط مدیرآن و کارکنان دس تگاه های
آجرآی ی با مدآرآ و آخالق آسالمی ،تحمل و با سعه صدر پاسخ دآده شود.
ماده  -13حق جبرآن خسارآت وآرده در آثر قصور یا تقصیر دستگاه های آجرآی ی و کارکنان آنها
 -1دس تگاه های آجرآی ی مکلفند حس ب وظایف قانونی خود ،در ص ورت وجود آحتمال هر گونه تهدید
علیه س المت عمومی و یا بالیای طبیعی ،نس بت به پیش بینی و هش دآر به موقع و رآه های دفع و رفع آن
به عموم مردم و به خصوص آفرآد در معرض تهدید ،آقدآم نمایند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی ،مس ئول جبرآن خس ارآتی هس تند که در نتیجه عیب و خرآبی آش یاء یا آموآل
منقول یا غیر منقول متعلق یا تحت تصرف آنها ،به جان ،مال و سایر حقوق دیگرآن وآرد می شود.
 -3مطابق فص ل دهم آز ک تاب پنجم قانون مجازآت آس المی تحت عنوآن تقص یرآت مقامات و مامورآن
دولتی  ،دس تگاه های آجرآی ی مس ئول جبرآن آن دس ته آز خس ارآت مادی ،معنوی و بدنی هس تند که
مس تخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی آحتیاطی ،بی مباالتی یا عدم رعایت قوآنین ،مقررآت یا نظامات
مربوط در حین آنجام وظیفه یا به مناس بت آن به دیگرآن وآرد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف
آمکانات و وسایل به آشخاص وآرد می شود.
 -4دس تگاه های آجرآی ی باید در حفاظت آز آش یاء ،آموآل ،آس ناد ،مدآرک و آطالعاتی که در جهت آنجام
ماموریت های خود آز مردم دریافت می کنند ،تدآبیر و آحتیاط های متعارف رآ به عمل آورند.
فصل چهارم -انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری
ماده - 14آز ش هروندآن آنتظار می رود به منظور آحترآم و رعایت حقوق س ایر آفرآد در مرآجعه به دس تگاه
های آجرآی ی ،نکات ذیل رآ مورد توجه قرآر دهند:
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 -1به منظور رعایت حقوق س ایر ش هروندآن و مس اعدت در تامین بهتر حقوق خود ،همکاری الزم رآ در
رعایت نظم و نوبت ،آرآیه مدآرک هویتی برآی ورود و خروج ،آرآیه آطالعات و مدآرک ص حیح ،به موقع و
کامل برآی تسریع در آرآیه خدمت دآشته باشند.
 -2تصمیمات و آقدآمات آدآری مادآم که نقض نشده آند ،محترم شمرده شده و رعایت شوند و آعترآض به
تصمیمات و آقدآمات و درخوآست تجدیدنظر در آنها با طرق پیش بینی شده در قوآنین و توسل به مرآجع
قانون صورت گیرد.
 -3خدمات و درخوآس ت های آدآری تنها در محیط آدآری مطالبه ش ده و آز درخوآس ت خدمت توس ط
کارکنان در خارج آز محیط آدآره آجتناب شود.
 -4به منظور مساعدت برآی تامین حقوق شهروندآن در نظام آدآری کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده
یا آطالع آز تخلفات آدآری و نقض قوآنین و مقررآت در دس تگاه های آجرآی ی ،الزم آس ت مش اهده یا آطالع
خود رآ به مرآجع ذی ربط گزآرش کنند .
 -5ش ایس ته آس ت جهت تس ریع در رس یدگی ،موآرد مربوط به تخلفات آدآری و نقض قوآنین و مقررآت،
آبتدآ به مرآجع نظارتی درون س ازمانی هر دس تگاه گزآرش و در ص ورت عدم دریافت پاس خ قانع کننده ،به
مرآجع نظارتی برون سازمانی آرآیه شود.
تبص ره -عدم ترجیح ش هروندآن به یکدیگر توس ط مدیرآن و کارکنان دس تگاه های آجرآی ی در مرآحل
رسیدگی ،آلزآمی آست.
فصل پنجم -ساز و کار اجرایاای حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده  -15قلمرو شمول مصوبه
تمامی دس تگاه های آجرآی ی موض وع بند (ب) ماده ( )1قانون برگزآری مناقص ات مص وب س ال  1383و
دس تگاه های موض وع تبص ره ذیل آن و نیز س ایر دس تگاه های ی که به نحوی آز بودجه عمومی دولت
آستفاده می کنند ،مشمول آین مصوبه و در آین تصویب نامه« ،دستگاه آجرآی ی» نامیده می شوند.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مرآکز آرآ یه دهنده خدمات
عمومی ،موس س ات خص وص ی حرفه آی عهده دآر آرآیه خدمات ،نهادهای ص نفی و هر گونه مرآکز یا
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موس س اتی که با آخذ مجوز آز دس تگاه های آجرآی ی ،به آرآیه خدمت به مردم می پردآزند ،رعایت تمام یا
بخش های مرتبط آز آین مصوبه رآ آز سوی آنها آلزآمی و بر آین آمر نظارت کنند.
ماده  -16مسئولیت و فرآیند آجرآ
 -1باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی ،مس ئول آجرآی آین مص وبه بوده و مدیرآن و کارکنان دس تگاه های
آجرآی ی مش مول در تمامی س طوح س ازمانی ،مکلف به رعایت مفاد آن هس تند همچنین مدیرآن موظفند
متناس ب با آختیارآت ،ماموریت ها و وظایف محوله ،در جهت حس ن آجرآی آین مص وبه ،رفع موآنع و
همچنین آرزیابی نحوه آجرآی آن ،آقدآمات الزم آعم آز برنامه ریزی ،س ازماندهی ،بهبود روش ها ،آموزش
کارکنان و تجهیز وآحدهای مدیریت عملکرد ،بازرس ی و رس یدگی به ش کایات (یا عناوین مش ابه) رآ مطابق
با دس تورآلعمل های آبالغی س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور ،آز جمله دس تورآلعمل آص الح فرآیندها و
روش های آنجام کار ،دستورآلعمل آستاندآرد تار نماهای دستگاه های آجرآی ی و درگاه های آستانی ،آیین
نامه آجرآی ی تبصره ( )1ماده ( )25قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موآرد آبالغی ،آنجام دهند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی مکلفند با آهتمام و آقدآم س ریع در جهت توس عه دولت آلک ترونیک ،نیاز به
مرآجعه حضوری مردم رآ به حدآقل برسانند.
ماده  -17آیجاد میز خدمت
 -1در آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که به طور متعارف مرآجعین زیادی دآرند الزم آس ت عالوه بر
رعایت مفاد آین مصوبه ،وآحد هماهنگ کننده آی تحت عنوآن میز خدمت با حضور کارشناسان مطلع
دستگاه با آعطای آختیارآت الزم تعبیه شود ،به نحوه که مرآجعین ضمن آستقرآر در محل آنتظار مناسب
حتی آلمقدور بدون حضور در وآحدهای دآخلی دستگاه ،خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود رآ صرفا آز طریق
آین میز دریافت نمایند .میز خدمت عهده دآر وظایف مشروح زیر می باشد:
آلف -آرآیه آطالعات و رآهنمای ی های الزم به مرآجعین در آرتباط با آمور مربوط
ب -دریافت مدآرک و درخوآست های مرآجعین
ج -آنجام آمور و درخوآس ت های متقاض یان در ص ورت آمکان و در غیر آین ص ورت ،آعالم تاریخ مرآجعه
بعدی یا زمان آرآیه خدمت نهای ی به مرآجعین
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د -دریافت نتایج آقدآمات آنجام شده آز وآحدهای ذی ربط و آعالم آن به مرآجعین
ه -هدآیت مرآجعین به وآحدهای مرتبط در موآرد ضروری پس آز آنجام هماهنگی با وآحد ذی ربط.
 -2وآحدهای مدیریت عملکرد ،بازرس ی و رس یدگی به ش کایات یا عناوین مش ابه در دس تگاه های آجرآی ی
موظفند هر  3ماه یک بار گزآرشی آز عملکرد میز خدمت رآ به باالترین مقام دستگاه آرآیه دهند.
ماده  -18مسئولیت رآهبری و نظارت
 -1مس ئولیت هدآیت ،رآهبری ،پیگیری و نظارت بر آجرآی آین مص وبه در س طح ملی به عهده س ازمان
آدآری و آستخدآمی کشور و در سطح آستان به عهده آستاندآر آست.
 -2نظارت نظام یافته بر حسن آجرآی آین مصوبه و آرتقای مستمر حمایت آز حقوق مردم در نظام آدآری،
تهیه و آبال ش یوه نامه های آجرآی ی و همچنین تدوین برنامه های آطالع رس انی ،آموزش و فرهنگ س ازی
بر عهده س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور آس ت و س ازمان می توآند کار گروه های ض روری رآ با حض ور
نمایندگان دستگاه های آجرآی ی و همچنین ،تشکل های مردم نهاد قانونی تشکیل دهد .همچنین سازمان
با آعزآم بازرسان و گروه های بازرسی مطلع و مجرب ،بر حسن آجرآی آین مصوبه در دستگاه های مشمول
نظارت خوآهد کرد.
 -3وزآرت کشور موظف آست با همکاری سازمان آدآری و آستخدآمی کشور زمینه شکل گیری تشکل های
مردم نهاد در آمر مرآقبت آز حقوق شهروندآن در نظام آدآری رآ فرآهم نماید ،به گونه آی که آین تشکل ها
بتوآنند در چارچوب موآزین قانونی برآی تامین حقوق شهروندآن در نظام آدآری ،آیفای نقش نمایند.
 -4باالترین مقام دس تگاه های آجرآی ی مش مول و آس تاندآرآن موظفند گزآرش های تحلیلی نحوه آجرآی
مصوبه رآ به صورت دوره آی تهیه و به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آرسال نمایند.
 -5پس آز دریافت و تجمیع گزآرش های دستگاهی و آستانی ،گزآرش تحلیلی -تفصیلی نحوه آجرآی مصوبه
در سطح ملی به صورت ساالنه ،توسط رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور به رییس جمهور ،شورآی
عالی آدآری و هیئت وزیرآن آرآیه خوآهد شد.
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 -6سازمان آدآری و آستخدآمی کشور موظف آست با همکاری مرکز آمار آیرآن سالیانه نسبت به آجرآی طرح
آفکار سنجی و سنجش میزآن رضایت مردم آز عملکرد دستگاه های آجرآی ی در سطوح ملی و آستانی آقدآم
و نتایج به دست آمده رآ به تفکیک دستگاه ها و آستان ها به هیئت وزیرآن آرآیه نماید.
ماده  -19ضمانت آجرآ
نقض یا عدم رعایت حقوق و آلزآمات مندرج در آین مص وبه و دس تورآلعمل های آن در چارچوب ماده
( )20آیین نامه آجرآی ی قانون رسیدگی به تخلفات آدآری کارمندآن ،حسب مورد آز مصادیق بندهای ماده
( )8قانون رس یدگی به تخلفات آدآری کارمندآن محس وب می ش ود و ش کایات وآص له آز مردم یا دس تگاه
های نظارتی ،ض من بررس ی و تطبیق با مقررآت توس ط وآحدهای ذی ربط ،بر آحقاق حقوق آنان آز منظر
تخلفات مدیرآن و کارکنان دس تگاه های آجرآی ی ،در هیئت های رس یدگی به تخلفات آدآری مربوط مورد
رسیدگی قرآر خوآهند گرفت.
تبص ره  -1در مورد مرآکز و موس س ات کارگذآری موض وع تبص ره ذیل ماده ( )15آین تص ویب نامه مطابق
مقررآت و ضوآبط آعطای مجوز مربوطه آقدآم خوآهد شد.
تبص ره  -2آجرآی آین ماده نافی حقوق قانونی مردم برآی مرآجعه و طرح ش کایات آحتمالی در س ایر مرآجع
قانونی و قضای ی نمی باشد.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
ممنوعیت نصب هر گونه اگهی و اعالن تهدیدامیز در محیط های اداری  -بخشنامه شماره
 1649171مورخ  1396/11/1سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی بند « »4ماده ( )9تص ویب نامه حقوق ش هروندی در نظام آدآری(تص ویب نامه ش ماره
 1127128مورخ  1395/12/28ش ورآی عالی آدآری) ،الزم آس ت که دس تگاه های آجرآی ی آز نص ب هر
گونه آگهی و آعالن تهدیدآمیز در محیط های آدآری (آز قبیل نص ب متن موآد  608و  609قانون مجازآت
آس المی ) که ممکن آس ت مرآجعان رآ در آبرآز نظرآت آنتقادی با خوف و تردید موآجه س ازد ،خوددآری
نمایند .موآرد نقض یا عدم رعایت آین مقرره ،با گزآرش ش هروندآن ویا وآحدهای مدیریت عملکرد ،بازرس ی
و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه حسب ماده ( )19تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام آدآری
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در هیئت رسیدگی به تخلفات آدآری ذی ربط مورد رسیدگی قرآر خوآهد گرفت.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
دستورالعمل میز خدمت  -بخشنامه شماره  1538588مورخ  1396/9/7سازمان اداری و استخدامی
کشور
به آس تناد بند  2ماده ( )18و در آجرآی ماده ( )17تص ویب نامه ش ورآی عالی آدآری با عنوآن حقوق
ش هروندی در نظام آدآری "به ش ماره  1127128مورخ  95/12/28و به منظور آرآیه خدمات به موقع،
س ریع و آس ان به آرباب رجوع و همچنین آرتقاء رض ایت مندی آنان آز عملکرد دس تگاه های آجرآی ی،
دستورآلعمل میزخدمت به شرح پیوست آبال می گردد.
دس تگاه های آجرآی ی و آس تاندآری ها مکلفند نس بت به برنامه ریزی و آجرآی مفاد دس تورآلعمل مذکور و
آموزش متص دی ان میزخ دم ت آق دآم نموده و نم این ده ت ام آالختی ار خود رآ ح دآک ثر طی م دت ی ک م اه آز
آبال  ،به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور معرفی کنند.
با توجه به آینکه س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور موظف آس ت عالوه بر نظارت بر آجرآی دس تورآلعمل
مذکور و آعمال نتایج پیش رفت در نظام آرزیابی عملکرد هر یک آز دس تگاه های آجرآی ی ،گزآرش عملکرد
آجرآی آین دس تورآلعمل رآ هر ش ش ماه یک بار به ش ورآی عالی آدآری آرآیه کند ،لذآ ض رورت دآرد تمامی
دس تگاه های آجرآی ی گزآرش نتایج آقدآمات مرتبط رآ به س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و وآحدهای
آس تانی مربوط به موقع آرس ال کنند .آس تاندآرآن مس ئول نظارت عالیه بر آجرآی میز خدمت در وآحدهای
آستانی هستند .آین دستورآلعمل جایگزین بخشنامه شماره  200/7193مورخ  1390/3/30می شود.
دستورالعمل میز خدمت
به آس تناد بند  2ماده ( )18و در آجرآی ماده ( )17تص ویب نامه ش ورآی عالی آدآری با عنوآن حقوق
ش هروندی در نظام آدآری "به ش ماره  1127128مورخ  95/12/28و به منظور آرآیه خدمات به موقع،
س ریع و آس ان به آرباب رجوع و همچنین آرتقاء رض ایت مندی آنان آز عملکرد دس تگاه های آجرآی ی ،آن
دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی (آعم آز ملی و آس تانی) که عهده دآر آرآیه خدمات به مردم هس تند ،کلیه
دستگاه های آجرآی ی موظفند آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
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 -1به منظور کاهش مرآجعه حض وری آرباب رجوع ،نس بت به آس تقرآر میزخدمت در قالب میزخدمت
آلک ترونیکی حدآک ثر طی مدت یک س ال و میزخدمت حض وری حدآک ثر طی مدت  6ماه آز زمان آبال آین
دستورآلعمل در چهارچوب ذیل آقدآم نمایند:
آلف :میزخدمت آلک ترونیکی تحت س امانه آی آلک ترونیکی و قابل دس ترس آز طریق وب و دس تگاه های
آرتباطی قابل حمل هوشمند با قابلیت های ذیل:
•

آطالع رس انی ش فاف در مورد هر یک آز خدمات آرآیه ش ده در میز خدمت آلک ترونیکی و میز
خدمت حض وری ش امل مرآحل گردش کار ،مس تندآت مورد نیاز ،قوآنین و مقررآت ،س وآالت
مت دآول ،م دت زم ان آنج ام خ دم ت ،هزین ه ه ای مورد نی از برآی دری اف ت خ دم ت ،روی ه آرآی ه
شکایت و پیگیری و مسئول آصلی آرآیه خدمت.

•

آمک ان آخ ذ درخوآس ت خ دم ت آز آرب اب رجوع در ق ال ب فرم ه ای آلک ترونیکی و ب ارگ ذآری و
آرسال .آلک ترونیکی مدآرک و مستندآت مورد نیاز برآی دریافت خدمت توسط آرباب رجوع.

•

آنجام کلیه آستعالمات و آنجام فرآیندهای بین دستگاهی مورد نیاز برآی آرآیه خدمت.

•

قابلیت آرآیه و تحویل خدمت به آرباب رجوع به صورت آلک ترونیکی.

•

آرآیه کد رهگیری منحص ربه فرد به درخوآس ت خدمت به منظور ردگیری مرآحل آجرآی فرآیند
پردآزش درخوآست خدمت و بازیابی و رجوع به سوآبق آطالعات خدمت آرآیه شده.

•

آمکان آرس ال پیامک به منظور آطالع رس انی مرآحل پردآزش درخوآس ت خدمت به آرباب
رجوع.

•

نظر سنجی آلک ترونیکی آز آرباب رجوع در آرتباط با کیفیت خدمات آرآیه شده در میز خدمت.

ب :میزخدمت حضوری :برآی آن دسته آز خدمات که به موجب قوآنین و مقررآت یا شرآیط خاص خدمت،
آمکان آرآیه در میز خدمت آلک ترونیکی رآ ندآرند و بایستی به صورت حضوری آرآیه شوند یا هنوز به صورت
آلک ترونیکی پیاده س ازی نش ده آند و همچنین فرآیند آرآیه خدمت به ص ورت کامل در محدوده آختیارآت
دستگاه آنجام می شود و نیازی به تعامالت بین دستگاهی برآی آرآیه خدمت نیست ،با مشخصات ذیل:
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•

تخص یص فض ای ی مناس ب برآی مرآجعه آرباب رجوع با رعایت موآرد مندرج در مص وبه حقوق
ش هروندی در نظام آدآری به نحوی که آرباب رجوع بتوآند بدون نیاز به مرآجعه و پیگیری آز
وآحدهای مختلف دستگاه آجرآی ی و تنها آز طریق میز مذکور ،خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود رآ
دریافت نماید.

•

آرآیه خدمات در همه روزهای کاری و در طول ساعات آدآری به طور پیوسته.

•

س ازماندهی تعدآدی آز کارکنان ش ایس ته ،ماهر ،پاس خگو و آموزش دیده و مطلع نس بت به
فرآیند های آدآری مرتبط با آرآیه خدمات (با توجه به تعدآد آرباب رجوع و حجم خدمات مورد
نیاز آنها) ،آز میان کارکنان موجود برآی آنجام وظایف ذیل:
−

آرآیه آطالعات و رآهنمای ی الزم به آرباب رجوع در آرتباط با فرآیند دریافت خدمت .

−

در صورت عدم آمکان آرآیه آلک ترونیکی مدآرک در میز خدمت آلک ترونیکی،
دریافت درخوآست های حضوری آرباب رجوع و مدآرک و مستندآت مربوطه برآی
آرآیه خدمت به گونه آی که آرباب رجوع حتی آلمقدور تنها طی یک مرحله کلیه
مدآرک مورد نیاز درخوآست رآ آرآیه کند.

−

پاسخ به درخوآست آرباب رجوع بر آساس آطالع رسانی دستگاه و آعالم زمان آرآیه
خدمت و آعالم نتیجه در زمان دریافت درخوآست آز آرباب رجوع.

−

آغاز آجرآی جریان و گردش کار در وآحدهای دآخلی سازمان و دریافت نتایج
آقدآمات آنجام شده آز وآحدهای ذی ربط.

−

هدآیت و رآهنمای ی آرباب رجوع به وآحدهای مرتبط در موآرد ضروری پس آز
هماهنگی با وآحدهای ذی ربط.

تبص ره :س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور در آجرآی دس تورآلعمل ش ماره  200/50795مورخ 89/10/5
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی ،با هماهنگی دستگاه های آجرآی ی نسبت به تعیین آمتیاز سختی
شرآیط کار شاغلین وآجد شرآیط در میزخدمت آقدآم خوآهد کرد.
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 -2دس تگاه های آجرآی ی مکلفند در هنگام درخوآس ت خدمت توس ط آرباب رجوع آز طریق میز خدمت،
آز کامل بودن مدآرک و مس تندآت آرآیه ش ده توس ط آرباب رجوع برآی دریافت خدمت ،آطمینان حاص ل
نموده و هرگونه نقص در درخوآس ت ،مدآرک یا مس تندآت مربوطه رآ در زمان درخوآس ت خدمت ،به
آطالع آرباب رجوع برسانند.
 -3دس تگاه های آجرآی ی مکلفند پس آز دریافت درخوآس ت خدمت آز آرباب رجوع ،زمان آرآیه خدمت و
ص دور پاس خ نهای ی رآ به ص ورت مش خص و دقیق در قالب فرم خدمت ،به وی آعالم کنند و کلیه فعالیت
ها و فرآیندهای آرآ یه خدمت به گونه آی آنجام گیرد که آرباب رجوع بتوآند خدمت مورد نظر رآ در زمان
مشخص شده در فرم خدمت دریافت کند.
-4س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور نس بت به آرزیابی دس تگاه های آجرآی ی در زمینه خدمت رس انی بهتر
آز طریق میزخدمت آقدآم نموده و هر س اله دس تگاه ها و آس تان های برتر رآ تعیین و در جش نوآره ش هید
رجای ی معرفی خوآهد نمود.
-5باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی ،مس ئول آجرآی آین دس تورآلعمل در دس تگاه و فرآهم نمودن مکان،
تجهیزآت و تمهیدآت آجرآی ی الزم ،تنظیم گردش کار ،نظارت بر آجرآی وظایف ،تامین و آموزش متصدیان
میزهای خدمت و آیجاد هماهنگی و س ازماندهی بین وآحدهای آدآری مرآجعه ش ونده برآی آیجاد میز
خدمت مناسب در دستگاه آجرآی ی آست.
تبصره :دستگاه آجرآی ی مکلف آست به منظور مدیریت آجرآی آین طرح در دستگاه ،نماینده تام آالختیار
خود رآ حدآک ثر طی مدت یک ماه آز آبال  ،به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور معرفی کند.
 -6س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور در آجرآی ماده  18تص ویب نامه حقوق ش هروندی در نظام
آدآری نس بت به آنجام بازرس ی های نوبه آی و آخذ گزآرش های دوره آی آز دس تگاه های آجرآی ی مبادرت
کرده و نتایج رآ ض من آنعکاس به باالترین مقام دس تگاه مربوطه و مرآجع ذیص الح ،در آرزیابی عملکرد
س االنه دس تگاه های آجرآی ی و جایزه دولت آلک ترونیکی جمهوری آس المی آیرآن موض وع بخش نامه ش ماره
 549875مورخ  95/3/19لحاظ خوآهد نمود.

176

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -7ب ا آیج اد میزخ دم ت در چ ارچوب آین دس تورآلعم ل ،وظ ایف میز خ دم ت آز مص وب ه ش م اره
 206/92/6330مورخ  1392/4/5منفک گردیده و س ایر ض وآبط ،مقررآت و نظامات مربوط به مص وبه
مورد آشاره به قوت خود باقی آست.
آین دستورآلعمل با  7بند جایگزین بخشنامه شماره  200/7193مورخ  1390/3/30می شود.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
استقرار میز خدمت حضوری  -بخشنامه شماره  32267مورخ  1397/1/29سازمان اداری و
استخدامی کشور
به منظور آجرآی بند  1دس تورآلعمل میز خدمت به ش ماره  1538588مورخ  1396/9/7آین س ازمان،
رآهنمای آستقرآر میز خدمت حضوری به شرح سند پیوست ،آبال می گردد.
معاون نوسازی آدآری سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -علی صفدری
راهنمای شماره 2
روش استقرار میز خدمت حضوری
به منظور آجرآی میز خدمت حض وری موض وع بند  1دس تورآلعمل میز خدمت ش ماره 1538588
مورخ  ،1396/9/7دس تگاه های آجرآی ی مکلفند مطابق با گام های ذیل نس بت به آس تقرآر میز خدمت
حض وری به گونه آی آقدآم نمایند که زمینه آس تقرآر میز خدمت آلک ترونیک طبق زمان بندی تعیین ش ده
در دستورآلعمل آشاره شده فرآهم شود و پس آز آستقرآر میز خدمت آلک ترونیکی فعالیت های میز خدمت
حضوری محدود گردد.
گام  -1تش کیل کارگروه آس تقرآر میز خدمت :کارگروهی متش کل آز نمایندگان وآحدهای تحول آدآری،
پش تیبانی ،فناوری آطالعات ،روآبط عمومی ،بازرس ی و پاس خگوی ی به ش کایات (یا عناوین مش ابه) و
وآحدهای تخصصی آرآیه دهنده زیرخدمت حسب مورد ،با مسئولیت نماینده تام آالختیار دستگاه تا زمان
آستقرآر میز خدمت تشکیل شود تا گام های بعدی رآ آنجام دهند.
گام  -2آنتخاب زیرخدمات مناسب برآی آستقرآر در میز خدمت حضوری:
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زیرخدمات مناس ب به منظور آس تقرآر در میز خدمت حض وری توس ط س تاد دس تگاه آجرآی ی آنتخاب و به
وآحدهای آجرآی ی در س تاد و وآحدهای آس تانی دس تگاه آجرآی ی آبال ش وند .زیرخدماتی که حدآقل یکی آز
ویژگی های ذیل رآ دآشته باشند برآی آستقرآر در میز خدمت مناسب هستند:
•

برآی آنجام بخش ی آز مرآحل آنجام زیرخدمت (به دالیل قانونی یا محدودیت های زیرس اختی
مانند آماده نبودن زیر ساخت آمضا (آلک ترونیکی) نیاز به حضور آرباب رجوع آست.

•

دآرآی آرباب رجوع آعم آز آشخاص حقیقی یا حقوقی ،به صورت مکرر آست.

•

مرآحل فرم ها و رویه های آرآیه خدمت شفاف ،تعریف شده و آستاندآرد آست.

گام  -3تعیین آستعالم های مورد نیاز زیرخدمات مستقر در میز خدمت :
مرحله  -1برآی هر یک آز زیرخدمات آنتخاب ش ده در گام  ،2عنوآن آس تعالم ها و دس تگاه پاس خ دهنده
هر آستعالم آحصاء شود.
مرحله  -2برآی هر یک آز آستعالم های زیرخدمت ،آمکان آخذ آلک ترونیکی پاسخ آستعالم ،فرآهم شود.
تبص ره :مس ئولیت دریافت پاس خ هر زیرخدمت بر عهده دس تگاه آجرآی ی آس ت و آز فرس تادن آرباب رجوع
برآی دریافت پاسخ آستعالم پرهیز شود.
گام  -4تهیه مستند آطالع رسانی برآی زیرخدمات مستقر در میز خدمت:
مرحله  -1مستند آطالع رسانی برآی هر یک آز خدمات با سرفصل های ذیل تهیه شود:
•

آدرس محل های فیزیکی آرآیه زیرخدمت (در صورتی که زیر خدمت به صورت آلک ترونیکی آرآیه
می شود ،آدرس آلک ترونیکی صفحه آرآیه زیرخدمت مشخص شود)

•

مرآحل گردش کار

•

مس تندآت مورد نیاز (مانند فرم ها ،فرمت های تهیه نامه و درخوآس ت خدمت ،مدآرک الزم،
آستعالم آز سایر دستگاه ها و )...

•

متوس ط مدت زمان آرآیه زیرخدمت (متوس ط فاص له زمانی بین درخوآس ت خدمت تا دریافت
پاسخ خدمت)
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•

فهرست آستعالم های مورد نیاز برآی زیرخدمت

•

هزینه های دریافت خدمت ،شماره حساب و موآد قانونی و مقررآت مربوط به هر پردآخت

•

شخص و مسئول پاسخگوی زیرخدمت و چگونگی آرتباط با وی

مرحله  -2مس تند آطالع رس انی زیرخدمات به روش مقتض ی با تاکید بر روش های آلک ترونیکی به جامعه
خدمت گیرنده آرآیه شود ،مانند:
•

درگاه آلک ترونیکی دستگاه

•

کیوسک آطالع رسانی

•

برنامه های کاربردی تلفن همرآه

•

تابلوهای مستقر در محل میز خدمت

گام  -5تهیه روند گردش کار پاسخ به زیر خدمت :برآی هر یک آز زیرخدمات ،مرآحل ذیل آنجام شود.
•

تمام فرم ها ،فرمت نامه ها و عناوین مدآرک و مس تندآت الزم (مانند آس ناد ،مدآرک هویتی،
عکس ،مجوز ،آس تعالم و )...برآی درخوآس ت هر زیرخدمت ،تهیه ش ده و در آختیار کارمند
مستقر در میز خدمت قرآر گیرد.

•

آطالعات ذیل برآی هر زیرخدمت در قالب جدول  1تدوین شود:
−

مرآحل آنجام

−

وآحد سازمانی مسئول آنجام هر مرحله

−

زمان مورد توآفق برآی آنجام هر مرحله

گام  -6طرآحی و آس تقرآر س امانه آی به منظور مدیریت آلک ترونیکی میز خدمت حض وری و آلک ترونیکی
کردن مرآحل ذکر شده در گام  ،5به گونه آی که:
•

کلیه فرم ها یا فرمت نامه های هر زیرخدمت ،آلک ترونیکی شود.

•

درخوآست خدمت به صورت غیرحضوری و آلک ترونیکی توسط آرباب رجوع آرسال شود.
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•

کلیه مدآرک و مس تندآت الزم (مانند آس ناد ،مدآرک هویتی ،عکس ،مجوز ،آس تعالم و )...الزم
برآی درخوآست خدمت به صورت فایل در سامانه بارگذآری شود.

•

درخوآست خدمت آرباب رجوع طبق روند تعریف شده در گام  5به وآحدهای سازمانی مسئول
آرجاع شود.

•

آطالعات مربوط به روند آنجام کار در پایگاه دآده دستگاه ثبت و قابل نمایش و رهگیری باشد.

•

"رس ید آرآیه خدمت به ص ورت آلک ترونیکی در قالب جدول  3پس آز ثبت دریافت درخوآس ت
زیرخدمت آز آرباب رجوع به وی آرآیه شود.

•

پاس خ زیرخدمت به آرباب رجوع به ص ورت آلک ترونیکی در قالب جدول  4تهیه و در آختیار
آرباب رجوع قرآر گیرد.

•

آمکان آرزیابی عملکرد وآحدهای مختلف در آنجام مرآحل خدمت رآ دآشته باشد.

•

آمکان آطالع رس انی مرآحل خدمت آز طریق پیامک ،پس ت آلک ترونیکی و موآرد مش ابه به
آرباب رجوع وجود دآشته باشد.

•

آمکان نظرسنجی آلک ترونیکی آز آرباب رجوع مطابق جدول  5وجود دآشته باشد.

•

قابلیت تهیه گزآرش های مختلف آز عملکرد میز خدمت رآ دآشته باشد.

•

قابلیت درخوآست ،پیگیری و دریافت پاسخ خدمت ،برآی آرباب رجوع آز طریق دستگاه های
قابل حمل هوشمند آمکان پذیر باشد.

گام  -7تعیین تعدآد باجه های خدمت در میز خدمت :متناس ب با تعدآد زیرخدمات مس تقر در میز
خدمت حضوری و تعدآد روزآنه مرآجعه آرباب رجوع ،به تعدآد مناسب باجه در میز خدمت در نظر گرفته
شود تا آز تشکیل صف های طویل جلوگیری شود.
گام  -8تامین فضای مناسب برآی میز خدمت حضوری:
•

فض ای فیزیکی میز خدمت متناس ب با تعدآد باجه ها و تعدآد مرآجعه کننده روزآنه ،با رعایت
بند  3 ،2و  4ماده  ،3بند  4ماده  9و ماده  11مص وبه" حقوق ش هروندی در نظام آدآری "به
شماره  1127128مورخ  1395/12/28طرآحی و آجرآ شود.
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•

برآی هر باجه تابلوی رآهنمای مناس ب با درج عنوآن زیرخدماتی که در هر باجه آرآیه می ش ود
نصب شود.

•

آمکان آرآیه نوبت به آرباب رجوع به طریق مقتضی فرآهم شود.

گام  -9تامین کارکنان برآی آس تقرآر در باجه های میز خدمت :متناس ب با تعدآد باجه های میز خدمت،
تعدآدی آز کارکنان ش ایس ته ،ماهر ،پاس خگو و آموزش دیده و مطلع نس بت به فرآیندهای آدآری مرتبط با
آرآیه خدمات آز میان کارکنان موجود برآی آنجام وظایف ذیل آنتخاب شوند:
آرآیه آطالعات و رآهنمای ی الزم به آرباب رجوع در آرتباط با فرآیند دریافت خدمت بر آس اس بس ته هایآطالع رسانی خدمات تهیه شده در گام 4
دریافت درخوآس ت های حض وری آرباب رجوع و مدآرک و مس تندآت مربوطه برآی آرآیه خدمت به گونهآی که آرباب رجوع حتی آلمقدور تنها طی یک مرحله کلیه مدآرک مورد نیاز درخوآست رآ آرآیه کند.
آرآیه رسیده به آرباب رجوع در قالب فرمت جدول 3آغاز آجرآی جریان و گردش کار در وآحدهای دآخلی س ازمان و دریافت نتایج آقدآمات آنجام ش ده آزوآحدهای ذی ربط مطابق جدول  1برآی هر زیرخدمت
دریافت نتایج آقدآمات آز وآحدهای ذی ربط و آرآیه پاس خ خدمت به آرباب رجوع در قالب جدول 4پس آز دریافت رسید آز آرباب رجوع
ثبت آطالعات هر درخوآست در فرم گزآرش روزآنه در قالب جدول 2آرآیه فرم نظرسنجی بر آساس جدول  5به آرباب رجوع و تقاضا برآی تکمیل آنهدآیت و رآهنمای ی آرباب رجوع به وآحدهای مرتبط در موآرد ض روری پس آز هماهنگی با وآحدهای ذیربط
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ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل ان  -بخشنامه شماره  1717668مورخ
 1396/12/6سازمان اداری و استخدامی کشور
به منظور آجرآی بند  6دس تورآلعمل میز خدمت به ش ماره  1538588مورخ  1396/9/7آین س ازمان،
رآهنمای شماره  1به شرح آسناد پیوست ،آبال می گردد.
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راهنمای شماره 1
ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل ان
دس تگاه های آجرآی ی به منظور آجرآی بند ( )6دس تورآلعمل میز خدمت به ش ماره  1538588مورخ
 1396/9/7آین س ازمان و یکس ان س ازی آجرآی آن در دس تگاه های آجرآی ی و وآحدهای آس تانی مربوط،
مکلف به رعایت موآرد زیر هستند:
 -1مرآحل بازرس ی و آرزیابی وض عیت آجرآی دس تورآلعمل میز خدمت در دس تگاه های آجرآی ی ملی و
آستانی به شرح زیر و مطابق نمودآر پیوست ( )1می باشد:
مرحله  -1تکمیل فرم پیوست ( )2توسط دستگاه آجرآی ی در مقاطع زمانی دو ماهه و آرسال آن به سازمان
آدآری و آستخدآمی کشور و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان توسط وآحدهای آستانی.
مرحله  -2حض ور آرزیاب س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور یا س ازمان مدیریت و برنامه ریزی آس تان
(حس ب مورد) در دس تگاه آجرآی ی یا وآحدهای آس تانی دس تگاه به منظور رآس تی آزمای ی نتایج خودآظهاری
دستگاه آجرآی ی و تکمیل بخش نتایج آرزیابی فرم پیوست ()2
مرحله  -3آرآیه گزآرش نتایج آرزیابی آجرآی میز خدمت در قالب جدول  2پیوس ت ( )3توس ط دس تگاه
های آجرآی ی به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور در مقاطع زمانی دو ماهه.
همچنین ،نتایج آرزیابی وآحدهای آس تانی دس تگاه های آجرآی ی توس ط س ازمان مدیریت و برنامه ریزی
آس تان ها مورد جمع بندی و تحلیل قرآر گرفته و در قالب جدول  1پیوس ت ( )3به س ازمان آدآری و
آس تخدآمی کش ور و به ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت آس تان جهت رفع مش کالت و پیش برد آس تقرآر میز
خدمت در مقاطع زمانی دو ماهه آرآیه می گردد .بر آس اس گزآرش ات دریافت ش ده آز دس تگاه های آجرآی ی
و س ازمان های مدیریت آس تانی ،نتایج آرزیابی دس تگاه آجرآی ی توس ط س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور
جمع بندی و تحلیل شده و در مقاطع زمانی  6ماهه به شورآی عالی آدآری آرآیه می شود.
 -2وآحدهای آس تانی دس تگاه ها موظفند نمایندگان تام آالختیار موض وع تبص ره ذیل بند  5دس تورآلعمل
فوق آلذکر رآ به س ازمان های مدیریت و برنامه ریزی آس تان و س تاد دس تگاه متبوع خود معرفی نمایند .لذآ
نیازی به معرفی آین نمایندگان به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور نیست.
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 -3وظایف نمایندگان دس تگاه های آجرآی ی موض وع تبص ره  5دس تورآلعمل فوق آلذکر که می بایس ت در
سطح مدیر کل یا معاون مدیر کل معرفی شوند ،عبارتند آز:
هماهنگی های درون دستگاهی و بین دستگاهیهماهنگی با سازمان آدآری و آستخدآمی کشورآرتباط با نمایندگان تام آالختیار معرفی شده توسط وآحدهای آستانی و آطالع رسانی به آنهاپ ی گیری آجرآی موآد دستورآلعمل فوق آالشاره در دستگاهتهیه گزآرش های مورد نیاز سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آز روند آجرآی دستورآلعمل فوق آالشاره دروآحدهای در وآحدهای آستانی و سازمان های تابعه
 -4وظایف نمایندگان وآحدهای آستانی که می بایست در سطح کارشناس معرفی شوند عبارتند آز:
هماهنگی با نمایندگان ستاد مرکزی دستگاه متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستانپیگیری آجرآی بندهای دستورآلعمل فوق آالشاره در وآحد آستانی دستگاهآرآیه گزآرش آجرآی دس تورآلعمل میز خدمت در وآحد آس تانی دس تگاه طبق مرحله  1بند  1آین رآهنما وهمچنین تهیه گزآرش های موردی حسب درخوآست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان
معاون نوسازی آدآری سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -علی صفدری
پیوست 1717668
ارایه خدمت به مردم از طریق میز خدمت  -بخشنامه شماره  24452مورخ  1397/3/1رییس جمهور
به منظور جلوگیری آز تضییع حقوق شهروندآن ،تکریم آرباب رجوع ،جلوگیری آز سرگردآنی مردم در
ساختمان های آدآری دستگاه های آجرآی ی ،پیشگیری آز آمکان برقرآری آرتباط غیرآصولی و مفسده آمیز با
کارکنان دولت و آیجاد نظام آدآری پاسخگو و کارآمد و در آجرآی ماده ( )17تصویب نامه شماره 1127128
مورخ  1396/12/28شورآی عالی آدآری با عنوآن «حقوق شهروندی در نظام آدآری» موآرد زیر آبال می
شود:
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 -1آز آول تیرماه سال  1397به بعد ،آرآیه خدمت به مردم در محلی غیر آز میز خدمت و آرجاع آنان به
وآحدهای سازمانی و کارشناسان در دآخل آدآرآت ممنوع بوده و نقض مقررآت محسوب می شود.
 -2دستگاه های آجرآی ی مکلف هستند تنها آز طریق میز خدمت (حضوری یا آلک ترونیکی) که در طبقه آول
یا در دسترس ترین مکان با مرآجعین قرآر دآرد ،آرباب رجوع رآ پذیرش کرده و حتی آلمقدور در همان مکان
آز طریق فرآیندهای تجمیع شده در میز خدمت ،درخوآست های مرآجعان پذیرش و خدمات الزم به آنها
آرآیه شود .در آین خصوص الزم آست:
 به هنگام پذیرش ،آز کامل بودن مدآرک و مستندآت آرآیه شده توسط آرباب رجوع در محل میز خدمت،آطمینان حاصل نموده و هر گونه نقص در درخوآست ،مدآرک یا مستندآت مربوطه رآ صرفا در هنگام
پذیرش ،به آطالع آرباب رجوع برسانند.
 زمان صدور پاسخ نهای ِی خدمت رآ هنگام پذیرش آرباب رجوع و دریافت مدآرک ،در قالب رسید به ویآعالم کنند.
 آمکان رهگیری مرآحل گردش کار خدمات درخوآست شده رآ آز طریق آرآیه کد رهگیری منحصر به فردبرآی آرباب رجوع فرآهم کنند.
 -3دستگاه های آجرآی ی مکلف به موآرد زیر در آستقرآر میز خدمت هستند:
 به صورت شفاف آز طریق درگاه آلک ترونیکی دستگاه یا سایر روش ها ،آطالعات مورد نیاز مرآجعین شاملمرآحل گردش کار ،مستندآت مورد نیاز ،مدت زمان آرآیه خدمت ،پردآخت ها ،شخص و مسئول
پاسخگوی خدمت و چگونگی آرتباط با وی ،به آطالع آنان رسانده شود.
 برآی جلوگیری آز ترآکم مرآجعین و کاهش زمان آنتظار مردم برآی آرآیه «درخوآست خدمت» ،دستگاهموظف آست نسبت به تامین تعدآد مناسب باجه و کارمند در میز خدمت آقدآم نماید.
 آمکان نوبت دهی به آرباب رجوع در میز خدمت به طریق مقتضی فرآهم شود. در محل میز خدمت ،آمکانات و تسهیالت مناسب به مرآجعین تامین شود. -4مسئولیت آطالع رسانی ،آموزش و توجیه کارکنان و آرباب رجوع و نیز تضمین آجرآی صحیح آن به
عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی آست .آز آول تیر ماه سال  1397به بعد ،پرونده مدیرآن وآحدهای
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عملیاتی دستگاه های آجرآی ی و کارکنانی که در آجرآی آین بخشنامه قصور نمایند ،با رعایت قوآنین و
مقررآت مربوطه در هیئت های رسیدگی به تخلفات آدآری قابل رسیدگی آست.
 -5سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و آستاندآرآن ،مسئول نظارت بر حسن عملکرد وآحدهای ستادی و
آستانی دستگاه های آجرآی ی ،در آرتباط با موضوع آین بخشنامه هستند.
رییس جمهور  -حسن روحانی
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایاای در استقرار میز خدمت الکاترونیکی  -بخشنامه شماره 439457
مورخ  1397/8/20سازمان اداری و استخدامی کشور
نظر به آینکه مهلت آستقرآر و پیاده سازی میز خدمت آلک ترونیکی بر آساس دستورآلعمل میز خدمت به
شماره  1538588مورخ  1396/9/7در حال آتمام آست به آطالع می رساند عملکرد ستاد دستگاه های
آجرآی ی در زمینه آجرآی بخشنامه شماره  24452مورخ  1397/3/1رییس جمهور محترم و میزآن تحقق
قطع آرتباط آرباب رجوع با کارکنان آز طریق آستقرآر میز خدمت آلک ترونیکی در وآحدهای عملیاتی ،آز
تاریخ  1397/10/1مورد آرزیابی قرآر خوآهد گرفت و نتایج به آستحضار رییس محترم جمهور خوآهد رسید.
قابلیت ها و شاخص های مورد آرزیابی در میز خدمت آلک ترونیکی دستگاه عبارتند آز:
 .1دسترسی به کلیه خدمات مورد درخوآست آرباب رجوع تنها آز طریق یک پنجره وآحد آلک ترونیکی قابل
آرآیه باشد ،به گونه آی که آز سرگردآنی مردم بین سامانه های مختلف و دریافت آطالعات تکرآری آز آرباب
رجوع جلوگیری کند.
 .2قابلیت پذیرش درخوآست خدمت به صورت آلک ترونیکی و قابلیت بارگذآری آلک ترونیکی مدآرک مربوط
به درخوآست خدمت
 .3قابلیت آرآیه رسید آلک ترونیکی و تعیین زمان صدور پاسخ خدمت (در صورتی که آمکان آرآیه خدمت
بالفاصله پس آز پذیرش آمکان پذیر نباشد)
 .4قابلیت آرآیه آلک ترونیکی کد رهگیری منحصر به فرد به درخوآست خدمت در لحظه پذیرش درخوآست
خدمت
 .5قابلیت فرآهم نمودن آمکان رهگیری آلک ترونیکی مرآحل گردش کار خدمت توسط آرباب رجوع
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 .6قابلیت آرآیه پاسخ خدمت به صورت آلک ترونیکی به آرباب رجوع
 .7قابلیت تعامل آلک ترونیکی با آرباب رجوع در مرآحل مختلف آنجام خدمت
 .8آرآیه بسته آلک ترونیکی آطالع رسانی برآی خدمت درخوآست شده مطابق سرفصل موضوع بند 4
دستورآلعمل روش آستقرآر میز خدمت حضوری به شماره  32267مورخ 1397/1/29
 .9دریافت نظر آرباب رجوع به صورت آلک ترونیکی
 .10قابلیت تهیه گزآرش های تحلیلی ،مقایسه آی و مدیریتی مانند تعدآد خدمات پذیرش شده ،تعدآد
خدمات پاسخ دآده شده ،متوسط زمان بین پذیرش و آرآیه پاسخ خدمت به تفکیک آنتخاب دوره های
زمانی مختلف و محل آرآیه خدمت در سطح ستاد و صف و ...
همچنین درصورتی که برآی آنجام هر یک آز مرآحل خدمت نیاز به حضور آرباب رجوع در ساختمان های
آدآری و محل کار کارمندآن باشد الزم آست:
• آرباب رجوع تنها در میزخدمت حضوری ستاد یا وآحد عملیاتی دستگاه یا دفاتر پیشخوآن و پستی پذیرش
شود و آرجاع وی به وآحدهای سازمانی و کارشناسان در دآخل آدآرآت ،ممنوع بوده و نقض مقررآت
محسوب می شود.
• زمان ،دلیل حضور و مدآرک مورد نیاز ،به صورت آلک ترونیکی به آرباب رجوع آطالع رسانی شود.
لذآ ،ستاد دستگاه های آجرآی ی مکلفند کاربرگ پیوست رآ برآی هر یک آز خدمات صف یا ستاد که در
میزخدمت آلک ترونیکی آرآیه می شود ،تهیه و تا تاریخ  1397/9/30به سازمان آدآری و آستخدآمی آرسال
کنند .سازمان های مدیریت و برنامه ریزی آستان ها با هماهنگی و نظارت عالیه آستاندآرآن ،مسئول آرزیابی
و آرآیه گزآرش آز عملکرد آجرآی میزخدمت آلک ترونیکی در شهردآری های سرآسر کشور به سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور هستند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
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نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایاای کشور  -تصویب نامه شماره
 302550مورخ  1397/6/14شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و هش تاد و دومین جلس ه مورخ  1397/5/30بنا به پیش نهاد س ازمان آدآری
و آس تخدآمی کش ور ،به آس تناد بندهای  8و  11ماده  115قانون مدیریت خدمات کش وری و در آجرآی
بندهای  21 ،20 ،1و  26س یاس ت های کلی نظام آدآری آبالغی آز س وی مقام معظم رهبری ،حفظ
حقوق مردم مندرج در فصل سوم (موآد  27 ،26 ،25و  )28و ماده  90قانون مدیریت خدمات کشوری
و عملیاتی کردن نقش ه رآه آص الح نظام آدآری (موض وع تص ویب نامه ش ماره  206/93/560تاریخ
 1392/1/20ش ورآی عالی آدآری)« ،نظام نامه مدیریت توس عه فرهنگ س ازمانی» در دس تگاه های
آجرآی ی رآ به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورآی عالی آدآری) تصویب نمود.
آین نظام نامه در  4فصل 14 ،ماده و  12تبصره تصویب و آز تاریخ آبال الزم آالجرآ می باشد.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -حسن روحانی
نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایاای کشور
فصل اول -تعاریف و اختصارات
ماده  -1تعاریف و آختصارآت به کار رفته در آین مصوبه به شرح زیر آست:
 -1سازمان :سازمان آدآری و آستخدآمی کشور.
 -2س تاد مرکزی :س تاد مرکزی رآهبری و آرتقای فرهنگ س ازمانی مس تقر در س ازمان آدآری و آس تخدآمی
کشور می باشد.
 -3دستگاه آجرآی ی :تمامی دستگاه های مشمول نظام نامه ذکر شده در ماده .13
 -4معیارهای عمومی :ش امل معیارهای مرتبط با آخالق حرفه آی و فرهنگ س ازمانی آس ت که در تمام
دستگاه های آجرآی ی به صورت مشترک مصدآق دآشته و آز قوآنین و مقررآت مرتبط آستخرآج و در پیوست
های شماره  1و  2نظام نامه درج شده آست.
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 -5معیارهای آختص اص ی :معیارهای ویژه عملکردی مرتبط با آخالق حرفه آی و فرهنگ س ازمانی آس ت که
در هر یک آز دس تگاه های آجرآی ی به ص ورت مجزآ مص دآق دآش ته و متناس ب با ماموریت ها و وظایف
تخصصی هر یک آز دستگاه ها آحصاء می شود.
 -6عوآمل محتوآی ی :دربرگیرنده تمامی آقدآمات فرآیندی ،آجرآی ی ،س اختاری و نیروی آنس انی آس ت که
آجرآی صحیح و دقیق آنها تضمین کننده نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی در نظام آدآری
و مدیریتی بخش دولتی و دستگاه های آجرآی ی می باشد.
 -7عوآمل ظاهری و نمادها :دربرگیرنده تمامی آقدآمات فرآیندی ،آجرآی ی ،س اختاری و نیروی آنس انی
آس ت که آجرآی ص حیح و دقیق آنها تض مین کننده نهادینه س ازی نمادهای ظاهری فرهنگ س ازمانی
مطلوب در نظام آدآری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاه های آجرآی ی می باشد.
فصل دوم -اجراء و نهادینه سازی عوامل محتوایاای فرهنگ سازمانی
ماده  -2متغیرهای ذکر شده در قالب جدآول پیوست شماره  1و  2آین مصوبه به عنوآن رفتارهای ی فردی
و سازمانی (معیارهای عمومی) مرتبط با فرهنگ سازمانی تلقی شده و دستگاه های مشمول موظفند ضمن
آهتمام جدی به عملیاتی نمودن آن ها ،ساز و کار الزم برآی نهادینه سازی آنها در دستگاه رآ فرآهم نمایند.
ماده  -3دس تگاه های آجرآی ی موظفند به منظور آجرآی ص حیح عوآمل محتوآی ی و نهادینه س ازی فرهنگ
سازمانی مطلوب عملکردی آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
 -1به منظور جذب نیروی آنس انی منطبق با فرهنگ س ازمانی مطلوب که در س یاس ت های کلی نظام
آدآری ،فص ل س وم و ماده ( )90قانون مدیریت خدمات کش وری مش خص ش ده آس ت ،معیارهای عمومی
قابل سنجش در مرحله قبل آز آستخدآم رآ به هنگام جذب نیروی آنسانی مد نظر قرآر دآده و برآی سنجش
آنها ،مرآتب رآ در آزمون آستخدآمی (آزمون ک تبی و مصاحبه فردی) دستگاه لحاظ کنند.
تبص ره  -1ب ه منظور عملی اتی نمودن مف اد آین بن د ،س ازم ان موظف آس ت تغییرآت الزم در مقررآت
آس تخدآمی (جذب و گزینش) رآ آعمال و به تمام دس تگاه های آجرآی ی آبال نماید و در خص وص قوآنین و
مقررآتی که تغییرآت آنها نیازمند تص ویب مرآجع فرآدس تی آس ت ،پیش نهاد آص الحی تهیه و به مرآجع
ذیصالح برآی طی مرآحل تصویب آرآیه نماید.
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تبص ره  -2مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف آس ت با همکاری س ازمان نس بت به تهیه محتوآی علمی و
آموزش ی و روش های فرآگیرتر آموزش های مورد نیاز ،بر آس اس معیارهای عمومی که به تایید س تاد مرکزی
می رس د ،آقدآم نماید .محتوآی تهیه ش ده باید به عنوآن یکی آز منابع آص لی آموزش های بدو و حین
خدمت کارکنان (آعم آز مدیرآن و کارمندآن) مورد آستفاده قرآر گیرد.
 -2به منظور توجه ویژه به آرتقای رفتارهای فردی (معیارهای عمومی رفتاری پیوست شماره  )1و رفتارهای
س ازمانی (معیارهای عمومی ش غلی پیوس ت ش ماره  ،)2برنامه ریزی الزم برآی طرآحی و برگزآری دوره های
آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جدآول مذکور ،آنجام دهند.
 -3معیارهای آختص اص ی فرهنگ س ازمانی متناس ب با وظایف و ماموریت های خود رآ تعیین و پس آز
تایید ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت در قالب دوره های آموزش ی و توجیهی ،عمومی س ازی نمایند و نتایج
آن رآ در آرتقاء و آنتصاب به مشاغل مالک عمل قرآر دهند.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی موظفند یک نس خه آز معیارهای تدوین ش ده رآ برآی جمع بندی تجارب و
فرآهم شدن آمکان نظارت به سازمان آرسال نمایند.
ماده  -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند به منظور نهادینه س ازی آثار عوآمل محتوآی ی فرهنگ س ازمانی
مطلوب ،آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
 -1به منظور رعایت و نهادینه س ازی رفتارهای عمومی و س ازمانی (معیارهای عمومی) در بین کارمندآن،
ض من آطالع رس انی ،آموزش و یادآوری قوآنین و مقررآت مرتبط با متغیرهای مذکور ،س از و کار تش ویق و
تنبیه کارمندآن رآ در چارچوب قوآنین و مقررآت مربوط تهیه و پس آز تایید در ش ورآی رآهبری توس عه
مدیریت دستگاه عملیاتی نمایند.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی می توآنند ،ض من بررس ی مس ائل و مش کالت مربوط به معیارهای عمومی در
ستاد و سازمان های وآبسته به خود ،پیشنهادهای خود رآ به صورت سالیانه برآی در نظر گرفتن در قالب
معیارهای جدآول  1و  2به سازمان آرسال نمایند.
 -2بر آس اس معیارهای عمومی و آختص اص ی ،نس بت به آرزیابی عملکرد س الیانه تمامی کارمندآن (آعم آز
رس می ،پیمانی ،قرآردآدی و )...آقدآم نموده و نتایج آن رآ در تمامی مرآحل آس تخدآمی ،تبدیل وض عیت،
آرتقای شغلی و آنتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی مبنای عمل قرآر دهند.
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تبصره -دستورآلعمل فرآیند آرزیابی عملکرد معیارهای عمومی و آختصاصی و نحوه آستفاده آز نتایج آن در
آرزیابی ساالنه ،توسط سازمان آبال می گردد.
فصل سوم -اجرا و نهادینه سازی عوامل ظاهری و نمادهای فرهنگ سازمانی
ماده  -5دس تگاه های آجرآی ی مش مول مص وبه ،موظفند به منظور نهادینه س ازی نمادها و جنبه های
ظاهری فرهنگ سازمانی آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
 -1تعیین آس ت ان دآرده ای رفت اری ،گ فت اری برآی تم امی مش اغ ل ب ه ویژه مش اغلی ک ه مس تقیم ب ا
مرآجعه کنندگان /ش هروندآن در آرتباط هس تند ،آز قبیل نگهبان ،متص دیان باجه های آرآیه خدمات،
مسئولین دفاتر ،مسئوالن روآبط عمومی و مدیرآن در سطوح مختلف.
تبص ره -آس تاندآردهای فوق با در نظر گرفتن مفاد تص ویب نامه حقوق ش هروندی در نظام آدآری)به ویژه
موآد  7 ،3و  )11به ش ماره  1127128مورخ  ،1395/12/28ماده ( )4آیین نامه آجرآی ی موآد (،)84
( )91( ،)90( ،)87( ،)86و ( )92قانون مدیریت خدمات کش وری به ش ماره  44770/77683مورخ
 ،1389/4/8طرح تکریم مردم و جلب رض ایت آرباب رجوع در نظام آدآری به ش ماره .13/18540ط
مورخ  1381/2/10و س ایر قوآنین و مقررآت مرتبط ،توس ط دس تگاه های آجرآی ی تنظیم و عملیاتی می
ش ود .ض روری آس ت یک نس خه آز آس تاندآردها ،برآی جمع بندی تجارب ،تهیه گزآرش و آنتش ار عمومی به
سازمان آرسال گردد.
 -2تعیین آس تاندآردهای تمامی فعالیت های آدآری و پش تیانی در جهت آیجاد و تقویت آنض باط آدآری و
مالی آز قبیل :نحوه پذیرآی ی در جلس ات در س طوح مختلف س ازمانی ،نگهدآری فض اها و س اختمان ها،
بهره بردآری آز تجهیزآت آدآری و وس ایل نقلیه ،خرید ،نگهدآری و تخص یص آمکانات و وس ایل آنجام
وظایف متناس ب با س طح س ازمانی ،برگزآری همایش ها و نش س ت های علمی و آدآری ،مرآس م فرهنگی و
مناسبتی.
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی موظفند به منظور نهادینه س ازی نظم و آنض باط آدآری و مالی ،نس بت به
تهیه و تنظیم دس تورآلعمل های آجرآی ی مربوط به قوآنین و مقررآت مرتبط با نظم بخش ی آدآری و مالی
نظیر مقررآت ورود و خروج ،مرخصی ،آموزش ،پاسخگوی ی و رعایت حقوق شهروندی ،حفظ ،نگهدآری
و بهره بردآری آص ولی آز آبنیه و آموآل و تجهیزآت س ازمانی و رعایت موآزین آخالقی و آس تاندآردهای
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ظاهری و پوش ش مناس ب به همرآه س ازو کارهای تش ویقی و تنبیهی مس تخرج آز قوآنین و مقررآت پس آز
تصویب شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه آقدآم نماید.
ماده  -7دس تگاه های آجرآی ی موظفند نتایج آجرآی ی آین فص ل رآ در قالب چک لیس ت مش خص و به
صورت آدوآری چهار ماهه مورد آرزیابی قرآر دآده و نتایج آن رآ مبنای تشویق و تنبیه کارکنان قرآر دهند.
تبصره -چک لیست مذکور ،نحوه و فرآیند تشویق و تنبیه کارکنان به تایید شورآی رآهبری توسعه مدیریت
دستگاه می رسد.
فصل چهارم -ارکان
ماده  -8رآهبری آرتقای فرهنگ س ازمانی در نظام آدآری کش ور در قالب س تاد مرکزی مس تقر در س ازمان
آدآری و آستخدآمی کشور با ترکیب آعضاء و ماموریت به شرح زیر آنجام خوآهد شد:
 -1ترکیب اعضاء:
•

رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور :رییس ستاد

•

معاون نوسازی آدآری سازمان آدآری و آستخدآمی کشور :نایب رییس

•

یک نفر آز معاونان س ازمان ص دآ و س یمای جمهوری آس المی آیرآن به آنتخاب رییس س ازمان
مذکور

•

رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی

•

یک نفر آز معاونان هر یک آز وزآرتخانه های کش ور ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،فرهنگ و
آرش اد آس المی ،بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی و آموزش و پرورش به آنتخاب وزرآی ذی
ربط برآی دوره دو ساله

•

دو نفر صاحب نظر در مسائل مدیریت و فرهنگ سازمانی به آنتخاب رییس ستاد برآی دوره دو
ساله

•

رییس آمور مدیریت عملکرد و آرتقاء فرهنگ س ازمانی س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور عض و و
دبیر ستاد
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 -2ماموریت های اصلی:
•

بررس ی و تعیین ض رورت ها ،آولویت ها ،برنامه ها و فعالیت ها در خص وص فرهنگ س ازمانی
عمومی و آختصاصی

•

بررس ی و تعیین س یاس ت های الزم در زمینه آیجاد ،آرتقاء و نهادینه س ازی فرهنگ س ازمانی در
نظام آدآری جهت آرآیه به دولت و شورآی عالی آدآری

•

آتخاذ تصمیم به منظور آیجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت های دستگاه های
آجرآی ی در زمینه بهبود فرهنگ سازمانی عمومی

•

بررس ی و تعیین س یاس ت های الزم برآی جلب مش ارکت ها و نظارت س ازمان یافته مردم در
توسعه فرهنگ سازمانی آز طریق تشکل های مردم نهاد

•

تصویب طرح های رآهبردی ویژه برآی بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام آدآری

•

بررس ی و تایید گزآرش س االنه وض عیت فرهنگ س ازمانی در نظام آدآری کش ور ،قبل آز آنتش ار و
آرآیه به مرآجع ذی ربط.

ماده  -9وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکاری س ازمان ،زمینه و مش وق های الزم جهت س وق دآدن
رساله های مقاطع دک تری و کارشناسی آرشد ،به سمت مطالعات مرتبط با آرتقای فرهنگ سازمانی مطلوب
ترسیم شده در آین نظام نامه رآ فرآهم می نمایند.
ماده  -10س ازمان مکلف آس ت با آس تفاده آز ظرفیت های موجود در مرکز آموزش مدیریت دولتی و س ایر
مرآکز آموزش ی و پژوهش ی مجاز نس بت برگزآری نش س ت ها ،کارگاه های آموزش ی ،س مینارها و همایش های
ویژه فرهنگ س ازمانی با در نظر گرفتن س طوح س ازمانی و مدیریتی به ص ورت آدوآری و با زمان بندی
مش خص آقدآم نموده و ض من مس تندس ازی آنها نس بت به آنتش ار دس تاوردها ،تالیفات و بولتن های علمی
و ترویجی آقدآم نماید.
تبص ره  -1مرکز آموزش مدیریت دولتی تمامی فعالیت های آموزش ی و ترویجی س معی و بص ری تولید ش ده
در ق ال ب مف اد آین م اده رآ تلخیص و در ق ال ب فیلم ،نم اهن گ و س ایر روش ه ای ممکن تنظیم و برآی
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آس تفاده دس تگاه های آجرآی ی و پخش در رس انه های جمعی و آجتماعی به ویژه ص دآ و س یمای جمهوری
آسالمی آیرآن آماده می کند.
تبص ره  -2س ازمان می توآند حس ب مورد آز ظرفیت های موجود در تش کل های حرفه آی و س ازمان های
عمومی غیردولتی در نهادینه سازی فرهنگ سازمانی در دستگاه های آجرآی ی آستفاده نماید.
مااده  -11وزآرتخ ان ه ه ای علوم ،تحقیق ات و فن اوری ،آموزش و پرورش ،فرهن گ و آرش اد آس المی،
بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های آجرآی ی مرتبط ،موظفند همکاری الزم با سازمان رآ
به منظور ترویج و نهادینه سازی فرهنگ سازمان مطلوب در نظام آدآری به عمل آورند.
تبصره -وظیفه ترویج ،نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب و نظارت بر تحقق آهدآف آین نظام نامه در
دس تگاه های آجرآی ی آس تان بر عهده ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت آس تان بوده و آین ش ورآ گزآرش های
آدوآری الزم رآ به آستاندآر و سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آرآیه می نماید.
ماده  -12به منظور تشویق دستگاه های مشمول آین مصوبه و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب،
سازمان آقدآم به طرآحی و آجرآی جایزه ملی فرهنگ سازمانی خوآهد نمود.
تبصره  -1نحوه ،فرآیند و چگونگی آرزیابی عملکرد و آنتخاب دستگاه ها در سطوح مختلف ،حدآک ثر تا 6
ماه پس آز آبال آین مصوبه توسط سازمان تنظیم و پس آز تایید ستاد مرکزی آبال می شود.
تبصره  -2سازمان موظف آست میزآن پیشرفت و آرتقای فرهنگ سازمان در دستگاه های مشمول رآ آندآزه
گیری و نتایج آن رآ به صورت سالیانه به شورآی عالی آدآری و هیئت وزیرآن گزآرش نموده و به نحو مقتضی
به صورت عمومی منتشر کند.
ماده  -13تمامی دس تگاه های آجرآی ی موض وع بند (ب) ماده ( )1قانون برگزآری مناقص ات مص وب س ال
 1383و دس تگاه های موض وع تبص ره ذیل آن و نیز س ایر دس تگاه های ی که به نحوی آز بودجه عمومی
دولت آستفاده می کنند ،مشمول آین مصوبه بوده و در آین نظام نامه دستگاه آجرآی ی نامیده می شوند.
ماده  -14باالترین مقام دس تگاه های آجرآی ی ،مس ئول رآهبری آرتقای فرهنگ س ازمانی و حس ن آجرآی
آین مصوبه بوده و گزآرش نحوه آجرآی آن توسط دبیرخانه شورآی عالی آدآری به شورآ آرآیه می گردد.
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الزام ادای سوگند و امضای منشور اخالقی و اداری برای کارکنان  -بخشنامه شماره 200/47423
مورخ  1389/9/16معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در رآس تای تکلیف مقرر در ماده  25قانون مدیریت خدمات کش وری مبنی بر آلزآم مدیرآن و کارمندآن
دس تگ اه ه ای آجرآی ی ب ه آدآی س وگن د و آمض ای منش ور آخالقی و آدآری در ب دو ورود ب ه خ دم ات
دولتی،بدین وس یله کلیه دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری موظف آند
تکلیف مقرر در ماده مزبور رآ در خصوص کارکنان جدیدآلورود خود آعم آز قرآردآدی ،پیمانی و رسمی طی
مرآسم شایسته آی با رعایت موآزین آدآری آجرآ نمایند.
بدیهی آس ت منش ور آخالقی آمض ا ش ده آین دس ته آز کارکنان در پرونده کارگزینی آنان درج و نگهدآری می
ش ود .همچنین خاطر نش ان می س ازد آز آین پس تمدید قرآردآد مس تخدمان قرآردآدی و آختص اص ش ماره
مستخدم به کارکنان پیمانی و رسمی جدیدآالستخدآم منوط به آمضای سوگند نامه آدآری خوآهد بود.
ض منا دس تگاه های مش مول آین بخش نامه می توآنند در مورد س ایر کارکنانی که قبال در دس تگاه متبوع
شاغل بوده آند ،مرآسم آدآی سوگند و آمضای منشور آخالقی رآ به صورت نمادین طی مرآسمی جمعی در
هفته دولت (هفته آول شهریور ماه )به مورد آجرآ گذآرند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
مفاد سوگند نامه و منشور اخالقی و اداری  -تصویب نامه شماره /231430ت 43914ک مورخ
 1388/11/21وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و به آستناد تبصره ( )1ماده ( )25قانون مدیریت
خدمات کش وری -مص وب  - 1386وبا رعایت بند (ط) تص ویب نامه ش ماره /158795ت38856ه مورخ
 1386/10/1تصویب نمودند:
 -1دس تگاه های آجرآی ی موظفند در آس تخدآم کارمندآن خود ،پس آز طی مرآحل گزینش و در بدو ورود
آفرآد به دس تگاه آجرآی ی ،تمهیدآت الزم برآی آدآی س وگند و آمض ای منش ور توس ط آنان فرآهم کرده و
سوگندنامه و منشور آمضاء شده رآ در پرونده پرسنلی آنان نگهدآری نمایند.
200

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

تبصره -برآی تمدید قرآردآد کارمندآن ،لزومی به آدآی سوگند و آمضای منشور جدید نیست.
 -2مرآسم آدآی سوگند و آمضای منشور ،در وآحدهای مرکزی دستگاه های آجرآی ی با حضور معاون ثابت
دس تگاه (یا معاون توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی و عناوین مش ابه) و در وآحدهای آس تانی با حض ور
معاون پشتیبانی دستگاه آستانی (یا عناوین مشابه) برگزآر میگردد.
 -3دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند مرآس م آدآی س وگند برآی پذیرفته ش د گان رآ به ص ورت فردی یا جمعی
برگزآر کنند.
 -4آگر رآبطه آس تخدآمی کارمند با دس تگاه آجرآی ی به هر طریقی قطع گردد ،برآی ورود مجدد وی به
دستگاه مزبور یا سایر دستگاه های آجرآی ی مشمول ،رعایت ماده ( )1آین آیین نامه ضروری آست.
 -5کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی موظفند در بدو ورود به خدمات ،س وگند زیر رآ آدآ کرده و آمض اء
نمایند:
«سوگندنامه»
بسم آﷲ آلرحمن آلرحیم
آکنون که به عنوآن کارمند دس تگاه آجرآی ی در نظام جمهوری آس المی آیرآن آفتخار خدمتگزآری به مردم
عزیز آیرآن برآی من فرآهم ش دهاس ت ،در برآبر »قرآن مجید« به خدآوند متعال س وگند یاد میکنم که تمام
تالش خود رآ برآی آنج ام وظ ایف ش غلی و مس ئولیته ای ق انونی ب ه ک ار گیرم و ب ه حفظ حقوق مردم،
پیش رفت نظام آدآری و آعتالی کش ور آهتمام نموده و در آین رآه وجدآن کار دآش ته و هموآره عدآلت،
صدآقت ،آمانتدآری ،رآز دآری و خدمت به مردم رآ سرلوحه گ فتار و کردآر خود قرآردآده و آرزشهای دینی،
آنس انی و آجتماعی و قوآنین ،مقررآت و ض وآبط رآ در آنجام فعالیتهای س ازمانی و آدآری رعایت نمایم و در
همه حال به آحکام آلهی ،قانون آس اس ی ،مقررآت حاکم و منش ور آخالقی و آدآری کارمندآن دولت و
دس تگاه متبوع خود پایبند باش م و تالش خود رآ در جهت جلب رض ای خدآی متعال و آجرآی آحکام و
مقررآت آسالمی به منظور رسیدن به روآبط و مناسبات عادالنه آنسانی در جامعه و تحقق جامعه آسالمی و
ترویج دین و آخالق ،رفع تبعیض ات ن اروآ و آیج اد محیطی ع ادالن ه در زمین ه ه ای م ادی و معنوی ،مهر
ورزی به بندگان خدآ و آعتالی س طح علمی به کار گیرم و با تقویت روحیه خالقیت و آبتکار در تمام زمینه
های علمی ،فنی و فرهنگی ،هموآره سالمت و شادآبی و نشاط رآ در محیط کار ترویج نمایم.
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تاریخ
آمضاء
تبصره -پیروآن آقلیتهای دینی مصرح در قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن ،سوگندنامه رآ با ذکر ک تاب
آسمانی خود قرآئت کرده و متن آمضاء شده توسط آنان با ذکر ک تاب آسمانی خودشان خوآهد بود.
 - 6کارمندآن موظفند در بدو ورود به خدمت ،پس آز مطالعه دقیق منشور زیر ،آن رآ آمضاء نمایند:
بسمه تعالی
« منشور اخالقی و اداری کارمندان دولت »
آین منش ور به منظور آش اعه آعتالی فرهنگ آس المی و آرزش های آنس انی و س ازمانی در نظام آدآری کش ور و
نهادینه کردن آبعاد آن در آندیشه و عمل کارمندآن دولت تدوین گردیده آست .با آطالع آز آینکه کارمندآن
دولت به عنوآن بندگان خدآ و خدمتگزآرآن مردم باید تمامی تالش و همت خود رآ برآی آنجام هر چه بهتر
وظایف ش رعی و قانونی و مس ئولیتهای آدآری بر مبنای باورها و آرزش های آس المی و آفزآیش س طح رض ایت
مندی مردم به کار گیرند ،خود رآ ملزم به رعایت آصول و مفاد زیر می دآنم:
الف  -اصول حاکم بر منشور
 -1اصاال برابری :همه ش هروندآن در برآبر قانون برآبرند و باید با همه آنان در ش رآیط مش ابه رفتار یکس ان
دآش ت .کارمندآن باید در محدوده وظایف ش غلی خود ،آمکان دس ترس ی برآبر به خدمات دولتی رآ برآی
شهروندآن فرآهم کرده و با آنان بدون هیچگونه تبعیض رفتار نمایند.
 -2اصال حاکمیت قانون در مناسابات اداری :همه آمور دولتی مبنای قانونی دآرد و تص میمات و آقدآمات
آدآری کارمندآن باید برآساس آحترآم به قوآنین و مقررآت موجود آتخاذ و آنجام گردد.
 -3اصاال شااهروند مداری (مردم مداری) :هدف غای ی آز تش کیل س ازمانهای دولتی و آس تخدآم کارمندآن،
آرآیه خدمت بهتر به مردم و ش هروندآن آس ت .کارمندآن باید در گ فتار ،کردآر و نگرش های خود عنوآن«
خدمتگزآر مردم» رآ متجلی سازند .کارمندآن متعهد هستند که در تصمیم گیریها ،آنجام وظایف و رفتارهای
خود منافع و ترجیحات مردم و ش هروندآن و مص الح عمومی رآ در نظر گیرند و آمکان دس ترس ی رآحت تر
عام تر به خدمات دولتی رآ فرآهم نمایند.
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 -4اصا ا ا اال احترام و اعتماد :ک ارمن دآن در تع امالت و رفت اره ای خود ب ا س ایر آفرآد آز قبی ل م افوق ه ا،
زیردستان ،همکارآن و مرآجعان باید آحترآم آنان رآ حفظ نمایند .به آنتظارآت و آحساسات دیگرآن آهمیت
قائل شده و بر مبنای آعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
 -5اصال شافافیت :کارمندآن باید تمامی آطالعات مربوط به آمور و فرآیندهای جاری دس تگاه های آجرآی ی
(به غیر آز آموری که در زمره آس ناد و آطالعات طبقه بندی ش ده قرآر دآرد) رآ به طور ش فاف در چارچوب
مقررآت و ض وآبط در آختیار ذینفعان قرآر دهند .آین آطالعات ض من مش خص کردن فرآیندهای س ازمانی،
مبنای پاسخگوی ی کارمندآن به مردم و مرآجع ذیصالح رآ فرآهم می آورد.
 -6اصاال پاسااخگویاای :س ازمانهای دولتی برآی مردم آیجاد می ش وند و باید در برآبر آنان پاس خگو باش ند.
کارمندآن مس ئولیت تص میمات و آقدآمات خود رآ برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مرآجع ذیص الح
پاسخگو هستند.
 -7اصاال عدم سااوءاسااتفاده از موقعیت شااغلی :کارمندآن نباید آز آختیارآت و جایگاه ش غلی و س ازمانی
خود در جهت منافع ش خص یا گروه خاص ی آس تفاده نمایند .آختیارآت ش غلی و س ازمانی باید فقط برآی
آنجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
 -8اصاال تعهد و وفا داری به سااازمان :کارمندآن باید نس بت به دس تگاه متبوع خود و آهدآف ،ماموریت
ها و ض وآبط آن متعهد و وفادآر باش ند و با عالقه مندی و تمام توآن آز طریق آنجام ص حیح وظایف و
مسئولیتهای شغلی و سازمانی در رآستای تحقق آهدآف و ماموریت های سازمان تالش نمایند.
 -9اصل به کارگیری مهارت و تخصص :کارمندآن باید تالش نمایند تا مهارت ،دآنش و تخصص مربوط به
وظیفه شغلی و سازمانی خود رآ فرآگرفته و تمام توآن فنی ،تخصصی و حرفهای خویش رآ برآی آنجام بهینه
فعالیتهای شغلی و سازمانی به کار گیرند.
ب  -مفاد منشور
 - 1انجام وظایف و مسوئلیتهای شغلی و سازمانی
 - 1- 1به رعایت نظم و آنضباط در آنجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.

203

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 - 2- 1در آنجام وظایف و مس ئولیتها پش تکار و جدیت دآش ته و آنها رآ با دقت ،ص حت و به موقع آنجام
دهیم.
 - 3- 1س عی نماییم تا دآنش خود رآ در زمینه فعالیتهای س ازمانی به روز نگه دآش ته و آنها رآ با توآنمندی و
آبتکار خود در آنجام فعالیتهای آدآری و سازمانی به کار گیریم.
 - 4- 1به آیده ها و آفکار جدید آرزش قائل ش ده و برآی آجرآی ی کردن آنها به ش کل منطقی در دس تگاه
آجرآی ی متبوع و نظام آدآری تالش کنیم.
 -5 - 1برآی آفزآیش بهره وری نظام آدآری آز طریق آفزآیش بهره وری حیطه فعالیت خود تالش کنیم.
 - 6- 1آز آمکانات تجهیزآت و سرمایه های نظام آدآری حفاظت نموده و در آستفاده موثر و مطلوب آز آنها
بکوشیم.
 - 7- 1در آنجام فعالیتها و تعامالت ،روآبط خویش اوندی ،قومی ،جنس ی ،نژآدی ،مذهبی و غیره تاثیری
در تصمیمات و آقدآمات مان ندآشته باشد.
 - 8- 1روحیه آنتقاد پذیری دآشته و آنتقادآت سازنده دیگرآن رآ به عنوآن فرصتی برآی آصالح و بهبود خود
و فعالیت هایمان بدآنیم.
 - 9-1همیش ه و در همه حال رض ایت خدآی متعال رآ مدنظر قرآردآده و بر آنچه که خدآوند آمر یا آز آن
نهی میکند ،توجه کامل دآشته و آو رآ ناظر بر آعمال و کردآر خویش بدآنیم.
 -2رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
 - 1- 2مردم و شهروندآن به عنوآن ذی حق برآی نظام آدآری هستند .تالش نماییم با آیجاد آرتباط مناسب
و آرآیه خدمت بهتر ،تصویری مثبت آز دستگاه آجرآی ی و نظام آدآری در ذهن آنان آیجاد کنیم.
 - 2- 2به مرآجعه کنند گان به ص ورت عادالنه و در چارچوب قوآنین ،مقررآت و ض وآبط خدمت آرآیه
دهیم.
 - 3- 2در محدوده وظایف ش غلی ،آطالعات و رآهنمای ی های الزم و مناس ب به آرباب رجوع آرآیه و در
زمینه خدمات ،شفاف سازی صورت دهیم.
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 - 4- 2خوآس ته های قانونی آرباب رجوع رآ در چارچوب وظایف خود با ص حت ،دقت و س رعت و بدون
تشریفات زآئد آدآری و تحمیل هزینه آضافی به وی آرآیه دهیم.
 -5 - 2به آرباب رجوع آحترآم گذآشته و در آستقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
 - 6- 2به نظرآت ،پیش نهادها و بازخورد های ش هروندآن و مرآجعه کنند گان به عنوآن منبعی گرآنبها برآی
بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
 - 7- 2به نظم و آرآستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
 - 8- 2س عی کنیم تا فرهنگ تکریم آرباب رجوع ،پاس خگوی ی و گره گش ای ی آز مش کالت مردم و مرآجعان
به یک آرزش حاکم در نظام آدآری تبدیل شود.
 - 9- 2روحیه کار جمعی رآ در خود تقویت کرده و در آنجام فعالیتهای گروهی مش ارکت جو و مش ارکت
پذیر باشیم.
 -10- 2روحیه قدردآنی آز دیگرآن رآ در خود تقویت کرده و س عی نماییم که آین آمر رآ در بین همکارآن
آشاعه دهیم.
 -11- 2دآنش ،تجرب ه و توآنمن دیه ای خود رآ ب ه س ع ه ص در در آختی ار همک ارآن قرآردآده و در آرتق اء
توآنمندیهای آنان کوشا باشیم.
 -12- 2تا حد ممکن در حل مشکالت شغلی همکارآن تالش نماییم و آز تجسس در زندگی خصوصی آنان
پرهیز نماییم.
آینجانب ...موآرد فوق رآ با دقت مطالعه کرده و آنها رآ قبول می نمایم و تمامی تالش و توآن خود رآ برآی
برآورده کردن آنها به کار خوآهم برد .توفیق در عمل به آین منشور رآ آز خدآوند متعال خوآستارم.
آین تصویب نامه در تاریخ  1388/11/17به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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فصل چهارم قانون  -ساختار سازمانی
ضوابط و شاخصهای سازماندهی ،طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه
شماره /262773ت  43911ک مورخ  1388/12/27وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور و به آستناد ماده ( )29قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب -1386و با
رعایت جزء (ط) بند ( )1تص ویب نامه ش ماره /158795ت38856ه مورخ  1386/10/1ض وآبط و
شاخصهای سازماندهی ،طرآحی و تنظیم تشکیالت دستگاه های آجرآی ی رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
ضوابط و شاخصهای سازماندهی ،طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاه های اجرایاای
ماده  - 1آلگو ها ،ضوآبط و شاخصهای سازماندهی ،طرآحی و تنظیم تشکیالت دستگاه های آجرآی ی ،به
شرح زیر تعیین می شوند:
آلف  -طرآحی تش کیالت و ماموریت ها برآس اس وظایف و آختیارآت و مس ئولیتهای ناش ی آز قوآنین و
مقررآت مربوط
ب -آنس جام و هماهنگی در آمور س یاس تگذآری (نظیر آس تاندآردس ازی ،تنظیم مقررآت و تعرفه گذآری)،
برنامه ریزی (نظیر تعیین هدفهای مرحله آی در س تاد دس تگاه و وآحدهای آس تانی و س ازمانهای وآبس ته و
تنظیم بودج ه و برن ام ه ه ای عملی اتی دس تگ اه آجرآی ی وآبس ت ه ،تطبیق برن ام ه ه ای عملی اتی ب ا نوع
فعالیتهای دس تگاه ،نظارت بر هزینه های مربوط به آنجام فعالیتها و پروژه ها ،مدیریت عملکرد ش امل
آرزیابی عملکرد سازمان ،مدیریت و کارکنان)
ج -تفویض وظایف قابل وآگذآری
د -آستفاده آز فناوری آدآری و فناوری آطالعات و آرتباطات
ماده  - 2به منظور آیجاد هماهنگی در بین وآحدهای آس تانی و ش هرس تانی تابع و وآبس ته به دس تگاه های
آجرآی ی مشمول ،درسطح آستان و شهرستان ،در آنجام وظایف دستگاه آز ظرفیت شورآی برنامه ریزی و
توسعه و کار گروه های آن آستفاده شود.
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ماده  - 3پس تهای دس تگاه های مش مول برآی مس تخدمان جدید که پس آز تایید س اختار و ش رح وظایف و
پستهای آنها مطابق آین تصویب نامه جذب می شوند .به دو دسته تقسیم می شوند.
آلف  -پستهای ثابت برآی آستخدآم رسمی در مشاغل حاکمیتی
ب  -پستهای پیمانی برآی تصدی پستهای سازمانی و مدت معین
تبص ره  -1کارکنان رس می و پیمانی با پس ت یا بدون آن و کارکنان با پس ت با نام به همرآه پس ت می توآنند
به دستگاه های دیگر با توآفق دو دستگاه مامور یا منتقل شوند.
تبص ره  -2آنتقال کارکنان آز س تاد مرکزی دس تگاه ها به آس تانها و ش هرس تانها آز آختیارآت باالترین مقام
دس تگاه آجرآی ی آس ت و برخوردآری آنان آز تس هیالت و مزآیای قانونی با تش خیص همان مقام می باش د.
چنین کارکنانی نمی توآنند به ستاد مرکزی برگردند.
ماده  -4پس تهای با نام پس تهای ی آز مجموعه پس تهای س ازمانی موجود دس تگاه هس تند که دآرآی ش اغل
رس می یا پیمانی هس تند ،ولی با آص الح تش کیالت برآس اس توآفق دس تگاه و معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور باید حذف گردند .آینگونه پست ها به صورت با نام تا خروج شاغالن مربوط
پا دآر خوآهند بود و پس آز خروج ش اغالن آز مجموعه تش کیالت حذف می ش وند .پس تهای مدیریتی به
تشخیص باالترین مقام دستگاه میتوآند به عناوین دیگر تغییر یابد.
تبص ره -پس تهای س ازمانی مش مول قانون حالت آش تغال مس تخدمین ش هید ،جانباز آز کار آفتاده و
مفقودآالثر آنقالب آس المی و جنگ تحمیلی-مص وب  -1372و نیز مربوط به آیثارگرآن و فرزندآن ش هدآ
مشمول مقررآت مربوط می باشند.
ماده  - 5نحوه س ازماندهی وآحدهای عملیاتی دس تگاه های مش مول که عهده دآر آرآیه خدمات به طور
مس تقیم به مردم می باش ند نظیر پارک ملی ،مجتمع بهزیس تی ،مرکز آموزش فنی و حرفه آی و وآحدهای
ثبتی برآساس حجم عملیات ،پرآکندگی جغرآفیای ی فعالیتها و نوع خدمات آنها توسط دستگاه مربوط تهیه
و با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور تعیین می گردد.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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ساماندهی ساختار سازمانی معاونت های حقوقی دستگاه های اجرایاای  -تفاهم نامه شماره 90594
مورخ  1389/4/27فی ما بین معاونت حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
جمهور
در آجرآی آختی ارآت موض وع آبالغی ه ای ش م اره  ۱۹۶۹۹۳مورخ  ۱۷۶۳۳۶ ،۱۳۸۶/۱۲/۴مورخ
 ۱۳۸۸/۹/۵رییس جمهور محترم و  ۴۴۲۵۳/۱۵۰۸۸مورخ  ۱۳۸۹/۱/۲۵معاون آول رییس جمهور و با
توجه به آختیارآت و وظایف معاونت های توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی و حقوقی رییس جمهور در
خص وص جایگاه ،وظایف و روش های آنجام کار در بخش های آمور حقوقی دس تگاه های آجرآی ی ،بر
آس اس آص ل جامعیت و عدم تمرکز ،دس تورآلعمل «س اماندهی س اختار س ازمانی معاونت های حقوقی
دس تگاه های آجرآی ی» به ش رح ذیل آبال می گردد .دس تگاه های آجرآی ی در چارچوب ماده ( )۲۹قانون
مدیریت خدمات کش وری و ض وآبط آن موظفند در تنظیم س اختار س ازمان پیش نهادی خود مفاد آن رآ
رعایت و مرآتب رآ به معاونت حقوقی رییس جمهور گزآرش نمایند:
1 ... -۱
... -۲
 -۳شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایاای:
وظایف زیر به عنوآن وظایف مش ترک وآحدهای حقوقی دس تگاه های آجرآی ی بر آس اس نوع آنها در قالب
گروه های ذیل تفکیک و تقس یم می گردد .حدود وظایف و مامور یت های زیر برآی هریک آز وزآرتخانه
ها ،س ازمان های مس تقل ،موس س ات وآبس ته ،ش رکت های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی حس ب
مورد آز سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری تعیین و آبال می گردد.
الف -دعاوی و امور قضایاای:
 رس یدگی به آختالفات بین موس س ات و وآحدهای تابعه آز جهت تدآخل وظایف قانونی و بردآش ت آزقوآنین و مقررآت و نحوه آجرآی آنها و همچنین رس یدگی به آختالفهای مالی و قرآردآدی و آرآیه رآه کارهای
حقوقی مشخص جهت حل و فصل آن و آتخاذ تدآبیر الزم در آین زمینه.
 1بخشنامه شماره  200/92/13712مورخ  1392/8/4معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
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 پیگیری و آتخاذ تمهیدآت الزم جهت آجرآی آحکام و آسناد الزم آالجرآ له و علیه دستگاه و پیگیری آجرآیآرآء رفع آختالف حقوقی دستگاه های آجرآی ی در دستگاه مربوطه.
 دفاع آز بخش نامه ها ،دس تورآلعمل ها ،نظام نامه ها و عناوین مش ابه در دیوآن عدآلت آدآری و س ایرمرآجع مربوطه.
 رس یدگی به ش کایات آش خاص حقوقی و حقوقی غیردولتی حس ب آرجاع باالترین مقام آجرآی ی دس تگاه یامعاونین وی.
 آقامه و دفاع آز دعاوی له یا علیه دستگاه در محاکم عمومی و آنقالب دآدگستری جمهوری آسالمی آیرآن. تهیه و تنظیم شکوآییه و الیحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه آقدآمات و تصمیماتدستگاه در دیوآن عدآلت آدآری ،مرآجع حل آختالف کار و سایر مرآجع قانونی.
 معرفی نماینده حقوقی برآی شرکت در جلسات دآدگاه ها ،کمیسیون ها ،مجامع ،ستاد ها و هیئت ها وآعالم نظر در چارچوب وظایف و آختیارآت قانونی.
 ساماندهی دعاوی و دآوری های دستگاه های آجرآی ی و آرآیه آطالعات و گزآرش های مربوط.ب -قوانین ،لوایح و استعالمات:
 تهیه و تدوین مجموعه تنقیح ش ده آز قوآنین و مقررآت مرتبط با دس تگاه و وآحدهای وآبس ته مطابق باضوآبط آبالغی آز سوی معاونت حقوقی رییس جمهور.
 جمع آوری و آنتشار نظریات حقوقی مطابق با آلگوی طرآحی شده توسط معاونت حقوقی رییس جمهور. پشتیبانی حقوقی آز کمیسیون ها ،شورآها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد. بررس ی و جمع بندی نظرآت وآحدهای مختلف در مورد آس تعالمات دفتر هیئت دولت و کمیس یون هایمربوط و شورآها و کار گروه ها ،کمیسیون ها ،کمیته ها و عناوین مشابه.
 بررس ی و تنظیم و تایید پیش نویس لوآیح و یا مص وبات مورد نظر دس تگاه برآی طرح در مرآجع مربوطهحسب مورد هیئت وزیرآن یا شورآها و کمیسیون های مربوطه
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 بررس ی و تنظیم متن کلیه بخش نامه ها و دس تورآلعمل ها و ض وآبط و نظام نامه ها و عناوین مش ابه کهتوسط رییس دستگاه یا سایر مدیرآن ذیصالح بعد آز تایید وآحد حقوقی صادر خوآهد شد.
 آبال بخشنامه ها ،دستورآلعمل ها و ضوآبط ،نظام نامه ها که رییس دستگاه تصویب می نماید. آنجام آمور مربوط به آبال قوآنین و مصوبات هیئت وزیرآن و سایر مقررآت مربوط به وآحدهای سازمانیزیر مجموعه دستگاه.
 پ اس خگوی ی ب ه آس تعالم ات آش خ اص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) در مورد وجود و آعتب اربخشنامه ها ،نظام نامه ها و دستگاه ها.
 پاس خ به آس تعالمهای حقوقی موس س ات و وآحدهای تابعه و پش تیبانی حقوقی آنها در موآرد تعارض وآبهام در تفسیر یا آجرآی قوآنین و مقررآت.
 بررسی و پاسخگوی ی به گزآرش های مرآجع نظارتی آز جمله سازمان بازرسی کل کشور ،دیوآن محاسباتکشور ،کمیسیون آصل ( )۹۰قانون آساسی و ...با هماهنگی وآحدهای ذی ربط.
 دفاع آز تص ویب نامه ها و آیین نامه ها و س ایر مص وبات هیئت وزیرآن در هیئت تطبیق مص وبات باقوآنین مجلس شورآی آسالمی.
 گردآوری ،تدوین و تنقیح قوآنین و مقررآت مورد عمل دستگاه و آنتشار آنها بر آساس شیوه های معاونتحقوقی ریاست جمهوری.
 آنتش ار قوآنین و مقررآت مورد عمل دس تگاه ها بر آس اس آلگو ها و ش یوه های معاونت حقوقی ریاس تجمهوری.
 ورود آطالعات مربوط به قوآنین و مقررآت و به ویژه بخش نامه ها ،نظام نامه ها و  ...در س امانه قوآنین ومقررآت کشور.
ج -تعهدات و قرارداد ها:
 تنظیم و تایید قرآردآدهای مورد نیاز آدآرآت و وآحدهای تابعه و پاس خگوی ی به آس تعالم های مربوط بهآنها.
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 آنجام آمور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزآیده ها و قرآردآدهای دستگاه با هماهنگی معاونت حقوقی وهمکاری در آجرآی برنامه نظارت بر آمور حقوقی مناقصات ،شورآها و قرآردآدهای دستگاه ها.
 تهیه پیش نویس قرآردآدهای نمونه (تیپ) در حوزه های مختلف مورد عمل و نیاز دس تگاه ها بر آس اسضوآبط و چارچوب ها وآگذآری آبالغی معاونت حقوقی.
 آخذ و رس یدگی و آنجام آقدآمات الزم در خص وص آس ناد الزم آالجرآ مربوط به تعهدآت و قرآردآدهایدستگاه ذی ربط در مرآجع صالح.
 وصول مطالبات مربوط به تعهدآت و قرآردآدهای دستگاه مربوطه. صدور آجرآییه و پیگیری مرآحل مختلف آن تا حصول نتیجه.د -امالک و امور ثبتی:
 آنجام آمور مربوط به مس تند س ازی آموآل منقول و غیر منقول دس تگاه ها بر آس اس قوآنین و مقررآتمربوطه و همکاری با معاونت حقوقی در آین خص وص و آرآیه گزآرش و آطالعات به دبیرخانه کمیس یون
مربوطه.
 تشکیل بانک آطالعات آعم آز مستند و غیر مستند. پشتیبانی ،رسیدگی و پاسخگوی ی به کلیه آمور مربوط به دعاوی آمالک و آمور ثبتی. رسیدگی به کلیه آمور آمالک و آرآضی وقفی ،صلحی ،هبه آی و... همکاری با آدآره کل آموآل دولت و آرآیه آصول آسناد آمالک به آن آدآره کل.ه -امور هماهنگی ،اموزشی و پژوهشی:
 برنامه های هماهنگی آمور آموزشی در قالبهای همایش ،کارگاه آموزشی و عناوین مشابه برآی کارشناسانحقوقی دس تگاه و وآحدهای زیر مجموعه و دس تگاه های همکار در قوه مجریه و س ایر قوآ با هماهنگی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
 آطالع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه. تنظیم خط مشی و برنامه سالیانه در حوزه حقوقی دستگاه و آرآیه گزآرش عملکرد به مرآجع ذی ربط.212
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 تشکیل مستمر جلسات شورآی هماهنگی آمور حقوقی دستگاه و آرآیه گزآرش عملکرد به مرآجع ذی ربط. پیگیری و نظارت بر آجرآی صحیح و کامل قوآنین و مقررآت مورد عمل دستگاه. همکاری با مرآکز علمی دآنش گاهی و پژوهش ی کش ور به منظور آیجاد رش ته های تخص ص ی حقوقیدآنش گاهی و آرتقاء تخص ص و آدبیات حقوقی در حوزه های تخص ص دس تگاه های آجرآی ی و س ازمان های
زیر مجموعه و آجرآی مطالعات پژوهشی حقوقی مورد نیاز دستگاه ها با هماهنگی معاونت پژوهشی.
 تعیین موضوعات و آولویت های پژوهشی دستگاه در زمینه حقوقی با همکاری معاونت پژوهشی. س اماندهی آموزش های حقوقی تخص ص ی کارش ناس ان حقوقی و آتخاذ تمهیدآت الزم برآی آموزش حقوقیمدیرآن و کارشناسان حوزوی مختلف دستگاه بر آساس سر فصلهای مصوب و آبالغی آز سوی دو معاونت
حقوقی و توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی ریاست جمهوری با آستفاده آز ظرفیت های موجود.
 مش ارکت فعال با معاونت حقوقی ریاس ت جمهوری در بازرس ی و آرزیابی عملکرد معاونت ها و مدیریتهای حقوقی و آجرآی «منشور حقوق مرآجعین» آبالغی آز سوی آن معاونت.
 هم اهنگی و همک اری ب ا مع اون ت حقوقی در آجرآی دس تورآلعم ل س ام ان دهی خ دم ات حقوقی و ت اییدصالحیت کارشناسان و مشاورآن حقوقی مرتبط با دستگاه های آجرآی ی.
 حض ور و مش ارکت فعال در جلس ات ش ورآی هماهنگی ،کمیته های تخص ص ی و ش ورآی معین معاونتحقوقی ریاست جمهوری.
معاون حقوقی رییس جمهور -فاطمه بدآغی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
شاخصها ،ضوابط و فرایند طراحی ،بررسی و تایید تشکیالت تفصیلی  -بخشنامه شماره 200/36271
مورخ  1389/7/13معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی موآد  29و  31قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور نظم بخشیدن به تشکیالت تفصیلی
دستگاه های آجرآی ی ،شاخصها ،ضوآبط و فرآیند طرآحی ،بررسی و تایید تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی
و وآحدهای خارج آز مرکز وزآرتخانه ها ،موس س ات مس تقل تحت نظر رییس جمهور و موس س ات دولتی
تهیه و تدوین گردیده آست که به شرح پیوست آبال می گردد.
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خوآهش مند آس ت مقرر فرمایید ،تش کیالت تفص یلی آن دس تگاه رآ با رعایت ش اخص ها ،ض وآبط و فرآیند
طرآحی آبال پیوست ،تنظیم و جهت بررسی و تایید به آین معاونت آرسال نمایند.
ض منا تش کیالت و س قف پس تهای س ازمانی مص وب ،حدآقل پس آز یک برنامه و حدآک ثر پس آز دو برنامه
پنجساله متناسب با سیاستها و آحکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرآر خوآهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
پیوست 36271
انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی مصوب  -بخشنامه شماره  707832مورخ
 1397/12/18سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی بند (ه) ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکید ریاست محترم جمهوری آسالمی آیرآن
درخصوص آنتصاب مشاورآن در چارچوب پست های سازمانی مصوب ،مقامات و مسئوالن هر یک آز
دستگاه های آجرآی ی صرفا مجازند در قالب پست های سازمانی مصوب خود نسبت به تعیین و آنتصاب
مشاور آقدآم نمایند و الزم آست آز صدور آحکام آنشای ی یا آبال دآخلی برآی آفرآد به عنوآن «مشاور»
خوددآری کنند.
بدیهی آست رعایت مفاد آین بخشنامه و مسئولیت های آجرآی آن بر عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی
خوآهد بود.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
عدم جواز استفاده از نام سازمان برای واحدهای استانی  -بخشنامه شماره  56616مورخ
 1389/11/2معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
عدم جوآز آس تفاده آز نام س ازمان برآی وآحدهای آس تانی (بخش نامه ش ماره  ۵۶۶۱۶مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور)
در آجرآی بند (ی) ماده  ۲۹قانون مدیریت خدمات کش وری وآحدهای س ازمانی وزآرتخانه ها و س ایر
دستگاه های آجرآی ی در مرآکز آستان ها (به آستثناء آستاندآری ها) حدآک ثر در سطح آدآره کل سازماندهی
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می ش وند ،لذآ آس تفاده آز عنوآن س ازمان برآی وآحدهای مس تقر در آس تان ها مجاز نیس ت و چنانچه در
عناوین وآحدهای سازمانی آز عنوآن سازمان آستفاده شده آست ،ضروری آست متناسب با سطح مدیریت
مصوب نسبت به آصالح آن آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف ﷲ فروزنده
ایجاد مجتمع ادارات توسط دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره /4053ت  44195ک مورخ
 1389/1/14وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بند (ط) ماده ( )29قانون مدیریت
خ دم ات کش وری -مص وب -1386و ب ا رع ای ت ج زء (ط) ب ن د ( )1تص وی ب ن ام ه ش م اره
/158795ت38856ه مورخ  1386/10/1آیین نامه آجرآی ی بند (ط) ماده ( )29قانون یادش ده رآ به
شرح زیر تصویب نمودند:
ماده  - 1تعاریف:
وآحد آدآری :منظور آز وآحد آدآری در آین تصویب نامه ،وآحدهای سازمانی دستگاه های آجرآی ی موضوع
ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کش وری در ش هرس تانها یا بخش ها میباش د که ش اخص های فعالیت آنها به
تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور رس یده باش د .آین وآحدها میتوآنند در مرکز
شهرستانهای با جمعیت کمتر آز هفتاد هزآر نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر آز سی هزآر نفر آیجاد
ش وند .در ص ورتی که آز تاریخ تص ویب قانون مدیریت خدمات کش وری ،س اختمان های وآحدهای آدآری
آحدآث نش ده باش د ،دس تگاه های آجرآی ی موظفند کارمندآن ذی ربط خود رآ در مجتمع آدآری مرآکز
ش هرس تان و بخش که به عنوآن نمایندگی تحت نظر فرماندآر و بخش دآر آیجاد میگردد مس تقر نموده و آز
آیجاد ساختمانهای مستقل خوددآری نمایند.
وآحد مجری :وآحدهای عملیاتی دس تگاه های آجرآی ی می باش ند که عهده دآر آرآیه خدمات مس تقیم به
مردم برآساس سیاستها و آستاندآردهای آبالغی وآحدهای ستادی دستگاه آجرآی ی می باشند نظیر مدآرس،
بیمارستانها ،مرآکز آموزش فنی و حرفه آی ،مرآکز فرهنگی و هنری .آینگونه وآحدها ،وآحد آدآری محسوب
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نش ده و در مجتمعهای آدآری قرآر نمی گیرند و برآس اس قوآنین و مقررآت مربوط و آیین نامه آجرآی ی موآد
( )16و ( )24قانون مدیریت خدمات کشوری آدآره خوآهند شد.
شاخص فعالیت دستگاه آجرآی ی :عوآمل کمیت پذیری هستند که برآساس وظایف قانونی دستگاه آجرآی ی
و فعالیتهای مربوط توس ط دس تگاه آجرآی ی پیش نهاد و به تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور می رس د .آین ش اخص بیان کننده ض رورت آیجاد وآحد آدآری یا وآحد مجری و تعیین کننده
سطح سازمانی و پستهای سازمانی می باشد.
مجتمع های آدآری :منظور آز مجتمع های آدآری س اختمان دولتی میباش د که آز تجمیع وآحدهای آدآری
دستگاه های آجرآی ی آیجاد می شود.
ماده  -2معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور موظف آس ت نمودآر تش کیالتی،
پس تهای ،طرآحی جا و مکان مجتمع های آدآری رآ با هماهنگی وزآرت مس کن و ش هر س ازی تهیه و به
1
دستگاه ها آبال نماید.
ماده  - 3دس تگاه های آجرآی ی موظفند ش اخص های مربوط به فعالیتهای وآحدهای آدآری قابل تجمیع در
مجتمع های آدآری رآ تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آرآیه نمایند.
تبص ره -آس تاندآرآن موظفند نس بت به تعیین دس تگاه های آجرآی ی مس تقر در مجتمع های آدآری برآس اس
شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آقدآم و مرآتب رآ به فرماندآرآن
و بخشدآرآن شهرستان یا بخش آبال نمایند.
ماده  -4فرماندآرآن ش هرس تانهای با جمعیت کمتر آز هفتاد هزآر نفر و بخش دآرآن بخش دآرآی جمعیت
کمتر آز سی هزآر نفر موظفند نسبت به تجمیع وآحدهای آدآری دستگاه های آجرآی ی در شهرستان مربوط
آقدآم نمایند.
تبص ره  - 1هرگونه خرید و آحدآث س اختمانهای آدآری جدید توس ط دس تگاه های آجرآی ی در خارج آز
مجتمع آدآری ممنوع آست.

 1تصویب نامه شماره /85029ت44732ه مورخ  89/4/16هیئت وزیرآن
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تبص ره  - 2دس تگاه های آجرآی ی که آز س اختمانهای آس تیجاری آس تفاده میکنند ترتیبی آتخاذ نمایند که به
تدریج با آنقضای مهلت آجاره ساختمانهای مذکور به مجتمع آنتقال یابند.
تبصره  - 3با نقل مکان وآحدهای آجرآی ی به درون مجتمعهای آدآری ،دستگاه های آجرآی ی با رعایت مفاد
م اده ( )89ق انون تنظیم بخش ی آز مقررآت م الی دول ت  -مص وب  - 1380نس ب ت ب ه تعیین تکلیف
ساختمانهای آدآری مازآد آقدآم نمایند.
تبصره  -4در شهرستانهای جدیدآلتاسیس ،آیجاد ساختمانهای آدآری جدید با تصویب شورآی برنامه ریزی
و توسعه آستان صرفا به صورت مجتمع آدآری موضوعیت دآرد.
ماده  -5دس تگاه های آجرآی ی مش مول آین آیین نامه حق خرید ،س اخت و یا بهره بردآری آز س اختمانهای
آدآری در خ ارج آز مجتمع رآ ن دآرن د و آفزآیش جمعی ت آینگون ه ش هره ا موج ب لغو آین مص وب ه برآی
وآحدهای ذی ربط نمی گردد.
تبص ره -دس تگاه های آجرآی ی که بر آس اس ش اخص های فعالیت ض رورت آیجاد نمایندگی در ش هرس تان یا
بخش  -شهر شده آست تا زمان آیجاد مجتمع میتوآنند آز ساختمانهای آستیجاری آستفاده نمایند.
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی آس تانی موظفند آختیارآت آدآری الزم رآ برآس اس دس تورآلعملی که توس ط
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آبال میشود به وآحدهای مستقر در مجتمع های
آدآری موضوع آین تصویب نامه تفویض نموده و مرآتب رآ به آستاندآری آعالم نمایند.
تبصره  - 1مفاد آختیارآت تفویض شده آز طریق آستاندآر برآی آجرآ در مجتمع های آدآری به فرماندآری ها
و بخشدآری های مربوط آبال خوآهد شد.
تبص ره  -2مدیریت مجتمع ها و آمور مربوط به وظایف پش تیبانی بر عهده فرماندآری بخش دآری مربوط
میباشد.
تبص ره  -3دس تگاه های آجرآی ی مس تقر تحت نظر فرماندآر و برآس اس س یاس تها و آس تاندآردهای دس تگاه
های آجرآی ی متبوع خود فعالیت می نمایند.
ماده  - 7در ص ورتی که آمکان تجمیع وآحدهای دس تگاه های آجرآی ی وجود ندآش ته باش د ،دس تگاه های
آجرآی ی با هماهنگی آستاندآری موظفند آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
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سازمان ملی زمین و مسکن موظف آست نسبت به تامین زمین و فضای مورد نیاز برآی آحدآث مجتمع ها
آقدآم نماید.
ش هردآریهای س رآس ر کش ور موظفند نس بت به ص دور پروآنه ها و مجوزهای الزم برآی س اخت و س از مجتمع
ها و خدمات شهری موردنیاز آقدآم نمایند.
س ایر دس تگاه های آجرآی ی نیز موظف به تامین خدمات ،زیرس اخت ها و آمکانات موردنیاز مجتمعها
میباشند.
ماده  - 8در طرآحی مجتمع های آدآری رعایت موآرد زیر آلزآمی آست:
آلف  -رعایت ضوآبط و آستاندآردهای جا و مکان و فضاهای آدآری و چیدمان مناسب تجهیزآت آدآری.
ب -رعایت آمکان آرتباط مجتمع با س ایر دس تگاه های مس تقر در ش هرس تان و آس تان آز طریق ش بکه های
رآیانه آی کارآمد(آینترآنت و آینترنت).
ج -پرهیز آز آس تقرآر وآحدهای آدآری که آمکان آرآیه خدمت رس انی به مرآجعان به ص ورت غیر حض وری
وجود دآشته باشد.
ماده  - 9معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور موظف آس ت کلیه هزینه های س اخت،
پشتیبانی و خدماتی موردنیاز مجتمع ها رآ در بودجه سالیانه آستاندآری ها منظور نماید.
ماده  - 10در چیدمان نیروی آنس انی و پس ت س ازمانی برآس اس مدل و آلگوی معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور توسط فرماندآر آنجام میگیرد.
ماده  -11نظارت بر حسن آجرآی آین مصوبه به عهده آستاندآرآن سرآسر کشور میباشد که گزآرشهای دوره
آی رآ برآی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آرسال مینمایند.
آین تصویب نامه در تاریخ  1389/1/8به تایید مقام محترم ریاست جمهور رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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ساختار تشکیالتی مجتمع های اداری مستقر در شهرستان و بخش  -بخشنامه شماره 200/41925
مورخ  1389/8/12معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
حسب موآفقت مقام محترم ریاست جمهوری آسالمی آیرآن با ساختار تشکیالتی مجتمع های آدآری مستقر
در سطح شهرستانی و بخش در آجرآی ماده  2آیین نامه آجرآی ی بند (ط) ماده  29قانون مدیریت خدمات
کشوری به پیوست نمودآرهای سازمانی مجتمع های مزبور آبال میگردد.
مقتض ی آس ت ترتیبی آتخاذ فرمایید تا در آجرآی آیین نامه آجرآی ی ماده مذکور آز طریق فرماندآری ها،
مجتمع های آدآری در ش هرس تانهای با جمعیت کمتر آز  70.000نفر و بخش های با جمعیت کمتر آز
 30.000نفر تشکیل و سازماندهی شوند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
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اصالح تشکیالت و ساختار  -بخشنامه شماره  200/92/13712مورخ  1392/8/4معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
مبانی نظری علوم مدیریت و آقتصاد ،مطالعات تطبیقی و تجربه مدیریتی سال های پس آز پیروزی آنقالب
آسالمی ،دیدگاه های حضرت آمام (ره) و سیاست های کلی آبالغی مقام معظم رهبری (مدظله آلعالی) در
مورد آجرآی آصلی  ۴۴قانون آساسی و سیاست های کلی نظام آدآری ،صاحب نظرآن و مسئوالن رآ بر آین
وآقعیت نموده آس ت که توس عه کش ور متکی بر تقس یم کار ملی میان دولت ،بخش خص وص ی و نهادهای
غیردولتی با برنامه ریزی دقیق و صحیح و متکی بر مشارکت عموم مردم مسیر و ممکن آست و تجربه سایر
کش ورهای جهان نیز موید آین نظر آس ت که کش ورها با گس ترش بی رویه تش کیالت آدآری و وجود دولت
بزرگ و ناسازگار با آستاندآردهای علمی و متدآول ،هرگز به توسعه دست نیافته آند.
تجربه نظام آدآری آیرآن آس المی ،حاکی آز آین آس ت که علیرغم تاکیدآت مقام معظم رهبری در قالب
س یاس ت های کلی فوق مبنی بر چابک س ازی ،متناس ب س ازی ،آنعطاف پذیری و عدم تمرکز در نظام
آدآری ،س اختار و حجم دس تگاه های آجرآی ی نه تنها روند کاهش ی ندآش ته آس ت ،بلکه به آس تناد آمار و
آطالعات موجود در آین معاونت ،رشدی فزآینده و نگرآن کننده یافته آست.
آز جمله دالیل گسترش و توسعه کمی ساختار آجرآی ی کشور ،نگاه بخشی ،غیر سیستمی و غیر تخصصی
بوده آس ت که بدون توجه به آثار زیانبار آین س یاس ت ها که در طول چند دهه آخیر در دس تگاه های
آجرآی ی دنبال ش ده ،موجب رش د بیکاری ،کاهش رش د س رمایه گذآری ،کاهش رش د آقتص اد ملی ش ده و
عمال بخش وسیعی آز سرمایه های ی که باید صرف توسعه کشور شود ،برآی هزینه های جاری دولت هزینه
شده و می شود.
فائق آمدن بر مش کالت موجود جز با عزم رآس خ برآی برطرف نمودن موآنع ،و همت و تالش همه جانبه
برآی رفع مش کل آمکانپذیر نیس ت .به همین علت آین معاونت در رآس تای س یاس ت های فوق آلذکر و
همچنین تاکیدآت رییس جمهور محترم مبنی بر ض رورت کوچک س ازی دولت ،عالوه بر همرآهی و کمک
به دس تگاه های آجرآی ی در برون رفت آز وض عیت موجود ،با تفویض آختیارآت خود آن بخش آز آلزآمات
غیرض رور که به نحو منتزع و غیرنظام مند در طرآحی و آیجاد س اختار س ازمانی دس تگاه های آجرآی ی آعالم
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نموده آس ت و مانعی برآی آجرآی س یاس ت های کلی آبالغی مقام معظم رهبری (مدظله آلعالی) آس ت رآ به
ترتیبی که در متن پیوست آمده آست ،به دستگاه های آجرآی ی آبال می کند.
آین معاونت مص مم و مکلف به تهیه و آرآیه گزآرش آقدآمات آنجام ش ده در دس تگاه های آجرآی ی به
مقامات عالی رتبه کش ور آس ت و تمامی دس تگاه های آجرآی ی عالوه بر ملزم و مکلف بودن به مش ارکت در
آین آقدآم ض روری و ش ایس ته ،باید گزآرش فعالیت های خود رآ در مقاطع  ۳ماهه تهیه و به آین معاونت
آرسال نمایند تا زمینه پایش و آندآزه گیری آقدآمات آنجام شده در آین خصوص میسر و ممکن شود.
محمود عسکری آزآد
پیوست بخشنامه شماره  ۲۰۰/۹۲/۱۳۷۱۲مورخ  ۴/۸/۱۳۹۲معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رییس جمهور
الف -تفویض آختیارآت در رآستای چابک سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی دستگاه های آجرآی ی
 -1آدغام وآحدهای س ازمانی در تمامی س طوح آعم آز معاونت ،مرکز ،دفتر ،آدآره کل ،مدیریت ،آدآره،
گروه و سایر عناوین و آنتخاب عنوآن جدید متناسب با شرح وظایف وآحدهای آدغام شده مشروط بر آنکه
با آدغام وآحدهای س ازمانی ،س طوح و تعدآد وآحدهای زیر مجموعه آفزآیش نیابد و آرتقای س ازمانی آنجام
نشود.
 -2حذف وآحدها و پس ت های س ازمانی در تمامی س طوح آعم آز معاونت ،مرکز ،دفتر ،آدآره کل،
مدیریت ،آدآره ،گروه و سایر عناوین در رآستای وآگذآری وظایف و آصالح فرآیند ها.
تذکر  -1آدغام و حذف وآحدهای فوق آلذکر با آعمال س یاس ت های متناس ب س ازی س اختار س ازمانی و
وآگذآری آمور به بخش غیردولتی و حفظ مسئولیت های محوله آنجام خوآهد شد.
ب -به منظور آنعطاف پذیر س اختن س اختار دس تگاه های آجرآی ی آص الح گردش آمور و روآن س ازی
فعالیت ها و آجرآی سیاست عدم تمرکز آدآری ،آختیارآت زیر به دستگاه های آجرآی ی تفویض می شود.
 -1ج اب ه ج ای ی وآح ده ای س ازم انی در دآخ ل ی ک مع اون ت ی ا بین مع اون ت ه ا و وآح ده ای تح ت نظر
باالترین مقام دس تگاه ،همچنین وآحدهای زیر مجموعه آدآرآت کل ،مرآکز ،دفاتر و س ایر عناوین و جابه
جای ی پس ت های س ازمانی ،مش روط بر آینکه آز نظر تعدآد و س طح س ازمانی آفزآیش نیافته و پس ت های
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س ازمانی در س طوح تقس یمات کش وری آز پایین به باال (ش هرس تان به مرکز آس تان و مرکز آس تان به س تاد
مرکزی) صورت نگیرد.
 -2آنتقال وظایف آجرآی ی آز وآحدهای حوزه مرکزی به وآحدهای آس تانی و ش هرس تانی به همرآه آنتقال
پست های سازمانی یا بدون آنتقال پست های سازمانی مربوط ،در رآستای تمرکز زدآی ی آدآری ،همچنین
آنتقال وظایف بین وآحدهای سازمانی به همرآه پست های سازمانی مربوط.
 -3تبدیل پست های سازمانی ثابت به موقت
 -4تغییر عنوآن پست های سازمانی به آستثنای موآرد زیر:
 −تغییر عنوآن پس ت های مربوط به مش اغل آص لی به پس ت های مربوط به مش اغل پش تیبانی و
خدماتی.
 −تغییر عنوآن پس ت های س ازمانی غیر مدیریتی و غیر س رپرس تی به پس ت های مدیریتی و
سرپرستی.
 -5تغییر عنوآن پس ت س ازمانی با نام  -مربوط به جانبازآن و آزآدگانی که تص دی پس ت رآ بر عهده دآرند،
متناسب با شرآیط آحرآز تجربی و تحصیلی شاغلین مربوط -به پست های کارشناسی.
 -6آیجاد پست سازمانی با نام -همطرآز با مشاغل قبلی برآی مستخدمان شهید ،جانباز آز کار آفتاده کلی،
جانباز آزآده آز کار آفتاده کلی و مفقودآالثر آنقالب آس المی و جنگ تحمیلی و جانبازآنی که توآنای ی آنجام
کار تمام وقت رآ ندآرند -با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط.
تذکر  -2پیش بینی پس ت های س ازمانی آز محل تغییر عنوآن ،باید در چارچوب آهدآف و وظایف قانونی
دستگاه آجرآی ی باشد.
ج -به منظور حذف آلزآماتی که مانع آز آجرآی س یاس ت چابک س ازی ،منطقی س ازی و متناس ب س ازی
دس تگاه های آجرآی ی و موجب گس ترش بی رویه س اختارهای س ازمانی ش ده آند ،بخش نامه های زیر که آز
سوی آین معاونت آبال شده ،لغو می شود.
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 -1بندهای  15و  16جدول ش ماره  2پیوس ت بخش نامه ش ماره  200/36271مورخ ،1389/7/13
همچنین ،بخش نامه ش ماره  200/86431مورخ  1388/9/11آین معاونت موض وع آیجاد پس ت های
قائم مقام وزیر در آمور همکاری های بین آلمللی و قائم مقام وزیر در آمور آرتباطات مردمی.
 -2بخش نامه ش ماره  200/51805مورخ  1389/10/8آین معاونت موض وع آیجاد حوزه مش اورآن جوآن
در نهاد ریاست جمهوری و آیجاد پست مشاور جوآن در وزآرتخانه ها و سازمان های مستقل و آستاندآریها.
 -3بخش نامه ش ماره  200/54989مورخ  1389/10/25آین معاونت موض وع «آیجاد پس ت مش اور آمور
زنان و خانوآده و آختصاص  3پست سازمانی ذیل آن» در وزآرتخانه ها و سازمان های مستقل
 -4بخشنامه شماره  200/91/446مورخ  1391/2/30موضوع آیجاد پدآفند غیر عامل در دستگاه های
آجرآی ی.
 -5بخش نامه ش ماره  200/78445مورخ  1388/9/25موض وع س ازماندهی و آس تقرآر وآحد س ازمانی
مبارزه با موآد مخدر در دستگاه های آجرآی ی عضو ستاد مبارزه با موآد مخدر.
 -6بندهای ( )1و ( )2بخش نامه ش ماره  90594مورخ  1389/4/27موض وع «دس تورآلعمل س ازماندهی
س اختار س ازمانی وآحدهای حقوقی دس تگاه های آجرآی ی» ،آس تفاده آز بند  3بخش نامه مذکور برآی تنظیم
شرح وظایف وآحدهای حقوقی توصیه می شود.
 -7بخشنامه شماره  200/52336مورخ  1389/10/12موضوع آیجاد وآحد سازمانی فناوری آطالعات و
آرتباطات و آمنیت (فاوآ) در دستگاه های آجرآی ی.
 -8بخشنامه شماره  220/92/7935مورخ  1392/4/26موضوع آیجاد گروه آمایش سرزمین در دستگاه
های آجرآی ی.
 -9بخش نامه ش ماره  200/138599مورخ  1388/12/5موض وع جایگاه تش کیالتی وآحدهای روآبط
عمومی و آیجاد پست مشاور روآبط عمومی.
 -10بخشنامه شماره /110/2922دم مورخ  1390/5/23موضوع ضوآبط تشکیالتی وآحدهای حرآست
در دستگاه های آجرآی ی.
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 -11بخش نامه ش ماره  200/53176مورخ  1390/11/12موض وع تش کیالت تفص یلی مجتمع های
آدآری.
 -12جدول تعیین س قف پس ت های س ازمانی موض وع جدول مندرج در تص ویب نامه ش ماره
/176441ت48702ه مورخ ( 1391/9/30مص وبه مهرآفرین) ،با توجه به تص ویب نامه ش م اره
/130945ت48702ه مورخ  1392/7/28هیئت محترم وزیرآن.
تذکر  -3با توجه به موآرد ذکر ش ده در بند «ج» ،برآی آص الح و یا آیجاد هر یک آز وآحدها یا پس ت های
س ازمانی موض وع بخش نامه های لغو ش ده ،دس تگاه های آجرآی ی پیش نهادهای خود رآ به منظور بررس ی و
تایید به آین معاونت آرس ال کنند و در ص ورتی که در قالب آختیارآت تفویض ش ده مذکور در بندهای
«آلف» و «ب» آین دس تورآلعمل آمکان آدغام یا حذف وآحدها و یا پس ت های س ازمانی مربوط وجود
دآرد ،رآسا آقدآم نمایند.
ت ذکر  -4ب ا لغو تص وی ب ن ام ه ش م اره /176441ت48702ه مورخ ( 1391/9/30مص وب ه طرح
مهرآفرین) ،سقف پست های سازمانی دستگاه های آجرآی ی به تعدآد پست های سازمانی قبل آز تصویب
مهرآفرین باز می گردد .در ص ورتی که دس تگاهی به آس تناد آن مص وب آقدآمی نموده آس ت با توض یحات
الزم و با رعایت مفاد بندهای «آلف» و «ب» ماده  45قانون مدیریت خدمات کش وری مجددآ درخوآس ت
نمایند تا در آجرآی بند آلف ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری ،موضوع سقف پست های سازمانی
پس آز بررسی و تایید برآی تصویب هیئت محترم وزیرآن آرسال شود.
د -شیوه آجرآ:
 -1دس تگاه های آجرآی ی،یک نس خه آز تغییرآت تش کیالتی تایید ش ده توس ط مقام مس ئول دس تگاه رآ در
قالب فرمهای ش ماره یک تا هفت پیوس ت آین بخش نامه برآی کنترل و درج در س وآبق به آین معاونت
آرسال مینمایند،فرمهای مذکور در سایت آین معاونت به نشانی  www.mdhc.irقابل دسترسی میباشد.
 -2آین معاونت تغییرآت تش کیالتی آنجام ش ده رآ در تطبیق با مفاد آین بخش نامه بررس ی می نماید .در
ص ورتی که ظرف یک ماه پس آز وص ول مکاتبه دس تگاه آجرآی ی ،آز س وی آین معاونت به دس تگاه ذی
ربط آعالم نظر نشود ،به منزله تایید و موآفقت با تغییرآت آیجاد شده آست.
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 -3آین معاونت با بررس ی های دوره آی و آرزیابی عملکرد دس تگاه های آجرآی ی ،در ص ورت عدم رعایت
مفاد آین بخشنامه ،تفویض آختیارآت مذکور رآ مورد تجدیدنظر قرآر خوآهد دآد.
پیوست 13712
ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی  -تصویب
نامه شماره  206/48891مورخ  ۱۳۹۴/۴/۶شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و هفتاد و س ومین جلس ه مورخ  ۱۳۹۴/۳/۱۱بنا به پیش نهاد س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و به آستناد بند ( )۲ماده ( )۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوری ،به منظور
آص الح س اختار دآخلی وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی با رویکرد چابک س ازی ،منطقی س ازی و نظم
بخش ی به تش کیالت آنها ،ض وآبط س ازماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی س تاد مرکزی وزآرتخانه ها و
موسسات دولتی رآ به شرح زیر تصویب نمود که برآی آجرآ آبال میشود:
ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 -۱تعریف وظایف و فعالیتهای عمومی وزآرتخانه ها و موسسات دولتی:
آن دسته آز وظایف و فعالیت های ی هستند که برآی پشتیبانی آز ماموریت های آصلی در ساختار سازمانی
دس تگاه ها س ازماندهی میش وند .وآحدهای ی که آینگونه وظایف و فعالیتها رآ به عهده دآرند وآحد عمومی
نامیده میشوند.
 -۲سیاستهای ناظر بر تنظیم تشکیالت وآحدهای عمومی:
 برون سپاری فعالیتهای عمومی و خدماتی و جلوگیری آز توسعه ّکمی تشکیالت کاهش تعدآد پستها و سطوح سازمانی (سلسله مرآتب آدآری) به منظور تسهیل در آمر تصمیم گیری آستفاده آز فناوریهای نوین آدآری در آنجام وظایف مربوط تجمیع حدآک ثری وظایف و فعالیتهای متجانس و همسو در یک وآحد سازمانی کاهش تعدآد وآحدهای سازمانی تحت نظر مستقیم باالترین مقام دستگاه -۳طبقه بندی وزآرتخانه ها و موسسات دولتی:
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به منظور تعیین س طح وآحدهای س ازمانی مربوط به وظایف و فعالیتهای عمومی دس تگاه های آجرآی ی و
آعمال س یاس تهای مذکور در بند (( ،)۲به آس تثنای وزآرتخانه ها و س ازمانهای مس تقل تحت نظر رییس
جمهور که سطح «آلف» شناخته میشوند) مو سسات دولتی برآساس معیارهای ی نظیر فرآگیر بودن گستره
فعالیت آنها در سطح کشور ،آنجام وظایف حاکمیتی دولت و میزآن تاثیر گذآری بر تولید ناخالص ملی که
برآس اس قوآنین و مقررآت تاس یس دس تگاه آجرآی ی به دس ت میآیند ،توس ط س ازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور در دو سطح (ب) و (ج) طبقه بندی میشوند.
تبص ره :وآحدهای عمومی آس تاندآری ها ،در س طح وآحدهای عمومی موس س ات س طح (ب) محس وب
میشوند.
 -۴ضوآبط حاکم بر سازماندهی و تنظیم وظایف عمومی وزآرتخانه ها و موسسات دولتی در ستاد مرکزی:
آلف) در س تاد مرکزی دس تگاه ،تعدآد وآحدهای س ازمانی که عهده دآر وظایف عمومی هس تند به کل
وآحدها ،نباید آز  % 25تجاوز نماید.
ب) موس س ات آموزش ی و پژوهش ی وآبس ته به دس تگاه های آجرآی ی که به ص ورت هیئت آمنای ی آدآره
میش وند و تش کیالت آنها طبق قوآنین و مقررآت مربوط ،میبایس ت به تایید و تص ویب هیئت آمنای
مربوطه برس د ،موظفند با رعایت مفاد آین مص وبه تش کیالت قبلی خود رآ آص الح و به تایید و تص ویب
هیئت آمنای خود برس انند و نس خه آی آز تش کیالت تایید ش ده رآ برآی س ازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور آرسال نمایند.
ج) دستگاه های زیر مجموعه وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی
(دآنش گاه ها) موظفند با رعایت مفاد آین مص وبه ،تش کیالت قبلی خود رآ آص الح نموده و به تایید وزیر
مربوط برس انند و نس خه آی آز تش کیالت تایید ش ده رآ برآی س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور آرس ال
نمایند.
 -۵ضوآبط سازماندهی وآحدهای عمومی همرآه شرح تفصیلی الزم جهت تحقق مفاد آین مصوبه ظرف یک
ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و برآی آجرآ آبال میشود.
تبص ره :دس تگاه های آجرآی ی آجازه آیجاد وآحدهای عمومی دیگری به غیر آز عناوین وآحدهای ی که در
آجرآی آین مصوبه آبال میشود رآ ندآرند.
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 -۶وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی موظفند در آجرآی آختیارآت تفویض ش ده ،حدآک ثر ظرف مدت  ۶ماه
پیش نهاد آص الحات س اختاری الزم رآ برآس اس مفاد آین مص وبه و ض وآبطی که توس ط س ازمان مدیریت و
برنامه ریزی کش ور آبال میش ود آص الح و برآی بررس ی و تایید به س ازمان مذکور آرس ال نمایند .س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش ور موظف آس ت حدآک ثر ظرف مدت  ۴ماه پس آز وص ول پیش نهاد دس تگاه،
مطابق مفاد آین مص وبه نس بت به تایید یا رد آن آقدآم نماید .در ص ورت عدم آعالم نظر طی مدت زمان
مذکور ،پیشنهاد دستگاه به منزله تایید محسوب میشود.
 -۷وزرآء و باالترین مقام دستگاه های آجرآی ی ،مسئول حسن آجرآی آین مصوبه بوده و دبیرخانه شورآی
عالی آدآری گزآرش نحوه آجرآی آن رآ به شورآ آرآیه می نماید.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی  -بخشنامه شماره  643356مورخ  1395/5/6سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور
در آجرآی بند ( )5مص وبه یکص د و هفتاد و س ومین جلس ه ش ورآی عالی آدآری ،موض وع آبالغیه ش ماره
 206/48891مورخ  1394/4/6ریاس ت محترم جمهور ،ض وآبط س ازماندهی وآحدهای عمومی س تاد
مرکزی وزآرتخانه ها و موسسات دولتی به شرح زیر برآی آجرآ ،آبال می گردد:
ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی
 -1تعریف وظایف ،فعالیت های عمومی و واحدهای عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی:
آن دسته آز وظایف و فعالیت های ی هستند که برآی پشتیبانی آز ماموریت های آصلی در ساختار سازمانی
دس تگاه ها س ازماندهی می ش وند .وآحدهای ی که آین گونه وظایف و فعالیت ها رآ به عهده دآرند ،وآحد
عمومی نامیده می شوند.
 -2تعریف ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی:
عبارت آس ت آز تفکیک و دس ته بندی وظایف و فعالیتهای عمومی و تعیین س طح و جایگاه س ازمانی
وآحدهای ی که آین وظایف در آن وآحدها ،سازماندهی خوآهند شد.
 -3سیاست های کلی ناظر بر تنظیم تشکیالت واحدهای عمومی:
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 −تجمیع حدآک ثری وظایف و فعالیت های متجانس و همسو در یک وآحد سازمانی.
 −کاهش تعدآد وآحدهای سازمانی تحت نظر مستقیم باالترین مقام دستگاه.
- −کاهش تعدآد پست ها و سطوح سازمانی (سلسله مرآتب آدآری).
 -4تعداد واحدهای سازمانی عمومی:
تعدآد وآحدهای سازمانی که عهده دآر وظایف عمومی در ستاد مرکزی دستگاه هستند نباید آز  % 25کل
وآحدها ،تجاوز نماید.
 -5سطح دستگاه های اجرایاای:
دستگاه های آجرآی ی در سه سطح (آلف)( ،ب) و (ج) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
سطح (آلف)  :وزآرتخانه ها و موسسات مستقل تحت نظر رییس جمهور.
سطح (ب) :مو سساتی هستند که  -1گستره فعالیت آنها در سطح کشور آست  -2آنجام وظایف حاکمیتی
دولت رآ به عهده دآرند )3 .میزآن تاثیر گذآری آنها بر تولید ناخالص ملی زیاد آست.
سطح (ج) :سایر موسسات دولتی.
تبصره  :وآحدهای عمومی آستاندآری ها مشابه وآحدهای عمومی موسسات سطح (ب) محسوب می شوند.
 -6مصا ااادیق وظایف و فعالیتهای عمومی که در حال حاضا اار به صا ااورت مسا ااتقل و یا ترکیبی در قالب
واحدها و یا پستهای سازمانی در ساختار دستگاه ها وجود دارند ،عبارتند از:
 -1حوزه وزیر /ری اس ت /ب االترین مق ام دس تگ اه  -2روآبط عمومی (روآبط عمومی و آطالع رس انی،
تش ریفات ،آرتباطات مردمی)  -3آمور بین آلملل  -4هماهنگی آمور آس تانها  -5مدیریت عملکرد ( آرزیابی
عملکرد ،بازرسی ،رسیدگی و پاسخگوی ی به شکایات)  -6هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات آدآری
 -7پدآفند غیر عامل  -8مدیریت بحرآن  -9حرآس ت  -10گزینش (هیئت مرکزی گزینش ،هس ته گزینش)
 -11حقوقی -12آمور مجلس  - 13برنامه و بودجه (طرح و برنامه ،برنامه ریزی ،بودجه ،تلفیق بودجه)
 -14نوس ازی و تحول آدآری (نوس ازی و تحول آدآری ،توس عه مدیریت و تحول آدآری ،تش کیالت و روش
ها)  -15آمار و آطالعات  -16فناوری آطالعات و آرتباطات (فناوری آطالعات ،آرتباطات و تحول آدآری-
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فناوری آطالعات و آرتباطات ،توس عه خدمات آلک ترونیکی)  -17توس عه س رمایه آنس انی (توس عه منابع
آنس انی ،آمور آدآری ،کارگزینی ،آس تخدآم ،آموزش ،بهس ازی ،بیمه و رفاه کارکنان)  -18پش تیبانی
(تدآرکات و خدمات ،پش تیبانی و خدمات فنی /آدآری /رفاهی )  -19آمور مالی (آمور مالی ،آمور مالی و
ذی حسابی)  -20دبیرخانه ها و سایر فعالیتهای خدمات عمومی دیگر.
 -7گروه بندی وظایف و فعالیتهای عمومی و تعیین جایگاه واحد و یا واحدهای سازمانی عهده دار این
وظایف که با توجه به تجانس و همس ااو بودن انها و به دلیل رعایت نس اابت تعداد واحدهای عمومی به
کل واحدها (حداکاثر  )% 25قابلیت ادغام با همدیگر را دارند ،به شرح زیر است:
الف -گروه بندی وظایف و فعالیتهای عمومی زیر نظر وزیر /رییس و یا باالترین مقام دستگاه:
گروه بندی اول :حوزه وزیر /رییس و یا باالترین مقام دس تگاه -روآبط عمومی -آمور بین آلملل  -هماهنگی
آمور آستان ها
تذکر  -1آمور بین آلملل آعم آز ترکیبی و یا مس تقل ص رفا برآی دس تگاه های ی پیش بینی می ش ود که دآرآی
وظایف قانونی مربوطه باشند.
تذکر  -2هماهنگی آمور آس تان ها آعم آز ترکیبی و یا مس تقل ص رفا برآی دس تگاه های س طح (آلف) قابل
پیش بینی آس ت و برآی دس تگاه های س طح (ب) در ص ورتی قابل پیش بینی آس ت که به آس تناد ماده 30
قانون مدیریت خدمات کش وری ،وآحدهای آس تانی و یا منطقه آی آنها آز تجمیع در وآحدهای آس تانی
وزآرتخانه و یا س ازمان مس تقل تحت نظر رییس جمهور مربوطه خود ،به آس تناد مص وبه هیئت وزیرآن،
مستثنی شده باشند.
تذکر  -3وظایف مربوط به هماهنگی آمور آستان ها در دستگاه های سطح (آلف) و (ب) ،حسب تشخیص
دس تگاه ،می توآند در حوزه وزیر/ریاس ت و یا در معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی س ازماندهی
شود.
گروه بندی دوم - :مدیریت عملکرد -هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات آدآری
تذکر  -1در ص ورتی که به دلیل رعایت نس بت تعدآد وآحدهای عمومی (س قف  % 25آز کل وآحدها) و
س قف مقرر در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری ،آیجاد وآحد های س ازمانی جدآگانه آی
231

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

برآی هر یک آز وظایف ش مرده ش ده در گروه بندی های آول و دوم در دس تگاه ها میس ر نباش د ،در آین
ص ورت بعض ی و یا تمامی وظایف و فعالیت های درج ش ده در هر یک آز گروه بندی های مذکور و در
صورت ضرورت ،وظایف و فعالیت های دو گروه مزبور نیز با همدیگر آدغام شده و در وآحدها و یا در یک
وآحد سازمانی سازماندهی می شوند.
گروه بندی سوم :مدیریت بحرآن  -پدآفند غیر عامل  -حرآست
تذکر  -1آمور پدآفند غیر عامل در دس تگاه های ی که به عنوآن فعالیت عمومی تلقی ش ده و ض رورتا می
بایس ت فعالیت نماید ،در قالب ”کمیته پدآفند غیر عامل“ با مس ئولیت یکی آز معاونین آیجاد ش ده و
برآی آنجام آمور تش کیل جلس ات و پیگیری مص وبات ،دبیرخانه آی حس ب مورد تحت عنوآن ”دبیرخانه
کمیته پدآفند غیر عامل“ حدآک ثر در سطح آدآره زیر نظر معاون مربوطه و یا با مدیریت بحرآن (در صورت
وجود) آدغام شده و در صورت عدم وجود مدیریت بحرآن ،در حرآست دستگاه حسب تشخیص دستگاه
آیجاد می شود.
تذکر  -2چنانچه محوریت وظایف و فعالیت های برخی آز دس تگاه ها دآرآی ض ریب آمنیتی باال باش د،
دس تگاه میتوآند دبیرخانه کمیته پدآفند غیر عامل رآ تحت عنوآن وآحد س ازمانی مس تقل زیر نظر وزیر و یا
باالترین مقام دس تگاه و یا زیر نظر یکی آز معاونت های مربوطه با رعایت س قف تعدآد وآحدهای س ازمانی
مقرر در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح دستگاه آجرآی ی ،پیش بینی نماید.
تذکر  -3وآحد س ازمانی برآی آنجام آمور مربوط به مدیریت بحرآن ص رفا در دس تگاه های ی که آلزآم قانونی
برآی آیجاد آنها وجود دآرد ،قابل پیش بینی میباش د .در ص ورتی که متناس ب با حجم کار ،وآحد مس تقل
مدیریت بحرآن برآی یک دس تگاه آیجاد ش ود ،در آین ص ورت به عنوآن یک وآحد س ازمانی در س قف
تعیین شده در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود.
گروه بندی چهارم  :هسته گزینش  -دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش
ت ذکر  -1ج ایگ اه س ازم انی هس ت ه گزینش و دبیرخ ان ه هیئ ت مرکزی گزینش می توآن د زیر نظر وزیر (ی ا
باالترین مقام دستگاه) و یا زیر نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع در دستگاه های سطح (آلف) و (ب)
و یا آدآره کل/مدیریت توس عه مدیریت و منابع در دس تگاه های س طح (ج) حس ب تش خیص وزیر و یا
باالترین مقام دستگاه سازماندهی شود.
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تذکر  -2در ص ورت وجود توآما هس ته گزینش و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش در دس تگاه ها ،هس ته
گزینش زیر نظر هیئت مرکزی گزینش فعالیت خوآهد کرد.
ب -گروه بندی وظایف و فعالیتهای عمومی زیر نظر معاونت توس ا ا ااعه مدیریت و منابع و یا اداره کل
/مدیریت توسعه مدیریت و منابع در دستگاه های سطح (ج):
گروه بندی اول :برنامه و بودجه  -نوس ازی و تحول آدآری -آمار و آطالعات  -فناوری آطالعات و آرتباطات
و وظایف عمومی مشابه
تبص ره  :تمامی وظایف و فعالیت های ذکر ش ده در گروه بندی مزبور ،در یک وآحد س ازمانی تحت عنوآن
برنامه ریزی ،نوسازی و توسعه خدمات آلک ترونیکی تجمیع شده و در دستگاه های سطح (آلف) و (ب)
زیر نظر معاونت توس عه مدیریت و منابع و در دس تگاه های س طح (ج) ،زیر نظر باالترین مقام دس تگاه
سازماندهی می شوند.
تذکر  -1در صورت ضرورت و ندآشتن محدودیت تعدآد وآحدهای عمومی (سقف  % 25آز کل وآحدها) و
نیز رعایت س قف مقرر در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری ،وآحد فناوری آطالعات و
آرتباطات می توآند به طور مستقل آیجاد شود.
تذکر  -2در ص ورتی که دس تگاه عهده دآر وظایف برنامه ریزی تخص ص ی و موض وعی باش د ،می توآن آمور
برن ام ه و بودج ه  ،فن اوری آطالع ات و آرتب اط ات و آم ار و آطالع ات رآ نیز در مع اون ت مزبور و ی ا
معاونت های تخصصی مربوط دیگر سازماندهی نمود.
تذکر  -3در ص ورتی که به دلیل رعایت نس بت تعدآد وآحدهای عمومی (س قف  % 25آز کل وآحدها) و
س قف مقرر در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری ،آیجاد وآحد س ازمانی جدآگانه آی تحت
عنوآن برنامه ریزی ،نوس ازی و توس عه خدمات آلک ترونیکی در دس تگاه های س طح (ب) و یا س طح (ج)
میس ر نباش د ،در آین ص ورت وظایف و فعالیت های آین وآحد در وظایف و فعالیت های درج ش ده در
گروه بندی دوم به شرح زیر آدغام می شود.
گروه بندی دوم :توس عه س رمایه آنس انی (توس عه منابع آنس انی ،آمور آدآری ،کارگزینی ،آس تخدآم،
آموزش ،بهسازی ،بیمه و رفاه کارکنان)  -پشتیبانی (تدآرکات و خدمات ،پشتیبانی و خدمات فنی /آدآری/
رفاهی ) -دبیرخانه ها
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تذکر  -1تمامی وظایف ش مرده ش ده در گروه بندی دوم ،در یک وآحد س ازمانی تحت عنوآن توس عه
منابع آنسانی و پشتیبانی سازماندهی می شوند.
تذکر  -2در صورت ضرورت و ندآشتن محدودیت تعدآد وآحدهای عمومی (سقف  % 25آز کل وآحدها) و
نیز رعایت س قف مقرر در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری ،وآحد آموزش (آموزش و
پژوهش) و نیز وآحد پشتیبانی می توآنند به طور مستقل آیجاد شوند و در آین صورت عنوآن وآحد توسعه
منابع آنس انی و پش تیبانی به منابع آنس انی و پش تیبانی و یا توس عه منابع آنس انی حس ب مورد تغییر می
یابد.
تبص ره  :وظایف مربوط به آمور رفاهی ،در ص ورت وجود وآحد مس تقل پش تیبانی ،می توآند در قس مت
پشتیبانی نیز سازماندهی شود.
تذکر -4در ص ورت تش خیص وزیر و یا باالترین مقام دس تگاه مبنی بر آنجام وظایف مربوط به گزینش در
معاونت توسعه مدیریت و منابع ،در صورت رعایت سقف تعدآد وآحدهای عمومی(حدآک ثر  )% 25و بند
(د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری ،می توآن نس بت به آیجاد وآحد مس تقلی برآی گزینش آقدآم
نمود و در غیر آین صورت ،آین وظایف در وآحد توسعه منابع آنسانی و پشتیبانی سازماندهی خوآهد شد.
گروه بندی سوم :آمور مالی(آمور مالی ،آمور مالی و ذی حسابی)
تذکر  -1در ص ورتی که به دلیل رعایت نس بت تعدآد وآحدهای عمومی (س قف  % 25آز کل وآحدها) و
س قف مقرر در بند (د) ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری ،آیجاد وآحد س ازمانی جدآگانه آی برآی
وظایف آمور مالی در دس تگاه ها میس ر نباش د ،در آین ص ورت آینگونه وظایف در وظایف ش مرده ش ده در
گروه بندی دوم ،آدغام و در یک وآحد سازمانی ،سازماندهی می شوند.
گروه بندی چهارم :حقوقی  -آمور مجلس
تذکر :وآحد آمور مجلس ص رفا در دس تگاه های س طح آلف ،میتوآند به عنوآن وآحدی مس تقل در س قف
تعدآد وآحدهای عمومی آیجاد ش ود و ترجیحا با دفتر حقوقی آدغام گردد و حس ب میزآن و حجم وظایف
در سطح آدآره کل(دفتر) و یا مدیریت زیر نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازماندهی شود.
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 در دس تگاه های س طح (ب) و (ج) ،وآحد آمور مجلس آیجاد نمیش ود و آمور مجلس آینگونه دس تگاه هاآز طریق وزآرتخانه و یا س ازمان مس تقل تحت نظر رییس جمهور آنجام میش ود .در دس تگاه های س طح
(ب) و (ج) ،وآحد حقوقی و مجلس ترکیبی نیز آیجاد نمی شود.
تبص ره -در دس تگاه های ی که آمکان آیجاد تعدآد معاونتهای بیش تر وجود دآش ته باش د ،معاونت حقوقی و
آمور مجلس با ترکیبی آز ماموریت های دیگر میتوآند با رعایت سقف های مقرر آیجاد شود ،در آین صورت
وآحدهای حقوقی و آمور مجلس نیز با رعایت نسبت های مقرر وآحدهای عمومی و سقف بند (د) ماده 29
قانون مدیریت خدمات کشوری زیر نظر معاونت مذکور قرآر خوآهند گرفت.
 -8سطح واحدهای سازمانی:
 -1س طح مدیریتی وآحدهای عمومی در س تاد مرکزی دس تگاه های گروه (آلف) ،حدآک ثر آدآره کل یا دفتر
خوآهد بود.
 -2سطح مدیریتی وآحدهای عمومی در ستاد مرکزی دستگاه های سطح (ب) ،حدآک ثر ”مدیریت“ خوآهد
بود .در ص ورتی که وظایف و فعالیت های حدآقل س ه وآحد عمومی در یک وآحد تجمیع ش ود ،س طح
مدیریتی آن وآحد می توآند ”آدآره کل“ یا ”دفتر“ باشد.
 -3س طح مدیریتی وآحدهای عمومی در س تاد مرکزی دس تگاه های س طح (ج) ،حدآک ثر آدآره یا گروه
خوآهد بود .در ص ورتی که وظایف و فعالیت های حدآقل س ه وآحد عمومی دریک وآحد تجمیع ش ود،
سطح مدیریتی آن وآحد می توآند ”مدیریت“ باشد.
تذکر  -1س طح وآحد س ازمانی حرآس ت که در برخی آز وزآرتخانه ها در وض ع موجود ،در س طح مرکز می
باشد ،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری سازمان حرآست کل کشور ،تعدیل خوآهد
شد.
تبص ره  -1هس ته گزینش در دس تگاه های س طح (آلف)( ،ب) و (ج) به ترتیب حدآک ثر در س طح
”مدیریت“” ،مدیریت“ و ”آدآره“ سازماندهی می شوند.
تبص ره  -2دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش حدآک ثر در س طح مدیریت س ازماندهی خوآهد ش د و مس ئول
دبیرخانه در سطح مدیر خوآهد بود.
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 -4وآحد س ازمانی تحت عنوآن برنامه ریزی ،نوس ازی و توس عه خدمات آلک ترونیکی در دس تگاه های
س طح (آلف)( ،ب) و (ج) به ترتیب حدآک ثر در س طح ”مرکز“” ،دفتر“ و ”مدیریت“ س ازماندهی می
شوند.
 -9سایر ضوابط:
 -1فعالیتهای فرهنگی دستگاه های آجرآی ی که در قالب تشکل های ی تحت عناوین آنجمن ،شورآ و کمیته
های مربوط شکل گرفته آند ،در حوزه روآبط عمومی سازماندهی خوآهند شد.
 -2در دستگاه های سطح (ج) ،معاونت توسعه مدیریت و منابع آیجاد نمی شود و به جای آن آدآره کل/
مدیریت توسعه مدیریت و منابع آیجاد می شود.
 -3دس تگاه های آجرآی ی مجازند با رعایت س قف مقرر تعیین ش ده برآی تعدآد وآحدهای عمومی و ماده 29
قانون مدیریت خدمات کش وری و تعدآد وآحدهای زیر نظر هر معاونت (حدآک ثر  5وآحد) ،نس بت به
آیجاد وآحدهای عمومی ترکیبی و یا مستقل در گروه بندی های ذکر شده در آین بخشنامه ،آقدآم نمایند.
 -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند در باز طرآحی س اختار س ازمانی به منظور رعایت س قف مقرر برآی
وآحدهای عمومی ( % 25کل وآحدها) ،نس بت به آدغام وظایف ش مرده ش ده در گروه بندی های مذکور
در آین بخشنامه و تشکیل وآحد سازمانی مربوط آقدآم نمایند.
 -5ش رکت های دولتی و همچنین نهادها و موس س ات عمومی غیر دولتی مش مول قانون مدیریت خدمات
کش وری نیز در س ازماندهی وآحدهای عمومی و در آجرآی ماده  29قانون مدیریت خدمات کش وری آز آین
دستورآلعمل تبعیت می نمایند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -محمدباقر نوبخت
مستثنی شدن سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگلها ،مراتع و ابخیزداری کشور از ماده 30
قانون -تصویب نامه شماره /۱۰۱۹۴۳ت۴۸۷۳۱ه مورخ  ۱۳۹۲/۵/۶هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲/۴/۹بنا به پیش نهاد وزآرت جهاد کش اورزی و تایید معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد ماده ( )۳۰قانون مدیریت خدمات کش وری -
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مص وب -۱۳۸۶و تبص ره ( )۳ماده ( )۵۷قانون برنامه پنجس اله پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن -
مصوب  -۱۳۸۹تصویب نمود:
- ۱س ازمان دآمپزش کی کش ور و س ازمان جنگلها ،مرآتع و آبخیزدآری کش ور آز ش مول حکم ماده ()۳۰
قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می گردند.
- ۲با آفزآیش یک معاونت به س ازمان جنگلها ،مرآتع و آبخیزدآری کش ور ،تعدآد معاونت های س ازمان
یادشده به چهار معاونت آفزآیش می یابد.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
عدم شمول قانون کار بر قرارداد کار مدت معین  -دادنامه شماره  ۳۱مورخ  1395/1/24هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری
آوال :تعارض بین آرآء آبرآزی آز حی شمول یا عدم شمول مقررآت قانون کار بر روآبط شاکی و آدآره آوقاف
آستان کرمان محرز آست.
ثانیا :به موجب ماده  ۱۸۸قانون کار ،آشخاص مشمول قانون آستخدآم کشوری یا سایر قوآنین و مقررآت
آس تخدآمی مش مول مقررآت قانون کار تلقی نش ده آند .نظر به آین که ش اکی در قالب قرآردآد آنجام کار
معین با آدآره کل آوقاف آس تان کرمان همکاری میکرده آس ت و در پرونده های موض وع تعارض دلیلی
وجود ندآرد که نش ان دهد ش اکی در مش اغل موض وع ماده  ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کش وری آش تغال
دآش ته و مش مول قانون کار بوده آس ت ،بنابرآین حکم ماده  ۱۸۸قانون کار بر روآبط مش ارآلیها با آدآره
کل آوقاف آس تان کرمان حاکم بوده آس ت و قانون کار بر روآبط فی مابین آنها حاکمیت ندآش ته آس ت .آز
آین جه ت رآی ش عب ه  ۱۸دیوآن ع دآل ت آدآری ب ه ش م اره دآدن ام ه - ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵
 ۱۳۹۱/۲/۲۳که ناظر بر عدم ش مول قانون کار بر روآبط بین نامبرده و آدآره کل آوقاف آس تان کرمان
ص ادر ش ده و ش کایت ش اکی مردود آعالم ش ده آس ت ،ص حیح و موآفق مقررآت تش خیص دآده می ش ود.
آین رآی به آس تناد بند  ۲ماده  ۱۲و ماده  ۸۹قانون تش کیالت و آیین دآدرس ی دیوآن عدآلت آدآری
مص وب س ال  ۱۳۹۲برآی ش عب دیوآن عدآلت آدآری و س ایر مرآجع آدآری مربوط در موآرد مش ابه الزم
آالتباع آست.
معاون قضای ی دیوآن عدآلت آدآری  -مرتضی علی آشرآقی
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ساماندهی کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه های اجرای ای  -بخشنامه شماره  533555مورخ
 1397/10/2سازمان اداری و استخدامی کشور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسه مورخ  1397/7/10با توجه به آستعالمات متعدد
دستگاه های آجرآی ی و به منظور آیجاد وحدت رویه در مسائل آدآری کارکنان قرآردآد آنجام کار معین و
همچنین ساماندهی و آستفاده بهینه آز توآنمندی های آین دسته آز نیروها در دستگاه های آجرآی ی به شرح
ذیل آتخاذ تصمیم نمود:
 -1به کارگیری نیروهای قرآردآد آنجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده ( )32قانون مدیریت خدمات
کشوری برآی آنجام وظایف پست های سازمانی در دستگاه های آجرآی ی منوط به رعایت شرآیط آحرآز شغل
و سایر ضوآبط مربوط می باشد .دستگاه های آجرآی ی موظف آند به آزآی تعدآد نیروهای قرآردآد آنجام کار
معین آز مجموع بالتصدی خود مسدود نموده و تعدآد و عناوین پست های مسدودی رآ به آین سازمان
آعالم نمایند.
 -2برآی آخذ مجوز به کارگیری نیروی قرآردآد آنجام کار معین ،دستگاه های آجرآی ی باید عنوآن پستی که
مقرر آست وظایف آن به نیروی قرآردآدی وآگذآر گردد ،به همرآه عنوآن شغلی که پست در آن تخصیص
یافته آست رآ برآی تطبیق با شرآیط آحرآز به آین سازمان آعالم نمایند.
 -3وظایفی که بر آساس قرآردآد منعقده به نیروهای قرآردآد آنجام کار معین محول می گردد ،در طول مدت
قرآردآد در دستگاه آجرآی ی ذی ربط قابل تغییر نمی باشد.
 -4جابه جای ی نیروهای قرآردآد آنجام کار معین دآرآی شناسه آز دستگاه های آجرآی ی که تعدآد آین دسته
آز نیروها مازآد بر ده درصد پست های سازمانی مصوب آست به سایر دستگاه های آجرآی ی مشمول که
تعدآد نیروهای قرآردآد آنجام کار معین آنها کمتر آز ده درصد پست های سازمانی مصوب آست با موآفقت
دستگاه های آجرآی ی مبدآ و مقصد و در بستر سامانه کارمند آیرآن و با رعایت شرآیط آحرآز شغل مربوطه و
سایر مقررآت آز جمله تامین آعتبار در دستگاه مقصد بر آساس ضوآبط مربوط بالمانع می باشد .بدیهی
آست در صورت آنطباق شرآیط آحرآز شماره شناسه فرد جابهجا شده آز دستگاه مبدآ باطل و شماره شناسه
جدید برآی وی در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند آیرآن تولید و صادر خوآهد شد.
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تبصره :جابه جای ی کارمندآن قرآردآد آنجام کار معین دآرآی شماره شناسه آز دستگاه های آجرآی ی مشمول
به سایر دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون که وآجد شرآیط مندرج در صدر آین بند نباشند ،در موآرد
خاص صرفا برآی سمت های مدیریتی ضمن رعایت شرآیط آحرآز با درخوآست باالترین مقام دستگاه
مقصد ،موآفقت دستگاه مبدآ و تایید آین سازمان آمکان پذیر خوآهد بود.
 -5مدت و نحوه ذخیره مرخصی آستحقاقی نیروهای قرآردآد آنجام کار معین بر آساس قانون مدیریت
خدمات کشوری می باشد.
 -6آضافه کار پردآختی به نیروهای قرآردآد آنجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
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فصل پنجم قانون  -فناوری اطالعات و خدمات اداری
درگاه خدمات دولتی (پورتال مردم)  -بخشنامه شماره100/88882مورخ 1386/7/4معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی
برآی دس تیابی آس ان و س ریع عموم مردم به آطالعات و خدمات دس تگاه های آجرآی ی و در رآس تای
س یاس تهای چهارگانه دولت نهم به ویژه خدمت به بندگان خدآ و عدآلت گس تری در زمینه دس ترس ی به
آطالعات دولتی و عمومی ،همچنین تحقق آهدآف تبص ره ( )13قانون بودجه مبنی بر کاهش تردد های
درون ش هری فاز آول طرح ملی درگاه خدمات دولتی با عنوآن پورتال مردم که گامی آس اس ی برآی
تحقق دولت آلک ترونیک آست ،در حد درگاه آطالع رسانی خدمات دولتی به مرحله رآه آندآزی آزمایشی
رسیده آست آطالعات آین جایگاه به نشانی  www.iranmardom.irبه شرح زیر آست:
نام دستگاه آرآیه دهنده خدمت
شرح و تعریف مختصری در رآستای معرفی خدمت
آرتباط دستگاه آرآیه دهنده خدمت با سایر دستگاه ها در رآستای آنجام خدمت
قوآنین و مقررآت مربوط به آرآیه خدمت
مدت زمان الزم برآی آنجام خدمت توسط دستگاه
هزینه های مربوط به آنجام خدمت و چگونگی پردآخت آن توسط خدمت گیرنده
فرمهای مورد نیاز برآی آنجام خدمت
مدآرک الزم برآی دریافت خدمت
آدرس و نحوه دسترسی مردم برآی دریافت خدمت
برآی رآه آندآزی نهای ی آین جایگاه آینترنتی:
ماده  -1تمام دس تگاه های آجرآی ی مکلفند نمای نده تام آالختیار خود رآ به معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور معرفی کنند.
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ماده  -2معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،موظف آس ت کلمه کاربری و رمز عبور
به س یس تم رآ در آختیار نمایندگان دس تگاه های آجرآی ی قرآر دآده و آموزش های الزم برآی ورود و ویرآیش
آطالعات در سیستم رآ به نمایندگان دستگاه های آجرآی ی آرآیه دهد.
الزم به ذکر آس ت ،تاکنون دس تگاه های ی که نام آنها در پیوس ت آمده آس ت در دوره آموزش ی ش رکت و
نسبت به دریافت کلمه دریافت کلمه کاربری آقدآم کردهآند.
ماده  -3مسئولیت ورود آطالعات ،آعمال تغییرآت و آصالحات و به روز رسانی آطالعات و فرمهای مربوط
به هر دستگاه به عهده همان دستگاه آست .بنابرآین تمام دستگاه های مشمول آین بخشنامه که تا کنون
کلمه کاربری ( )user nameو رمز عبور ) (passwordدریافت نکرده آند ،موظف آند نس بت به دریافت
آن آقدآم کنند تا آمکان ورود و ویرآیش آطالعات رآ دآشته باشند.
ماده  -4دستگاه های آجرآی ی مکلفند دست کم هر ماه ،آطالعات  3خدمت آز خدمات خود رآ در جایگاه
آینترنتی پورتال مردم قرآر دهند.
ماده  -5معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،موظف آس ت هر ماه گزآرش پیش رفت
طرح و درص د همه دس تگاه های آجرآی ی رآ در زمینه به روز رس انی و تکمیل پور تال جمع آوری و جمع
بندی کرده و به صورت سه ماهه به شورآی عالی آدآری و رییس محترم جمهوری آرآیه کند.
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی موظفند پس آز آعالم معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور نس بت به تش ویق آفرآدی که در زمینه تکمیل و به روز رس انی پورتال مردم همکاری مناس ب
دآش ته آند و همچنین مس ئوالن ،کارکنان و دس ت آندرکارآن روآن س ازی آرآیه خدمات دس تگاه های دولتی
به مردم که بستر آرآیه خدمات غیر حضوری رآ فرآهم میکنند در قالب دستورآلعمل مربوط آقدآم کنند.
ماده  -7مطابق مص وبه ش ورآی عالی آدآری مس ئولیت پورتال آس تانی در آس تانها با آس تاندآر و ورود
آطالعات و به روز رس انی ،به عهده دس تگاه های آس تانی آس ت که الزم آس ت آس تاندآرآن محترم ض من
هدآیت و فرآهم آوردن زمینه آس تقرآر و توس عه پورتال آس تانی برآی تش ویق و ترغیب مس ئوالن مربوط،
دستورآلعمل آستانی تنظیم و آجرآ کنند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -آمیر منصور برقعی
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افزایش بهره وری نیروی انسانی ،کارامدی فعالیت ها و تامین رضایت و کرامت مردم  -بخشنامه شماره
 200/141152مورخ  1388/12/17معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
در آجرآی مفاد ماده ( )36قانون مدیریت خدمات کش وری و به منظور آفزآیش بهره وری نیروی آنس انی،
کارآمدی فعالیت ها و تامین رض ایت و کرآمت مردم ،دس تورآلعمل آجرآی ی ماده ( )36قانون خدمات
کشوری به شرح زیر آبال می گردد:
 -1کلیه دس تگاه های آجرآی ی موض وع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کش وری موظفند فرآیندهای مورد
عمل خود رآ مطابق ض وآبط (مفاد بخش نامه ش ماره  100/88882مورخ  1386/7/4و بخش نامه ش ماره
 1900/78558مورخ  1387/8/25معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور) مس تند
س ازی و آص الح نموده و با آمکان آرآیه آطالعات زیر در پورتال مردم و جایگاه آینترنتی (وب س ایت)
دستگاه درج نمایند.
 −فهرست عناوین خدمات قابل آرآیه دستگاه به مردم و دیگر نهادها و دستگاه های آجرآی ی
 −آمکان آرآیه آطالعاتی آز قبیل شرح خدمت ،قوآنین و مقررآت مربوط به آرآیه خدمت و ...در مورد هر
خدمت.
 −آعالم مدآرک مورد نیاز برآی آنجام خدمت
 −قابل دسترس بودن فرم های آدآری مورد نیاز که برآی آرآیه خدمت به شهروندآن الزم می باشد.
 −قابلیت مشاهده فرآیند گردش کار و روش های آنجام خدمات به شهروندآن همرآه با زمان بندی آنجام
آنها
 −مرآحل آرآیه خدمات آدآری آز طریق نمایش در قالب گرآف های ساده
 −آدرس ساختمان های مورد مرآجعه
 -2دس تگاه های آجرآی ی که فرآیندهای مورد عمل رآ در پورتال وآرد نموده آند ،مکلفند کلیه فرآیندهای
مستند شده پیشین خود رآ بازنگری و با آنجام آصالحات الزم جهت درج ،به هنگام نمایند.
تبصره -در به هنگام سازی فرآیندها ،درج فرآیند قبلی ،فرآیند آصالحی و تاریخ بازنگری ضروری آست.
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 -3دس تگاه های ی که تا کنون برآی ورود به س یس تم مردم کد و رمز دریافت ننموده آند موظفند در آس رع
وقت نس بت به موض وع آقدآم و ظرف مدت  6ماه آز تاریخ آبال آین دس تورآلعمل ،مفاد ماده  1آین
دستورآلعمل رآ آجرآ نمایند.
 -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند هر س ه س ال یک بار روش های آنجام کار و فرآیندهای مورد عمل خود رآ
مورد بازبینی و آصالح قرآر دهند .آین آمر به صورت خودکار آز طریق سیستم پورتال پیگیری خوآهد شد.
 -5دس تگاه های آجرآی ی موظفند ظرف مدت یک ماه آز تاریخ آبال آین دس تورآلعمل پیش نهادآت خود رآ
در خص وص ش اخص های آختص اص ی برآی آرزیابی عملکرد فرآیندها به آین معاونت آرس ال تا پس آز تایید
مورد بهره بردآری قرآر گیرد.
 -6ش اخص های آندآزه گیری میزآن کارآمدی فعالیت های آجرآی ی (آز جمله ص حت آمور و رض ایت مردم)
آز طریق پورتال در آرزیابی مورد آستفاده قرآر خوآهد گرفت.
 -7دس تگاه ها موظفند نس بت به نحوه آرتباط آلک ترونیکی مردم با وب س ایت دس تگاه و دریافت خدمات
آز آین طریق به نحو مقتض ی آطالع رس انی نمایند .آطالع رس انی خدمات و فعالیت های دس تگاه و نیز در
ص ورت آمکان خدمات رس انی آلک ترونیکی) (e-serviceآز مهمترین ش اخص های آرزیابی عملکرد دس تگاه
ها خوآهد بود.
 -8دستگاه مکلفند آعتبارآت الزم برآی آنجام آین آقدآمات رآ در بودجه سالیانه پیش بینی نمایند.
 -9معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور موظف آس ت در خص وص آطالع رس انی به
مردم به منظور بهره بردآری آز «پورتال مردم» آقدآم نماید.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
اصالح فرایندها و روشهای انجام کار  -بخشنامه شماره  137047مورخ  1393/11/7سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور
به منظور تحقق «بند  12س یاس تهای کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری» و در آجرآی «ماده 36
قانون مدیریت خدمات کش وری» و «برنامه توس عه دولت آلک ترونیک و هوش مند س ازی آدآری موض وع
نقش ه رآه آص الح نظام آدآری مص وبه ش ورآی عالی آدآری آبالغی ریاس ت محترم جمهور به ش ماره
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 206/93/560مورخ « ،1393/1/20دس تورآلعمل آص الح فرآیندها و روش های آنجام کار» به ش رح س ند
پیوس ت ( 29ص فحه) آبال میگردد .دس تگاه های آجرآی ی مکلفند ،نس بت به برنامه ریزی و آجرآی برنامه
عملیاتی مذکور مطابق مفاد آین سند آقدآم نمایند.
آز آنجای ی که س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور ،ض من نظارت بر آجرآی دس تورآلعمل مذکور و آعمال
نتایج پیش رفت در نظام آرزیابی عملکرد هر یک آز دس تگاه ها ،موظف آس ت گزآرش عملکرد آجرآی آین
دس تورآلعمل رآ هر ش ش ماه یکبار به ش ورآی عالی آدآری آرآیه نماید ،ض رورت دآرد تمامی دس تگاه ها
گزآرش نتایج آقدآمات مربوطه رآ به آین سازمان آرسال کنند.
محمود عسکری آزآد
پیوست 137047
ارزیابی عملکرد دستگاه های استانی بر مبنای میزان تکریم ارباب رجوع  -بخشنامه شماره
 200/20824مورخ  1390/8/23معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی بند ( )1تص ویب نامه ش ماره /34588ت31434ه -مورخ  1383/7/27هیئت محترم وزیرآن
و بر آس اس ماده ( )9مص وبه طرح تکریم مردم و جلب رض ایت آرباب رجوع در نظام آدآری و نیز تبص ره
ماده  36قانون مدیریت خدمات کش وری ،ض روری آس ت هر س اله میزآن رض ایت مرآجعان آز نحوه آرآیه
خدمات دس تگاه های آجرآی ی با هدف ش ناخت ویژگی های کلی دس تگاه های آجرآی ی آز نظر آرتباط و
تعامل با مخاطبان (آرباب رجوع) ،ش ناخت و طبقه بندی دس تگاه ها آز نظر میزآن رض ایت مندی
مرآجعان (ش ناس ای ی دس تگاه های پیش رو ،یا بی توجه به آرآیه خدمات به مرآجعان) مورد س نجش قرآر
گیرد تا در نهایت بتوآن با مقایس ه روند س االنه برخی یافته های آس اس ی طرح آز جمله :آطالع رس انی به
مرآجع ان ،میزآن آعتم اد مرآجع ان ب ه دس تگ اه ه ای آجرآی ی ،میزآن خوش بینی مرآجع ان ب ه بهبود آرآی ه
خدمات دس تگاه های آجرآی ی ،میزآن رض ایت مندی مرآجعان آز آرآیه خدمات دس تگاه های آجرآی ی و...
نحوه آجرآی طرح رآ مورد آرزیابی قرآر دآد.
در آجرآی آین طرح ،ض من آرس ال لیس ت دس تگاه های منتخب برآی آنجام نظرس نجی ،پرس ش نامه و
چ ارچوب فنی طرح (ش ام ل :ج دول زم انی آجرآی طرح ،دس تورآلعم ل نحوه تکمی ل پرس ش ن ام ه،
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دس تورآلعمل نحوه کدگذآری ،ورود آطالعات پرس ش نامه ها و تش کیل بانک آطالعات دآده ها) توجه آن
آستاندآری محترم رآ به نکات زیر جلب می نماید:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

تعدآد کل نمونه برآی آن آستان در جدول پیوست مشخص شده آست.
الزم آس ت قبل آز آغاز عملیات میدآنی (تکمیل پرس ش نامه) ،نس بت به تعیین تعدآد نمونه هر
دستگاه در آن آستان آقدآم شود .برآی آین منظور ،الزم آست متوسط مرآجعان روزآنه به هر دستگاه
آز طریق ش مارش تعدآد آرباب رجوع آن دس تگاه ،مش خص گردد (خاطرنش ان می س ازد آین کار در
سال های گذشته آنجام شده آست که با صالحدید آن آستاندآری می توآند در سال جاری نیز مبنای
توزیع نمونه ها قرآر گیرد).
آنتخاب نمونه ها به گونه آی صورت گیرد که تعدآد نمونه در هر دستگاه ،آز  30مورد کمتر نباشد.
پرسشنامه آز طریق مصاحبه حضوری با مرآجعان دستگاه ها تکمیل شود.
آنتخاب آفرآد مص احبه ش ونده به ص ورت تص ادفی ص ورت گیرد و تا حد ممکن نس بتی آز س طح
تحصیلی ،سنی و جنسی آرباب رجوع در نمونه ها رعایت شود.
در آنتخاب نمونه ها ،نس بت منطقی بین تعدآد مرآجعان وآحدهای آدآری مرکز آس تان و وآحدهای
آدآری شهرستان ها رعایت شود.
آطالعات مندرج در پرس ش نامه ها پس آز گردآوری ،طبق دس تورآلعمل مربوط به نحوه کد گذآری،
ورود آطالعات و تش کیل بانک آطالعات دآده ها (پیوس ت آس ت) به رآیانه آنتقال یابد و مورد تجزیه
و تحلیل قرآر گیرد .ض روری آس ت در کد گذآری مربوط به دس تگاه ها و متغیر ها ،حتما آز کدها و
متغیرهای آعالم شده آستفاده نمایند.
پس آز تجزیه و تحلیل آطالعات ،نس بت به رتبه بندی دس تگاه های آس تانی آز نظر میزآن رض ایت
مندی مرآجعان (عدد رض ایت مندی) با آس تفاده آز نرم آفزآرهای موجود که پیش آز آین در آختیار
آس تان ها قرآر گرفته آس ت ،آقدآم ش ود به گونه آی که نتایج آن با توجه به قس مت آخیر بند ()1
مص وبه یاد ش ده ،تا نیمه آول بهمن ماه س ال جاری در س طح آس تان آنتش ار یابد و مدیرآن و
دس تآندرکارآن دس تگاه های آس تانی موفق در جلب رض ایت آرباب رجوع ،به نحو مقتض ی مورد
تش ویق قرآر گیرند و به مدیرآن و دس ت آندر کارآن دس تگاه های آس تانی که در آین زمینه توفیق
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کمتری دآش ته آند ،مرآتب آعالم ش ود تا در زمینه آرآیه خدمات مطلوب و جلب رض ایت مرآجعان،
توجه بیشتری نمایند.
 .9یک نس خه آز بانک آطالعاتی تش کیل ش ده آز محتوآی پرس ش نامه ها ترجیحا در محیط ( )spssبه
ص ورت لوح فش رده ( )cdبه آمور مدیریت عملکرد آین معاونت آرس ال ش ود تا نس بت به تش کیل
بانک آطالعات پرسشنامه های تکمیل شده درسطح کشور آقدآم و گزآرشات ملی تهیه و تدوین شود.
 .10آعتب ار مورد نی از برآی آجرآی طرح ،مط ابق بن ده ای  1و  2ن ام ه ش م اره  100/59377مورخ
 1386/4/27معاون محترم رییس جمهور و رییس س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور (س ابق)
تامین گردد.
 .11آس تاندآری های محترم در ص ورت آحس اس ض رورت ،می توآنند س وآالت مکمل به س وآالت طرح
آضافه نمایند.
 .12آستاندآری های محترم در صورت آحساس ضرورت ،می توآنند طرح رآ دو بار در سال آجرآ نمایند.
با توجه به آینکه یکی آز ش اخص های برنامه های توس عه کش ور ،تعیین ش اخص میزآن رض ایت مرآجعان
آس ت و آین وظیفه برعهده آین معاونت نهاده ش ده ،همکاری همه دس تگاه های آجرآی ی به ویژه آن
آستاندآری محترم در آجرآی به موقع طرح ،باع تحقق آین هدف مهم خوآهد بود.
ش ایان ذکر آس ت ،کارش ناس ان آمور مدیریت عملکرد (آز طریق ش ماره تلفن  )88755226آماده هر گونه
همکاری ،همفکری و هماهنگی در آجرآی طرح نظرسنجی هستند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
بهبود فرایندها در دستگاه های اجرایاای و افزایش بهره وری  -تصویب نامه شماره  206/44432مورخ
 1390/9/20شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و پنجاهمین جلس ه مورخ  1390/3/23بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور که در آین مص وبه به آختص ار «معاونت توس عه مدیریت» نامیده
می ش ود ،در رآس تای آجرآی ماده ( )36و بند ( )10ماده ( )115قانون مدیریت خدمات کش وری ،به
منظور بهبود فرآیندها در دس تگاه های آجرآی ی و آفزآیش بهره وری ،کاهش هزینه و زمان آنجام کار و حفظ
و آفزآیش رضایت مندی مردم آز خدمات دولتی تصویب نمود:
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ماده -1در آجرآی برنامه آصالح فرآیندها ،دستگاه های آجرآی ی موظفند طی مدت  3ماه فهرست عناوین و
تعدآد تمامی فرآیندهای مورد عمل دستگاه ،فرآیندهای مستند شده ،آصالح شده ،مکانیزه و آلک ترونیکی
شده خود رآ به تفکیک تهیه و به معاونت توسعه مدیریت آعالم نمایند.
ماده -2تمامی دس تگاه های آجرآی ی موظفند س الیانه فرآیندهای آولویت دآر خود رآ با آس تفاده آز 8
شاخص آولویت بندی آبالغی توسط معاونت توسعه مدیریت شناسای ی و تا پایان هر سال آصالح کرده،
ضمن آعالم نتایج به دست آمده به معاونت توسعه مدیریت ،آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
 -1-2پس آز آص الح فرآیندهای آولویت دآر ،نتایج و دس تاوردهای حاص ل در حوزه کاهش زمان آجرآ،
کاهش هزینه آجرآ ،آفزآیش رض ایت ذینفعان و کاهش خطاها رآ س نجش و گزآرش مربوط رآ به معاونت
توسعه مدیریت آرسال نمایند.
 -2-2پس آز آص الح فرآیندها ،در قالب نقش ه جامع دولت آلک ترونیک و آیین نامه ها و دس تورآلعمل های
مربوط ،فرآیندهای آص الح ش ده رآ آلک ترونیکی و آز طریق پورتال ملی WWW.IRANMARDOM.IR
آرآیه کنند.
ماده -3در آجرآی تبص ره ماده  68قانون مدیریت خدمات کش وری ،پردآخت فوق آلعاده های بندهای 5
و  6آن ماده ،منوط به آنجام مفاد آین مص وبه آس ت و ذیحس اب دس تگاه ها مس ئول نظارت بر حس ن
آجرآی آن هستند.
ماده -4به منظور آیجاد وحدت رویه و بهبود فرآیندهای آنجام کار در تمامی وآحدهای آس تانی ،دس تگاه
های آجرآی ی مکلفند حدآک ثر طی مدت  3ماه نس بت به یکس ان س ازی ،آس تاندآرد کردن فرآیندهای آرآیه
خدمات و تهیه فرم های مورد نیاز آقدآم و پس آز تص ویب در ش ورآی تحول آدآری دس تگاه ،به تمامی
وآحدهای آستانی ذی ربط آبال نمایند.
ماده - 5دس تگاه های آجرآی ی موظفند نس بت به آموزش مدیرآن و کارش ناس ان مرتبط در حوزه آص الح
فرآیندها با همکاری معاونت توسعه مدیریت ،آقدآمات الزم رآ آنجام دهند.
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ماده - 6مس ئولیت حس ن آجرآی آین مص وبه بر عهده وزیر یا باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی آس ت و
دبیرخانه ش ورآی عالی آدآری ،گزآرش عملکرد مص وبه رآ به طور دوره آی به همرآه آس یب ش ناس ی و تحلیل
نتایج ،به شورآ آرآیه می کند.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -محمود آحمدی نژآد
ایین نامه توسعه خدمات الکاترونیکی دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره 206/93/7740
مورخ  1393/6/10شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و ش ص ت و چهارمین جلس ه مورخ  1393/4/10بنا به پیش نهاد معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،در آجرآی موآد  38 ،37 ،36و 40قانون مدیریت
خدمات کش وری ،ماده  46قانون برنامه پنجم توس عه کش ور و تحقق بندهای  10تا  15 ،12تا  18و 24
و  25س یاس ت های کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری«،آیین نامه توس عه خدمات آلک ترونیکی
دستگاه های آجرآی ی» رآ به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورآی عالی آدآری) تصویب نمود.
 -1دستگاه های آجرآی ی مکلفند نسبت به برنامه ریزی و آجرآی برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان
بندی ،آقدآم نمایند.
 -2معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور مکلف آس ت ض من نظارت بر آجرآی آیین
نامه و آعمال نتایج پیش رفت در نظام آرزیابی عملکرد دس تگاه ها ،گزآرش عملکرد آجرآی آیین نامه رآ هر
چهار ماه یک بار به رییس جمهور و شورآی عالی آدآری و حسب ضرورت در دولت آرآیه نماید.
ایین نامه توسعه خدمات الکاترونیکی دستگاه های اجرایاای
ماده  - 1آصطالحات آین آیین نامه در معانی به کار رفته به شرح زیر عبارتند آز:
 - 1-1معاونت :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
 - 1-2سازمان  :سازمان فناوری آطالعات آیرآن
 - 1-3دستگاه های آجرآی ی :دستگاه های مشمول ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
 - 1-4پنجره وآحد آرآیه خدمات :درگاه وآحد ملی آرآیه خدمات و آطالعات به مردم
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 - 1-5کمیس یون توس عه دولت آلک ترونیکی :موض وع ماده(  )3مص وبه ض وآبط فنی آجرآی ی توس عه دولت
آلک ترونیکی شورآی عالی فناوری آطالعات
 - 1-6ش بکه ملی آطالعات :متش کل آز زیرس اختهای آرتباطی ،مرآکز دآده توس عه یافته دآخلی دولتی و
غیردولتی و همچنین زیرساختهای نرمافزآری میباشد که در سرآسر کشور گسترده شده آست.
توسعه کیفی خدمات
ماده  -2تمامی دس تگاه های آجرآی ی موظفند ش ناس نامه خدمات خود رآ با محتوآی زیر حدآک ثر تا پایان
س ال  1393تهیه ،در درگاه دس تگاه مربوط آنتش ار و در دس ترس عموم قرآر دهند .معاونت نیز نس بت به
بررسی مستندآت شناسنامه خدمات آقدآم و مرآتب رآ در پنجره وآحد آرآیه خدمات قرآر میدهد.
شناسنامه خدمات شامل موآرد زیر میباشد:
 کد خدمت مبانی قانونی و مقررآت آرآیه خدمت نوع خدمت (حاکمیتی  -حمایتی  -تصدی) بر آساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری ذینفعان خدمت نیازمندیهای آطالعاتی و آسنادی خدمت آز ذینفع (در قالب کاربرگ های آلک ترونیک نیازمندیهای آطالعاتی خدمت نظیر مجوز ،آستعالم و  ...آز سایر دستگاه ها نیازمندیهای آحرآز هویت حقیقی و حقوقی مجوز و تعرفه آخذ هزینه و شماره حساب آن ذکر ضرورتهای مرآجعه حضوری فرآیند یا فزآیندهای عملیاتی و زمانی بررسی و آرآیه خدمت -فهرست وآحدهای سازمانی درگیر در آرآیه خدمت.
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ماده  - 3دستگاه های آجرآی ی موظفند با هدف تسریع در آنجام کار ،کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت
و کرآمت مردم ،هر س ال فرآیندها و روش های آنجام کار خود رآ با هدف آرآیه در جایگاه آینترنتی دس تگاه،
مورد بازبینی و آصالح قرآر دهند و مستندآت آن رآ در قالب فایل آلک ترونیکی به معاونت آرسال نمایند.
ماده  -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند با هدف بهبود کیفیت خدمات به مردم و با رعایت دس تورآلعملهای
ذی ربط آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
آلف -آطالعرس انی آلک ترونیکی و برخط در خص وص ش یوه آرآیه خدمات همرآه با زمانبندی آنجام آن و
مدآرکی که متقاضی باید آرآیه نماید.
ب -آرآیه فرمهای آستاندآرد موردنیاز جهت آنجام خدمات آز طریق آبزآرها و رسانه های آلک ترونیکی.
ج -آرآیه کلیه خدمات ممکن به شهروندآن به صورت آلک ترونیکی و برخط،آز طریق درگاه دستگاه و درگاه
های ملی و محلی و سایر آبزآرهای آلک ترونیکی به منظور حذف لزوم مرآجعه حضوری مردم به دستگاه های
آجرآی ی برآی دریافت خدمت.
تبص ره  :1دس تگاه های آجرآی ی موظفند فهرس ت خدمات آلک ترونیکی و آلک ترونیکی نش ده خود رآ بص ورت
مجزآ بر روی جایگاه آینترنتی خود قرآر دهند .در خص وص خدمات آلک ترونیکی نش ده ،دس تگاه آجرآی ی
باید زمانبندی مشخص برآی آلک ترونیکی شدن آن رآ در جایگاه آینترنتی خود آعالم نماید.
تبص ره  :2در مورد خدماتی که بنا بر دالیلی آمکان آرآیه آلک ترونیکی آن وجود ندآرد ،دس تگاه آجرآی ی باید
عدم آرآیه آلک ترونیکی آن رآ به تایید معاونت برساند در غیر آین صورت ملزم به آرآیه آلک ترونیکی آن آست.
تبص ره  :3مدت زمان الزم برآی آجرآی بند (آلف) و (ب) تا پایان س ال  1393و بند (ج) تا پایان س ال
 1394میباشد.
ماده  -5در آجرآی ماده  62قانون برنامه پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن ،معاونت موظف آس ت آز
طریق کار گروه پیش بینی ش ده در آین ماده ،به منظور تس هیل ،تس ریع و هماهنگی در ص دور مجوز ها،
مس تندآت مربوط به فرآیند کلیه موآردی که فعالیت آش خاص حقیقی و حقوقی رآ منوط به آخذ مجوز آعم
آز گوآهی ،پروآنه ،جوآز ،آس تعالم ،موآفقت و موآرد مش ابه آز دس تگاه های آجرآی ی می نماید رآ آز
دستگاه های مذکور آخذ و نسبت به جایگزینی ،تجمیع و یا حذف آقدآم نماید.
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تبص ره :معاونت ،بانک آطالعاتی ص دور مجوزهای تمامی دس تگاه های آجرآی ی کش ور ش امل :آنوآع مجوز
ها ،مرجع ،ش یوه ص دور،تمدید ،لغو و آحیاء ،هزینه ،زمان و فرآیند و مرآحل آنجام کار رآ با همکاری
دس تگاه های آجرآی ی تش کیل دآده و به منظور آطالع رس انی و ش فاف س ازی ،دس ترس ی برخط مردم به آن
رآ فرآهم میکند.
ماده  -6در مورد خدماتی که آرآیه آنها منوط به کس ب آس تعالم یا آخذ مجوز آز س ایر دس تگاه های آجرآی ی
آس ت ،دس تگاه آجرآی ی آص لی موظف آس ت آس تعالم ها و مجوزهای الزم رآ به ص ورت آلک ترونیکی و در
ش بکه ملی آطالعات آنجام دآده و کد پیگیری یک تا ،توس ط دس تگاه آص لی تولید و بین دس تگاه ها مبادله
گردد.
تبص ره :آرآیه خدمات آز طریق پورتال دس تگاه آص لی ،باید به ص ورتی فرآهم ش ود که آمکان رویت تمامی
مرآحل آنجام کار و آخرین وض عیت آن در جایگاه آینترنتی دس تگاه آص لی توس ط متقاض ی خدمت ،میس ر
باشد.
ماده  -7آس تان دآریهای س رآس ر کش ور موظفند نس بت به توس عه پورتال آس تان به عنوآن درگاه وآحد
آستانی به نحوی آقدآم کنند که حدآقل آطالعات و خدمات ذیل به صورت موضوعی و دسته بندی شده آز
طریق پورتال قابل دسترسی باشد:
آلف -آطالعات عمومی آستان :شامل نقشه آستان ،گزآرش برنامه و بودجه آستان ،معرفی آجمالی تاریخ،
فرهنگ و سنتهای آستان ،آطالعات مربوط به حمل و نقل عمومی ،معرفی شهرستانها ،شهرها ،بخشها،
روستاهای آستان ،خرید بلیط آتوبوس،قطار و هوآپیما و غیره.
ب -تجارت و صنعت :شامل حدآقل آطالعات مربوط به مرآکز صنعتی و صنایع ،مرآکز تجاری و بازرگانی،
محص والت تولیدی و خدماتی ،بانکدآری و بیمه ،معرفی فرص ت های س رمایهگذآری آس تان ،آگهی های
آستخدآم ،مناقصه ها و مزآیده ها ،تقویم وضعیت پروژه ها و طرحهای در دست آجرآ و غیره.
ج -آموزش ،فرهنگ و هنر :دآنش گاه ها و مرآکز آموزش عالی ،حوزه ها و مرآکز علوم دینی ،مدآرس ،مرآکز
آموزش فنی و حرفهای ،پارک های فناوری ،آثار باستانی و تاریخی ،موزه ها و مرآکز دیدنی ،مرآکز ورزشی،
مرآکز تفریحی و سرگرمی،ک تابخانه آلک ترونیکی سمینارها و همایشها و غیره.
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د -کش اورزی و محیط زیس ت :جغرآفیای آس تان ،جاذبه ها و مکانهای طبیعی ،هوآش ناس ی ،آطالعات
کشاورزی و دآمدآری و غیره.
ه -بهدآش ت و درمان :بیمارس تانها و درمانگاه ها ،دآروخانه ها ،مطب پزش کان ،آورژآنس ،آمبوالنس و
غیره.
و -آمور قض ای ی و قوآنین :دفاتر ثبت آس ناد رس می ،دفاتر آزدوآج و طالق ،خدمات آنتظامی ،دآدگاه ها،
شورآهای حل آختالف،پزشکی قانونی ،قوآنین مرتبط با آتباع خارجی و غیره.
ی -سایر خدمات.
تبصره :فرماندآری های کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوآن درگاه وآحد شهرستان
به نحوی آقدآم کنند که حدآقل آطالعات و خدمات موض وع آین ماده در بعد ش هرس تانی به ص ورت
موضوعی و دسته بندی شده آز طریق درگاه قابل دسترسی باشد.
ماده  - 8معاونت موظف آست با توجه به ماده  4مصوبه شماره .13/722ط مورخ 22/1381/4شورآی
عالی آدآری و بخش نامه ها و مص وبات بعدی در آین خص وص ،به منظور دس ترس ی س ریع و آس ان عموم
مردم به آطالعات و خدمات دس تگاه های آجرآی ی ،نس بت به تکمیل و به روز آوری پنجره وآحد آرآ یه
خدمات به مردم (به نام پورتال مردم یا تکریم آیرآن) آقدآم نماید .
تبصره :به منظور عملیاتی نمودن پنجره وآحد آرآیه خدمات ،دستورآلعمل آجرآی ی آن حدآک ثر سه ماه پس
آز آبال آین مصوبه توسط معاونت و با همکاری سازمان تهیه و آبال خوآهد شد.
فراگیر شدن پرداخت الکاترونیکی به حساب های دولتی
ماده  -9وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی و بانک مرکزی جمهوری آس المی آیرآن موظفند با همکاری معاونت
و س ازمان ترتیبی آتخاذ نمایند که آنجام عملیات پردآخت آلک ترونیکی به حس اب های دولتی بر آس اس
تعرفه های قانونی ،به ص ورت کس ر وجه آز حس اب بانکی درخوآس ت کننده خدمت و وآریز به حس اب
درآمدی دس تگاه های آجرآی ی آز کانالهای مختلف آز جمله جایگاه آینترنتی دس تگاه آجرآی ی ،ش بکه ش تاب
و پایانه های فروش ،بص ورت برخط و آز طریق س وییچ خزآنه ،حدآک ثر تا پایان س ال 1393برآی کلیه
خدمات دولتی عملیاتی شود.
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تبصره :1آسناد آلک ترونیکی باید به عنوآن سند قابل قبول مالی پذیرفته شود.
تبص ره :2وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی موظف آس ت تمهیدآت فنی و حقوقی الزم برآی پردآخت های بین
حس اب های دس تگاه های مش مول ماده  5قانون مدیریت خدمات کش وری رآ آز طریق ش بکه آلک ترونیکی
بین دستگاهی فرآهم نماید.
ساز و کار به اشتراک گذاری داده ها بین دستگاه های اجرایاای
ماده - 10دس تورآلعمل و ض وآبط به آش ترآک گذآری بانکهای آطالعاتی مطابق با آیین نامه ش ماره
/104623ت 48832ک مورخ  1392/5/10موض وع بند (ب) ماده  46قانون برنامه پنجم توس عه
کشور میباشد.
ماده  -11دستگاه های آجرآی ی مکلفند به منظور ساماندهی ،هدآیت و آتصال دآده ها و آطالعات موجود
در تمامی پایگاه های آطالعاتی مرتبط با مردم ،ش ماره ملی و کد پس تی آفرآد و همچنین ش ناس ه ملی
آش خاص حقوقی ،موض وع تص ویب نامه ش ماره /16169ت  39271ه  -مورخ  1388/1/29هیئت
وزیرآن رآ در تمام پایگاه های آطالعاتی مرتبط درج نمایند.
تبص ره  :1دس تگاه های آجرآی ی مکلفند در ص ورتی که مس تندآت قانونی ،مدآرک ،گوآهینامه ها و پروآنه
های صادره قبلی ،فاقد شماره ملی و کد پستی باشند ،نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در آنها آقدآم
و پایگاه آطالعاتی خود رآ به روز نمایند.
تبص ره  :2وزآرت کش ور (س ازمان ثبت آحوآل کش ور) با همکاری س ازمان موظف آس ت آمکان آحرآز و
تصدیق هویت برخط آفرآد حقیقی رآ در شبکه ملی آطالعات فرآهم نماید.
تبص ره  :3س ازمان ثبت آس ناد و آمال ک کش ور موظف آس ت آمکان آحرآز و تص دیق هویت برخط آفرآد
حقوقی رآ در شبکه ملی آطالعات فرآهم نماید.
ماده  - 12دس تگاه های آجرآی ی موظفند متناس ب با میزآن پیش رفت کار ،دس تورآلعمل منع درخوآس ت
تص ویر ش ناس نامه ،کارت ملی یا س ایر مدآرک قابل آحص اء آز طریق ش بکه ملی آطالعات رآ جهت آبال به
کمیسیون توسعه دولت آلک ترونیکی آعالم نمایند.
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ماده  - 13ش ورآی س یاس تگذآری مرکز ریش ه موظف آس ت زیرس اخت کلید عمومی برآی تعامالت دولت
آلک ترونیک رآ در بازه زمانی مش خص عملیاتی کند .زمان الزم برآی آین آقدآم و وظایف هریک آز دس تگاه
های مذکور ،توسط کمیسیون توسعه دولت آلک ترونیکی آبال خوآهد شد.
پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر پستی
ماده  - 14تمامی دس تگاه های آجرآی ی مکلفند با توجه به ماده  38قانون مدیریت خدمات کش وری و
بخش  2بند (ج) ماده 46قانون برنامه پنجم توس عه ،در چارچوب تفاهم نامه آی که با معاونت منعقد
می نمایند ،آن دس ته آز خدماتی که قابل وآگذآری به دفاتر پیش خوآن خدمات دولتی و بخش عمومی
غیردولتی و دفاتر پستی می باشند رآ به آین دفاتر وآگذآر نمایند.
تبصره  :1دستگاه های آجرآی ی مکلفند لیست خدمات وآگذآر شده به دفاتر پیشخوآن و آدرس دفاتر آرآیه
دهنده خدمات رآ در جایگاه آینترنتی دستگاه قرآر دهند.
تبص ره  :2آس تاندآری ها مکلفند لیس ت خدمات وآگذآر ش ده به دفاتر پیش خوآن و آدرس دفاتر آرآیه دهنده
خدمات مرتبط با آس تان یا ش هرس تان خود رآ و همچنین س ایر دفاتر آرآیه دهنده خدمات رآ در پورتال
آستانی درج کنند.
تبص ره :3کانون دفاتر پیش خوآن مکلف آس ت آمکان نظارت آلک ترونیکی دس تگاه های آجرآی ی وآگذآر
کننده خدمت ،بر فرآیند آنجام کار در دفاتر رآ در بس تر ش بکهای مطمئن و با تعریف س طوح دس ترس ی،
فرآهم نماید.
اموزش و فرهنگ سازی
ماده  - 15دس تگاه های آجرآی ی مکلفند بر آس اس برنامه آی که معاونت در رآس تای آموزش کارکنان دولت
در س ه س طح مدیرآن ،کارش ناس ان فنی و کلیه کارمندآن در حوزه فناوری آطالعات و دولت آلک ترونیک
تدوین و حدآک ثر پس آز  4ماه آز تاریخ تص ویب آین آیین نامه آبال مینماید ،نس بت به برنامه ریزی و
شرکت نیروی آنسانی خود در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ،آقدآم نمایند.
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ماده  -16به منظور فرهنگ سازی در آستفاده مردم آز خدمات دولت آلک ترونیک و توسعه خدمات برخط
توس ط دس تگاه های آجرآی ی ،معاونت با همکاری س ازمان موظف به تهیه و نظارت بر آجرآی برنامه
عملیاتی فرهنگ سازی و آموزش ،مشتمل بر آقدآمات ذیل میباشد:
آلف -برنامه های فرهنگ سازی و آموزش در سطح ملی تهیه و آشاعه آنها آز طریق صدآ و سیما ،مطبوعات
و سایر رسانه های مجازی صورت پذیرد.
ب -رآهبری و مدیریت کالن توس عه فرهنگی و آموزش به عهده معاونت و عملیات آجرآی ی توس ط بخش
خصوصی آنجام میگیرد.
تبص ره :متناس ب با فرهنگ و نیازمندیهای خاص هر آس تان ،آس تاندآری ها مجاز به تهیه برنامه های بومی
فرهنگ س ازی و آموزش مردم در س طوح ش هرها و روس تاها به منظور پذیرش ش هروندآن در آس تفاده آز
خدمات دولت آلک ترونیک می باشند.
سازمان کار
ماده  - 17کمیس یون توس عه دولت آلک ترونیکی موض وع ماده(  )3مص وبه فنی آجرآی ی توس عه دولت
آلک ترونیکی شورآی عالی فناوری آطالعات ،عالوه بر ماموریت های محوله در مصوبه مذکور ،وظایف ذیل
رآ بر عهده خوآهد دآشت:
مدیریت و رآهبری کالن حوزه دولت آلک ترونیک در کشورتشکیل خوشه های موضوعی برآی آنجام پروژه های ملی در زیر مجموعه کمیسیون تخصصی متناسب بانیاز و با حضور دستگاه های متولی (خوشه صنعت و تجارت ،رفاه و تامین آجتماعی ،آموزش و)...
تبیین نقش و هدآیت دستگاه ها در توسعه دولت آلک ترونیک به منظور یکپارچه سازی برنامه های حوزهدولت آلک ترونیک
نظارت و آرزیابی بر فعالیتها و برنامه های مربوط به حوزه دولت آلک ترونیک دستگاه های آجرآی ی کشوربررسی و آعالم نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه های آجرآی ی در حوزه دولت آلک ترونیکهماهنگی میان کلیه مدیرآن عالی فناوری آطالعات256
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پیگیری ،تص ویب و تخص یص آعتبارآت حوزه دولت آلک ترونیک به دس تگاه های آجرآی ی و نظارت برتخصیص و هزینه کرد
تدوین آسناد رآهبردی ملی و آرآیه به مرآجع قانونیپیش بینی رآهکارهای بهرهبردآری آز ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بخش خص وص ی ،آنجمنهای تخص ص ی ومرآکز آموزشی،علمی و دآنشگاهی
طرآحی و تصویب ساز و کارهای توآنمند سازی فعاالن حوزه دولت آلک ترونیکارزیابی
ماده  -18معاونت موظف آس ت گزآرش آقدآمات آنجام ش ده دس تگاه های آجرآی ی در رآس تای عملیاتی
نمودن آین آیین نامه رآ به هیئت دولت ،شورآی عالی آدآری و مرآجع ذی صالح آرسال نموده ،در آرزیابی
عملکرد ساالنه دستگاه های آجرآی ی ،مالک عمل قرآر دهد.
ماده  -19معاونت موظف آست هر ساله برترین پورتال در سطح وزآرتخانه ،آستان و شهرستان ،برترین
دس تگاه در حوزه وآگذآری خدمات به دفاتر پیش خوآن و برترین دس تگاه در حوزه دولت آلک ترونیک رآ در
جشنوآره شهید رجای ی و یا سایر جشنوآره های ملی مرتبط دیگر ،معرفی نماید.
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طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت  -بخشنامه
شماره  200/93/13131مورخ  1393/10/3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو آبال آیین نامه توس عه خدمات آلک ترونیکی دس تگاه های آجرآی ی به ش ماره  206/93/7740مورخ
 1393/6/10ش ورآی عالی آدآری و مص وبه ض وآبط فنی و آجرآی ی توس عه دولت آلک ترونیکی به ش ماره
 200/145مورخ  1393/6/11ش ورآی عالی فناوری آطالعات ،به منظور رض ایت بیش تر مردم و آرآیه
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خدمات با کیفیت و پرهیز آز تبادل آطالعات کاغذی غیر ض روری برآی دریافت خدمات و همچنین به
آش ترآک گذآری آطالعات دس تگاه های آجرآی ی کش ور ،در س ومین جلس ه کمیس یون توس عه دولت
آلک ترونیکی در تاریخ  ،1393/8/20پیشنهاد آستاندآری قم در خصوص طرح عدم آخذ تصویر شناسنامه
و تص ویر کارت ملی ،در آس تان قم به عنوآن آس تان پایلوت مطرح و مورد تایید قرآر گرفت و موآرد زیر
تصویب شد:
.1
.2

.3

.4
.5
.6

آس تاندآری قم مکلف آس ت ظرف مدت دو ماه آز تاریخ آبال آین مص وبه ،پروژه عدم آخذ تص ویر
شناسنامه و کارت ملی رآ به عنوآن پایلوت در آستان قم رآه آندآزی و آجرآ نماید.
کلیه دس تگاه های آجرآی ی آس تان قم مکلفند با همکاری دس تگاه های ملی ،ض من آتص ال به ش بکه
ملی آطالعات و آس تعالم آلک ترونیکی تش خیص هویت آز پایگاه ملی ثبت آحوآل کش ور آز دریافت
تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی آز مرآجعین آجتناب نمایند.
بر آس اس ماده « »46قانون برنامه پنجم توس عه ج.آ .آیرآن و آیین نامه های آجرآی ی بند »آلف« و
»ب« آن و به ویژه دس تورآلعمل آجرآی ی ماده « »13بند «آلف» ماده(  )46قانون و ردیف » «1آز
مص وبات هفتمین جلس ه ش ورآی عالی فناوری آطالعات کش ور (آبالغی طی نامه ش ماره 200/146
مورخ  ،)1393/6/11دس تگ اه ه ای آجرآی ی آس ت ان قم موظف ب ه آرآی ه طرح هم بن دی ش بک ه
آختص اص ی خود به س ازمان فناوری آطالعات آیرآن و آخذ تاییدیه می باش ند و س ازمان فناوری
آطالعات آیرآن مکلف آست زیرساخت فنی مورد نیاز و آتصال کلیه دستگاه های آجرآی ی آستان رآ به
شبکه ملی آطالعات فرآهم نمایند.
س ازمان ثبت آحوآل کش ور مکلف آس ت با رعایت بند » «6آین مص وبه کلیه آطالعات هویتی مورد
نیاز رآ به صورت برخط در آختیار آستاندآری قم و دستگاه های آجرآی ی آین آستان قرآر دهد.
دس تگاه آجرآی ی و یا دفاتر پیش خوآن آرآیه دهنده خدمت در ص ورت نیاز به تش خیص هویت آفرآد به
صورت برخط ،مجاز نیستند هزینه آی رآ آز مردم دریافت کنند.
دس تگاه آجرآی ی آس تان قم مکلفند پس آز آحرآز هویت فرد (در ص ورت نیاز) ،کد ملی وی رآ به همرآه
س ال تولد آز مرآجعه کننده آخذ نماید و بر بس تر مرکز تبادل آطالعات آس تان و مرکز تبادل آطالعات
ملی ،حس ب نیاز رکورد های آطالعاتی زیر رآ آز س امانه س ازمان ثبت آحوآل کش ور به ص ورت
آلک ترونیکی آخذ نمایند:
259

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

ص فحه آول ش ناس نامه :عکس فرد ،ش ماره س ریال ش ناس نامه ،ش ماره ش ناس نامه ،نام ،نام خانوآدگی،
تاریخ تولد ،محل تولد،مش خص ات وآلدین (ش امل نام ،ش ماره ش ناس نامه ،محل تنظیم س ند و حوزه)،
تاریخ و محل تنظیم سند
کارت شناسای ی ملی :شماره ملی ،نام و نام خانوآدگی ،تاریخ تولد ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،کد پستی
و تاریخ آعتبار
تبص ره :در خص وص دریافت آطالعات ص فحه دوم ش ناس نامه تا فرآهم ش دن زیرس اخت آطالعاتی الزم،
دس تگاه های آجرآی ی می توآنند نس بت به آخذ مس تند کاغذی آن در ص ورت ض رورت برآی آرآیه خدمت
آقدآم نمایند.
 .7آستاندآری قم مکلف آست گزآرش عملکرد آین مصوبه و میزآن همکاری دستگاه های آجرآی ی مختلف
رآ هر ماه به کمیس یون توس عه دولت آلک ترونیکی آرآیه دهد و نتایج آجرآی آین مص وبه پس آز جمع
بندی در کمیسیون توسعه آلک ترونیکی به آطالع عموم دستگاه های آجرآی ی ذی ربط خوآهد رسید.
 .8کمیسیون توسعه دولت آلک ترونیکی با همکاری وزآرت کشور زمینه های الزم برآی توسعه آین طرح رآ
در سایر آستان های کشور فرآهم خوآهند کرد.
دبیر شورآی عالی فناوری آطالعات -نصر آله جهانگرد
رییس کمیسیون توسعه دولت آلک ترونیکی -محمد عسکری آزآد
تدوین شناسه خدمت  -تصویب نامه شماره  1126446مورخ  1395/12/28شورای عالی اداری
شورآی عالی آدآری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ  1395/11/9بنا به پیشنهاد سازمان آدآری
و آس تخدآمی کش ور ،در آجرآی موآد  ۳۶و  ۳۷قانون مدیریت خدمات کش وری و نیز نقش ه رآه توس عه
دولت آلک ترونیک با هدف تحقق بندهای  ۱۲ ،۱۱و  ۱۵تا  ۱۸س یاس ت های کلی نظام آدآری ،آبالغی
مقام معظم رهبری و به منظور آیجاد وحدت رویه در آرآیه خدمات دولتی ،هماهنگی ،یکس ان س ازی و
بهبود فرآیندهای مورد عمل در دستگاه های آجرآی ی ،تصویب نمود:
ماده -۱در آجرآی ماده ۹ض وآبط فنی آجرآی ی توس عه دولت آلک ترونیکی ،موض وع مص وبه ش ماره
 200/145مورخ  1393/6/11شورآی عالی فناوری آطالعات ،سازمان آدآری و آستخدآمی کشور موظف
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آست با همکاری دستگاه های آجرآی ی ،نسبت به آحصاء ،تدوین شناسنامه و آعطای شناسه منحصر به
فردی ،که مشخص کننده ویژگی های هر یک آز خدمات دستگاه های آجرآی ی بوده و آز آین پس » شناسه
خدمت« نامیده می ش ود ،به تمامی خدمات دس تگاه های آجرآی ی آقدآم نماید .در آین رآس تا ،دس تگاه
های آجرآی ی موظفند حدآک ثر طی مدت  ۴ماه ،آطالعات مربوط به هر یک آز خدمات خود رآ به س ازمان
آرآیه نمایند.
تبص ره  -دس تگاه های آجرآی ی که ش ناس نامه خدمات آنها به تایید س ازمان رس یده و ش ناس ه دریافت نموده
آند ،موظفند در ص ورت هرگونه تغییر در خدمات خود ،آطالعات مربوط به ش ناس نامه خدمات خود رآ به
روز نموده و مجددآ به تایید س ازمان برس انند .همچنین در ص ورت آض افه ش دن هرگونه خدمت جدید به
خدمات دس تگاه های آجرآی ی ،آطالعات مربوط به آن ،جهت تدوین ش ناس نامه و آعطای »ش ناس ه
خدمت« در آختیار سازمان قرآر خوآهد گرفت.
ماده -۲س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور نس بت به رآه آندآزی «س امانه مدیریت خدمات دولت» ،با
قابلیت به روز رس انی ش ناس نامه خدمات و فرآیندها و به منظور بهبود س اختارها ،حدآک ثر طی مدت یک
سال آقدآم می نماید.
ماده -۳در آجرآی ماده ۳ض وآبط فنی آجرآی ی توس عه دولت آلک ترونیکی ،موض وع مص وبه ش ماره
 200/145مورخ  1393/6/11ش ورآی ع الی فن اوری آطالع ات ،کلی ه دس تگ اه ه ای آجرآی ی موظفن د
خدمات خود رآ برآس اس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت آلک ترونیک که توس ط کمیس یون توس عه
دولت آلک ترونیکی آبال می شود ،به روز رسانی نمایند.
ماده -۴برآساس دستورآلعمل آصالح فرآیندها و روش های آنجام کار (دستورآلعمل شماره  ۱۳۷۰۴۷مورخ
 1393/11/7س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور) ،کلیه دس تگاه های آجرآی ی موظفند طی مدت ۶
ماه ،نس بت به ش ناس ای ی ،آحص اء و آص الح فرآیندهای مورد عمل خود ،آقدآم نموده و گزآرش دوره آی
پیشرفت آنجام کار رآ به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آرآیه نمایند.
ماده - ۵دس تگاه های آجرآی ی موظفند طی مدت  ۳ماه برنامه آلک ترونیکی کردن خدمات خود رآ آز طریق
سازمان آدآری و آستخدآمی کشور جهت بررسی و تایید به کمیسیون توسعه دولت آلک ترونیکی آرآیه دهند.
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کمیس یون موظف آس ت طی مدت  ۳ماه پس آز دریافت برنامه مذکور ،نس بت به آعالم نظر در خص وص
آن آقدآم نماید.
ماده - ۶وزرآء و باالترین مقام آجرآی ی در دس تگاه های آجرآی ی ،مس ئول حس ن آجرآی آین مص وبه بوده و
دبیرخانه شورآی عالی آدآری گزآرش آدوآری آن رآ به شورآ آرآیه می نماید.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -حسن روحانی
احراز اصالت هویت برخط و حذف اخذ کپای مدارک هویتی  -بخشنامه شماره  1595344مورخ
 1396/10/5سازمان اداری و استخدامی کشور
به آستناد آیین نامه توسعه خدمات آلک ترونیکی دستگاه های آجرآی ی به شماره  206/93/7740مورخ
 93/6/10مصوب شورآی عالی آدآری و ضوآبط فنی و آجرآی ی توسعه دولت آلک ترونیکی به شماره
 200/145مورخ  93/6/11مصوب شورآی آجرآی ی فناوری آطالعات و با هدف آصالح نظام آدآری ،تحقق
آهدآف توسعه دولت آلک ترونیکی ،آستنادپذیری آلک ترونیکی ،کمک به مقابله با جعل و فساد آدآری،
آفزآیش سالمت آدآری و رضایت مندی عمومی و به منظور آجرآی طرح آحرآز آصالت هویت برخط و
حذف آخذ کپ ی کارت ملی و صفحه آول شناسنامه در آستان های خوزستان ،قم و سمنان کلیه دستگاه
های آجرآی ی آقدآمات زیر رآ معمول نمایند:
 -1در آجرآی بند آلف ماده  68قانون برنامه ششم توسعه ظرف مدت دو هفته آز تاریخ آبال آین
دستورآلعمل زیرساخت های الزم رآ جهت آجرآ و حذف کپ ی مدآرک هویتی آز شهروندآن مهیا نمایند.
 -2عالوه بر آنعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت آحوآل کشور بصورت برخط موآنع حقوقی و قانونی برآی
آجرآی آین دستورآلعمل رآ رفع نمایند.
تبصره :در صورت وجود موآنع قانونی ،دستگاه های آجرآی ی مکلفند در آسرع وقت موآرد رآ برآی رسیدگی
ویژه به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آعالم نمایند.
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 -3در آجرآی ماده  40قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان ثبت آحوآل کشور نسبت به در آختیار قرآر
دآدن وب سرویس های کد ملی و شناسنامه و آرآیه کد رهگیری پس آز هر آستعالم آقدآم نموده و همچنین
زمینه آصالت سنجی کدهای رهگیری رآ برآی پیگیری های بعدی مهیا نماید.
تبصره -آجرآی آین دستورآلعمل در آرزیابی ساالنه دستگاه های آجرآی ی آستانی لحاظ می گردد.
 -4آین دستورآلعمل در آجرآی ماده  118قانون مدیریت خدمات کشوری برآی تمامی دستگاه های آجرآی ی
الزم آالجرآست.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان  -جمشید آنصاری
افزایش بهره وری نیروی انسانی ،کارامدی فعالیت ها و تامین رضایت و کرامت مردم  -بخشنامه شماره
 1900/78558مورخ  1387/8/25معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در رآستای آجرآی مفاد ماده ( )37قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور:
 −آطالع رسانی و خدمات رسانی آلک ترونیکی
 −آرتقاء رضایت مندی شهروندآن
 −آیجاد تحول در دس تگاه های دولتی برآی تس هیل و تس ریع در آمور مردم و مس ئولیت پذیری
مدیرآن
 −آرتقاء سالمت نظام آدآری
 −آصالح سیستم ها و روش های آنجام کار
 −کاهش تردد شهروندآن
 -1تمام دس تگاه های آجرآی ی مکلف آند س ه قس مت طرآحی ،س اختار و محتوآ رآ در جایگاه های آینترنتی
( )websiteدس تگاه مد نظر قرآر دآده و نس بت به آس تاندآردس ازی و به روز آوری آن با رعایت موآزین و
شاخصهای ذیل آقدآم نمایند.
آلف  -شاخصهای محتوآی ی:
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 −پرچم کامل و رسمی جمهوری آسالمی آیرآن
 −آرم ،معرفی و تشکیالت و ساختار کلی دستگاه
 −معرفی و شرح وظایف دستگاه و وآحدهای وآبسته
 −آطالعات آماری
 −بروز رسانی آخبار جایگاه آینترنتی
 −آخبار و رویدآدهای مهم دستگاه به تفکیک زمانی
 −آطالعات تماس با دس تگاه و وآحدهای وآبس ته به تفکیک آدرس پس تی ،تلفن ،نمابر و آدرس
پست آلک ترونیک
 −آعالم نحوه آرتباط مدیرآن آرشد دستگاه با مخاطبان
 −آسامی مدیرآن ستادی و آستانی هر وآحد به تفکیک مسئولیت
 −مجموعه قوآنین ،مقررآت ،آیین نامه ها و ض وآبط مربوط به وظایف و فعالیت های دس تگاه به
تفکیک موضوع
 −دو زبانه بودن آطالعات عمومی جایگاه آینترنتی
 −ش مارش گر مرآجعان به دو ص ورت موض وعی و کلی به نحوی که مش خص گردد چه موض وعاتی
بیشترین مخاطب رآ دآشته آست.
 −لینک به جایگاه های آینترنتی مرتبط با فعالیت های دستگاه
 −لینک به آدرس تمامی نهادها و وزآرتخانه های دولتی
 −نظرس نجی آز مرآجعان به س ایت در رآبطه با خدمات دس تگاه و آرآیه آن به مدیرآن مربوط برآی
آقدآم الزم
 −پرسش های متدآول در پایگاه برآی بهره بردآری مرآجعان
 −نقشه جایگاه آینترنتی ()Sitemap
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 −رعایت کیفیت ظاهری و محتوآی صفحات آز قبیل :تطابق عناوین مطالب با موضوع ،جذآبیت
ص فحات ،آس تفاده آز تص اویر متناس ب با س ایت های دولتی و مرتبط با موض وع ،وض وح و
روش نی آطالعات و رعایت آیین نگارش ،همخوآنی مفاهیم با تص اویر و بکارگیری قالب مناس ب
نمایش متن (مثل آس تفاده آز فونت های مناس ب ،رنگ متن ،آندآزه متن ،پارآگرآف بندی
مناسب و)...
 −فهرست عناوین خدمات قابل آرآیه دستگاه به مردم و دیگر نهادها و دستگاه های آجرآی ی
 −آعالم مدآرک مورد نیاز برآی آنجام خدمت
 −قابل دسترس بودن فرم های آدآری مورد نیاز که برآی آرآیه خدمت به شهروندآن الزم می باشد.
 −قابلیت مش اهده فرآیند گردش کار و روش های آنجام خدمات به ش هروندآن همرآه با زمان بندی
آنجام آنها و آدرس ساختمان های مورد مرآجعه
 −آمکان آرآیه آطالعاتی آز قبیل ش رح خدمت ،قوآنین و مقررآت مربوط به آرآیه خدمت ،فرم ها
و  ...در مورد هر خدمت
 −آستفاده آز آخرین آخبار و عناوین جایگاه های آینترنتی مرتبط با وظایف دستگاه ()RSS
 −قرآرگیری تیتر مناس ب آز آدرس پایگاه آطالع رس انی دفتر مقام معظم رهبری ،ریاس ت محترم
جمهوری ،و پورتال مردم در نقطه آی مناسب در جایگاه آینترنتی
 −بهنگام سازی آطالعات جایگاه آینترنتی
 −مطابق ماده ( )7بخش نامه ش ماره  100/88882مورخ  ،1386/7/4موض وع پورتال مردم
دس تگاه های آجرآی ی موظفند خدمات خود رآ با هماهنگی معاونت نوس ازی آدآری توس ط
نماینده تام آالختیار خود وآرد سیستم نمایند همچنین مسئولیت پورتال آستانی در آستانها با
آس تاندآر و ورود آطالعات و به روز رس انی به عهده دس تگاه های آس تانی آس ت که الزم آس ت
آس تاندآرآن محترم دس تورآلعمل مربوط رآ با هماهنگی معاونت نوس ازی آدآری تنظیم و آجرآ
کنند تا آمکان دریافت آطالعات و خدمات محلی و ملی توس ط ش هروندآن آز طریق پورتال ملی
(پورتال مردم) با آنتخاب آستان و شهرستان مربوط مهیا شود.
265

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

آس تاندآری ها مکلفند عالوه بر موآزین و ش اخص های ذکر ش ده ،موآرد ذیل رآ نیز در جایگاه آینترنتی
آستاندآری و پورتال آستان رعایت نمایند:
 −آطالعات مربوط به معرفی آستان (پیام آستاندآر ،معرفی مسئوالن ،تاریخچه ،آمارهای آستانی
و )...
 −آطالع رس انی خدمات دولتی آس تان با تقس یم بندی موض وعی خدمات دولتی آعم آز فرهنگ و
هنر ،تجارت و صنعت ،آموزش ،مسکن ،آشتغال ،بانکدآری و ...
 −آرآیه آطالعات مربوط به خدمات ش هروندی مثل آطالعات مربوط به دفاتر ثبت آس ناد رس می،
خدمات آنتظامی ،دآنشگاه ها و ...
 −آرآیه آطالعات و خدمات مورد نیاز مس افرآن آس تان آز قبیل نقش ه رآه ها ،ش هرهای آس تان ،آب
و هوآ ،هتل ها و ...
 −آرآیه پیوندهای جایگاه های آینترنتی دولتی و خصوصی شامل دستگاه های آستانی ،وآحدهای
خدمات عمومی ،بیمارستان ها ،هتل ها ،پایانه ها و ...
ب  -شاخصهای فنی:
 −وجود موتور جستجوی جایگاه آینترنتی
 −وجود منوی دآیم در تمام صفحات
 −وجود بانک آطالعاتی برآی نگهدآری و بازیابی فرم های دستگاه
 −س رعت مناس ب برآی باال آمدن جایگاه آینترنتی و دس ترس ی به آن که با کنترل حجم آطالعات
صفحه آصلی و آستفاده آز پهنای باند الزم میسر آست.
 −پیش بینی برنامه های پشتیبان برآی آمنیت شبکه
 -2دستگاه های آجرآی ی موظفند تیرماه و دی ماه هر سال فرم آرزیابی پیوست رآ به صورت خود آرزیابی پر
کرده و آز طریق آدرس آلک ترونیکی  itdam@mporg.irو ی ا ج ایگ اه آینترنتی www.iranmardom.ir
برآی بررسی و آرزیابی مجدد آرسال کنند.
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 -3دس تگاه های آجرآی ی آس تان موظفند تیرماه و دی ماه هر س ال فرمهای پیوس ت رآ پس آز خود آرزیابی
با توجه به زمان مقرر در آین بخش نامه به آس تان دآریهای مربوط آرس ال نمایند( .آس تاندآری ها آز طریق
جایگاه آینترنتی آس تاندآری و یا آدرس آلک ترونیکی که آعالم خوآهند کرد ،فرم های خود آرزیابی رآ جمع
آوری می کنند).
 -4آس تاندآری موظف آس ت در تیرماه و دی ماه هر س ال گزآرش خود آرزیابی دس تگاه های آس تانی رآ پس
آز کنترل ص ح ت ،تجزی ه و تحلی ل جمعبن دی و آرزی ابی کرده و گزآرش آن رآ ب ه آدرس آلک ترونیکی
 itdam@mporg.irآرسال نمایند.
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور گزآرش آقدآمات آنجام ش ده و رتبه بندی
دس تگاه های آجرآی ی رآ بر آس اس ش اخص های موض وع آین بخش نامه به ریاس ت محترم جمهور ،هیئت
وزیرآن ،شورآی عالی آدآری و سایر مرآجع ذی صالح آرآیه می نماید.
محمد جعفر آکرآم جعفری  -معاون نوسازی آدآری
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دوره های اموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات  -بخشنامه شماره  145099مورخ
1
 1393/11/20سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در رآستای آجرآی برنامه توسعه دولت آلک ترونیک و هوشمند سازی آدآری آز نقشه رآه آصالح نظام آدآری
مص وبه ش ماره  206/93/560مورخ  1393/1/20ش ورآی عالی آدآری ،بند ( 1-5موض وع طرآحی و
رآهبری آجرآی آموزش مدیرآن ،کارکنان دولت و کارش ناس ان وآحدهای فناوری آطالعات دس تگاه های
آجرآی ی) و م اده  15آیین ن ام ه توس ع ه خ دم ات آلک ترونیکی دس تگ اه ه ای آجرآی ی (مص وب ه ش م اره
 206/93/7740مورخ  1393/6/10ش ورآی عالی آدآری) کمیس یون توس عه دولت آلک ترونیکی در
هفتمین جلس ه در تاریخ « 1393/11/7دوره های آموزش ی کارکنان دولت در حوزه فناوری آطالعات» رآ
جهت آجرآی دستگاه های آجرآی ی تصویب کرد.
ماده  -1آهدآف
 گسترش بهره گیری آز فناوریهای نوین و آعمال وحدت رویه در رآستای توسعه دولت آلک ترونیک آفزآیش سطح آثربخشی و به هنگام نمودن دآنش و مهارتهای فناوری آطالعات کارکنان دولتماده  -2دوره های آموزشی و مخاطبین
دوره های آموزشی فناوری آطالعات برآی سه گروه آموزشی به شرح ذیل طرآحی شده آست:
آلف -مدیرآن آرشد
مخاطبین آین دوره ها :مدیرآن آرش د س ازمانهای دولتی در رده های روس ای س ازمانها ،معاونین و مدیرآن
میباشند .آین دوره ها شامل «دولت آلک ترونیکی و مهارتهای سازمانی فناوری آطالعات» میباشد( .پیوست
آلف ،صفحات  1تا )7
ب -مدیرآن و کارشناسان دفاتر فناوری آطالعات
مخاطبین آین دوره ها :مدیرآن و کارش ناس ان در س ته فناوری آطالعات که بر آس اس حوزه تخص ص ی خود
(سخت آفزآر ،نرم آفزآر ،شبکه و )...دوره های آموزشی ذیل رآ طی می کنند:
 1بخشنامه شماره  367237مورخ  1397/7/15سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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آین دوره ها ش امل «حاکمیت فاوآ ،مدیریت خدمات فاوآ ،مدیریت فرآیندهای س ازمانی ،معماری فناوری
آطالعات سازمانی ،تحلیل و طرآحی سیستم ،مهندسی شبکه ،مدیریت آمنیت آطالعات ،مدیریت پروژه
های فناوری آطالعات ،رآیانش آبری و مهاجرت به نرم آفزآرهای آزآد /متن باز» (پیوست ب ،صفحات  8تا
)37
ج -عموم کارکنان دولت
مخاطبین آین دوره ها :متص دیان مش اغل آعم آز رس می ،پیمانی و قرآردآدی (بجز متص دیان مش اغل رس ته
خدمات) میباش ند .آین دوره ها ش امل «مهارتهای حرفه آی و آدآری کار با رآیانه ،مدیریت آبزآر و آطالعات
س ازمانی ،مفاهیم و کلیات دولت آلک ترونیک و ش بکه و آمنیت آطالعات در س ازمانها» میباش د( .پیوس ت
ج ،صفحات  38تا )49
تبصره :هر دستگاه می توآند با توجه به نیازها و ماموریت های خود دوره های آختصاصی فناوری آطالعات
رآ در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آرسال نماید تا در صورت تایید در قالب نظام
آموزش کارکنان دولت آبال گردد.
استانداردها و ضوابط
ماده  -3آموزش های موض وع ماده  2آین بخش نامه ،در چارچوب نظام آموزش کارمندآن دولت ،محس وب
می شود.
ماده  -4برآی کلیه مدیرآن جهت آنتص اب ،آرتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفه آی در پس تهای مدیریتی،
گذرآندن دوره های آموزشی بند (آلف) موضوع ماده  22آین بخشنامه آلزآمی آست.
تبص ره :کس انی که قبل آز آبال آین بخش نامه به پس ت مدیریتی منص وب گردیده آند ،موظفند دوره های
مذکور رآ حدآک ثر تا یکسال پس آز تاریخ آبال آین بخشنامه طی نمایند.
ماده  -5فرآگیری دوره های آموزش ی بند (ب) موض وع ماده  2آین بخش نامه ،بر حس ب نیازهای ش غلی
کارکنان دفاتر فناوری آطالعات به تشخیص دستگاه قابل آجرآ میباشد.
تبص ره :فرآگیری دوره های آموزش ی بند (ب) موض وع ماده  ،2با کدهای (ب )1و (ب )2جدول پیوس ت،
برآی مدیرآن فناوری آطالعات آلزآمی آست.
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مدیریت اجرا
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی مکلفند با رعایت مفاد آین بخش نامه و نظام آموزش کارمندآن دولت ،دوره
های آموزش ی فوق آلذکر رآ در برنامه آموزش س االنه خود پیش بینی و آجرآ نمایند .به نحوی که کارکنان
مشمول ،مهارتهای الزم رآ در بهره گیری آز فن آوری آطالعات کسب نمایند.
ماده  -7دستگاه های آجرآی ی موظفند دوره های آموزشی (موضوع ماده  2آین بخشنامه) رآ طبق شرآیط و
محتوآی مندرج در آین بخشنامه توسط مجریان ذیل که صالحیت مدرسان آنان بر آساس ضوآبط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش ور (آمور س یس تمها و دولت آلک ترونیک) محرز ش ده و دآرآی گوآهینامه
میباشند ،برگزآر نمایند.
مجریان
دآنشگاه ها و موسسات آموزش عالیموسسات و مرآکز آموزشی وآبسته به دستگاه های آجرآی ی یا دفاتر و وآحدهای آموزش در دستگاه هاش رک تها و آموزش گاه های ی که تاییدیه س ازمان آموزش فنی و حرفه آی در حوزه فناوری آطالعات رآ دآرآمیباشند.
تبص ره  -1دس تورآلعمل نحوه تش خیص ص الحیت مدرس ان دوره های آموزش ی مذکور توس ط س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور (آمور سیستمها و دولت آلک ترونیک) آبال خوآهد شد.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی جهت برگزآری دوره های مذکور ،مجاز به عقد قرآردآد با آش خاص حقیقی
نیز میباش ند ،به ش رط آنکه ش خص حقیقی دآرآی گوآهینامه ص الحیت آموزش ی بر آس اس ض وآبط س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور (آمور سیستمها و دولت آلک ترونیک) باشد.
ماده  -8موس س ات موض وع ماده  7آین بخش نامه مجازند دوره های آین بخش نامه رآ در ص ورت آمکان به
صورت آموزش آلک ترونیکی و با رعایت تمامی شرآیط مندرج در آین بخشنامه آرآیه نمایند.
نظارت و ارزشیابی
ماده  -9در ص ورت بروز هر گونه تخلف آز س وی موس س ه های مجری آموزش ی یا مدرس ان ،لغو ص الحیت
آنها برآی تدریس دوره های آموزشی کارکنان دولت به تمامی دستگاه های آجرآی ی آبال می گردد.
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ماده  -10دس تگاه های آجرآی ی در س طح ملی موظفند گزآرش عملکرد ش ش ماه ش امل آمار و آطالعات
دوره های آجرآ شده رآ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آمور سیستمها و دولت آلک ترونیک) و در
سطح آستانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان آرسال نمایند.
ماده  -11سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن نظارت بر حسن آجرآی آین بخشنامه و تهیه گزآرش
پیش رفت ش ش ماهه جهت بازبینی و تکمیل آن ،نتایج حاص ل آز آرزیابی رآ در ش اخص های نظام آرزیابی
عملکرد ساالنه دستگاه ها لحاظ می نماید.
ماده  -12س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور موظف آس ت بر آس اس نیازهای ش غلی کارکنان در حوزه
فناوری آطالعات نسبت به به روزرسانی دوره های پیوست آقدآم و حدآک ثر هر  3سال یکبار بر آساس نیاز
سنجی که آز دستگاه ها به عمل می آورد آن رآ مورد بازبینی و آصالح قرآر دهد.
ماده  -13آین بخشنامه با توجه به ضرورت تعیین صالحیت مدرسان دوره ها ،پس آز آعالم آسامی آنها آز
طریق سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آز تاریخ  1394/2/15قابل آجرآ میباشد.
جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی و رییس کمیسیون توسعه دولت آلک ترونیکی -محمود
عسکری آزآد
پیوست 145099
راهنمای عمل اموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات  -بخشنامه شماره  82999مورخ
 1394/5/14سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
با توجه به آستعالمات مکرر و همچنین آنتقال مرآکز آموزش و پژوهش آز آستاندآری ها به سازمان مدیریت
و برنامه ریزی آس تان ها ،به منظور آیجاد وحدت رویه در برگزآری دوره های فناوری آطالعات کارکنان
دولت موض وع بخش نامه ش ماره  145099مورخ 1393/11/20و دس تورآلعمل ش ماره  19138مورخ
 1394/2/16موآرد ذیل آعالم می گردد:
 -1با عنایت به آنکه تمامی کارکنان دولت باید مهارت های هفتگانه فناوری آطالعات (( ICDLموض وع
بخشنامه شماره  1903/203222مورخ  1381/11/2رآ در سنوآت قبل گذرآنده باشند و شرط الزم برآی
آفرآد جدیدآالس تخدآم نیز دآش تن گوآهی و مهارت الزم در آین خص وص میباش د ،لذآ نیازی به آدآمه
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برگزآری آین دوره ها توس ط دس تگاه های آجرآی ی وجود ندآش ته و کارمندآنی که نیاز به طی دوره های
مذکور دآرند باید آز طریق خودآموزی نسبت به فرآگیری آن آقدآم نمایند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی بر آس اس بخش نامه ش ماره  145099مورخ  1393/11/20می توآنند نس بت به
تعریف و آجرآی دوره  ICDLپیش رفته موض وع کد  1بند «ج» تحت عنوآن مهارت های حرفه آی و آدآری
کار با رآیانه ( 22ساعت) به عنوآن یکی آز سرفصل های آموزشی ،برآی کارکنان خود آقدآم نمایند .آرزیابی
آین دوره می توآند توس ط مرآکز آزمون موجود تایید ص الحیت ش ده یا خود موس س ه مجری آموزش ی آنجام
شود.
 -3برآی دس ترس ی به فهرس ت مدرس ین و موس س ات تایید ص الحیت ش ده و آنتخاب آنها برآی برگزآری دوره
های فناوری آطالعات آز طریق سامانه  mdhc2.iranlms.irو فایل رآهنمای مربوطه آقدآم شود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -علی صفدری
استاندارد تار نما (وب سایت) های دستگاه های اجرایاای و درگاه (پورتال) های استانی  -بخشنامه
شماره  145100مورخ  1393/11/20سازمان مدیریت و برنامه ریزی
به منظور تحقق «بند  15سیاست های کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری» و در آجرآی «ماده 37
قانون مدیریت خدمات کش وری» و «برنامه توس عه دولت آلک ترونیک و هوش مند س ازی آدآری موض وع
نقش ه رآه آص الح نظام آدآری مص وبه ش ورآی عالی آدآری آبالغی ریاس ت محترم جمهور به ش ماره
 206/93/560مورخ  ،»1393/1/20کمیس یون توس عه دولت آلک ترونیک در هفتمین جلس ه ،مورخ
« ،1393/11/7دس تورآلعمل آس تاندآرد تار نما (وب س ایت) های دس تگاه های آجرآی ی و درگاه (پورتال)
های آستانی» رآ به شرح سند پیوست شامل  27ماده و  7پیوست ( 29صفحه) تصویب نمود.
دس تگاه های آجرآی ی مکلفند ،نس بت به برنامه ریزی و آجرآی آس تاندآرد مذکور مطابق مفاد آین س ند
آقدآم نمایند.
آز آنجای ی که س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور ،ض من نظارت بر آجرآی دس تورآلعمل مذکور و آعمال
نتایج پیش رفت در نظام آرزیابی عملکرد هر یک آز دس تگاه ها ،موظف آس ت گزآرش عملکرد آجرآی آین
دستورآلعمل رآ هرشش ماه یک باربه شورآی عالی آدآری آرآیه نماید،ضرورت دآرد تمامی دستگاهها گزآرش
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نتایج آقدآمات مربوطه رآ به آین سازمان آرسال کنند.
جانش ین رییس در توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی و رییس کمیس یون توس عه دولت آلک ترونیکی -
محمود عسکری آزآد
پیوست 145100
ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره  102353مورخ 1397/3/5
شورای عالی اداری
شورآی عالی آدآری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ  1397/2/15بنا به پیشنهاد سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور ،در آجرآی ماده ( )39و بند ( )14ماده ( )115قانون مدیریت خدمات کشوری ،به
منظور بهره بردآری مطلوب آز ساختمان ها و آرآضی در آختیار دستگاه های آجرآی ی ،تخصیص مناسب
فضای آدآری و کاهش هزینه های ناشی آز تامین ،بهره بردآری و نگهدآری ساختمان های دولتی تصویب
نمود:
ماده  -1وزآرتخانه ها و موسسات دولتی در سطح ملی و آستانی موظفند در صورت نیاز به تغییر بهره بردآر
ساختمان ها و آرآضی دآرآی ساختمان آدآری ،تقاضای تغییر بهره بردآر رآ با رعایت ماده ( )69قانون تنظیم
بخشی آز مقررآت مالی دولت و آیین نامه آجرآی ی و شیوه نامه مربوطه ،به کمیسیون مستند سازی آموآل
غیر منقول ،مستقر در معاونت حقوقی رییس جمهور آرآیه نمایند .آین کمیسیون مکلف آست نظر
کارشناسی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور ،آز جهت آنطباق فضاهای در آختیار دستگاه متقاضی با
ضوآبط و آستاندآردهای الزم (موضوع ماده  39قانون مدیریت خدمات کشوری) رآ آخذ نموده ،در
تصمیمات متخذه ،مدنظر قرآر دهند و نظر سازمان رآ همرآه با مدآرک مربوط به مرجع تصویب کننده آرآیه
نماید.
تبصره  -1در خصوص ساختمان ها ،تاسیسات و آرآضی دآرآی ساختمان آدآری وآقع در آستان ها ،سازمان
آدآری و آستخدآمی کشور پس آز دریافت نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان ذی ربط ،نسبت به
آعالم نظر نهای ی به کمیسیون مستند سازی آموآل غیر منقول آقدآم می نماید.
تبصره  -2در آجرآی ماده ( )89قانون تنظیم بخشی آز مقررآت مالی دولت ،وآگذآری و آستفاده آز ساختمان
های مازآد بر نیاز وزآرتخانه ها و موسسات دولتی در مرکز ،با تایید سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و
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تصویب هیئت وزیرآن و در آستان ها ،با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان و تصویب شورآی
برنامه ریزی و توسعه آستان صورت می پذیرد.
تبصره  -3تعیین آستاندآردهای ساختمان های دآرآی کاربری آموزشی و درمانی ،با وزآرتخانه ها و موسسات
دولتی مربوط می باشد.
ماده  -2به منظور آیجاد دآشبورد مدیریتی و فرآهم کردن دسترسی به آطالعات مورد نیاز سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور ،وزآرت آمور آقتصادی و دآرآی ی مکلف آست آصالحات الزم رآ در سامانه جامع آطالعات
آموآل غیر منقول دستگاه های آجرآی ی (سادآ) ،به عمل آورد.
ماده  -3کلیه دستگاه های آجرآی ی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری ،در صورت نیاز به
آحدآث ،خرید و آجاره ساختمان های آدآری ،قبل آز آتخاذ تصمیم در مرجع ذی صالح مکلفند نظر
کارشناسی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور رآ آز جهت آنطباق فضاهای در آختیار با آستاندآردهای موضوع
ماده ( )39قانون مدیریت خدمات کشوری ،آخذ نموده و همرآه با سایر مدآرک الزم ،به مرجع تصویب
کننده آرآیه نمایند.
ماده  -4در آجرآی ماده ( )39قانون مدیریت خدمات کشوری ،ضوآبط و آستاندآردهای به کارگیری فضاها،
تجهیزآت و ملزومات آدآری توسط سازمان آدآری و آستخدآمی کشور تهیه و آبال خوآهد شد .تا آبال ضوآبط
جدید ،آستاندآرد تامین و به کارگیری ساختمان های دولتی  ،موضوع پیوست مصوبه شماره
 206/7539مورخ  1390/4/1شورآی عالی آدآری ،مالک عمل می باشد.
ماده  -5آین مصوبه با رعایت مفاد ماده ( ،)4جایگزین تصویب نامه های شماره  206/7539مورخ
 1390/4/1و شماره  206/91/1880مورخ  1391/1/28و شماره  27679مورخ  1395/1/30شورآی
عالی آدآری می شود.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -حسن روحانی
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پیوست مصوبه شماره  206/7539مورخ  1390/4/1شورای عالی اداری
«استاندارد تامین و بکارگیری ساختمان های دولتی»
 -۱مفاهیم و تعاریف:
 -۱-۱فضاهای آصلی آدآری :منظور فضاهای ی هستند که کار آصلی آدآری مستقیما در آنها آنجام می شود.
آز قبیل آتاق های مدیریت ،کارشناسی (یک یا چند نفره) ،فضای آنجام آمور دفتری ،بایگانی های جاری
(در آرتباط مستقیم با کار آدآری) ،و . . .
 -۱-۲فض اهای وآبس ته :منظور فض اهای ی هس تند که برآی تس هیل و خدمات رس انی آنجام کار پیش بینی
شده و در کنار فضاهای آصلی شکل می گیرند .آز قبیل سالن آجتماعات ،ک تابخانه ،کالس های آموزشی،
آتاق جلسات.
 -۱-۳فضاهای پشتیبانی :منظور فضاهای ی هستند که برآی تامین رفاه کارکنان و برآی پشتیبانی فعالیت ها
و خدمات آدآری در ساختمان پیش بینی شده آست .آز قبیل آتاق سرور ،نمازخانه ،چاپ و تک ثیر ،آبدآر
خانه ،تاسیسات و آنبار ملزومات ،سرویس های بهدآشتی.
 -۱-۴فض ای موردنیاز برآی آرباب رجوع :منظور فض اهای ی هس تند که برآی تکریم آرباب رجوع جهت
دریافت خدمات موردنظر مشخص می گردد.
 -1-5فض اهای گردش :منظور فض اهای ی هس تند که برآی آرتباط دآدن بین فض اهای آص لی ،وآبس ته و
پشتیبانی پیش بینی می شوند .آز قبیل رآهروها ،رآه پله ها.
 - ۱-۶فض اهای آختص اص ی :منظور فض اهای ی هس تند که بر حس ب وظایف و ماموریت های دس تگاه
آجرآی ی ،آختص اص ا آیجاد می گردد .آز قبیل آزمایش گاه در س ازمان آس تاندآرد و تحقیقات ص نعتی ،خزآنه
در بانک ها ،موزه های سازمان میرآث فرهنگی.
 -۱-۷زیربنای خالص :عبارتس ت آز مجموع فض اهای آص لی آدآری ،وآبس ته ،رفاهی و پش تیبانی و آرباب
رجوع.
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 - ۱-۸تجهیزآت آدآری :مجموعه وس ایل و ملزوماتی آس ت که کارکنان دس تگاه های آجرآی ی متناس ب با
پست سازمانی ،نیازهای شغلی و فضای آدآری موجود ،برآی آنجام وظایف و ماموریت هایشان در رآستای
تحقق آهدآف سازمانی نیاز دآرند.
 -۲نس بت قابل قبول س طح زیربنای هر یک آز فض اهای آص لی آدآری ،وآبس ته ،پش تیبانی و آرباب رجوع
به مجموع آنها (زیربنای خالص) آین آستاندآرد به شرح ذیل می باشد:

فضاهای آصلی آدآری

≥ %60

فضاهای وآبسته آدآری

≤ %20

فضاهای پشتیبانی و آرباب رجوع ≤ %20

سطح زیربنای فضاهای آصلی
سطح زیربنای خالص

سطح زیربنای فضاهای وآبسته
سطح زیربنای خالص

سطح زیربنای فضاهای رفاهی پشتیبانی و آرباب رجوع
سطح زیربنای خالص

 -۲-۱رعایت نسبت های فوق در بهره بردآری ،خرید و آجاره ساختمان های دولتی آلزآمی آست.
 -۲-۲فض اهای آختص اص ی موردنیاز دس تگاه آجرآی ی ،برآس اس ماموریت و وظایف قانونی ،و با رعایت
مفاد ماده ( )۷مصوبه ...مورخ ....شورآی عالی آدآری تعیین می شود.
 -3فض ای آص لی آدآری موردنیاز مدیرآن س یاس ی و مش اغل همطرآز (وزرآء معاونین وزرآء آس تاندآرآن و
مشاغل همطرآز) برآساس جدول شماره ( ،)۱فضای آصلی آدآری موردنیاز مدیرآن حرفه آی ،کارشناسان
و کارمندآن در س طح س تادی و آس تانی برآس اس جدول ش ماره ( )۲و فض ای آص لی موردنیاز مدیرآن حرفه
آی ،کارشناسان و کارمندآن در سطح شهرستان برآساس جدول شماره ( )۳تعیین می شود.
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جدول شماره ( : )1فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران سیاسی و مشاغل همطراز
فضای آصلی آدآری موردنیاز وزیر (شامل آتاق کار و فضای جلسات آختصاصی)
فضای آصلی آدآری مورد نیاز آستاندآر (شامل آتاق کار و فضای جلسات
آختصاصی)
فضای آصلی آدآری موردنیاز معاون وزیر و مشاغل همطرآز
فضای آصلی آدآری موردنیاز مشاورآن وزرآ

 70مترمربع
 70مترمربع
 30مترمربع
 15مترمربع

جدول شماره ( : )2فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران حرفه ای ،کارشناسان و کارمندان در سطح
ستادی و استانی
فضای آصلی آدآری موردنیاز مشاورآن وزرآ
فضای آصلی آدآری مورد نیاز مدیرآن کل و مشاغل همطرآز
فضای آصلی آدآری موردنیاز مشاورآن معاونین وزرآ و آستاندآرآن
فضای آصلی آدآری موردنیاز معاونین مدیرکل و مشاغل همطرآز
فضای آصلی آدآری موردنیاز رییس گروه مشاغل همطرآز
فضای آصلی آدآری مورد نیاز کارمندآن (شاغلین پستهای کارشناسی و سایر پستهای
سازمانی)
فضای آصلی آدآری موردنیاز رییس دفتر و فضای آرباب رجوع
فضای آصلی آدآری موردنیاز مسئول دفتر و فضای آرباب رجوع
فضای آصلی آدآری موردنیاز متصدی آمور دفتری و فضای آرباب رجوع
فضای آصلی آدآری مورد نیاز ماشین نویس

 15مترمربع
 25مترمربع
 15مترمربع
 15مترمربع
 10مترمربع
 6مترمربع
 15مترمربع
 12مترمربع
 10مترمربع
 6مترمربع
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جدول شماره ( : )3فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران حرفه ای ،کارشناسان و کارمندان در سطح
شهرستان
فضای آصلی آدآری موردنیاز فرماندآرآن (شامل آتاق کار و فضای جلسات)
فضای آصلی آدآری موردنیاز بخشدآر (شامل آتاق کار و فضای جلسات)
فضای آصلی آدآری موردنیاز مدیرآن و روسای آدآرآت (شامل آتاق کار و فضای
جلسات)
فضای آصلی آدآری موردنیاز کارمندآن (شاغلین پستهای کارشناسی و سایر پستهای
سازمانی)
فضای آصلی آدآری موردنیاز مسئول دفتر و فضای آرباب رجوع
فضای آصلی آدآری موردنیاز متصدی آمور دفتری و فضای آرباب رجوع
فضای آصلی آدآری موردنیاز ماشین نویس

 60مترمربع
 40مترمربع
 30مترمربع
 6مترمربع
 12مترمربع
 8مترمربع
 6مترمربع

پایگاه اطالعات ایرانیان  -تصویب نامه شماره / 81839ت44294ک مورخ  1390/4/19وزیران
عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد تبص ره ( )3ماده ( )40قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب
 -1386و با رعایت جزء (ط) بند ( )1تص ویب نامه ش ماره /158795ت38856ه مورخ ،1386/10/1
آیین نامه آجرآی ی ماده ( )40قانون مدیریت خدمات کشوری رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده  -1در آین آیین نامه آصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.
آلف -دستگاه های آجرآی ی :دستگاه های موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری
ب -معاونت :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
ج -گذرگاه خدمات آلک ترونیک دولت ) (GSB= Government Service Busس امانه نرم آفزآری که به
عنوآن زیرس اخت آمن و مرکزی برآی یکپارچه س ازی س امانه های نرم آفزآری و پایگاه های دآده دس تگاه
های آجرآی ی آز طریق مبادله و پردآزش پیامهای آلک ترونیکی مربوط به آس تعالمات و تبادالت آطالعاتی،
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در چارچوب آس تاندآردها و س یاس تهای آمنیتی مش خص عمل می نماید .آتص ال س امانه و پایگاه های دآده
آز طریق تطبیق دهنده های مناسب (آدآپتور) صورت می پذیرد.
ماده  -2محل آس تقرآر گذرگاه خدمات آلک ترونیک دولت در مرکز دآده مرکز فناوری آطالعات و آرتباطات
نهاد ریاست جمهوری و بستر آرتباطی مورد آستفاده ،شبکه دولت خوآهد بود.
ماده  -3تامین تجهیزآت ،نرم آفزآرها ،آمن یت و فناوری های مورد ن یاز و تقو یت بس تر آرتباطی برآی رآه
آن دآزی گ ذرگ اه خ دم ات آلک ترونی ک دول ت و پش تیب انی فنی و آمنیتی و نگه دآری آن و همچنین برقرآری
آرتباط بین بانک های آطالعاتی و نرم آفزآر های دستگاه های دولتی با سامانه یاد شده با هماهنگی هیئت
موض وع ماده ( )5آین آیین نامه توس ط مرکز فناوری آطالعات و آرتباطات نهاد ریاس ت جمهوری آنجام می
شود.
ماده  -4نیروی آنس انی مورد نیاز برآی رآه آندآزی و پش تیبانی س امانه یاد ش ده توس ط معاونت در قالب
ساختار تشکیالتی مرکز فناوری آطالعات و آرتباطات نهاد ریاست جمهوری تامین خوآهد شد.
ماده  -5به منظور تعیین آقالم آطالعاتی الزم جهت آش ترآک گذآری ،کد گذآری و س یاس ت های آمنیتی
ناظر به دس ترس ی آنها توس ط س ایر دس تگاه ها و هماهنگی در آیجاد ،نگهدآری و س رویس دهی گذرگاه
خدمات آلک ترونیک دولت ،تدوین و آبال دس تورآلعمل های الزم و پیگیری آنها هیئتی مرکب آز آعض ای
زیر تشکیل می گردد:
آلف -معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور (رییس).
ب -معاون نوسازی و تحول آدآری معاونت.
ج -رییس مرکز آمار آیرآن.
د -رییس سازمان ثبت آسناد و آمال ک کشور.
ه -رییس سازمان ثبت آحوآل کشور.
و -معاون ذی ربط وزآرت آطالعات.
ز -رییس مرکز فناوری آطالعات و آرتباطات نهاد ریاست جمهوری.
ح -معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور.
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ط -معاون ذی ربط بانک مرکزی جمهوری آسالمی آیرآن.
ی -معاون ذی ربط وزآرت آرتباطات و فناوری آطالعات.
ک -دو نفر ص احب نظر در حوزه فناوری آطالعات و آرتباطات به پیش نهاد دبیر هیئت و تایید رییس
هیئت.
ل -رییس آمور توسعه دولت آلک ترونیک معاونت (دبیر).
تبصره -دبیرخانه هیئت در معاونت مستقر می شود.
مااده  -6دس تگ اه ه ای آجرآی ی مکلفن د ظرف ده روز پس آز آبال آین آیین ن ام ه نم این ده ت ام آالختی ار و
ص احب نظر خود رآ با آمض ای باالترین مقام دس تگاه به عنوآن مس ئول هماهنگی به دبیرخانه هیئت
معرفی کنند.
مااده  -7دس تگ اه ه ای آجرآی ی موظفن د دآده ه ای ب انکه ای آطالع اتی خود رآ آز طریق گ ذرگ اه خ دم ات
آلک ترونیک دولت طبق دس تورآلعملی که توس ط هیئت یاد ش ده آبال خوآهد ش د ،با س ایر دس تگاه های
آجرآی ی ب ه آش ترآک گ ذآش ت ه و ی ا در آختی ار آنه ا قرآر دهن د .م الکی ت و م دیری ت دآخلی دآده ه ا ،ع دم
وآبستگی به بانکهای دیگر در آنجام آمور دآخلی ،کنترل دآخلی عملیات و آزآدی در آعمال روشهای آمنیتی
و مانند آن توسط خود دستگاه آنجام می شود.
ماده  -8هیئت موضوع ماده ( )5آین آیین نامه در چارچوب قوآنین و مقررآت و دستورآلعمل های آجرآی ی
با آولویت آرتباط و تعامل بین بانکهای آطالعاتی زیر و پس آز دو س ال آز آبال آین آیین نامه و با تعیین
برنامه زمانبندی ،آرتباط با س ایر بانکهای آطالعاتی دس تگاه های آجرآی ی مربوط در آرآیه خدمات آدآری و
آلک ترونیکی به مردم رآ عملیاتی می نماید:
آلف -پایگاه آطالعات جمعیتی کشور (سازمان ثبت آحوآل)
ب -پایگاه آطالعات شنا سه ملی (سازمان ثبت آسناد و آمال ک)
ج -پایگاه آطالعات آمال ک (سازمان ثبت آسناد و آمال ک)
د -پایگاه آطالعات کد پستی (شرکت پست)
ه -پایگاه آطالعات نظام جامع مالیاتی کشور (وزآرت آمور آقتصادی و دآرآی ی)
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و -پایگاه آطالعات پرونده سالمت آیرآنیان (وزآرت بهدآشت)
ز -پایگاه ملی آطالع رسانی مناقصات کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی ریاست جمهوری)
ح -پایگاه آطالعات بیمه شدگان (وزآرت رفاه و تامین آجتماعی)
ط -پایگاه آطالعات خرید و فروش آمال ک (وزآرت بازرگانی)
ی -پایگاه های آطالعات بانکی کشور(بانک مرکزی )
ک -پایگاه های آطالعات آماری کشور (مرکز آمار آیرآن)
ل -پایگاه های آطالعات آمور گذرنامه ،نظام وظیفه و گوآهینامه رآنندگی (وزآرت کشور ،نیروی آنتظامی)
م -پایگاه های آطالعات مربوط به آمور تحصیلی (وزآرت آموزش و پرورش و وزآرت علوم)
ن -پایگاه های آطالعات سوآبق جزآی ی آفرآد (وزآرت کشور ،نیروی آنتظامی ،قوه قضاییه)
ماده  -9وزآرت آرتباطات و فناوری آطالعات مکلف آس ت زیرس اخت های آرتباطی و مخابرآتی مورد نیاز رآ
فرآهم نماید.
ماده  -10مرکز آمار آیرآن موظف آس ت با هماهنگی هیئت موض وع ماده ( )5آین آیین نامه ض من آتص ال
به گذرگاه خدمات آلک ترونیک دولت به نحوی برنامه ریزی نماید که آمکان تولید گزآرش های آماری مورد
نیاز با آس تفاده آز بانکهای آطالعاتی مندرج در ماده ( )8و س ایر بانکهای آطالعاتی مورد نیاز که توس ط
دستگاه های آجرآی ی آز طریق آین سامانه به آشترآک گذآشته می شوند ،فرآهم شود.
ماده  -11دستگاه های آجرآی ی مکلفند به منظور آیجاد بستر الزم در تمامی پایگاه های آطالعاتی مرتبط با
مردم ،ش ماره ملی و کد پس تی آفرآد رآ درج نمایند .همچنین ش نا س ه ملی موض وع تص ویب نامه ش ماره
/16169ت39271ه مورخ  ،1388/1/29با ید در تمام پایگاه های آطالعاتی آش خاص حقوقی لحاظ
ش ود .آس تفاده آز س ایر مش خص ات ،به غیر آز ش ماره ملی و کد پس تی برآی ش ناس ای ی آفرآد و مکان آنان در
مورد فعالیتهای نظیر آمور پرس نلی ،مالیاتی ،معامالتی و ص دور گوآهینامه ها ،مدآرک و آس ناد عمومی
مجاز نمی باشد.

284

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

تبصره -دستگاه های آجرآی ی مکلفند در صورتی که مستندآت قانونی ،مدآرک ،گوآهینامه ها و پروآنه های
ص ادره قبلی فاقد ش ماره ملی و کد پس تی میباش ند ،نس بت به درج ش ماره ملی و کد پس تی در آنها آقدآم و
پایگاه آطالعاتی خود رآ ویرآیش و به روز نمایند.
ماده  -12دس تگاه های آجرآی ی موظفند ظرف ش ش ماه پس آز آبال آین آیین نامه آز بانک آطالعات
جمعیتی س ازمان ثبت آحوآل کش ور برآی تایید آطالعات س جلی و کد پس تی ش هروندآن و آز ش نا س ه ملی
ثبت شده در بانک آطالعاتی سازمان یاد شده در بانک آطالعاتی سازمان ثبت آسناد و آمال ک کشور برآی
تایید هویت آش خاص حقوقی و ص حت کد پس تی آرآیه ش ده آز س وی آنان جهت آرآیه خدمت به مردم
آستفاده کنند.
تبص ره -س ازمان ثبت آحوآل کش ور ظرف یک ماه پس آز آبال آین آیین نامه آمکان تغییر کد پس تی آفرآد
در کارت ملی رآ در حدآقل زمان ممکن و آز جمله آز طریق پایگاه آینترنتی فرآهم نماید.
ماده  -13هیئت موض وع ماده ( )5آین آیین نامه موظف آس ت متناس ب با میزآن پیش رفت کار،
دس تورآلعمل منع درخوآس ت تص ویر ش ناس نامه یا تص ویر کارت ملی یا س ایر مدآرک قابل آحص اء آز طریق
گذرگاه خدمات آلک ترونیک دولت توسط دستگاه های آجرآی ی آز مردم رآ تهیه و آبال نماید.
ماده  -14دستگاه های آجرآی ی موظفند فهرست بانکهای آطالعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با
وظایف خود رآ ظرف دو ماه پس آز آبال آین آیین نامه به دبیرخانه هیئت آرسال نمایند.
ماده  -15دس تگاه های آجرآی ی موظفند در ص ورت نیاز به آعتبارآت خاص برآی آجرآی ی نمودن آین آیین
نامه و آیجاد بانکهای آطالعاتی تخص ص ی ،آعتبارآت مورد نیاز رآ در بودجه س نوآتی خود پیش بینی نموده
و معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور در بودجه ساالنه دستگاه ها منظور نماید.
ماده  -16معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور موظف آست آعتبار الزم برآی آیجاد تامین
آمنیت ،نگهدآری و توس عه پایگاه آطالعات آیرآنیان رآ به عنوآن یک پروژه ملی در قالب بس ته س یاس ی
مربوط به توسعه فناوری آطالعات و دولت آلک ترونیک در بودجه های سنوآتی پیش بینی نماید.
آین تصویب نامه در تاریخ  1390/4/18به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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فصل ششم قانون  -ورود به خدمت
لغو و عدم امکان استناد به برخی از بخشنامه ها در حوزه استخدام  -بخشنامه شماره
 200/93/1217مورخ  1393/2/3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با عنایت به آینکه آجرآی برخی آز بخش نامه ها و دس تورآلعمل های ص ادره آز آین معاونت در حوزه
آستخدآم و تبدیل وضعیت ،بنا به یکی آز دالیل ذیل منتفی شده آست:
آلف -بخش نامه مس تند به یکی آز مص وبات هیئت وزیرآن بوده و مص وبه مربوطه در حال حاض ر حس ب
مورد لغو ،آبطال ،یا ملغی آالثر ش ده و یا با آحکام قانون و مص وبات بعدی ،قابلیت آجرآی ی خود رآ آز
دست دآده آست
ب -بخشنامه در آجرآی آحکام و تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن
آن و الزم آالجرآ شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب  ،-1389نیازمند بازنگری آست
ج -موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه های بعدی آین معاونت ،تعیین تکلیف شده آست
د -بخش نامه به ص ورت مقطعی ص ادر ش ده و حس ب مورد ،در زمان آعتبار ،آجرآ ش ده و یا موض وع آن
منتفی گردیده آست
لذآ بدین وس یله با هدف مقررآت زدآی ی و آز میان بردن آبهامات دس تگاه های آجرآی ی و کاهش مکاتبات،
آعالم می نماید ،بخش نامه های ذیل آلذکر که آز س وی آین معاونت ص ادر ش ده آس ت ،قابلیت آجرآی ی
ندآشته و ملغی آالثر میباشند.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

مشخصات بخشنامه
 100/66741مورخ 1385/4/24
 100/135938مورخ 1385/8/17
 100/4848مورخ 1386/1/20
 100/85905مورخ 1387/9/12
 200/9728مورخ 1389/3/10
 200/50796مورخ 1389/10/5
 234/56141مورخ 1389/10/29
 200/60123مورخ 1389/12/1

ردیف
9
10
11
12
13
14
15
16

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مشخصات بخشنامه
 230/90/1050مورخ 1390/1/23
 200/12515مورخ 1390/5/30
 200/18374مورخ 1390/7/25
 200/28298مورخ 1390/11/9
 220/29709مورخ 1390/11/23
 200/91/1309مورخ 1391/1/22
 230/91/40846مورخ 1391/10/21
 200/92/1923مورخ 1392/2/8

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره 206/172556
مورخ  1393/12/26شورای عالی اداری
شورآی عالی آدآری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ  1393/12/2بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کش ور در آجرآی بندهای  5 ،2و  10س یاس تهای کلی نظام آدآری و به آس تناد بندهای  11و
 12ماده  115قانون مدیریت خدمات کش وری و نیز در جهت تحقق بند ( )2-2برنامه چهارم نقش ه رآه
آص الح نظام آدآری موض وع مص وبه ش ماره  206/93/560مورخ  1393/1/20ش ورآی عالی آدآری و
برنامه جامع آص الحات نظام آدآری موض وع تص ویب نامه ش ماره /127675ت  50642ه تاریخ
 1393/10/28هیئت محترم وزیرآن و با هدف آفزآیش کارآمدی نیروی آنس انی بخش دولتی ،آیجاد نظام
آدآری بهره ور و بهینه سازی ساختار و ترکیب نیروی آنسانی بخش دولتی« ،دستورآلعمل ساماندهی نیروی
آنس انی دس تگاه های آجرآی ی» رآ تص ویب نمود که به ش رح س ند پیوس ت (ممهور به مهر دبیرخانه ش ورآی
عالی آدآری) برآی آجرآ آبال می گردد.
دستگاه های آجرآی ی مکلفند حدآک ثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی آنسانی دستگاه رآ به تفکیک
دو بخش ستادی و عملیاتی در آفق زمانی  3ساله ،با رعایت آلزآمات قانونی تدوین و برآی تایید به سازمان
آرآیه نمایند.
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ض روری آس ت ،وزرآء و روس ای محترم دس تگاه های آجرآی ی نس بت به آجرآی مص وبه آهتمام نموده و
س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور بر آجرآی آین مص وبه نظارت الزم رآ معمول و گزآرش عملکرد آنرآ به
شورآی عالی آدآری آرآیه نماید.
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایاای
تعاریف و اختصارات:
ماده  -1در آین مصوبه ،وآژه ها و آصطالحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته آست:
س ند برنامه نیروی آنس انی دس تگاه :عبارت آس ت آز برنامه آی که برآورد و تعیین میزآن تقاض ای نیروی
آنس انی (کمی و کیفی) رآ بر آس اس ماموریت ها ،آهدآف ،رآهبرد ها و س یاس تهای دس تگاه ،آس ناد باال
دس تی ،روند تغییرآت و فناوریهای آنجام فعالیتها ،در س طوح مختلف س ازمانی و منطقه آی آعم آز
ستادی ،آستانی ،شهرستانی و وآحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی آنسانی مورد نیاز رآ در
آفق زمانی مورد نظر ،مشخص می کند.
س اماندهی نیروی آنس انی :عبارت آس ت آز برنامه ها و آقدآمات دس تگاه های آجرآی ی که زمینه الزم برآی
ظرفیت س ازی و توزیع مناس ب کمی و کیفی نیروهای ش اغل در بخش دولتی رآ بر آس اس س یاس تها ،رآهبرد
ها ،تکالیف و وظایف عنوآن ش ده در آس ناد باال دس تی و قوآنین موض وعه به گونه آی فرآهم نماید که به
آفزآیش کارآمدی و بهره وری نیروی آنسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.
ظرفیت س ازی نیروی آنس انی :به مجموعه آی آز آقدآمات نظامند آطالق می ش ود که با هدف آیجاد توس عه
توآنمندیها و مهارتهای تخص ص ی و فنی کارمندآن دس تگاه برآی پذیرش نقش های جدید در دس تگاه متبوع،
سایر دستگاه های آجرآی ی و یا بخش غیردولتی صورت می پذیرد.
دستگاه آجرآی ی :دستگاه های آجرآی ی مشمول ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون مدیریت :قانون مدیریت خدمات کشوری
وآحدهای س تادی دس تگاه :بخش های ی آز س ازمان که آنجام وظایف برنامه ریزی ،نظارت ،کنترل و هدآیت
بخشهای دیگر رآ بر عهده دآرد.
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وآحدهای عملیاتی دستگاه :آن دسته آز وآحدهای سازمانی دستگاه های آجرآی ی هستند که تولید و تامین
و آرآیه خدمات آص لی و نهای ی دس تگاه رآ بر عهده دآرند .نظیر مدآرس ،بیمارس تانها ،ورزش گاه ها ،موزه
ها ،مرآکز فنی -حرفه آی و مرآکز نگهدآری آز معلولین.
وآحدهای پش تیبانی دس تگاه :وآحدها یا نیروهای متعلق به آین بخش وظیفه پش تیبانی و آرآیه خدمات به
دو بخش قبلی رآ بر عهده دآرند.
فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:
ماده  -2دس تگاه های آجرآی ی مکلفند حدآک ثر ظرف مدت چهار ماه س ند برنامه نیروی آنس انی دس تگاه رآ
به تفکیک دو بخش س تادی و عملیاتی در آفق زمانی  3س اله ،با رعایت آلزآمات قانونی (آز جمله :بندهای
«آلف»« ،ب» و «ج» ماده  ،24تبص ره ذیل ماده  ،32موآد  44 ،41 ،17 ،16 ،13و بند «و» ماده
 42قانون مدیریت و تبص ره  2ماده  ،51بند «ج» ماده  65و ماده  57قانون برنامه پنجم توس عه و ماده
 3قانون آجرآی سیاستهای آصل  44قانون آساسی) تدوین و پس آز تایید سازمان ،آجرآ نمایند.
آلف -چارچوب س ند برنامه نیروی آنس انی :س ند برنامه نیروی آنس انی دس تگاه های آجرآی ی ش امل آجزآی
زیر آست:
 -1آهدآف ،برنامه ها و تکالیف قانونی دستگاه آجرآی ی و رآهبرد ها و سیاستهای آنجام فعالیتها
 -2تحلیل وضعیت موجود نیروی آنسانی دستگاه آجرآی ی
 -3برآورد نیاز و تقاض ای (کمی و کیفی) دس تگاه به نیروی آنس انی با رعایت رآهبردهای فص ل دوم قانون
مدیریت
 -4مقایسه وضعیت موجود نیروی آنسانی با نیاز وآقعی دستگاه آجرآی ی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت
ترآز نیروی آنسانی (تعادل ،مازآد و یا کمبود)
 -5تحلیل وض عیت عرض ه نیروی آنس انی آز منابع دآخلی و خارجی دس تگاه آجرآی ی برآی رفع کمبود نیروی
آنسانی
 -6تنظیم گامهای عملیاتی ساماندهی نیروی آنسانی دستگاه آجرآی ی برآی رسیدن به وضعیت تعادلی
ب -سطوح برنامه :برنامه نیروی آنسانی تهیه شده توسط دستگاه آجرآی ی باید شامل سطوح ذیل باشد:
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 -1سطح وآحدهای ستادی
 -2سطح وآحدهای عملیاتی
تبص ره :س ازمان موظف آس ت در تایید برنامه نیروی آنس انی دس تگاه های آجرآی ی ،ض من تطبیق برنامه
دس تگاه با آلزآمات قانونی به گونه آی عمل نماید که هر س ال کل نیروی آنس انی ش اغل در بخش دولتی به
نحوی تعدیل شوند که در پایان برنامه سه ساله ،حدآقل  % 15کاهش یابد.
تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:
ماده  -3دستگاه های آجرآی ی موظفند بر آساس برنامه نیروی آنسانی تایید شده توسط سازمان ،نسبت به
تهیه ترآز نیروی آنس انی خود آقدآم نموده و چنانچه با کمبود یا مازآد نیروی آنس انی موآجه باش ند ،بر
آساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی آنسانی خود آقدآم نمایند.
الف -شرایط کمبود نیروی انسانی:
ماده  -4دستگاه های آجرآی ی که با کمبود نیروی آنسانی موآجه باشند ،تقاضای جذب نیروی آنسانی مورد
نیاز رآ به س ازمان آرس ال می نمایند تا با رعایت قوآنین و مقررآت مربوطه نس بت به ص دور مجوز تامین
نیروی آنس انی مورد نیاز آقدآم گردد .س ازمان موظف آس ت قبل آز ص دور هرگونه مجوزهای آس تخدآمی،
آمکان تامین نیروی آنس انی مورد نیاز دس تگاه رآ آز بین نیروهای آض افه بر نیاز س ایر دس تگاه های آجرآی ی
مورد بررسی قرآر دهد.
تبص ره :تامین نیرو و آس تخدآم در وآحدهای تخص ص ی س تاد مرکزی دس تگاه های آجرآی ی در چارچوب
ش رآیط آحرآز مش اغل ص رفا آز میان دآرندگان مدآرک تحص یلی فوق لیس انس و دک تری ص ورت خوآهد
گرفت.
ماده  -5تمدید قرآردآد هریک آز نیروهای غیر رس می (پیمانی و قرآردآدی) ،عالوه بر وجود آعتبار مورد
نیاز ،مس تلزم کس ب ش رآیط و آمتیازآت الزم آز آرزیابی عملکرد وی آس ت که بر آس اس عوآملی چون،
رض ایت آز خدمات کارمند ،رض ایت مدیرآن ذی ربط و آرباب رجوع و ...بدس ت می آید .دس تورآلعمل
آجرآی ی آین ماده توسط سازمان تهیه و آبال خوآهد شد.
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ب -شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز:
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی برآی س اماندهی نیروهای آض افه بر نیاز رس می ،پیمانی و قرآردآدی خود،
حسب مورد و بر آساس قوآنین و مقررآت مربوطه به روشهای ذیل آقدآم خوآهند نمود:
 -1آنتقال نیروهای رس می و پیمانی به س ایر دس تگاه های آجرآی ی و یا س ایر وآحدهای همان دس تگاه (بر
آساس مقررآت مربوط)
 -2بازنشستگی مستخدمان وآجد شرآیط بازنشستگی
 -3آماده به خدمت نمودن کارمندآن رسمی (بر آساس ماده  122قانون مدیریت)
 -4باز خرید س نوآت خدمت کارمندآن رس می (بر آس اس بند «ب» ماده  ،21ردیف دوم ماده  48قانون
م دیری ت و م اده  45ق انون آلح اق موآدی ب ه ق انون تنظیم بخش ی آز مقررآت م الی دول ت مص وب
)1384/8/15
 -5آعطای مرخص ی بدون حقوق به کارمندآن رس می و پیمانی با موآفقت دس تگاه (بر آس اس تبص ره «ج»
ماده  21قانون مدیریت) و پردآخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی
(بر آساس ماده  30قانون برنامه پنجم توسعه)
 -6معرفی به س ازمان آموزش فنی و حرفه آی و س ایر مرآکز آموزش تخص ص ی -حرفه آی ذی ربط برآی طی
دوره های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخشهای غیردولتی با هزینه دستگاه آجرآی ی متبوع
 -7آنتقال کارمندآن رسمی به بخش غیردولتی (بر آساس بند «د» ماده  21قانون مدیریت)
 -8ماموریت کارمندآن رسمی به بخش غیردولتی (بر آساس بند «ه» ماده  21قانون مدیریت)
 -9لغو قرآردآد با رعایت مفاد آیین نامه آستخدآم پیمانی یا مفاد قرآردآد کارمندآن قرآردآدی و یا آستفاده آز
آختیار عدم تمدید قرآردآد در پایان مدت قرآردآد
تبص ره :دس تگاه های آجرآی ی به منظور آیجاد آنگیزش برآی آجرآی آین ماده می توآنند آز کلیه آختیارآت
آنگیزش ی (آز جمله آعتبارآت رفاهی و تس هیالت آدآری) و نیز آختیارآت موض وع ماده ( )77قانون مدیریت
آستفاده نمایند.
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ماده  -7دس تگاه های آجرآی ی که بر آس اس برنامه نیروی آنس انی و پس آز آعمال س ازوکارهای ماده ،6
نیروی آض افه بر نیاز دآش ته باش ند ،مکلفند مش خص ات آین قبیل کارمندآن آعم آز رس می ،پیمانی و
قرآردآدی رآ در سامانه آلک ترونیکی سازمان ثبت نمایند.
تبص ره :س ازمان مدیریت و برنامه ریزی آس تانها موظفند هدآیت و هماهنگی الزم رآ نس بت به جابجای ی
نیروهای آض افه بر نیاز وآحدهای خارج آز مرکز دس تگاه های آجرآی ی در س طح س ایر وآحدهای آجرآی ی
آس تان و ش هرس تان (به ش رط وجود پس ت بال تص دی متناس ب در دس تگاه مقص د) ،با هماهنگی دس تگاه
آجرآی ی ملی به عمل آورند.
ماده  -8س ازمان موظف آس ت آعتبارآت ناش ی آز ص رفه جوی ی های مالی حاص ل آز کاهش نیروی آنس انی
دس تگاه های آجرآی ی که در آجرآی آین مص وبه حاص ل می ش ود رآ به منظور خرید خدمات آز بخش
غیردولتی و آرتقاء کیفیت خدمات ،به سایر فصول هزینه آی دستگاه آضافه نماید.
ماده  -9در آنتقال و جابجای ی کارمندآن رس می و پیمانی ،چنانچه ش هرس تان محل خدمت آنان تغییر
یابد ،موآفقت مستخدم آلزآمی آست .در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در آثر آنتقال،
آخذ موآفقت مستخدم الزم نیست.
ماده  -10آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که س قف تعدآد نیروهای قرآردآدی آنها بیش تر آز ظرفیت مقرر
در تبص ره ذیل ماده  32قانون مدیریت میباش د ،باید به گونه آی آقدآم نمایند که تا رس یدن به حد نص اب
تعیین ش ده (حدآک ثر  10درص د پس تهای س ازمانی مص وب) س االنه حدآقل  15درص د آز نیروهای مازآد بر
سقف تعیین شده رآ کاهش دهند.
تبص ره :س ازمان موظف آس ت هنگام مبادله موآفقتنامه بودجه س الیانه ،هماهنگی و آقدآمات الزم رآ برآی
تحقق مفاد آین ماده به عمل آورد.
سایر ضوابط:
ماده  -11س ازمان آموزش فنی و حرفه آی و س ایر مرآکز آموزش ی تخص ص ی -حرفه آی ذی ربط موظفند
نس بت به تدوین و آجرآی دوره های آموزش ی مهارتی و کاربردی متناس ب با نیازهای فنی و مهارتی بخش های
مختلف غیردولتی برآی معرفی شدگان آز سوی دستگاه های آجرآی ی جهت آماده سازی آنان برآی جذب در
بخش غیردولتی آقدآم نمایند.
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ماده -12دس تگاه های آجرآی ی می توآنند به منظور تامین نیروی آنس انی مورد نیاز خود در برخی مش اغل
که نیازمند تجربه مفید کاری آس ت ،آز محل مجوزهای آس تخدآمی خود در فض ای رقابتی نس بت به جذب
آین قبیل آفرآد که تجربه الزم رآ در سایر دستگاه ها کسب نموده آند ،آقدآم نمایند.
ماده  -13کارمندآن دولت در چارچوب مص وبه ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در طول مدت
خدمت خود ،ص رفا می-توآنند آز مزآیای آدآری و آس تخدآمی یک مقطع تحص یلی باالتر آز مقطع تحص یلی
زمان آستخدآم برخوردآر شوند.
ماده  -14به منظور حفظ و نگهدآش ت س رمایه آنس انی دس تگاه های آجرآی ی ،س ازمان موظف آس ت در
چارچوب آحکام قانون مدیریت آقدآم الزم رآ در خص وص رتبه بندی مش اغل تخص ص ی به گونه آی آنجام
دهد که کسب رتبه های خبره و عالی بر آساس معیارهای علمی ،تخصصی و حرفه آی سنجش پذیر صورت
گیرد و آفرآد وآجد شرآیط آز آمتیازهای مالی و مزآیای آستخدآمی مناسب برخوردآر گردند.
تبص ره :ش اخص ها ،معیارها ،میزآن س هم و نس بت برخوردآری کارمندآن و همچنین نحوه آرتقا به رتبه های
یادشده توسط شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی تعیین می شود.
ماده  -15به منظور فرآهم نمودن زمینه جذب ،نگهدآری و آس تفاده آز توآنمندی نیروی آنس انی متخص ص
و وآجد صالحیت ها و شایستگیهای ویژه برآی آنجام ماموریت های نظام آفرینی و تصمیم سازی های همه
جانبه آمور س تادی دس تگاه های آجرآی ی ،س ازمان موظف آس ت طرحی رآ که متض من آبعاد آنگیزش ی و
توسعه آی الزم باشد ،ظرف  3ماه تهیه و برآی تصویب به هیئت وزیرآن آرآیه نماید.
ماده  -16سازمان موظف آست با همکاری دستگاه های آجرآی ی (حسب مورد) شاخصها و آستاندآردهای
نیروی آنس انی رآ با آولویت «وزآرت آموزش و پرورش»« ،وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری (دآنش گاه ها و
مرآکز و موس س ات آموزش عالی)»« ،وزآرت بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی (دآنش گاه های علوم
پزش کی)» و «وزآرت جهاد کش اورزی» حدآک ثر تا پایان ش هریور ماه  1394تهیه نموده و برآی تص ویب به
ش ورآی عالی آدآری آرآیه نماید .ص دور مجوز آس تخدآم در چارچوب آحکام قانونی و همچنین س اماندهی
نیروی آنس انی در دس تگاه های آجرآی ی آز جمله وآحدهای عملیاتی وزآرتخانه های مذکور ،بر آس اس
شاخصها و آستاندآردهای تعیین شده خوآهد بود.
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ماده  -17وزآرت آموزش و پرورش موظف آس ت نس بت به تخص یص «ش نا س ه معلمان» که بر آس اس
ش اخص ها و آس تاندآردهای نیروی آنس انی و متناس ب با جمعیت دآنش آموزی هر آس تان توس ط س ازمان
آبال می گردد به کلیه کارمندآن کادر آموزش ی (آعم آز رس می ،پیمانی و قرآردآدی) آقدآم نماید .در ص ورت
خروج آز خدمت هریک آز معلمان فاقد ش نا س ه معلمی ،آس تخدآم معلم جدید به عنوآن جایگزین مجاز
نیست.
تبص ره :1آنتقال کادر آموزش ی به کادر آدآری وزآرت مذکور مس تلزم وجود پس ت بال تص دی در وآحد مقص د
آست و در صورت آنتقال ،نسبت به لغو کد شناسای ی کادر آموزشی آنتقال یافته آقدآم می گردد.
تبصره :2آنتقال آز وآحد آدآری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در وآحد مقصد و آحرآز سایر شرآیط
بوده در آین ص ورت کد ش ناس ای ی به نیروی آدآری آنتقال یافته آعطاء ش ده و پس ت مربوطه بال تص دی می
گردد.
ماده  -18وزآرتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی موظفند حس ب
مورد برنامه نیروی آنس انی دآنش گاه ها و مرآکز و موس س ات آموزش عالی و پژوهش ی موض وع بند «ب» ماده
 20قانون برنامه پنجم توس عه رآ با رعایت تکالیف و آلزآمات قانونی (آز جمله موآد  57 ،20 ،16و 65
قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و به سازمان آرآیه نمایند.
ماده  -19تامین خدمات پش تیبانی برآی وآحدهای جدیدآلتاس یس دس تگاه های آجرآی ی مش روط به عدم
آس تفاده آز نیروهای قرآردآد کار معین (مش خص) آز طریق س ازوکار ماده  17قانون مدیریت توس ط
شرک تهای پیمان کاری صورت خوآهد گرفت.
تبص ره :دس تگاه های آجرآی ی مکلفند ،آن دس ته آز نیروهای ش رک تی طرف قرآردآد دیپلم و پایین تر که در
س الهای آخیر به موجب مص وباتی که توس ط رییس محترم مجلس ش ورآی آس المی ملغی آالثر آعالم
گردیده ،به قرآردآد کار معین (مش خص) و کارگری تبدیل وض ع یافته آند ،رآ طی س ه س ال در قالب
شرک تهای پیمان کاری ساماندهی نمایند.
ماده  -20مس ئولیت هدآیت و نظارت بر آجرآی آین مص وبه در دس تگاه آجرآی ی بر عهده «ش ورآی رآهبری
توسعه مدیریت دستگاه» میباشد و برنامه نیروی آنسانی پس آز تصویب در شورآی مذکور و تایید باالترین
مقام دستگاه برآی تایید به سازمان آرسال می گردد.
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ماده  -21سازمان موظف آست گزآرش آرزیابی آجرآی ساماندهی نیروی آنسانی دستگاه های آجرآی ی رآ در
مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورآی عالی آدآری آرآیه نماید.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار  -بخشنامه شماره  173707مورخ
 1393/12/27سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
در آجرآی مص وب ه ش م اره  206/172556مورخ  1393/12/26ش ورآی ع الی آدآری ،موض وع:
«دس تورآلعمل س اماندهی نیروی آنس انی دس تگاه های آجرآی ی» با هدف بهینه س ازی س اختار و ترکیب
نیروی آنس انی بخش دولتی ،دس تگاه های آجرآی ی موآرد ذیل رآ در تنظیم س ند برنامه نیروی آنس انی خود
رعایت نمایند:
 -1با عنایت به تعریف کارمند دس تگاه آجرآی ی در ماده ( )7قانون مدیریت خدمات کش وری که ش امل
کارکنان قرآردآدی نیز می شود و موآد ( )6و ( )32آین قانون که پست سازمانی رآ برآی تصدی یک کارمند
در نظر گرفته آس ت و بیان می دآرد هر یک آز کارکنان دس تگاه های آجرآی ی متص دی یکی آز پس تهای
س ازمانی خوآهند بود ،لذآ دس تگاه های آجرآی ی می توآنند به آس تناد آحکام فوق آلذکر ،آفرآد موض وع
تبصره ماده ( )32قانون مدیریت خدمات کشوری رآ تا سقف  % 10پستهای سازمانی و به شرط دآرآ بودن
شرآیط آحرآز شغل به پستهای سازمانی منصوب نمایند .در آین صورت ،مجموع کارمندآن هر دستگاه آعم
آز رس می ،پیمانی ،قرآردآدی موض وع تبص ره ماده ( )32و کارگری موض وع ماده ( )124قانون مدیریت
خدمات کشوری آز تعدآد پستهای سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخوآهد بود.
 -2به تجویز ماده ( )124قانون مدیریت خدمات کش وری مبنی بر آعالم مش اغل کارگری آز س وی آین
س ازمان ،آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که ماهیت وظایف وآحدهای عملیاتی آنها آیجاب می نماید
تعدآد محدودی آز مش اغل آنها مش مول مقررآت قانون کار و طرحهای طبقه بندی مش اغل کارگری باش د،
الزم آس ت عنوآن ش غل و پس ت س ازمانی مربوط آز محل پس تهای س ازمانی مص وب موجود رآ برآی آخذ
تاییدیه به آین معاونت آعالم کنند .به کارگیری نیروی جدید در مش اغل تایید ش ده ،منوط به آخذ مجوز
آس تخدآمی آز آین س ازمان و برگزآری آزمون در قالب فرآیند ماده ( )44قانون مدیریت خدمات کش وری
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میباش د .بدیهی آس ت آس تخدآم بر آس اس قانون کار ،در مش اغل مقرر در طرحهای طبقه بندی مش اغل
موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،مجاز نیست.
 -3ش اغلین مش اغلی که تا زمان آعتبار تص ویب نامه ش ماره /213471ت47643ه مورخ 1390/11/1
هیئت وزیرآن توس ط دس تگاه های آجرآی ی با آنها قرآردآد کارگری منعقد ش ده و همچنان بر همین مبنا در
دس تگاه آش تغال دآرند ،کماکان به ص ورت قرآردآد کار موقت یکس اله بر آس اس قانون کار آدآمه خدمت
می دهند و در پایان س ال ،طبق مقررآت قانون کار با آنها تس ویه حس اب می گردد و در ص ورت باقی بودن
نیاز ،در سال بعد در سقف پستهای سازمانی با آنها قرآردآد منعقد خوآهد شد.
در خاتمه ،کلیه بخشنامه ها و نظرآت آعالمی مغایر با مفاد آین بخشنامه لغو می گردد.
جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی -محمود عسکری آزآد
سنجش سالمت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام  -تصویب نامه شماره  44178/88384مورخ
 1389/4/23وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بند (ز) ماده ( )42قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب
 - 1386و با رعایت جزء (ط) بند 1تص ویب نامه ش ماره /158795ت38856ه مورخ 1386/10/1
آیین نامه آجرآی ی بند (ز) ماده ( )42قانون یاد شده رآ به شرح زیر موآفقت نمودند:
ایین نامه اجرایاای بند (ز) ماده ( )42قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1دس تگاه های آجرآی ی موظفند س المت جس مانی و روآنی دآوطلبان آس تخدآم رآ برآی آس تخدآم در
پست مورد نظر مورد سنجش قرآر دهند.
ماده  - 2آس تخدآم دآوطلبانی که ص رفا دآرآی آعتیاد به موآد مخدر ،آلکل و دخانیات می باش ند ممنوع
آست.
ماده  - 3دس تگاه های آجرآی ی می توآنند ص الحیت و توآنای ی آنجام کار دآوطلبانی که برآی آن آس تخدآم
می شوند آز طریق آزمون علمی ،مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی آحرآز نمایند.
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ماده  -4در ص ورت بروز مش کل و آعترآض دآوطلبان آس تخدآم ،مرجع نهای ی رس یدگی به توآنای ی جس می و
روآنی آنجام کار ،شورآی پزشکی دآنشگاه علوم پزشکی آستان مربوط می باشد.
ماده  -5آس تخدآم جانبازآن و معلوالن به ش رط آنکه به تش خیص بنیاد ش هید و آمور آیثارگرآن و س ازمان
بهزیستی کشور(حسب مورد) ،جانبازی و معلولیت مانع آز ماموریت کاری آنها نشود بالمانع آست.
آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/4/23به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
به کارگیری افراد با مدرک دیپلم در مشاغل خاص  -تصویب نامه شماره /34385ت  46098ه مورخ
 1389/11/19هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۶بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور و به آستناد تبصره( )۵ماده( )۴۲قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -۱۳۸۶تصویب
نمود:
آلف -به کارگیری آفرآد با مدرک تحصیلی دیپلم در مشاغل زیر مجاز آست
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

سرآیدآر
نگهبان
مامور گارد آنتظامات
تکنسین هوآ پیما
آتش نشان
کار آموز حرفه و فن
متصدی نجات
متصدی آمور دفتری
مسئول آبال و آجرآ
متصدی آمور مالیاتی
متصدی تخلیه و بارگیری
کمک کارشناس خدمات فرودگاهی

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴

مامور آجرآی ی محیط زیست
تکنسین دآمپزشکی
بهیار
کمک بهیار
مسئول آمور آرتوپدی
مدد یار معلولین
بهورز
مامور سالن
مرآقب آقدآمات تامینی و تربیتی
تحویلدآر
رآننده مقامات
ماشین نویس
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ب -حدآقل سن به کارگیری آفرآد موضوع آین تصویب نامه هجده سال تمام می باشد
ج -مناطق و موآرد به کارگیری آفرآد در مش اغل بند(آلف) حس ب مورد با پیش نهاد دس تگاه آجرآی ی با قید
مدت مشخص به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور خوآهد رسید
د -تغییر ش غل و آنتقال آفرآدی که در آجرآی آین تص ویب نامه به کار گرفته می ش وند به س ایر دس تگاه
های آجرآی ی ،مناطق یا مشاغل دیگر ممنوع آست
معاون آول رییس جمهور -محمد رضا رحیمی
لغو تصویب نامه طرح مهرافرین  -تصویب نامه شماره /130945ت  48702ه مورخ 1392/7/28
هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲/۷/۲۱بنا به پیش نهاد  ۲۰۰/۹۲/۱۲۸۰۰مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون
آساسی جمهوری آسالمی آیرآن تصویب نمود:
 -۱تص ویب نامه ش ماره /176441ت48702ه مورخ  1391/9/30موض وع طرح مهرآفرین و کلیه
پیوست ها ،آصالحات و آلحاقات بعدی آن لغو می شود.
 -۲آقدآماتی که در دس تگاه های آجرآی ی و آس تاندآری ها حس ب مورد ،قبل آز تاریخ ملغی آالثر ش دن هر
یک آز بندهای تص ویب نامه فوق و آص الحات و آلحاقات بعدی آن با توجه به نظرآت رییس مجلس
ش ورآی آس المی و با رعایت قوآنین و مقررآت آنجام ش ده آس ت ،با تش خیص معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور صحیح تلقی می شود.
 -۳با توجه به بند ( )124قانون بودجه س ال  1392کل کش ور ،هر گونه آس تخدآم در دس تگاه های
آجرآی ی ب ا رع ای ت م اده ( )44ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری و تبص ره ( )1م اده ( )51ق انون برن ام ه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن و سایر قوآنین و مقررآت مربوط صورت می گیرد.
معاون آول رییس جمهور -آسحاق جهانگیری

299

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره
 200/92/13598مورخ  1392/8/1معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی بند دو تص ویب نامه ش ماره /130945ت48702ه مورخ  1392/7/28و با توجه به آیرآدآت
قانونی رییس محترم مجلس ش ورآی آس المی به تص ویب نامه ش ماره /176441ت48702ه مورخ
 1391/9/30هیئت وزیرآن (طرح مهرآفرین) که لغو ش ده آس ت و به آس تناد موآد ( )41و ( )44قانون
مدیریت خدمات کش وری و نیز موآد ( )57( ،)51و ( )224قانون برنامه پنجم توس عه و به منظور تحقق
بندهای دوم و س وم س یاس ت های کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری (مدظله آلعالی) مبنی بر
«عدآلت محوری در جذب ،تدآوم خدمت و آرتقای منابع آنس انی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های
گزینش منابع آنسانی به منظور جذب نیروی آنسانی توآنمند ،متعهد و شایسته و پرهیز آز تنگ نظری ها و
نگرش های سلیقه آی و غیر حرفه آی» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوآنین و مقررآت
در فعالیت ها و آقدآمات مرتبط با موض وعات آس تخدآمی توس ط دس تگاه های آجرآی ی و رفع آبهامات
موجود موآرد زیر آبال می شود.
 -1با توجه به مس ئولیت آین معاونت در تعیین تکلیف آن بخش آز س همیه های آس تخدآمی موض وع
مص وبه لغو ش ده فوق آالش اره و یا س همیه های تخص یص یافته آز محل برنامه پنجم توس عه که بخش ی آز
فرآیندهای آس تخدآمی آن آنجام ش ده آس ت ،دس تگاه های آجرآی ی موظفند آز تاریخ آبال آین بخش نامه،
قبل آز آنجام هر گونه آقدآم در هر یک آز مرآحل آستخدآمی نظیر آنتشار آگهی آستخدآمی ،برگزآری آزمون
آز محل آگهی های آس تخدآمی آنتش ار یافته ،آعالم نتایج آزمون های آس تخدآمی برگزآر ش ده ،معرفی آفرآد
پذیرفته شده آز محل آزمون های آستخدآمی برگزآر شده برآی طی مرآحل گزینش ،مدآرک و مستندآت زیر
رآ به همرآه تکمیل کار برگ های ش ماره یک و دو پیوس ت آین بخش نامه به آین معاونت آرس ال نمایند تا
پس آز بررسی ،در مورد آنها آتخاذ تصمیم شود.
آلف -تاییدیه پادآر بودن آعتبار در بودجه س االنه برآی آس تخدآم های مورد نظر با تایید معاونت برنامه
ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور
ب -برگ تعیین مش خص ات ش غل که به تایید کمیته آجرآی ی طرح طبقه بندی مش اغل دس تگاه رس یده
آست.
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ج -آگهی آستخدآمی منتشر شده در روزنامه های ک ثیرآالنتشار
د -فهرست پذیرفته شد گان یک و نیم برآبر ظرفیت برآی آزمون های ی که نتایج آنها آعالم شده آست.
تبص ره -مس ئولیت آرس ال مدآرک درخوآس تی موض وع آین بند در آس تخدآم های آنجام ش ده توس ط
آس تاندآری ها با آس تاندآری آس ت و آرس ال تاییدیه آعتبار آز معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس
جمهور مبنی بر پادآر بودن آعتبار آستخدآم های آنجام شده آلزآمی آست.
 -2ص دور هر گونه مجوز آس تخدآمی جدید آز محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توس عه ،منوط به
آرسال آطالعات الزم بر آساس کار برگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و آلزآمات تعیین شده
در ماده ( )51قانون مذکور آست.
 -3آزمون های آس تخدآمی که بدون رعایت آلزآمات و فرآیندهای قانونی مربوط آز جمله آس تخدآم بدون
نشر آگهی در روزنامه های ک ثیرآالنتشار موضوع ماده ( )44قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورآلعمل
مربوط آنجام شده ،فاقد آعتبار آست.
 -4با توجه به لغو س همیه های آس تخدآمی (ملی و آس تانی) در مص وبه مذکور (طرح مهرآفرین) ،مس ئولیت
س یاس تگذآری و برنامه ریزی در زمینه منابع آنس انی و تش خیص ض رورت نیازهای آس تخدآمی وآحدهای
آس تانی بر عهده دس تگاه های آجرآی ی آس ت و وآحدهای آس تانی باید نیازهای آس تخدآمی خود رآ برآی
بررسی به ستاد دستگاه آجرآی ی ذی ربط منعکس نمایند.
 -5نیازهای آس تخدآمی آس تاندآری ها ،با رعایت مفاد بند دو آین بخش نامه ،آز طریق وزآرت کش ور به آین
معاونت برآی طی مرآحل قانونی منعکس خوآهد شد.
 -6موآرد آعالمی و مکاتبات آنجام ش ده آز س وی آین معاونت با دس تگاه های آجرآی ی مبنی بر معرفی آفرآد
با ذکر نام برآی آس تخدآم موردی و یا بکارگیری به ص ورت قرآردآدی که قبل آز آبال آین بخش نامه آنجام
شده در صورت عدم آنطباق با فرآیند قانونی مذکور در آین بخشنامه ،لغو می شود.
 -7در آجرآی تبصره دو ماده ( )57قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده  46قانون مدیریت خدمات
کش وری ،تبدیل وض ع مس تخدمان پیمانی به رس می آزمایش ی منوط به دریافت مجوز آس تخدآم رس می آز
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور و
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آین معاونت و قبولی در آزمون 1آس ت .بکارگیری نیروی آنس انی در بدو ورود به خدمات دولتی بص ورت
پیمانی می باشد.
 -8در آجرآی بند «ه» ماده ( )50قانون برنامه پنجم توس عه ،ب کارگیری نیروی قرآردآد کار معین ( کار
مش خص) و یا س اعتی با رعایت تبص ره ذیل ماده ( )32قانون مدیریت خدمات کش وری و بر آس اس موآرد
زیر آنجام می شود:
آلف -چن انچ ه تع دآد نیروه ای قرآردآد ک ار معین (ک ار مش خص) و س اعتی دس تگ اه آجرآی ی ت ا قب ل آز
 1390/1/1برآبر یا بیش تر آز س قف مقرر قانونی موض وع تبص ره ذیل ماده ( )32قانون مدیریت خدمات
کش وری باش د ،بکارگیری نیروی قرآردآدی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی ص رفا در ص ورت رس یدن به
پایین تر آز سقف تعیین شده در قانون ،در سقف آعتبارآت قانونی تا  % 10پست های سازمانی مصوب،
مجاز آست.
ب -چنانچه تعدآد نیروهای قرآردآد آنجام کار معین (کار مش خص) و س اعتی دس تگاه آجرآی ی قبل آز
 1390/1/1و یا بعد آز آن کمتر آز سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده ( )32قانون مذکور باشد،
بکارگیری نیروی قرآردآدی جدید تا رس یدن به س قف  % 10پس ت های س ازمانی مص وب و با رعایت
آعتبارآت قانونی ممکن خوآهد بود.
ج -بکارگیری نیروی قرآردآدی به جای نیروهای قرآردآدی خارج ش ده ،بدون رعایت موآرد (آلف) و (ب)
آین بند مجاز نمی باشد.
د -بکارگیری نیروی قرآردآدی ،به نس بت  % 10پس ت های مص وب ،برآی آن دس ته آز وآحدهای دس تگاه
های آجرآی ی (ملی و آس تانی) که بودجه و ذی حس اب مس تقل دآرند محاس به می ش ود و جابجای ی آین
میزآن بین وآحدها با رعایت  % 10کل پس ت های س ازمانی با تایید باالترین مقام آجرآی ی آن دس تگاه
آجرآی ی آمکان پذیر آست.

 1دآدنامه شماره  163مورخ  1394/2/28هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری (قید قبولی در آزمون در طول برنامه پنجم باطل
می باشد).
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 -9قرآردآد آنجام کار معین (کار مش خص) و س اعتی منعقد ش ده با آفرآد وآجد ش رآیط ص رفا در همان
دس تگاه آجرآی ی معتبر آس ت و جابجای ی و آنتقال آین نیروها میان دس تگاه های آجرآی ی مجاز نیس ت.
بکارگیری آین گونه آفرآد در دستگاه های آجرآی ی دیگر تنها با رعایت ضوآبط آین بخشنامه ممکن آست.
 -10بند ( )13ض وآبط آجرآی ی بودجه س ال  1392موض وع مص وبه ش ماره /101959ت49403ه مورخ
 1392/5/6هیئت محترم وزیرآن با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده ( )32قانون مدیریت
خدمات کشوری و موآد ( )51و ( )57قانون برنامه پنجم توسعه آنجام می شود.
 -11دس تگاه های آجرآی ی مکلفند آطالعات آفرآد وآجد ش رآیط بند ( )8رآ که بر آس اس مجوزهای قانونی به
کار گرفته ش ده آند ،پس آز تایید ذی حس اب آز طریق س امانه کارمند آیرآن منعکس نمایند تا زمینه ص دور
شنا سه قرآردآدی آز طریق سامانه آلک ترونیکی مذکور فرآهم شود.
جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -محمود عسکری آزآد
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دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایاای -
بخشنامه شماره  200/93/9757مورخ  1393/7/19معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییس جمهور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسات مورخ  1393/4/4و  1393/4/17و 1393/5/14
جهت تحقق بندهای( )2و ( )3س یاس تهای کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدآلت
محوری در جذب ،تدآوم خدمت و آرتقای منابع آنس انی» و «بهبود معیارها و روز آمدی روش های گزینش
منابع آنسانی به منظور جذب نیروی آنسانی توآنمند ،متعهد و شایسته و پرهیز آز تنگ نظریها و نگرشهای
س لیقه آی و غیر حرفه آی» ،به آس تناد ماده ( )44و بند ( )3قس مت «ب» ماده( )116قانون مدیریت
خدمات کش وری و با هدف آس تقرآر نظام س نجش دآنش عمومی ،مهارتهای ش غلی و ویژگیهای ش خص یتی
دآوطلبان بر آس اس ش ایس تگیهای مورد نیاز مش اغل و همچنین به منظور فرآهم نمودن بس تر آجرآی ی
مناس ب برآی تحقق عدآلت آس تخدآمی و قض ای رقابتی ،آفزآیش آعتبار نتایج آزمونهای آس تخدآمی ،کاهش
هزینه های برگزآری آزمون ها ،آفزآیش رض ایت مندی دآوطلبان و تنوع آنتخاب برآی آنان ،دس تورآلعمل
جدید نحوه برگزآری آمتحان عمومی و تخص ص ی برآی آس تخدآم آفرآد در دس تگاه های آجرآی ی رآ به ش رح
پیوست در  36ماده و  20تبصره تصویب نمود ،که مرآتب جهت آجرآ آبال میگردد.
آز تاریخ آین بخش نامه ،بخش نامه ش ماره  200/84597مورخ  1388/9/8لغو و جذب و آس تخدآم آفرآد
به صورت رسمی و پیمانی آز محل مجوزهای آستخدآمی ،صرفا بر آساس آین دستورآلعمل صورت پذیرفت.
ضمنا در خصوص آگهی های آستخدآمی صادره قبلی ،دستگاه های آجرآی ی بر آساس دستورآلعمل منضم
به بخشنامه فوق آلذکر آقدآم خوآهند نمود.
دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایاای
ماده  - 1تعاریف و آختصارآت
سازمان :سازمان آدآری و آستخدآمی کشور

1

سامانه آمتحانات :سامانه آلک ترونیکی آمتحانات و مسابقات آستخدآمی.
 1بخشنامه شماره  1172660مورخ  1396/2/26سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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مجوز آس تخدآمی :آجازه آس تخدآم در دس تگاه آجرآی ی که بر آس اس س یاس تها و آلزآمات قانونی ،در س قف
پس تهای س ازمانی مص وب بال تص دی و آعتبارآت مص وب ،در زمان مش خص آز طریق س ازمان آعالم می
گردد.
آگهی آس تخدآمی :آگهی مربوط به تمام یا بخش ی آز مجوزهای آس تخدآمی دس تگاه های آجرآی ی برآی آطالع
رس انی جهت ثبت نام دآوطلبان وآجد ش رآیط آس ت که با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط آز جمله «طرح
طبقه بندی و آرزشیابی مشاغل مستخدمین دولت» و «تشکیالت تفصیلی مصوب دستگاه آجرآی ی» تنظیم
می شود.
...
حیطه عمومی آمتحان :س نجش توآنمندیها و معلومات عمومی دآوطلبان آس تخدآم ،ش امل دآنش عمومی،
هوش و آس تعدآد یادگیری ،توآنمندی ذهنی و روآن ش ناختی و آطالعات و معلومات پایه آس ت که به
صورت ک تبی برگزآر می شود.
حیطه تخص ص ی آمتحان :س نجش دآنش و معلومات تخص ص ی دآوطلبان آس تخدآم آس ت که برآی تص دی
شغل مورد نظر به صورت ک تبی برگزآر میشود.
حیطه مش ترک فرآگیر :س نجش حیطه های عمومی و تخص ص ی آس ت که بر آس اس ش غل در فوآص ل زمانی
مش خص ،آز طریق آمتحان به ص ورت متمرکز و س رآس ری ،با تجمیع آگهی های آس تخدآمی مورد تایید
سازمان در هر دوره ،توسط سازمان برگزآر می گردد.
دفترچه آمتحان مش ترک :دفترچه رآهنمای ثبت نام دآوطلبان در آمتحان مش ترک فرآگیر و یا خاص آس ت
که به صورت عمومی توسط موسسه مجری آنتشار می یابد.
آمتحان مش ترک خاص :ش امل حیطه های عمومی و تخص ص ی آمتحان برآی برخی آز مش اغل عمومی نظیر
حرآس ت ،گزینش ،حقوقی آس ت که در فوآص ل زمانی مش خص به ص ورت متمرکز در س طح کش ور توس ط
موسسه مجری و با رآهبری و نظارت سازمان برگزآر می گردد.
حد نص اب :کس ب حدآقل پنجاه درص د ( )% 50آمتیاز مک تس به توس ط نفر آول ،با آرزش وزنی چهل
درصد( )% 40برآی حیطه عمومی و شصت درصد( )% 60برآی حیطه تخصصی در هر شغل.
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مو سسه مجری :مو سسات تایید صالحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور ،مرکز آموزش
مدیریت دولتی و ،)...تعاونی و یا خص وص ی که توس ط س ازمان به عنوآن مس ئول آجرآی آمتحان مش ترک
تعیین می گردند.
مص احبه آس تخدآمی :س نجش حض وری ش ایس تگی دآوطلبان آس تخدآم آز نظر مهارت ش غلی و ویژگیهای
شخصیتی نظیر مهارت آرتباطی ،عالیق ،آستعدآد یادگیری و ...می باشد.
مرآکز آرزیابی :موسسات دولتی ،تعاونی و یا خصوصی که بر آساس دستورآلعمل آعتبار سنجی ،صالحیت
آنها توسط سازمان تایید و مسئول آجرآی مصاحبه آستخدآمی می باشند.
دآوطلب بومی :آفرآدی که حدآقل دآرآی یکی آز ویژگیهای زیر باشند ،دآوطلب بومی تلقی می گردند:
آلف  -ش هرس تان یا آس تان محل تولد دآوطلب یا همس ر وی با ش هرس تان یا آس تان محل مورد تقاض ا برآی
آستخدآم یکی باشد.
ب -همسر و فرزندآن کارمندآن رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (آعم آز شاغل و یا بازنشسته) که
ش هرس تان یا آس تان محل خدمت فعلی یا بازنش س تگی آنان با ش هرس تان یا آس تان محل مورد تقاض ا برآی
آستخدآم آنان یکی باشد.
ج -دآوطلب حدآقل چهار ( )4سال آز سنوآت تحصیلی (آبتدآی ی ،رآهنمای ی ،دبیرستان و یا دآنشگاه) رآ
به صورت متوآلی یا متناوب در شهرستان و یا آستان محل مورد تقاضا برآی آستخدآم طی کرده باشد.
د -دآوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی ،حدآقل چهار ( )4سال سابقه پردآخت حق بیمه در شهرستان و
یا آس تان محل مورد تقاض ا برآی آس تخدآم رآ دآش ته باش ند (پردآخت حق بیمه به مدت تعیین ش ده ص رفا
توسط یکی آز موآرد مذکور قابل آحتساب آست).
تبصره -مبنای آستان و شهرستان برآی تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
ماده  - 2آس تخدآم در دس تگاه های آجرآی ی ،بر آس اس مجوزهای ص ادره توس ط س ازمان و آز میان
دآوطلبان وآجد ش رآیط که نمرآت الزم رآ در آمتحان مش ترک و مص احبه آس تخدآمی بر آس اس ض وآبط آین
دس تورآلعمل کس ب کرده باش ند و آز نظر گزینش آخالقی -عقیدتی وآجد ش رآیط تش خیص دآده ش وند ،با
تایید سازمان صورت خوآهد گرفت.
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ماده  - 3دس تگاه های آجرآی ی مکلفند نس بت به تدوین برنامه نیروی آنس انی آقدآم نموده و نیازهای
آستخدآمی خود رآ بر آساس برنامه فوق تعیین و برآی آخذ سهمیه آستخدآمی آز سازمان با رعایت قوآنین و
مقررآت مربوطه آقدآم نمایند.
ماده  -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند ،درخوآس ت مجوزهای آس تخدآمی خود رآ با رعایت موآرد ذیل به
س ازمان آرس ال نمایند .س ازمان نیز پس آز بررس ی ،نس بت به تایید یا عدم تایید مجوز درخوآس تی آقدآم و
نتیجه رآ به دستگاه آجرآی ی آعالم می نماید.
 تبیین ضرورت نیازهای آستخدآمی تامین آعتبار الزم برآی آستخدآم های پیشنهادی در بودجه سنوآتی وجود ساختار سازمانی مصوب در آجرآی ماده ( )29و ( )31قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت آلزآمات ،آحکام و س یاس تهای قانونی مص وب در خص وص آص الح س اختار و ترکیب نیروی آنس انیو کاهش نیروی آنسانی در آمور تصدی و غیر حاکمیتی
ماده  - 5دس تگاه آجرآی ی موظف آس ت به منظور جذب نیروی آنس انی آز محل مجوزهای آس تخدآمی
ماخوذه ،متن آگهی آستخدآم پیشنهادی رآ (مطابق نمونه پیوست) برآی تایید و آخذ مجوز نشر به سازمان
آرسال نماید.
تبص ره  -1دس تگاه آجرآی ی موظف آس ت قبل آز آرس ال متن آگهی آس تخدآم پیش نهادی در چارچوب
مجوزهای آستخدآمی ماخوذه ،و پس آز تایید مشاغل مورد نظر بر آساس «برگ تعیین مشخصات شغل»
توس ط س ازمان ،آقدآمات الزم رآ در خص وص آجرآی قوآنین و مقررآت مربوط به آیثارگرآن به عمل آورد .در
صورتی که سهمیه  25درصد قانونی آیثارگرآن آز بین آفرآد معرفی شده آز سوی بنیاد شهید و آمور آیثارگرآن
تامین نگردد ،دستگاه آجرآی ی میتوآند باقی مانده سهمیه فوق آلذکر رآ در آگهی آستخدآم لحاظ نماید.
تبص ره  -2دس تگاه آجرآی ی میتوآند در ص ورتی که در قوآنین و مقررآت قبلی مورد عمل خود ش رآیطی عالوه
بر ش رآیط مندرج در ماده ( )42قانون مدیریت خدمات کش وری دآش ته باش د ،آن رآ در زمان تنظیم آگهی
آستخدآم منظور نماید.
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ماده  - 6مجوز آنتش ار آگهی آس تخدآم پس آز بررس ی و تطبیق « پیش نویس آگهی آس تخدآم پیش نهادی»و
« برگ تعیین مشخصات شغل» مربوط به مشاغل آگهی آستخدآم با ضوآبط جاری ،توسط معاونت صادر
خوآهد ش د .در ص ورت تایید آگهی آس تخدآم پیش نهادی آز س وی س ازمان ،آمکان آنتش ار آن در آولین
آمتحان مشترک فرآهم خوآهد شد.
ماده  -7دستگاه آجرآی ی موظف آست برآی آستخدآم آز محل مجوز صادره ،نسخه آی آز آگهی آستخدآمی
تایید شده توسط سازمان رآ حدآقل  45روز قبل آز زمان برگزآری آمتحان مشترک به مو سسه مجری جهت
درج در دفترچه آمتحان مشترک و آنتشار عمومی آرسال نماید.
ماده  -8آمتحان آس تخدآم (عمومی و تخص ص ی) برآی دس تگاه های آجرآی ی که دآرآی مجوز آس تخدآمی و
مجوز آنتش ار آگهی آس تخدآم می باش ند ،به ص ورت آمتحان مش ترک فرآگیر حدآک ثر دوبار در س ال (در
فصل بهار و پاییز) توسط سازمان برگزآر می شود.
ماده  - 9آمتحانات مشترک فرآگیر با رعایت شرآیط ذیل ،برنامه ریزی و آجرآ می گردد:
 درج نیازهای آس تخدآمی دس تگاه های آجرآی ی (دآرآی مجوز نش ر آگهی آس تخدآم) به تفکیک دس تگاهآجرآی ی ،تعدآد ،شغل و محل جغرآفیای ی مورد تقاضا در دفترچه آمتحان مشترک.
 فرآهم نمودن آمکان آنتخاب متعدد برآی دآوطلبان آستخدآم در یک شغل به تفکیک دستگاه ،شغل ومحل جغرآفیای ی (با تعیین آولویت آنتخاب ،برآی مشاغلی که شرآیط آحرآز آن رآ دآرند).
 آجرآی آمتحان مشترک فرآگیر بر آساس مشاغل در مقاطع زمانی مشخص. آمکان آنجام فرآیندهای مختلف آمتحان مش ترک فرآگیر و آرس ال و دریافت مدآرک و مس تندآت مورد نیازآن نظیر ثبت نام ،صدور کارت ،آعالم نتایج و ...در سامانه آمتحانات.
تبص ره -س ازمان موظف آس ت با همکاری دس تگاه های آجرآی ی نس بت به تعیین « حیطه های آمتحان
تخصصی» برآی هر یک آز مشاغل مربوط آقدآم نماید.
ماده  - 10س ازمان می توآند متناس ب با ظرفیت های جذب نش ده دس تگاه های آجرآی ی در ش غل محل
های تعیین ش ده در آگهی آس تخدآمی ،نس بت به آعالم تکمیل ظرفیت آز ش رکت کنندگانی که حد نص اب

310

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

الزم رآ کس ب نموده آند به ترتیب نمره فض لی و مش روط بر دآش تن ش رآیط آحرآز و ش رآیط مندرج در آگهی
آستخدآمی آقدآم نماید.
ماده  -11سوآالت مربوط به حیطه های عمومی آمتحان مشترک توسط سازمان و با رعایت مقررآت آسناد
طبقه بندی ش ده تهیه می ش ود .س ازمان می توآند تهیه س وآالت عمومی و تخص ص ی رآ به موس س ه مجری
تفویض نماید.
ماده  -12موآد آمتحان عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
 -1معارف آسالمی
 -2زبان و آدبیات فارسی
 -3آطالعات عمومی ،دآنش آجتماعی و حقوق آساسی
 -4ریاضی و آمار مقدماتی
 -5زبان آنگلیسی عمومی
 -6هوش و توآنمندیهای ذهنی
 -7فناوری آطالعات
تبص ره  -1تعدآد س وآالت آمتحان عمومی حدآقل  100و حدآک ثر  150س وآل خوآهد بود که به ص ورت
چهار گزینه آی و با آحتساب یک سوم نمره منفی طرآحی خوآهد شد.
تبص ره  -2س وآالت معارف آس المی مربوط به پیروآن س ایر مذآهب آس المی مص رح در قانون آس اس ی
جمهوری آسالمی آیرآن(حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و آحکام فقهی آنان طرآحی
خوآهد شد.
تبصره  - 3آقلیتهای دینی مصرح در قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن آز پاسخگوی ی به سوآالت معارف
آس المی معاف بوده و در آین ص ورت نمره مک تس به آین دآوطلبان ،بر آس اس مجموع ترآز ش ده س ایر
سوآالت محاسبه خوآهد شد.
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تبص ره  - 4به منظور آحرآز مهارتهای پایه و عمومی فناوری آطالعات آفرآد وآجد ش رآیط جهت آس تخدآم در
مش اغل تخص ص ی ،کارش ناس ی و باالتر (موض وع تبص ره دو ماده ( )42قانون مدیریت خدمات کش وری)
دآوطلبان آستخدآم موظفند حدآک ثر یک ماه پس آز آعالم تایید گزینش ،مدآرک مربوط به کسب مهارتهای
هفتگانه ( )ICDLصادره آز مرآکز و موسسات تایید صالحیت شده توسط سازمان رآ آرآیه نمایند.
ماده ... -13
ماده  - 14سوآالت حیطه های تخصصی در آمتحان مشترک با توجه به شغل مورد نظر و به صورت چهار
گزینه آی با آحتساب یک سوم نمره منفی به تعدآد حدآقل  50و حدآک ثر  100سوآل خوآهد بود.
ماده  -15دس تگاه های آجرآی ی می توآنند نس بت به آنجام مص احبه های آس تخدآمی آز پذیرفته ش د گان
آمتحان مش ترک آقدآم نمایند .ش رط الزم برآی آنتخاب آفرآد جهت آنجام مص احبه آس تخدآمی ،کس ب حد
نص اب می باش د و آنتخاب آفرآد بر آس اس مجموع نمره فض لی آنان (با وزن چهل درص د ( )% 40برآی
حیطه عمومی و شصت درصد ( )% 60برآی حیطه تخصصی) به تعدآد  2تا  3برآبر ظرفیت پذیرش در هر
شغل و محل مورد تقاضا صورت می پذیرد.
تبص ره  - 1در ص ورتی که تعدآد آفرآد دآرآی حد نص اب در مش اغل و محل مورد تقاض ا کمتر آز ظرفیت
پذیرش باشد ،همه آفرآد وآجد حد نصاب برآی آنجام سایر مرآحل مربوط معرفی خوآهند شد.
تبصره  - 2موسسه مجری فهرست پذیرفته شد گان رآ برآی مصاحبه آستخدآمی آز طریق سامانه آمتحانات
آعالم می نماید.
سامانه مذکور آمکان دسترسی دستگاه های آجرآی ی و آفرآد پذیرفته شده رآ به نتایج آمتحان مشترک فرآهم
خوآهد نمود.
تبصره  -3دستگاه آجرآی ی میتوآند مصاحبه های آستخدآمی خود رآ به مرآکز آرزیابی وآگذآر نماید.
ماده  -16دستگاه آجرآی ی موظف آست پس آز برگزآری مصاحبه آستخدآمی ،نسبت به معرفی آفرآد آصلی
به گزینش بر آس اس مجموع نمره فض لی آنان با وزن هفتاد درص د ( )% 70برآی آمتحان مش ترک (با در
نظر گرفتن وزنهای تعیین ش ده برآی حیطه های عمومی و تخص ص ی در ماده  )15و س ی درص د ()% 30
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برآی مص احبه آس تخدآمی ،به تعدآد یک برآبر ظرفیت پذیرش آقدآم نماید .در ص ورت عدم تایید آفرآد
معرفی شده در فرآیند گزینش ،نفرآت ذخیره به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خوآهند شد.
تبصره  -1در صورت عدم برگزآری مصاحبه آستخدآمی ،برآی معرفی آفرآد دآرآی حد نصاب به گزینش ،بر
آس اس مجموع نمره فض لی آنان (با وزن چهل درص د ( )%40برآی حیطه عمومی و ش ص ت درص د ()%60
برآی حیطه تخصصی) برآبر تعدآد ظرفیت پذیرش آقدآم می گردد.
تبص ره  - 2در ص ورت مس اوی بودن نمرآت مک تس به دآوطلبان ،آولویت معرفی به گزینش به ترتیب با
شاغلین قرآردآدی دستگاه آجرآی ی ،آفرآد بومی شهرستان و بومی آستان می باشد.
ماده  -17دس تگاه آجرآی ی موظف آس ت با در نظر گرفتن س همیه های قانونی (آیثارگرآن و معلولین)،
حدآک ثر ظرف مدت پانزده( )15روز پس آز تایید فهرس ت پذیرفته ش د گان آص لی توس ط س ازمان،
مشخصات آفرآد مذکور رآ برآی آدآمه مرآحل جذب و آستخدآم به گزینش آعالم نماید.
ماده  - 18هسته های گزینش دستگاه های آجرآی ی موظفند با رعایت ماده ( )16قانون گزینش نسبت به
آعالم نظر در خصوص فرد یا آفرآد معرفی شده در موعد مقرر آقدآم نمایند.
ماده  - 19در ص ورتی که پس آز آعالم نظر گزینش ،نیروی آنس انی مورد نیاز آز بین دآوطلبانی که در
مص احبه آس تخدآمی پذیرفته آند تامین نگردد ،دس تگاه آجرآی ی میتوآند آز س ایر دآوطلبان همان ش غل و
محل مورد تقاض ا که در آمتحان مش ترک حد نص اب الزم رآ کس ب نموده آند ،به ترتیب نمره فض لی برآی
آنجام سایر مرآحل آستخدآمی دعوت به عمل آورد.
ماده  - 20دس تگاه آجرآی ی موظف آس ت پس آز وص ول نظر گزینش ،نس بت به آطالع رس انی به پذیرفته
ش د گان نهای ی آقدآم نماید و پذیرفته ش د گان نیز باید حدآک ثر ظرف مدت یک ماه پس آز آعالم دس تگاه
جهت آدآمه مرآحل جذب و آس تخدآم به دس تگاه آجرآی ی مربوط مرآجعه نمایند .عدم مرآجعه در مهلت
مقرر ،به منزله آنصرآف آز آستخدآم در دستگاه آجرآی ی میباشد.
ماده  -21دستگاه آجرآی ی موظف آست حدآک ثر ظرف مدت سه ( )3ماه پس آز آعالم نظر گزینش و آنجام
سایر تشریفات آستخدآمی ،بعد آز آخذ شماره مستخدم برآی آفرآد پذیرفته شده نهای ی آز سازمان ،نسبت
به صدور حکم کارگزینی آنان آقدآم نماید.
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تبص ره  - 1در ص ورت عدم مرآجعه پذیرفته ش د گان نهای ی ظرف مهلت مقرر یا آنص رآف ک تبی آنان قبل آز
ص دور حکم کارگزینی ،دس تگاه آجرآی ی میتوآند با رعایت مفاد آین دس تورآلعمل نس بت به جایگزینی
نفرآت به ترتیب نمره فض لی در همان ش غل و محل مورد تقاض ا که حد نص اب آمتحان مش ترک رآ کس ب
نمودهاند ،آقدآم نماید.
تبص ره  - 2ص دور ش ماره مس تخدم ص رفا برآی آن گروه آز پذیرفته ش د گان نهای ی که با رعایت مفاد آین
دستورآلعمل جذب گردیده آند ،آمکان پذیر آست.
ماده  - 22س ازمان میتوآند آز طریق فرآخوآن عمومی در مش اغل خاص نس بت به برگزآری آمتحان مش ترک
خاص توس ط موس س ه مجری آقدآم نماید و دس تگاه های آجرآی ی با هماهنگی س ازمان آز محل مجوزهای
قانونی ماخوذه و در چارچوب قوآنین و مقررآت جاری آز میان دآوطلبان وآجد شرآیط که حد نصاب الزم رآ
کس ب نموده و آطالعات آنان در س امانه آمتحانات وجود دآرد ،نس بت به آنتخاب آفرآد بر آس اس نمره
فضلی برآی آنجام سایر مرآحل آستخدآم آقدآم نمایند.
تبصره -تشخیص و تایید مشاغل خاص با سازمان خوآهد بود.
ماده  -23س ازمان موظف آس ت س امانه آمتحانات رآ حدآک ثر ظرف مدت س ه ( )3ماه آز تاریخ آبال آین
دس تورآلعمل آیجاد نماید .آین س امانه آمکان آنجام فرآیندهای زیر رآ در خص وص آمتحانات مش ترک فرآهم
میاورد:
 آطالع رسانی عمومی به دآوطلبان آستخدآم آمکان ثبت نام دآوطلبان ،صدور کارت ،آعالم نتایج و... آعالم فهرست پذیرفته شد گان آولیه و نهای ی در هر یک آز مرآحل آستخدآمماده  -24آطالعات آفرآد ش رکت کننده در آمتحانات مش ترک که حد نص اب الزم رآ کس ب نموده ولی به
دلی ل مح دودیت ظرفی ت پذیرش در دس تگ اه ه ای آجرآی ی جذب نگردیده آند ،در س امانه آمتح انات
نگهدآری خوآهد شد.
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تبص ره  -1نتایج هر آمتحان مش ترک فرآگیر و یا خاص به مدت دو ( )2س ال آز تاریخ آجرآی آزمون معتبر
خوآهد بود .همچنین ،درج آطالعات آفرآد مذکور و نتایج آمتحان مشترک در سامانه آمتحانات ،حقی برآی
آفرآد جهت آستخدآم در دستگاه های آجرآی ی آیجاد نمی نماید.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی می توآنند با هماهنگی س ازمان در هر یک آز مش اغل و محل مورد تقاض ا
که دآوطلب ندآش ته و یا آفرآد پذیرفته ش ده کمتر آز نیاز دس تگاه باش ند ،آز بین پذیرفته ش دگانی که
آطالعات آنان در همان ش غل در بانک آطالعات آفرآد وآجد ش رآیط س امانه آمتحانات ثبت گردیده (در
ص ورت وجود ش رآیط آحرآز و موآفقت دآوطلب) به ترتیب نمره فض لی نس بت به جذب دآوطلبان آقدآم
نمایند.
ماده  - 25آفرآد دآرآی حد نص اب که آس امی آنها در س امانه آمتحانات درج گردیده ،در ص ورت تمایل به
کس ب آمتیازآت باالتر ویا تغییر ش غل خود میتوآنند حس ب مورد در س ایر آمتحانات مش ترک نیز متناس ب
با رش ته تحص یلی خود ش رکت نمایند .چنانچه دآوطلبان مذکور در آمتحان مش ترک بعدی نیز حد نص اب
الزم رآ کس ب نمایند ،نتایج هر دو آمتحان مش ترک در س امانه مذکور ثبت و در مهلت تعیین ش ده دآرآی
آعتبار خوآهد بود.
ماده  - 26مال ک عمل برآی فرآغت آز تحصیل ،معافیت دآئم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن
دآوطلبان ،آخرین روز مهلت ثبت نام آمتحان مشترک می باشد.
ماده  - 27نمره دآوطلبان بومی آس تان با ض ریب «یک و دو دهم» ( )2.1و بومی ش هرس تان با ض ریب
«یک و چهار دهم» ( )4.1نمره مک تس به در هر حیطه آز آمتحان مش ترک و مص احبه آس تخدآمی محاس به
می گردد.
ماده … - 28

1

ماده  -29تخص یص مجوزهای آس تخدآمی مربوط به مناطق محروم و کمتر توس عه یافته تا ص د در ص د
( )%100به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه آجرآی ی و تایید سازمان آمکان پذیر آست.

 1دآدنامه شماره  743مورخ  1396/8/9هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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1

ماده  -31مدآرک تحص یلی پایین تر یا باالتر آز مقاطع تحص یلی آعالم ش ده در ش رآیط آحرآز مش اغل در
آگهی آستخدآم و همچنین ،مدآرک معادل ،برآی شرکت در آمتحان مشترک و آستخدآم معتبر نمی باشد.
ماده  - 32دستگاه های آجرآی ی مکلفند آگهی آستخدآمی تایید شده رآ جهت آطالعرسانی عمومی در درگاه
آلک ترونیکی دستگاه خود قرآر دهند.
ماده  -33آیثارگرآن مشمول قوآنین و مقررآت خاص خود میباشند.
ماده  -34سهمیه آستخدآمی معلولین در صورت کسب حد نصاب ،سه درصد ( )%3آست.
ماده  - 35آگهی های آستخدآمی باید به گونه آی تنظیم شود که موآرد مرتبط با وظایف و آگاهی دآوطلبان
آستخدآم آز جمله شرآیط و فرآیندهای مختلف آستخدآم ،در آن لحاظ گردد.
ماده  -36آین دس تورآلعمل در  36ماده و  20تبص ره در تاریخ  1393/5/14به تص ویب ش ورآی توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور رس یده و جایگزین دس تورآلعمل نحوه برگزآری آمتحان عمومی و
تخص ص ی ش ماره  200/84597مورخ 1388/9/8و ش یوه نامه  200/15941مورخ 1389/2/18
گردی ده و بخش ن ام ه ه ای ش م اره  200/1709مورخ  1389/1/25و  200/90/46635مورخ
 1390/10/3و  200/91/9163مورخ  1392/5/12لغو می گردد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد

 1دآدنامه شماره  656 - 659مورخ  1396/7/4هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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فصل هفتم قانون  -استخدام
تعیین مشاغل حاکمیتی  -بخشنامه شماره  200/90465مورخ  1388/9/24معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی ماده ( )45قانون مدیریت خدمات کش وری و به منظور بررس ی و تعیین مش اغل حاکمیتی
خوآهش مند آس ت دس تور فرمایید با توجه به موآرد زیر نس بت به تهیه فهرس ت مش اغل حاکمیتی آن
وزآرتخانه  /س ازمان و موس س ات و ش رک تهای دولتی وآبس ته آقدآم و حدآک ثر تا پایان بهمن ماه س ال جاری
به آین معاونت آرسال نمایند:
-1بر آس اس آمور حاکمیتی تعیین ش ده در ماده ( ،)8وظایف حاکمیتی مطابق قوآنین و مقررآت مربوط
مشخص شود.
-2بر آس اس وظایف حاکمیتی ،وآحدهای عملیاتی دس تگاه آجرآی ی که عهده دآر آرآیه خدمات مس تقیم به
مردم هستند مشخص شود.
-3آن دس ته آز وآحدهای عملیاتی که فعالیتهای آنها قابل آنجام توس ط بخش غیر دولتی هس تند مش خص
شود.
 -4آن دسته آز وآحدهای عملیاتی که فعالیتهای آنها صرفا توسط دولت باید آنجام شود مشخص شوند.
-5عناوین کلیه مش اغل وآحدهای عملیاتی موض وع بند( )4به جز مش اغل پش تیبانی به عنوآن مش اغل
حاکمیتی آحصاء شوند.
-6عناوین کلیه مش اغل وآحدهای ی که عهده دآر برنامه ریزی ،س یاس تگذآری و نظارت در حوزه مرکزی
وزآرتخانه  /موس س ه (به آس تثنای مش اغل پش تیبانی) دس تگاه قرآر گرفته آند به عنوآن مش اغل حاکمیتی
آحصاء شوند.
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ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی  -تصویب نامه شماره  44913/163467مورخ  1389/7/22وزیران
عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد تبص ره ( )2ماده ( )45قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب
 - 1386و با رعایت تصویب نامه شماره /158795ت 38856ک مورخ  1386/10/1تصویب نمودند:
 -1پستهای سازمانی (شغل) دستگاه های آجرآی ی که در مجموعه تشکیالت تفصیلی در آجرآی ماده ()29
قانون مدیریت خدمات کش وری به تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور رس یده
آند ،مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خوآهند بود.
 -2شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر آست:
آلف  -نوع وظایف وآحد س ازمانی در تطبیق با آمور حاکمیتی موض وع ماده ( )8قانون مدیریت خدمات
کشوری.
ب -محل جغرآفیای ی آستقرآر پست سازمانی.
ج -حساسیت شغل (پست).
د -عدم آمکان آنجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.
 -3پستهای سازمانی وآحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای آستانی وزآرتخانه ها سازمانهای
مس تقل تحت نظر رییس جمهور و موس س ات دولتی و آس تاندآری ها که عهده دآر وظایف س یاس تگذآری،
هدآیت و نظارت هستند ،به عنوآن مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند.
تبص ره  -1پس تهای خدماتی موض وع مص وبه ش ماره 14/46مورخ 1379/1/31ش ورآی عالی آدآری و
پس تهای (مش اغل) مربوط به آمور خدماتی و پش تیبانی آز قبیل حمل و نقل ،تعمیر و نگهدآری ،خدمات
رآیانه آی ،آمور چاپ و تک ثیر ،آمور آشپزخانه و رستورآن ،نگهبانی ،باغبانی ،نامه رسانی ،ماشین نویسی
و آمور تاس یس اتی ،ش غل حاکمیتی محس وب نمی ش وند .س ایر پس تهای وآحدهای س ازمانی معاونت
پشتیبانی یا آدآری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد آستانی دستگاه آجرآی ی ،شغل حاکمیتی
محسوب می شوند.
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تبصره  - 2پستهای سازمانی (مشاغل) منشی ،رییس دفتر ،مسئول دفتر ،متصدی آمور دفتری و بایگانی
و ماشین نویس در حوزه دفاتر وزیرآن و معاونان رییس جمهور ،آستاندآرآن ،معاونان وزرآ و همطرآز آنها،
شغل حاکمیتی محسوب می شوند.
تبص ره  - 3دس تگاه های آجرآی ی در موآرد آس تثنای ی که پس ت ها و مش اغل موض وع آین بند رآ به دالیل
آمنیتی یا ض رورتهای آجتناب ناپذیر ،حاکمیتی تش خیص می دهند ،پیش نهاد خود رآ با ذکر دالیل توجیهی
به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور آرآیه نمایند تا پس آز بررس ی و تایید ،جهت
1
تصویب به هیئت وزیرآن تقدیم نماید.
 -4درباره پس تهای س ازمانی وآحدهای س ازمانی در س ایر وآحدهای تقس یمات کش وری (ش هرس تان ،بخش و
دهستان) به ترتیب زیر عمل خوآهد شد:
آلف ... -

2

ب  -چنانچه وآحد سازمانی مستقر در وآحدهای تقسیمات کشوری آز نوع وآحد عملیاتی موضوع ماده ()5
تص ویب نامه ش ماره/262773ت43911ک مورخ  1388/12/27باش د (نظیر پارک ملی ،مجتمع
بهزیس تی ،مرکز آموزش فنی و حرفهای ،وآحد ثبتی و بیمارس تان) ،تمامی پس تهای (مش اغل) آن وآحد به
عنوآن مش اغل تص دی محس وب می گردند ،مگر در موآردی که مطابق بند (ل) ماده ( )8قانون مدیریت
خدمات کشوری با تایید هیئت وزیرآن قابل وآگذآری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در آین صورت
پستهای (مشاغل) مربوط به عنوآن مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند.
 -5آز تاریخ آبال آین تصویب نامه ،هرگونه درخوآست صدور مجوز آستخدآم رسمی آز سوی دستگاه های
آجرآی ی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می باشد.
 -6دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآس اس آین تص ویب نامه ،آمور و مش اغل حاکمیتی و تص دی گری خود
رآ آحصاء و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آعالم کنند.

 1تصویب نامه شماره /248197ت44913ک مورخ  1390/12/16وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک
 2نظر شماره  16601ه/ب مورخ  1391/4/7رییس مجلس شورآی آسالمی
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آین تصویب نامه در تاریخ  1389/7/8به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
نحوه احصاء امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی گری  -بخشنامه شماره  200/42480مورخ
 1389/8/16معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی بند  6تصویب نامه شماره  44913/163467مورخ  1389/7/22وزرآی عضو کمیسیون آمور
آجتماعی و دولت آلک ترونیک در خصوص تعیین آمور و مشاغل حاکمیتی و تصدی گری ،ضروری آست
کلیه دستگاه های آجرآی ی نسبت به آحصاء آمور و مشاغل حاکمیتی و تصدی گری با توجه به مفاد تصویب
نامه مذکور در قالب فرم های پیوست آقدآم و مرآتب رآ حدآک ثر ظرف مدت  20روز به آین معاونت آرسال
نمایند ،تا متعاقبا بر آساس آن جلسات بررسی مشاغل حاکمیتی ،و تصدی های قابل وآگذآری به بخش
غیردولتی با مشارکت دستگاه های ذی ربط برگزآر شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطفآله فروزنده دهکردی
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حدود اختیار دستگاه های اجرایاای در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان  -بخشنامه شماره
 200/93/10336مورخ  1393/7/30معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور ش فاف س ازی و رفع آبهام رآجع به حدود آختیار دس تگاه های آجرآی ی در تغییر ش غل و محل
خدمت کارمندآن در وآحدهای س ازمانی مختلف همان دس تگاه و مس تنبط آز مفاد تبص ره ( )4ماده ()45
قانون مدیریت خدمات کش وری و دآدنامه های ش ماره ( )12مورخ  1381/1/25و ش ماره ()427-422
مورخ  1390/10/5و ش م اره ( )340مورخ  1392/5/14هیئ ت عمومی دیوآن ع دآل ت آدآری ،مرآت ب
ذیل آبال می گردد:
 -1با توجه به آینکه در ماده ( )9قانون رس یدگی به تخلفات آدآری ،تنزل مقام (جایگاه س ازمانی کارمند)
و تغییر مح ل جغرآفی ای ی خ دم ت ،در زمره مج ازآت ه ای آدآری پیش بینی ش ده و آعم ال مج ازآت ه ای
مذکور آز آختیارآت هیئت های رس یدگی به تخلفات آدآری می باش د ،لذآ تغییر ش غل یا پس ت س ازمانی و
نیز تغییر محل جغرآفیای ی خدمت کارمندآن توسط دستگاه های آجرآی ی «در مقام آعمال مجازآت» آمکان
پذیر نیس ت ،لیکن پیش بینی مجازآت های مذکور در قانون رس یدگی به تخلفات آدآری ،نافی آختیارآت
مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندآن بر آساس مقتضیات آدآری نخوآهد بود.
 -2در تغییر ش غل و محل خدمت کارمندآن که حس ب نیاز و بر آس اس مقتض یات آدآری ص ورت میگیرد،
آمتی ازآت موض وع م اده  66ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری ک ه ک ارمن د در طول خ دم ت بر مبن ای
تحصیالت ،دوره های آموزشی ،مهارت ،سنوآت خدمت و تجربه با رعایت مقررآت مربوط به دست آورده
آست و نیز فوق آلعاده آیثار گری که به سبب عوآمل آیثار گری پردآخت می شود ،نباید کاهش یابد.
به عبارت دیگر ،تغییر ش غل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه ش غلی وی ش ود.
لیکن در جریان آعمال آختیار فوق ،تغییر (آفزآیش یا کاهش) آمتیازآت ش غل نظیر آمتیاز ش غل عناوین
مدیریتی و س رپرس تی موض وع تبص ره ( )2ماده ( )65قانون و تغییر میزآن فوق آلعاده های ی که به دلیل
قرآر گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیطهای کاری مشخص یا متناسب با نحوه عملکرد
یا در موآرد خاص با رعایت مقررآت مربوط به کارمند تعلق می گیرد و نیز تغییر فوق آلعاده های ی که به
موجب ماده  77قانون مدیریت خدمات کشوری ،آختیار تعیین میزآن آنها تا سقف مقرر به عهده رییس
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دستگاه آجرآی ی یا مقامات و مدیرآن آست ،مانعی ندآرد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد
تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی  -تصویب نامه شماره /147991ت  54770ه مورخ
 1396/11/21هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1396/11/18به پیشنهاد شماره  1447045مورخ  1396/7/22سازمان آدآری
و آستخدآمی کشور و به آستناد تبصره ( )3ماده ( )46قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب -1386
آیین نامه آجرآی ی ماده یاد شده رآ به شرح زیر تصویب کرد:
ایین نامه اجرایاای ماده ( )46قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  -1آستخدآم رسمی کارمندآن پیمانی در پست های سازمانی موضوع بند (آلف) ماده ( )45قانون
مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاست های دولت و قوآنین و مقررآت مربوط ،به پیشنهاد دستگاه
آجرآی ی و تایید و صدور مجوز آستخدآم رسمی آز سوی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و رعایت موآرد
مندرج در آین آیین نامه آمکان پذیر آست.
ماده  -2دستگاه های آجرآی ی می توآنند بر آساس مجوزهای صادره آز محل ماده ( ،)1کارکنان پیمانی خود
رآ پس آز آزمون و سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب با پست های سازمانی حاکمیتی و
حصول آطمینان آز دآرآ بودن شایستگی های مورد نظر به آستخدآم آزمایشی درآورند.
تبصره -آن دسته آز کارمندآن پیمانی دستگاه های آجرآی ی که آستخدآم پیمانی آنان آز طریق شرکت و قبولی
در آزمون های آستخدآمی که با رعایت سازوکار ماده ( )44قانون مدیریت خدمات کشوری برگزآر می گردد،
نبوده آست برآی آستخدآم آزمایشی می بایست در آزمون های آستخدآمی موضوع ماده ( )44قانون مذکور
که توسط سازمان آدآری و آستخدآمی کشور برگزآر می گردد ،شرکت کنند و حد نصاب آزمون رآ بر آساس
دستورآلعمل مربوطه کسب نمایند.
ماده  -3به منظور تشخیص صالحیت موضوع بند (آلف) ماده ( )46قانون مدیریت خدمات کشوری،
وظایف کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندآن رسمی ،مورد نظر در بند مذکور ،به شورآی رآهبری
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توسعه مدیریت دستگاه های آجرآی ی موضوع مصوبه شماره  206/93/11852مورخ  1393/9/5شورآی
عالی آدآری وآگذآر می گردد.
ماده  -4تبدیل وضعیت آستخدآمی آیثارگرآن بر آساس قوآنین و مقررآت مربوطه صورت می پذیرد.
ماده  -5دستورآلعمل آجرآی ی آیین نامه و همچنین شرح وظایف شورآی رآهبری توسعه مدیریت و سرمایه
آنسانی در خصوص ماده ( )3آین آیین نامه به پیشنهاد سازمان آدآری و آستخدآمی کشور به تصویب شورآی
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی می رسد.
ماده -6تصویب نامه های شماره /231413ت43913ک مورخ  1388/11/21و شماره /262770ت
43913ک مورخ  1388/12/27لغو می شوند.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی ازمایشی و رسمی ازمایشی به رسمی  -بخشنامه شماره
 144189مورخ  1397/3/28سازمان اداری و استخدامی کشور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسه مورخ  1397/3/7دستورآلعمل موضوع ماده « »5آیین
نامه آجرآی ی ماده ( )46قانون مدیریت خدمات کشوری رآ مشتمل بر ( )12ماده و ( )9تبصره تصویب
نمود .مرآتب به آنضمام «فرم تعیین صالحیت کارمندآن برآی تبدیل وضعیت آز رسمی آزمایشی به رسمی»
و «فرم صورتجلسه تعیین صالحیت کارمندآن برآی تبدیل وضعیت آز رسمی آزمایشی به رسمی» ممهور به
مهر شورآی مذکور برآی آجرآء آبال می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
دستورالعمل موضوع ماده « »5ایین نامه اجرایاای ماده « »46قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  -1تعاریف و آختصارآت
قانون :قانون مدیریت خدمات کشوریدستگاه آجرآی ی:دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریدستورآلعمل آمتحانات« :دستورآلعمل نحوه برگزآری آمتحان عمومی و تخصصی برآی آستخدآم آفرآد دردستگاه های آجرآی ی» موضوع بخشنامه شماره  200/93/9757مورخ 1393/7/19
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شورآی رآهبری توسعه مدیریت :شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه های آجرآی ی موضوع مصوبهشماره  206/93/11852مورخ  1393/9/5شورآی عالی آدآری
فرم تعیین صالحیت :فرم پیوست شماره یک آین دستورآلعمل که بر آساس معیارهای مندرج در آن،شورآی رآهبری توسعه مدیریت نسبت به تعیین صالحیت کارمندآن رسمی آزمایشی برآی تبدیل وضعیت
به رسمی آقدآم می نماید و تحت عنوآن «فرم تعیین صالحت کارمندآن برآی تبدیل وضعیت آز رسمی
آزمایشی به رسمی» می باشد.
الف -تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ازمایشی
ماده  -2در آجرآی ماده یک آیین نامه آجرآی ی ماده ( )46قانون ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند برآی
پست های قابل تخصیص به مشاغل حاکمیتی درخوآست صدور مجوز آستخدآم رسمی کارمندآن پیمانی
شاغل در دستگاه رآ به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آرسال نمایند .سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
با رعایت قوآنین و مقررآت مربوطه و سیاست های دولت ،نسبت به صدور مجوز برآی تمام یا بخشی آز
درخوآست دستگاه آجرآی ی آقدآم می نماید.
ماده  -3در آجرآی تبصره ( )2ماده ( )46قانون ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند کارمندآن پیمانی وآجد
شرآیط ذیل رآ پس آز سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری و آحرآز صالحیت های موضوع ماده ()42
قانون ،آز محل مجوزهای ماده ( )2آین دستورآلعمل ،در مشاغل حاکمیتی به آستخدآم رسمی آزمایشی
درآورند.
آلف -حدآقل پنج سال آز آستخدآم پیمانی کارمند سپری شده باشد.
تبصره :چنانچه کارمند پیمانی آز دستگاه آجرآی ی دیگری به دستگاه منتقل شده باشد ،با رعایت حدآقل
سن وآت موضوع آین بند ،باید حدآقل یکسال آز زمان آنتقال وی به دستگاه آجرآی ی مقصد گذشته باشد.
ب -آستخدآم پیمانی کارمند آز طریق قبولی در آزمون های آستخدآمی موضوع ماده ( )44قانون که به
صورت عمومی برگزآر شده یا می شود ،صورت پذیرفته باشد.
تبصره -آستخدآم رسمی آزمایشی کارمندآنی که آستخدآم پیمانی آنان آز طریق قبولی در آزمون های ی با نشر
عمومی آگهی آستخدآمی بر آساس ماده ( )44قانون نبوده آست ،عالوه بر رعایت مفاد آین دستورآلعمل
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موکول به شرکت در آمتحانات آستخدآمی عمومی (که توسط سازمان آدآری و آستخدآمی کشور برنامه ریزی
می گردد) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر آساس «دستورآلعمل آمتحانات» ،در دوره پیمانی می باشد.
ج -متوسط آمتیازآت آرزشیابی ساالنه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی آز هشتاد درصد ()% 80
آمتیازآت آرزشیابی کمتر نباشد.
د -عدم محکومیت کارمند به هر یک آز مجازآت های بندهای «ه»« ،و» و «ز» ماده ( )9قانون رسیدگی به
تخلفات آدآری در طول دوره پیمانی.
تبصره  -1تبدیل وضع آستخدآمی کارمندآن پیمانی به رسمی آزمایشی در دوره ماموریت ،در دستگاه آجرآی ی
مقصد آمکان پذیر نمی باشد .آستخدآم رسمی آزمایشی آنان در در دستگاه مبدآ نیز مشروط بر آین آست
که حدآقل یکسال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه آجرآی ی مبدآ آشتغال دآشته و مفاد بندهای فوق در
مورد آنان رعایت شده باشد.
تبصره  -2در صورتی که تعدآد شرکت کنندگان در سنجش شایستگی های موضوع آین ماده بیشتر آز تعدآد
مجوزهای آستخدآم رسمی آزمایشی باشد ،پذیرش آفرآد بر آساس نمرآت فضلی آنان در هر شغل خوآهد بود.
تبصره  -3نحوه سنجش شایستگی های موضوع آین ماده در هر دستگاه آجرآی ی توسط «شورآی رآهبری
توسعه مدیریت» دستگاه تعیین می گردد.
ب -تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی ازمایشی به رسمی
ماده « -4شورآی رآهبری توسعه مدیریت» هر دستگاه آجرآی ی ،به عنوآن کمیته تخصصی تشخیص
صالحیت موضوع بند «آلف» ماده ( )46قانون برآی کارمندآن رسمی آزمایشی ،وظایف زیر رآ بر عهده
دآرد:
آلف -بررسی آطالعات آخذ شده آز مرآجع ذیصالح (آز قبیل فرم های آرزشیابی سال های گذشته کارمند،
نحوه حضور کارمند در محل کار و گزآرش مدیر وآحد متبوع کارمند) در مورد کارمندآنی که دوره رسمی
آزمایشی سه سال خود و یا دو سال تمدید شده (در خصوص کارمندآنی که بند «آلف» تبصره یک ماده
( )46در مورد آنان آِعمال شده آست) رآ طی نمودهآند.
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ب -بررسی و آرزیابی وضعیت کارمندآن رسمی آزمایشی مورد نظر در آرتباط با هر یک آز معیارهای سنجش
عنوآن شده در «فرم تعیین صالحیت»
ج -بررسی و تصمیم گیری در خصوص صالحیت کارمند یا کارمندآن موضوع بند «آلف» ماده ( )46قانون
بر آساس ساز و کارهای پیشبینی شده در آین دستورآلعمل
د -رسیدگی به شکایات کارمندآن رسمی آزمایشی که به نتایج تعیین صالحیت خود ،معترض باشند.
تبصره  -1فرم رآهنمای آرزیابی صالحیت کارمندآن رسمی آزمایشی برآی تبدیل وضعیت به رسمی توسط
«شورآی رآهبری توسعه مدیریت» و فرم صورت جلسه شورآ ،به پیوست دستورآلعمل می باشد.
تبصره « -2شورآی رآهبری توسعه مدیریت» دستگاه آجرآی ی می توآند کمیته آی رآ برآی آجرآی مفاد بند
«آلف» ماده ( )46قانون تشکیل دهد .در آین صورت ،تصمیمات کمیته پس آز تایید شورآی مذکور مبنای
عمل خوآهد بود.
ماده  -5چنانچه کارمند به نتیجه آرزیابی خود معترض باشد ،باید آعترآض خود رآ حدآک ثر ظرف مدت یک
ماه آز تاریخ آبال نتیجه ،به صورت مک توب به دبیرخانه شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه آجرآی ی
آرآیه کند .شورآ نیز حدآک ثر دو ماه مهلت دآرد تا به آعترآض فرد رسیدگی نموده و صالحیت فرد رآ مجددآ
مورد آرزیابی قرآر دآده و نتیجه نهای ی رآ آعالم نماید.
ماده  -6تبدیل وضعیت آستخدآمی کارمند به رسمی پس آز طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط به
کسب شرآیط ذیل می باشد:
آلف -کسب حدآقل هفتاد و پنج درصد آز مجموع آمتیازآت «فرم تعیین صالحیت»
ب -طی دوره های آموزشی و کسب آمتیازآت الزم
ج -تایید گزینش
ماده  -7چنانچه کارمند حائز هر یک آز شرآیط موضوع ماده ( )6نباشد ،آعمال هر یک آز روش های عنوآن
شده در ذیل تبصره یک ماده ( )46قانون مطابق با بندهای زیر صورت می پذیرد:
آلف -ویژگی های بند «آلف» ماده ( )46قانون :در صورتی که کارمند حد نصاب الزم ( 75آمتیاز) رآ آز «فرم
تعیین صالحیت» کسب ننماید به شیوه های زیر عمل می شود:
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 -1در صورتی که آمتیاز مک تسبه فرد حدآقل ( )65درصد و پایین تر آز ( )75درصد آمتیاز کل باشد ،مهلت
دو ساله دیگر به وی آعطا می شود .آین مهلت فقط یک بار آعطا گردیده و قابل تمدید نمی باشد.
 -2در صورت کسب حدآقل ()55درصد و پایین تر آز ( )65درصد آمتیاز کل ،وضع آستخدآمی فرد به
پیمانی تبدیل می گردد.
 -3چنانچه آمتیاز آرزیابی کارمند کمتر آز ( )55درصد آمتیاز کل باشد ،حکم آستخدآمی وی لغو می گردد.
ب -دوره های آموزشی :عناوین دوره های آموزشی موضوع آین بند ،عالوه بر دوره های آموزشی که در
شرآیط تصدی مشاغل در طرح های طبقه بندی مشاغل دولت به تصویب شورآی توسعه مدیریت و سرمایه
آنسانی رسیده آست ،منطبق با نظام آموزش کارمندآن دولت که حدآقل سه دوره آموزشی و یا ()120
ساعت آموزش می باشد ،توسط دستگاه آجرآی ی تعیین می گردد .آفرآدی که دوره های آموزشی شرآیط
تصدی رآ در دوره خدمت پیمانی طی نموده باشند ،نیازی به طی مجدد آین دوره ها نخوآهند دآشت .نصاب
آمتیاز الزم برآی دوره های آموزشی دوره رسمی آزمایشی هفتاد درصد ( )% 70آمتیاز هر دوره آست.
چنانچه کارمند حائز بندهای «آلف» و «ج» ماده ( )6بوده ولی کلیه دوره های آموزشی مورد آشاره در بند
«ب» رآ با موفقیت طی نکرده باشد ،حدآک ثر دو سال دیگر مهلت دآرد تا دوره های آموزشی مذکور رآ طی
نماید .در طول آین مدت ،به محض موفقیت در طی دوره های آموزشی ،حکم آستخدآم رسمی کارمند
صادر گردیده و نیازی به آتمام مهلت دو ساله نمی باشد .دستگاه آجرآی ی مکلف آست حدآقل یک بار
آمکان شرکت در دوره های مزبور رآ برآی کارمند در طول دوره رسمی آزمایشی فرآهم نماید.
تبصره -چنانچه پس آز آتمام مهلت دو سال موضوع بند «آلف» تبصره یک ماده ( )46قانون ،دوره های
آموزشی مورد نظر توسط کارمند طی نشده و یا حد نصاب الزم رآ کسب ننماید ،وضعیت آستخدآمی وی به
پیمانی تبدیل می گردد.
ج -گزینش :تایید گزینش دستگاه های آجرآی ی ،آز شروط الزم برآی تبدیل وضعیت کارمند آز رسمی
آزمایشی به رسمی آست.
ماده  -8وآحدهای توسعه منابع آنسانی (یا عناوین مشابه) دستگاه های آجرآی ی ،مسئول جمع آوری
تصمیمات مرآجع مذکور بوده و مکلف هستند پس آز آخذ نظر «شورآی رآهبری توسعه مدیریت»« ،هسته
گزینش» و «وآحد آموزش» ،نسبت به آعمال تصمیمات در خصوص کارمند مورد نظر آقدآم نمایند.
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ماده  -9کارمندآن رسمی آزمایشی که مهلت دو ساله دیگر به آنان آعطا می شود ،باید پس آز آتمام مهلت
دو ساله ،صالحیت ها و آمتیازآت مورد نظر در ماده ( )6آین دستورآلعمل رآ کسب نمایند .در غیر آین
صورت ،بر آساس ضوآبط مندرج در ماده ( )7دستورآلعمل (به آستثنای ردیف یک بند آلف ماده مذکور)،
وضعیت آستخدآمی آنان به پیمانی تبدیل شده و یا لغو حکم می گردد.
ماده  -10وآحدهای منابع آنسانی دستگاه های آجرآی ی مکلف هستند مشخصات کارمندآن رسمی آزمایشی
رآ سه ماه قبل آز آنقضای سه سال یا دو سال تمدید شده (در صورت آعطای مهلت دو ساله دیگر) به
شورآی رآهبری توسعه مدیریت ،هسته گزینش و وآحد آموزش دستگاه آعالم کرده و نظر آن مرآجع رآ در
مورد کارمندآن مورد نظر کسب نمایند .مرآجع مزبور نیز موظف هستند نظر خود رآ در مهلت تعیین شده
(سه ماه) ،به وآحد منابع آنسانی جهت آعمال تصمیمات آدآری و آستخدآمی آعالم کنند.
تبصره -چنانچه هر یک آز مرآجع مزبور نظر خود رآ در موعد مقرر به وآحد منابع آنسانی آرسال ننمایند ،به
منزله نظر مثبت آن مرجع برآی تبدیل وضعیت آستخدآمی کارمند آز رسمی آزمایشی به رسمی تلقی شده و
آین آمر مبنای تصمیمات آدآری قرآر می گیرد .
ماده  -11تبدیل وضعیت آستخدآمی آیثارگرآن بر آساس قوآنین و مقررآت مربوط صورت می پذیرد.
ماده  -12با آبال آین دستورآلعمل ،دستورآلعمل شماره  200/93/12175مورخ  1393/9/11معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور (وقت) لغو می گردد.
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تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی ازمایشی در مشاغل حاکمیتی  -بخشنامه شماره 671709
مورخ  1397/12/5سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی تصویب نامه شماره /147991ت54770ه مورخ  1396/11/21هیئت وزیرآن و پیرو بخشنامه
شماره  144189مورخ  1397/3/28در خصوص تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در
مشاغل حاکمیتی ،موآرد ذیل برآی آجرآ آبال می گردد:
 -1به دستگاه های آجرآی ی که مشاغل حاکمیتی خود رآ در آجرآی بند ( )6تصویب نامه شماره
 4913/163467مورخ  1389/7/22وزیرآن عضو کمیسیون آجتماعی و دولت آلک ترونیک و بخشنامه
شماره  200/42480مورخ  1389/8/16به آین سازمان آعالم نموده آند ،آجازه دآده می شود کارمندآن
وآجد شرآیط زیر رآ با رعایت مفاد تصویب نامه و بخشنامه صدرآالشاره به رسمی آزمایشی تبدیل وضع
نمایند:
 -1-1شاغلین پست های سازمانی مشاغل حاکمیتی که دستگاه های آجرآی ی در آجرآی تصویب نامه و
بخشنامه های موضوع بند یک آین بخشنامه تعیین و به آین سازمان آعالم نموده آند.
 -1-2پست های سازمانی تخصیص یافته به مشاغل آختصاصی دستگاه های آجرآی ی با شرآیط آحرآز مدرک
تحصیلی لیسانس و باالتر ،که با توجه به بند ( )3مصوبه آشاره شده در بند ( ،)1در تعریف شغل ،در
آجرآی مفاد ماده ( )70قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مصوبه شورآی توسعه مدیریت و سرمایه
آنسانی ،عهده دآر وظایف سیاست گذآری ،هدآیت و نظارت باشند.
 -1-3شاغلین پست های سازمانی مستقر در وآحدهای تقسیمات کشوری (موضوع بند ( )2مصوبه شماره
/248197ت44913ک مورخ  1390/12/16وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک)
که در زمره مشاغل موضوع بندهای ( )101و ( )102آین بخشنامه باشند.
تبصره :تبدیل وضع متصدیان مشاغلی که به طور مشخص در تبصره ( )1بند ( )3تصویب نامه شماره
 44913/163467مورخ  1389/7/22ذکر شده آند ،آمکان پذیر نخوآهد بود.
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 -2دستگاه ها ی آجرآی ی که تا کنون مشاغل حاکمیتی خود رآ به آین سازمان آعالم ننموده آند ،باید آبتدآ
منطبق با تصویب نامه و بخشنامه آبالغی موضوع بند ( )1نسبت به آعالم مشاغل حاکمیتی خود آقدآم،
سپس با توجه به موآرد مطروحه در بند ( )1در خصوص تبدیل وضع کارمندآن پیمانی خود آقدآم نمایند.
 -3تبدیل وضع آیثارگرآن مشمول قوآنین و مقررآت خاص خود می باشد.
لذآ ،ضمن آرسال تصاویر مصوبات و بخشنامه های مورد آستناد ،خاطرنشان می سازد که کلیه عملیات
مربوط به صدور شماره مستخدم رسمی آزمایشی برآی کارکنان پیمانی وآجد شرآیط ،پس آز طرح و تایید
موضوع توسط شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه آجرآی ی ،در بستر سامانه کارمند آیرآن صورت می
گیرد .بر آین آساس ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند پس آز بارگذآری آطالعات و مستندآت خود در سامانه
مذکور ،مستقیما نسبت به آخذ شماره مستخدم رسمی آزمایشی آقدآم نموده و آز هر گونه مکاتبه غیرضرور
آز قبیل آرسال لیست آسامی آفرآد وآجد شرآیط به آین سازمان خوددآری نمایند.
مسئولیت حسن آجرآی آین بخشنامه به عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی می باشد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان  -تصویب نامه شماره /231327ت  43915ک مورخ 1388/11/21
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بند ( )3ماده( )48قانون مدیریت
خدمات کشوری -مصوب - 1386و با رعایت بند (ط) تصویب نامه شماره /158795ت38856ه -مورخ
 1386/10/1آیین نامه آجرآی ی بند یادشده رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
ایین نامه اجرایاای بند ( )3ماده ( )48قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1کارمندآنی که در آجرآی نظام آرزش یابی عملکرد کارمندآن و دس تورآلعملهای مربوط ،آمتیازآت
آنان در س ه س ال متوآلی یا چهار س ال متناوب آز هفتاد درص د  1کل آمتیازآت پیش بینی ش ده برآی آرزیابی
 1تصویب نامه شماره /159920ت  54834ه مورخ  1397/11/30هیئت وزیرآن
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کارمندآن کمتر باش د ،در ص ورت ندآش تن ش رآیط بازنش س تگی موض وع ( )103قانون مذکور ،باز خرید
میگردند.
ماده  - 2وجوه مربوط به باز خریدی کارمندآنی که در آجرآی آین آیین نامه باز خرید خدمت میش وند به
آض افه وجوه مرخص ی های ذخیره ش ده آنان ،برآس اس تبص ره ( )1ماده ( )122قانون مدیریت خدمات
کشوری  -مصوب  - 1386تعیین خوآهد شد.
ماده  -3هرگونه به کارگیری کارمندآن باز خریدی در دس تگاه های آجرآی ی ممنوع بوده و دس تگاه ها
نمیتوآنند هیچگونه پردآختی به آنان آز هر محل دآشته باشند.
ماده  - 4دس تورآلعمل مربوط به چگونگی آجرآی مفاد آین آیین نامه به موجب مص وبه ش ورآی توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی خوآهد بود.
آین تصویب نامه در تاریخ  1388/11/17به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
همطراز نمودن تقدیرنامه های دریافتی کارکنان در انتخابات برای فرمهای ارزیابی عملکرد  -بخشنامه
1
شماره  200/92/5404مورخ  1392/3/20معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو بخش نامه ش ماره  200/92/3897مورخ  1392/2/29و در رآس تای آجرآی بند (ز) تص ویب نامه
ش ماره /137196ت  40013ه مورخ  1387/8/8هیئت محترم وزیرآن در خص وص همطرآز نمودن
تقدیرنامه های دریافتی کارکنان دولت در فرم های آرزیابی عملکرد ،با توجه به بررس ی های مجدد بعمل
آمده و نظر به جایگاه ،تنوع و گستردگی وظایف و ماموریت های آستاندآر ،رییس هیئت نظارت آستان،
روس ای هیئت های عالی نظارت آس تان در آنتخابات ش ورآهای آس المی ش هر و روس تا و همچنین مدیر کل
دفتر آمور آنتخابات وزآرت کش ور ،بدینوس یله آمتیاز تقدیرنامه های ص ادره آز س وی مش ارآلیها ،موض وع
ردیف های  11 ،7 ،6و  12جدول موضوع بخشنامه فوق آلذکر به شرح زیر تغییر می یابد.

 1بخشنامه های شماره  200/92/3897مورخ  1392/2/29و شماره  200/59051مورخ  1389/11/18و شماره 200/14997
مورخ  1388/2/22معاونت توسعه و سرمایه آنسانی رییس جمهور
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ردیف
 1دبیر شورآی نگهبان
 2قائم مقام دبیر شورآی نگهبان
 3وزیر کشور
 4معاون آجرآی ی آمور آنتخابات شورآی نگهبان
 5رییس ستاد آنتخابات وزآرت کشور
 6آستاندآر
 7رییس هیئت نظارت آستان
 8فرماندآری تهرآن
 9رییس هیئت نظارت شهرستان تهرآن
 10رییس هیئت مرکزی نظارت بر آنتخابات شهر و روستا
روس ای هیئتهای عالی نظارت آس تان در آنتخابات ش ورآهای آس المی ش هر و
11
روستا
 12مدیر کل دفتر آمور آنتخابات وزآرت کشور
 13سایر فرماندآرآن
 14رییس هیئت نظارت سایر شهرستان ها

امتیاز تقدیرنامه
6
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5
3.5
4
3.5
2.5
2.5

معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -غالمحسین آلهام
دستورالعمل اجرایاای فرایند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی -
بخشنامه شماره  1308186مورخ  1396/5/10سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی ماده ( )1آیین نامه آجرآی ی بند ( )3ماده ( )۴8قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره
/231327ت  43915ک مورخ  1388/11/21و بند  2ماده ( )9قانون مذکور و نیز در رآستای آستقرآر
نظام مدیریت عملکرد ،به پیوست دستورآلعمل آجرآی ی فرآیند آرزشیابی عملکرد مدیرآن و کارمندآن رسمی
و پیمانی و کارکنان قرآردآدی مشمول قانون مدیریت خدمت کشوری جهت آجرآ آبال می گردد.
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ضمنا شایان ذکر آست آجرآی فرآیند آرزشیابی عملکرد سال جاری کلیه مشمولین دستورآلعمل فوق آلذکر
آز تاریخ آبال آین بخشنامه الزم آالجرآ می باشد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری

دستورالعمل اجرایاای
"فرایند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول ماده ()۵
قانون مدیریت خدمات کشوری"
در آجرآی ماده ( )1آیین نامه آجرآی ی بند ( )3ماده ( )۴8قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره
/231327ت  43915ک مورخ  1388/11/21و بند  2ماده ( )9قانون مذکور و نیز در رآستای آستقرآر
نظام مدیریت عملکرد ،به پیوست دستورآلعمل آجرآی ی فرآیند آرزشیابی عملکرد مدیرآن و کارمندآن رسمی
و پیمانی و کارکنان قرآردآدی مشمول قانون مدیریت خدمت کشوری ،به آنضمام  3فرم و سه پیوست ،به
شرح ذیل آبال می گردد:
ماده  -1تعاریف و آصطالحات:
مدیرآن و کارمندآن :مدیرآن و کارمندآن رسمی و پیمانی و کارکنان قرآردآدی
آرزشیابی عملکرد :یکی آز زیرنظام های مدیریت عملکرد آست که به منظور سنجش و آرزش گذآری ساالنه
عملکرد مدیرآن و کارمندآن با آستفاده آز روش ها و آبزآرهای الزم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزآن
تحقق برنامه های مورد توآفق بین آرزشیابی شونده و مقام مسئول آنجام می گیرد.
عوآمل آختصاصی :محورها و آقدآماتی هستند که برآی تحقق برنامه های عملیاتی ساالنه توسط آرزشیابی
شونده در طول دوره آرزشیابی آنجام می گیرد و مورد آرزشیابی قرآر می گیرند.
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عوآمل عمومی مدیریتی :نقش ها و مهارت های عمومی مدیریتی آز جمله برنامه ریزی ،آجرآ ،نظارت و
آرزشیابی هستند که توسط آرزشیابی شونده (مدیر) در طول دوره آرزشیابی آجرآ می گردد و مورد آرزشیابی
قرآر می گیرند.
عوآمل عمومی پشتیبان :عوآملی هستند که به عنوآن پشتیبان موجب تسریع و تسهیل عملکرد آرزشیابی
شونده در آنجام برنامه های مورد توآفق در طول دوره آرزشیابی می شود.
عوآمل فرآیندی :شامل عوآمل توسعه آی ،عوآمل رفتاری و تشویقات هستند که آرزشیابی شونده در طول
دوره آرزشیابی آز آنها برخوردآر می گردد .آین عوآمل عبارتند آز:
عوآمل توسعه آی :فعالیت های ی که فرد آرزشیابی شونده در جهت آرتقاء سطح دآنش و توآنمندی
برآی بهبود عملکرد خود و سایر کارمندآن وآحد تحت سرپرستی آنجام می دهد.
عوآمل رفتاری :آفعالی هستند که در طول دوره آرزشیابی توسط آرزشیابی شونده بروز پیدآ می
کند ،آین آفعال بر آساس میزآن آنطباق آنها با آنتظارآت و معیارهای جامعه ،سازمانی و آرزش
های دینی مورد آرزشیابی قرآر می گیرد.
تشویقات :تقدیرنامه های مرتبط با شغل هستند که آرزشیابی شونده به صورت مک توب و رسمی
آز مقامات و مدیرآن مافوق در طول یک دوره آرزشیابی دریافت می کند.
محور آرزشیابی :حوزه و زمینه آی آست که برگرفته آز عوآمل آرزشیابی می باشد و معیارها و شاخص های
آرزشیابی بر آن آساس تعیین می گردد.
معیار :مشخصه آی آست که بر آساس آن شاخص های سنجش و آرزشیابی برآی آمتیاز دهی به عملکرد تهیه
می گردد.
شاخص :مشخصه آی آست که بر آساس آن عملکرد آفرآد با توجه به ورودی ها ،فرآیند و بروندآد،
آمتیازدهی و مورد آرزشیابی قرآر می گیرند.
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دوره آرزشیابی :به دوره زمانی آطالق می شود که عملکرد مدیرآن و کارمندآن در آن بازه مورد آرزشیابی قرآر
می گیرد .در آین دستورآلعمل ،دوره آرزشیابی آول فروردین هر سال تا پایان آسفندماه همان سال می باشد.
مدیرآن و کارمندآن باید در هر دوره آرزشیابی ،حدآقل شش ماه آعم آز پیوسته یا منقطع به خدمت آشتغال
دآشته باشند تا مورد آرزشیابی قرآر گیرند.
آرزشیابی کننده (مدیر بالفصل) :مسئولی آست که آز لحاظ سلسله مرآتب سازمانی به طور مستقیم
مسئولیت سرپرستی و آرجاع کار به آرزشیابی شونده رآ دآرد و آز وی گزآرش دریافت می کند.
تایید کننده :مدیری آست که آز لحاظ سطح سازمانی باالتر آز آرزشیابی کننده قرآر دآرد.
آرزشیابی شوندگان :مدیرآن و کارمندآن آست که در طی دوره آرزشیابی حدآقل شش ماه به خدمت آشتغال
دآرند.
حد نصاب آمتیاز آرزشیابی :حد نصاب مقرر در آرزشیابی ساالنه برآی مدیرآن و کارمندآن رسمی عبارت آز
کسب حدآقل  ۵۰آمتیاز آز مجموع  1۰۰آمتیاز فرم آرزشیابی می باشد (موضوع ماده ( )1آیین نامه آجرآی ی
بند ( )3ماده ( )۴8قانون مدیریت خدمات کشوری) .حد نصاب مقرر در آرزشیابی عملکرد ساالنه برآی
کارمندآن پیمانی و کارکنان قرآردآدی حدآقل  7۰آمتیاز آز مجموع  1۰۰آمتیاز فرم آرزشیابی می باشد.
ماده  -2آهدآف آرزشیابی عملکرد
 -1آرزشیابی و حصول آطمینان آز تحقق آهدآف و برنامه های عملیاتی دستگاه آی آجرآی ی در طول یک
دوره معین.
 -2آرزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد آختصاصی و عمومی مدیرآن و کارمندآن بر آساس عوآمل
و معیارهای تعیین شده.
 -3آطالع آز بازده و نتایج عملکرد مدیرآن و کارمندآن در دستگاه های آجرآی ی.
 -۴شناخت نقاط قوت و ضعف مدیرآن و کارمندآن و آستفاده آز نتایج آن در تصمیم گیری های آدآری.
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 -۵شناخت نیازها و فرآهم آوردن زمینه های مختلف آرتقاء سطح عملکرد مدیرآن و کارمندآن.
ماده  -3مرآحل آجرآی فرآیند آرزشیابی عملکرد:
آلف -وآحدهای آرزیابی عملکرد یا عناوین مشابه دستگاه های آجرآی ی موظفند آهدآف عملیاتی ساالنه تمامی
وآحدهای سازمانی که توسط باالترین مقام دستگاه تعیین شده آست رآ در فروردین ماه هر سال برآی آجرآ
در همان سال آبال نمایند.
ب -آرزشیابی کنندگان موظفند مدیرآن و کارمندآن ستاد دستگاه آجرآی ی رآ با رعایت بند آلف ماده ( )3آین
دستورآلعمل و طبق رآهنمای عمل مربوط (پیوست شماره  )1مورد آرزشیابی قرآر دآده و آمتیاز هر یک آز
عوآمل رآ بر آساس معیارها و شاخص های تعریف شده ،تعیین نمایند.
ج -آرزشیابی کنندگان ،مدیرآن دستگاه های آجرآی ی مستقر در مرآکز آستان ها و روسای آدآرآت شهرستان
ها رآ با رعایت بند آلف ماده ( )3و طبق رآهنمای عمل مربوط (پیوست شماره  )2آین دستورآلعمل مورد
آرزشیابی قرآر می دهند .مدیرآن دستگاه های آجرآی ی مستقر در مرآکز آستان ها و روسای آدآرآت شهرستانها
توسط دو مرجع (ستاد دستگاه آجرآی ی ،آستاندآرآن یا فرماندآرآن) آرزشیابی می شوند.
ماده  -۴حیطه شمول
آلف -معاونین سازمان های وآبسته ،مدیرآن کل ،معاونین مدیر کل و مشاغل همطرآز ،که بر آساس فرم
شماره ( )1آرزشیابی می شوند.
ب -روسای گروه ها ،آدآرآت و مشاغل همطرآز و سایر کارمندآن رسمی و پیمانی و کارکنان قرآردآدی ،که بر
آساس فرم شماره ( )2آرزشیابی می شوند.
ج -مدیرآن دستگاه های آجرآی ی مستقر در مرآکز آستان ها و روسای آدآرآت شهرستان ها ،که بر آساس
فرآیند ذیل مورد آرزشیابی قرآر می گیرند:
 -1مقام مسئول (آرزشیابی کننده) در ستاد دستگاه ،مدیر کل وآحد آستانی ذی ربط رآ بر آساس فرم شماره
( )1آین دستورآلعمل مورد آرزشیابی قرآر می دهد.
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 -2مدیر کل آستانی (آرزشیابی کننده) ،روسای آدآرآت شهرستانی رآ بر آساس فرم شماره ( )2آین
دستورآلعمل مورد آرزشیابی قرآر می دهد.
 -3آستاندآرآن و فرماندآرآن ،در پایان دوره آرزشیابی به ترتیب مدیرآن وآحد آستانی و روسای آدآرآت
شهرستانی ذی ربط رآ بر آساس فرم شماره ( )3آین دستورآلعمل مورد آرزشیابی قرآر می دهند.
 -۴نتیجه نهای ی آرزشیابی عملکرد حدآک ثر تا پایان بهمن ماه هر سال ،در بند ( )1۴فرم شماره ( )3درج و
برآی وآحد منابع آنسانی ستاد مرکزی دستگاه یا آدآره کل آستان آرسال می گردد.
 -۵وآحد منابع آنسانی ستاد دستگاه و کارشناس مسئول آرزشیابی عملکرد آدآره کل آستان ،به ترتیب با
آخذ آمتیاز مک تسبه مدیرآن کل وآحدهای آستانی و روسای آدآرآت شهرستانی ،آمتیاز نهای ی رآ بر آساس دو
سوم آمتیاز دستگاه آجرآی ی و یک سوم آمتیاز آستاندآر و یا فرماندآر محاسبه و نتایج آن رآ در شناسنامه
آرزشیابی  ،آرزشیابی شوندگان درج می نماید.
ماده  -۵دستگاه می توآند متناسب با شرآیط و ویژگی های آختصاصی مشاغل خود ،چنانچه آمتیاز هر یک
آز عوآمل ،نیازمند تغییر و یا آضافه نمودن عامل جدید باشد با تایید شورآی رآهبری توسعه مدیریت
دستگاه ،حدآک ثر تا  2۰آمتیاز آز سقف  1۰۰آمتیاز فرم رآ تغییر دهد ،به نحوی که آین تغییر منجر به
حذف هیچ یک آز عوآمل مندرج در فرم نشود (کاهش یا آفزآیش آمتیاز و یا آضافه نمودن عامل جدید).
همچنین ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند به منظور آرزشیابی دقیق تر معیارها و شاخص ها ،شیوه نامه
آجرآی ی متناسب با شرآیط و ویژگی های مشاغل دستگاه خود رآ در چارچوب آین دستورآلعمل تدوین و
پس آز تایید شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه ،آجرآ نمایند.
ماده  -۶دستگاه های آجرآی ی موظف هستند تمامی مدیرآن و کارمندآن خود رآ بر آساس آین دستورآلعمل،
به صورت ساالنه آرزشیابی نماید و پس آز آطالع رسانی نتایج آرزشیابی به آرزشیابی شونده و ثبت نتیجه
نهای ی در سامانه مربوطه ،فرم مربوط رآ در پرونده پرسنلی آفرآد نگهدآری نماید.
ماده  -7وآحد منابع آنسانی دستگاه های آجرآی ی در رآستای ماده ( )3آین دستورآلعمل موظف آست
آقدآمات زیر رآ آنجام دهد:
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 )1آعالم ضرورت و روش تکمیل دقیق فرم های آرزشیابی عملکرد برآی مدیرآن و کارمندآن و آطالع رسانی
در خصوص عوآمل آرزشیابی و نقش های هر یک آز آفرآد در فرآیند آرزشیابی عملکرد
 )2تحویل فرم های خام آرزشیابی عملکرد به آرزشیابی کنندگان (مدیرآن مافوق وآحد ذی ربط) برآی توآفق
با آرزشیابی شوندگان بر روی آقدآمات و پروژه های مرتبط با برنامه های ساالنه در آبتدآی دوره آرزشیابی و
دریافت آن پس آز تکمیل بند آلف 1/تا پایان فروردین ماه
 )3تکمیل آطالعات مربوط به معیار رفتار و برخورد مناسب با آرباب رجوع بر آساس مقررآت و ضوآبط
طرح تکریم آرباب رجوع (موضوع بخشنامه شماره  1900/195166مورخ  ) 1381/10/4و حقوق
شهروندی در نظام آدآری (موضوع تصویب نامه شماره  1127128مورخ  1395/12/28شورآی عالی
آدآری) و آرآیه هر یک آز فرم های آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن برآی مقام مافوق وآحد ذی ربط در آول
بهمن ماه برآی آرزشیابی و دریافت فرم های تکمیل شده ،حدآک ثر تا پایان بهمن ماه هر سال
 )۴آخذ آمضاهای مربوط به تایید کننده و آرزشیابی شونده طبق فرم آرزشیابی عملکرد مدیرآن و
کارمندآن و آقدآم بر آساس ضوآبط مربوطه و آطالع رسانی به مدیر ذی ربط ،تا  1۵آسفندماه هر سال
 )۵تکمیل شناسنامه و نیمرخ آرزشیابی برآی هر یک آز مدیرآن و کارمندآن بر آساس جدول شماره (.)2
ماده  -8به منظور جلوگیری آز تضییع حقوق و پاسخگوی ی های الزم در فرآیند آرزشیابی عملکرد ،آفرآدی
که نسبت به نتیجه آرزشیابی خود آعترآض دآشته باشند ،می توآنند بر آساس فرآیند رسیدگی به شکایات
آمتیازآت آرزشیابی عملکرد آقدآم کنند (پیوست شماره .)3
ماده  -9مسئولیت نظارت بر چگونگی تحقق آهدآف برنامه ساالنه دستگاه آجرآی ی ،به عهده باالترین مقام
مسئول در دفاتر آرزیابی عملکرد و پاسخگوی ی نسبت به کیفیت آن به عهده وآحدهای منابع آنسانی (یا
عناوین مشابه) در دستگاه های آجرآی ی می باشد.
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ماده  -1۰آین دستورآلعمل در ( )1۰ماده تنظیم گردیده و دستورآلعمل های آرزشیابی عملکرد مدیرآن و
1
کارمندآن رسمی و پیمانی و کارکنان قرآردآدی مغایر با آین دستورآلعمل لغو می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
پیوست 1308186
کاربردهای نتایج ارزشیابی
در رآستای شایسته گرآی ی در تصمیمات آدآری و مسیر خدمتی مدیرآن و کارمندآن رسمی و پیمانی و کارکنان
قرآردآدی و نیز برقرآری آرتباط بین نظام آرزشیابی عملکرد و دیگر نظام های مدیریت منابع آنسانی ،آز
نتیجه آرزشیابی عملکرد ساالنه در موآرد زیر آستفاده می شود:
 -1استفاده از نتایج ارزشیابی در تغییر شغل:
به منظور آنطباق آستعدآدها و توآنای ی های آرزشیابی شوندگان با نیازمندی ها و آلزآم های مشاغل مورد
تصدی و آفزآیش کارآی ی آنان ،ضمن رعایت سایر قوآنین و مقررآت ،نتایج آرزشیابی در آنتصاب به پست
های باالتر به شرح زیر مورد آستفاده قرآر می گیرد:
 برآی آنتصاب مدیرآن به پست های باالتر ضمن رعایت مقررآت مربوط ،کسب حدآقل  8۵آمتیاز درآرزشیابی ساالنه ،آلزآمی آست.
 وآحد منابع آنسانی در دستگاه ،فهرست آفرآد فوق رآ به منظور آقدآم مقتضی به آمور آدآری یا کارگزینیآرسال می کند.
 آمور آدآری یا کارگزینی دستگاه با کسب نظر آز مقام مافوق وآحدهای ذی ربط نسبت به برنامه ریزیشغلی آنان آقدآم خوآهد کرد.

 1بخشنامه های شماره  200/11942مورخ  1390/5/22و شماره  210/91/29243مورخ  1391/7/8معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه آنسانی رییس جمهور و بخشنامه شماره  140521مورخ  1393/11/13سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لغو می گردد.
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 -2استفاده از نتایج ارزشیابی در اموزش و توانمندسازی:
آلف -دوره های آموزشی شغلی :آرزشیابی شوندگانی که در عوآمل آختصاصی عملکرد ،حد نصاب آمتیازآت
تعیین شده در جدول کاربرد نتایج آرزشیابی در تصمیمات آدآری رآ کسب ننمایند ،باید در آبتدآی دوره
آرزشیابی بعد ،دوره های آموزشی شغلی مربوط رآ در چارچوب نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن بگذرآنند.
ب -دوره های مدیریتی :آرزشیابی شوندگانی که در عوآمل عمومی مدیریتی ،حد نصاب آمتیازآت تعیین شده
در جدول کاربرد نتایج آرزشیابی در تصمیمات آدآری رآ کسب ننمایند ،باید در آبتدآی دوره آرزشیابی
بعد ،دوره های آموزشی مدیریتی مربوط رآ در چارچوب نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن بگذرآنند.
ج -دوره های عمومی :آرزشیابی عمومی :آرزشیابی شوندگانی که در معیار رفتار ،حد نصاب آمتیازآت تعیین
شده در جدول کاربرد نتایج آرزشیابی در تصمیمات آدآری رآ کسب ننمایند ،باید در دوره آرزشیابی بعد،
در دوره های آموزش عمومی مربوط به معیار در چارچوب نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن شرکت نمایند.
همچنین آرزشیابی شوندگانی که در عامل عمومی پشتیبان ،حد نصاب آمتیازآت تعیین شده در جدول
کاربرد نتایج آرزشیابی در تصمیمات آدآری رآ کسب ننمایند ،باید در دوره آرزشیابی بعد ،در دوره های
آموزش عمومی و نیز دوره های مدیریتی مربوط به معیار شرکت نمایند.
د -برخوردآری آز فرصت های آموزشی خارج آز کشور (بورس) :آرزشیابی شوندگانی که مجموع آمتیاز
آرزشیابی عملکرد آنها در سه سال متوآلی و یا پنج سال متناوب حدآقل  8۵باشد ،در معرفی به دوره های
آموزشی خارج آز کشور (بورس) ،آز آولویت برخوردآر هستند.
 -3بازخریدی :آرزشیابی شوندگانی که آمتیاز آرزشیابی عملکرد آنها در سه سال متوآلی و یا چهار سال متناوب
حد نصاب نمره آرزشیابی ( ۵۰آمتیاز) رآ کسب ننمایند ،در صورت ندآشتن شرآیط بازنشستگی ،بازخرید
می گردند.
 -۴تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادی :کارمندآن پیمانی و کارکنان قرآردآدی در صورت
کسب حدآقل  7۰آمتیاز آز مجموع عوآمل فرم آرزشیابی عملکرد ،قرآردآد آنها با رعایت سایر قوآنین و
مقررآت مربوط ،تمدید خوآهد شد .
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پیوست شماره ( :)1راهنمای تکمیل
«فرم های ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی ستاد دستگاه
اجرایاای»
آین فرم ها به منظور سنجش و آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن رسمی و پیمانی و کارکنان قرآردآدی در آبعاد
عوآمل آختصاصی ،عوآمل عمومی مدیریتی /عوآمل پشتیبان ،عوآمل فرآیندی (توسعه آی ،تشویقات و
رفتاری) در طول یک دوره آرزشیابی و با رعایت شرآیط و ضوآبط ذیل مورد آستفاده قرآر می گیرد:
الف -فرایند اجرای ارزشیابی:
 -1آرزشیابی کننده در آغاز دوره آرزشیابی (فروردین ماه هر سال) آنتظارآت خود رآ در چارچوب وظایف
شغلی و سازمانی ،بویژه برنامه ساالنه برگرفته آز مدیریت عملکرد دستگاه آجرآی ی ،به نحو مقتضی به
آرزشیابی شونده در قالب فرم آرزشیابی آعالم و توآفق می نماید.
 -2آرزشیابی کننده در طول دوره آرزشیابی ضمن نظارت بر فعالیت های مربوط به عملکرد (آختصاصی،
عمومی مدیریتی و فرآیندی) آرزشیابی شونده ،بازخوردهای الزم رآ به نحو مقتضی جهت بهبود عملکرد وی
آرآیه می دهد.
 -3آرزشیابی کننده در پایان دوره آرزشیابی با توجه به ضوآبط مندرج در بخش مرآحل تکمیل فرم آرزشیابی،
نسبت به آرزشیابی آرزشیابی شونده آقدآم می نماید.
 -۴آرزشیابی کننده نتایج آرزشیابی رآ در آسفند ماه هر سال به نحو مقتضی به آطالع آرزشیابی شونده می
رساند و بازخوردهای الزم رآ به وی آرآیه می دهد.
ب -مراحل تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد:
 -1فرم آرزشیابی در آبتدآی دوره آرزشیابی (فروردین ماه) توسط وآحد منابع آنسانی در آختیار آرزشیابی
شونده قرآر می گیرد و آرزشیابی شونده پس آز تکمیل مشخصات خود در بندهای  1آلی  ،7با هماهنگی
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آرزشیابی کننده ،بند (آلف )1-آز بند  8فرم رآ تکمیل نموده و توسط وآحد مربوط به وآحد منابع آنسانی
عودت دآده می شود.
 -2فرم های آرزشیابی در پایان دوره آرزشیابی (آبتدآی بهمن ماه) توسط وآحد منابع آنسانی در آختیار
آرزشیابی شونده قرآر می گیرد و آرزشیابی شونده آهم آقدآمات ،فعالیت ها و نتایج به دست آمده در رآستای
بند (آلف )1-آز بند  8فرم که در طول دوره آرزشیابی به آن دست یافته آست رآ در بند آلف 3-فرم درج
نموده و میزآن تحقق آن رآ در بخش مربوط لحاظ می نماید .سپس آرزشیابی کننده با بررسی آطالعات مندرج
در بندهای آلف 1-و آلف 2-و درصد تحقق آنها در فرم آرزشیابی ،آرزشیابی شونده رآ در آین بخش مورد
آرزشیابی قرآر دآده و نیز عوآمل عمومی (مدیریتی و پشتیبان عملکرد) و فرآیندی در بندهای مربوط در فرم
آرزشیابی رآ با توجه به معیارها و شاخص های تعیین شده برآی هر یک آز آنها و با رعایت حدآک ثر آمتیاز
تعیین شده ،مورد آرزشیابی قرآر می دهد و آمتیاز آنها رآ در بخش مربوط درج می کند و حدآک ثر تا پایان
بهمن ماه آز سوی وآحدهای تخصصی به وآحد منابع آنسانی آرسال می گردد .در آین فرآیند الزم آست نکاتی
به شرح ذیل مورد توجه قرآر گیرد:
 :2/1برنامه های بخش عوآمل آختصاصی (بند آلف 1-فرم آرزشیابی) باید برگرفته آز برنامه های عملیاتی
ساالنه دستگاه های آجرآی ی باشد.
 :2/2موآرد ثبت شده در معیارهای فرآیندی (توسعه آی ،تشویقات ،رفتار و برخورد مناسب با آرباب
رجوع و همکارآن) ،باید بر آساس مستندآت مربوطه ،توسط تایید کننده و وآحد منابع آنسانی تایید شده
و پیوست فرم گردد.
 :2/3صرفا تشویقات و تقدیرنامه های ی که برآی خدمات مشخصی در طول دوره آرزشیابی در رآستای آنجام
وظایف شغلی آعطا گردیده و جنبه عمومی ندآرد مالک عمل می باشد.
تبصره :مفاد بخشنامه های شماره  200/14997مورخ  ،1388/2/22شماره  200/83937مورخ
 ،1388/10/20شماره  200/92/3897مورخ  1392/2/29و شماره  200/92/5404مورخ
 1392/3/20معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور در خصوص تقدیرنامه های
دریافتی به لحاظ همکاری در برگزآری آنتخابات کما فی آلسابق الزم آالجرآ آست.
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 :2/۴در هر دوره آرزشیابی ،حدآک ثر  2تقدیرنامه آز هر مقام تقدیر کننده لحاظ می شود.
 :2/۵چنانچه برآی موضوع وآحدی ،توسط دو یا چند مقام به آرزشیابی شونده تقدیرنامه آعطا گردد ،صرفا
تقدیرنامه مربوط به باالترین مقام مالک عمل خوآهد بود.
 -3آرزشیابی کننده پس آز آمتیاز دهی ،نقاط قوت و قابل بهبود آرزشیابی شونده رآ تعیین و توصیه ها و
پیشنهادهای خود رآ آرآیه می نماید.
 -۴فرم آرزشیابی پس آز تایید «تایید کننده» در آختیار آرزشیابی شونده قرآر می گیرد تا نسبت به درج نظر
خود در بند  17فرم و آمضاء آن آقدآم نماید .الزم به ذکر آست که تکمیل بند  17توسط «آرزشیابی شونده»
صرفا به عنوآن نظرخوآهی مطرح بوده و مبنای رسیدگی به شکایات وی در خصوص آرزشیابی نمی باشد.
 -۵فرم تکمیل شده در آختیار وآحدهای منابع آنسانی و عناوین مشابه قرآر گرفته تا نسبت به بررسی و
تایید آنها بر آساس مدآرک و مستندآت آقدآم نماید و چنانچه وآحد منابع آنسانی و عناوین مشابه تشخیص
دهد که فرم تکمیل شده مغایر با ضوآبط و مقررآت بوده ،فرم مورد نظر رآ به وآحد سازمانی متبوع آرزشیابی
شونده عودت دآده تا نسبت به آصالح آن آقدآم شود .در صورت فقدآن مغایرت و یا آصالح توسط وآحد
متبوع آرزشیابی شونده ،مقام مسئول در وآحد منابع آنسانی فرم رآ تایید و بند  18آن رآ آمضا می نماید.
 -۶وآحد منابع آنسانی یا عناوین مشابه در دستگاه آجرآی ی پس آز تطبیق نتایج آرزشیابی با کاربردهای
نتایج آرزشیابی در تصمیمات آدآری شناسنامه هر یک آز آرزشیابی شوندگان رآ طبق جدول شماره ()2
تکمیل خوآهد نمود .آین جدول نماینگر سوآبق آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن و تصمیمات متخذه مربوط به
صورت یک مجموعه در طول سال های خدمت مدیرآن و کارمندآن خوآهد بود.
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پیوست شماره ( :)2راهنمای تکمیل
«فرم ارزشیابی مدیران کل و روسای سازمان های مستقر در استان ها و روسای ادارات شهرستان ها
توسط استانداران و فرمانداران»
آین فرم ها به منظور آرزشیابی عملکرد مدیرآن کل آستان ها ،روسای سازمان های مستقر در آستان ها و
رو سای آدآرآت شهرستان ها و عناوین مشابه بر آساس عوآمل آختصاصی ،عوآمل عمومی مدیریتی /پشتیبان
و عوآمل فرآیندی توسط آستاندآرآن و فرماندآرآن در طول یک دوره آرزشیابی مورد آستفاده قرآر می گیرد:
الف -فرایند اجرای ارزشیابی:
 -1آستاندآرآن و فرماندآرآن مکلفند در آغاز دوره آرزشیابی (فروردین ماه هر سال) با مدیرآن کل آستانی و
روسای آدآرآت شهرستانی بر روی مامور یت های و آهدآف و آنتظارآت بر آساس برش آستانی برنامه ساالنه
مدیریت عملکرد دستگاه آستانی توآفق کنند.
 -2آستاندآرآن و فرماندآرآن ،در طول آرزشیابی ،گزآرش های الزم رآ به منظور شناخت عملکرد ،نقاط قوت
و کاستی آحتمالی آز مدیرآن یا روسای سازمان های مستقر در آستان ها و روسای آدآرآت شهرستان ها
دریافت و به نحوه مقتضی عملکرد آنان رآ بررسی و در صورت نیاز بازخوردهای الزم رآ به آنان آرآیه می
نمایند.
 -3آستاندآرآن و فرماندآرآن ،در پایان دوره آرزشیابی (بهمن ماه هر سال) با توجه به معیارها و شاخص
های آرزشیابی تعیین شده ،و نیز آطالعات حاصله در طول دوره ،نسبت به آرزشیابی مدیرآن یا روسای
سازمان های مستقر در آستان ها و روسای آدآرآت شهرستان ها آقدآم می نمایند.
تبصره :آرزشیابی مدیر کل آموزش و پرورش آستان توسط آستاندآر و رییس آدآره آموزش و پرورش شهرستان
توسط فرماندآر در پایان سال تحصیلی صورت می گیرد.
 -۴فرم های آرزشیابی تکمیل شده حدآک ثر تا پایان بهمن ماه هر سال ،توسط آستاندآرآن یا فرماندآرآن به
منظور تعیین نتیجه نهای ی آرزشیابی مدیرآن یا روسای سازمان های مستقر در آستان ها و روسای آدآرآت
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شهرستان ها  ،پس آز آطالع آرزشیابی شوندگان آز نتیجه آرزشیابی و آخذ آمضای آنها ،به ترتیب برآی وزرآء
یا روسای سازمان ها در ستاد و مدیرآن کل آستان آرسال می گردد.
 -۵وآحد منابع آنسانی ستاد دستگاه یا کارشناس مسئول آرزشیابی آستانی ،فرم های آرزشیابی رآ دریافت و
آمتیازآت مک تسبه رآ در نتیجه نهای ی آرزشیابی عملکرد آعمال می نماید و مرآتب رآ حسب مورد به آطالع
آستاندآری یا فرماندآری می رساند.
ب -مراحل تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد
 -1فرم آرزشیابی در آبتدآی دوره آرزشیابی (فروردین ماه) توسط آستاندآری ها و فرماندآری ها در آختیار
آرزشیابی شونده (مدیرآن یا روسای سازمان های مستقر در آستان ها و روسای آدآرآت شهرستان ها) قرآر می
گیرد و آرزشیابی شونده پس آز تکمیل مشخصات خود در بندهای  1آلی  ،7با هماهنگی آرزشیابی کننده،
بند (آلف )1-آز بند  8فرم رآ تکمیل نموده و پس آز آمضاء آرزشیابی کننده (آستاندآر و فرماندآر) و آرزشیابی
شونده ،به آستاندآری /فرماندآری عودت دآده می شود .در آین مرحله تصویری آز فرم آرزشیابی به وآحد
منابع آنسانی دستگاه مربوط و یا به کارشناس مسئول آرزشیابی در آستان آرسال می گردد.
تذکر :برنامه های بخش آختصاصی (بند آلف 1-فرم آرزشیابی) باید برگرفته آز برنامه های عملیاتی ساالنه
دستگاه های آجرآی ی بر آساس برش آستانی باشد.
 -2فرم های آرزشیابی در پایان دوره آرزشیابی (بهمن ماه) توسط «آستاندآری ها و فرماندآری ها» در آختیار
آرزشیابی شوندگان قرآر می گیرد و آرزشیابی شوندگان بر آساس توآفقات تعیین شده در آبتدآی دوره و
همچنین آنتظارآت بیان شده یا وظایف وآگذآر شده در طول دوره ،آهم آقدآمات ،فعالیت ها و نتایج به
دست آمده رآ در رآستای بند آلف 1-فرم ،در بند آلف 2-فرم درج و میزآن تحقق آن رآ در بخش مربوط ثبت
می نماید .سپس آستاندآر و فرماندآر با بررسی آطالعات مندرج در بندهای آلف 1-و آلف 2-و درصد تحقق
آنها در فرم آرزشیابی ،آرزشیابی شونده رآ در آین بخش مورد آرزشیابی قرآر دآده و نیز عوآمل عمومی
(مدیریتی و پشتیبان عملکرد) و فرآیندی در بندهای مربوط در فرم آرزشیابی رآ با توجه به معیارها و شاخص
های تعیین شده برآی هر یک آز آنها و با رعایت حدآک ثر آمتیازآت تعیین شده ،مورد آرزشیابی قرآر می دهد
و آمتیاز آنها رآ در بخش مربوط درج می کند.
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 -3آرزشیابی کننده پس آز آمتیازدهی ،نقاط قوت و ضعف آرزشیابی شونده و شیوه های تقویت و رآهه های
آصالح و بهبود آن رآ در بندهای  9و  1۰فرم درج نموده و بند ( )11فرم رآ آمضا می نماید.
 -۴پس آز طی مرآحل فوق ،فرم آرزشیابی توسط آستاندآری یا فرماندآری در آختیار آرزشیابی شونده قرآر
دآده می شود تا نسبت به درج نظر خود در بند ( )12آقدآم نماید و سپس فرم های تکمیل شده «مدیرآن
کل و روسای سازمان آستانی» به وزآرتخانه یا ستاد سازمان متبوع و فرم های تکمیل شده «روسای آدآرآت
شهرستانی» به آدآره کل آستان متبوع جهت آقدآم های بعدی آرسال می گردد.
تذکر ( :)1آین فرم در حوزه آستاندآری و فرماندآری در دو نسخه تکمیل و تایپ می گردد .نسخه آول به
منظور تعیین نتایج آرزشیابی به دستگاه متبوع آرزشیابی شونده آرسال و نسخه دوم در همان حوزه نگهدآری
می شود.
تذکر ( :)2تکمیل بند ( )12توسط «آرزشیابی شونده» صرفا به عنوآن نظرخوآهی مطرح بوده و مبنای
رسیدگی به شکایات یا آعترآضات وی در خصوص آرزشیابی نمی باشد.
 -7وآحد منابع آنسانی دستگاه و کارشناس مسئول آرزشیابی آدآره کل آستان به ترتیب آمتیاز مدیر کل
آستانی و رو سای آدآرآت شهرستان رآ بر آساس یک سوم آمتیاز فرم شماره ( )3و دو سوم آمتیاز فرم شماره
( 1و یا  )2محاسبه و نسبت به تعیین نتیجه نهای ی آرزشیابی آقدآم می کند و آن رآ در ردیف ( )1۴فرم شماره
( )3درج می نماید.
 -8در صورتی که آرزشیابی شوندگان به نتیجه آرزشیابی خود معترض باشند ،می توآنند ظرف مدت پانزده
روز پس آز رویت فرم ،آعترآض خود رآ ک تبا به کمیته رسیدگی به آعترآضات آرزشیابی آرسال نمایند.
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پیوست شماره (:)3
فرایند رسیدگی به شکایات امتیازات ارزشیابی عملکرد
در جهت آستقرآر نظام آرزشیابی و آجرآی صحیح فرآیند آن بصورت عادالنه و به منظور جلوگیری آز تضییع
حقوق مدیرآن و کارمندآن ،دستورآلعمل رسیدگی به شکایات مربوط به نتیجه آرزشیابی به شرح زیر می
باشد:
 -1برآی رسیدگی به شکایات آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن در هر دستگاه و وآحد آستانی مربوط ،کمیته
رسیدگی به شکایات آرزشیابی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
آلف -در ستاد دستگاه :مدیر کل وآحد منابع آنسانی (یا عناوین مشابه) ،مدیر کل وآحد آرزیابی عملکرد و
رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) و دو نفر به آنتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه
ب -در وآحدهای آستانی :باالترین مسئول وآحد آرزشیابی و دو نفر به آنتخاب مدیر کل یا باالترین مقام
وآحد آستانی
 -2مدیرآن و کارمندآنی که نسبت به نتایج و آمتیازآت آرزشیابی خود آعترآض دآشته باشند ،می توآنند
شکایت خود رآ ظرف مدت یک ماه پس آز رویت فرم آرزشیابی به کمیته رسیدگی به شکایات تسلیم کنند.
 -3شکایت آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن شاغل در حوزه ستاد دستگاه ها و نیز آن دسته آز مدیرآن و
کارمندآن وآحدهای آستانی که آرزشیابی کننده و یا تایید کننده فرم آرزشیابی آنان عضو کمیته رسیدگی به
شکایات آستان باشد ،در کمیته رسیدگی به شکایات ستاد دستگاه مورد رسیدگی قرآر می گیرد .شکایت
آرزشیابی سایر کارمندآن وآحدهای آستانی ،در کمیته رسیدگی به شکایات آرزشیابی آستان طرح و رسیدگی
می شود.
 -۴وآحد منابع آنسانی در حوزه ستاد دستگاه ها به عنوآن دبیرخانه کمیته رسیدگی به شکایات عمل خوآهد
کرد و ضمن دریافت شکایات آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن ،نسبت به جمع آوری آطالعات الزم در مورد
موضوع شکایت آقدآم و نتیجه رآ به منظور آتخاذ تصمیم مقتضی و صدور رآی به کمیته رسیدگی به شکایات
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مرکز آرسال می دآرد .در مرآکز آستانها آین وظیفه به عهده وآحد منابع آنسانی یا عناوین مشابه دستگاه
آستانی می باشد.
 -۵کمیته رسیدگی به شکایات پس آز بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده با آک ثریت آرآء تصمیم خود رآ
مبنی بر تایید و یا رد نتیجه آرزشیابی مدیرآن و کارمندآن شاکی ،در مرکز به وآحد منابع آنسانی و در
وآحدهای آستانی به کارشناس مسئول آرزشیابی آستان ،حدآک ثر ظرف مدت دو ماه آعالم می کند.
 -۶وآحد منابع آنسانی در ستاد و مسئول آرزشیابی در آستان مکلفند در صورت تغییر نتیجه آرزشیابی بر
آساس نظر کمیته رسیدگی به شکایات ،ضمن آنعکاس رآی کمیته به مدیرآن و کارمندآن شاکی ،نسخ فرم
آرزشیابی رآ جهت آقدآم مقتضی به وآحد منابع آنسانی یا عناوین مشابه و وآحد متبوع مدیرآن و کارمندآن
تحویل نمایند .بدیهی آست در آین صورت کلیه حقوق معوقه مدیرآن و کارمندآن شاکی آز تاریخ آستحقاق
به آنان آعطا خوآهد شد.
چنانچه در بررسی ها محرز گردد که نتیجه آرزشیابی عمدآ موجب تضییع حق آرزشیابی شونده گردیده
آست ،وآحد منابع آنسانی در مرکز و باالترین مسئول آرزشیابی در آستان (حسب مورد) موضوع رآ به آطالع
باالترین مقام دستگاه و یا وآحد آستانی جهت آتخاذ تصمیمات مقتضی در مورد آرزشیابی کنند و یا تایید
کننده خوآهند رساند.
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فصل هشتم قانون  -انتصاب و ارتقاء شغلی
دستورالعمل اجرایاای شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران -
تصویب نامه شماره  578606مورخ  1395/4/1شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و هفتاد و پنجمین جلس ه مورخ  1395/2/27بنا به پیش نهاد وزآرت کش ور و
تایید س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور ،در آجرآی موآد  54و  57قانون مدیریت خدمات کش وری و
تبص ره  4ماده  3مص وبه ش ماره  206/6643مورخ  1390/3/23ش ورآی عالی آدآری «دس تورآلعمل
آجرآی ی ش رآیط عمومی و آختص اص ی نحوه آنتخاب و آنتص اب فرماندآرآن و بخش دآرآن» رآ به ش رح س ند
پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورآی عالی آدآری) تصویب نمود که برآی آجرآ آبال می شود.
وزیر کش ور مس ئول آجرآی آین مص وبه خوآهد بود و مفاد آن ،ناقض آختیارآت قانونی وزیر کش ور در
خصوص آنتخاب و آنتصاب فرماندآرآن و بخشدآرآن در آجرآی قانون تقسیمات کشوری نمی باشد.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -حسن روحانی
دستورالعمل اجرایاای شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
ماده  -1شرآیط آنتخاب و آنتصاب فرماندآرآن و بخشدآرآن:
وزآرت کشور موظف آست آنتخاب و آنتصاب فرماندآرآن و بخشدآرآن رآ بر آساس حدآقل شرآیط مندرج در
جدول شماره  1آین دستورآلعمل و تبصره های مربوط آنجام دهد.
تبص ره  -1مدآرک تحص یلی پیش بینی ش ده برآی آنتخاب و آنتص اب فرماندآرآن و بخش دآرآن ش امل مدرک
تحص یلی پیش بینی ش ده برآی کلیه مش اغل آختص اص ی وزآرت کش ور بوده ،که به آس تناد ماده  70قانون
مدیریت خدمات کشوری به تصویب خوآهد رسید.
تبص ره  -2تمامی آفرآد معرفی ش ده جهت آنتخاب و آنتص اب در پس ت های مذکور ،موظف به گذرآندن
دوره های آموزش ی توجیهی در بدو آنتص اب و حین آنتص اب ،موض وع جدول ش ماره  1آین دس تورآلعمل
می باشند.
تبص ره  -3آفرآدی که قبل آز آبال آین دس تورآلعمل با هر مدرک تحص یلی ،به س مت فرماندآر و بخش دآر
منص وب ش ده آند ،برآی آنتص اب در همان س طح آز ش رآیط مندرج در جدول ش ماره  1مس تثنی خوآهند
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بود .در صورت آرتقاء آین آفرآد به سطوح فرماندآری و باالتر ،کسب تمامی شرآیط ماده  1آین دستورآلعمل
آلزآمی می باشد.
تبص ره  -4برآی آس تفاده آز کارش ناس ان س ایر دس تگاه های آجرآی ی ،رعایت جدول ش ماره  1و مفاد بند
«آلف» ماده ( )54قانون مدیریت خدمات کش وری مبنی بر آینکه «دس تگاه های آجرآی ی می توآنند برآی
حدآک ثر  15درص د س مت های مدیریت حرفه آی آز آفرآد ش ایس ته (با رعایت تخص ص و تجربه ش اغل
نس بت به ش غل ،بدون رعایت س لس له مرآتب مدیریتی) خارج آز دس تگاه آس تفاده نمایند» ،آلزآمی می
باشد.
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جدول شماره ( :)1شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
معیارهای
عمومی و
اختصاصی

سطوح
فرمانداریها
و بخشداریها
فرماندآر
ویژه و
مرآکز
آستانها
فرماندآر
درجه یک

فرماندآر
درجه دو

فرماندآر
درجه سه

سوابق

سابقه مدیریتی
امتیاز ارزیابی
و کارشناسی
مدرک تحصیلی نوع استخدام
سابقه مدیریتی و کارشناسی
(افراد برون بدو انتصاب حین انتصاب
عملکرد سابقه تجربی
(افراد درون سازمانی)
سازمانی)

حدآقل
لیسانس و
ترجیحا
فوق-
لیسانس و
دک تری در
یکی آز
رشته های
تحصیلی
تعیین
شده در
تبصره ۱

فرماندآر
درجه
چهار

بخشدآر

دوره های اموزشی

حدآقل
لیسانس
در یکی آز
رشته های
تحصیلی
تعیین
شده در
تبصره ۱

رسمی،
پیمانی و
قرآردآدی

کسب
میانگین
% 85
آمتیاز
آرزیابی
عملکرد
در  ۲سال
ماقبل
آنتصاب
برآی
کارکنان
دولت

بررسی
تجربیات
گذشته به
همرآه
برنامه های
پیشنهادی
آتی برآی
آدآره
شهرستان

بررسی
تجربیات
گذشته به
همرآه
برنامه های
پیشنهادی
برآی آدآره
بخش

حدآقل  ۱۰سال تجربه
در مشاغل مدیریتی و
سرپرستی در وزآرت کشور

 ۱۵سال
سابقه که
حدآقل
 ۱۰سال
آن در
پستهای
مدیریت
میانی به
باال باشد

حدآقل  ۷سال تجربه در
مشاغل مدیریتی و
سرپرستی در وزآرت کشور
با آولویت فرماندآری
درجه  ۳و ۴و بخشدآری
حدآقل  ۵سال تجربه در
مشاغل مدیریتی و
سرپرستی در وزآرت کشور
با آولویت فرماندآری
درجه  ۴و یا بخشدآری
حدآقل  ۳سال تجربه در
وزآرت کشور با آولویت
پستهای مدیریت پایه

 ۱۵سال
سابقه که
حدآقل ۵
سال آن
در پست-
های
مدیریت
میانی به
باال باشد

حدآقل  ۵سال تجربه
کارشناسی در وزآرت کشور

 ۱۰سال
سابقه که
حدآقل ۵
سال آن
در پست-
های
مدیریت
پایه باشد

----

گذرآندن دوره
های آموزشی
توجیهی
فرماندآرآن
برآساس
برنامهآی که
توسط وزآرت
کشور تدوین
میگردد

گذرآندن دوره
های آموزشی
توجیهی
بخشدآرآن
برآساس
برنامهآی که
توسط وزآرت
کشور تدوین
میگردد

گذرآندن
دوره های
آموزشی
شغلی و
مدیریتی
آختصاص
ی مرتبط
با وظایف
و
ماموریت
های
وزآرت
کشور
برآساس
برنامه
آموزشی
که توسط
وزآرت
کشور به-
تفکیک
سطوح
فرماندآرآن
و
بخشدآرآن
تدوین
میگردد
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ماده  -2شایستگی های تخصصی فرماندآرآن و بخشدآرآن:
آحرآز ش ایس تگی های فرماندآرآن و بخش دآرآن ،متناس ب با ماهیت و ویژگی های آختص اص ی منطقه محل
ماموریت ،در قالب ش ایس تگی های عمومی مدیرآن کش ور و ش ایس تگی های آختص اص ی و تخص ص های
مورد نیاز ،توسط وزآرت کشور تهیه و تعیین می گردد.
تبص ره -وزآرت کش ور موظف آس ت به منظور آحرآز ش ایس تگی های مذکور ،آقدآم به تش کیل کانون های
آرزیابی نموده و یا آز کانون های آرزیابی تایید صالحیت شده در آین زمینه ،آستفاده نماید.
ماده  -3فرآیند آجرآی ی آنتخاب و آنتصاب فرماندآرآن و بخشدآرآن
 -1معرفی فرد پیش نهادی برآی تص دی پس ت فرماندآر و بخش دآر توس ط آس تاندآر ،بر آس اس موآد  5و 6
مصوبه شماره  12/602مورخ  1377/7/30شورآی عالی آدآری.
تبص ره -در ص ورت تفویض آختیار توس ط وزیر کش ور به آس تاندآرآن ،رعایت تمامی موآرد و مرآحل فوق
توسط آستاندآری آلزآمی آست.
 -2آحرآز شرآیط عمومی درج شده در جدول شماره  ،1توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع (یا عناوین
مشابه) وزآرت کشور آنجام می شود.
 -3آحرآز ش ایس تگی های فرماندآرن و بخش دآرآن متناس ب با ماهیت و ویژگی های آختص اص ی منطقه محل
ماموریت توسط وزآرت کشور و آز طریق کانون های آرزیابی تخصصی صورت می پذیرد.
 -4آخذ آستعالم های الزم آز مرآجع قانونی ذی ربط.
 -5تهیه و ص دور حکم آنتخاب و آنتص اب (در ص ورت تطابق کامل مس تندآت فرد معرفی ش ده با مفاد آین
دستورآلعمل) ،طبق مقررآت مربوط.
 -6دوره خدمت در پس ت های فرماندآر و بخش دآر  4س ال می باش د و وزآرت کش ور می توآند آین دوره رآ
بعد آز  4سال با رعایت شرآیط ذکر شده و در صورت کسب موآرد ذیل تمدید نماید:
 -1-6کس ب حدآقل میانگین  % 85آمتیاز آرزش یابی عملکرد س االنه ش خص و وآحد س ازمانی در طول
تصدی پست مدیریت.
 -2-6طی دوره های آموزشی تعیین شده برآی سطوح فرماندآر و بخشدآر مورد تصدی.
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 -3-6پیشنهاد مدیر بالفصل و تایید مقام مافوق وی.
ماده  -4آین دس تورآلعمل در  4ماده و  6تبص ره تدوین ش ده و وزیر کش ور مس ئول حس ن آجرآی آن می
باشد .گزآرش آدوآری آجرآی مصوبه نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورآی عالی آدآری
آرآیه می شود.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
دستورالعمل اجرایاای نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای  -تصویب نامه شماره  579095مورخ
 1395/4/1شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و هفتاد و پنجمین جلس ه مورخ  1395/2/27بنا به پیش نهاد س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش ور ،در آجرآی موآد  54و  57قانون مدیریت خدمات کش وری و آقدآمات برنامه
عملیاتی آص الح نظام آدآری (موض وع تص ویب نامه ش ماره  206/93/562مورخ  1393/1/20ش ورآی
عالی آدآری) منبع آز نقشه رآه آصالح نظام آدآری کشور« ،دستورآلعمل آجرآی ی نحوه آنتخاب و آنتصاب
مدیرآن حرفه آی» رآ به ش رح س ند پیوس ت (ممهور به مهر دبیرخانه ش ورآی عالی آدآری) تص ویب نمود که
برآی آجرآ آبال می شود.
وزرآ و باالترین مقام دستگاه های آجرآی ی ،مسئول حسن آجرآی آین مصوبه بوده و دبیرخانه شورآی عالی
آدآری گزآرش نحوه آجرآی آن رآ به شورآ آرآیه می نماید.
دستورالعمل اجرایاای نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
ماده  -1تعریف وآژگان
سازمان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
مدیرآن حرفه آی :ش امل تمامی عناوین س مت های مدیریتی دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون مدیریت
خدمات کش وری ،به آس تثناء س مت های مدیریت س یاس ی ،موض وع ماده  71قانون مذکور و همطرآزآن
آنان آست که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده آند:
 مدیرآن آرشد :آن دسته آز مدیرآنی می باشند که وظیفه سیاست گذآری ،خط مشی گذآری ،برنامه ریزیکالن ،هدآیت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه رآ در وآحدهای ستادی به عهده دآرند.
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 مدیرآن میانی :به آن دس ته آز مدیرآنی آطالق می ش ود که وظیفه هماهنگی ،آیجاد آرتباط بین س طوحعالی (مقامات) و یا مدیرآن آرشد رآ در وآحدهای ستادی به عهده دآرند .مانند مدیرآن کل و معاونین آنان،
معاونین سازمان ها ،موسسات دولتی و مرآکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح آنها.
 مدیرآن پایه :به آن دسته آز مدیرآنی آطالق می شود که وظیفه آجرآی سیاست ها ،خط مشی ها و برنامههای س ازمانی رآ در وآحدهای س تادی بر عهده دآرند .مانند :روس ای آدآرآت ،روس ای گروه ها و س مت های
مدیریتی همسطح آنها.
 مدیرآن عملیاتی :ش امل مدیرآن آن دس ته آز وآحدهای عملیاتی یا آجرآی ی دس تگاه های آجرآی ی نظیرمدآرس ،بیمارس تان ها ،ورزش گاه ها ،موزه ها ،مرآکز فنی و حرفه آی و مرآکز نگهدآری معلولین هس تند
که تولید ،تامین و آرآیه خدمات آصلی و نهای ی دستگاه رآ به عهده دآرند.
 شایستگی عمومی مدیرآن :به مجموعه آی آز دآنش ،مهارتها ،نگرش ها و ویژگی های تعیین شده آز سویس ازمان آطالق می ش ود که به یک فرد آمکان می دهد تا بتوآند وظایف مربوط رآ پس آز آحرآز س مت
مدیریتی و یا آرتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز آنجام دهد.
آلف -شرآیط عمومی آنتخاب و آنتصاب مدیرآن حرفه آی:
ماده  -2ش رآیط عمومی الزم برآی آنتخاب و آنتص اب در س مت های مدیریتی ش قوق تعریف ش ده در ماده
( )1آین دستورآلعمل ،به شرح ذیل و موآرد مندرج در جدول شماره ( )1می باشد:
 دآرآ بودن «گوآهینامه شایستگی عمومی آحرآز سمت های مدیریتی» (آز آبتدآی سال )1397 ثبت مش خص ات فرد قبل آز آنتص اب ،در بانک آطالعات آفرآد دآرآی ش ایس تگی آحرآز س مت هایمدیریتی
 -1دآرآ بودن مدرک تحص یلی (حدآقل لیس انس) در یکی آز مقاطع و رش ته های تحص یلی مندرج در ش رآیط
آحرآز
 طی دوره های آموزشی سطح مدیریتی مربوط 1آفرآدی که قبل آز آبال آین دستورآلعمل ،با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به سمت مدیر عملیاتی منصوب شده آند برآی آدآمه خدمت
در همان سطح ،نیازی به آرآیه حدآقل مدرک تحصیلی لیسانس نمی باشد.
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 کسب حدآقل  85درصد کل آمتیاز آرزیابی عملکرد در دو سال منتهی به آنتصاب آحرآز ص الحیت آعتقادی ،آخالقی و رفتاری فرد نامزد برآی آنتص اب در یکی آز س طوح مدیریتی ،آزمرآجع ذی ربط
 دآرآ بودن رآبطه آس تخدآمی رس می ،پیمانی یا قرآردآد کار معین (مش خص) در س قف تبص ره ماده 32قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه.
جدول شماره ( :)1شرآیط عمومی آنتصاب به سمت های مدیریتی
شرایط عمومی
سطوح
مدیریت
حرفه ای

حداقل تجربه تجربه در سمت
سطح مدیریتی نمونه شایستگی های عمومی مدیریتی مورد
خدمت دولتی مدیریتی سطح
ارزیابی
پیش نیاز
قبلی
مرتبط

مدیریت
عملیاتی

 3سال

-

-

مسئولیت پذیری،مهارت های آرتباطی،
آینده نگری و تفکر رآهبردی،هدف گرآی ی
و هدآیت عملکرد ،نظارت و کنترل

مدیریت پایه

 4سال

-

-

مسئولیت پذیری ،تیم و شبکه
سازی،تفکر تحلیلی و حل مساله ،هدف
گرآی ی و هدآیت عملکرد،تعهد و تعلق
سازمانی

مدیریت میانی

 6سال

حدآقل 3
سال

مدیریت
پایه/میانی

عالوه بر شایستگی سطح قبل:مهارت
های آرتباطی،نظارت و کنترل،نوجوی ی
و تفکر خالق

مدیریت ارشد

 10سال

حدآقل 4
سال

مدیریت
میانی

عالوه بر شایستگی سطح قبل :آینده
نگری و تفکر رآهبردی ،کل نگری و
نگرش فرآیندی ،برنامه ریزی و هماهنگی
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تبصره  -1آفرآدی که قبل آز آبال آین دستورآلعمل ،در یکی آز سطوح موضوع ماده ( )1آین دستورآلعمل
منص وب ش ده آند آز ش رآیط عمومی مندرج در ماده ( )2آین دس تورآلعمل آز جمله آرآیه «گوآهینامه
شایستگی عمومی آحرآز سمت های مدیریتی» در همان سطح مستثنی خوآهند بود.
تبصره  -2در موآرد خاص ،در صورتی که فرد نامزد برآی سمت های مدیریتی وآجد شرآیط پیش بینی شده
در ماده ( )2آین دس تورآلعمل بوده و «گوآهینامه ش ایس تگی عمومی آحرآز س مت های مدیریتی» رآ آخذ
نموده باش د ولی فاقد تجارب پیش بینی ش ده در جدول ش ماره ( )1باش د ،دس تگاه آجرآی ی می توآند
پیش نهاد آنتص اب فرد رآ همرآه با مس تندآت مربوط برآی طرح ،تایید و تص ویب در ش ورآی رآهبری توس عه
مدیریت دستگاه آجرآی ی آرآیه نماید .در هر صورت آنتصاب آین دسته آفرآد ،منوط به دآشتن حدآقل یک
دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره ( )1و تایید باالترین مقام دستگاه آجرآی ی خوآهد بود.
تبصره  -3کارمندآنی که به موجب ضوآبط قبل ،شرآیط آحرآز شغل خاصی رآ به لحاظ نوع رشته تحصیلی
دآرآ بوده آند ،چنانچه کماکان در همان ش غل آش تغال دآش ته باش ند ،دس تگاه متبوع می توآند با رعایت
س ایر ض وآبط و مقررآت ،نس بت به آنتص اب آنان در پس ت های مدیریتی قابل تخص یص در همان ش غل
آقدآم نماید.
تبصره  -4چنانچه دستگاه آجرآی ی بر آساس تشکیالت مصوب ،فاقد سطح مدیریت عملیاتی و پایه باشد،
آنتص اب مدیرآن در س طح میانی ،بدون دآرآ بودن تجربه در س طح مدیریت قبلی و با رعایت س ایر مقررآت
مربوط بالمانع آست.
تبصره  -5دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه آی  4سال آست .دستگاه های آجرآی ی می توآنند در
ص ورت وجود و آس تمرآر ش رآیط پیش بینی ش ده در جدول ش ماره ( ،)1کس ب نمره آرزش یابی حدآقل 85
درصد ،پیشنهاد مدیر بال فصل و رعایت سایر موآرد ،مدت مذکور رآ تمدید نمایند.
تبصره  -۶به منظور بهره گیری آز ظرفیت زنان و جوآنان توآنمند کشور برآی تصدی پست های مدیریتی،
میزآن تجربه مورد نیاز برآی تصدی هر یک آز سطوح مدیریت حرفه آی (آز تجربه خدمت دولتی) در مورد
زنان و کارمندآن کمتر آز  1۵سال سابقه در موآردی که سایر شرآیط ،آحرآز شده باشد به دو سوم مدت
زمان پیش بینی شده در جدول شماره ( )1تصویب نامه ،توسط شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه
تقلیل می یابد .
362

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

تبصره  -7زنان و جوآنان شاغل در دستگاه های آجرآی ی کشور می توآنند با آرآیه آقدآمات علمی و پژوهشی
خود در زمینه موض وعات مدیریتی یا در رآبطه با حوزه های تخص ص ی عملکرد دس تگاه متبوع آز آمتیازآت
ویژه آی برآی تص دی پس ت ه ای م دیریتی برخوردآر گردن د .آیین ن ام ه آجرآی ی نحوه برخوردآری آز آین
آمتیازآت حدآک ثر طی مدت س ه ماه پس آز آبال آین مص وبه ،توس ط س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور
1
تهیه و به تصویب شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی خوآهد رسید.
ماده  -3تاریخ مندرج در ماده ( )15تص ویب نامه ش ماره  206/93/11851مورخ  1393/9/5ش ورآی
عالی آدآری ،به آبتدآی سال  1397آصالح می گردد.
ب -شرآیط تخصصی آنتخاب و آنتصاب مدیرآن حرفه آی
ماده  -4دس تگاه های آجرآی ی موظفند ش رآیط و ش ایس تگی های تخص ص ی مدیرآن و س از و کار آحرآز آنها رآ
متناس ب با ماموریت ،ویژگی ها و ماهیت وظایف مش اغل آختص اص ی دس تگاه ،به تفکیک س طوح
مدیریتی تدوین و به تص ویب ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت دس تگاه برس انند ،یک نس خه آز آن رآ به
دبیرخانه ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی ،مس تقر در س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور
آرسال نمایند.
ج -فرآیند آنتخاب و آنتصاب
ماده  -5آنتخاب و آنتصاب مدیرآن در دستگاه های آجرآی ی بر آساس فرآیند ذیل آنجام می گیرد:
 -1/5آحرآز ش رآیط عمومی و تخص ص ی ،ش ایس تگی های عمومی مدیریتی ،ص الحیت آعتقادی و آخالقی و
رفتاری آفرآد و شایستگی های تخصصی مدیرآن ،توسط وآحد منابع آنسانی و یا عناوین مشابه در دستگاه
آجرآی ی
 -2/5آرس ال پرونده و دیگر مس تندآت و مدآرک مربوط به فرد منتخب ،آز س وی وآحد منابع آنس انی و یا
عناوین مشابه در دستگاه آجرآی ی به کمیته سرمایه برآی تایید
 -3/5بررسی و تطبیق مستندآت با ضوآبط مربوط توسط کمیته سرمایه آنسانی

 1تصویب نامه شماره  1351824مورخ  1396/5/30شورآی عالی آدآری
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 -4/5صدور مجوز توسط کمیته سرمایه آنسانی برآی آنتصاب
 -5/5آخذ تاییدیه آز مرآجع قانونی ذی ربط
 -6/5آخذ تاییدیه مقام مجاز دستگاه آجرآی ی
 -7/5صدور حکم توسط مرآجع قانونی ذی ربط.
تبصره  -1به منظور بهره گیری آز ظرفیت زنان و جوآنان توآنمند کشور برآی تصدی پست های مدیریتی،
دستگاه های آجرآی ی مکلفند در آنتخاب و آنتصاب مدیرآن حرفه آی (موضوع جدول شماره  1تصویب
نامه) به نحوی برنامه ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه ،متوسط سابقه خدمت مدیرآن نسبت
به وضع موجود 8 ،سال کاهش پیدآ کند .
تبصره  -2تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیرآن زن در پست های مدیریتی به  % 30آفزآیش یابد.
سهم هر یک آز دستگاه های آجرآی ی برآی آنتصاب مدیرآن زن با در نظر گرفتن شرآیط و ویژگی های هر
دستگاه ،توسط سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و با هماهنگی دستگاه آجرآی ی ذی ربط تعیین و آبال
خوآهد شد .
تبصره  -3به منظور جوآن گرآی ی و بهره گیری آز نیروهای جوآن و مستعد در آدآره آمور کشور ،دستگاه
های آجرآی ی ضمن فرآهم کردن تمهیدآت الزم ،می بایست در خصوص کاهش متوسط سوآبق خدمت به
گونه آی آقدآم نمایند که آز آنتصاب آفرآد جدید با دآشتن بیش آز  2۵سال سابقه خدمت و یا دآرآی سن
بیشتر آز  ۵۵سال به پست های مدیریت پایه خوددآری نمایند .
تبصره  - ۴رعایت شایستگی های عمومی و شرآیط تخصصی برآی آنتخاب مدیرآن حرفه آی آلزآمی آست
لیکن به منظور بهرهگیری آز ظرفیت زنان و جوآنان توآنمند کشور برآی تصدی پست های مدیریتی ،در
شرآیط مساوی کسب آمتیازآت مربوط به شایستگی های عمومی و شرآیط تخصصی ،آولویت با آنتخاب
زنان و نیروهای جوآن تر خوآهد بود.
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی موظفند آطالعات تمامی کارمندآن دآرآی «گوآهینامه ش ایس تگی عمومی
آحرآز سمت های مدیریتی» و آفرآدی که در حال حاضر متصدی یکی آز سمت های مدیریتی هستند رآ در
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بانک آطالعات مدیرآن ،موضوع ماده ( )55قانون مدیریت خدمات کشوری ،ثبت نمایند .حدآک ثر مهلت
برآی ثبت آطالعات مدیرآن فعلی در بانک مذکور شش ماه تعیین می شود.
ماااده  -7آین دس تورآلعم ل ب ا  7م اده و  5تبص ره ،ج ایگزین مص وب ات ش م اره  1901/126مورخ
 ،1382/1/11ش م اره  206/6643م ورخ  1390/3/23و ش م اره  206/91/42472م ورخ
 1391/11/15شورآی عالی آدآری می شود.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای -
بخشنامه شماره  1498676مورخ  1396/8/15سازمان اداری و استخدامی کشور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسه مورخ  1396/8/1بنا به پیشنهاد سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور آیین نامه آجرآی ی تبصره « »7بند « »1تصویب نامه شماره  1351824مورخ
 1396/5/30شورآی عالی آدآری (موضوع بهره گیری آز توآنمندی های زنان و جوآنان مستعد کشور برآی
تصدی پست های مدیریت حرفه آی و آفزآیش سهم و نقش آنان در مدیریت آجرآی ی کشور) رآ به شرح
تصویب نمود.
ماده  -1بانوآن و جوآنان موضوع تبصره مزبور مطابق با جدول شماره ( )1برآی تصدی هر یک آز سطوح
مدیریت عملیاتی ،پایه ،میانی و آرشد آز آمتیازآت مربوطه برخوردآر می شوند.
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جدول شماره  -1امتیاز اقدامات علمی و پژوهشی
ردیف

اقدامات علمی و پژوهشی

 1تالیف ک تاب و چاپ آن

سقف امتیاز حداکاثر
تعداد
هر مورد امتیاز
2

3

۶

 2آنجام طرح های آرزنده علمی و پژوهشی به سفارش دستگاه متبوع 2

2

۴

 3ترجمه ک تاب و چاپ آن

1

2

2

 ۴آنتشار مقاله در مجالت)(PubMed) ، (ISIیا)(Scopus

1

2

2

 ۵آنتشار مقاله در مجالت) ، (ISCعلمی پژوهشی یا علمی ترویجی

2

2

2

 ۶آرآیه مقاله در همایش ها و کنفرآنس های بین آلمللی

2

1

2

تبصره  :1آقدآمات علمی و پژوهشی مورد آشاره در جدول شماره ( )1باید در زمینه موضوعات مدیریتی یا
در رآبطه با حوزه های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع کارمند باشد .طرح های آرزنده علمی و پژوهشی در
دستگاه های آجرآی ی می بایست با دستور باالترین مقام دستگاه یا یکی آز معاونین ذی ربط مبنی بر آنجام
آن توسط فرد آرآیه کننده طرح صورت پذیرفته و نتایج آن منجر به تدوین مقررآت ،ضوآبط یا مصوبات
مرتبط با موضوع در مرآجع قانونی ذی ربط شده باشد.
تبصره  :2آمتیازآت مربوط به آقدآمات هر یک آز ردیف های جدول شماره ( )1صرفا برآی تصدی یکی آز
سطوح مدیریت حرفه آی محاسبه می گردد و برآی تصدی سطوح باالتر الزم آست آقدآمات علمی و پژوهشی
جدیدی آرآیه گردد.
تبصره  :3آمتیازآت آشاره شده در جدول شماره ( )1مخصوص آفرآدی آست که آقدآم پژوهشی آرآیه شده
صرفا توسط آنان آنجام شده آست و در موآردی که آنجام آقدآم پژوهشی آز طریق مشارکت چند نفر صورت
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گرفته آست ،آمتیاز فرد آرآیه کننده باید متناسب با سهم تاثیر آو توسط شورآی رآهبری توسعه مدیریت به
گونه آی معین شود که جمع آمتیازآت آفرآد مشارکت کننده آز میزآن آمتیاز پیش بینی شده برآی آقدآم
پژوهشی مربوط (مندرج در جدول یاد شده) تجاوز نکند.
ماده  -2چنانچه مجموع آمتیاز آقدآمات علمی و پژوهشی آرآیه شده توسط بانوآن و جوآنان شاغل در
دستگاه های آجرآی ی به حد نصاب مورد آشاره در ردیف های جدول شماره ( )2برسد ،آفرآد یاد شده آز
تسهیالت مرتبط با هر ردیف برآی تصدی سطوح مدیریت حرفه آی بهره مند خوآهند شد.
جدول شماره  -2تسهیالت ارایه شده برای تصدی پست های مدیریتی
مجموع امتیاز
ردیف اقدامات علمی و
پژوهشی

تسهیالت برخورداری از پست های مدیریتی

1

۵

آلزآم دستگاه آجرآی ی به معرفی کارمند برآی شرکت در «برنامه آموزش و
تربیت مدیرآن آینده دستگاه های آجرآی ی» موضوع تصویب نامه شماره
 206/93/11851مورخ  1393/9/5شورآی عالی آدآری

2

7

قرآر گرفتن در آولویت تصدی پست های مدیریتی در دستگاه آجرآی ی متبوع

3

9

کاهش  ۵۰درصد آز ساعات دوره های آموزشی الزم برآی تصدی سطح
مدیریتی مربوط مورد آشاره در ماده  2تصویب نامه شماره  579095مورخ
 1395/4/1شورآی عالی آدآری

۴

12

کاهش مدت تجربه در سمت مدیریتی سطح قبلی به نصف زمان پیش بینی
شده در جدول شماره ( 579095 )1مورخ  1395/4/1شورآی عالی آدآری

تبصره :مشمولین در صورت کسب آمتیاز هر ردیف عالوه بر تسهیالت ردیف مربوطه آز تسهیالت ردیف
های قبلی نیز بهره مند خوآهند شد.
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فرایند اجرایاای:
ماده  -3مشمولین تصویب نامه فوق آلذکر جهت بهره مندی آز آمتیازآت ماده ( )1باید آصل مستندآت
مرتبط با آقدآمات علمی و پژوهشی خود رآ به شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه متبوع خود آرآیه
نمایند .مسئولیت آرزیابی و تایید آصالت آثار علمی و پژوهشی آرآیه شده بر عهده شورآی مذکور می باشد و
آن شورآ موظف آست نسخه آی آز مصوبات موضوع آین آیین نامه رآ جهت ثبت در بانک آطالعات مدیرآن
(موضوع ماده  ۵۵قانون مدیریت خدمات کشوری) به سازمان آدآری و آستخدآمی کشور آرسال نماید.
معاون سرمایه آنسانی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -علی آکبر آولیا
ادامه خدمت مدیران حرفه ای  -تصویب نامه شماره /231400ت  43909ک مورخ 1388/11/21
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بند (ج) و تبص ره ( )2ماده ()54
ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری -مص وب - 1386و ب ا رع ای ت بن د (ط) تص وی ب ن ام ه ش م اره
/158875ت38856ه مورخ  1388/10/1آیین نامه بند و تبص ره یادش ده رآ به ش رح زیر تص ویب
نمودند:
ماده  - 1دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند س مت مدیرآن حرفه آی رآ قبل آز آنقض ای مدت چهارس ال در یکی
آز حاالت زیر و با رعایت شرآیط مشخص شده تغییر دهند:
 -1آنتصاب به مقام باالتر.
 -2آنتصاب به عنوآن مقام سیاسی یا همطرآز آن.
 -3درخوآست مدیر مربوط و موآفقت مقام مافوق دستگاه.
 -4طی دوره های آموزش ی موردنیاز در دوره تص دی پس ت فعلی برآس اس نیازهای آموزش ی س االنه مبتنی بر
سامانه آجرآی ی آموزش مدیرآن موضوع ماده ( )56قانون مدیریت خدمات کشوری.
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 -5کس ب حدآقل ( )% 85کل آمتیاز آرزش یابی س االنه به طور میانگین در طول تص دی پس ت مدیریت
فعلی برآی باالتر.
 -6آز دس ت دآدن یکی آز ش رآیط آنتص اب یا ش رآیط آحرآز مندرج در ش رح ش غل مربوط به پس ت مورد
تصدی.
 -7بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه.
 -8ناتوآنی آنجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید باالترین مقام دستگاه.
 -9برآساس حکم مرآجع قضای ی و یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات آدآری

1

 -10دو س ال متوآلی آمتیاز آرزیابی عملکرد مدیر کمتر آز ( )% 70کل آمتیازآت آرزیابی عملکرد باش د /یا
یک سال پایین تر آز (.)% 60
 -11حذف پست مدیر به دلیل تغییرآت ساختاری در سازمان محل خدمت.
 -12وآگذآری آمور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی آز طرق مقرر در فصل دوم قانون.
ماده  - 2دس تگاه های آجرآی ی یکی آز پس تهای معاونین مقامات آجرآی ی ذکر ش ده در بندهای (د) و (ه)
ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کشوری رآ به عنوآن پست ثابت در تشکیالت تفصیلی خود مشخص و
به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور میرسانند و در تغییر آن نیز همین مرآحل
طی خوآهد شد.
ماده  - 3شرآیط آنتصاب مدیر ثابت در دستگاه های آجرآی ی به شرح زیر تعیین میگردد:
آلف  -فرد موردنظر کارمند رسمی باشد.
ب  -دآرآی مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر و حدآقل پنج سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به
حوزه معاونت ثابت باشد.
تبص ره  -دس تگاه های آجرآی ی می توآنند عالوه بر ش رآیط فوق ،ش رآیط آختص اص ی دیگری رآ تعیین و پس
آز تایید شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی برآی تصویب هیئت وزیرآن آرآیه نمایند .
 1تصویب نامه شماره /193500ت45230ک مورخ  1389/8/29وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک
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آین تصویب نامه در تاریخ  1388/11/17به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
لغو ادامه خدمت مدیران حرفه ای  -تصویب نامه شماره /50053ت  41921ه مورخ 1391/3/16
1
هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1391/3/3به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون آس اس ی جمهوری
آسالمی آیرآن تصویب نمود:
تصویب نامه شماره /13587ت  41921ک مورخ  1391/1/30آز تاریخ آبال لغو می شود.
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
استقرار نظام شایستگی و ثبت تجربیات و دانش مدیران حرفه ای کشور  -بخشنامه شماره
 200/92/9187مورخ  1392/5/10معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با توجه به آجرآی ی ش دن مفاد ماده  ۵۵قانون مدیریت خدمات کش وری و در رآس تای تحقق آهدآف عالیه
آن ،آز جمله آستقرآر نظام شایستگی و ثبت تجربیات و دآنش مدیرآن حرفه آی کشور ،کلیه دستگاه های
آجرآی ی موظفند آقدآمات زیر رآ آنجام دهند:
 -۱مدیرآن حرفه آی دس تگاه های آجرآی ی که تا کنون آطالعات آنها در بانک آطالعات مدیرآن ثبت نش ده
آس ت ،در کوتاه ترین زمان ممکن با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی نس بت به ثبت آطالعات آولیه
یا آصالح آن (در صورت تغییر) آقدآم نمایند.
 -۲معاونان توسعه مدیریت و منابع آنسانی دستگاه ها موظفند به منظور بهره مندی بیشتر آز قابلیت ها،
توآنمن دی ه ا و تجربی ات م دیرآن حرف ه آی کش ور ،نس ب ت ب ه جمع آوری و ثب ت نظ ام من د تجربی ات و
توآنمندی های خدمتی مدیرآن حرفه آی آز طریق س امانه آطالعاتی مدیرآن حرفه آی کش ور با هماهنگی
مرکز آموزش مدیریت دولتی آقدآم نمایند.

 1آیین نامه مذکور تکرآری بوده آست
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 -۳باالترین مقام دس تگاه های آجرآی ی موض وع بخش نامه مذکور و آس تاندآرآن س رآس ر کش ور مس ئولیت
آجرآی ص حیح آین بخش نامه و س ایر دس تورآلعمل ها و ش یوه نامه های مربوط به بانک آطالعات مدیرآن
حرفه آی رآ بر عهده خوآهند دآشت.
 -۴ب ان ک آط الع ات م دی رآن ح رف ه آی کش ور آز ط ری ق پ ورت ال م رک ز آم وزش م دی ری ت دول ت ی
 http://www.smtc.ac.irبه آبهامات و سوآالت دستگاه ها و مدیرآن حرفه آی کشور پاسخگو می باشد.
مرآحل و فرآیندهای آنجام بخش نامه مذکور و همچنین دس تورآلعمل ها و ش یوه نامه های آجرآی ی الزم
متعاقبا آز سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی تنظیم و آبال می گردد.
شیوه نامه اجرایاای ثبت تجربیات و توانمندی های مدیران حرفه ای  -بخشنامه شماره  ۱/۴۰۱۵مورخ
 ۱۳۹۲/۸/۱مرکز اموزش مدیریت دولتی
پیرو بخش نامه ش ماره  ۲۰۰/۱۲۸۶۳مورخ  ۱۳۹۰/۰۶/۰۵معاونت محترم توس عه مدیریت و س رمایه
آنس انی رییس جمهور و در رآس تای آجرآی بخش نامه ش ماره  ۲۰۰/۹۲/۹۱۸۷مورخ  ۱۳۹۲/۵/۱۰به
منظور تولید دآنش بومی و تجربی ،حفظ سرمایه های آنسانی و بهره مندی بیشتر آز قابلیت ها ،توآنمندی
ها و تجربیات مدیرآن حرفه آی کشور آز یک طرف و آیجاد فضای آمن جهت صیانت آز یافته های گرآنقدر
مدیرآن در دوره های مدیریتی آز طرف دیگر ،ش یوه نامه آجرآی ی ثبت تجربیات و توآنمندی های مدیرآن
حرفه آی به شرح زیر آعالم می شود.
با توجه به آهمیت موض وع آنتظار دآرد کلیه مدیرآن حرفه آی دس تگاه های آجرآی ی ،نس بت به آرس ال و
ثبت تجربیات مدیریتی خود به منظور مستند سازی و بهره بردآری در نظام آدآری کشور آقدآم نمایند.
الف :تعاریف
 -1مدیر حرفه آی :مطابق مص وبه ش ماره  ۲۰۶/۶۶۴۳مورخ  ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ش ورآی عالی آدآری به فردی
آطالق می ش ود که مس ئولیت آدآری و یا معاونت یکی آز وآحدهای تش کیالتی با س طح پذیری زیر رآ عهده
دآر باشد.
س طح  -۱مدیرآن حرفه آی آرش د :ش امل مدیرآن عامل ش رکت ها ،روس ای س ازمان ها ،موس س ات دولتی،
مرآکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح
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سطح  -۲مدیرآن حرفه آی میانی :شامل مدیرآن کل و معاونین آنها ،فرماندآرآن و معاونین آنان ،معاونین
شرکت ها ،سازمان ها ،موسسات دولتی و مرآکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح
س طح  -۳مدیرآن حرفه آی پایه :ش امل روس ای آدآرآت ،س رپرس تان ،روس ای گروه ها ،بخش دآرآن و
معاونین آنها و سمت های مدیریتی هم سطح.
 -۲تجربه مدیریتی :هر گونه تصمیم گیری و آنجام آقدآمات آجرآی ی آدآری که آز طریق بکارگیری رویکردها،
شیوه ها و روش های جدید موجب آیجاد تغییرآت زیر در دستگاه متبوع گردد:
• آرتقاء سطح عملکرد
• آفزآیش کارآی ی و بهره وری
• کاهش هزینه های آدآری و آفزآیش درآمدها
• پاسخگوی ی سریع ،تکریم آرباب رجوع و آفزآیش رضایت آنان
• آصالح فرآیندها و روش های آنجام کار و بهینه نمودن آنها
• مکانیزه نمودن فرآیندها (تبدیل فرآیندهای دستی به مکانیزه)
ب :فرایند ثبت تجربیات مدیریتی
 -۱تمامی مدیرآن حرفه آی وزآرتخانه ها و دستگاه های آجرآی ی پس آز ثبت نام در بانک آطالعات مدیرآن،
در ص ورت دآش تن تجربه مدیریتی مطابق با تعریف ش یوه نامه ،نس بت به تکمیل کاربرگ های ثبت
تجربیات مدیریتی که بر روی پورتابل مرکز آموزش مدیریت دولتی به نش انی  www.smtc.ac.irقرآر گرفته
آست آقدآم نموده و کد رهگیری دریافت نمایند.
 -۲چنانچه تجربه مدیرآن در س طح ملی و منحص ر به فرد باش د مدیر می توآند گزینه درخوآس ت کارش ناس
رآ در کاربرگ های ثبت تجربیات مدیریتی (در پورتال مرکز) آنتخاب نموده تا پس آز آرزیابی ،نس بت به
ثبت تجربیات ملی آز طریق مص احبه حض وری و تخص ص ی توس ط مرکز آموزش مدیریت دولتی و با
هماهنگی دستگاه ذی ربط آقدآم گردد.
 -۳مسئولیت ثبت تجربیات جدید ،آصالح و به روز رسانی تجربیات مدیریتی ،پس آز دریافت کد پیگیری
بر عهده مدیرآن حرفه آی دستگاه های آجرآی ی می باشد.
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 -۴مرکز آموزش مدیریت دولتی آمادگی الزم جهت آرآیه خدمات آموزش ی و مش اوره پیرآمون نحوه تنظیم و
تدوین تجربیات در سطوح مدیریتی حرفه آی وزآرتخانه ها رآ به صورت ویژه و تخصصی دآرد.
ج :نحوه تعامل دستگاه های اجرایاای
 -۱ش یوه نامه نحوه تعامل و تبادل تجربیات بین دس تگاه های آجرآی ی برآی آس تفاده آز دآنش بومی،
سرمایه های ملی و نهادینه سازی مدیریت دآنش در نظام مدیریتی متعاقبا آعالم می شود.
 -۲برآی رفع هر گونه آبهام یا آش کال آحتمالی می توآنید با س تاد بانک آطالعات مدیرآن حرفه آی کش ور به
ش م اره ه ای  ۴۲۵۰۱۳۰۲ ،۴۲۵۰۱۲۵۲ت م اس گ رف ت ه ی ا آز ط ری ق پس ت آل ک ت رون ی ک ی
 bankmodiran@smtc.ac.irآرتباط برقرآر نمایید.
رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی -آبرآهیم موسی زآده
جمع اوری و ثبت نظام مند اطالعات مربوط به تجربیات و توانمندی های مدیران سیاسی  -تصویب
نامه شماره /159005ت  49274ه مورخ  1392/10/14هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲ /۱۰ /۸بنا به پیش نهاد ش ماره  ۱۹۹۶۶ /۱۵۳۷۳۹مورخ /۹ /۲۶
 ۱۳۹۲معاونت حقوقی رییس جمهور و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون آس اس ی جمهوری
آسالمی آیرآن تصویب نمود:
 -۱به منظور بهره مندی بیشتر آز قابلیت ها ،توآنمندی ها و تجربیات مدیرآن سیاسی قوه مجریه (مقامات
موض وع ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کش وری و همطرآز) ،دفتر آمور مدیرآن آرش د دفتر رییس
جمهور نس بت به جمع آوری و ثبت نظام مند آطالعات مربوط به س وآبق خدمتی ،تجربیات و توآنمندی
های آنان آقدآم نماید.
 -۲به منظور آرآیه خدمات مدیریت به رئیس جمهور ،معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور با هماهنگی دفتر آمور مدیرآن آرش د دفتر رییس جمهور ،آطالعات مورد نیاز رآ آز بانک آطالعات
مدیرآن ،موضوع ماده ( )۵۵قانون مدیریت خدمات کشوری ،در آختیار دفتر یاد شده قرآر دهد.
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 -۳معاونان توسعه مدیریت و منابع آنسانی دستگاه ها و سایر عناوین مشابه ،به محض آنتصاب مقامات
دستگاه متبوع خود (آستاندآرآن ،سفرآ ،معاونان وزیر و مقامات همطرآز) نسبت به آرسال رونوشت حکم
مربوط ،به دفتر آمور مدیرآن آرشد دفتر رییس جمهور آقدآم نمایند.
 -۴وزیرآن ،معاونان رییس جمهور ،آس تاندآرآن ،س فرآ و معاونان وزرآ و مقامات همطرآز نس بت به درج
آطالعات خود در س امانه مقامات و بروز رس انی آین آطالعات به منظور آس تفاده آز آن در خارج آز قلمرو
ماده ( )۵۵قانون مدیریت خدمات کشوری آقدآم نمایند.
 -۵آین تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره /۹۰۵۹۳ت۴۹۲۷۴ه مورخ  ۱۳۹۲ /۴ /۱۸می شود.
معاون آول رییس جمهور -آسحاق جهانگیری
برنامه اموزش و تربیت مدیران اینده دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره 206/93/11851
مورخ  1393/9/5شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و ش ص ت و پنجمین جلس ه مورخ  1393/4/31بنا به پیش نهاد معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و در رآس تای آجرآی بند  4س یاس تهای کلی نظام آدآری
آبالغی مقام معظم رهبری (مد ظله آلعالی) مبنی بر «دآنش گرآی ی و ش ایس ته س االری مبتنی بر آخالق
آس المی در نص ب و آرتقاء مدیرآن» و به آس تناد بند  11ماده ( )115قانون مدیریت خدمات کش وری و در
آجرآی ماده ( )56قانون یاد ش ده و نیز تکلیف مقرر در بند  7برنامه مدیریت س رمایه آنس انی نقش ه رآه
آص الح نظام آدآری ،آبالغیه ش ماره  206/93/560مورخ  1393/1/20رییس جمهور« ،برنامه آموزش و
تربیت مدیرآن آینده دس تگاه های آجرآی ی» رآ تص ویب نمود که به ش رح س ند پیوس ت (ممهور به مهر
دبیرخانه شورآی عالی آدآری) برآی آجرآ آبال می گردد.
ض روری آس ت ،معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور بر آجرآی آین مص وبه نظارت
نموده و گزآرش عملکرد آن رآ ،ساالنه به شورآی عالی آدآری آرآیه نماید.
برنامه اموزش و تربیت مدیران اینده دستگاه های اجرایاای
تعاریف و اختصارات:
ماده  - 1تعاریف و آختصارآت بکار رفته در آین مصوبه به شرح زیر آست:
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معاونت :معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور که در آین مص وبه به آختص ار
«معاونت» نامیده می شود.
مرکز :مرکز آموزش مدیریت دولتی که در آین مصوبه به آختصار «مرکز» نامیده می شود.
برنامه :فرآیند توس عه ش ایس تگیهای عمومی مدیریت به منظور پرورش و توس عه مدیرآن حرفه آی موردنیاز
دستگاه های آجرآی ی آست.
ش ایس تگی :به مجموعهای آز دآنش ،مهارتها و نگرش های تعیین ش ده آز س وی معاونت آطالق می ش ود که
به یک فرد آمکان می دهد تا بتوآند وظایف مدیریتی رآ پس آز آحرآز پس ت مدیریت و یا آرتقاء به س طوح
باالتر ،به طور موفقیت آمیز آنجام دهد.
نیم رخ ش ایس تگی  )Profile( :نگارهای آس ت مس تند که برآس اس ش ایس تگی ها و آرزیابی وض ع موجود
آفرآد ،کمبودهای دآنش ی ،مهارتی و نگرش ی آنان رآ برآی آمادگی پذیرش پس تهای مدیریتی و یا آرتقاء به
سطوح باالتر ،نشان می دهد.
کانون آرزیابی :مرآکز تایید ص الحیت ش ده (دولتی و غیردولتی) توس ط معاونت هس تند که طی فرآیندی
رس می و بر مبنای ش اخص ها و آبزآرهای مورد تایید معاونت نس بت به آرزیابی ش ایس تگیهای کارمندآن و
تعیین میزآن توآن بالقوه آنان برآی آحرآز پستهای مدیریتی آقدآم می نمایند.
وآحد عملیاتی :آن دس ته آز وآحدهای س ازمانی دس تگاه های آجرآی ی نظیر مدآرس ،بیمارس تانها ،ورزش گاه
ها ،موزه ها ،مرآکز فنی و حرفه آی و مرآکز نگهدآری معلولین هس تند که تولید ،تامین و آرآ یه خدمات
آصلی و نهای ی دستگاه رآ به عهده دآرند.
وآحد س تادی :به آن دس ته آز وآحدهای دس تگاه های آجرآی ی که در زمره تعریف وآحد عملیاتی قرآر نمی
گیرند ،آطالق می شود.
مدیریت حرفه آی :تمامی پس تهای مدیریتی دس تگاه های آجرآی ی به آس تثناء پس تهای مدیریت س یاس ی
مندرج در ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری.
اهداف برنامه:
ماده  - 2آهدآف برنامه به شرح زیر آست:
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آلف) هدف آصلی:
آرتقاء شایستگی مدیرآن کشور
ب) آهدآف فرعی:
 −آیجاد بس تر مناس ب برآی تحقق آص ل دآنش گرآی ی ،ش ایس ته س االری و حرفه آی گرآی ی مبتنی بر
آخالق آسالمی در نصب و آرتقاء مدیرآن
 −فرآهم نمودن س ازوکارهای مناس ب برآی ش ناس ای ی و توس عه ظرفیت ها ،قابلیت ها و ش ایس تگیهای
کارمندآن مستعد آحرآز پستهای مدیریت حرفه آی
 −آفزآیش آنگیزه کارش ناس ان و کارمندآن توآنمند آز طریق آیجاد فض ای رقابتی و عادالنه در آنتخاب و
آنتصاب به پستهای مدیریت حرفه آی
شرایط ورود و انتخاب داوطلبان:
ماده  - 3کارمندآن دستگاه های آجرآی ی با آحرآز شرآیط ذیل میتوآنند دآوطلب شرکت در برنامه باشند:
 −تصدی پستهای مدیریت حرفه آی و پستهای کارشناسی
 −دآشتن حدآقل  3سال تجربه مرتبط برآی دآرندگان مدرک تحصیلی دک تری و فوق لیسانس و  7سال
تجربه مرتبط برآی دآرندگان مدرک تحصیلی لیسانس
 −دآش تن حدآک ثر  45س ال س ن برآی س طوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه» ،حدآک ثر  47س ال
1
سن برآی سطوح «مدیریت میانی» و حدآک ثر  50سال سن برآی سطوح «مدیریت آرشد».
تبص ره -دآرندگان مدآرک فوق لیس انس و دک تری مدیریت با گرآیش های مختلف متناس ب با وظایف
دستگاه ،در آولویت میباشند.
فرایند اجرا:
آلف -فرآیند آجرآ برآی کارمندآن ستادی دستگاه های آجرآی ی

 1تصویب نامه شماره  226725مورخ  1398/4/31شورآی عالی آدآری
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ماده  -4برنامه ریزی و تایید صالحیت مرآکز آموزشی و کانونهای آرزیابی برآی آجرآی آین برنامه و همچنین
نظارت بر حسن آجرآی آن برعهده معاونت آست.
ماده  - 5معاونت برآساس شاخص های ی مانند تعدآد پستهای مدیریتی دستگاه ها ،حساسیت ،پیچیدگی
و تنوع ش غلی ،س همیه هر یک آز دس تگاه ها رآ متناس ب با ظرفیت آجرآی ی مرآکز آموزش ی و کانونهای
آرزیابی تایید صالحیت شده برآی شرکت در برنامه ،معین و آعالم می نماید.
ماده  -6دس تگاه های آجرآی ی موظفند با رعایت ش رآیط ماده 3و متناس ب با عملکرد فرد و در نظر گرفتن
ویژگیها و قابلیتهای بالقوه مدیریتی دآوطلبان ،نس بت به آنتخاب و معرفی س ه برآبر ظرفیت (س همیه
تخصیص دآده شده به دستگاه)کارمندآن ستادی وآجد شرآیط خود به معاونت آقدآم نمایند.
ماده  -7معاونت موظف آست پس آز آعالم آسامی آفرآد آز سوی دستگاه های آجرآی ی ،نسبت به آرزیابی
ش ایس تگیهای دآوطلبان برآی آنتخاب آفرآد به میزآن س همیه تخص یص دآده ش ده (موض وع ماده )6و تهیه
نیم رخ ش ایس تگی آفرآد منتخب (آز حی ش ایس تگی) مبتنی بر ض وآبط آبالغی معاونت آز طریق کانونهای
آرزیابی تایید صالحیت شده ،آقدآم نماید.
ماده  -8معاونت نس بت به معرفی آفرآد منتخب به همرآه نیم رخ ش ایس تگی آنها متناس ب با ظرفیت مرآکز
آموزش تایید صالحیت شده و برآی آجرآی برنامه های آموزشی توسط آینگونه مرآکز آقدآم خوآهد نمود.
ماده  - 9پس آز پایان برنامه ،مجددآ ش ایس تگیهای آفرآد ش رکت کننده در برنامه برآس اس ش ایس تگی ها و
آبزآرهای سنجش مورد تایید معاونت ،توسط مرآکز تایید صالحیت شده مورد سنجش قرآر می گیرد و برآی
کس انی که حد نص اب الزم رآ کس ب می نمایند ،گوآهینامه ش ایس تگی آحرآز س مت مدیریت های حرفه آی
(با ذکر س طح آن) آز س وی معاونت ص ادر می گردد و در بانک آطالعات دآرندگان گوآهینامه ش ایس تگی
مدیرآن نگهدآری می شود.
ب -فرآیند آجرآء برآی کارمندآن وآحدهای عملیاتی دستگاه های آجرآی ی
ماده  - 10آجرآی برنامه مبتنی بر سر فصلهای دوره های آموزشی آبالغی و کمبودهای آموزشی تعیین شده
در نیم رخ ش ایس تگی دآوطلبان ،برآی کارکنان وآحدهای عملیاتی دس تگاه های آجرآی ی به عهده وآحد
مسئول آموزش دستگاه می باشد.
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ماده  - 11پس آز آنتخاب آفرآد ،دس تگاه های آجرآی ی که با تایید معاونت ظرفیت آیجاد کانون آرزیابی رآ
دآشته باشند ،نسبت به آرزیابی شایستگی های دآوطلبان آقدآم می نمایند.
تبصره -دستگاه آجرآی ی میتوآند آز ظرفیتهای ملی و آستانی (دولتی و غیردولتی) برآی آرزیابی شایستگی ها
و آجرآی برنامه آستفاده نماید.
ماده  -12دس تگاه های آجرآی ی که با تایید معاونت ،مجاز به آرزیابی ش ایس تگی دآوطلبان خود می باش ند
و همچنین کانونهای آرزیابی منتخب آز سوی آنها باید بر مبنای شایستگی ها و آبزآرهای سنجش مورد تایید
معاونت ،نیم رخ ش ایس تگی آفرآد رآ تعیین و وآجدین ص الحیت (آز حی ش ایس تگی ها) رآ برآی ورود به
برنامه معرفی نمایند.
ماده  - 13آنتخاب و معرفی کارمندآن وآجد ش رآیط وآحدهای عملیاتی دس تگاه های آجرآی ی به کانونهای
آرزیابی رآسا توسط دستگاه ذی ربط آنجام خوآهد شد.
ماده  -14پس آز پایان برنامه ،مجددآ ش ایس تگیهای آفرآد ش رک تکننده در برنامه برآس اس ش ایس تگی ها و
آبزآرهای سنجش مورد تایید معاونت ،توسط دستگاه آجرآی ی یا کانونهای آرزیابی منتخب آرزیابی می شود
و برآی کس انی که حد نص اب الزم رآ کس ب می نمایند ،گوآهینامه ش ایس تگی آحرآز س مت مدیریت در
وآحدهای عملیاتی آز سوی دستگاه آجرآی ی صادر می گردد.
تبصره -دستگاه های آجرآی ی موظفند تصویری آز گوآهینامه شایستگی آحرآز سمت مدیریت در وآحدهای
عملیاتی ص ادره رآ برآی ثبت در بانک آطالعات دآرندگان گوآهینامه ش ایس تگی مدیرآن به معاونت آرس ال
نمایند.
فرایند بکارگیری:
ماده  - 15دس تگاه های آجرآی ی موظفند آز آبتدآی س ال  1 1397در آنتخاب ،آنتص اب و آرتقاء مدیرآن آز
آفرآدی آس تفاده نمایند که دآرآی گوآهینامه ش ایس تگی عمومی آحرآز س مت های مدیریتی باش ند .تا قبل آز
تاریخ مذکور نیز دآرندگان گوآهینامه شایستگی آحرآز سمت مدیریت در آولویت آنتخاب ،آنتصاب و آرتقاء
قرآر خوآهند دآشت.
 1تصویب نامه شماره  579095مورخ  1395/4/1شورآی عالی آدآری

378

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

تبص ره -آفرآدی که قبل آز آبال آین مص وبه در یکی آز پس تهای مدیریتی منص وب ش ده آند ،برآی آنتص اب
در سطوح پایین تر آز آن ،مشمول مفاد آین ماده نمی باشند.
ماااده  - 16مع اون ت در آجرآی م اده  55ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری ،ب ان ک آطالع ات دآرن دگ ان
گوآهینامه شایستگی مدیرآن رآ تشکیل و به صورت برخط در آختیار دستگاه های آجرآی ی قرآر می دهد.
سایر موآرد:
ماده  - 17مرآکز آموزش ی مجری برنامه موظفند ،برآی هر دوره یکی آز آس اتید مجرب و یا مدیرآن موفق رآ
به عنوآن مش اور دوره تعیین نمایند .مش اور یادش ده موظف آس ت در تمامی مرآحل دوره آموزش ی حض ور
فعال دآش ته و نس بت به تش کیل پرونده و ثبت آطالعات تخص ص ی و رفتاری ش رکت کنندگان آقدآم و در
پایان دوره ،گزآرش خود رآ برآی تصمیم نهای ی به مسئول دوره تسلیم نماید.
ماده  - 18منابع آعتباری موردنیاز آجرآی برنامه ها ،برآس اس تعرفه های ی آس ت که به تایید معاونت
میرس د و مش ترکا توس ط دس تگاه های آجرآی ی مربوط و دآوطلبان ش رکت در برنامه تامین خوآهد ش د( .به
گونهای که حدآک ثر 15درصد هزینه برنامه آز دآوطلبان آخذ شود).
تبص ره  - 1مرکز موظف آس ت در مورد دوره های ی که خود آجرآء میکند بخش ی آز آعتبارآت مربوط به آین
برنامه ها رآ (با تشخیص معاونت) تامین و پردآخت نماید.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی که آز بودجه عمومی آس تفاده مینمایند ،موظفند آعتبارآت مربوط به
برگزآری دوره های آموزش ی موردنیاز خود رآ آز محل بودجه های مص وب (هزینه عمومی  -بخش س ایر)
پیش بینی و پردآخت نمایند .ش رک تهای دولتی نیز موظفند آز محل بودجه هزینه آی خود آعتبارآت الزم رآ
پردآخت نمایند.
ماده  -19مس ئولیت حس ن آجرآی آین مص وبه در دس تگاه های آجرآی ی به عهده باالترین مقام دس تگاه
بوده و مسئولیت نظارت بر آجرآی آن به عهده معاونت آست .معاونت باید گزآرش عملکرد مرکز و دستگاه
های آجرآی ی رآ در رآبطه با تکالیف مقرر در قالب آرزیابی س الیانه دس تگاه ها به ش ورآی عالی آدآری آرآیه
نماید.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
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دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای  -بخشنامه شماره
 1657363مورخ  1396/11/4سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی مفاد موآد ( )9و ( )12برنامه آموزش و تربیت مدیرآن آینده دستگاه های آجرآی ی (موضوع مصوبه
شماره  206/93/11851مورخ  1393/9/5شورآی عالی آدآری) و عملیاتی نمودن بند آول ماده ()2
دستورآلعمل آجرآی ی نحوه آنتخاب و آنتصاب مدیرآن حرفه آی (موضوع مصوبه شماره  579095مورخ
 1395/4/1شورآی عالی آدآری) دستورآلعمل نحوه آرزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیرآن حرفه
آی به همرآه مدل شایستگی عمومی مدیرآن یادشده ،برآی آجرآ آبال می گردد.
دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه "شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای"
 -1تعاریف واژگان و اختصارات
سازمان :سازمان آدآری و آستخدآمی کشور.
دستگاه آجرآی ی :دستگاه های آجرآی ی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری.
شایستگی :ترکیبی آست آز دآنش ،مهارت ،نگرش و ویژگی های فردی که به یک فرد آمکان می دهد تا
وظایف مربوط رآ پس آز آحرآز سمت های مدیریتی یا آرتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز آنجام
دهد.
مدل شایستگی :به مجموعه آی آز شایستگی ها که دربردآرنده رفتارهای کلیدی مورد نیاز برآی عملکرد
سطح عالی در شغل یا سمت خاص می باشد ،آطالق می شود.
مدل شایستگی عمومی مدیرآن حرفه آی :به مجموعه آی آز شایستگی های عمومی مدیریتی سطوح چهارگانه
مدیرآن حرفه آی (شامل چهارشایستگی برآی مدیرآن عملیاتی ،پنج شایستگی برآی مدیرآن پایه ،دو
شایستگی برآی مدیرآن میانی و یک شایستگی برآی مدیرآن آرشد) ،با تعاریف و مصادیق رفتاری تعیین
شده در آین دستورآلعمل آطالق می گردد.
مدل شایستگی آختصاصی مدیرآن حرفه آی :به مجموعه آی آز شایستگی های تخصصی مدیریتی در یک
زمینه خاص که آز سوی دستگاه آجرآی ی تعیین می شود ،آطالق می گردد به گونه آی که به یک فرد آمکان
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می دهد تا بتوآند وظایف مربوط رآ پس آز آحرآز سمت های مدیریتی یا آرتقاء به سطوح باالتر به طور
موفقیت آمیز آنجام دهد.
مدیرآن حرفه آی :شامل تمامی عناوین سمت های مدیریتی دستگاه های آجرآی ی به آستثناء سمت های
مدیریت سیاسی موضوع ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کشوری آست.
کانون آرزیابی شایستگی :مرآکز تایید صالحیت شده دولتی و غیردولتی توسط سازمان هستند که طی
فرآیندی رسمی و بر مبنای شاخص ها و آبزآرهای مورد تایید سازمان نسبت به آرزیابی شایستگی های
کارمندآن و تعیین میزآن توآن بالقوه آنان برآی آحرآز سمت های مدیریتی آقدآم می نمایند.
نیمرخ شایستگی :شرح وضعیت مستندی آست که بر آساس نتایج آرزیابی شایستگی ها و وضع موجود
آفرآد ،کمبودهای دآنشی ،مهارتی و نگرشی آنان رآ برآی آمادگی پذیرش سمت های مدیریتی و یا آرتقاء به
سطوح باالتر نشان می دهد.
 -2ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
 -2-1دستگاه های آجرآی ی موظفند شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندآن و مدیرآن رآ بر آساس شرآیط
مندرج در برنامه آموزش و تربیت مدیرآن آینده دستگاه های آجرآی ی موضوع مصوبه شماره
 206/93/11851مورخ  1393/9/5شورآی عالی آدآری ،قبل آز آنتصاب و یا آرتقاء به سطوح بعدی
مدیریتی آز طریق کانون آرزیابی مورد سنجش قرآر دهند .شرآیط مندرج در ماده ( )3مصوبه مذکور به شرح
زیر می باشد:
 -2-1-1تصدی پست های مدیریت حرفه آی و پست های کارشناسی
 -2-1-2دآشتن حدآقل سه سال تجربه مرتبط برآی دآرندگان مدرک تحصیلی دک تری و فوق لیسانس ویا 7
سال تجربه مرتبط برآی دآرندگان مدرک تحصیلی لیسانس
 -2-1-3دآشتن حدآک ثر  45سال سن
 -2-2آفرآدی که حد نصاب آمتیازآت (حدآقل  60درصد آز کل آمتیازآت) در هر دو شایستگی رآ در فرآیند
کانون آرزیابی کسب نمایند گوآهینامه شایستگی عمومی مدیرآن حرفه آی بر آساس نمونه گوآهینامه
طرآحی شده (پیوست شماره  )4دریافت می کنند .آین دسته آز آفرآد وآجد شرآیط الزم برآی آنتصاب به
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پستهای مدیریتی درسطحی که درگوآهینامه ذکر شده آست بوده و دستگاه های آجرآی ی باید در صورت نیاز
در آنتصاب به پست های مدیریتی آز دآرندگان گوآهینامه یادشده با دآشتن سایر شرآیط آستفاده نمایند.
 -2-3دستگاه های آجرآی ی باید عندآللزوم شایستگی های آختصاصی مدیرآن حرفه آی رآ آحصاء نموده و
پس آز تایید شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه مورد آستفاده قرآر دهند .فرآیند آرزیابی شایستگی های
آختصاصی مدیرآن حرفه آی نیز همانند شایستگی های عمومی بر آساس فرآیند کانون آرزیابی می باشد.
 -2-4دستگاه های آجرآی ی موظفند هر سال با آعالم فرآخوآن عمومی ،آفرآدی که وآجد شرآیط مورد آشاره
در بند ( )1-2آین دستورآلعمل هستند رآ با توجه به نیاز آمکانات دستگاه ،برآی شرکت در برنامه آرزیابی
آنتخاب و سپس بر آساس تعدآد و حجم سمت های مدیریتی و تعدآد آفرآد ثبت نام شده ،برنامه ریزی الزم
رآ برآی معرفی به کانون های آرزیابی دآخل وخارج آز دستگاه آجرآی ی آنجام دهند.
 -2-5کانون های آرزیابی موظفند شایستگی آفرآد معرفی شد توسط دستگاه آجرآی ی رآ بر آساس مدل
شایستگی عمومی مدیرآن حرفه آی با رعایت پیوست های شماره ( )2( ،)1و ( )3آین دستورآلعمل ،با
آستفاده آز آبزآرهای مندرج درجدول پیوست شماره ( )5و آرزیابان حرفه آی مورد آرزیابی قرآر دهند.
مسئولیت نظارت بر فرآیند کانون های آرزیابی بر عهده دستگاه های آجرآی ی و سازمان می باشد.
 -2-6دستگاه ها ی آجرآی ی موظفند در هر مرحله معرفی کارمندآن و مدیرآن وآجد شرآیط خود ،آسامی
کانون های آرزیابی کننده و برنامه زمانی آرزیابی آنها رآ برآی نظارت به سازمان آرسال نمایند.
 -2-7مرکز آموزش مدیریت دولتی ،دستگاه های آجرآی ی و کانون های آرزیابی (کانون های آرزیابی پس آز
تایید سازمان برآی تربیت آرزیاب) ،می توآند برنامه تربیت آرزیاب رآ بر آساس برنامه تربیت آرزیابی حرفه
آی آرآیه شده در آین دستورآلعمل (پیوست شماره  )6آجرآ نمایند .کانون های آرزیابی موظف به آستفاده
آز آرزیابان حرفه آی تربیت شده مرآجع مذکور ،در تیم های آرزیابی خود می باشند.
تبصره -دستگاه های آجرآی ی می توآنند آز آرزیابانی که تا قبل آز تاریخ صدور آین دستورآلعمل دآرآی حدآقل
دو سال تجربه مستند به گوآهی دو سازمان یا دو کانون صالحیت دآر باشند نیز آستفاده نمایند.
 -2-8کانون های آرزیابی موظفند برآی هر یک آز آفرآدی که آرزیابی می کنند ،نیمرخ شایستگی شامل
مشخصات فردی ،سازمانی و شغلی و وضعیت و آمتیازآت فرد در هر یک آز شایستگی ها رآ تهیه و به صورت
آلک ترونیکی درآختیار دستگاه آجرآی ی فرد آرزیابی شده قرآر دهند .آطالعات مندرج در نیمرخ شایستگی آفرآد
382

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

محرمانه بوده و سازمان ،دستگاه های آجرآی ی و کانون های آرزیابی موظف به حفظ آطالعات آنها میباشند.
 -2-9دستگاه های آجرآی ی موظفند آفرآدی رآ که موفق به کسب حد نصاب آمتیازآت ( 60درصد) در هر
شایستگی نمی شوند ،در صورت کسب آمتیاز آز  50تا  59درصد آز مجموع آمتیازآت مربوط به هر یک آز
شایستگی ها ،برآی شرکت در برنامه های آموزشی و توسعه آی بر آساس فرم پیوست شماره ( )7به مرآکز
آموزشی دستگاه یا سایر مرآکز آموزشی تایید صالحیت شده در صورت تمایل فرد معرفی نمایند .در صورت
طی موفقیت آمیز برنامه های آموزشی توسط آین آفرآد ،آطالعات آنها توسط دستگاه آجرآی ی برآی صدور
گوآهینامه شایستگی عمومی مدیرآن حرفه آی به کانون آرزیابی (که فرد در آبتدآ در آن کانون مورد آرزیابی
قرآر گرفته آست) آرسال خوآهد شد.
 -2-10آفرآدی که مجموع آمتیازآت آنان در مرحله آرزیابی توسط کانون های آرزیابی در هر سطح مدیریتی،
کمتر آز  50درصد آمتیاز باشد آز فرآیند آرزیابی و توسعه شایستگی حذف خوآهند شد و مرآتب به صورت
محرمانه آز سوی کانون آرزیابی بر آساس فرم پیوست شماره ( )8به دستگاه آجرآی ی فرد آرزیابی شده آعالم
می گردد.
 -2-11دستگاه های آجرآی ی می توآنند آز کانون های آرزیابی شایستگی مستقر در همان دستگاه و یا سایر
دستگاه ها و همچنین آز کانون های تایید صالحیت شده دولتی و غیردولتی برآی آرزیابی شایستگی های
مدیرآن آستفاده نمایند.
 -2-12کانون های آرزیابی شایستگی دولتی و غیردولتی متقاضی ،بر آساس شاخص های مشخص شده
(پیوست شماره  ،)9توسط سازمان مورد بررسی قرآر گرفته و در صورت کسب شرآیط الزم تایید صالحیت
می شوند .فهرست کانون های آرزیابی دولتی و غیردولتی تایید صالحیت شده توسط سازمان آطالع رسانی
می شود.
 -2-13سامانه آلک ترونیکی بانک آطالعات کارشناسان و مدیرآن حرفه آی دآرآی گوآهینامه شایستگی
عمومی مدیریت حرفه آی توسط سازمان طرآحی و آستقرآر می یابد .دستگاه های آجرآی ی موظفند آطالعات
کارشناسان و مدیرآن حرفه آی خود رآ که دآرآی گوآهینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفه آی هستند
در سامانه مذکور وآرد و آنرآ بروزآوری نمایند .تا زمانی که سامانه مذکور آستقرآر یابد دستگاه های آجرآی ی
باید آطالعات کارشناسان و مدیرآن مذکور رآ به طرق مقتضی ثبت و بروز آوری نموده و آطالعات آنها رآ در
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قالب لوح فشرده به صورت آکسل به سازمان آعالم نمایند.
 -3توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
 -3-1آفرآدی که در هر یک آز سطوح مدیریتی توسط کانون آرزیابی مورد آرزیابی قرآر می گیرند در صورت
عدم کسب حد نصاب آمتیاز الزم در مرحله آرزیابی برآبر مفاد بند ( )9-2آین دستورآلعمل ،باید پس آز
معرفی آز سوی دستگاه متبوع ،در برنامه های آموزشی و توسعه آی مشخص شده در نیمرخ شایستگی
شرکت نمایند.
 -3-2عناوین نیازهای آموزشی و توسعه آی به تفکیک هر یک آز شایستگی های عمومی مدیرآن حرفه آی
در جدول پیوست شماره ( )10تعیین شده آست .کانون های آرزیابی موظفند بر آساس نتایج فرآیند آرزیابی
و نیمرخ شایستگی آفرآد نیازمندی های آموزشی هر یک آز آفرآد آرزیابی شده رآ در هر یک آز شایستگی ها
مشخص نمایند.
 -3-3مشخصات آفرآدی که موفق به طی کامل برنامه های آموزشی و توسعه آی تعیین شده بر آساس نیمرخ
شایستگی می شوند آز طریق دستگاه آجرآی ی به کانون های آرزیابی که در آن کانون مورد آرزیابی قرآر گرفته
آند ،آرسال تا ضمن بررسی و حصول آطمینان گوآهینامه شایستگی عمومی مدیرآن حرفه آی توسط
کانون آرزیابی برآی آنان صادر شود.
 -4در آجرآی بند ( )1ماده ( )2تصویب نامه شورآی عالی آدآری (به شماره  579095مورخ )1395/4/1
و نیز مفاد ماده ( )3آن ،دستگاه های آجرآی ی موظفند در صورتی که فردی حسب نیاز دستگاه ،شرآیط
آنتصاب و یا آرتقاء در سمت های مدیریتی رآ دآشته ولی فاقد گوآهینامه شایستگی عمومی مدیرآن حرفه
آی باشد ،در آسرع وقت نسبت به معرفی آن فرد به کانون آرزیابی معتبر آقدآم و پس آز دریافت گوآهینامه
و حصول آطمینان آز سایر شرآیط و ضوآبط آنتخاب و آنتصاب مدیرآن ،وی رآ به سمت مدیریت حرفه آی
آنتصاب نمایند.
 -5آین دستورآلعمل مشتمل بر ( )5بند )1( ،تبصره و ( )10برگ پیوست می باشد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
پیوست 1657363
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فصل نهم قانون  -توانمند سازی کارمندان
توانمند سازی کارمندان  -تصویب نامه شماره /2579ت  43916ک مورخ  1389/1/10وزیران عضو
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلس ه مورخ 1388/10/13بنا به پیش نهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد ماده  63قانون مدیریت خدمات
کش وری مص وب  1386وبا رعایت جزء (ط) بند( )1تص ویب نامه ش ماره /158795ت 38856ه مورخ
 1386/10/01آیین نامه آجرآی ی فصل نهم آین قانون رآ به شرح ذیل تصویب نمودند:
ایین نامه اجرایاای فصل نهم این قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1نظام آموزش کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی با رعایت آص ول و ویژگیهای زیر ،حدآک ثر ش ش ماه
پس آز آبال آین آیین نامه ،توس ط معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور طرآحی و به
دستگاه های آجرآی ی آبال خوآهد شد:
آلف  -هدآیت دس تگاه های آجرآی ی جهت کار بس ت رویکرد رآهبردی در آموزش و توآنمند س ازی س رمایه
آنسانی.
ب -آفزآیش دآنش ،مهارت و نگرش معنوی کارمندآن متناسب با مشاغل و نقش های محوله به آنها.
ج -برقرآری تعامل با دیگر نظام های منابع آنس انی مانند آرتقاء و آنتص اب ،جبرآن خدمات ،طبقه بندی
مشاغل ،آرزیابی عملکرد کارمندآن.
د -آفزآیش آنگیزش درونی کارمندآن و مدیرآن جهت مش ارکت فعال تر در فرآیند آموزش و آیجاد آنگیزه
های بیرونی برآی ترغیب آنان به آمر آموزش و توآنمند سازی.
ه -تدوین و کاربس ت آس تاندآردهای آموزش ی آز قبیل س رآنه س رمایه گذآری و س اعت آموزش ی کارمندآن و
مدیرآن.
و -آرزشیابی آثر بخشی برنامه ها و فعالیت های آموزشی و توآنمند سازی در سطوح مختلف.
ماده  -2دس تگاه های آجرآی ی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندآن و بر آس اس دس تورآلعملی که
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور آبال خوآهند نمود آهدآف ،رآهبرد ها و برنامه
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های آموزش ی خود رآ در س ه س طح رآهبردی ،میان مدت (برآی دوره های پنج س اله) و کوتاه مدت (برآی
دوره های یکساله) طرآحی ،آجرآی و نتایج آن رآ آرزشیابی نمایند.
ماده  - 3دس تگاه های آجرآی ی آعتبارآت آموزش و توآنمند س ازی کارمندآن خود رآ بر آس اس س رآنه س اعت
آموزش کارکنان و مدیرآن که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور تعیین خوآهد
شد در بودجه سنوآتی دستگاه پیش بینی نمایند.
ماده  -4دستورآلعمل نحوه تعیین صالحیت و آعتبار سنجی مرآکز و موسسات آموزشی و خدمات مشاوره
آموزش و نحوه بهره مندی آز خدمات آنها ،توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
تدوین و آبال خوآهد شد.
ماده  -5کلیه دوره های آموزش ی که با هدف آفزآیش مهارت و توآنمندی کارکنان برگزآر می ش ود به عنوآن
شرط نظام آرتقاء و آنتصاب شغلی محسوب خوآهد شد.
تبصره -دوره های ضمن خدمت منجر به آخذ مدآرک دآنشگاهی نخوآهد شد.
ماده  -6نحوه توزیع بورس های آموزشی که منجر به آخذ مدرک دآنشگاهی نمی گردد و آز طرف موسسات
بین آلمللی درآختیار دولت قرآر می گیرد بر آس اس دس تورآلعملی خوآهد بود که توس ط ش ورآی توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی آبال خوآهد شد.
ماده  -7دستگاه های آجرآی ی موظفند عملکرد آموزش و توآنمند سازی کارمندآن و مدیرآن خود رآ بر آساس
سامانه آی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور تهیه می گردد جهت آرزیابی
بر سامانه منعکس نمایند.
ماده  – 8معاونت های توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی
رییس جمهور بر عملکرد دستگاه های آجرآی ی نظارت می نمایند.
آین تصویب نامه در تاریخ  1 1388/1/9به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی

 1به نظر تاریخ  1389/1/9صحیح می باشد
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نظام اموزش کارمندان دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره  200/1834مورخ 1390/1/30
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی ماده  58قانون مدیریت خدمات کش وری و ماده  2آیین نامه آجرآی ی فص ل نهم قانون مذکور،
«نظام آموزش کارمندآن دستگاه های آجرآی ی» با توجه به موآرد زیر برآی آجرآ آبال می گردد:
 -1تمامی کارمندآن رس می و پیمانی (آعم آز مدیرآن و کارکنان) در ش مول آین نظام آموزش ی قرآر دآش ته و
ش رکت کارمندآن قرآردآد کار معین نیز در دوره های آموزش ی موض وع آین نظام بر آس اس مفاد آین
بخشنامه و نیاز دستگاه آجرآی ی ،آلزآمی آست.
 -2آموزش های مص وب طی ش ده توس ط کارمندآن بر آس اس نظام قبلی آموزش کارکنان (موض وع بخش نامه
شماره  105/22554مورخ  )1380/12/28و مقررآت مربوط ،در چارچوب آین نظام قابل آحتساب می
باشد .نحوه آحتساب آموزشهای طی شده توسط کارمندآن و تطبیق آنها با آین نظام در دستورآلعمل های
نظام مشخص و آبال خوآهد شد.
 -3در آجرآی ماده  56قانون مدیریت خدمات کش وری و بند /4آلف نظام آموزش کارکنان ،س امانه و
برنامه آموزش مدیرآن توس ط مرکز آموزش مدیریت دولتی طرآحی و پس آز تایید معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور به دستگاه های آجرآی ی آبال خوآهد شد.
 -4مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف آس ت با همکاری دس تگاه های آجرآی ی به منظور تعیین ص الحیت
مدرس ان آموزش های پیش بینی ش ده در نظام آموزش کارمندآن ،نس بت به آموزش ،س نجش و آرزیابی
مدرسان و تشکیل بانک آطالعاتی مدرسان آقدآم نماید.
 -5موآد و محتوآی آموزش ی مورد نیاز دوره های عمومی و فرهنگی ،مدیرآن و مش اغل عمومی به ص ورت
آستاندآرد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برآی آستفاده دستگاه های آجرآی ی ،تهیه و تدوین می شود.
 -6نظارت و آرزش یابی فرآیندهای آموزش کارمندآن و مفاد مندرج در آین نظام آموزش ی بر عهده معاونت
رآهبردی منابع آنس انی معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور بوده و دس تگاه های
آجرآی ی مکلفند تا گزآرش های عملکرد خود رآ بر آس اس چارچوب های تعیین ش ده به آین معاونت آرآیه
نمایند.
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 -7بخشنامه ها و مقررآت مغایر با آین بخشنامه و نظام پیوست آن ،ملغی آعالم می گردد.
مسئولیت حسن آجرآی آین بخشنامه بر عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی می باشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
نظام اموزش کارمندان دستگاه های اجرایاای
بخش اول :کلیات نظام اموزش
ماده  - 1تعاریف و آصطالحات
قانون :منظور قانون مدیریت خدمات کشوری آست
دستگاه آجرآی ی :دستگاه های آجرآی ی موضوع ماده  5قانون با رعایت مستثنیات ماده  117آن
معاونت توسعه مدیریت :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
آموزش کارمندآن :تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزش ی آس ت که در چارچوب نظام آموزش کارمندآن و
مدیرآن در رآس تای آفزآیش و بهبود س طح ش ایس تگی و توآنمندی کارمندآن رس می ،پیمانی و یا آنجام کار
معین به منظور آرتقاء بهره وری و کارآمدی دستگاه های آجرآی ی طرآحی و آجرآ می گردد.
کارمندآن قرآردآد کار معین :آفرآدی که در آجرآی تبص ره ماده  32قانون خدمات کش وری به کار گرفته می
ش وند و یا برآس اس مص وبه /84515ت34613ه -مورخ  1384/12/15هیئت وزیرآن تبدیل وض ع
گردیده آند.
رآهبرد آموزش :به رویکرد ها و رآه کارهای کلی آموزش آطالق می گردد که چگونگی تحقق آهدآف آموزش ی
یک دستگاه آجرآی ی رآ تعریف می نماید.
بورس آموزش ی :فرص ت و آمکانی آس ت که یک دولت خارجی و یا موس س ه بین آلمللی در آختیار دولت
جمهوری آس المی آیرآن قرآر می دهد و کارمندآن و مدیرآن دس تگاه های آجرآی ی می توآنند با آس تفاده آز آن
در یک یا چند دوره آموزش ی کوتاهمدت خارج آز کش ور که با ش غل و وظایف جاری یا آینده آنان آرتباط
دآشته و موجب آفزآیش دآنش و مهارتهای شغلی آنان می گردد ،شرکت نمایند.
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برنامه آموزش :مجموعه آقدآمات و فعالیت های آموزش ی هدفمند آس ت که برآس اس آهدآف و رآهبردهای
آموزش ی دس تگاه آجرآی ی در س ه س طح رآهبردی ،میان مدت (پنجس اله) و کوتاه مدت (یک س اله) طرآحی
می شود.
برون سپاری آموزش :آنتقال و محول نمودن یک فعالیت خاص آموزشی رآ دآخل یک سازمان به یک منبع
خارج آن و آجرآی آن توسط آن منبع رآ برون سپاری آموزش می گویند.
مدیرآن حرفه آی :تمامی عناوین پست های مدیریتی و سرپرستی دستگاه های آجرآی ی ،به آستثنای سمت
های مدیریت س یاس ی موض وع ماده  71قانون مدیریت خدمات کش وری و همطرآز آنان ،مدیرآن حرفه آی
تلقی می شوند.
آموزش م دیرآن :تم امی برن ام ه ه ا و فع الی ت ه ای آموزش ی ک ه ب ه منظور آفزآیش بینش و دآنش و آیج اد و
بهبود مهارت های فنی ،آنس انی و آدرآکی و تعالی معنوی مدیرآن حرفه آی و مقامات ،در چارچوب نظام
آموزش کارمندآن و مدیرآن با عنایت به س امانه و برنامه های آجرآی ی آموزش مدیرآن طرآحی و آجرآ می
گردد.
آموزش پودمانی :ش کلی آز آموزش های ش غلی آس ت که تخص ص های ش غلی در قالب مهارتهای مس تقل و
جدآ آز هم به کارمندآن آموزش دآده ش د و هریک آز آموزش ها ،مهارت و پادآش خاص ی رآ آیجاد می کند و
در عین حال در کنار سایر پودمانها منجر به آیجاد یک مهارت و یا دآنش جدید و جامع تر می گردد.
مهارت ش غلی :توآنای ی و ظرفیت ش ناختی ،فنی و آرتباطی کس ب ش ده توس ط کارمندآن در طی س نوآت
خدمت آز طریق آموزش یا تجربه که موجب آنجام درست و دقیق وظایف یک شغل می گردد.
ماده  - 2آصول ،آهدآف و رآهبردهای آموزش کارمندآن دولت به شرح بندهای ذیل آست:
آلف  -آصول حاکم بر آموزش کارمندآن دولت:
آص ل نگرش س یس تمی :برقرآری آرتباط درونی بین آجزآء نظام آموزش آز یک طرف و آرتباط بیرونی بین
نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع آنسانی
آصل جامعیت :در نظر گرفتن تمامی نیازهای آموزشی مشاغل عمومی و آختصاصی در جنبه های عمومی،
شغلی و مدیریتی در ساختار دوره ها.
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آص ل توجه به تغییرآت :بازنگری و باز طرآحی آموزش ها و آس تمرآر آنها مبتنی بر تغییرآت ،تحوالت و
پیشرفت های علمی و فناوری روز.
آص ل نگرش رآهبردی :همس و س ازی آهدآف ،رآهبرد ها و برنامه های آموزش کارمندآن دس تگاه ها با چش م
آندآز ،هدف ها و خط مشی کالن و برنامه های توسعه ملی و سازمانی.
آصل همکاری و مشارکت :مشارکت مرآکز و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی در فرآیند آموزش و توآنمند
سازی کارمندآن دولت.
آصل آصالح و بازخورد مستمر :آ سیب شناسی و بررسی مستمر نظام آموزش و فرآهم نمودن بازخورد های
الزم جهت آصالح و بازنگری آن
ب  -هدف های کالن آموزش کارکنان دولت
 -1آفزآیش آثربخشی و کارآی ی در آرآیه خدمات دولتی آز طریق توسعه بینش ،دآنش و مهارتهای متصدیان
مشاغل
 -2آرتقاء س طح کیفی س رمایه آنس انی بخش دولتی آز طریق آفزآیش س طح توآنای ی ،دآنش و مهارت
کارمندآن دولت
 -3آفزآیش سطح باور و آعتقادآت کارکنان و مدیرآن نسبت به آرزش های آسالمی
 -4توسعه آگاهیهای عمومی کارمندآن دولت آز آبعاد مختلف فرهنگی و آجتماعی
 -5توآنمند سازی و توسعه مدیرآن جهت آیفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی
 -6آماده س ازی کارمندآن دولت آز بعد دآنش ،مهارت و ش ایس تگی های ش غلی برآی آرتقاء به رده های
شغلی باالتر
 -7توس عه آخالق آس المی و فرهنگ س ازمانی بر مبنای آرزش های آنس انی و کرآمت آنس انی و بهبود روآبط
آنسانی
 -8روزآمدسازی و آرتقاء سطح دآنش ،مهارتها و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندآن
ج  -رآهبردهای آموزش کارمندآن دولت
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 -1آیجاد نگرش رآهبردی همسو سازی برنامه های توآنمند سازی و توسعه منابع آنسانی با آهدآف رآهبردی
سازمان
 -2آیجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوآن رویکرد فرآیندی -تعاملی
 -3آیجاد تناس ب بین برنامه ها و فرص ت های آموزش ی و یادگیری با نیازهای آموزش ی ش غلی و س ازمانی و
آجتناب آز آموزشهای غیرضرور
 -4آیجاد آنگیزه خود سازی و رشد معنوی ،مادی ،مهارتی و دآنشی کارکنان به صورت خود کنترلی
 -5آرتقاء سطح باور و آعتقاد مدیرآن به توآنمند سازی و آرتقاء سرمایه آنسانی آز طریق آموزش
 -6آفزآیش آثربخشی برنامه ها و فرصت های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف
 -7آستفاده آز منابع و ظرفیتهای درون و برون سازمانی در تعیین و تامین خدمات آموزشی
 -8کاربرد آستاندآردهای ملی و بین آلمللی در مدیریت و رآهبری فرآیند آموزش
 -9آستفاده آز رویکرد ها ،مدل ها و روشها و فناوری های نوین مدیریت ،آجرآء و آرزشیابی آموزش
 -10وآگذآری آختیار مدیریت آموزش به دستگاه های آجرآی ی برآساس توآنمندی آجرآی ی آنها
 -11تمرکز بر رویکرد آموزش های کوتاه مدت و کاربردی
 -12نظارت بر فعالیت های آموزشی دستگاه های آجرآی ی و آخذ بازخورد آز عملکرد آموزش
بخش دوم :ساختار مدیریت و راهبردی اموزش کارکنان دولت
ماده  -3خط مش ی گذآری آموزش ی ،برنامه ریزی آموزش ی ،مدیریت آجرآی ی و نظارت و آرزش یابی آموزش ی،
چهار فرآیند آصلی چرخه آموزش کارمندآن در دستگاه های آجرآی ی آست که مجموعه آنها ساختار مدیریت
و رآهبری آموزش کارمندآن رآ تشکیل می دهند.
 -1-3دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآس اس آس تاندآرد مدیریت و رآهبری آموزش کارمندآن در دس تگاه
های آجرآی ی ،فرآیند چهارگانه آموزش ش امل خط مش ی گذآری آموزش ی ،برنامه ریزی آموزش ی ،مدیریت
آجرآی ی و نظارت و آرزشیابی آموزشی رآ طرآحی و مستند سازی نمایند.
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تبص ره :آس تاندآرد مدیریت و رآهبری آموزش کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی متعاقبا توس ط آین معاونت
طرآحی و پس آز تصویب به دستگاه های آجرآی ی آبال خوآهد شد.
 -2-3س یاس تگذآری و مدیریت کالن آموزش کارمندآن در دس تگاه های آجرآی ی (آعم آز س ازمان های
وآبس ته به ریاس ت جمهوری ،وزآرتخانه ها و س ازمان های وآبس ته به آنها) بر عهده کمیس یونهای تحول
آدآری 1و کمیته رآهبری آموزش و توآنمند س ازی آز کمیته های فرعی زیر مجموعه ش ورآی تحول آدآری
در ستاد دستگاه و کمیته آجرآی ی آموزش و توآنمند سازی در آستان ها با ترکیب آعضاء و وظایف زیر می
باشد:
آعضاء کمیته های رآهبردی و آجرآی ی آموزش و توآنمند سازی
 آعضاء کمیته رآهبری آموزش و توآنمند سازی -1باالترین مقام مس ئول آموزش کارمندآن دس تگاه به عنوآن رییس کمیته (معاون آموزش ،معاون آدآری
و مالی و یا عناوین مشابه)
 -2مدیر آموزش و توسعه منابع آنسانی دستگاه یا عناوین مشابه به عنوآن دبیر کمیته
 -3نماینده معاونت توسعه مدیریت به عنوآن عضو و ناظر کمیته
 -4مدیر آمور آدآری و منابع آنس انی دس تگاه به عنوآن عض و کمیته (در ص ورتی که وظیفه آموزش در حوزه
آدآری باشد ردیف  2و  4یکی خوآهد بود).
 -5مدیر آمور مالی دستگاه به عنوآن عضو کمیته
 -6مدیر آموزش و توس عه منابع آنس انی دس تگاه آجرآی ی وآبس ته یا عناوین مش ابه به عنوآن نماینده آن
دستگاه و عضو کمیته(در صورتی که فاقد کمیته رآهبری آموزش به طور مستقل باشند حسب مورد).
 -7یک نفر آز کارش ناس ان آموزش دس تگاه آجرآی ی به عنوآن عض و کمیته به آنتخاب مدیر آموزش و توس عه
منابع آنسانی یا عناوین مشابه

 1بخشنامه شماره  200/90/31146مورخ  1390/12/4معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
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-8مدیرآن یا نمایندگان وآحدهای س ازمانی تخص ص ی دس تگاه ها (حس ب مورد و بر آس اس موض وعات
مرتبط)
در صورت نیاز ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند با تایید آعضاء کمیته ،آفرآد یا مقام مسئول دیگری عالوه
بر بندهای  1تا  8رآ به عنوآن عضو کمیته تعیین نمایند.
 وظایف کمیته رآهبری آموزش و توآنمند سازی -1بررسی و تعیین آهدآف و آسترآتژی های آموزش و توآنمند سازی کارمندآن دستگاه آجرآی ی
 -2بررس ی و تایید نهای ی نیازهای آموزش ی دس تگاه که بر آس اس تحلیل س ازمان ،ش غل و فرد ص ورت گرفته
آست.
 -3بررس ی و تص ویب برنامه های آموزش ی کارمندآن و مدیرآن دس تگاه آعم آز برنامه رآهبردی ،س االنه و
پنجساله
 -4بررس ی و پیش نهاد آعتبارآت مورد نیاز آموزش و توآنمند س ازی کارمندآن و مدیرآن بر آس اس برنامه
آموزشی مصوب برآی پیش بینی در بودجه سنوآتی
 -5بررسی و پیگیری هزینه کرد آعتبارآت آموزشی پیش بینی شده در بودجه سنوآتی دستگاه برآی آموزش و
توآنمند سازی برآساس برنامه های مصوب
 -6بررسی و تایید دستورآلعمل ها و رویه های آموزشی مورد نیاز دستگاه آجرآی ی
 -7بررس ی و تایید محتوآ و موآد آموزش ی مورد نیاز دوره های آموزش ی به ص ورت چاپ ی و آلک ترونیکی بر
آساس سر فصل های آموزشی مصوب
 -8بررسی و تصویب پروژه ها و طرح های مطالعاتی و کاربردی آموزش و توآنمند سازی.
 -9بررسی و تعیین آختیار ستاد دستگاه و وآحدهای آستانی برآی برنامه ریزی و آجرآی برنامه های آموزشی
و توآنمند سازی کارمندآن
 -10تصمیم گیری در خصوص دوره های آموزشی دستگاه که به صورت ملی یا منطقه آی باید آجرآ گردد.
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 -11نظارت بر آنتخاب موس س ات مجری و یا مش اور (مورد تایید معاونت توس عه) در حوزه نیاز س نجی،
طرآحی و آجرآ و آرزشیابی آموزشی
 -12تعیین سیاست های برخوردآری آز ساز و کارهای آنگیزشی در چارچوب قوآنین و مقررآت
 -13بررس ی و تایید آولیه گوآهی نامه نوع دوم کارمندآن و تطبیق ش رآیط آخذ گوآهینامه با پرونده آموزش ی
کارمندآن و تعیین رآهکارهای بررس ی و تایید گوآهی نامه ها بر آس اس نظام آموزش و آرس ال آن به معاونت
توسعه مدیریت برآی تایید و صدور گوآهینامه
 -14نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزش و توآنمند سازی دستگاه و کمیته های آجرآی ی آموزش مستقر
در آستان و آخذ گزآرشات آدوآری.
 -15آرآیه ص ورت جلس ات کمیته به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور (توس ط
دبیرجلسه)
-16آنجام س ایر وظایفی که بر آس اس نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن مش خص می ش ود و یا موآرد
پیشنهادی آز سوی دستگاه آجرآی ی در حوزه آموزش و توآنمند سازی کارکنان.
 آعضاء کمیته آجرآی ی آموزش و توآنمند سازی -1باالترین مقام دستگاه آستانی به عنوآن رییس کمیته
 -2مسئول آموزش و توسعه منابع آنسانی دستگاه آستانی یا عناوین مشابه به عنوآن دبیر کمیته
 -3نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع آستاندآری ها عضو و ناظر کمیته
 -4مدیر آمور آدآری و منابع آنسانی دستگاه آستانی به عنوآن عضو کمیته (در صورتی که وظیفه آموزش در
حوزه آمور آدآری باشد ردیف  2و  4یکی خوآهد بود)
 -5یک نفر آز کارشناسان آموزش دستگاه آستانی به عنوآن عضو کمیته
 وظایف کمیته آجرآی ی آموزش و توآنمند سازی -1بررسی و تایید نیازهای آموزشی ساالنه دستگاه آستانی
 -2پیش بینی آعتبارآت آموزشی کارمندآن مورد نیاز وآحد آستانی بر آساس سرآنه آموزشی مصوب
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 -3برنامه ریزی برآی آجرآی دوره های آموزش ی بر مبنای س یاس ت ها ،خط مش ی ها و برنامه های آعالم
شده آز سوی کمیته رآهبری
 -4بررس ی و آنتخاب موس س ات مجری و مش اور در حوزه نیاز س نجی ،طرآحی ،آجرآ و آرزش یابی آموزش که
صالحیت تخصصی و فنی آنها به تایید رسیده آست.
 -5آجرآی تصمیمات کمیته رآهبری در حوزه آموزش در آستان
 -6نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزش در آس تان و آرآیه گزآرش ات آز عملکرد وآحدهای آس تانی به
کمیته رآهبری آموزش
 -7بررس ی و تایید آولیه پرونده های آموزش ی کارمندآن برآی آخذ گوآهینامه نوع دوم و آعالم به کمیته
رآهبری آموزش و توآنمند سازی ستاد مرکزی دستگاه.
بخش سوم :فرایند اموزش کارکنان دولت
ماده  - 4فرآیند آموزش کارمندآن دولت به شرح مرآحل ذیل می باشد:
آلف  -خط مشی گذآری آموزشی
تعیین آهدآف و رآهبردهای کالن آموزش کارمندآن دولت به شرح زیر صورت می پذیرد:
 -1آهدآف و رآهبردهای کالن آموزش کارمندآن دولت بر آس اس چش م آندآز بیس ت س اله ،س یاس ت های
نظام آدآری ،قانون برنامه پنجم توس عه کش ور و همچنین رآهبردهای دولت در حوزه منابع آنس انی توس ط
معاونت توسعه مدیریت ،تعریف ،تدوین و جهت آجرآ به دستگاه های آجرآی ی آبال می شود.
 -2دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآس اس آهدآف و رآهبردهای کالن آموزش آبال ش ده توس ط معاونت
توسعه مدیریت ،آهدآف و رآهبردهای آموزش دستگاه خود رآ تدوین و پس آز تصویب در کمیته ی رآهبری
آموزش ،عملیاتی نمایند.
ب  -طرآحی و برنامه ریزی آموزشی
مرحله طرآحی و برنامه ریزی آموزشی کارمندآن شامل دو فعالیت آصلی زیر آست:
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 -1نیاز س نجی و طرآحی آموزش ها :دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآس اس آهدآف و رآهبردهای آموزش،
نیازهای آموزشی سازمانی ،شغلی و فردی کارمندآن و مدیرآن رآ شناسای ی و برآی مرتفع نمودن آنها دوره ها
و پودمان های آموزشی متناسب طرآحی نموده و به طور مستمر نیازها و دوره ها رآ روزآمد کنند.
 -2تدوین برنامه های آموزش :دومین مرحله برنامه ریزی آموزش ی ،طرآحی و تدوین برنامه های آموزش ی
دستگاه آست .برنامه آموزش دستگاه آجرآی ی باید در سه بازه زمانی رآهبردی ،پنجساله و یکساله بایستی
طرآحی گردد .در طرآحی برنامه های آموزش ی ،باید آهدآف و رآهبردهای کالن آموزش کارمندآن دولت،
آهدآف و رآهبردهای آموزش کارمندآن دس تگاه و نیازهای آموزش ی و توس عه آی کارمندآن و مدیرآن مورد
توجه قرآر گیرد.
 برنامه های آموزش دس تگاه آجرآی ی پس آز تص ویب کمیته رآهبری آموزش جهت آجرآ به وآحد آموزشآبال می شود.
ج  -آجرآی آموزش ها
مدیریت و رآهبری برنامه های تدوین ش ده آموزش و چگونگی فرآهم نمودن آمکانات و منابع کافی برآی
آجرآی دوره های آموزشی در آین مرحله آز فرآیند آموزش صورت می گیرد.
وآحد سازمانی متولی آموزش دستگاه آجرآی ی ،مسئولیت آجرآی ی برنامه های آموزش رآ تحت نظارت کمیته
رآهبری آموزش دستگاه بر عهده خوآهد دآشت.
د -نظارت و آرزشیابی آموزشی
 نظارت بر کیفیت آجرآی فرآیند نظام آموزش کارکنان در دستگاه های آجرآی ی با معاونت توسعه مدیریتمی باشد(فرآیندها ،محتوآی آموزشی ،مدرسین ،آزمون و آثربخشی دوره ها).
 آرزش یابی برنامه های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی برنامه های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
دس تورآلعمل های مربوط به فرآیند آموزش کارمندآن (فرآیندهای فوق آلذکر) توس ط معاونت توس عه
مدیریت تهیه و آبال خوآهد شد.
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بخش چهارم :ساختار اموزش های کارمندان و مدیران
ماده  - 5دوره های آموزش ی کارمن دآن دولت آز نوع آموزش های کوتاه مدت بوده و با عن ایت به زمان
آجرآ ،ماهیت و محتوآی آنها به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
 آموزش های توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت آموزش های شغلی آموزش های ویژه کارمندآن آستخدآم آزمایشی آموزش های آرتقای شغلی آموزش های ویژه تمدید قرآردآد کار معین آموزش های کوتاه مدت خارج آز کشور (بورس آموزشی) آموزش های فرهنگی و عمومی آموزش های مدیرآن -5- 1آموزش های توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت
تعریف :به آموزش های ی آطالق می گردد که با دو هدف  -1آش نا س اختن کارمندآن جدیدآالس تخدآم با
آهدآف و وظایف دس تگاه آجرآی ی محل خدمت آنها ،قوآنین و مقررآت آس تخدآمی ،کلیات قانون مدیریت
خدمات کش وری ،حقوق فردی و ش غلی ،محیط کار ،قانون آس اس ی نظام جمهوری آس المی آیرآن و نظام
آدآری و  - 2آیجاد توآنای ی های ش غلی (دآنش ،مهارت و نگرش) مورد نیاز برآی تص دی ش غل توس ط
کارمندآن جدیدآالس تخدآم (رس می ،پیمانی و قرآردآدی) در بدو ورود به خدمت طرآحی و آجرآ می گردد.
صدور حکم کارگزینی کارکنان جدیدآالستخدآم منوط به طی آین آموزش هاست.
هدف:
 -1پایه گذآری آرتباط سالم کارمند با نظام آدآری و دستگاهی آست که فرد کار خود رآ در آن آغاز می کند.
 -2آیجاد دآنش ،مهارت و نگرش ش غلی آولیه در کارمندآن جهت تص دی ش غل در بدو ورود به خدمت یا
تغییر شغل.
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محتوآی دوره :آگاهی های عمومی در زمینه نظام جمهوری آس المی آیرآن ،قانون آس اس ی جمهوری آس المی
آیرآن ،تش کیالت دول ت ،نظ ام آدآری و آص ول ،رآهبرد ه ا و آه دآف ح اکم بر آن ،قوآنین و مقررآت
آستخدآمی ،آشنای ی با قانون مدیریت خدمات کشوری ،آشنای ی با برنامه های توسعه و آصول و سیاست
های حاکم بر آن ،آش نای ی با وظایف ،مس ئولیت ها ،حقوق و محیطی که کارمندآن قرآر آس ت در آن
مشغول به کار شود ،آخالق کار گزآری و روآبط آنسانی در محیط کار و دآنش ،مهارت و نگرش تخصصی
مورد نیاز برآی آنجام وظایف شغلی در بدو ورود به خدمت.
مس ئول نیاز س نجی و طرآحی دوره :معاونت توس عه مدیریت در بخش آموزش توجیهی و آموزش های
تصدی شغل برآساس شرآیط آحرآز شغل.
زمان برگزآری دوره :بدو ورود به خدمت قبل آز صدور حکم کارگزینی
ش رکت در دوره :برآی کلیه کارمندآن رس می ،پیمانی جدیدآالس تخدآم و کارمندآن قرآردآدی آلزآمی آس ت.
صدور حکم کارگزینی آفرآد قبل آز طی آموزش های توجیهی ممنوع آست.
مجری دوره:
 -1مرکز آموزش مدیریت دولتی ،دفاتر آموزش و پژوهش آستاندآری ها و دستگاه های آجرآی ی برآی آموزش
های توجیهی
 -2دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات تایید صالحیت شده برآی آموزش های تصدی شغل
روش آجرآی دوره :حضوری و یا غیر حضوری
مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر آساس سر فصل های آموزشی در زمان طرآحی تعیین خوآهد شد.
مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره ( )% 60آز آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر کیفیت دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد. آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
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 -5- 2آموزش های شغلی
آموزش های ش غلی به چهار دس ته تقس یم می ش وند-1 :آموزش های ویژه کارمندآن آس تخدآم آزمایش ی -2
آموزش های آرتقای ش غلی  -3آموزش های تمدید قرآردآد کار معین -4آموزش های کوتاه مدت خارج آز
کشور
 -5- 2- 1آموزش های ویژه کارمندآن آستخدآم آزمایشی
تعریف :ب ه آموزش ه ای ی آطالق می ش ود ک ه ب ه منظور آیج اد دآنش ،مه ارت و نگرش ش غلی ک ارکن ان
آزمایش ی در طول دورآن آس تخدآم آزمایش ی آرآیه می گردد و طی آین آموزش ها برآی تبدیل وض ع آس تخدآم
آزمایشی به رسمی قطعی ،آلزآمی آست.
هدف :آیجاد و توسعه دآنش ،مهارت و نگرش شغلی و شناخت تحلیلی کارمندآن آز ماموریت ها و وظایف
سازمانی و شغلی به منظور جهت گیری رآهبردی در رآبطه با توسعه عملکرد شغلی
محتوآی دوره :دآنش و مهارت مورد نیاز شغل
مس ئول نیاز س نجی و طرآحی دوره :دس تگاه های آجرآی ی بر آس اس ماموریت ها و وظایف تخص ص ی
سازمانی و مشاغل کارمندآن آستخدآم آزمایشی مسئول نیاز سنجی و طرآحی آین دوره ها هستند.
زمان برگزآری دوره :در طول دوره خدمت آزمایشی کارمندآن
ش رکت در دوره :برآی کارکنانی که در مش اغل حاکمیتی آس تخدآم می ش وند قبل آز آتمام دوره س ه س اله
آزمایشی ،گذرآندن آین دوره ها آلزآمی آست.
مجری دوره :دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات آموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت
روش آجرآی دوره :حضوری یا غیر حضوری بر مبنای ماهیت و آهدآف آموزشی دوره
مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر آساس سر فصل های آموزشی در زمان طرآحی تعیین خوآهد شد.
مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره ( )% 60آز آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر کیفیت دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد.399
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 آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
 -5- 2- 2آموزش های آرتقاء شغلی
تعریف :ب ه آموزش ه ای ی آطالق می ش ود ک ه توآن ای ی ه ای ش غلی (دآنش ،مه ارت و نگرش) مورد نی از
کارکنان رسمی ،پیمانی و قرآردآد کار معین رآ به منظور آنجام صحیح وظایف شغل و آرتقاء در طول مسیر
ش غلی فرآهم می نماید و آرتقاء ش غلی آنها و تمدید قرآردآد پیمانی و قرآردآد کار معین کار منوط به طی آین
آموزش هاست.
هدف :آیجاد و توس عه دآنش ،مهارت و نگرش ش غلی در متص دیان مش اغل عمومی و آختص اص ی و روزآمد
کردن توآناییهای آنان با توجه به تغییرآت علمی و فن آوری در طول مسیر شغل کارمندآن
محتوآی دوره :دآنش ،مهارت و نگرش شغلی مورد نیاز رتبه های شغلی
مسئول نیاز سنجی و طرآحی دوره:
 -1معاونت توس عه مدیریت بر آس اس ش رح وظایف مش اغل عمومی ،آموزش های هر یک آز رتبه های
ش غلی مش اغل عمومی رآ طرآحی می نماید .دس تگاه های آجرآی ی می توآنند عالوه بر آموزش های طرآحی
ش ده توس ط معاونت توس عه مدیریت ،نیازهای آموزش ی آختص اص ی خود رآ در خص وص مش اغل عمومی
طرآحی و پس آز تصویب کمیته رآهبری آموزش وتوآنمند سازی آجرآ نمایند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس ش رح وظایف مش اغل آختص اص ی ،آموزش های هر یک آز
طبقات و رتبه های شغلی مشاغل آختصاصی رآ طرآحی و به تصویب کمیته رآهبری آموزش برساند.
زمان برگزآری دوره :در طول خدمت مستخدم بر آساس مسیر شغلی در رتبه های شغلی کارمندآن
شرکت در دوره :شرکت کلیه کارمندآن رسمی و پیمانی در آین آموزش ها بر آساس رتبه شغلی آلزآمی آست.
مجری دوره :دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات آموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت
روش آجرآ :حضوری یا غیر حضوری بر مبنای ماهیت دوره و آهدآف آموزشی
مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر آساس سر فصل های آموزشی در زمان طرآحی تعیین خوآهد شد.
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مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره ( )% 60آز آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر کیفیت دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد. آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
 -5- 2- 3آموزش های تمدید قرآردآد کار معین
تعریف :به آموزش های ی آطالق می ش ود که به منظور توآنای ی های ش غلی (دآنش ،مهارت و نگرش) مورد
نیاز برآی کارمندآن قرآردآد کار معین طرآحی و آجرآ می گردد .تمدید قرآردآد آینگونه کارکنان منوط به طی
آین آموزش هاست.
هدف :آیجاد دآنش ،مهارت و نگرش شغلی در کارمندآن قرآردآد کار معین.
محتوآی دوره :دآنش ،مهارت و نگرش تخصصی مورد نیاز آنجام وظایف شغلی
مس ئول نیاز س نجی و طرآحی دوره :دس تگاه های آجرآی ی بر آس اس ش رح وظایف مش اغل و توآنمند س ازی
مورد نیاز کارمندآن قرآردآد کار معین
زمان برگزآری دوره :حین خدمت کارمندآن
شرکت در دوره :شرکت کلیه کارمندآن قرآردآد کار معین در آین آموزش ها آلزآمی آست.
مجری دوره :دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات آموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت
روش آجرآ :حضوری یا غیر حضوری بر مبنای ماهیت دوره و آهدآف آموزشی
مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر آساس سر فصل های آموزشی در زمان طرآحی تعیین خوآهد شد.
مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره ( )% 60آز آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر کیفیت دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد.401
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 آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
 -5- 2- 4آموزش های کوتاه مدت خارج آز کشور
تعریف ،هدف ،نحوه نیاز س نجی و دیگر آطالعات مربوط به آموزش های کوتاه مدت خارج کش ور بر
آساس دستورآلعمل ماده 6آیین نامه آجرآی ی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری خوآهد بود.
 -5- 3آموزش های فرهنگی و عمومی
آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم می شود:
 فرهنگی و آجتماعی توآنمندی های آدآری عمومی فناوری آطالعات -5- 3- 1آموزش های فرهنگی و آجتماعی
تعریف :به آموزش های ی آطالق می گردد که به منظور رش د فض ایل آخالقی ،معنوی ،فرهنگ پذیری
سازمانی و بهینه سازی روآبط آنسانی کارمندآن و مدیرآن در نظام آدآری آرآیه می گردد.
هدف :آگاهی دآدن به کارمندآن در زمینه های فرهنگ آس المی و س ازمانی به منظور رش د فض ایل آخالقی،
فرهنگ و روآبط سازمانی و بهبود روآبط آنسانی در نظام آدآری کشور.
محتوآی دوره :در حوزه های فرهنگی و آجتماعی متناسب با نیاز کارکنان در کلیه دستگاه های آجرآی ی
مس ئول نیاز س نجی و طرآحی دوره :معاونت توس عه مدیریت با همکاری و مش ارکت مرآجع تخص ص ی ذی
ربط
زمان برگزآری دوره :در طول خدمت کارمندآن بر آساس برنامه آموزش دستگاه آجرآی ی
شرکت در دوره :آلزآمی یا آختیاری بودن دوره توسط معاونت توسعه مدیریت تعیین می گردد.
مجری دوره :دس تگاه های آجرآی ی ،مرکز آموزش مدیریت دولت ،دفاتر آموزش و پژوهش آس تاندآری ها و
مرآکز و موسسات آموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت
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روش آجرآی دوره :حضوری یا غیر حضوری بر مبنای ماهیت دوره و آهدآف آموزشی
مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر آساس سر فصل های آموزشی در زمان طرآحی تعیین خوآهد شد.
مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره ( )% 60آز آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر کیفیت دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد. آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
 -5- 3- 2آموزش های توآنمندی های آدآری
تعریف :ب ه آموزش ه ای ی آطالق می گردد ک ه ب ه منظور آفزآیش دآنش ،مه ارت و نگرش عمومی مرتبط ب ا
ماموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه آجرآی ی و یا توآنمندی های فردی طرآحی و آجرآ می گردد.
هدف :آفزآیش توآنمندی های آدآری کارمندآن دولت در حوزه ماموریت و وظایف عمومی دولت و نیازهای
فردی و محیطی
محتوآی دوره :محتوآی آین آموزش ها بر آس اس نیاز س نجی در س طح ماموریت و وظایف عمومی دولت،
نیازهای فردی و محیطی طرآحی می گردد.
مسئول نیاز سنجی و طرآحی دوره :معاونت توسعه مدیریت با همکاری و مشارکت مرآجع ذی ربط
زمان برگزآری دوره :در طول دورآن خدمت کارمندآن بر آساس برنامه آموزش دستگاه های آجرآی ی
شرکت در دوره :آلزآمی یا آختیاری بودن دوره توسط معاونت توسعه مدیریت تعیین می گردد.
مجری دوره :دس تگاه های آجرآی ی ،مرکز آموزش مدیریت دولت ،دفاتر آموزش و پژوهش آس تاندآری ها و
مرآکز و موسسات آموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت
روش آجرآی دوره :حضوری یا غیر حضوری بر مبنای ماهیت دوره و آهدآف آموزشی
مدت س اعت دوره :مدت س اعت دوره بر آس اس س ر فص ل های آموزش ی به هنگام طرآحی دوره تعیین می
گردد.
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مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب ( )% 60نمره آز آزمونی که در پایان دوره برگزآر می گردد.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر حسن آجرآی دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد. آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
 -5- 3- 3آموزش های عمومی فناوری آطالعات
تعریف :به آموزش های ی آطالق می گردد که توآنمندی های کارکنان رآ در حوزه فناوری آطالعات در س طح
عمومی آرتقا می دهد.
هدف :آیجاد و آرتقاء دآنش و مهارت های عمومی فناوری آطالعات و آرتباطات در رآس تای تحقق دولت
آلک ترونیک و آستفاده موثر و مدیریت رآیانه و نرم آفزآرهای مربوط به نظام آدآری
محتوآی دوره :مهارت های عمومی فناوری آطالعات و آرتباطات و دولت آلک ترونیک
مسئول نیاز سنجی و طرآحی دوره :معاونت توسعه مدیریت
زمان برگزآری دوره :بدو خدمت و در طول خدمت کارمندآن حسب نوع آموزش
ش رکت در دوره :برآی کلیه کارمندآن دولت آعم آز رس می ،پیمانی و قرآردآد کار معین طی آین آموزش
آلزآمی آست.
مجری دوره :دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات آموزشی مورد نیاز معاونت توسعه مدیریت
روش آجرآی دوره :حضوری و غیر حضوری بر آساس ماهیت دوره و آهدآف آموزشی آن
مدت س اعت دوره :مدت س اعت دوره بر آس اس س ر فص ل های آموزش ی به هنگام طرآحی دوره تعیین می
گردد.
مال ک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب ( )% 60نمره آز آزمونی که در پایان دوره در مرآکز آزمون معتبر
برگزآر می گردد.
نظارت و آرزشیابی دوره:
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 نظارت بر حسن آجرآی دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد. آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
 -5- 4آموزش های مدیرآن
تعریف :به آموزش های ی آطالق می گردد که در رآس تای تعالی معنوی و حرفه آی مدیرآن در زمینه های
بهبود نگرش و بص یرت آفزآی ی و توس عه مهارت های آنس انی ،آدرآکی و فنی در چارچوب »س امانه و برنامه
آموزش مدیرآن« طرآحی و آجرآمی گردد .طی آین آموزش ها بر آس اس برنامه آموزش مدیرآن برآی آنتص اب،
آرتقا و تمدید مدت مدیریت حرفه آی آلزآمی آست.
هدف:
آلف  -آرتقا و تعالی و توس عه مهارت های فنی ،آنس انی و آدرآکی مدیرآن و متناس ب س اختن توآنای ی های
آنان با پیش رفت دآنش و فناوری در زمینه های برنامه ریزی ،س ازماندهی ،نظارت ،هدآیت و آرزش یابی و
نقش های مدیریتی.
ب  -آماده ساختن مدیرآن حرفه آی و کارمندآن برآی پذیرش مسئولیت های جدید.
آموزش های مدیرآن به دو بخش زیر طبقه بندی می شوند:
آلف  -تعالی معنوی مدیرآن
ب  -تعالی حرفه آی مدیرآن
محتوآی آموزش ی :دآنش و مع ارف آس المی ،دآنش و مه ارت ه ای عمومی م دیرآن و دآنش و مه ارت
آختصاصی مدیرآن
مسئول نیاز سنجی و طرآحی دوره :مرکز آموزش مدیریت دولتی با تایید معاونت توسعه مدیریت
تبصره -دستگاه های آجرآی ی می توآنند آموزش های آختصاصی مدیریت مورد نیاز مدیرآن خود رآ طرآحی و
پس آز تصویب در کمیته رآهبری آموزش و توآنمند سازی آجرآ نمایند .حضور نماینده مرکز آموزش مدیریت
دولتی در جلسات بررسی و تایید آموزش های آختصاصی مدیرآن آلزآمی آست.
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زمان برگزآری دوره :بر آساس برنامه و سامانه آموزش مدیرآن
شرکت در دوره :برآی کلیه کارکنان و مدیرآن جهت آنتصاب و آرتقا در پست های مدیریتی آلزآمی آست.
مجری دوره :مجری دوره های آموزش ی مدیرآن برآی مقامات (موض وع ماده  71قانون مدیریت خدمات
کش وری) ص رفا مرکز آموزش مدیریت دولتی و برآی مدیرآن حرفه آی ،مرکز آموزش مدیریت دولتی ،دفاتر
آموزش و پژوهش آس تاندآری ها ،دس تگاه های آجرآی ی و مرآکز و موس س ات آموزش ی مورد تایید معاونت
توسعه مدیریت می باشد.
روش آجرآی دوره :حضوری و غیر حضوری بر آساس ماهیت دوره و آهدآف آموزشی
مدت س اعت دوره :مدت س اعت دوره بر آس اس س ر فص ل های آموزش ی دوره به هنگام طرآحی تعیین می
گردد.
مال ک موفقیت در دوره :کس ب حد نص اب ( )% 60نمره آز آزمونی که در پایان دوره توس ط مرکز مجری
بعمل می آید.
نظارت و آرزشیابی دوره:
 نظارت بر حسن آجرآی برنامه های آموزشی با معاونت توسعه مدیریت می باشد.آرزش یابی دوره های آموزش ی (آرزش یابی آز فرآگیر ،آرزش یابی آز مدرس ین ،آرزش یابی مدیریت آجرآی ی،بررسی آثربخشی دوره های آموزشی و غیره) بر عهده دستگاه آجرآی ی می باشد.
بخش پنجم :مهارت شغلی
ماده  - 6دس تگاه های آجرآی ی موظفند مهارت های ش غلی مورد نیاز مش اغل آختص اص ی خود رآ آحص اء و
آس تاندآرد مهارتی مش اغل رآ تدوین نموده و کارمندآن رآ بر آس اس آن مورد س نجش قرآر دهند .در ص ورت
آحرآز هر یک آز مهارت ها توسط کارمند ،عنوآن آن مهارت در شناسنامه آموزشی و مهارتی کارمند ثبت می
گردد .آستاندآرد مهارتی مشاغل عمومی توسط معاونت توسعه مدیریت تدوین خوآهد شد.
ماده  - 7مهارت های کس ب ش ده توس ط کارمندآن در آرتقاء ش غلی آنان ،آخذ گوآهی نامه نوع دوم و
آمتیازآت حق ش اغل محاس به می ش ود .دس تورآلعمل نحوه آحص اء و س نجش مهارت های ش غلی ،معادل
سازی آن با ساعات آموزش و نحوه محاسبه آن توسط معاونت توسعه مدیریت تدوین و آبال می گردد.
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بخش ششم :برون سپاری فعالیت های اموزشی
ماده  -8دس تگاه های آجرآی ی می توآنند برآی آنجام فعالیت های آموزش ی و توآنمند س ازی کارمندآن خود
آز قبیل نیازسنجی ،طرآحی و آجرآ و آرزشیابی ،عالوه بر آستفاده آز ظرفیت های آموزشی درون دستگاهی
به روش های زیر عمل نمایند:
آلف  -آنعقاد قرآردآد با دآنش گاه ها و موس س ات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ،مرکز آموزش مدیریت
دولتی ،دفاتر آموزش و پژوهش آس تاندآری های س رآس ر کش ور و س ایر مرآکز و موس س ات آموزش ی دولتی و
غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنان به تایید معاونت توسعه مدیریت می رسد.
ب  -آنعقاد قرآردآد با موس س ات پژوهش ی که با مجوز ش ورآی گس ترش آموزش عالی فعالیت می نمایند برآی
آنجام آمور نیازسنجی ،طرآحی و آرزشیابی برنامه های آموزش و توآنمند سازی کارکنان و مدیرآن
بخش هفتم :گواهی نامه های اموزشی ،امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی اموزش ها
ماده  - 9گوآهی نامه های آموزشی به دو دسته زیر طبقه بندی می شوند:
-1گوآهینامه های نوع آول :گوآهینامه های ی که در پایان هر یک آز دوره ها یا پودمان های آموزش ی کوتاه
مدت به شرک تکنندگان آعطا می گردد.
-2گوآهین ام ه ه ای نوع دوم :گوآهین ام ه ه ای ی ک ه دآرن دگ ان آن می توآنن د آز مزآی ای آس تخ دآمی آن نظیر
دآرندگان مدآرک تحص یلی فوق دیپلم ،لیس انس ،فوق لیس انس و دک ترآ در ش رآیط آحرآز مش اغل مربوطه
در چارچوب رعایت کلیه قوآنین و مقررآت مربوطه برخوردآر گردند .کارمندآن و مدیرآن می توآنند حدآک ثر
دو سطح آز گوآهی نامه های نوع دوم رآ دریافت نمایند .دآرندگان مدرک تحصیلی معادل حدآک ثر مجاز به
آخذ یک سطح آز گوآهینامه های نوع دوم می باشند.
تبصره -منظور آز مدرک معادل ،آن دسته آز مدآرکی آست که به آستناد مجوزهای صادره آز سوی سازمان
آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور و یا س ازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت آجرآ ش ده و مدآرک معادل
دآنشگاهی آست .دوره های آرزشیابی شده مال ک عمل نمی باشد.
گوآهینامه های نوع دوم عبارتند آز:
 گوآهینامه مهارتی407
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 گوآهینامه تخصصیگوآهینامه تخصصی-پژوهشی سطح یک گوآهینامه تخصصی -پژوهشی سطح دوماده  -10ساز و کار آخذ گوآهی نامه های نوع دوم
گوآهی نامه مهارتی:
شرآیط الزم برآی آخذ گوآهی نامه مهارتی:
 -1دآرآ بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
 -2طی  1200ساعت آموزش مصوب با شرآیط زیر:
• حدآقل  2/3آموزش ها در زمینه آموزش های شغلی باشد.
•  1200ساعت آموزش حدآقل در  6سال طی شود.
• آحتساب حدآک ثر  200ساعت آموزش در طول یک سال
تبص ره -پیش نهادآت جدید ،آبتکارآت ،تالیف ،ترجمه ک تب و مقاالت و مس تند س ازی تجربیاتی که موجب
آفزآیش بهره وری کارو بهبود عملکرد فردی و سازمانی می گردد ،پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش حدآک ثر
می توآند تا معادل  200س اعت آموزش برآی فرد در نظر گرفته ش ود .س اعات آموزش ی معادل س ازی ش ده
آز میزآن ساعات تعیین شده ( 1200ساعت) کسر می گردد.
گوآهی نامه تخصصی:
شرآیط الزم برآی آخذ گوآهی نامه تخصصی:
 -1دآرآ بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا گوآهی نامه مهارتی
 -2طی  1000ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرآیط زیر:
• حدآقل  3/4آموزش ها در زمینه آموزش های شغلی باشد.
•  1000ساعت آموزش حدآقل در  5سال طی شود.
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• آحتساب حدآک ثر  200ساعت آموزش در طول یک سال
تبص ره -پیش نهادآت جدید ،آبتکارآت ،تالیف ،ترجمه ک تب و مقاالت و مس تند س ازی تجربیاتی که موجب
آفزآیش بهره وری کارو بهبود عملکرد فردی و سازمانی می گردد ،پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش حدآک ثر
می توآند تا معادل  200س اعت آموزش برآی فرد در نظر گرفته ش ود .س اعات آموزش ی معادل س ازی ش ده
آز میزآن ساعات تعیین شده ( 1000ساعت) کسر می گردد.
گوآهی نامه تخصصی -پژوهشی سطح یک:
شرآیط الزم برآی آخذ گوآهی نامه تخصصی -پژوهشی:
 -1دآرآ بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا گوآهی نامه تخصصی
 -2طی  800ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرآیط زیر:
• حدآقل  3/4آموزش ها در زمینه آموزش های شغلی یا آموزش مدیرآن باشد.
•  800ساعت آموزش حدآقل در  5سال طی شود.
• آحتساب حدآک ثر  160ساعت آموزش در طول یک سال
 -3شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب  % 70آمتیاز آزمون
 -4تهیه یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدی ویژه آخذ گوآهی نامه تخصصی -پژوهشی
تبص ره -پیش نهادآت جدید ،آبتکارآت ،تالیف ،ترجمه ک تب و مقاالت و مس تند س ازی تجربیاتی که موجب
آفزآیش بهره وری کارو بهبود عملکرد فردی و سازمانی می گردد ،پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش حدآک ثر
می توآند تا معادل  200س اعت آموزش برآی فرد در نظر گرفته ش ود .س اعات آموزش ی معادل س ازی ش ده
آز میزآن ساعات تعیین شده ( 800ساعت) کسر میگردد.
گوآهی نامه تخصصی -پژوهشی سطح دو:
شرآیط الزم برآی آخذ گوآهینامه تخصصی-پژوهشی سطح دو:
 -1دآرآ بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا گوآهی نامه تخصصی -پژوهشی سطح یک
 -2طی  600ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرآیط زیر:
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• حدآقل  3/4آموزش ها در زمینه آموزش های شغلی یا آموزش مدیرآن باشد.
•  600ساعت آموزش حدآقل در  5سال طی شود.
• آحتساب حدآک ثر  120ساعت آموزش در طول یک سال
 -3شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب  % 70آمتیاز آزمون
 -4تهیه یک طرح تحقیقی علمی -کاربردی یا علمی  -توس عه آی در زمینه ش غل مورد تص دی و تایید آن
توسط کمیته علمی طی برگزآری جلسه دفاعیه
 -5دآش تن حدآقل دو خدمت برجس ته ش امل :پیش نهاد ،آبتکار ،تالیف یا ترجمه ک تاب و مقاله و مس تند
سازی تجربیات که موجب آفزآیش بهره وری کار و بهبود عملکرد فردی و سازمانی گردد.
 -6دآشتن شرآیط زیر عالوه بر بندهای  1تا  5برآی دریافت گوآهینامه تخصصی پژوهشی سطح دو آلزآمی
آست:
…
برخوردآری آز آمتیاز  85به باال در آرزشیابی عملکرد  5سال منتهی به صدور گوآهینامه
تبص ره  -1س اعات آموزش ی ذکر ش ده در هر گوآهی نامه ص رفا برآی همان س طح محاس به گردیده و س طوح
بعدی نیازمند آموزش های جدید می باشد.
تبصره  -2تایید نهای ی و صدور گوآهینامه های نوع دوم توسط معاونت توسعه مدیریت صورت می گیرد.
تبص ره  - 3ظرفیت ص دور گوآهی نامه های س طوح تخص ص ی پژوهش ی یک و دو برآی هر دس تگاه س االنه
توسط معاونت توسعه مدیریت تعیین می گردد.
ماده  -11آموزش های ی که آز ش رآیط ذیل برخوردآر باش ند در چارچوب نظام آموزش کارمندآن محس وب
می ش ود و کارمندآن و مدیرآن رس می و پیمانی ش رکت کننده در آینگونه آموزش ها می توآنند آز کاربردهای
آن در نظام های مختلف منابع آنسانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند شوند.
 -1دوره های آموزشی بایستی بر آساس ماده  5آین نظام طرآحی و توسط مرآجع تعیین شده تصویب شده
باشند.
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 -2دوره های آموزش ی در برنامه آموزش س االنه دس تگاه آجرآی ی پیش بینی و به تص ویب کمیته رآهبری
آموزش رسیده باشد.
 -3دوره های آموزشی در شنا سه آموزشی کارکنان و مدیرآن درج شده باشد.
 -4کارکنان ،آمتیازآت الزم رآ آز سیستم آرزشیابی دوره کسب کرده باشند.
ماده  - 12دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس ش رآیط ماده  11و جدول نحوه آحتس اب آموزش های
کارمندآن و مدیرآن دولت (جدول ش ماره یک) ،دوره های آموزش ی کارکنان و مدیرآن رآ بررس ی و پس آز
تایید آحرآز ش رآیط ،نس بت به آعطای آمتیازآت به طور همزمان در مربع های ی که با عالمت ض رب در
مشخص شده آست ،با در نظر گرفتن موآرد زیر آقدآم نمایند:
 همایش ها ،سمینارها و گردهمای ی های بین آلمللی ،ملی و یا آستانی که در موآرد خاص به منظور تبیینو تش ریح مس ایل فرهنگی ،آقتص ادی ،آجتماعی و ...یا آرآیه یافته های پژوهش ی در حوزه های مختلف
علمی آز س وی آرگان ها و س ازمان های کش ور برگزآر می گردد برآی آحتس اب آمتیازآت محاس به نمی گردد.
بدیهی آس ت آعزآم کارمندآن برآی بهره مندی آز تولیدآت دآنش ی آین گونه مجامع علمی با رعایت مقررآت
مربوطه بالمانع آست.
 میزآن س اعات دوره های آموزش های عمومی فناوری آطالعات برآی ش اغلین رس ته فناوری آطالعات برآیبرخوردآری آز آمتیازآت قابل محاسبه نیست.
 کارکنان رس می و پیمانی دس تگاه های آجرآی ی که در آموری چون ش رکت های تعاونی ،هیئت و ش ورآهایحل آختالف،فدرآس یون های ورزش ی و ...عض ویت دآرند و برآی آنجام وظایف محوله دوره های آموزش ی رآ
طی می نمایند .آین دوره های آموزش ی برآی برخوردآری آز آمتیازآت مترتب بر نظام نمی توآند مال ک عمل
قرآر گیرد.
 در ص ورت تغییر رش ته ش غلی ،ص رفا دوره های آموزش ی فرهنگی و عمومی ،آموزش های مدیرآن و آموزشهای شغلی مرتبط به تشخیص کمیته رآهبردی آموزشی قابل محاسبه آست.
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جدول شماره یک :نحوه احتساب اموزش های کارمندان و مدیران دولت
ارتقاء
تبدیل
تمدید تمدید شغلی
وضع
انواع اموزش ها استخدام قراردادهای قرارداد کارکنان
ازمایشی به پیمانی معین (رتبه
شغلی)
رسمی
آموزش توجیهی و
*
*
*
*
تصدی شغل بدو
خدمت
آموزش ویژه
*
*
کارمندآن آستخدآم
آزمایشی
آموزش های آرتقاء
*
*
*
*
شغلی
آموزش های تمدید
*
قرآردآد کار معین
آموزش های کوتاه
مدت خارج آز کشور
آموزش های فرهنگی
*
*
*
و عمومی (آموزشهای *
آلزآمی)
*
*
آموزش های مدیرآن *

انتصاب و
ارتقاء
امتیاز حق گواهینامه
پست های
شاغل نوع دوم
مدیریت
حرفه ای
-

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

بخش هشتم :مدیریت اطالعات و ارزشیابی اموزش کارمندان دولت
ماده  -13دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآی هر یک آز کارکنان و مدیرآن (پیمانی و رس می) ش ناس نامه
آموزش ی طبق کار برگ ش ناس نامه آموزش ی کارمندآن (بر آس اس دس تورآلعمل) ،تهیه نموده و آطالعات
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آموزشی آنها رآ به طور مستمر مورد بازنگری و به روز نمایند .آطالعات مندرج در شناسنامه آموزشی پس آز
تایید وآحد آموزش دستگاه آجرآی ی ،مبنای محاسبه کاربردهای آموزش در نظام های منابع آنسانی (حقوق
و دستمزد ،آرتقا شغلی ،آرزشیابی عملکرد و )...خوآهد بود.
ماده  - 14دس تگاه های آجرآی ی موظفند تمامی دآده ها و آطالعات آموزش رآ در قالب یک س امانه رآیانه
آی تحت عنوآن «مدیریت آموزش کارمندآن» ذخیره ،پردآزش ،نگهدآری و به روز نمایند .آین س امانه باید
به گونه آی طرآحی و آس تقرآر یابد که مبنای برنامه ریزی های دس تگاه در زمینه آموزش کارمندآن باش د و
حدآقل در بردآرنده محورهای آطالعاتی زیر باشد:
 -1شناسنامه آموزش کارکنان و مدیرآن
 -2مشاغل و پست های دستگاه آجرآی ی
 -3آطالعات کامل منابع آنسانی دستگاه
 -4دوره های آموزشی به تفکیک شغلی ،عمومی ،مدیریتی ،سازمانی و ...و آرتباط آن با مشاغل
 -5برنامه های آموزشی رآهبردی ،پنج ساله و ساالنه (تقویم آموزشی)
 -6بودجه آموزشی دستگاه
ماده  -15معاونت توس عه مدیریت به منظور آرزیابی عملکرد آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی ،گزآرش ات
مستمر آز عملکرد آموزش دستگاه آجرآی ی رآ بر آساس شاخص های ی که هر سال تدوین می نماید آز طریق
س امانه مدیریت آطالعات آموزش کارمندآن دولت ،آخذ و گزآرش ات آماری و تحلیلی مورد نیاز رآ به نحو
مقتضی آرآیه خوآهد نمود.
ماده  -16معاونت توسعه مدیریت پس آز آنجام مطالعات و آخذ نظرآت و دیدگاه های کارشناسی و تجربی
دس تگاه های آجرآی ی ،نس بت به بازنگری و طرآحی ش بکه آموزش مدیرآن و کارمندآن دولت با هدف
ساماندهی ،هم آفزآی ی و آفزآیش بهرهوری آموزش در نظام آدآری آقدآم خوآهد نمود.
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دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق اموزشهای کارمندان دولت و نحوه بررسی ،تایید و صدور
گواهینامه های نوع دوم  -بخشنامه شماره  200/90/31146مورخ  1390/12/4معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی بند  2بخش نامه ش ماره  200/1834مورخ  1390/1/30و ماده  9بخش هفتم نظام آموزش
کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی ،به منظور عملیاتی ش دن مفاد نظام آموزش کارمندآن در دس تگاه ها،
دستورآلعمل نحوه آحتساب و تطبیق آموزشهای کارمندآن دولت و نحوه بررسی ،تایید و صدور گوآهینامه
های نوع دوم جهت آجرآ به شرح مفاد به پیوست آبال می گردد.
همچنین در آجرآی ماده  3آیین نامه آجرآی ی فص ل نهم قانون مدیریت خدمات کش وری ،حدآقل س رآنه
آموزش مدیرآن 60س اعت و س رآنه آموزش کارکنان دس تگاه ها  40س اعت تعیین میش ود .دس تگاه های
آجرآی ی موظفند با رعایت آین سرآنه ساعت ،بودجه آموزشی مورد نیاز رآ به طور ساالنه در بودجه سنوآتی
پیشبینی و پس آز تصویب هزینه نمایند.
مسئولیت حسن آجرآی مفاد آین بخشنامه بر عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی آست.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
پیوست 31146
سامانه و برنامه تربیت و اموزش مدیران  -بخشنامه شماره  200/90/32664مورخ 1390/12/15
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی م اده  56ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری و بن د  3بخش ن ام ه ش م اره  200/1834مورخ
( 1390/1/30موضوع نظام آموزش کارمندآن دولت) و بند  5/4نظام مذکور ،سامانه و برنامه تربیت و
آموزش مدیرآن به شرح زیر و مجموعه پیوست آبال میشود:
ماده  - 1کارشناسان و مدیرآنی که بر آساس دستورآلعمل آجرآی ی ،شرآیط عمومی ،شایستگیهای عمومی و
تخص ص ی و نحوه آنتخ اب و آنتص اب م دیرآن حرف ه آی (تص وی ب ن ام ه ش م اره  206/6643مورخ
 )1390/3/23ش ورآی عالی آدآری ،آز ش رآیط آنتص اب به پس تهای مدیریت حرفه آی یا آرتقا به پس تهای
باالتر برخوردآرند قبل آز آنتص اب ،موظف به طی آموزش های برنامه تربیت مدیرآن (آموزش های قبل آز
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آنتص اب) مطابق س امانه و برنامه آموزش مدیرآن می باش ند .در ص ورت عدم گذرآندن آموزش های پیش بینی
شده ،دستگاه های آجرآی ی مجاز به آنتصاب آنها در پستهای مدیریتی مورد نظر نخوآهند بود.
ماده  -2عالوه بر آموزشهای تربیت مدیرآن (قبل آز آنتصاب) ،مدیرآنی که در سه سطح مدیریت حرفه آی
و نیز در پستهای مدیرآن سیاسی منصوب شوند در طول سنوآت آنتصاب خود ،باید آموزشهای پیش بینی
شده در سامانه آموزش مدیرآن در بخش آموزشهای حین آنتصاب رآ طی نمایند .گذرآندن آین آموزشها و
موفقیت در آنها آلزآمی آست.
ماده  - 3آموزش های تربیت مدیر و آموزش های حین آنتص اب به ترتیب توس ط مرآکز و موس س ات ذیل آجرآ
میشود:
آلف  -آموزش های تربیت مدیر :مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش آس تاندآری ها با مجوز
و هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی
ب  -آموزشهای حین آنتصاب مدیرآن حرفه آی :مرکز آموزش مدیریت دولتی ،دستگاه های آجرآی ی و مرآکز
و موسسات آموزشی تایید صالحیت شده
ج -آموزشهای حین آنتصاب مدیرآن سیاسی :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ماده  -4برنامه درس ی آموزش ها ،موآد و محتوآی آنها به ص ورت آس تاندآرد توس ط مرکز آموزش مدیریت
دولتی طرآحی ،تدوین و آبال خوآهد شد.
تبص ره -موآد و محتوآی آموزش ی ،برنامه آموزش ی آختص اص ی مدیریتی (دس تگاهی) توس ط دس تگاه های
آجرآی ی طرآحی و تدوین میشود.
ماده  - 5مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری دس تگاه های آجرآی ی ،ص الحیت حرفه آی مدرس ان
موض وع آین س امانه رآ تعیین میکند .مدرس انی میتوآنند آموزش های مدیرآن (به آس تثنای آموزش های
آختصاصی مدیریتی دستگاهی) رآ تدریس نمایند که دآرآی گوآهینامه صالحیت آز مرکز یادشده باشند.
ماده  - 6س اعات آموزش ی مدیرآن به تفکیک هر یک آز س طوح به ش رح زیر در س امانه و برنامه تربیت و
آموزش مدیرآن پیش بینی شده آست:
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 -1- 6مدیرآن سیاسی

 120ساعت

 -2- 6مدیرآن عالی حرفه آی

 342ساعت

 -3- 6مدیرآن میانی حرفه آی

 422ساعت

 -4- 6مدیرآن پایه حرفه آی

 450ساعت

بدیهی آس ت چنانچه بنا به مقتض یات خاص و حس ب ض رورت ،به میزآن آموزش های برنامه فوق آض افه
شود ،آین آمر توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به دستگاه های آجرآی ی آبال خوآهد شد.
ماده  - 7نظارت بر کیفیت و س نجش آثربخش ی آموزش های مدیرآن که توس ط دس تگاه های آجرآی ی و دفاتر
آموزش و پژوهش آس تاندآری ها برگزآر می ش ود توس ط مرکز آموزش مدیریت دولتی آنجام و نظارت کلی بر
آموزش مدیرآن بر عهده معاونت رآهبردی منابع آنس انی معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور آست.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
پیوست 32664
دوره های اموزشی بدو خدمت کارمندان جدیداالستخدام  -بخشنامه شماره  200/26680مورخ
 1390/10/20معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی بند  5-1بخش چهارم نظام آموزش کارمندآن دولت موضوع بخشنامه شماره  200/1834مورخ
 1390/1/30و به منظور باال بردن س طح آگاهی های عمومی کارمندآن و پایه گذآری آرتباط س الم کارمند
با نظام آدآری و دس تگاه های که فرد کار خود رآ در آن آغاز می کند ،دوره های آموزش ی بدو خدمت بر
آساس جدول زیر و برنامه های درسی پیوست پیش بینی و برآی آجرآ آبال می گردد.
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عنوان دوره اموزشی

ردیف

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مدت زمان اموزش

1

آشنای ی با ساختار نظام و دولت جمهوری آسالمی آیرآن

 12ساعت

2

آشنای ی با ماموریت ها و ساختار آدآری دستگاه محل خدمت

 6ساعت

3

قانون مدیریت خدمات کشوری

 16ساعت

4

فرهنگ سازمانی و آرتباطات موثر در سازمان

 12ساعت

5

کار تیمی و حل مساله

 12ساعت

6

آخالق حرفه آی مبتنی بر آموزه های آسالمی در نظام آدآری

 12ساعت

7

دوره کار ورزی

یک ماه

آین دوره ها آلزآمی بوده و دس تگاه های آجرآی ی موظفند پس آز طرح در کمیته رآهبری آموزش و توآنمند
سازی (به منظور نظارت بر آجرآ) نسبت به برنامه ریزی و آجرآی آن با رعایت موآرد زیر آقدآم کنند:
.1

.2
.3

.4

دوره ه ای آموزش ی در ب دو ورود ب ه خ دم ت و قب ل آز ص دور حکم ک ارگزینی برآی کلی ه ک ارمن دآن
جدیدآالس تخدآم (دیپلم و باالتر) آجرآ میگردد و ص دور حکم کارگزینی آفرآد قبل آز طی آموزش های
توجیهی ممنوع آست.
دس تگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزش ی رآ رآس ا توس ط وآحد آموزش خود یا آز طریق مرکز
آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش آستاندآری ها برنامه ریزی و آجرآ نمایند.
محتوآ و منابع آموزش ی دوره های فوق آلذکر به ص ورت آس تاندآرد توس ط مرکز آموزش مدیریت دولتی
تهیه و متعاقبا آعالم خوآهد شد مرآکز و مجریان آموزشی مندرج در بند ( )2آین بخش نامه موظف به
آستفاده آز آنها در آجرآی دوره های آموزشی می باشند.
ص الحیت حرفه آی مدرس ین آین دس ته آز آموزش ها توس ط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و
آفرآدی میتوآنند به آمر تدریس در آین دوره ها آش غال یابند که دآرآی گوآهی نامه ص الحیت آز س وی
مرکز یاد شده باشند.
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.5

.6

.7

.8

.9

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

کارمندآن جدیدآالس تخدآم عالوه بر طی دوره های آموزش ی پیش بینی ش ده ملزم به آرآیه گوآهی
گذرآندن دوره آموزش ی آموزش قرآن کریم میباش ند .در غیر آین ص ورت باید دوره آموزش روآن خوآنی
و رو خوآنی قرآن کریم موض وع بخش نامه ش ماره 200/1/30432مورخ ( 1388/3/31دوره های
آموزشی فرهنگی و آجتماعی) رآ طی نمایند.
دستگاه های آجرآی ی موظفند تمهیدآتی فرآهم نمایند تا ظرف مدت یک سال آز تاریخ آبال آین بخش
نامه ،کلیه کارکنان قرآردآدی که قبال برآس اس قوآنین و مقررآت جذب ش ده آند ،دوره های آموزش ی
موضوع آین بخشنامه رآ طی نمایند.
کارمندآن جدید آالس تخدآم باید پس آز گذرآندن دوره های آموزش ی پیش بینی ش ده و کس ب آمتیاز
الزم ب ه م دت ی ک م اه دوره ک ار ورزی رآ ب ا برن ام ه ریزی و نظ ارت دس تگ اه در وآح ده ای مختلف بر
آس اس چک لیس ت پیوس ت طی نمایند و در پایان دوره گزآرش ی آز فعالیتها و آموخته های کار ورزی
رآ آرآیه کنند .کارکنان قرآردآدی مشمول آین بند نمی شوند.
به ش رکت کنند گان در دوره آموزش توجیهی که  60درص د آز کل نمره آزمون رآ کس ب نمایند و دوره
کار ورزی یک ماهه موض وع بند ( )7آین بخش نامه رآ بگذرآند ،گوآهی نامه طی دوره توجیهی آعطا
خوآه د ش د ک ه دآرن دگ ان آن می توآنن د آز مزآی ای من درج در ج دول  1- 3م اده  12نظ ام آموزش
کارمندآن دستگاه های آجرآی ی بهره مند شوند.
آین دوره ها جایگزین دوره های آموزش ی توجیهی موض وع بخش نامه ش ماره  1803/94133مورخ
 1383/5/25می گردد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
پیوست 26680
اصالحیه نظام اموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره 200/92/18819
مورخ  1392/11/14معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو بخش نامه ش ماره 200/1834مورخ ( 1390/1/30موض وع نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن دس تگاه
های آجرآی ی) و بخش نامه ش ماره  200/90/31146مورخ ( 1390/12/04موض وع دس تورآلعمل نحوه
آحتساب و تطبیق آموزش های کارمندآن دولت و نحوه بررسی گوآهینامه های نوع دوم) و به منظور فرآهم
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کردن بس تر های الزم برآی تحقق بند ( )5س یاس ت های کلی نظام آدآری ،آبالغی مقام معظم رهبری مبنی
بر «آیجاد زمینه رش د معنوی منابع آنس انی و بهس ازی و آرتقای س طح دآنش و تخص ص و مهارت های
آنان» ،همچنین برآی آرتقای کیفیت برنامه های آموزش و بهس ازی منابع آنس انی ،بخش نامه رآهبردهای
عملیاتی ،آص الحات و موآرد تکمیلی نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن تحت عنوآن «آص الحیه نظام آموزش
کارمندآن و مدیرآن دستگاه های آجرآی ی» به شرح موآرد ذیل برآی آجرآ آبال می شود.
 -1آصالحیه نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن دستگاه های آجرآی ی
 -2آستاندآردهای آرزیابی کیفیت فرآیند آموزش در دستگاه های آجرآی ی (پیوست شماره )1
 -3دستورآلعمل تهیه و تصویب برنامه های آموزشی ساالنه دستگاه های آجرآی ی (پیوست شماره )2
 -4دستورآلعمل سنجش آثربخشی برنامه های آموزشی دستگاه های آجرآی ی ( پیوست شماره )3
اصالحیه نظام اموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایاای
ماده  -1تعاریف و آختصارآت
دس تگاه آجرآی ی :به دس تگاه های آجرآی ی موض وع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کش وری با رعایت
مستثنیات ماده ()117آطالق می شود.
معاونت :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور که به آختصار معاونت نامیده می شود.
مدیرآن حرفه آی :تمامی عناوین پست های مدیریتی و سرپرستی دستگاه آجرآی ی ،به آستثنای سمت های
مدیریت س یاس ی موض وع ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری و همطرآز آنان ،مدیرآن حرفه آی
تلقی می شوند.
مدیرآن سیاسی :مقامات موضوع ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرآز آنها مدیرآن سیاسی
محسوب میشوند.
کمیته رآهبری آموزش :منظور کمیته رآهبری آموزش و توآنمند س ازی دس تگاه های آجرآی ی موض وع بند - 2
 3نظام آموزش کارمندآن دولت آست.
مشاغل عمومی :منظور مشاغل مندرج در بخشنامه شماره  220/91/41935مورخ  1391/11/4آست.
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مرکز آموزش :منظور مرکز آموزش مدیریت دولتی آست.
ماده  -2آستاندآرد کردن فرآیند آموزش کارمندآن دستگاه های آجرآی ی
به منظور بهبود کیفیت آز طریق آس تاندآردس ازی فرآیند آموزش دس تگاه های آجرآی ی (خط مش ی گذآری،
نیاز س نجی ،طرآحی ،برنامه ریزی ،آجرآ ،آرزش یابی و نظارت آموزش ی) موض وع بند  3- 1نظام آموزش
کارمندآن ،دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآس اس آس تاندآرد های آبالغی (پیوس ت ش ماره  )1یا
آس تاندآردهای طرآحی ش ده توس ط مرآکز مورد تایید معاونت ،فرآیند آموزش رآ بازنگری ،مس تند س ازی و
آس تاندآرد نمایند .فرآیند آموزش در دس تگاه های آجرآی ی در چارچوب آس تاندآرد های فوق آلذکر توس ط
معاونت مورد بررسی و ممیزی قرآر می گیرد.
ماده  -3آستاندآردسازی آموزش های مشاغل عمومی و آختصاصی
 -3/1تمام دس تگاه های آجرآی ی مطابق بند  5/2/2نظام آموزش کارمندآن دولت (موض وع آموزش های
آرتقای ش غلی)،موظفند آس تاندآرد های آموزش ی مش اغل آختص اص ی خود رآ بر مبنای ش ایس تگی مورد نیاز
مشاغل طرآحی و در رتبه های شغلی به گونه آی طبقه بندی کنند که کارمندآن پس آز طی آموزش های هر
رتبه با کس ب س ایر ش رآیط تعریف ش ده در ض وآبط نحوه آرتقای کارمندآن در طبقات و رتبه های ش غلی
(موض وع بخش نامه ش ماره  200/55588مورخ  ،)1389/10/27به رتبه های باالتر آرتقا یابند .گذرآندن
دوره های آموزش ی تعیین ش ده در هر رتبه برآی آرتقا به رتبه های ش غلی باالتر ،آلزآمی آس ت .آموزش های
طی شده و مورد نیاز کارکنان در شناسنامه آموزشی آنها بر آساس نوع شغل و رتبه مک تسبه درج میگردد.
 -3/2به منظور توآنمند س ازی کارمندآن دولت به آس تناد ماده ( )62قانون مدیریت خدمات کش وری ،در
ص ورتی که کارمندآن ش ایس تگی های تعریف ش ده ش غل (موض وع بند  )3/1رآ کس ب نمایند و آین
ش ایس تگی ها توس ط مرکز آموزش و دیگر مرآکز مورد تایید معاونت (مرآکز ،تش کل ها و مجامع علمی و
حرفه آی) آحرآز گردد ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند شایستگی های آحرآز شده رآ با دوره های آستاندآرد
آن شغل تطبیق دآده و پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش در شناسنامه آموزشی فرد ثبت نمایند.
 -3/3آس تاندآرد آموزش ی مش اغل عمومی با همکاری مرکز آموزش و دس تگاه های آجرآی ی و دیگر مرآکز
تخصصی مورد تایید معاونت ،توسط معاونت طرآحی ،تدوین و آبال می شود.
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 -3/4س امانه آلک ترونیکی آس تاندآردهای آموزش ی مش اغل دولت توس ط معاونت با همکاری دس تگاه
های آجرآی ی آیجاد و آستاندآردهای آموزشی مشاغل عمومی و آختصاصی آز سوی معاونت و دستگاه های
آجرآی ی در آن ثبت و بروز رسانی میگردد.
 -3/5ش ورآها و کمیس یونهای تحول آدآری دس تگاه های آجرآی ی در آحتس اب دوره های آموزش ی کارکنان
برآی آرتقا در رتبه های شغلی ،باید تاییدیه کمیته رآهبری آموزش رآ با رعایت موآرد ذیل آخذ نمایند:
آلف -ص رفا دوره های آموزش ی ش غلی و مدیرآن برآی آحتس اب در آرتقا در رتبه های ش غلی مال ک عمل
آست.
ب -دوره های آموزش ی باید در آس تاندآرد آموزش ی ش غل پیش بینی و در ش ناس نامه آموزش ی کارمند تعریف
شده باشند.
ج -گوآهینامه های آموزش ی آرآیه ش ده باید ش ماره و تاریخ تص ویب کمیته رآهبری آموزش (به عنوآن مجوز
دوره) دآشته باشد.
ماده  -4طرآحی و آجرآی برنامه های تربیت کارشناسان
 -4/1دس تگاه های آجرآی ی موظفند به منظور توس عه ظرفیت کارش ناس ی و بهبود ش ایس تگی های ش غلی و
کاربردی کارش ناس ان مش اغل آختص اص ی خود ،بر آس اس بند ( )5/1نظام آموزش کارمندآن (موض وع
آموزش های تصدی شغل بدو خدمت) ،نسبت به طرآحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل
آختصاصی آقدآم نموده و پس آز تصویب برنامه ها در کمیته رآهبری آموزش برآی کارمندآن بدو آستخدآم و
بدو تص دی ش غل (در ص ورت تغییر ش غل) آن رآ آجرآ نمایند .برنامه های تربیت کارش ناس ان بایس تی
حدآک ثر تا پایان سال آول ورود به خدمت آفرآد و تا شش ماه آول تصدی شغل جدید آجرآ شود.
 -4/2برنامه های تربیت کارش ناس ان مش اغل باید ش امل موآردی مانند :عنوآن ،هدف ،ش ایس تگی ها،
دوره های آموزش ی ،فرص ت های یادگیری ،مخاطبین ،روش آرآیه محتوآ و نحوه س نجش ش ایس تگی باش د.
آرآیه گوآهینامه پایان دوره و یا برنامه یادگیری برآی آرتقا به رتبه های شغلی باالتر کارکنان آلزآمی آست.
 -4/3برنامه های تربیت کارش ناس ان مش اغل عمومی توس ط معاونت با همکاری دس تگاه های آجرآی ی و
مرکز آموزش ،طرآحی و آبال می شود.
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 -4/4آجرآی برنامه های تربیت کارش ناس ان مش اغل عمومی بر عهده دس تگاه های آجرآی ی ،مرکز آموزش و
مرآکز و موسسات مورد تایید معاونت آست.
تبص ره :آجرآی برنامه تربیت کارش ناس ان مش اغل عمومی در حیطه آدآری (فهرس ت بند )13/2ص رفا بر
عهده مرکز آموزش آست.
 -4/5آجرآی برنامه های تربیت مشاغل آختصاصی بر عهده دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات مورد
تایید معاونت آست.
ماده  -5تربیت مدرسان و تشکیل بانک آطالعات
 -5/1در آجرآی بن د ( )4بخش ن ام ه ش م اره  200/1834مورخ ( 1390/1/30موض وع نظ ام آموزش
کارمندآن دولت)،دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و مو سسات آموزشی تایید صالحیت شده توسط معاونت
موظفند برآی آرآیه آموزش های کارکنان دولت آز مدرس انی که گوآهینامه ص الحیت تدریس دآرند آس تفاده
نمایند .برنامه تربیت مدرس( ،)TOTش رآیط عمومی و نحوه س نجش ص الحیت تدریس آنها توس ط مرکز
آموزش طرآحی و پس آز تایید معاونت به دستگاه های آجرآی ی آبال می شود.
 -5/2تایید شرآیط و صالحیت تخصصی مدرسان مشاغل آختصاصی بر عهده دستگاه آجرآی ی ،و مدرسان
مش اغل عمومی برعهده مرکز آموزش آس ت .دس تگاه های آجرآی ی موظفند آفرآد وآجد ش رآیط تدریس در
دوره های شغلی مشاغل آختصاصی رآ شناسای ی و پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش ،برآی طی دوره های
تربیت مدرس به مرکز آموزش معرفی کنند.
 -5/3مرکز آموزش با آس تفاده آز ظرفیت ملی ،آس تانی و مرآکز و موس س ات مورد تایید معاونت ،دوره های
آموزش ی تربیت مدرس(( TOTرآ برنامه ریزی و آجرآ می کند و مش خص ات مدرس ان تایید ش ده رآ در بانک
آطالعات مدرسان برآی آستفاده دستگاه های آجرآی ی ،مرآکز و موسسات تایید صالحیت شده ،ذخیره می
کند.
تبص ره :آفرآدی که س وآبق تدریس مفید و یا مدرک تحص یلی مرتبط با آموزش و مربیگری دآرند و همچنین
کس انی که گوآهینامه تربیت مدرس  ))TOTآز مرآجع معتبر دآخلی و خارجی گرفته آند ،با تایید مرکز
آموزش ،آز شرکت در برنامه تربیت مدرس معاف می باشند.
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 -5/4مرکز آموزش آز تاریخ آبال آین بخشنامه حدآک ثر به مدت شش ماه فرصت دآرد تا نسبت به طرآحی
و آجرآی برنامه های آموزش ی تربیت مدرس آقدآم کند .دس تگاه های آجرآی ی طی آین مدت می توآنند آز
مدرسان مورد تایید کمیته رآهبری آموزش آستفاده کنند.
ماده  -6طرآحی و تصویب برنامه های آموزشی ساالنه
دس تگاه های آجرآی ی موظفند مطابق بند(ب) ماده ( )4نظام آموزش کارمندآن (موض وع بخش نامه ش ماره
 ،)1390/1/30-200/1834برنامه های آموزش ی س االنه کارمندآن و مدیرآن رآ که در چارچوب آهدآف و
رآهبردهای آموزش کارکنان دولت و نیاز س نجی آموزش ی بر مبنای تحلیل س ازمانی ،ش غلی و فردی ص ورت
می گیرد ،با رعایت موآرد ذیل ،حدآک ثر تا پایان بهمن ماه هر س ال برآی س ال آینده بر آس اس پیوس ت
شماره ( )2آین بخشنامه تهیه و به تصویب کمیته رآهبری آموزش دستگاه برساند:
 -1رعایت سرآنه آموزش کارمندآن و مدیرآن آبالغی معاونت
 -2تمرکز بر آموزش های سازمانی ،شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردی
 -3رعایت نسبت آموزش های شغلی ،مدیریتی و عمومی
 -4پیش بینی برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل عمومی و آختصاصی
 -5برنامه ریزی متمرکز برآی دستگاه های آجرآی ی ملی دآرآی وآحد های آستانی.
ماده  -7نظارت بر فرآیند و فعالیت های آموزشی دستگاه های آجرآی ی
معاونت با آس تفاده آز س از و کارهای نظارتی ،بر فرآیند و فعالیت های آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی در
آبعاد و مولفه های زیر نظارت می کند .دس تگاه های آجرآی ی موظفند گزآرش ها ،مس تندآت و منابع مورد
نیاز نظارتی رآ پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش به نحو مقتضی در آختیار معاونت قرآر دهند.
 -1تشکیل کمیته های رآهبری و آجرآی ی آموزش
 -2فرآیند نیاز سنجی آموزشی
 -3فرآیند طرآحی برنامه های آموزشی ساالنه
 -4پیش بینی و هزینه کرد آعتبارآت آموزشی
423

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -5آجرآی برنامه های آموزشی
 -6تشکیل بانک آطالعات مدرسان مشاغل آختصاصی
 -7آنتخاب موسسات و مجریان آموزش
 -8تنظیم شناسنامه آموزشی کارمندآن
 -9صدور گوآهینامه های آموزشی
 -10آرزشیابی و بررسی آثربخشی برنامه های آموزشی
 -11سایر موآرد.
ماده  -8آرزشیابی عملکرد آموزش دستگاه های آجرآی ی
ب ه آس تن اد م اده ( )15نظ ام آموزش ک ارمن دآن (موض وع بخش ن ام ه ش م اره  200/1834مورخ
 ،)1390/1/30عملکرد آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی به طور س االنه توس ط معاونت مورد آرزیابی قرآر
می گیرد و معاونت گزآرش های عملکردی آز حوزه آموزش کارمندآن و مدیرآن دولت رآ به ص ورت کلی و
دس تگاهی تهیه و آرآیه می نماید .دس تگاه های آجرآی ی موظفند آز طریق آس تقرآر س امانه مدیریت آموزش
کارکنان ،گزآرش ها ،آمار و آطالعات مورد نیاز رآ بر آس اس ش اخص های تعیین ش ده تهیه و پس آز تایید
کمیته رآهبری آموزش در س طح ملی و آس تانی به معاونت آرآیه کنند .آهم ش اخص های کلیدی آرزیابی
عملکرد آموزش دستگاه های آجرآی ی عبارتند آز:
 -1شاخص سرآنه ساعت آموزش کارمندآن و مدیرآن
 -2شاخص نسبت آموزش های شغلی ،مدیریتی و عمومی
 -3شاخص سرمایه گذآری در آموزش
 -4شاخص توزیع عادالنه آموزش (ستادی ،آستانی ،کارکنان ،مدیرآن)....
 -5ش اخص نس بت روش های آموزش ی مورد آس تفاده (کارگاهی ،کالس ی ،حض وری ،غیر حض وری و
آلک ترونیکی)
 -6شاخص میزآن آثر بخش بودن دوره های آموزشی
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ماده  -9سنجش آثربخشی برنامه های آموزشی
دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس دس تورآلعمل» نحوه س نجش آثربخش ی برنامه های آموزش ی«
(پیوس ت ش ماره )3میزآن آثربخش ی برنامه ها رآ مورد س نجش قرآر دهند و به طور س االنه گزآرش الزم رآ به
معاونت آرآیه دهند.
ماده -10آلزآمات نیروی آنسانی و بستر های آجرآی ی
به منظور تامین آلزآمات س اختاری ،نیروی آنس انی و فرآهم نمودن بس تر الزم برآی عملیاتی ش دن نظام
آموزش کارمندآن ،دستگاه های آجرآی ی موظفند موآرد زیر رآ رعایت کنند:
آلف -کارمندآن ش اغل در وآحد آموزش و بهس ازی باید دآرآی ش غل و پس ت س ازمانی کارش ناس آموزش و
بهسازی منابع آنسانی با شرآیط آحرآز قانونی الزم باشند.
ب -معاونت ،ش غل کارش ناس آموزش و بهس ازی منابع آنس انی رآ طرآحی و پس آز تص ویب ش ورآی توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی در طرح طبقه بندی مشاغل دولت پیش بینی می کند.
ج -برآی کارکنان موجود ،در ص ورت عدم برخوردآری آز ش رآیط آحرآز کارش ناس آموزش و بهس ازی منابع
آنسانی ،کسب شایستگی های تخصصی آموزش و بهسازی آز طریق شرکت در دوره های آموزشی و برنامه
های یادگیری مرتبط( ،دآرآ بودن گوآهینامه ص الحیت حرفه آی آموزش و بهس ازی منابع آنس انی) آلزآمی
آست.
د -تعیین حدآقل یک کارش ناس آموزش با پس ت س ازمانی مص وب در وآحد های س ازمانی آس تانی ،آلزآمی
آست.
ماده  -11بودجه و آعتبارآت
به آس تناد ماده ( )3آیین نامه آجرآی ی فص ل نهم قانون مدیریت خدمات کش وری ،دس تگاه های آجرآی ی
مکلفند بر آس اس برنامهریزی س االنه آموزش ی و ش اخص های س رآنه آبالغی معاونت ،آعتبارآت آموزش و
بهسازی منابع آنسانی رآ تعیین و در بودجه سنوآتی دستگاه پیش بینی نمایند.
ماده  -12گوآهینامه های آموزشی نوع دوم
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به منظور هدفمند کردن و آفزآیش آثربخش ی گوآهینامه های نوع دوم ،آص الحات زیر در بند هفتم نظام
آموزش کارمندآن(موض وع بخش نامه ش ماره  )1390/1/30 -200/1834و بخش دوم دس تورآلعمل نحوه
آحتس اب و تطبیق آموزش های کارمندآن دولت و نحوه بررس ی ،تایید و ص دور گوآهینامه های نوع دوم
(موضوع بخشنامه شماره  200/90/31146مورخ )1390/12/4صورت می گیرد:
 - 12/1سطوح گوآهینامه آموزشی نوع دوم تا سطح تخصصی -پژوهشی سطح ( )1می باشد و گوآهینامه
تخصصی -پژوهشی سطح ( )2آز نظام آموزش کارمندآن دولت حذف می شود .آعطای گوآهینامه نوع دوم
در ص ورت دآرآ بودن مدرک تحص یلی رس می با آرزش علمی (به عنوآن مدرک پایه) و دیگر ش رآیط الزم ص رفا
یک بار در طول خدمت برآی هر کارمند آمکان پذیر آست.
 - 12/2صدور گوآهینامه های نوع دوم در تمامی سطوح مهارتی ،تخصصی و تخصصی -پژوهشی آز تاریخ
آبال آین بخش نامه منوط به ش رکت آفرآد وآجد ش رآیط در آزمون جامع و کس ب حد نص اب آمتیاز الزم
آست.
 - 12/3حدآک ثر (یک پنجم) کل آموزش ها برآی آخذ گوآهینامه نوع دوم می توآند آموزش های عمومی و
فرهنگی مص وب باش د .آموزش های توجیهی بدو آس تخدآم برآی گوآهینامه های آموزش ی نوع دوم قابل
آحتساب نیست.
 -12/4پرونده آموزش ی کارمندآن برآی آخذ گوآهینامه نوع دوم باید پس آز س یر مرآحل تعریف ش ده در
دستورآلعمل فوق آلذکر و تایید کمیته رآهبری آموزش دستگاه آز طریق سامانه آلک ترونیکی گوآهینامه های
آموزش ی نوع دوم به معاونت آرس ال ش ود .پرونده های آرس الی توس ط کمیته س ه نفره (متش کل آز نماینده
معاونت ،نماینده مرکز آموزش و نماینده دس تگاه آجرآی ی مربوط) مس تقر در معاونت بررس ی و در ص ورت
تایید ،آزمون جامع توس ط مرکز آموزش برآی آفرآد وآجد ش رآیط آجرآ می ش ود .گوآهینامه آموزش ی نوع دوم
توس ط مرکز آموزش برآی پذیرفته ش د گان در آزمون جامع و طی فرآیندهای تعریف ش ده ص ادر می ش ود.
آطالعات گوآهینامه های آموزشی صادر شده کارمندآن در سامانه مذکور ثبت و نگهدآری می شود.
ماده  -13آجرآی آموزش های مدیرآن و مشاغل عمومی
 - 13/1دس تگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزش ی بدو خدمت (توجیهی و تص دی ش غل) ،ش غلی
(ش امل آموزش های ویژه کارمندآن آس تخدآم آزمایش ی ،آرتقاء ش غلی و تمدید قرآردآد) ،آموزش های
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فرهنگی و عمومی (ش امل آموزش های فرهنگی و آجتماعی ،توآنمندی های آدآری و فناوری آطالعات) رآ
رآس ا و ی ا آز طریق مرکز آموزش و پژوهش ه ای توس ع ه و آین ده نگری (مرکز آموزش م دیری ت دولتی) و
وآحدهای آس تانی ،دآنش گاه ها و موس س ات آموزش عالی و مرآکز و موس س ات تایید ص الحیت ش ده توس ط
1
آین سازمان ،برنامه ریزی و آجرآ نمایند.
 - 13/2دس تگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزش ی مدیرآن حرفه آی رآ رآس ا و یا آز طریق مرکز
آموزش و پژوهش های توس عه و آینده نگری (مرکز آموزش مدیریت دولتی) و وآحدهای آس تانی ،دآنش گاه
ها و موس س ات آموزش عالی ،برنامه ریزی و آجرآ نمایند .آموزش های مدیرآن س یاس ی (مقامات موض وع
ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری) ص رفا به عهده مرکز آموزش و پژوهش های توس عه و آینده
نگری (مرکز آموزش مدیریت دولتی) می باشد.
بدیهی آس ت مرآکز و موس س ات تایید ص الحیت ش ده ،ص رفا مجاز به آجرآی دوره های آموزش ی مرتبط با
حیطه تعیین ش ده می باش ند .همچنین کلیه مرآکز و موس س ات آموزش ی دولتی و غیردولتی و دس تگاه های
آجرآی ی موظف هس تن د در برگزآری دوره ه ای آموزش ی ک ارمن دآن دول ت آز م درس ان وآج د گوآهین ام ه
صالحیت تدریس آستفاده نمایند.
 - 13/3مرکز آموزش موظف آس ت آز ظرفیت های آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی ،آس تان ها و مرآکز و
موس س ات مورد تایید معاونت برآی آجرآی آموزش ها آس تفاده کند .نحوه و ش رآیط آس تفاده آز ظرفیت های
آموزشی مذکور برآی آجرآی برنامه ها ،توسط مرکز آموزش تهیه و پس آز تایید معاونت عملیاتی می شود.
ماده  -14تایید صالحیت مرآکز و موسسات مجری آموزش و مرآکز سنجش
مرآکز و موس س ات آموزش ی متقاض ی آرآیه خدمات آجرآ و س نجش آموزش توس ط معاونت با آس تفاده آز
ظرفیت های تخص ص ی و آجرآی ی تش کل های علمی و حرفه آی ،تعیین ص الحیت می ش وند .دس تورآلعمل
نحوه تعیین ص الحیت ،آس تفاده آز مرآکز تایید ص الحیت ش ده و آرزیابی و نظارت بر آنها توس ط معاونت
تهیه و آبال می شود.

 1بخشنامه شماره  83078مورخ  1394/5/14سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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ماده  -15دوره های آموزش ی که به آس تناد قوآنین و مقررآت خاص ،گذرآندن آنها برآی کارمندآن دولت
آلزآمی می ش ود ،پس آز طرآحی توس ط مرآجع مش خص ش ده در مقررآت مذکور و آبال آنها توس ط معاونت
قابل آجرآ آست.
ماده  -16آعزآم و یا آعطای مامور یت آموزش ی به کارمندآن و مدیرآن برآی گذرآندن هر گونه دوره های
آموزشی بلند مدت به هر طریقی (آموزش محور ،پژوهش محور و )...که منجر به آخذ مدرک دآنشگاهی و یا
معادل می ش ود ،آز مص ادیق ماده ()61قانون مدیریت خدمات کش وری بوده و ممنوع آس ت .همچنین
آنعقاد قرآردآد آموزش ی ،پژوهش ی ،تفاهم نامه ها ،آنجام همکاریهای آموزش ی و پژوهش ی با مرآکز و
موس س ات آموزش عالی در آزآی تربیت کارمندآن و مدیرآن دس تگاه که منجر به آخذ مدرک دآنش گاهی و یا
معادل آن می شود ،ممنوع آست.
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پیوست شماره ()1
استانداردهای ارزیابی کیفیت فرایند اموزش در دستگاه های اجرایاای
مقدمه
آمروزه عوآمل و پدیده های نو ظهوری مطرح ش ده آند که مدیرآن و مس ئولین آرش د آموزش در س ازمان ها و
بنگاه های کسب و کار رآ به کاربرد نگرش سیستمی و برنامه ریزی رآهبردی در چرخه فعالیت های آموزش
رهنمون می س ازد .آین عوآمل و پدیده ها عبارتند آز :جهانی ش دن ،نیاز به کارکنان خود رآهبر ،فناوری
های نوین ،تاکید بر کیفیت ،آرزش آفزوده دآنش ،س یس تم های کاری با عملکرد باال ،تغییر در مش اغل و
آرتقای مسیر شغلی ،شکاف بین آموزش عالی و نیازهای دآنشی محیط کسب و کار.
عوآمل مطرح شده ضرورت توجه به آموزش در دستگاه های آجرآی ی به عنوآن نظامی پویا و رآهبردی رآ دو
چندآن نموده و نقش آموزش و بهس ازی رآ در پیش برد آهدآف س ازمانی آفزآیش می دهد .عالوه بر تغییر و
تحول در ماهیت و نقش آموزش در س ازمان ،کارکرد آن نیز آز یاددهی دآنش و آطالعات به چرخه تولید و
تس هیم دآنش تغییر یافته آس ت .آز آین نقطه نظر ،کارکرد آموزش ص رفا آنتقال دآنش و مهارت به کارکنان
نیازمند نیس ت ،بلکه باید با فرآهم نمودن فض ای دآنش ی ،زمینه رآ برآی پرورش دآنش گرآن در دس تگاه
های آجرآی ی فرآهم نمود .بنابرآین ،چرخه آموزش در س ازمان ها باید عالوه بر توجه به نگرش رآهبردی که
آموزش رآ به خط مش ی ها و آهدآف س ازمانی پیوند می دهد ،آرتباط درونی بین فرآیندهای آموزش ی (خط
مش ی گذآری ،نیاز س نجی ،طرآحی آموزش ،برنامه ریزی ،آجرآ و آرزش یابی آموزش) رآ نیز به ص ورت پویا و
موثر حفظ نموده و در نهایت بتوآند آثرآت متقابل در زیر نظام های منابع آنس انی س ازمان دآش ته باش د .آز
آین رو ،بر آس اس مدل ها و آلگوهای مختلف آموزش و بهس ازی در س ازمان ،مدل های ی مانند مدل
س یس تمی آموزش ( ،ISDآس تاندآرد  ،)۱۰۰۱۵ISOنظام آموزش کارکنان دولت و دس تورآلعمل های
مربوط به نظام آموزش می توآن چرخه آموزش منابع آنسانی در دستگاه آجرآی ی رآ پنج فرآیند آصلی در نظر
گرفت که در طرآحی آین فرآیندها بایستی سه ویژگی زیر در نظر گرفته شود:
 تعامل و آرتباط با رآهبرد ها و آهدآف سازمانی تعامل و آرتباط درونی بین فرآیندها تعامل و آرتباط بیرونی با نظام های منابع آنسانی429

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

آلف  -مدل مدیریت کیفیت آموزش دستگاه های آجرآی ی
ماده  -۱آص ول و آرزش های پایه آی آموزش در دس تگاه های آجرآی ی آص ول و آرزش های پایه آی مدیریت
و رآهبری آموزش در دستگاه های آجرآی ی بر آساس نظام آموزش کارمندآن عبارتند آز:
نگرش سیستمی
نظام آموزش در س ازمان باید به گونه آی طرآحی ش ده و آس تقرآر یابد که آز یک طرف با آلهام آز نگرش
سیستمی ،آرتباطات و تعامالت درونی و بیرونی بین فرآیندهای آموزشی سازمان شامل خط مشی گذآری،
نیاز س نجی ،طرآحی آموزش ،برنامه ریزی ،آجرآ و آرزش یابی برقرآر ش ود و آز س وی ی دیگر تاثیر آموزش در
دیگر نظام های منابع آنس انی مانند حقوق و دس تمزد ،آرتقا و آنتص اب ،آرزش یابی و  ...مش خص و تعیین
شود.
نگرش راهبردی
یکی آز عوآمل موثر در تحقق آهدآف و برنامه های هر س ازمان ،منابع آنس انی توس عه یافته و توآنمند آن
آس ت .فرآیندهای آموزش و توس عه آز جمله رویکردهای آص لی در توس عه مهارت ،دآنش ،نگرش و
ش ایس تگی های کارمندآن و مدیرآن در س ازمان آس ت .آین آمر آز طریق برقرآری آرتباط بین آهدآف،
آسترآتژی ها و آقدآمات آموزشی با آهدآف و برنامه های سازمانی و هم رآستا سازی آنها محقق می شود.
جامعیت نگری
ج امعی ت آموزش رآ می توآن در آبع اد مختلفی چون ج امعی ت در نوع ش رک ت کنن د گ ان و فرآگیرآن در
آموزش که ش امل تمامی کارمندآن و مدیرآن س ازمان می ش ود و همچنین مدنظر قرآردآدن تمامی نیازهای
آموزشی منابع آنسانی در نظر گرفت .برنامه ریزی و آجرآی آموزش در محیط سازمانی باید به گونه آی باشد
که آبعاد مختلف جامعیت آموزش رآ در نظر گیرد تا آز آن طریق بتوآن تاثیر برنامه های آموزش ی رآ در
آبعاد و سطوح مختلف سازمان مشاهده کرد.
پویایاای و استمرار
آقدآمات و برنامه های آموزش ی در دس تگاه های آجرآی ی با توجه به تغییرآت و تحوالت در عرص ه های
مختلف س ازمانی ،محیطی ،فناوری و موآرد دیگر ،آمری آس ت پویا و مس تمر که نیازمند به روز آوری و
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مشارکت همیشگی فرآگیرآن ،مدیرآن و دست آندرکارآن آست .به عبارت دیگر ،آرآیه آموزش های بهنگام،
کاربری در بدو و در طول س نوآت خدمت یک کارمند یا مدیر و در ش رآیط مختلف باید در فرآیندهای
آموزشی مورد توجه و تاکید قرآر گیرد.
اصل مشارکت
درگیری و مش ارکت کارمندآن ،ذینفعان ،دس ت آندرکارآن و مدیرآن آرش د و میانی س ازمان در فرآیندهای
مختلف آموزش آز جمله س یاس ت گذآری ،نیاز س نجی و آرزش یابی موجب می ش ود که عالوه بر طرح ریزی
وآقعی و هدفمند آموزش ها ،مس ئولیت پذیری و حمایت مدیرآن و کارمندآن آز آقدآمات آموزش ی آفزآیش
یابد و در نتیجه تحقق آهدآف آموزشی و آثربخشی آنها آمکان پذیر تر شود.
ماده  -۲مدل س یس تمی آموزش در دس تگاه های آجرآی ی آجزآ و عناص ر کلی مدل س یس تمی آموزش در
دس تگاه های آجرآی ی مبنای تدوین آس تاندآردهای فرآیند آموزش به ش رح زیر آس ت - :رهبری و خط مش ی
گذآری (سیاست گذآری) آموزشی
 نیاز سنجی آموزشی طرآحی آموزشی برنامه ریزی آموزشی مدیریت آجرآی ی آموزش آرزشیابی آموزشی ،پایش و بهبود فرآیند آموزش.آلف  -رهبری و خط مشی گذآری (سیاست گذآری) آموزشی
یکی آز مهمترین فرآیندهای نظام آموزش ،فرآیند خط مش ی گذآری (س یاس ت گذآری) آموزش در دس تگاه
آجرآی ی آس ت .عموما آین بخش آز فعالیت آموزش در بس یاری آز س ازمان ها یا نادیده گرفته ش ده یا به
نحوی کم رنگ تر دیده می ش ود .در حالی که آین بخش به مثابه چتری آس ت که تمامی فعالیت ها و کار
کردهای آموزش ی رآ زیر س ایه خود هدآیت و رآهبری می کند .خط مش ی گذآری آموزش ی در دس تگاه آجرآی ی
دربرگیرنده فعالیت های هدف گذآری و تعیین س یاس ت های کالن آموزش و همچنین تدوین آس ترآتژی
های آموزش ی آس ت .آس ترآتژی ها و آهدآف آموزش ی س ازمان بر آس اس تحلیل های چند گانه بر روی آهدآف
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و آس ترآتژی های س ازمان ،وض عیت کلی ش ایس تگی منابع آنس انی س ازمان ،آلزآمات و ش رآیط قانونی و
پیرآمونی ،ماهیت و ویژگیهای س ازمانی و ش غلی و همچنین منابع و آمکانات س ازمانی توس ط مس ئولین
آموزش طرآحی و تدوین می شود.
ب  -نیاز سنجی آموزشی
نیاز س نجی آموزش ی دومین فرآیند آموزش در دس تگاه های آجرآی ی آس ت .نیاز س نجی ،فرآیند تعیین نوع و
مقدآر آموزش ی آس ت که آفرآد در رآس تای تحقق آهدآف و س یاس ت های آموزش ی س ازمان باید طی کنند .به
عبارت دیگر ،در آین فرآیند ،بر آس اس تجزیه و تحلیل های مختلف مش خص می ش ود چه کس ی چه نوع
آموزش های ی رآ نیاز دآرد .عوآمل موثر در تعیین نیاز و نتایج نیاز س نجی آموزش ی عموما در س ازمان ها
ش امل مش کالت عملکردی ،فناوری نوین ،نیاز مش تری ،طرآحی مجدد ش غل ،قوآنین و مقررآت جدید،
محص والت جدید یا فقدآن مهارت های الزم هس تند که با تجزیه و تحلیل هر یک آز آنها و با در نظر گرفتن
آهدآف و سیاست های آموزشی سازمان ،نیازهای آموزشی آفرآد در مشاغل مختلف تعیین می شود .نتیجه
کلی فرآیند نیاز س نجی ،تعیین نیازهای ی آس ت که باید آز طریق آموزش برطرف ش ود .به عبارت دیگر چه
کس ی باید آموزش ببیند چه نوع آموزش ی برآی رفع نیاز در دآخل یا خارج س ازمان و نهایتا آیا آموزش یا
دیگر روش های توسعه مورد نیاز آست یا خیر
ج  -طرآحی آموزشی
پس آز تعیین نیازهای آموزش ی س ازمان و کارکنان آن ،طرآحی و تدوین آموزش های ی که بتوآند آن نیازها رآ
مرتفع کن د ،در آولوی ت قرآر می گیرد .ی ک طرح آموزش ی ش ام ل تم امی آطالع ات موجود در ی ک دوره
آموزشی و چگونگی آجرآی آن آست که عبارت آند آز:
 )۱تعیین عناوین آموزش
 )۲سر فصل های آموزشی
 )۳آهدآف آموزش
 )۴محتوآی آموزش
 )۵فناوری آموزش
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 )۶روش آموزش
 )۷شرآیط شرکت کنند گان
 )۸روش آرزشیابی
 )۹ویژگی مدرسان.
طرآحی آموزش ی آز آین جهت در س ازمان ها متفاوت با نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی آس ت که
آموزش های ضمن خدمت باید آز ویژگی های زیر برخوردآر باشند:
 )۱مرتبط با نیاز سازمان ،شغل و یا کارکنان باشد
 )۲کاربردی و آنتقال دهنده دآنش ،مهارت و یا نگرش مشخص باشد
 )۳آنگیزه الزم در شرکت کننده برآی مشارکت فعال آیجاد کند
 )۴قابل کاربرد در محیط وآقعی کسب و کار باشد
 )۵نتایج کاربرد آن در بهره وری و آرتقای عملکرد کارکنان و سازمان قابل مشاهده باشد.
د  -برنامه ریزی آموزشی
حاص ل فرآیند برنامه ریزی آموزش ی ،برنامه آی آس ت که در برگیرنده آهدآف آموزش ی س ازمان ،فلس فه
آموزش ،دوره های آموزشی ،آنتظارآت و آهدآف رفتاری ،نحوه آرتباط آموزش ها با آهدآف و آسترآتژی های
آموزش ی ،ش رکت کنند گان در آموزش ،روش های آموزش ی ،زمانبندی آجرآ ،منابع مورد نیاز ،مالک های
آرزشیابی آموزشی برآی مدت زمان خاص به طور بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت آست.
ه  -مدیریت آجرآی ی آموزش
پس آز طرآحی و تدوین برنامه های آموزش ی س ازمان ،در آین مرحله پش تیبانی های الزم برآی آجرآی برنامه
های آموزش ی فرآهم می ش ود .بر آس اس آس تاندآرد آیزو  ۱۰۰۱۵س ه نوع پش تیبانی قبل آز آموزش ،حین
آموزش و پس آز آموزش در فرآیند مدیریت آجرآی ی ض روری آس ت .برخی آز آین آقدآمات پش تیبانی کننده
آموزش به شرح زیر آست:
 )۱توجیح دقیق مجری آموزش و شرکت کنند گان در آموزش
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 )۲آیجاد تعامل بین مدرسان و شرکت کنند گان
 )۳فرآهم نمودن آبزآر ،تجهیزآت و موآد آموزشی
 )۴فرآهم نمودن بازخورد های به موقع برآی مدرسان و کارآموزآن و دست آندر کارآن آموزش.
و  -آرزشیابی آموزشی و پایش و بهبود فرآیند آموزش
آخرین فرآیند آموزش در س ازمان ها ،آرزش یابی آموزش ی و پایش و بهبود فرآیند آموزش آس ت که عبارت
آست آز :فرآیند آندآزه گیری نتایج آموزش آز طریق مالک ها و آستاندآردهای آز قبل تعیین شده .آرزشیابی
آموزش ی مش خص خوآهد کرد که آیا س رمایه گذآری س ازمان در آمر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و
یا موجب آفزآیش بهره وری و کارآی ی سازمان شده آست
آرزشیابی آموزشی به طور کلی برآی مشخص شدن مسائل زیر صورت می گیرد:
 )۱ش ناس ای ی نقاط قوت و ض عف برنامه آموزش ،تحقق آهدآف آموزش ،کیفیت محیط یادگیری و آنتقال
گیری
 )۲آرزیابی محتوآی برنامه ،برنامه زمان بندی ،مدرسان ،موآد آموزشی
 )۳آرزیابی مزآیا و هزینه های مالی مترتب بر برنامه های آموزشی
 )۴مقایسه هزینه ها و بهره های آموزشی در مقابل سرمایه گذآری غیر آموزشی (باز طرآحی شغل ،سیستم
گزینش)
 )۵شناسای ی نقاط ضعف و قوت فرآیندهای آموزش و آرآیه بازخورد به رهبرآن آموزش برآی بهبود.
ماده  -۳معیارهای آص لی و فرعی آرزیابی کیفیت فرآیند آموزش در دس تگاه های آجرآی ی معیارهای آص لی و
فرعی مدل س یس تمی آموزش به منظور آس تقرآر فرآیندهای ش ش گانه آموزش در دس تگاه آجرآی ی و آرزیابی
کیفیت آن فرآیندها به شرح زیر آست:
معیار -۱رهبری و خط مشی گذآری آموزشی
تعریف :سازمان های متعالی ،چشم آندآز و آرزشهای محوری آموزش و یادگیری منابع آنسانی رآ تعیین می
کنن د و آز طریق طرآحی و ت دوین آس ترآتژی ه ای آموزش مبتنی بر نی ازه ا و آه دآف ک ارکن ان و س ازم ان
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تض مین می کنند که آقدآمات و فعالیت های آموزش ی آنها در چارچوب تحقق چش م آندآز و آهدآف و
آسترآتژی های سازمانی آست.
معیارهای فرعی:
• جهت گیری آسترآتژیک آموزش سازمان
شوآهد مربوط:
 تعیین رسالت ،چشم آندآز و آهدآف آموزش سازمان تدوین آسترآتژی های آموزشی مناسب برآی رسیدن به آهدآف.• نگرش سیستمی به آموزش سازمان
شوآهد مربوط:
 برقرآری روآبط درونی بین فرآیندهای آموزشی همسوی ی آموزش با دیگر زیر نظامهای منابع آنسانی• فرهنگ یادگیری و تعهد به آموزش و توسعه
شوآهد مربوط:
 آیجاد و توسعه فرهنگ یادگیری و توسعه در سازمان تعهد مدیرآن آرشد سازمان به آموزش و توسعه منابع آنسانی مشارکت فعال مدیرآن در فعالیت های آموزشیفرآهم نمودن آنگیزه های الزم برآی مشارکت کارکنان در آموزش.معیار  -۲نیاز سنجی آموزشی
تعریف :س ازم ان ه ای متع الی برآی نی ل ب ه آه دآف و آس ترآتژی ه ای آموزش و توس ع ه و آرتق ای
توآنمندی منابع آنسانی ،نیازهای آموزشی کارکنان و مدیرآن خود رآ در سطوح سه گانه سازمانی ،شغلی و
فردی تحلیل و آولویت بندی می کنند.
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معیار های فرعی:
• تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای سازمانی
شوآهد مربوط:
 شناسای ی نیازها متناسب با آهدآف و آسترآتژی های سازمان شناسای ی نیازها متناسب با برنامه های توسعه سازمان شناسای ی نیازها بر آساس شرآیط محیطی سازمان (قوآنین و مقررآت ،آستاندآردها و)..• تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای شغلی
شوآهد مربوط:
 شناسای ی نیازهای آموزشی متناسب با شایستگیهای مشاغل آختصاصی تعریف و طبقه بندی آموزش ها در رتبه های شغلی• تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای فردی
شوآهد مربوط:
 تعیین آختالف بین شایستگیهای موجود و مطلوب کارکنان تعیین نیاز آموزشی بر آساس شکاف شایستگی کارکنان (شناسنامه آموزشی کارکنان)• تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای آموزشی و توسعه آی مدیرآن
شوآهد مربوط:
 تحلیل و تعیین شایستگیهای تخصصی مدیرآن سازمان در سطوح مختلف تعیین نیازهای آموزشی و توسعه آی مدیرآن تخصصی به روز آوری و باز تحلیل نیازها.معیار  -۳طرآحی آموزشی
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تعریف :س ازمان های متعالی به منظور برطرف کردن حدآک ثر نیازهای آموزش ی منابع آنس انی ،طرح های
آموزشی کاربردی ،به روز و متناسب نیاز سازمان ،شغل و متصدی شغل فرآهم می کنند تا تغییرآت مورد
نظر در شرکت کنند گان و فرآگیرآن پس آز آتمام آموزش آیجاد شود.
معیارهای فرعی:
معیارهای زیر باید در طرآحی دوره های آموزشی رعایت شود:
• عنوآن و آهدآف آموزش
شوآهد مربوط:
 تعیین عنوآن آموزش بر آساس نیاز تعریف آهدآف کلی و رفتاری آموزش و نتایج مورد آنتظار• شرکت کنند گان در آموزش
شوآهد مربوط:
 تعیین مشاغل شرکت کنند گان تعیین تجربه کاری شرکت کنند گان تعیین شرآیط تحصیلی شرکت کنند گان تعیین رفتار ورودی شرکت کنند گان و پیش نیاز• محتوآی (سر فصل) آموزش
شوآهد مربوط:
 طرآحی سر فصل های آموزشی بر آساس نیاز طبقه بندی سر فصل های آموزشی و تعیین گام های یادگیری طرآحی و تدوین موآد آموزشی متناسب با سر فصل ها437
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 تعیین وسایل آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز برآی تحقق آهدآف یادگیری• روش آموزش و آرزشیابی
شوآهد مربوط:
 تعیین روش آرآیه آموزش طرآحی آزمون سنجش میزآن تحقق آهدآف یادگیریمعیار  - ۴برنامه ریزی آموزشی
تعریف :سازمان های متعالی برنامه های آموزشی منابع آنسانی رآ در مقیاس زمانی کوتاه مدت ،میان مدت
و بلند مدت بر آس اس آهدآف و آس ترآتژی های آموزش ی ،آولویت ها و منابع و آمکانات س ازمانی طرآحی می
کنند.
معیارهای فرعی:
• برنامه جامع آموزش سازمان
شوآهد مربوط:
 تدوین آستاندآرد آموزشی مشاغل آختصاصی بر آساس مسیر شغلی تدوین آستاندآرد آموزش تخصصی مدیرآن در سطوح مختلف تدوین آستاندآرد آموزش عمومی سازمان• برنامه ساالنه آموزش سازمان
شوآهد مربوط:
 تعیین آموزش های مورد نیاز کارکنان در طول یک سال تعیین برنامه زمان بندی آجرآی آموزش تعیین ملزومات و منابع مورد نیاز آجرآی آموزش438
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 تعیین مجری آموزش و شرآیط آنها تعیین شرآیط مدرسان آموزش ها تعیین نحوه و کیفیت شرکت در آموزش ها.معیار  -۵مدیریت آجرآی ی آموزش
تعریف :س ازمان های متعالی ،آمکانات ،منابع و روش های آموزش ی مناس ب برآی آجرآی آثر بخش برنامه
های آموزشی تدوین شده با آستفاده آز سیستم ها و رویه های آجرآی موثر فرآهم می کنند.
معیارهای فرعی:
• سازمان دهی آموزش سازمان
شوآهد مربوط:
 آستقرآر کمیته رآهبری و آجرآی ی آموزش ساختار مناسب وآحد آموزش متناسب با نوع سازماندهی آموزش (در ستاد و آستان) به کارگیری و توسعه منابع آنسانی مورد نیاز در وآحد آموزش تقسیم کار مناسب بین زیر بخش ها و کارکنان وآحد آموزش.• فرآیند ها و روش های کاری آموزش
شوآهد مربوط:
 طرآحی و آستقرآر فرآیند نیاز سنجی آموزشی طرآحی و آستقرآر فرآیند طرآحی و برنامه ریزی آموزشی سازمان طرآحی و آستقرآر فرآیند نظارت و آرزشیابی آموزشی سازمان.• سیستم مدیریت آموزش سازمان
شوآهد مربوط:
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 طرآحی و آستقرآر سیستم مدیریت آموزش به صورت رآیانه آی طرآحی و آستقرآر بانک های آطالعاتی مورد نیاز آموزش طرآحی و تدوین شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیرآن سازمانمعیار  -۶آرزش یابی آموزش و پایش و بهبود آموزش تعریف :س ازمان های متعالی چرخه آموزش رآ در آبعاد
کمی و کیفی شامل شرکت کنند گان ،دوره های آموزشی ،برنامه های آموزشی ،فرآیندهای آموزشی و نتایج
عملکردی فردی و سازمانی مورد آرزشیابی و پایش قرآر دآده و نتایج آن رآ جهت آتخاذ تصمیم های آموزشی
به رهبرآن آموزش آرآیه می دهند.
معیارهای فرعی:
• آنتقال یادگیری
شوآهد مربوط:
 آیجاد آنگیزش در فرآگیرآن برآی کاربرد آموخته های شان در محیط کار آیجاد جو آنتقال مناسب یادگیری در سازمان حمایت مدیریت و همکارآن جهت کاربرد یافته ها فرآهم نمودن فرصت کاربرد.• آرزشیابی آموزشی در سطوح چهارگانه
شوآهد مربوط:
 آرزشیابی جهت تعیین وآکنش فرآگیرآن آرزشیابی جهت تعیین میزآن یادگیری فرآگیرآن آرزشیابی جهت تعیین میزآن تاثیر آموزش در عملکرد فردی آرزشیابی جهت تعیین میزآن آثرگذآری در تحقق آهدآف سازمانی• آرزیابی کمی آموزش
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شوآهد مربوط:
 میزآن سرمایه گذآری در آموزش سرآنه آموزش کارمندآن و مدیرآن• پایش ،بهبود فرآیند آموزش
شوآهد مربوط:
 نظارت بر مجریان آموزش نظارت بر نحوه عملکرد مدرسان نظارت بر آجرآی صحیح ضوآبط و مقررآت آموزش نظارت بر تدآرک منابع و آمکانات آموزشی پیش بینی شده.ب  -فرآیند آرزیابی درونی و بیرونی کیفیت آموزش دستگاه های آجرآی ی
ماده  -۴دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس مدل س یس تمی آموزش و معیارهای آص لی و فرعی ماده
( ،)۳فرآیندهای آجرآی ی ،س اختار آموزش و به طور کلی کیفیت فرآیند آموزش رآ بر آس اس پرس ش نامه
آرزیابی آموزش مورد خود آرزیابی قرآر دآده و نقاط قابل بهبود رآ شناسای ی و آصالحات الزم رآ آنجام دهند.
ماده  -۵معاونت پس آز خود آرزیابی دس تگاه های آجرآی ی و آنجام آص الحات الزم ،بر آس اس پرس ش نامه
آرزیابی کیفیت فرآیند آموزش ،فرآیندهای آموزش ی در دس تگاه ها رآ مورد آرزیابی بیرونی قرآر دآده و میزآن
رعایت آستاندآرد های آموزش آنها رآ مشخص می کند.
ماده  -۶معاونت مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور با همکاری مرآکز و تشکل های علمی و حرفه آی
مورد تایید معاونت ،دستگاه های آجرآی ی با کیفیت مطلوب رآ پس آز آرزیابی معرفی می کند.
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پرسشنامه ارزیابی معیارهای اصلی و فرعی اموزش در دستگاه های اجرایاای
به منظور آرزیابی کیفیت فرآیندهای آموزش در دس تگاه های آجرآی ی ،پرس ش نامه آی بر آس اس مدل
سیستمی آموزش و فرآیندها و معیارهای آصلی و فرعی که در ماده ( )3آرآیه شده ،طرآحی شده آست .آین
پرس ش نامه  70پرس ش دآرد و هر یک آز معیارهای فرعی حدآقل دو یا چند پرس ش دآرند .عالوه بر آین،
پرس ش نامه دآرآی یک مقیاس آمتیاز دهی  4درجه آی آس ت که میزآن تعالی آموزش رآ آز نقطه عدم آقدآم تا
پیشرفت کامل نشان می دهد.
پرسشنامه ارزیابی کیفیت فرایند اموزش در دستگاه های اجرایاای
عدم آقدآمD :

پیشرفت جزی یC :

0

33

پیشرفت قابل
مالحظهB :
67

معیار اصلی :رهبری و خط مشی گذاری اموزشی
معیار فرعی :جهت گیری استراتژیک اموزش سازمان
سوآل  :۱آیا رسالت ،چشم آندآز و آهدآف آموزش سازمان تعریف و مستند
شده آست
سوآل  :۲آیا آسترآتژیهای آموزش برآی رسیدن به آهدآف طرآحی و تدوین
شده آند
معیار فرعی :نگرش سیستمی به اموزش سازمان
سوآل  :۳آیا بین فرآیندهای آموزشی آرتباط سیستمی برقرآر شده آست
سوآل  :۴آیا بین نظام آموزش با سایر نظام های منابع آنسانی سازمان
آرتباط و همسوی ی وجود دآرد
معیار فرعی :فرهنگ یادگیری و تعهد به اموزش و توسعه
سوآل  :۵تا چه حد فرهنگ یادگیری و توسعه در سازمان مشهود آست و
آیا دست آندرکارآن آموزش در صدد توسعه آن هستند
سوآل  :۶آیا مدیرآن آرشد سازمان به آموزش و یادگیری تعهد دآرند

پیشرفت کاملA :
100

D

C

B

A
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سوآل  :۷آیا مدیرآن بخش های مختلف در فعالیت های آموزشی مشارکت
دآرند
معیار اصلی :نیاز سنجی اموزشی
معیار فرعی :تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای سازمانی
سوآل  :۸آیا آهدآف و آسترآتژی های سازمان برآی تعیین نیازهای آموزشی
تحلیل شده و بر آساس آن ،نیازهای سازمانی آموزش تعریف شده آند
سوآل  :۹آیا برنامه های توسعه و تحول سازمان برآی تعیین نیازهای
آموزشی تحلیل و بررسی شده آند
معیار فرعی :تجزیه و تحلیل نیازهای شغلی
سوآل  :۱۰آیا شایستگی های مورد نیاز مشاغل سازمان تعریف و تدوین
شده آند
سوآل  :۱۱آیا نیازهای آموزشی متناسب با شایستگی های شغلی تحلیل و
تعیین شده آند
سوآل  :۱۲آیا نیازهای آموزشی مشاغل در رتبه های شغلی طبقه بندی و
مشخص شده آند
معیار فرعی :تجزیه و تحلیل نیازهای فردی
سوآل  :۱۳آیا آختالف بین شایستگی موجود و مطلوب کارکنان مورد
شناسای ی قرآر گرفته آند
سوآل  :۱۴آیا نیازهای آموزشی کارکنان بر آساس آختالف شایستگی
شناسای ی شده تعیین شده آند
معیار فرعی :تجزیه و تحلیل و تعیین نیازهای اموزش و توسعه مدیران
سوآل  :۱۵آیا شایستگی های تخصصی مدیرآن سازمان در سطوح مختلف
تعیین شده آند
سوآل  :۱۶آیا نیازهای آموزشی تخصصی مدیرآن در سطوح مختلف تعیین
شده آند
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سوآل  :۱۷آیا نیازهای آموزشی در آبعاد سازمانی ،شغلی و فردی به طور
مقتضی و مستمر مورد باز نگری قرآر می گیرند
معیار اصلی :طراحی اموزشی
سوآل  :۱۸آیا عناوین آموزش ها متناسب با نیازهای آموزشی شناسای ی و
تعریف شده آند
سوآل  :۱۹آیا آهدآف کلی و رفتاری هریک آز آموزش ها تعریف شده آند
معیار فرعی  :شرکت کنند گان در اموزش
سوآل  :۲۰آیا آرتباط بین آموزش ها و مشاغل شرکت کنند گان مشخص
شده آست
سوآل  :۲۱آیا تجربه کاری شرکت کنند گان در آموزش ها متناسب با نوع
آموزش تعریف و مشخص آست
سوآل  :۲۲آیا شرآیط تحصیلی پیش نیاز برآی شرکت در آموزش ها پیش
بینی و تعریف شده آست
سوآل  :۲۳آیا نوع رفتار ورودی شرکت کنند گان برآی ورود به آموزش
تعیین شده آست
معیار فرعی :محتوی اموزش (سر فصل)
سوآل  :۲۴آیا سر فصل های آموزشی دوره ها متناسب با نیازهای آموزشی
بوده و مستند شده آند
سوآل  :۲۵آیا سر فصل های آموزشی ،طبقه بندی شده و گام های
یادگیری آموزش ها تعیین شده آند
سوآل  :۲۶آیا موآد آموزشی متناسب با سر فصل های آموزشی طرآحی و
تدوین شده آست
سوآل  :۲۷آیا وسایل آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز برآی تحقق آهدآف
یادگیری در برنامه های آموزشی پیش بینی و تعریف شده آند
معیار فرعی :روش اموزش و ارزشیابی
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سوآل  :۲۸آیا روش آرآیه آموزش متناسب با آهدآف و سر فصل های
آموزشی آموزش ها طرآحی شده آند
سوآل  :۲۹آیا آزمون سنجش میزآن تحقق آهدآف یادگیری برآی هریک آز
آموزش ها طرآحی شده آست
معیار اصلی :برنامه ریزی اموزشی
معیار فرعی :برنامه جامع اموزش
سوآل :۳۰آیا برآی مشاغل آختصاصی سازمان ،آستاندآرد آموزشی به
صورت مدون و مستند وجود دآرد
سوآل  :۳۱آیا آستاندآرد آموزشی برآی مدیرآن سازمان در سطوح مختلف
طرآحی شده آست
سوآل  :۳۲آیا آموزش های عمومی مورد نیاز سازمان مستند و تدوین شده
آند
معیار فرعی :برنامه ساالنه اموزش سازمانی
سوآل  :۳۳آیا آموزش های مورد نیاز کارکنان به طور ساالنه در قالب یک
برنامه ،نیاز سنجی و تعیین می شوند
سوآل  :۳۴آیا برنامه زمان بندی آجرآی آموزش ها پیش بینی و تعیین می
شود
سوآل  :۳۵آیا ملزومات و منابع مورد نیاز آموزش ساالنه سازمان پیش
بینی و مشخص آست
سوآل  :۳۶آیا مجریان آموزش و شرآیط آنها برآی آجرآی آموزش های پیش
بینی شده تعیین شده آند
سوآل  :۳۷آیا شرآیط مدرسان آموزش ها برآساس نوع آموزش ها مشخص
و تعیین شده آند
سوآل  :۳۸آیا شرآیط و نحوه شرکت در آموزش ها تعریف و مشخص شده
آست
معیار اصلی :مدیریت اجرایاای
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معیار فرعی :سازماندهی اموزشی سازمان
سوآل  :۳۹آیا متناسب با حجم نیروی آنسانی سازمان و نوع آموزش ها،
ساختار سازمانی مناسب در ستاد و آستان ها برآی وآحد آموزش طرآحی و
آستقرآر یافته آست
سوآل  :۴۰آیا کمیته های رآهبری و آجرآی ی آموزش در ستاد و آستان ها
تشکیل و عملیاتی شده آست
سوآل  :۴۱آیا منابع آنسانی متناسب با وظایف وآحد آموزش به کار گرفته
و توسعه دآده می شوند
سوآل  :۴۲آیا بین بخش های مختلف و مشاغل مختلف وآحد آموزش،
تقسیم کار مشخص و تعریف شده وجود دآرد
معیار فرعی :فرایندها و روش های کاری اموزش
سوآل  :۴۳آیا فرآیند نیاز سنجی آموزشی (ساالنه ،به روز آوری آموزش ،در
سطوح فردی ،وآحدی و سازمانی سازمان) طرآحی و مستند شده آست
سوآل  :۴۴آیا فرآیند طرآحی و برنامه ریزی آموزشی سازمان متناسب با
شرآیط سازمان طرآحی و مستند شده آست
سوآل  :۴۵آیا فرآیند نظارت و آرزشیابی آموزش سازمان تعریف و مستند
شده آست
معیار فرعی :سیستم مدیریت اموزش سازمان
سوآل  :۴۶آیا سیستم مدیریت آموزش به صورت رآیانه آی طرآحی و
آستقرآر یافته آست
سوآل  :۴۷آیا بانک های آطالعاتی مورد نیاز فرآیند آموزشی طرآحی و
آستقرآر یافته آند
سوآل  :۴۸آیا برآی تمامی کارکنان و مدیرآن آموزش شناسنامه آموزشی
طرآحی و تکمیل شده آست
معیار فرعی :انتقال یادگیری
سوآل  :۴۹آیا فرآگیرآن آز آنگیزه الزم برآی کاربرد آموخته هایشان در
محیط کار برخوردآرند
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سوآل  :۵۰آیا حمایت الزم توسط مدیرآن و همکارآن برآی کاربرد یافته
هایشان در سازمان وجود دآرد
سوآل  :۵۱آیا فرصت الزم برآی کاربرد یافته های آموزشی در محیط کار
برآی شرکت کنند گان در آموزش فرآهم آست
معیار اصلی :ارزشیابی اموزش ،پایش و بهبود اموزش
معیار فرعی :سطوح ارزشیابی نتایج
سوآل  :۵۲آیا برآی تعیین وآکنش فرآگیرآن ،به آموزش و فعالیت های
آموزشی آرزشیابی صورت می گیرد
سوآل  :۵۳آیا برآی تعیین میزآن یادگیری فرآگیرآن در آموزش ،آرزشیابی
صورت می گیرد
سوآل  :۵۴آیا برآی تعیین میزآن تاثیر آموزش در عملکرد فردی فرآگیرآن
آرزشیابی صورت می گیرد
سوآل  :۵۵آیا برآی تعیین میزآن تاثیر آموزش ها در تحقق آهدآف سازمانی
آرزشیابی صورت می گیرد
معیار فرعی :ارزیابی کمی اموزش
سوآل  :۵۶آیا میزآن سرمایه گذآری در آموزش سازمان با آستاندآردهای
آموزش متناسب آست
سوآل  :۵۷آیا سرآنه آموزشی کارمندآن و مدیرآن مطابق با آستاندآردهای
سرآنه آموزشی آست
معیار فرعی :نظارت و پایش اموزش
سوآل  :۵۸آیا نظارت در حین آجرآ بر فعالیت و عملکرد مجریان آموزش
وجود دآرد
سوآل  :۵۹آیا بر آجرآی صحیح ضوآبط و مقررآت آموزشی نظارت صورت
می گیرد
سوآل  :۶۰آیا بر نحوه تدآرک منابع و آمکانات آموزشی پیش بینی شده
نظارت صورت می گیرد
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پیوست شماره ()۲
«دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه های اموزشی ساالنه دستگاه های اجرایاای»
به منظور برنامه ریزی و مدیریت آثر بخش برنامه های آموزشی کارمندآن و مدیرآن دولت و متناسب سازی
برنامه ها با نیازهای وآقعی دستگاه و کارمندآن ،ضروری آست دستگاه های آجرآی ی مشخصات کلی برنامه
های آموزش ی س االنه کارمندآن خود رآ بر آس اس آلزآمات و فرآیندهای زیر و بر مبنای دآده های درخوآس ت
ش ده در «فرمهای آلف ،ب ،ج و د» تکمیل و نس خه آی آز برنامه های آموزش ی س االنه مص وب (س تادی و
آس تانی) رآ پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش با آمض ای باال ترین مقام مس ئول آموزش دس تگاه ،به
معاونت آرسال نمایند:
ماده  -۱آلزآمات
 -۱/ ۱رعایت نسبت آموزش های مشاغل عمومی و آختصاصی ،مدیریتی و عمومی
 -۲/ ۱تمرکز بر آموزش های سازمانی و شغلی با رویکرد مهارتی و کاربردی
 -۳/ ۱تمرکز بر کیفیت و آثر بخش بودن دوره های آموزشی به جای کمیت
 -۴/ ۱پیش بینی برنامه های آموزش ی مربوط به طرح های تربیت مدیرآن ،کارش ناس ان و دیگر برنامه های
آموزشی آبالغی معاونت
 -۵/ ۱تهیه و تفکیک برنامه ها و دوره های آموزشی توجیهی بدو آستخدآم ،عمومی ،شغلی و مدیریتی
 -۶/ ۱ممنوعیت برگزآری هرگونه مجموعه دوره یا پودمان های آموزش ی که آجرآی دوره های بلند مدت یا
آعطای گوآهی نامه های با آرزش آستخدآمی آز سوی آنها رآ به ذهن متبادر نماید.
 -۷/ ۱رعایت سرآنه آموزش پیش بینی شده برآی کارمندآن و مدیرآن ( ۶۰ساعت برآی مدیرآن و  ۴۰ساعت
برآی کارمندآن) بر آساس روش زیر:
 نحوه محاس به نفر  -س اعت آموزش :مجموع حاص ل ض رب های میزآن س اعت هر یک آز دوره ها درتعدآد شرکت کنند گان دوره.
 نحوه محاس به س رآنه آموزش کارکنان :مجموع نفر  -س اعت دوره های آموزش ی کارکنان تقس یم بر تعدآدکل کارکنان.
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 نحوه محاس به س رآنه آموزش مدیرآن :مجموع نفر  -س اعت دوره های آموزش ی مدیرآن تقس یم بر تعدآدکل مدیرآن.
ماده  -۲فرآیند نیاز سنجی آموزشی ساالنه
 -۱/ ۲دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس آهدآف و رآهبردهای آموزش کارمندآن دولت ،رآهبردهای
آموزش ی منابع آنس انی دس تگاه و آنجام نیاز س نجی مبتنی بر تحلیل های س ازمانی ،ش ایس تگی ها و
آس تاندآردهای ش غلی و بررس ی ش ناس نامه و بانک آطالعات آموزش کارمندآن ،دوره های آموزش ی س االنه
مورد نیاز کارمندآن و مدیرآن رآ شناسای ی کنند.
 -۲/ ۲دوره های ش ناس ای ی ش ده رآ برآی نیاز س نجی فردی و مش خص ش دن قلمرو جغرآفیای ی آجرآی دوره
ها به ص ورت ملی ،س تادی و آس تانی به وآحدهای مختلف دس تگاه و وآحدهای آس تانی (مدیرآن،
سرپرستان و کارمندآن) آعالم کنند.
 -۳/ ۲پس آز ش ناس ای ی نیاز وآقعی س االنه کارمندآن و آولویت بندی دوره های آموزش ی فرم «د» تکمیل
خوآهد شد.
ماده  -۳نحوه تکمیل فرم ها دس تگاه ها موظفند بر آس اس س یاس ت ها و آلزآمات مذکور فرم های پیوس ت
رآ به شرح زیر تکمیل کنند:
 - ۱/ ۳فرم ه ای «آلف» و «ب» رآ بر آس اس فرم «د» ب ه تفکی ک ،دوره ه ای توجیهی ب دو آس تخ دآم،
عمومی ،شغلی و مدیریتی تکمیل کنند.
 - ۱/ ۱/ ۳دوره های توجیهی بدو آستخدآم
ساعات آموزش دوره های توجیهی (موضوع بند  ۵- ۱بخش چهارم نظام آموزش کارمندآن دولت) بر آساس
برنامه آبالغی معاونت (بخشنامه شماره  ۲۰۰/ ۲۶۶۸۰مورخ  )۱۳۹۰۰/ ۱۰/ ۲۰خوآهد بود .در صورتی
که دستگاه نیروی جدیدی آستخدآم کرده آست ،یا برنامه آستخدآم نیروهای جدید رآ دآرد ،باید دوره های
آموزشی توجیهی رآ در برنامه ساالنه پیش بینی کند.
 - ۲/ ۱/ ۳دوره های آموزشی شغلی
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 - ۱/ ۲/ ۱/ ۳دوره های آموزشی مشاغل آختصاصی :ساعات و عناوین دوره های آموزشی شغلی (موضوع
بند  ۵/ ۲ماده  ۵۵بخش چهارم نظام آموزش کارمندآن دولت) باید برآس اس ش ایس تگی ها ،آس تاندآردها و
عناوین دوره های آموزش ی مش اغل آختص اص ی دس تگاه آجرآی ی که به تایید کمیته رآهبری آموزش و توآنمند
سازی دستگاه آجرآی ی رسیده آست ،تعیین شود.
 -۲/ ۲/ ۱/ ۳دوره های آموزش ی مش اغل عمومی :س اعات و عناوین دوره های آموزش ی مش اغل عمومی بر
آس اس آس تاندآردها و عناوین و میزآن س اعت تعیین ش ده در دوره های آموزش ی آبالغی معاونت خوآهد
بود .دس تگاه های آجرآی ی می توآنند بنا به ض رورت و ماهیت فعالیت خود ،دوره های آموزش ی تکمیلی
مورد نیاز مش اغل عمومی رآ در قالب فرم «د» طرآحی و پس آز پیش بینی در برنامه س االنه و تایید کمیته
رآهبری آموزش آجرآ کنند.
دس تگاه های آجرآی ی می توآنند نس بت به طرآحی و تدوین آس تاندآردها و دوره های آموزش ی مورد نیاز آن
دس ته آز مش اغل عمومی که هنوز آز س وی معاونت آعالم نش ده آس ت ،در قالب فرم « د» آقدآم و پس آز
تایید کمیته رآهبری آموزش و توآنمند سازی در برنامه های آموزشی ساالنه پیش بینی نمایند.
 - ۳/ ۱/ ۳دوره های آموزشی عمومی
س اعات و عناوین دوره های آموزش ی عمومی (فرهنگی-آجتماعی ،توآنمندیهای آدآری و فناوری آطالعات)
بر مبنای آس تاندآردها و عناوین و س اعات دوره های آعالم ش ده آز س وی معاونت آس ت .پیش بینی و
برگزآری دوره های آموزشی عمومی که به آستناد تکالیف قانونی ،تصویب نامه ها و تصمیمات مرآجع عالی
رسمی کشور ،آز سوی معاونت مدیریت طرآحی و آبال می گردد در آولویت آست.
 - ۴/ ۱/ ۳دوره های آموزشی مدیرآن
س اعات و عناوین آموزش های مدیرآن (موض وع بند  ۵/ ۴ماده  ۵بخش چهارم نظام آموزش کارمندآن
دولت) بر آس اس آس تاندآردها ،عناوین و میزآن س اعات «س امانه و برنامه تربیت و آموزش مدیرآن»
(موضوع بخشنامه شماره  ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۲۶۶۴مورخ  )۱۳۹۰/ ۱۲/۱۵خوآهد بود .چنانچه دستگاه های
آجرآی ی درخوآس ت طرآحی و آجرآی دوره های ش غلی آختص اص ی ویژه مدیرآن خود در چارچوب نظام
آموزش کارکنان رآ دآش ته باش ند ،باید مش خص ات آنها رآ در قالب فرم «د» به تایید کمیته رآهبری آموزش
برسد.
450

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 - ۲/ ۳ستاد دستگاه آجرآی ی سهم وآحدهای آستانی خود رآ بر مبنای دآده های فرم های «آلف» آحصاء و
برآس اس فرم «ب» به وآحدهای آس تانی خود آعالم می کند .وآحدهای آس تانی موظفند یک نس خه آز برنامه
ه ای آموزش ی س االن ه ک ارمن دآن خود رآ برآی برن ام ه ریزی ب ه مع اون ت توس ع ه م دیری ت
و منابع آنسانی آستاندآری آستان آرسال نمایند.
 - ۳/ ۳پیش بینی دوره ها و پودمان های آموزش ی در حوزه های زیر در فرم های «آلف» و «ب» ض روری
نیست:
 - ۱/ ۳/ ۳دوره ها یا پودمان های آموزش ی که بنا به ض رورت خاص ،به ص ورت محدود و بنا به مقتض یات
حاص ل آز برنامه ها و قوآنین و مقررآت توس ط ش ورآی فنی و یا کار گروه تحول آدآری آس تان برآی مجموعه
آی آز کارکنان دس تگاه های آجرآی ی آس تان برنامه ریزی و آجرآ می ش ود .ولی آین گونه دوره ها باید قبل آز
آجرآ به تایید کمیته آجرآی آموزش وآحدهای آستانی برسد.
 - ۲/ ۳/ ۳دوره ها و یا پودمان های آموزشی گزینش که مسئولیت آجرآی آنها با هیئت عالی گزینش آست.
 - ۳/ ۳/ ۳بورس ها و دوره های آموزشی خارج آز کشور.
 - ۴/ ۳/ ۳دوره ها یا پودمان های آموزش ی ش غل مامور حرآس ت که مس ئولیت برنامه ریزی و آجرآی آن ها
با سازمان حرآست کل کشور و وزآرت آطالعات آست.
 - ۵/ ۳/ ۳دوره ها یا پودمان های آموزش ی که مجوز آنها توس ط دفتر آموزش مدآوم جامعه پزش کی وزآرت
بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی برآی شاغالن ذی ربط در وزآرت مذکور صادر می شود.
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پیوست شماره ()۳
«دستورالعمل سنجش اثربخشی برنامه های اموزشی دستگاه های اجرایاای»
در آجرآی بند «د» ماده  ۴نظام آموزش کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی (موض وع بخش نامه ش ماره ۱۸۳۴
 ۲۰۰/مورخ  ،)۱۳۹۰/ ۱/ ۳۰دس تورآلعمل س نجش آثربخش ی برنامه های آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی
به شرح زیر آبال می شود:
آرزشیابی آموزشی و سنجش آثربخشی برنامه های آموزشی آخرین مرحله آز چرخه آموزش کارکنان آست که
نقش کلیدی در کنترل کیفیت چرخه آموزش ،با فرآهم کردن بازخور ها در خص وص آثربخش ی محتوی و
روش های آموزش ،میزآن تحقق آهدآف تعیین ش ده و آینکه آیا نیازهای ش ناس ای ی ش ده س طوح س ازمانی،
ش غلی و فردی محقق ش ده آند ،آیفا می نماید .بر آس اس بند «د» ماده  ۴نظام آموزش کارمندآن دولت،
آرزشیابی برنامه های آموزشی آز جمله سنجش آثربخشی برنامه ها بر عهده دستگاه های آجرآی ی نهاده شده
آس ت .آین دس تورآلعمل به منظور همس ان س ازی و یکپارچگی در س نجش آثربخش ی برنامه های آموزش ی
طرآحی و تدوین شده آست.
ماده  -۱تعاریف و آصطالحات
آثربخش ی آموزش ی :فوآید و منافع ملموس و نا ملموس حاص ل آز یک برنامه آموزش ی برآی فرآگیرآن و
دستگاه آجرآی ی.
س نجش آثربخش ی آموزش ی :فرآیند آندآزه گیری نتایج آموزش ی (فوآید و منافع ملموس و نا ملموس) یک
برنامه آموزش ی در  ۴س طح آرزش یابی آز طریق مالک ها و آس تاندآردهای آز پیش تعیین ش ده توس ط
دستگاه آجرآی ی.
برنامه آموزشی :به یک دوره آموزشی مصوب در چارچوب نظام آموزش کارمندآن دولت آطالق می شود که
برآی عده آی خاص یا عموم کارمندآن و یا مدیرآن یک دس تگاه آجرآی ی در یک زمان بندی مش خص با
آهدآف تعیین شده ،طرآحی و آجرآ می گردد.
ماده  -۲آهدآف و آنتظارآت

456

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -۱/ ۲فرآهم نمودن بازخورد های الزم و بهنگام در خصوص یک برنامه آموزشی برآی مدیرآن و دست آندر
کارآن آموزش دستگاه های آجرآی ی برآی قضاوت درباره برنامه آموزش و برنامه ریزی برآی بهبود آن.
 - ۲/ ۲تهیه آ مار و آطالعات کمی و کیفی در مورد برنامه های آموزش ی کارمندآن و مدیرآن برآی آرآ یه به
مدیرآن آرشد دستگاه ها و مرآجع نظارتی.
 - ۳/ ۲تص میم گیری در خص وص تدآوم یا عدم تدآوم یک برنامه آموزش ی آز طریق نتایج حاص له آز فرآیند
سنجش آثربخشی آموزشی.
ماده  -۳مدل  ۴سطحی سنجش آثربخشی آموزشی
به منظور س نجش آثربخش ی آموزش ی برنامه های آموزش ی در دس تگاه های آجرآی ی آز مدل  ۴س طحی به
شرح زیر آستفاده شده آست:
 - ۱/ ۳آرزش یابی وآکنش فرآگیرآن آولین س طح ،آرزش یابی عکس آلعمل ها یا وآکنش فرآگیرآن و همچنین
میزآن مش ارکت و درگیری آنها در برنامه آس ت و منظور آز آن وآکنش ی آس ت که ش رکت کنند گان در یک
برنامه آموزش ی در مورد آن برنامه آز خود نش ان می دهند و بیانگر میزآن رض ایتی آس ت که فرآگیرآن آز
برنامه آموزش ی دآرند .آرزش یابی وآکنش ها یا عکس آلعمل ها دآرآی آین آرزش آس ت که می توآند بازخورد
فوری برآی عملکرد مدرس دوره و نیز پیشنهادهای ی برآی بهبود دوره و برنامه آموزشی فرآهم نماید.
 - ۲/ ۳آرزشیابی یادگیری آرزشیابی یادگیری در یک برنامه آموزشی یعنی تعیین حدآقل یکی آز موآرد زیر:
 چه دآنشی فرآ گرفته شده آست چه مهارتی آیجاد شده آست چه نگرشی تغییر یافته آستدر س طح دوم یعنی س طح یادگیری ،در وآقع آین پرس ش مطرح آس ت که آیا فرآگیرآن وآقعا آنچه رآ که
دوره درص دد دس تیابی به آن بوده یادگرفتهآند یا خیر آین نوع آرزش یابی آز آن جهت آهمیت دآرد که
تس لط فرآگیرآن رآ بر دآنش و مهارتهای آرآیه ش ده در دوره نش ان می دهد و در همین حال بازخورد های
الزم رآ به مدرسان و طرآحان در مورد آینکه کدآم آهدآف تحقق یافتهآند و یا تحقق نیافتهآند و باید در دوره
های آموزشی بعدی مجددآ دنبال شوند ،فرآهم می نماید.
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 - ۳/ ۳آرزشیابی تغییر رفتار
س ومین س طح س نجش آثربخش ی آموزش ی عبارتس ت آز :تعیین آین وآقعیت که آیا دآنش و مهارت های
آموخته ش ده در طی دوره های آموزش ی در دس تگاه آجرآی ی به کار گرفته ش دهآند و تغییر محس وس و
معنیدآری در رفتار آفرآد ش رکت کننده در دوره ها به وجود آمده آس ت آین نوع آرزش یابی مدتی پس آز
آتمام دوره معموال  ۶ماه تا یکس ال بعد ،آنجام می ش ود .منظور آز آرزش یابی س طح س وم ،س نجش میزآن
تغییرآت حاص له در رفتار ش غلی به عنوآن نتیجه یادگیری دآنش و مهارتهای جدید در دوره های آموزش ی
آس ت .هنگامی که یادگیری به وقوع پیوس ت ،مرحله بعدی عبارت آز به کارگیری آین مهارت ها در رآس تای
عملکرد ش غلی آس ت .تغییر رفتار یا آنتقال یادگیری به عوآمل متعددی بس تگی دآرد که آک ثر آنها تحت
کنترل مدرس ان دوره ها نیس ت ۵ .آلزآم برآی تغییر رفتار ش غلی موفقیت آمیز ش ناس ای ی ش ده آس ت .آین
عوآمل عبارتند آز:
 -۱عالقه و تمایل به تغییر
 -۲مهارت برآی تغییر
ّ -۳
جو کاری مناسب و مطلوب
 -۴پشتیبانی و حمایت برآی به کارگیری مهارتهای جدید
 -۵پادآش برآی تغییر رفتار
 - ۳/۴آرزشیابی نتایج
س طح چهارم س نجش آثربخش ی برنامه آموزش ی به نتایج و فوآید برنامه آموزش ی برآی دس تگاه آجرآی ی
آختصاص دآرد .پرسش آساسی در آین سطح آین آست که دستگاه آجرآی ی چه نفعی آز برنامه آموزشی آجرآ
ش ده برده آس ت آثرآت س ازمانی دوره چه بوده آس ت آین نوع آرزش یابی مس تلزم گذش ت حدآقل  ۱تا ۲
سال آز زمان برگزآری دوره آست.
ماده  - ۴فرآیند سنجش آثربخشی آموزشی برنامه ها
 - ۱/ ۴دستگاه های آجرآی ی موظفند بر آساس برنامه های آموزشی مصوب سالیانه ،مطابق شاخص های
زیر برنامه سنجش آثربخشی آموزشی دستگاه رآ تهیه و آجرآ کنند:
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 -۱ساعت یا مدت زمان برنامه آموزشی
 -۲آرتباط بین برنامه آموزش با آسترآتژی ها و آهدآف سازمانی
 -۳کاربردی و تخصصی بودن برنامه آموزشی بر آساس نیاز شغلی
 -۴باال بودن هزینه برنامه آموزشی
 -۵باال بودن تعدآد شرکت کنند گان در برنامه آموزشی
 -۶آهمیت زیاد برنامه برآی مدیرآن آرشد دستگاه آجرآی ی
 - ۲/ ۴نحوه آنتخاب حدآقل تعدآد برنامه های آموزشی برآی سنجش در سطوح مختلف آثربخشی آموزشی
برآساس معیارهای فوق به شرح زیر آست:
 )۱وآکنش فرآگیرآن در تمامی برنامه های آموزش ی که توس ط دس تگاه های آجرآی ی برگزآر می ش ود ،باید
مورد سنجش قرآر گیرد.
 )۲یادگیری فرآگیرآن در تمامی برنامه های آموزش ی که توس ط دس تگاه های آجرآی ی و مرآکز و موس س ات
مورد تایید برگزآر می شود ،باید مورد سنجش قرآر گیرد.
 )۳تغییر رفتار فرآگیرآن پس آز آجرآی برنامه آموزش ی که برآی آنها آهدآف رفتاری و کاربردی تعریف ش ده
آس ت در محیط کار کارمندآن و مدیرآن بایس تی مورد س نجش قرآر گیرد .در هر ص ورت تعدآد برنامه های
آرزشیابی شده در آین سطح نبایستی کمتر آز  ۲۵درصد کل برنامه های آموزشی مصوب سالیانه باشد.
 )۴آز بین برنامه های آموزشی که آرزشیابی سطح سوم بر روی آنها آنجام شده آست باید حدآقل  ۳۰درصد
آنها با توجه به معیارهای بند  ،۴-۱توس ط کمیته رآهبری آموزش دس تگاه برآی س طح  ۴س نجش آثربخش ی
آنتخاب شده و مورد سنجش قرآر گیرند.
 - ۳/ ۴دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس روش ها و آبزآرهای زیر ،س نجش آثربخش ی برنامه های
آموزشی رآ در سطوح چهارگانه آنجام دهند:
آلف ) سنجش وآکنش فرآگیرآن
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ش اخص های س نجش :وآکنش فرآگیرآن باید نس بت به آرتباط برنامه آموزش ی با نیاز ش غلی /س ازمانی-
کیفیت محتوی آموزش -مدرس -محیط یادگیری  -زمانبندی آجرآی ی و نظایر آن متناس ب با نوع و محتوی
دوره مورد آرزیابی قرآر گیرد.
آبزآر س نجش :برآی س نجش وآکنش فرآگیرآن آز «پرس ش نامه س نجش وآکنش فرآگیرآن» که در بردآرنده
شاخص های فوق آست ،آستفاده می شود .دستگاه های آجرآی ی می توآنند عالوه بر شاخص های تعریف
شده ،شاخص های آختصاصی دیگری رآ در صورت نیاز برآی برنامه های آموزشی مختلف تعیین کنند.
زمان س نجش :پس آز آتمام برنامه های آموزش ی قبل آز ترک محیط یادگیری باید پرس ش نامه های س نجش
وآکنش فرآگیرآن توسط شرکت کنند گان در برنامه تکمیل شود.
ب ) سنجش یادگیری فرآگیرآن
ش اخص های س نجش :میزآن یادگیری فرآگیرآن در  ۳بخش دآنش /مهارت /نگرش بر آس اس س ر فص ل و
محتوی برنامه آموزش ی س نجیده می ش ود .دآنش /مهارت /نگرش باید بر آس اس هدف های آموزش ی /
رفتاری دوره مورد سنجش قرآر گیرند.
آبزآر سنجش :برآی سنجش یادگیری فرآگیرآن در برنامه های آموزشی آز «آزمون» ( آزمون آستاندآرد /آزمون
مدرس س اخته /آزمون عملی بر حس ب نیاز) باید آس تفاده ش ود .دس تگاه های آجرآی ی موظفند برآی برنامه
های آموزش ی ،آزمون رآ در قبل و پس آز آجرآی آموزش (پیش آزمون -پس آزمون) به منظور تعیین تفاوت
بین یادگیری فرآگیرآن برگزآر کنند.
زمان س نجش :قبل آز ش روع برنامه ،پیش آزمون برگزآر ش ود و حدآک ثر یک هفته پس آز آتمام برنامه باید
پس آزمون آجرآ شود.
ج ) سنجش تغییر رفتار فرآگیرآن
شاخص های سنجش :رفتار فردی /سازمانی یا شغلی که باید فرآگیرآن پس آز آتمام برنامه های آموزشی در
محیط سازمانی خود نشان دهند .آین رفتارها باید بر آساس آهدآف رفتاری دوره تعیین و مورد سنجش قرآر
گیرند
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آبزآر س نجش :برآی س نجش رفتار فرآگیرآن در محیط کار و دس تگاه آجرآی ی آز «پرس ش نامه س نجش رفتار
فرآگیرآن» آستفاده می شود .آین پرسشنامه توسط مدیر بال فصل فرآگیر و خود فرآگیر تکمیل می شود.
زمان سنجش ۳ :آلی  ۶ماه پس آز پایان برنامه آموزشی باید رفتار فرآگیرآن در محیط سازمان مورد سنجش
قرآر گیرد.
د ) سنجش نتایج سازمانی
ش اخص های س نجش :برخی آز ش اخص های ی که در آرزیابی نتایج س ازمانی برنامه های آموزش ی باید مورد
س نجش قرآر گیرند عبارتند آز :آفزآیش کیفیت آرآیه خدمات /آفزآیش بهره وری س ازمانی /حل مس ائل و
مش کالت عملکردی /کاهش هزینه ها  /ص رفه جوی ی /زمان تکمیل طرح ها و پروژه ها  /آفزآیش رض ایت
کارمندآن.
دس تگاه های آجرآی ی موظفند بر آس اس آهدآف و ماهیت برنامه های آموزش ی خود ش اخص های مربوط به
نتایج سازمانی رآ شناسای ی و تعریف کنند.
آبزآر س نجش :برآی س نجش نتایج س ازمانی برنامه های آموزش ی آز نس بت هزینه -فایده و محاس به بازگش ت
در س رمایه گذآری آموزش ) )ROIآس تفاده می ش ود .فرمول تجزیه و تحلیل هزینه -فایده به ش رح زیر
آست:
نسبت هزینه به فایده :هزینه های برنامه آموزش÷ فوآید برنامه آموزش
بازگشت سرمایه گذآری در آموزش :ROIهزینه آموزش  -منافع آموزش  /منافع آموزش
زمان س نجش ۶:ماه تا یک س ال پس آز پایان برنامه آموزش ی ،باید نتایج س ازمانی آنها در محیط س ازمان
مورد سنجش قرآر گیرد.
 - ۴/ ۴دس تگاه های آجرآی ی موظفند در هر س طح آز س نجش آثربخش ی برنامه های آموزش ی آز تحلیل های
آماری توصیفی و آستنباطی مانند میانگین ،آنحرآف معیار ،خطای آستاندآرد و غیره آستفاده کنند.
 - ۵/ ۴دس تگاه های آجرآی ی موظفند پس آز آنجام آثربخش ی برنامه های آموزش ی ،گزآرش مربوط به آن رآ
تهیه و پس آز تایید کمیته رآهبری آموزش به معاونت آرآیه کنند .گزآرش س نجش آثربخش ی باید ش امل:
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نتایج آرزش یابی در س طوح  ۴گانه برآی برنامه های آموزش ی آرزش یابی ش ده به آنض مام تحلیل های آماری
مربوطه باشد.
 - ۶/ ۴معاونت ،ساالنه گزآرش های آرسال شده رآ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرآر می دهد و دستگاه
های آجرآی ی رآ آز نظر میزآن آثربخشی آموزش ها رتبه بندی می نماید و گزآرش نهای ی رآ تهیه و به نحو مقتضی
آطالع رسانی می کند.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد
دوره های اموزشی جدید  -بخشنامه شماره  83078مورخ  1394/5/14سازمان مدیریت و برنامه ریزی
1
کشور
در آجرآی ماده ( )4آص الحیه نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن دس تگاه های آجرآی ی موض وع بخش نامه
ش ماره  200/92/18819مورخ 1392/11/14و بندهای ( 5/3/2( ،)5/3/1( ،)5/2/2و( )5/4نظام
آموزش کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی موض وع بخش نامه ش ماره  200/1834مورخ  1390/1/30و به
منظور رش د فض ایل آخالقی و معنوی و نیز توس عه ظرفیت کارش ناس ی و بهبود ش ایس تگی های عمومی،
ش غلی و مدیریتی کارمندآن دولت ،دوره های آموزش ی بش رح مش خص ات پیوس ت برآی آجرآ در چارچوب
نظام آموزش کارمندآن و دیگر مقررآت مربوط آبال می گردد.
همچنین ب ه منظور بهره من دی آز تم امی ظرفی ت ه ای دس تگ اه ه ا و فرآهم نمودن بس تره ای الزم برآی
مش ارکت مرآکز و موس س ات آموزش ی دولتی و غیردولتی برآی آجرآی دوره های آموزش ی کارمندآن دولت،
ردیف های ذیل جایگزین ردیف های ( )13/1و ( )13/2ماده ( )13بخشنامه شماره 200/92/18819
مورخ ( 1392/11/14موض وع آص الحیه نظام آموزش کارمندآن و مدیرآن دس تگاه های آجرآی ی) می
گردد:
 -1دس تگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزش ی بدو خدمت (توجیهی و تص دی ش غل) ،ش غلی
(ش امل آموزش های ویژه کارمندآن آس تخدآم آزمایش ی ،آرتقاء ش غلی و تمدید قرآردآد) ،آموزش های
فرهنگی و عمومی (ش امل آموزش های فرهنگی و آجتماعی ،توآنمندی های آدآری و فناوری آطالعات) رآ
 1بخشنامه های شماره  394754مورخ  1394/12/9سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شماره  1091808مورخ
 1395/12/22سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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رآس ا و ی ا آز طریق مرکز آموزش و پژوهش ه ای توس ع ه و آین ده نگری (مرکز آموزش م دیری ت دولتی) و
وآحدهای آس تانی ،دآنش گاه ها و موس س ات آموزش عالی و مرآکز و موس س ات تایید ص الحیت ش ده توس ط
آین سازمان ،برنامه ریزی و آجرآ نمایند.
 -2دس تگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزش ی مدیرآن حرفه آی رآ رآس ا و یا آز طریق مرکز آموزش و
پژوهش های توس عه و آینده نگری (مرکز آموزش مدیریت دولتی) و وآحدهای آس تانی ،دآنش گاه ها و
موس س ات آموزش عالی ،برنامه ریزی و آجرآ نمایند .آموزش های مدیرآن س یاس ی (مقامات موض وع ماده
( )71قانون مدیریت خدمات کش وری) ص رفا به عهده مرکز آموزش و پژوهش های توس عه و آینده نگری
(مرکز آموزش مدیریت دولتی) می باشد.
بدیهی آس ت مرآکز و موس س ات تایید ص الحیت ش ده ،ص رفا مجاز به آجرآی دوره های آموزش ی مرتبط با
حیطه تعیین ش ده می باش ند .همچنین کلیه مرآکز و موس س ات آموزش ی دولتی و غیردولتی و دس تگاه های
آجرآی ی موظف هس تن د در برگزآری دوره ه ای آموزش ی ک ارمن دآن دول ت آز م درس ان وآج د گوآهین ام ه
صالحیت تدریس آستفاده نمایند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -علی صفدری
پیوست 83078
دوره های اموزشی مورد نیاز پزشکان  -بخشنامه شماره  1803/67773مورخ  1387/7/27معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو بخش نامه ش ماره  1803/6326مورخ  1385/1/20و در آجرآی بند ( /6و) و به منظور تس هیل و
تس ریع در آمر طرآحی و آجرآی دورههای آموزش ی مورد نیاز پزش کان ش اغل در دس تگاه های آجرآی ی کش ور
آعالم میدآرد:
دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند در ص ورت تص ویب کمیته رآهبری آموزش نس بت به آعزآم ش اغلین در
رشتههای شغلی پزشک و دندآنپزشک به آن دسته آز دورههای آموزشی که مجوز آجرآی آنها توسط دفتر
آموزشهای مدآوم جامعه پزشکی وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر میگردد ،آقدآم نمایند و
لزومی به پیشبینی عناوین آین دوره ها در کلیات برنامههای آموزشی دستگاه و تصویب توسط مرآجع ذی
ربط نمیباشد.
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آض افه مینماید دورههای آموزش ی موص وف با رعایت س ایر ض وآبط و مقررآت موض وعه برآی برخوردآری آز
آمتیازهای پیشبینی ش ده در نظام جدید آموزش کارکنان دولت آز جمله رعایت آرتباط ش غل مورد تص دی
با دورههای آموزشی طی شده ،قابل آحتساب خوآهد بود.
معاون رآهبردی منابع آنسانی  -سید آحمد طباطبای ی
دوره های اموزشی فرهنگی و اجتماعی  -بخشنامه شماره  200/1/30432مورخ 1388/3/31
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو بخشنامه شماره  1803/96358مورخ  ،1382/5/21عناوین و محتوآی دوره های آموزشی فرهنگی
و آجتماعی آز مجموعه دوره های عمومی موضوع بند /3/1ج نظام آموزش کارکنان دولت که با هماهنگی
ستاد آقامه نماز و سازمان تبلیغات آسالمی مورد بازنگری قرآر گرفته و جایگزین دوره های قبلی می شود،
به شرح مشخصات پیوست جهت بهره بردآری و آجرآ آبال میگردد.
دستگاه های آجرآی ی می توآنند با در نظر گرفتن موآرد مندرج در بخشنامه فوق آلذکر و ضوآبط و مقررآت
حاکم بر دورههای عمومی نسبت به آجرآی آنها آقدآم نمایند.
در پایان خاطر نشان میسازد ستاد آقامه نماز نیز مجاز به آجرآی دوره های آموزشی «آدآب و آسرآر نماز»،
« تفسیر برگزیده قرآن کریم» و «حکومت مهدوی و وظایف منتظرآن» میباشد.
معاون رآهبردی منابع آنسانی  -سید آحمد طباطبای ی
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دوره های اموزشی رشته های شغلی حسابدار و - ...بخشنامه شماره  200/1/30433مورخ
1
 1388/3/31معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی بند /2/1ج بخش نامه ش ماره  105/22554مورخ  1380/12/28نظام آموزش کارکنان دولت
و پیرو بخش ن ام ه ه ای ش م اره  1803/47861مورخ  1385/3/24و ش م اره  1803/76582مورخ
 1386/6/5و ش ماره  1803/62311مورخ  1387/7/13مجموع دورههای آموزش ی رش تههای ش غلی
(حسابدآر ،ذیحساب ،بازرس ،حسابرس ،کارگزین ،کارشناس و کاردآن آمور آدآری ،مدیر آدآری و مالی،
مسئول خدمات مالی ،مسئول خدمات آدآری ،کارشناس و کاردآن برنامه و بودجه ،رییس دفتر ،مسئول
دفتر ،منش ی و مس ئول گزینش) که با هدف آیجاد توس عه و دآنش و توآنمندی در ش اغالن و روزآمد کردن
آطالعات و توآنای ی های آنان بازنگری و آص الح ش ده به ش رح پیوس ت آبال و جایگزین دورههای قبلی
میگردد .دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند با درنظر گرفتن ض وآبط مندرج در بخش نامه های مذکور و س ایر
مقررآت حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به برنامه ریزی و آجرآی دوره ها آقدآم نماید.
معاون رآهبردی منابع آنسانی  -سید آحمد طباطبای ی
پیوست 30433
دوره اموزشی اشنایاای با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف  -بخشنامه شماره  200/85863مورخ
 1388/9/10معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی فرآمین مقام معظم رهبری در زمینه آصالح آلگوی مصرف و به منظور تدبیر و بسترسازی برآی
آین مهم مبتنی بر آموزه های دینی ،فرهنگی و علمی و کاربس ت آین آموزه ها در دس تگاه های آجرآی ی،
دوره آموزش ی «آش نای ی با مبانی و آص ول آص الح آلگوی مص رف» با هدف آفزآیش آگاهی و بینش کارمندآن

 1بخشنامه های شماره  394754مورخ  1394/12/9سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شماره  275489مورخ 1397/5/30
سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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دولت نس بت به آص الح آلگوی مص رف و ش ناخت رآهکارهای نهادینه کردن آن برآس اس برنامه پیوس ت،
جهت آجرآ آبال می گردد.
آین دوره آموزش ی در زمره دوره های آموزش عمومی در نظام آموزش کارکنان دولت تلقی می گردد .آمید
آس ت آجرآی آین دوره با رعایت ض وآبط و مقررآت و پس آز طرح در کمیته رآهبری آموزش ی زمینه س از
آصالح آلگوی مصرف در دستگاه های آجرآی ی و جامعه باشد.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
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«مشخصات پودمان اموزشی«اشنایاای با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف»
عنوان دوره :آش نای ی با مبانی و آص ول آص الح آلگوی
مصرف
اهداف دوره:
 آشنای ی فرآگیرآن با مبانی دینی ،علمی و عملی آصالح آلگوی مصرف بسترسازی فرهنگی موضوع آصالح آلگوی مصرف در دستگاه های آجرآی یسرفصلهای دوره:
 تعاریف وآژگان ،آصطالحات و مفاهیم مرتبط (مصرف ،صرفه جوی ی ،آسرآف ،تبذیر،آثربخش ی ،کارآی ی ،بهره وری ،آص الح فرآیند ها ،بهس ازی روشها و رویه ها ،تبیین
آلگوی مصرف ،شاخصها و آستاندآردها و )...
 بررس ی مب انی دینی ،آخالقی و فرهنگی آلگوی مص رف ب ا ت اکی د بر مف اهیم قرآنی وآموزههای رسول گرآمی آسالم (ص) و آئمه آطهار (ع) و علماء دینی
 پیامدهای آسرآف در دستگاه های آجرآی ی رآبطه آصالح آلگوی مصرف با عدآلت و رفاه آجتماعی ضرورت آستاندآرد سازی و آصالح آلگوهای مصرف در دستگاه های آجرآی ی مرآحل و رآهکارهای نهادینه کردن آس تاندآردها و آلگوهای مص رف آص الح ش ده دردستگاه های آجرآی ی
 مقایس ه آجمالی برخی آز آلگوهای مص رف جهانی در حوزههای منابع آنس انی ،موآد وآنرژی فضا و تجهیزآت و ...
 بررس ی آجمالی برخی آز آلگوهای مص رف به ص ورت موردی حس ب ماهیت و وظایفدستگاه آجرآی ی
 برنامه های دس تگاه های آجرآی ی جهت مدیریت هزینهها در رآس تای آص الح آلگویمصرف
روش ارزیابی :آمتحان
روش اموزش :حضوری و غیرحضوی
میزان ساعت8 :
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دوره اشنایاای با نظام هدفمند کردن یارانه ها  -بخشنامه شماره  200/1001-12مورخ 1388/10/22
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
فلسفه وجودی تبیین و تدوین طرح تحول آقتصادی آز سوی دولت محترم با نگاهی علمی ،درون زآ و
منسجم ،آستفاده آز ظرفیت ها برآی تعالی و آرتقاء و بهره وری و ماال حل مشکالت آقتصادی کشور ،در
خور شان نظام مقدس جمهوری آسالمی آیرآن آست .نظام هدفمند کردن یارآنه ها که یکی آز سرفصلهای
آساسی طرح تحول آقتصادی می باشد به منظور آصالح ساختار و توزیع عادالنه درآمد و آثربخشی یارآنه ها
پیش بینی گردیده آست .در آین رآستا دوره آموزشی «آشنای ی با نظام هدفمند کردن یارآنه ها» با هدف
فرهنگ سازی و آفزآیش آگاهی و دآنش کارمندآن دولت بر آساس برنامه پیوست ،جهت آجرآ آبال می
گردد.
آین دوره آموزشی در زمره دوره های آموزش عمومی در نظام آموزش کارکنان دولت تلقی می شود .الزم آست
دستگاه های آجرآی ی با رعایت ضوآبط و مقررآت ،بستر مناسب برآی آجرآی دوره رآ فرآهم آورند.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
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دوره های اموزشی اشنایاای با قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مالی  -بخشنامه
شماره  200/25900مورخ  1389/5/18معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
قوآنین و مقررآت جاری خصوصا قوآنین مرجعی چون قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوآنین مالی
و محاسباتی کشور به عنوآن رآهنمای عمل مدیرآن در نظام آدآری کشور بوده و آشنای ی و کاربست مفاد
آین قوآنین توسط آنان می توآند بسترساز آستقرآر بهینه قوآنین و در نتیجه آیجاد تحول در نظام آدآری
گردد.
به همین سبب به منظور آشنای ی مدیرآن با آین قوآنین مرجع در آین مرحله دو دسته دوره آموزشی تحت
عناوین آشنای ی با قانون مدیریت خدمات کشوری و آشنای ی با قوآنین و مقررآت مالی و محاسباتی به صورت
کاربردی به شرح جدآول یک و دو طرآحی و تدوین شده جهت آجرآ آبال می گردد.
آین دوره های آموزشی برآی مدیرآن مصوب و آلزآمی تلقی شده و دستگاه های آجرآی ی موظفند آز طریق
کمیته های رآهبری آموزش در برنامه ریزی های آموزشی ساالنه خود پیش بینی و برآی کلیه مدیرآن خود
آجرآ نمایند.
جدول شماره یک :دوره اشنایاای با قانون مدیریت خدمات کشوری
میزان
جامعه هدف
عنوان دوره
ردیف
ساعت
 1آشنای ی با قانون مدیریت خدمات کلیه مدیرآن سطوح عالی و 8
کشوری
میانی
13
 2آشنای ی با قانون مدیریت خدمات کلیه مدیرآن سطح پایه
کشوری

نوع دوره
آلزآمی
آلزآمی
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جدول شماره دو :دوره های اموزشی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

میزان سطوح مدیران
عنوان دوره
ساعت عملیاتی میانی عالی
*
*
آشنای ی با قوآنین دیوآن محاسبات و محاسبات عمومی کشور 6
*
آشنای ی با قوآنین دیوآن محاسبات و محاسبات عمومی کشور 4
*
*
*
آشنای ی با قانون مجازآت آسالمی فصل تعدیات مامورآن دولت 4
*
آشنای ی با قانون تنظیم بخشی آز مقررآت مالی دولت و قانون 4
آلحاق موآد با آن
*
*
آشنای ی با قانون تنظیم بخشی آز مقررآت مالی دولت و قانون 6
آلحاق موآد
*
4
آشنای ی با قوآنین و مقررآت آموآل دولتی
*
*
6
قانون برگزآری مناقصات
*
4
قانون برگزآری مناقصات
*
*
آشنای ی با قانون برنامه و بودجه(مصوب  10آسفند )51و قانون 4
بودجه 1389

 محتوآی آموزشی دوره های فوق آلذکر به صورت آستاندآرد و در قالب لوح فشرده تهیه و تدوین شدهآست .دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات مجری آموزش کارکنان موظف به آستفاده آز آنها در آجرآی
دوره های آموزشی می باشند.
 دستگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزشی رآ رآسا توسط وآحدهای آموزش خود یا آز طریق مرکزآموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش آستاندآری ها و همچنین مرآکز و موسسات آموزشی تایید
صالحیت شده در حوزه آدآری و مالی برگزآر نمایند.
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 صالحیت حرفه آی مدرسین آین دسته آز آموزش ها توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و آفرآدیمی توآنند به آمر تدریس در آین دوره ها آشتغال یابند که دآرآی گوآهینامه صالحیت آز سوی مرکز یاد شده
باشند.
 عالوه بر آرزشیابی که آز سوی دستگاه های آجرآی ی آنجام خوآهد شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایهآنسانی رییس جمهور و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع آنسانی آستاندآری ها بر کیفیت آجرآی دوره ها
نظارت خوآهند دآشت.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
دوره های اموزشی مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت  -بخشنامه شماره  200/40573مورخ
 1389/8/5معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور برقرآری آرتباط بهینه بین مردم و دولت و آفزآیش آگاهی و نهادینه کردن پاسخگوی ی مدیرآن در
حیطه مسئولیت خود ،مجموعه «دوره های آموزشی مرتبط با سامانه آرتباط مردم و دولت (سامد)» ،به
شرح جدول زیر طرآحی و برآی آجرآ آبال می گردد .آین دوره ها در قالب دوره های آموزشی بهبود مدیریت،
ویژه مدیرآن پایه و میانی مصوب تلقی شده و دستگاه های آجرآی ی موظفند پس آز طرح در کمیته رآهبری
آموزش نسبت به برنامه ریزی و آجرآی آن آقدآم نمایند.
ردیف
1
2
3

عنوان
آبعاد حکمرآنی علوی و پاسخگوی ی در آسالم
آشنای ی با سامانه آلک ترونیکی سامد
نظارت همگانی و سرمایه آجتماعی

مدت زمان اموزش
 4ساعت
 4ساعت
 8ساعت

 محتوی آموزشی دوره های فوق آلذکر به صورت آستاندآرد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تهیه وتدوین خوآهد شد .دستگاه های آجرآی ی و مرآکز و موسسات مجری آموزش کارکنان موظف به آستفاده آز
آنها در آجرآی دوره های آموزشی می باشند.
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 دستگاه های آجرآی ی می توآنند دوره های آموزشی رآ رآسا توسط وآحدهای آموزش خود یا آز طریق مرکزآموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش آستاندآری ها و همچنین مرآکز و موسسات آموزشی تعیین
صالحیت شده برگزآر نمایند.
 صالحیت حرفه آی مدرسین آین دسته آز آموزش ها توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و آفرآدیمی توآنند به آمر تدریس در آین دوره ها آشتغال یابند که دآرآی گوآهینامه صالحیت آز سوی مرکز یاد شده
باشند.
 عالوه بر آرزشیابی که آز سوی دستگاه های آجرآی ی آنجام خوآهد شد ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایهآنسانی رییس جمهور و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع آنسانی آستاندآری ها بر کیفیت آجرآی دوره ها
نظارت خوآهند دآشت.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
توسعه و توانمندسازی کارمندان دولت توسط مرکز اموزش مدیریت دولتی  -بخشنامه شماره
 200/43500مورخ  1389/8/22معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
توسعه و توآنمند سازی مدیرآن دولتی به عنوآن رآهبرآن سرمایه های آنسانی در دستگاه های آجرآی ی مبتنی
بر آصول و آرزش های آسالمی  ،دآنش پیشرفته و فناوری های جدید ملهم آز ویژگی های مصرح در سند
چشم آندآز جمهوری آسالمی آیرآن  ،سیاست های کلی نظام آدآری آبالغی آز سوی مقام معظم رهبری و
قانون مدیریت خدمات کشوری  ،مستلزم بازطرآحی رویکردها  ،فرآیندها  ،ساختارها و رویه های توسعه
متکی بر سهم برتر منابع آنسانی و سرمایه های آجتماعی آست .در رآستای تحقق آین آمر و همچنین عملیاتی
کردن سیاست های جدید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور ،تمشیت آمور آموزشی
و پژوهشی در قلمرو توسعه سازمانی و توسعه منابع آنسانی به ویژه توسعه مدیرآن در موآرد زیر آز طریق
مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری و بهرهگیری آز ظرفیت های دستگاه های آجرآی ی و بخش غیر دولتی
آنجام خوآهد شد.
 .1تهیه محتوآی آموزشی مجموعه قوآنین مربوط به حوزه منابع آنسانی  ،آمور آستخدآمی و ترویج فرهنگی
آن در قالب منابع چاپ ی و آلک ترونیکی
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 .2طرآحی یا تدوین و آجرآی برنامه های آموزشی مدیرآن  ،کارشناسان و کارکنان دولت برآساس مصوبات
معاونت در قالب برنامه آموزشی و آجرآء در مرکز و آستانها با آستفاده آز ظرفیت بخش خصوصی
 .3طرآحی نظام آدآری مطلوب با توجه به آسناد باالدستی و به ویژه سیاست های کلی نظام آدآری آبالغی
آز سوی مقام معظم رهبری در قالب یک ستاد ویژه و مشارکت سایر دستگاه ها و آندیشمندآن
دآنشگاهی
 .4تهیه مطالب مورد نیاز در همکاری های بین آلملل به ویژه در حوزه آموزش مدیریت بهبود سیستم
های طرآحی و آجرآی سیستم با همکاری بخش غیر دولتی
 .5طرآحی ،برگزآری ،توسعه و آرزشیابی دوره های مشترک آموزش عالی با همکاری دستگاه ها  ،دآنشگاه
ها و مرآکز آموزشی پژوهشی معتبر دآخلی و خارجی
 .6طرآحی و آجرآی همایش های تخصصی ،ملی و بینآلمللی به منظور آفزآیش ظرفیتهای معرفتی،
علمی و روش شناختی و پاسخگوی ی به نیازهای آدآره آمور عمومی
 .7توسعه شبکههای آموزش مجازی علمی-کارشناسی به بهرهگیری آز فناوری های نوین آطالعاتی برآی
تولید ،تبادل و آنتقال دآنش مدیریت ،برنامهریزی و آدآره آمور عمومی
 .8آعتبارسنجی مؤسسات آموزشی دستگاه های دولتی و غیردولتی متقاضی آجرآی دورههای آموزش ضمن
خدمت کارکنان دولت و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
اخذ گواهی تایید صالحیت مدرسان از مرکز اموزش مدیریت دولتی  -بخشنامه شماره 200/20549
مورخ  1390/8/18معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با عنایت به سوآل های مکرری که آز سوی دستگاه های آجرآی ی در زمینه محتوی و مدرسین دوره های
آموزشی که آز سوی آین معاونت به عنوآن دوره های عمومی ،فرهنگی و بهبود مدیریت آبال می گردد و
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همچنین موسسه های غیر دولتی که می توآنند آز خدمات آنان در فرآیند آموزش و آزمون های آستخدآمی
بهره مند گردند ،آعالم می گردد:
دستگاه های آجرآی ی باید در آجرآی آین دسته دوره ها آز محتوی تایید و آعالم شده توسط مرکز آموزش
مدیریت دولتی بهره گیری نموده و صرفا مدرسینی می توآنند در آین دوره ها به تدریس آشتغال یابند که
گوآهی صالحیت آز مرکز یاد شده رآ دآشته باشند و آستفاده آز محتوآ و ک تب متفرقه در آین زمینه ها مجوزی
ندآرد.
در صورتیکه دوره های ی آعالم گردد ولی محتوی آن آز سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی تایید و آعالم نشده
و یا مدرسینی برآی آن دوره ها تایید صالحیت نشده باشند ،دستگاه ها می توآنند تا زمان آعالم مرکز ،با
تایید کمیته رآهبری دستگاه که با عضویت نماینده آین معاونت تشکیل می شود در آین زمینه آقدآم نمایند.
در پایان خاطر نشان می سازد بهره گیری آز خدمات موسسه های غیردولتی در فرآیند آموزش و آزمون های
آستخدآمی در صورتی مجاز آست که آین دسته آز موسسه ها گوآهینامه تایید صالحیت رآ حسب مورد آز
آین معاونت ،مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا دفاتر آموزش و پژوهش آستاندآری ها آخذ نموده باشند.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
دوره اموزشی اموزش خانواده  -بخشنامه شماره  200/91/34444مورخ  1391/8/2معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بنا به پیش نهاد مرکز آمور زنان و خانوآده و به آس تناد مفاد فص ل نهم قانون مدیریت خدمات کش وری،
دورههای آموزش ی فرهنگی و عمومی با موض وع آموزش خانوآده به ش رح پیوس ت جهت آقدآم قانونی
آعالم میگردد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
پیوست 34444
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دوره اموزشی معرفت و بصیرت حسینی  -بخشنامه شماره  200/91/36478مورخ 1391/9/6
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور تعمیق سطح بینش مدیرآن و کارمندآن دولت نسبت به مفاهیم وآالی مک تب و نهضت آباعبدﷲ
آلحسین (ع) و آلگوگیری آز روحیه جهادی و والیت مدآری و همت وآالی عاشورآییان در عرصه مدیریت
کشور ،دوره آموزش عمومی معرفت و بصیرت حسینی به شرح طرح درس پیوست جهت آجرآ آبال می
گردد.
دستگاه های آجرآی ی میتوآنند در آجرآی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و با در نظر گرفتن
ضوآبط و مقررآت مربوط ،نسبت به برنامه ریزی و آجرآی آن آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
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دوره اموزشی حکومت مهدوی و وظایف منتظران  -بخشنامه شماره  200/91/36479مورخ
 1391/9/6معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با عنایت به فرآهم آمدن بستر آجرآی مجازی دوره آموزش حکومت مهدوی و وظایف منتظرآن آبالغی در
بخشنامه شماره  200/1/30432مورخ  1388/3/31آز سوی مرکز تخصصی مهدویت آز مرآکز تخصصی
حوزه علمیه قم دستگاه های آجرآی ی میتوآنند با رعایت قوآنین و مقررآت موضوع نسبت به برنامه ریزی و
آجرآی دوره یاد شده به صورت مجازی آز طریق مرکز یاد شده آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
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دوره های اموزشی بنیان های حکومت اسالمی و  - ...بخشنامه شماره  200/91/36972مورخ
 1391/9/18معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور آرتقاء سطح آگاهیهای فرهنگی و عمومی مدیرآن و کارمندآن دولت در حوزه مبانی و آصول متعالی
دینی و آرزشهای آنقالب آسالمی دورههای آموزشی بنیان های حکومت آسالمی و والیت فقیه  ،سبک
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زندگی بر مبنای آموزه های دینی  ،آشنای ی با آلگوی آیرآنی -آسالمی پیشرفت  ،آشنای ی با طرح شجره طیبه
صالحین و مردم ساالری آسالمی  ،به شرح طرح درس های پیوست جهت آجرآ آبال میگردد.
دستگاه های آجرآی ی میتوآنند با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط نسبت به برنامه ریزی و آجرآی دوره های
فوق برآی مدیرآن و کارمندآن خود آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
پیوست 36972
دوره های اموزشی پیگیری و کنترل عوامل خطرساز و  - ...بخشنامه شماره  200/91/36973مورخ
 1391/9/18معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بمنظور آرتقاء سطح دآنش عمومی مدیرآن و کارمندآن دوره آموزشی پیگیری و کنترل عوآمل خطرساز
بیماریهای قلبی و عروقی (موضوع بند  7مصوبه شماره  44855/85826مورخ  )1389/4/22و دوره-
های مدیریت پیشگیری آز وقوع جرم و آسیبهای آجتماعی  ،مالیات بر آرزش آفزوده و پدآفند
غیرعامل به شرح طرح درسهای پیوست برآی آجرآ آبال میگردد.
دستگاه های آجرآی ی می توآنند با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط نسبت به برنامه ریزی و آجرآی دورههای
مذکور آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
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دوره اموزشی مدیریت دانش  -بخشنامه شماره  200/91/38194مورخ  1391/9/29معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور آرتقاء س طح آگاهیهای عمومی مدیرآن دولتی و کارش ناس ان دس تگاه های آجرآی ی در رآس تای
تحقق بند  16سیاستهای کلی نظام آدآری آبالغی آز سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دآنش بنیان کردن
نظام آدآری آز طریق بکارگیری آص ول مدیریت دآنش و یکپارچه س ازی آطالعات با آبتناء بر آرزش های
آس المی و نیز به منظور بس تر س ازی و فرآهم آوردن تمهیدآت الزم جهت آس تقرآر نظام مدیریت دآنش در
دستگاه های آجرآی ی دوره آموزشی« مدیریت دآنش » به شرح طرح پیوست جهت آجرآ آبال میگردد.
دس تگاه های آجرآی ی می توآنند با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط نس بت به برنامه ریزی و آجرآی دوره
فوق برآی مدیرآن و کارشناسان خود آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
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دوره های اموزشی اشنایاای با سامانه ملی قوانین و مقررات و - ...بخشنامه شماره 200/91/41234
مورخ  1391/10/27معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی فص ل نهم قانون مدیریت خدمات کش وری دوره های آموزش ی عمومی آش نای ی با س امانه ملی
قوآنین و مقررآت جمهوری آس المی آیرآن و آش نای ی با علوم و معارف دفاع مقدس به ش رح طرح درس های
پیوست جهت آجرآ آبال می گردد.
دستگاه های آجرآی ی می توآنند با در نظر گرفتن ضوآبط و مقررآت آموزش کارمندآن نسبت به برنامه ریزی
و آجرآی آنها آقدآم نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -غالمحسین آلهام
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دوره های اموزشی بنیان مدیریت امنیت اطالعات و - ...بخشنامه شماره  367237مورخ
 1397/7/15سازمان اداری و استخدامی کشور
به منظور آرتقاء سطح آگاهی و دآنش کارکنان و مدیرآن نسبت به آمنیت تولید و تبادل آطالعات در فرآیند
کاربری فناوری آطالعات و روش های حفاظت آز آمنیت آطالعات در دس تگاه های آجرآی ی ،دوره های
آموزش ی «بنیان مدیریت آمنیت آطالعات» برآی مدیرآن حرفه آی و «آمنیت کاربری فناوری آطالعات»
برآی عموم کارکنان دولت به شرح مشخصات پیوست جهت آجرآء آبال می گردد.
آین دوره ها در زمره آموزش های مصوب تلقی شده و الزم آست دستگاه های آجرآی ی پس آز پیش بینی آنها
در کلیات برنامه های آموزش ی س االنه ،بر آس اس نظام آموزش کارمندآن دولت نس بت به برنامه ریزی و
آجرآی آنها آقدآم نمایند .ش ایان ذکر آس ت دوره «آمنیت کاربری فناوری آطالعات» جایگزین دوره ش بکه
و آمنیت آطالعات در سازمان ها موضوع بخشنامه شماره  145099مورخ  1393/11/20می گردد.
معاون سرمایه آنسانی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -سید صدرآلدین صدری نوش آبادی
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برنامه های اموزشی ساالنه  -بخشنامه شماره  1335268مورخ  1396/5/22سازمان اداری و
استخدامی کشور
با عنایت به آهمیت و نقش برنامههای آموزش ی هدفمند در توس عه دآنش و مهارتهای ش غلی مورد نظر و
ض رورت مدیریت موثر برنامههای آموزش ی س االنه ها در دس تگاه های آجرآی ی متناس ب با آلزآمات نظام
آموزش کارمندآن دولت و نیازهای وآقعی و نیز آعتباربخش ی برنامههای آموزش ی به منظور بهرهمندی آز
کاربردها و آمتیازآت پیش بینی شده در نظام آموزش کارمندآن ،دستگاه های آجرآی ی الزم آست مشخصات
کلیه برنامه های آموزشی ساالنه خود رآ به تفکیک ستاد و وآحدهای آستانی بر آساس آلزآمات و فرآیندهای
پیش بینی شده در دستورآلعمل تهیه و تصویب برنامههای آموزشی ساالنه دستگاه های آجرآی ی موضوع
پیوس ت ش ماره ( )2بخش نامه ش ماره  200/92/18819مورخ  ،1392/11/14پس آز تایید کمیته
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س رمایه آنس انی دس تگاه با آمض ای باالترین مقام مس ئول نیروی آنس انی جهت آرزیابی ،به آین س ازمان
آرسال نمایند.
همچنین با عنایت به آهمیت آموزش های مدیریتی عمومی مدیرآن مبتنی بر ش ایس تگی های مورد نظر و
آرتقای آثربخشی آجرآی آین دوره ها آز طریق آستفاده آز محتوآ و موآد آموزشی آستاندآرد در کلیه دستگاه
های آجرآی ی سطح ملی و آستانی ،برنامهریزی و آجرآی دورههای آموزشی مصوب مدیرآن حرفهآی صرفا بر
عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و وآحدهای آموزش و پژوهش س ازمان مدیریت و برنامهریزی آس تانها،
آموزش مدیرآن سیاسی (مقامات موضوع ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کشوری) بر عهده مرکز آموزش
مدیریت دولتی و آجرآی دورههای آموزشی توجیهی بدو خدمت بر عهده دستگاه های آجرآی ی ،مرکز آموزش
مدیریت دولتی و وآحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامهریزی آستان ها میباشد.
معاون سرمایه آنسانی  -علی آکبر آولیاء
دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صالحیت مراکز و موسسات اموزشی متقاضی برگزاری دوره های
اموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت  -بخشنامه شماره  1558505مورخ  1396/9/18سازمان
اداری و استخدامی کشور
در رآس تای آجرآی تبص ره ماده ( )59قانون مدیریت خدمات کش وری و ماده ( )4آیین نامه آجرآی ی فص ل
نهم قانون مذکور موض وع تعیین ص الحیت و آعتبارس نجی مرآکز و موس س ات آموزش ی و به منظور بهره
مندی دس تگاه های آجرآی ی آز ظرفیت ها و توآنمندی های موس س ات آموزش ی غیردولتی ،به پیوس ت
دس تورآلعمل آعتبارس نجی و تعیین ص الحیت مرآکز و موس س ات آموزش ی متقاض ی برگزآری دوره های
آموزشی حضوری ویژه کارمندآن دولت برآی آجرآء آبال می گردد.
دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صالحیت مراکز و موسسات اموزشی متقاضی برگزاری دوره های
اموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت
به منظور بهره مندی آز ظرفیت ها و توآنمندی های موسسات آموزشی غیردولتی در چارچوب نظام آموزش
کارمندآن دولت و در آجرآی تبص ره ماده ( )59قانون مدیریت خدمات کش وری و ماده ( )4آیین نامه
آجرآی ی فص ل نهم قانون مذکور ،دس تورآلعمل آعتبارس نجی و تعیین ص الحیت مرآکز و موس س ات آموزش ی
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متقاضی برگزآری دوره های آموزشی کارمندآن دولت ،به آنضمام ( )2جدول و ( )18فرم پیوست برآی آجرآ
آبال می گردد:
ماده  -1تعاریف و آختصارآت:
سازمان :سازمان آدآری و آستخدآمی کشور.
وآحد آستانی سازمان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان.
حیطه آموزشی :مجموعه آموزش های تخصصی هم سنخ که آز لحاظ موضوعی در یک حوزه قرآر می گیرند.
موس س ه :به مرکز ،موس س ه ،ش رکت و آنجمن علمی-آموزش ی غیردولتی که درخوآس ت آجرآی دوره های
آموزشی کارمندآن دولت در حیطه آی خاص رآ دآشته و پس آز طی فرآیند آعتبارسنجی ،آز سازمان گوآهی
نامه صالحیت دریافت می نمایند ،آطالق می شود.
آعتبارسنجی :عبارت آست آز فرآیند بررسی توآن تخصصی و کیفیت موسسه آموزشی متقاضی ،برآی آعطای
گوآهینامه ص الحیت جهت آجرآی دوره های آموزش ی کارمندآن دولت در حیطه /حیطه های آموزش ی
مشخص.
گوآهینامه ص الحیت :مدرک و مجوزی آس ت که پس آز طی فرآیند آعتبار س نجی ،توس ط س ازمان و یا
وآحدهای آس تانی س ازمان برآی موس س ه متقاض ی به عنوآن مجوز برگزآری دوره های آموزش ی مورد نیاز
دس تگاه های آجرآی ی در چارچوب نظام آموزش کارمندآن دولت ،در یک یا چند حیطه آموزش ی ص ادر می
گردد (فرم های شماره  17و .)18
گوآهینامه صالحیت گستره آستانی :آجازه فعالیت برآی برگزآری دوره های آموزشی کوتاه مدت به موسسه
در سطح یک آستان و در یک یا چند حیطه آموزشی.
گوآهینامه صالحیت گستره کشوری :آجازه فعالیت برآی برگزآری دوره های آموزشی کوتاه مدت به موسسه
در بیش آز یک آستان و در یک یا چند حیطه آموزشی.
ماده  -2موس س ه پس آز طی فرآیند آعتبارس نجی و آخذ گوآهینامه ص الحیت آز س ازمان و یا وآحدهای
آس تان س ازمان ،می توآند دوره های آموزش ی مورد نیاز دس تگاه های آجرآی ی رآ در حیطه /حیطه های
آموزشی مشخص شده با رعایت ضوآبط آین دستورآلعمل و نظام آموزش کارمندآن دولت ،برگزآر نماید.
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ماده  -3شرآیط آعتبارسنجی
آلف) گستره آستانی:
 -1دریافت موآفقت آصولی آز سازمان یا وآحد آستانی سازمان ،در صورت لزوم ،به منظور ثبت و یا تغییر
آساسنامه در مرآجع قانونی برآی برگزآری دوره های آموزشی کارمندآن دولت.
تبصره :آخذ موآفقت آصولی به منزله مجوز نهای ی آین سازمان تلقی نمی گردد و برگزآری دوره های آموزشی
کارکنان دولت منوط به آعتبارسنجی و دریافت گوآهینامه صالحیت می باشد.
 -2دآش تن حدآقل  60متر مربع فض ای آموزش ی (حدآقل دو کالس مجهز به آمکانات آموزش ی مناس ب)،
 35متر مربع فضای آدآری و  15مترمربع آمکانات رفاهی و فرهنگی متناسب با ظرفیت آموزشی که به طور
کامل و مستقل به صورت ملکی یا آستیجاری در آختیار موسسه باشد (برآی یک حیطه آموزشی).
 -3برخوردآری آز حدآقل نیروی آنس انی ( 1نفر کادر آدآری به آزآی هر دو حیطه آموزش ی مورد تقاض ا1 ،
نفر کارش ناس متخص ص موض وعی به آزآی هر حیطه آموزش ی مورد تقاض ا و  1نفر کارش ناس در رش ته های
تحصیلی مرتبط با آموزش).
 -4برخوردآری مدیرعامل موس س ه آز حدآقل مدرک تحص یلی علمی دآنش گاهی فوق لیس انس یا معادل آن
(بر آساس مجوزهای صادره آز سوی سازمان) در رشته های تحصیلی مرتبط با یکی آز حیطه های آموزشی
مورد تقاضا (در خصوص سایر حیطه های آموزشی درخوآستی ،رشته تحصیلی آعضای هیئت مدیره مبنای
تصمیم گیری می باشد).
 -5برخوردآری مدیر عامل آز حدآقل دو سال سابقه مدیریت وآحد آموزشی یا تدریس حدآقل  200ساعت
در زمینه حیطه آموزشی مورد تقاضا.
 -6آحرآز آش نای ی مدیر عامل موس س ه و کادر آموزش ی با نظام آموزش کارمندآن دولت و دس تورآلعمل
آعتبارسنجی توسط سازمان و وآحدهای آستانی سازمان.
تذکر  :1مدیر عامل و کادر آموزش ی موس س ه ،پس آز دریافت گوآهینامه ص الحیت موظفند ،حدآک ثر
ظرف مدت یکماه ،در دوره آموزش ی آش نای ی با نظام آموزش کارمندآن و دیگر دوره های ی که آز س وی
سازمان برآی موسسات تایید صالحیت شده پیش بینی می گردد ،شرکت نمایند.
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تذکر  :2در ص ورت تغییر مدیرعامل موس س ه و هر یک آز کادر آموزش ی در طی مدت آعتبار گوآهینامه
صالحیت  ،آفرآد جایگزین موظفند حدآک ثر ظرف مدت یک ماه آز تاریخ آنتصاب و آشتغال در موسسه،
در خصوص گذرآندن دوره آموزشی و آخذ گوآهینامه آقدآم نمایند.
تذکر  :3ش روع فعالیت موس س ه و برگزآری دوره های آموزش ی برآی دس تگاه های آجرآی ی ،پس آز آخذ
گوآهینامه ص الحیت ،منوط به ش رکت در دوره آموزش ی آش نای ی با نظام آموزش کارمندآن دولت و
دستورآلعمل آعتبارسنجی می باشد.
 -7آرآیه تعهدنامه توسط مدیر عامل و آعضای هیئت مدیره موسسه متقاضی ،مبنی بر عدم شمول به مفاد
آصل  141قانون آساسی بر آساس فرم شماره (.)11
 -8دآرآ بودن شرآیط ذیل برآی مدیر عامل موسسه:
 -1/8دآشتن تابعیت آیرآنی.
 -2/8ندآشتن محکومیت کیفری موثر به آستناد ماده ( )25قانون مجازآت آسالمی مستند به تایید مرآجع
ذی ربط.
 -3/8عدم آعتیاد به موآد مخدر مستند به تایید مرآجع ذی ربط.
 -4/8حسن شهرت در حوزه فعالیت به تشخیص مرجع صادر کننده گوآهینامه صالحیت .
 -5/8آقرآر به آلتزآم به قانون آساسی.
 -9برخوردآری موسسه آز حدآقل های تعیین شده در فرم شماره ( )2و آرآیه مدآرک مربوط.
تذکر :موس س ه در ص ورت دآرآ بودن ش رآیط الزم بر آس اس آمتیازآت جدول ش ماره ( ،)1می توآند آبتدآ
حدآک ثر در س ه حیطه آموزش ی مرتبط و در یک گروه آز گروه های تعیین ش ده در جدول ش ماره (،)2
گوآهینامه صالحیت آخذ نماید .همچنین موسسه می توآند در سایر حیطه های آموزشی گروه مربوطه،
پس آز آتمام مدت آعتبار مجوز ،گوآهینامه صالحیت دریافت کند.
ب) گستره کشوری
متقاض یان آعتبارس نجی در گس تره کش وری عالوه بر ش رآیط بند (آلف) ماده ( ،)3باید دآرآی ش رآیط ذیل
باشند:
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 -1بر آساس آساسنامه ،موسسه آجازه فعالیت و تاسیس شعبه در آستان های دیگر رآ دآشته باشد.
 -2توآنمندی و صالحیت شعبات آستانی موسسه متقاضی آز حی فضای آموزشی و غیرآموزشی ،آمکانات
و تجهیزآت و منابع آنس انی (به عنوآن یک وآحد کامال آموزش ی وآجد حدآقل ش رآیط و ض وآبط تعیین ش ده
در بند آلف فرم ش ماره ( )2آین دس تورآلعمل) در حیطه /حیطه های آموزش ی مورد تقاض ای گس تره
کشوری به تایید وآحدهای آستانی سازمان ،که موسسه در آن آستان فعالیت می نماید ،رسیده باشد.
 -3دآرآ بودن س امانه مدیریت آموزش در تمام ش عبات و آمکان مدیریت یکپارچه برنامه های آموزش ی آز
بخش مرکزی موسسه متقاضی.
 -4برگزآری حدآقل ( )5دوره آموزشی تخصصی مرتبط با حیطه /حیطه های آموزشی مورد تقاضا.
 -5موس س ه دآرآی گروه نیازس نجی و طرآحی آموزش ی (حدآقل  2نفر) ،گروه برنامه ریزی و آجرآی آموزش
(حدآقل  4نفر) و گروه آرزشیابی و نظارت آموزشی (حدآقل  2نفر) در شعبه آصلی باشد.
 -6کسب حدآقل آمتیازآت گستره کشوری بر آساس جدول شماره (.)1
تذکر :درخوآس ت آولیه موس س ه متقاض ی آعتبارس نجی در گس تره کش وری به س ازمان آرآیه می ش ود و
وآحدهای آس تانی س ازمان بر آس اس درخوآس ت س ازمان ،نس بت به بررس ی و جمع آوری آطالعات در
چارچوب ض وآبط آین دس تورآلعمل آز ش عبات موس س ه متقاض ی در آس تان آقدآم و برآی ص دور مجوز به
سازمان آرسال خوآهند کرد.
ماده  -4فرآیند درخوآست آعتبارسنجی برآی آخذ گوآهینامه صالحیت :
 -1تکمیل و آرآیه فرم های ش ماره ( )5( ،)4( ،)3( ،)1و ( )6و مدآرک و مس تندآت مورد نظر در فرم
ش ماره ( ،)2همچنین آرآیه مدآرک و مس تندآت الزم برآس اس فرم ش ماره ( )8حس ب ض رورت و نیاز
موس س ه ،به وآحد آس تانی س ازمان (برآی گس تره آس تانی) و یا به س ازمان (برآی گس تره کش وری) به منظور
بررسی مدآرک آرسالی و بازدید آز موسسه متقاضی (بر آساس فرم شماره .)7
 -2در گس تره آس تانی ،وآحدهای آس تانی س ازمان بر آس اس نتیجه بررس ی مس تندآت آرآیه ش ده و گزآرش
ب ازدی ده ا ،آق دآم ب ه ص دور گوآهین ام ه ص الحی ت و آفزآیش و ی ا تغییر حیط ه آموزش ی و نیز تم دی د
گوآهینامه صالحیت می نماید .در گستره کشوری ،سازمان بر آساس نتیجه بررسی مستندآت آرآیه شده
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و گزآرش ب ازدی ده ا و آطالع ات دری افتی آز وآح ده ای آس ت انی س ازم ان ،آق دآم ب ه ص دور گوآهین ام ه
صالحیت و آفزآیش و یا تغییر حیطه آموزشی و نیز تمدید گوآهینامه صالحیت می نماید.
 -3در صورت آحرآز شرآیط موسسه و تایید وآحدهای آستانی سازمانی و یا سازمان ،گوآهینامه صالحیت
متقاضی به مدت  3سال صادر خوآهد شد .کلیه مجوزها و گوآهینامه های صالحیت بدون تاریخ صادره آز
سوی سازمان آز زمان صدور به مدت  3سال دآرآی آعتبار می باشند و تمدید گوآهینامه صالحیت منوط
به ممیزی و آحرآز ش رآیط مورد نظر بر آس اس آین دس تورآلعمل و برخوردآری آز حدآقل عملکرد آموزش ی
خوآهد بود.
تذکر :وآحد آس تانی س ازمان الزم آس ت پس آز ص دور گوآهینامه ص الحیت  ،آطالعات وض عیت نهای ی
آعتبارس نجی موس س ه رآ بر آس اس فرم ش ماره ( )12و نس خه آی آز گوآهینامه ص الحیت ص ادر ش ده رآ
همرآه با فرم شماره ( )13به سازمان آرسال نماید.
 -4وآحدهای آس تانی س ازمان و س ازمان پس آز ص دور گوآهینامه ص الحیت موس س ه ،نس بت به آبال و
تحویل گوآهینامه بر آساس فرم شماره ( )14آقدآم می نمایند.
ماده  -5فرآیند تمدید آعتبار گوآهینامه صالحیت:
 -1آرآیه درخوآست به وآحد آستانی سازمان و یا سازمان ،سه ماه قبل آز آنقضای گوآهینامه صالحیت .
 -2آرآیه گزآرش آز آخرین وض عیت موس س ه در متغیرهای آعتبارس نجی آز س وی موس س ه ،آز حی حفظ
حدآقل شرآیط و آمتیازآت.
 -3آحرآز تدآوم شرآیط و ضوآبط و حفظ حدآقل ها و آمتیازآت تعیین شده در آین دستورآلعمل.
 -4عقد قرآردآد و آجرآی حدآقل ( )5دوره آموزش ی ش غلی برآی دس تگاه های آجرآی ی مش مول ماده ()5
قانون مدیریت خدمات کش وری در هر حیطه آموزش ی در مدت آعتبار آخرین گوآهینامه ص الحیت در
هر آستان و کسب رضایت مندی حدآقل  80درصد دستگاه های آجرآی ی به صورت مک توب.
تبص ره :در ص ورت عدم برگزآری حدآقل دوره آموزش ی تعیین ش ده در هر یک آز حیطه های آموزش ی
دریافتی ،حیطه مربوطه آز فهرس ت گوآهینامه ص الحیت حذف می ش ود .در آین حالت موس س ه حق
تقاضا برآی فعالیت در آن حیطه رآ تا مدت یک سال نخوآهد دآشت.
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 -5رعایت کامل ض وآبط و مقررآت مندرج در آین دس تورآلعمل و بخش نامه های مربوط به نظام آموزش
کارمندآن دولت و ندآشتن تخلف در مدت آعتبار آخرین گوآهینامه صالحیت .
 -6کس ب آمتیازآت الزم در فرآیند آرزیابی و نظارت دوره آی بر آس اس فرم های ش ماره ( )9و ( )10آین
دس تورآلعمل (عدم کس ب حدآقل  50درص د آز نمره آرزیابی س االنه بر آس اس فرم های ش ماره  9و  10آین
دستورآلعمل ،منجر به عدم تمدید گوآهینامه صالحیت خوآهد شد).
 -7آرآیه گزآرش عملکرد مربوط به دوره های برگزآر ش ده بر آس اس فرم ش ماره ( )15به تفکیک حیطه های
آموزشی.
 -8آرآیه مستندآت مربوط به آستفاده آز مدرسان وآجد صالحیت و شرآیط.
ماده  -6موسسه تایید صالحیت شده ،باید صرفا در حیطه /حیطه های آموزشی قید شده در گوآهینامه
ص الحیت و مطابق با مقررآت و ض وآبط آموزش کارمندآن دولت آز جمله عناوین دوره های مص وب
س ازمان و یا دس تگاه های آجرآی ی و با آس تفاده آز مدرس ان تایید ص الحیت ش ده و وآجد ش رآیط فعالیت
نمایند.
ماده  -7موس س ه تایید ص الحیت ش ده مجاز به تعریف دوره های آموزش ی خارج آز دوره های آبالغی
سازمان و دوره های مصوب دستگاه های آجرآی ی برآی کارمندآن دولت نمی باشد و صرفا مجری دوره های
مورد نیاز دستگاه های آجرآی ی خوآهد بود.
ماده  -8وظایف موس س ه پس آز آخذ گوآهینامه ص الحیت در برگزآری دوره های آموزش ی دس تگاه های
آجرآی ی:
 -1آعالم عناوین دوره های آموزش ی ،زمان ش روع و پایان دوره ،زمان برگزآری آزمون ،عنوآن دس تگاه
آجرآی ی ،فرآگیرآن ،و ...به وآحد آستانی قبل آز برگزآری دوره.
 -2نظرس نجی آز ش رکت کنندگان در خص وص کیفیت دوره آز آبعاد مختلف و مس تندس ازی نتایج برآی
بهبود مستمر.
 -3آرآیه آس امی ش رکتکنندگان در آزمون دوره به تفکیک پذیرفته ش دگان و پذیرفته نش دگان به وآحد
آستانی سازمان.
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 -4آس تفاده آز مدرس ین وآجد ص الحیت ،برآس اس نظام آموزش کارمندآن دولت و با برخوردآری آز ش رآیط
ذیل:
 دآشتن حدآقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس. مرتبط بودن مدرک تحصیلی با موضوع تدریس یا  4سال تجربه کاری در رآبطه با موضوع تدریس. دآرآ بودن س ابقه تدریس (حدآقل  200س اعت) در دس تگاه های آجرآی ی و یا موس س ات آموزش عالیکشور.
 -5برگزآری آزمون برآی دورههای آموزش ی برگزآر ش ده و ص دور گوآهینامه پایان دوره (برآس اس فرم ش ماره
 )16برآی ش رکتکنندگانی که حد نص اب آمتیاز ( )%60الزم رآ آز آزمون پایان دوره کس ب کرده باش ند ،با
آمضای مشترک دستگاه آجرآی ی مربوط و موسسه برگزآرکننده دوره آموزشی.
 -6آستفاده آز سرفصل ها و محتوآی آموزشی مورد تایید سازمان در دورههای آموزشی.
 -7آرآیه مستندآت مربوط به پردآخت کسور قانونی.
ماده  -9موآرد و مصادیق تخلف برآی موسسات تایید صالحیت شده:
 -1عدم همکاری و آستنکاف آز آرآیه آطالعات و آمار مورد درخوآست سازمان یا وآحدهای آستانی سازمان
در چارچوب مقررآت و ضوآبط حاکم بر نظام آموزش کارمندآن دولت.
 -2آرآ یه آطالعات خالف وآقع به نمایندگان آعزآمی آز س ازمان ،دس تگاه های آجرآی ی طرف قرآردآد و
وآحدهای آستان سازمان.
 -3عدم رعایت مقررآت و ضوآبط نظام آموزش کارمندآن دولت و سایر بخشنامه های آبالغی مربوط.
 -4آجرآی دورهه ای غیرمص وب برآی ک ارمن دآن دس تگ اه ه ای آجرآی ی ب دون هم اهنگی و خ ارج آز
چارچوبهای تعیین شده در نظام آموزش کارمندآن.
 -5ص دور گوآهی خالف مبنی بر ش رکت آفرآد در دوره آموزش ی و ص دور گوآهینامه برآی کارمندآن دولت
بدون شرکت در دوره آموزشی و آزمونهای پایان دوره.
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 -6جعل و یا مخدوش نمودن گوآهینامه ،مدآرک و مس تندآت آرآیه ش ده به س ازمان ،وآحد آس تانی
سازمان ،دستگاه های آجرآی ی و کارمندآن دولت.
 -7آنتقال یا وآگذآری گوآهینامه صالحیت به آشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر.
 -8تغییر فض ا و مکان ،تعطیلی دورههای آموزش ی قبل آز آتمام دوره آموزش ی بدون آعالم ک تبی به وآحد
آستانی سازمان و دستگاه آجرآی ی مربوطه.
 -9آرتکاب آعمال مغایر با قانون و شرع توسط مسئولین و کادر آموزشی و آدآری موسسه.
 -10برگزآری دورههای آموزش ی برآی کارمندآن دولت ،خارج آز حیطه یا حیطههای آموزش ی قید ش ده در
گوآهینامه صالحیت .
 -11عدم آرس ال گزآرش ش روع بکار و برگزآری دوره آموزش ی و آزمون به وآحدهای آس تانی س ازمان توس ط
موسسه تایید صالحیت شده.
 -12عدم آرس ال گزآرشهای ش ش ماهه فعالیتهای آموزش ی درخص وص آموزش کارمندآن دولت به
سازمان ،توسط موسسه تایید صالحیت شده در گستره کشوری.
ماده -10آقدآمات و پیامدها پیشبینی شده برآی تخلفات:
 -1تذکر ک تبی برآی بار آول و درج در پرونده توس ط وآحدهای آس تانی س ازمان و یا س ازمان ،درص ورت
آحرآز تخلفات مندرج در بندهای ( 1و  3و  4و  8و 10و  11و  )12ماده ( )9آین دستورآلعمل.
 -2آبطال گوآهینامه در موآرد ذیل:
 -2/1درصورت تکرآر تخلفات مندرج در بند ( )1ماده ( )10آین دستورآلعمل.
 -2/2محرز شدن آرآیه مدآرک ،مستندآت و آطالعات خالف وآقع آز سوی موسسه در هر زمان.
 -2/3عدم پایبندی به مقررآت و ض وآبط مندرج در نظام آموزش کارمندآن دولت و س ایر موآرد آبالغی آز
سوی سازمان و تکرآر تخلف آز ضوآبط و مقررآت آموزش کارکنان و دستورآلعمل آعتبارسنجی.
 -2/4آعالم ممنوعیت فعالیت موسسه توسط مرآجع قانونی.
 -2/5درصورت آحرآز تخلف در موآرد مربوط به بندهای ( 7 ،6 ،5 ،2و  )9ماده (.)9
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ماده  -11س ازمان و یا وآحد آس تانی س ازمان موظفند درص ورت مش اهده هرگونه تخلف در موس س ات تایید
ص الحیت ش ده یا دریافت گزآرش ی آز دس تگاه های آجرآی ی ،بالفاص له مرآتب رآ پس آز بررس ی ،ک تبا به
موس س ه مورد نظر آبال نماید .موس س ه موظف آس ت حدآک ثر ظرف مدت پانزده روز آز تاریخ نامه ،دالیل
مک توب ،مدآرک و مس تندآت الزم رآ به س ازمان و یا وآحد آس تانی س ازمان آرآیه نمایند .س ازمان و یا وآحد
آس تانی س ازمان پس آز آخذ مس تندآت آز موس س ه ،نس بت به بررس ی موض وعات تخلف آقدآم و تص میمات
آتخاذ شده رآ به مدیر عامل موسسه و دیگر مرآجع قانونی حسب مورد ،آبال می نماید .وآحدهای آستانی
سازمان نسخهآی آز تصمیمات آتخاذ شده رآ به همرآه سوآبق و مستندآت به سازمان آرسال مینماید.
ماده -12با عنایت به تبص ره ماده ( )59قانون مدیریت خدمات کش وری ،دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند
برآی آجرآی دورههای آموزش ی منطبق با مقررآت نظام آموزش کارمندآن دولت و آص الحات آن و با رعایت
س ایر ض وآبط و مقررآت موض وعه ،ض من توجه به موآرد ذیل ،با دآنش گاهها ،مرآکز و موس س ات آموزش
عالی عقد قرآردآد نمایند:
 )1موس س ه آموزش عالی غیردولتی تا زمانی که وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری (ش ورآی گس ترش آموزش
عالی) آنها رآ بهعنوآن موس س ه آموزش عالی دآرآی مجوز قطعی برگزآری دورههای بلند مدت علمی ،تایید
مینماید مشمول آین ماده خوآهند بود.
 )2موس س ات آموزش عالی دآنش گاه جامع علمی  -کاربردی که مس تقیما زیر نظر آن دآنش گاه فعالیت
مینمایند و دآرآی مجوز قطعی برگزآری دورههای بلند مدت آموزش ی عملی آز ش ورآی گس ترش آموزش عالی
هستند ،مشمول مفاد آین ماده میباشند.
تذکر :بدیهی آس ت عقد قرآردآد با دس تگاه های آجرآی ی و آجرآی دورههای آموزش ی کوتاه مدت در چارچوب
نظام آموزش کارمندآن ،باید در حوزههای فعالیت تخص ص ی موس س ات آموزش عالی که در آن حوزهها،
دورههای علمی بلند مدت با مجوز قطعی شورآی گسترش آموزش عالی برگزآر میکنند ،باشند.
 )3موس س ات تایید ص الحیت ش ده ،دآنش گاهها و موس س ات آموزش عالی موظفند هر ش ش ماه یک بار
آطالعات مربوط به دورههای آجرآ ش ده برآی کارمندآن دولت رآ به تفکیک دورههای آموزش ی ،دس تگاه
متقاض ی ،تعدآد ش رکتکنندگان در هر دوره و خالص ه نتایج آرزیابی دوره ها رآ به وآحد آس تانی س ازمان
محل فعالیت آرسال نمایند.
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ماده  -13مرآکز ،موس س ات و وآحدهای آموزش ی وآبس ته و یا تابعه دس تگاه های آجرآی ی که س اختار
تشکیالتی آنها به تصویب سازمان رسیده و بهعنوآن متولی آموزش کارمندآن آن دستگاه شناخته شدهآند،
ص رفا میتوآنند برآی کارمندآن دس تگاه متبوع خود و وآحدهای تابعه ،دورههای آموزش ی رآ مطابق نظام
آموزش کارمندآن دولت و مقررآت مربوطه ،آجرآ نمایند.
ماده -14موس س ه تایید ص الحیت ش ده ص رفا میتوآند دورههای آموزش ی مربوط به هر یک آز حیطههای
آموزش ی تعیین ش ده رآ (جدول ش ماره  )2که برآس اس طرح طبقهبندی و آرزش یابی مش اغل تعریف ش ده
آس ت و دورههای عمومی آبالغی مرتبط با هر یک آز حیطههای آموزش ی رآ (که به هنگام طرآحی آز س وی
سازمان تعیین میگردد) در چارچوب نظام آموزش کارمندآن ،برگزآر نماید.
تبص ره :س ازمان میتوآند عناوین حیطه آموزش ی مورد درخوآس ت موس س ه متقاض ی رآ درص ورت عدم
مطابقت با عنوآن حیطه آموزش ی در جدول ش ماره ( ،)2پس آز بررس یهای الزم برآس اس ظرفیت و
توآنمندی موسسه متقاضی و در چارچوب نظام طبقهبندی مشاغل دولتی ،تعیین نماید.
ماده  -15مس ئولیت حس ن آجرآی آین دس تورآلعمل و پاس خگوی ی در موآرد مربوط به وظایف موس س ه
تایید صالحیت شده و دیگر موآد مذکور در آین دستورآلعمل ،بر عهده مدیرعامل موسسه میباشد.
ماده -16مس ئولیت نظارت بر حس ن آجرآی آین دس تورآلعمل و عملکرد موس س ات تایید ص الحیت ش ده
در برگزآری دورههای آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی بر عهده وآحدهای آس تانی س ازمان در همان آس تان و
نظارت کالن در کلیه آستانها بر عهده سازمان میباشد.
تذکر :وآحدهای آس تانی س ازمان موظف هس تند حدآقل هر ش ش ماه یک بار برآس اس فرمهای ش ماره ( 9و
 )10آز موس س ه تایید ص الحیت ش ده بازدید به عمل آورده و آنها رآ مورد آرزیابی قرآر دهند و نتایج آرزیابی
رآ در تمدید مجوز و گسترش حیطه آموزشی موسسه ،آعمال نماید.
ماده -17موسساتی که قبال برآساس بخشنامه شماره  200/51875مورخ  1389/10/09آعتبارسنجی و
گوآهینامه ص الحیت دریافت کردهآند آس ت  ،1میتوآند تا پایان مدت آعتبار مجوز ،به فعالیت خود

 1کلمه آست در بخشنامه ذکر گردیده لیکن به نظر آضافه می باشد
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آدآم ه دهن د .ب دیهی آس ت ک ه پس آز پ ای ان م دت آعتب ار مجوز ،برآس اس ش رآیط آین دس تورآلعم ل
آعتبارسنجی خوآهد شد.
ماده  -18آین دستورآلعمل مشتمل بر ()18ماده )3( ،تبصره)8( ،تذکر )2( ،جدول و ( )18فرم بوده و
با آبال آن ،بخشنامه های شماره  200/51875مورخ  1389/10/09و شماره  19138مورخ
 1394/2/16لغو می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
پیوست 1558505
دستورالعمل نحوه احراز صالحیت و برنامه تربیت مدرسان دوره های اموزشی کارکنان دولت -
بخشنامه شماره  464185مورخ  1397/8/29سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی بند ( )4بخشنامه شماره  200/1834مورخ ( 1390/1/30موضوع نظام آموزش کارمندآن
دولت) و ماده ( )5آصالحیه نظام آموزش کارکنان موضوع بخشنامه شماره  200/92/18819مورخ
 1392/11/14و به منظور آیجاد بسترهای الزم برآی بهره مندی آز مدرسان وآجد صالحیت تدریس در
دوره های آموزشی کارکنان دولت ،دستورآلعمل نحوه آحرآز صالحیت تدریس و آجرآی برنامه تربیت
مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برآی آجرآء آبال می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
دستورالعمل نحوه احراز صالحیت و برنامه تربیت مدرسان دوره های اموزشی کارکنان دولت
 )1آختصارآت و تعاریف:
سازمان :سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
دستگاه آجرآی ی :تمامی دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
مرکز :مرکز آموزش مدیریت دولتی
وآحدهای آستانی سازمان :سازمان های مدیریت و برنامه ریزی آستان
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موسسات آموزشی مورد تایید :موسسات و مرآکز آموزشی هستند که بر آساس دستورآلعمل آعتبارسنجی و
تعیین صالحیت موسسات و مرآکز آموزشی متقاضی برگزآری دوره های آموزشی کارکنان (موضوع بخشنامه
شماره  1558505مورخ  )1396/9/18گوآهینامه صالحیت دریافت کرده آند.
نظام آموزش :نظام آموزش کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره  200/1834مورخ  1390/1/30و
آصالحیه آن به شماره  200/92/18819مورخ 1392/11/14
شرآیط عمومی تدریس :به مجموعه شرآیط و توآنمندی های عمومی تدریس آشاره دآرد که موجب می شود
مدرس در آنتقال محتوآی آموزشی در فرآیند یاددهی -یادگیری موثرتر عمل نموده و یادگیری فرآگیرآن رآ
آفزآیش دهد.
صالحیت موضوعی تدریس :به مجموعه توآنمندی های آختصاصی و موضوعی در حیطه های خاص آشاره
دآرد که موجب می شود مدرس محتوآی تخصصی -کاربردی به روز و معتبری رآ در فرآیند یاددهی  -یادگیری
به فرآگیرآن آنتقال دهد به گونه آی که باع آیجاد و آرتقاء سطح دآنش و مهارت آنها شود.
مدرسان تایید صالحیت شده :مدرسانی هستند که شرآیط عمومی و صالحیت موضوعی آنها برآی تدریس
دوره های آموزشی کارکنان دولت بر آساس آین دستورآلعمل تایید شده آست.
 )2آهدآف:
 -2/1آیجاد بستر مناسب برآی شناسای ی و توآنمند سازی مدرسان وآجد صالحیت تدریس در دوره های
آموزشی کارکنان دولت
 -2/2ممیزی مهارت ها و توآنای ی های علمی و آموزشی مدرسان به منظور آنتخاب مدرسان وآجد صالحیت
تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت
 -2/3ساماندهی و حصول آطمینان آز شرآیط عمومی و صالحیت های موضوعی مدرسان دوره های آموزشی
کارکنان دولت
 -2/4آیجاد بستر مناسب برآی آستفاده دستگاه های آجرآی ی ،مرکز ،وآحدهای آستانی سازمان و موسسات
آموزشی مورد تایید آز مدرسان دآرآی شرآیط عمومی و صالحیت های موضوعی در آموزش کارکنان دولت
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 )3دستگاه های آجرآی ی ،مرکز ،وآحدهای آستانی سازمان و موسسات آموزشی مورد تایید در برگزآری دوره
های آموزشی باید آز مدرسانی آستفاده نمایند که عالوه بر دآرآ بودن صالحیت موضوعی تدریس ،دآرآی
گوآهینامه مدرسی باشند.
 )4شرآیط عمومی و فرآیند آحرآز صالحیت مدرسان:
شرآیط عمومی و فرآیند آحرآز صالحیت موضوعی مدرسان متقاضی تدریس در دوره های آموزشی کارکنان
دولت ،به شرح ذیل می باشد:
آلف) شرآیط عمومی مدرسان:
/1آلف -آعتقاد به دین مبین آسالم یا یکی آز آدیان شناخته شده در قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن
/2آلف -آلتزآم به قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن
/3آلف -دآرآ بودن حدآقل مدرک کارشناسی آرشد یا معادل آن که دآرآی آرزش آستخدآمی باشد.
/3آلف -تکمیل فرم آطالعات عمومی متقاضیان تدریس (پیوست شماره یک) و آرآیه تصاویر مستندآت
مربوط ،به مرکز با وآحدهای آستانی سازمان.
/4آلف -شرکت در دوره های آموزشی تربیت مدرس موضوع بند ( )5آین دستورآلعمل و کسب ()% 70
درصد کل آمتیاز هر دوره.
تبصره :آعضای هیئت علمی ،معلمان و آفرآدی که دآرآی مدآرک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی (کلیه
گرآیش ها) هستند آز شرکت در برنامه تربیت مدرس معاف بوده و نیازی به گوآهینامه مدرسی ندآرند.
کسانی که گوآهینامه مدرسی آز مرآجع معتبر دآخلی و خارجی دریافت کرده آند ،در صورت تشخیص و
تایید آعتبار آن آز سوی مرکز یا وآحدهای آستانی سازمان ،نیازی به شرکت در دوره های تربیت مدرس
ندآرند .در هر صورت آین دسته آز آفرآد باید دوره های آموزشی آشنای ی با نظام کارکنان دولت و نظام
آدآری آیرآن رآ با موفقیت طی نموده و گوآهی آن رآ آرآیه نمایند .در موآرد آستثناء شرکت برخی آز آفرآد
صاحب نظر در دوره های مذکور با تشخیص و تایید مرکز و وآحدهای آستانی سازمان ضروری نمی باشد.
ب) آحرآز صالحیت موضوعی متقاضیان تدریس:
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آحرآز صالحیت موضوعی متقاضیان تدریس در دوره های مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی
توسط مرکز یا وآحدهای آستانی سازمان و مدرسان دوره های مشاغل آختصاصی توسط دستگاه آجرآی ی
مربوطه و موسسات آموزشی مورد تایید در حیطه آموزشی مربوطه بر آساس فرم آطالعات موضوعی
متقاضیان تدریس (پیوست شماره دو) و آخذ مستندآت مربوطه ،آنجام می گیرد.
آحرآز صالحیت موضوعی متقاضیان تدریس در مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی آز سوی مرکز
یا وآحدهای آستانی سازمان ،به تفکیک موضوعات :آدآری -مدیریتی  ،مالی  ،فرهنگی  ،هنری ،
آجتماعی  ،فناوری آطالعات  ،حقوقی  ،روآبط عمومی و بین آلملل  ،آموزشی و پژوهشی صورت
می گیرد.
تبصره :متقاضیان تدریس در دوره های عمومی مدیریتی مدیرآن حرفه آی عالوه بر دآرآ بودن شرآیط عمومی
و صالحیت موضوعی تدریس در چارچوب آین دستورآلعمل ،باید دآرآی مدرک تحصیلی دک تری مرتبط به
تشخیص مرکز یا وآحدهای آستانی سازمان و چهار سال سابقه تدریس یا سابقه مدیریت در دستگاه های
آجرآی ی باشند.
/1ب -معیارهای آصلی ذیل باید در آحرآز صالحیت موضوعی متقاضیان تدریس لحاظ گردد:
 آرتباط رشته تحصیلی مدرس با دوره های آموزشی مورد تدریس سوآبق و تجارب کاری مرتبط با دوره های آموزشی مورد تدریس/2ب -دستگاه های آجرآی ی و موسسات مورد تایید موظفند پس آز آحرآز صالحیت موضوعی و حصول
آطمینان ،متقاضیان تدریس رآ جهت طی دوره های آموزشی تربیت مدرس (موضوع بند  5آین
دستورآلعمل) و آخذ گوآهینامه مدرسی به مرکز یا وآحدهای آستانی سازمان معرفی نمایند.
/3ب -مرکز و وآحدهای آستانی سازمان می توآنند به منظور برگزآری دوره های آموزشی موضوع جدول بند
( )5آین دستورآلعمل به صورت دوره آی آعالم فرآخوآن نمایند.
تبصره :هزینه شرکت در دوره های تربیت مدرس برآی دریافت گوآهینامه مدرسی که به صورت ساالنه
توسط مرکز تعیین می شود ،بر عهده متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد.
بدیهی آست دآشتن گوآهینامه مدرسی هیچگونه حقی رآ برآی دآرندگان آن آیجاد نمی کند و آستفاده آز
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توآن تدریس آینگونه آفرآد منوط به نیاز دستگاه های آجرآی ی ،مرکز ،وآحدهای آستانی سازمان و موسسات
آموزشی مورد تایید در حیطه آموزشی مربوطه در هنگام برگزآری دوره ها خوآهد بود.
/4ب -صالحیت موضوعی خاص برآی تدریس در برخی آز دوره های آموزشی (نظیر دوره های منشور حقوق
شهروندی ،حقوق شهروندی در نظام آدآری ،دوره های توجیهی بدو خدمت و )...حسب مورد ،به هنگام
آبال آینگونه دوره ها توسط سازمان تعیین می گردد.
 )5عناوین دوره های آموزشی تربیت مدرس:
دوره های آموزشی تربیت مدرس به شرح جدول ذیل می باشد:
ردیف

عنوان دوره

1

آشنای ی با نظام آموزشی کارکنان دولت و مقررآت
مربوط
شناخت نظام آدآری آیرآن
روش ها و فنون آموزشی (تدریس)
روش های سنجش و آرزشیابی آموزشی
تکنولوژی آموزشی

2
3
4
5

میزان
ساعت
4

سرفصل های
اموزشی
پیوست می باشد

4
8
8
8

پیوست می باشد
پیوست می باشد
پیوست می باشد
پیوست می باشد

سرفصل دوره های آموزشی فوق به شرح پیوست شماره ( )4دستورآلعمل می باشد.
 )6برگزآری دوره های تربیت مدرس و صدور گوآهینامه مدرسی:
دوره های عمومی تربیت مدرس ،بر آساس جدول عناوین دوره های آموزشی تربیت مدرس بند ( )5و
سرفصل های آموزشی تعیین شده (پیوست شماره چهار) آین دستورآلعمل ،توسط مرکز و وآحدهای آستانی
سازمان برگزآر می گردد.
مرکز می توآند محتوآ و موآد آموزشی مربوط به دوره های تربیت مدرس رآ به صورت آستاندآرد تهیه و در
آختیار وآحدهای آستانی سازمان قرآر دهد .در آین صورت وآحدهای آستانی سازمان موظف هستند در
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برگزآری دوره های آموزشی تربیت مدرس  ،آز محتوآ و موآد آموزشی تولید شده آز سوی مرکز آستفاده
نمایند.
گوآهینامه مدرسی پس آز موفقیت در دوره های آموزشی مربوط ،در قالب مندرجات پیوست شماره سه
آین دستورآلعمل ،برآی متقاضیان تدریس صادر خوآهد شد .مدت آعتبار گوآهینامه چهار سال بوده و
تمدید آن منوط به شرکت در برنامه های آموزشی بازآموزی (در صورت آبال آز سوی سازمان) و حفظ شرآیط
عمومی تدریس می باشد.
 )7تشکیل بانک آطالعات مدرسان:
 -7/1مرکز موظف آست بانک آطالعات مربوط به مدرسان وآجد شرآیط عمومی تدریس در دوره های
آموزشی کارکنان دولت (دآرندگان گوآهینامه های مدرسی) و نیز مدرسان وآجد صالحیت موضوعی تدریس
در مشاغل عمومی و دوره های مدیریتی رآ در سطح ملی تشکیل و آز طریق درگاه آینترنتی خود آطالع رسانی
نماید.
 -7/2وآحدهای آستانی سازمان موظف هستند نسخه آی آز گوآهینامه های مدرسی صادره و نیز فهرست
آسامی مدرسان وآجد صالحیت موضوعی تدریس در مشاغل عمومی و دوره های عمومی مدیریتی رآ برآی
ثبت در بانک آطالعات مدرسان در آختیار مرکز قرآر دهند.
 -7/3دستگاه های آجرآی ی و موسسات مورد تایید الزم آست بانک آطالعات مربوط به مدرسان وآجد
صالحیت موضوعی تدریس رآ آز میان دآرندگان گوآهینامه مدرسی به تفکیک مشاغل آختصاصی و حیطه
آموزشی مربوطه تشکیل دهند.
 )8نظارت و پایش:
مسئولیت نظارت بر عملکرد مدرسان تایید صالحیت شده در دوره های مدیریتی بر عهده مرکز و وآحدهای
آستانی سازمان و در دوره های مشاغل عمومی و آختصاصی بر عهده دستگاه آجرآی ی خوآهد بود .مرکز و
وآحدهای آستانی سازمان می توآنند به صورت دوره آی آطالعات الزم در خصوص عملکرد مدرسان تایید
صالحیت شده رآ آز دستگاه های آجرآی ی و موسسات مورد تایید به منظور آرآیه بازخوردهای الزم به مدرسان
آخذ نماید.
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 )9آین دس تورآلعمل مش تمل بر ( )8بند )3( ،تبص ره و ( )4فرم پیوس ت بوده و با آبال آن بخش نامه
شماره  19138مورخ  1394/2/16لغو می گردد.
پیوست 464185
دستورالعمل نحوه توزیع بورس های اموزشی خارج از کشور  -بخشنامه شماره  204/21285مورخ
 1389/4/28معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1389/3/29بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد ماده ( )60قانون مدیریت خدمات کش وری و ماده
( )6آیین نامه آجرآی ی فص ل نهم قانون فوق(موض وع تص ویب نامه ش ماره /2579ت43916ک مورخ
 )1389/1/10دس تورآلعمل مربوط به نحوه توزیع بورس های آموزش ی خارج آز کش ور رآ به ش رح پیوس ت
تصویب نمود که مرآتب جهت آجرآ آبال می گردد:
در آجرآی حکم ماده ( )60قانون مدیریت خدمات کش وری و به آس تناد ماده ( )6آیین نامه آجرآی ی فص ل
نهم قانون مذکور ،به منظور بهره بردآری بهینه آز بورس های آموزش ی که آز س وی دولت های خارجی یا
موسسات بین آلمللی در آختیار دولت جمهوری آسالمی آیرآن قرآر می گیرد و در جهت آرتقای سطح دآنش
و مهارت های تخصصی و حرفه آی کارکنان دولت و آماده نمودن آنان برآی پذیرش مسئولیت های جدید،
دس تورآلعمل نحوه آس تفاده آز بورس های آموزش ی خارج آز کش ور به ش رح زیر به تص ویب ش ورآی توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی رسید.
ماده  - 1تعاریف و آختصارآت
قانون :قانون مدیریت خدمات کشوری.
معاونت توسعه مدیریت :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور.
دستگاه های آجرآی ی :دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری.
بورس آموزشی :فرصت و آمکانی آست که آز سوی دولت های خارجی و یا موسسات بین آلمللی در آختیار
دولت جمهوری آس المی آیرآن قرآر می گیرد .آین بورس های آموزش ی آز نظر منابع مالی می توآند به یکی آز
شکل های زیر باشد:
512

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

آلف -بورس وآگذآر ش ده توس ط دولتها و س ازمانهای بین آلمللی که مخارج آن کال بر عهده منابع بورس
دهنده آست.
ب -بورس های وآگذآر ش ده توس ط دولت و س ازمانهای بین آلمللی که تامین قس متی آز مخارج آن به عهده
منابع بورس دهنده آست و قسمتی آز آن به عهده دستگاه متبوع دآوطلب می باشد.
ج -بورس های آموزشی که مخارج آن کال بر عهده دستگاه آعزآم کننده آست.
د -بورس های آموزش ی آعطای ی به دولت جمهوری آس المی آیرآن که تامین قس متی آز مخارج آن به عهده
دستگاه آعزآم کننده بوده و تامین مابه آلتفاوت هزینه های مربوط به عهده دآوطلب می باشد.
ه )-بورس های آموزشی که تامین کلیه مخارج آن به عهده دآوطلب می باشد.
ماده  - 2معاونت توس عه مدیریت نیازهای آموزش ی کوتاه مدت خارج آز کش ور رآ به ص ورت س االنه آز
دس تگاه های آجرآی ی آخذ و به منظور برنامه ریزی جهت دریافت بورس های آموزش ی آز مرآجع بورس
دهنده به وزآرت آمور خارجه آعالم می نماید.
تبصره  - 1وزآرت آمور خارجه ضمن هماهنگی با مرآجع بورس دهنده ،برنامه زمان بندی شش ماهه یا یک
س اله آجرآی ی بورس های آموزش ی مربوط به هر س ال رآ آز مرآجع بورس دهنده آخذ و به منظور برنامه
ریزی ،توزیع ،آنتخاب و معرفی آفرآد وآجد شرآیط به معاونت توسعه مدیریت آعالم می نماید.
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی بورس های آموزش ی مورد نیاز خود رآ ص رفا باید به وس یله معاونت توس عه
مدیریت و آز طریق وزآرت آمور خارجه به آطالع مرآجع بورس دهنده برسانند.
ماده  -3بورس های آموزش ی که در آختیار دولت جمهوری آس المی آیرآن گذآش ته می ش ود با توجه به
س یاس ت ها و خط مش ی های دولت ،نوع بورس ،کش ور بورس دهنده ،ماموریت ها و وظایف دس تگاه ها
و نیازهای آموزشی آنان ،توسط معاونت توسعه مدیریت ،حدآک ثر ظرف ( )10روز پس آز وصول آعالمیه
های دعوت به بورس آموزشی بین دستگاه های آجرآی ی توزیع می شود.
تبص ره  - 1بورس های آموزش ی که مس تقیما آز طرف مرآجع بورس دهنده در آختیار دس تگاه های آجرآی ی
گذآشته می شود ،باید بالفاصله به وزآرت آمور خارجه آرجاع تا پس آز آرسال به معاونت توسعه مدیریت،
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بر آس اس نیازهای آموزش ی دس تگاه های آجرآی ی توزیع گردد .در آین گونه موآرد در ش رآیط مس اوی،
دستگاه دریافت کننده بورس آموزشی در آولویت توزیع قرآر خوآهد دآشت.
تبصره  - 2بورس های آموزشی که آز طرف مرآجع بورس دهنده به وزآرت آمور خارجه یا سایر دستگاه های
آجرآی ی آز جمله س ازمان س رمایه گذآری و کمک های آقتص ادی و فنی آیرآن و مرکز ملی بهره وری آیرآن
آرس ال می ش ود ،باید در آختیار معاونت توس عه مدیریت قرآر گیرد به گونه آی که حدآقل ( )45روز
فرص ت جهت توزیع ،آنتخاب و معرفی وآجدین ش رآیط آز س وی دس تگاه های آجرآی ی و معاونت توس عه
مدیریت به دستگاه های موضوع آین تبصره وجود دآشته باشد.
تبص ره  -3به منظور جلوگیری آز موآزی کاری و تدآخل وظایف در توزیع بورس ها ،دس تگاه های موض وع
تبص ره ( ،)2حق آعالم دوره یا آرس ال رونوش ت نامه های دوره های ی رآ که به معاونت توس عه مدیریت
آعالم می نمایند ،به دستگاه های آجرآی ی ندآرند.
تبص ره  -4دس تگاه های آجرآی ی مجاز به آعزآم کارمندآنی که رآس ا آقدآم به قبول بورس آموزش ی آز مرآجع
بورس دهنده مینمایند ،نمی باشند.
ماده  -4دوره های ی که طبق قرآردآدهای دوجانبه بین دس تگاه های آجرآی ی و مرآجع بورس دهنده وآگذآر
می شود مشمول آحکام آین دستورآلعمل نمی باشند و دستگاه های آجرآی ی مربوط می توآنند در خصوص
آن بر آساس توآفقات عمل نمایند.
تبص ره :دوره های ی که بر آس اس قرآردآدهای فی مابین دس تگاه آجرآی ی و موس س ات و ش رکت های خارجی
طرف قرآردآد برآی آنتقال فناوری ،یادگیری کاربردها و رآه آندآزی نظام های مربوط به موض وع قرآردآد
برگزآر می گردد ،نیروهای قرآردآدی دآرآی ش ناس ه آز س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور نیز که متولی
موض وع قرآردآد فی مابین در دس تگاه تابعه هس تند می توآنند با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط در آن
1
دوره ها شرکت نمایند.

 1بخشنامه شماره  1132012مورخ  1396/2/2سازمان آدآری و آستخدآمی کشور

514

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

ماده  -5کارمندآنی که برآی آس تفاده آز بورس های آموزش ی به خارج آز کش ور آعزآم می ش وند در طی مدت
ماموریت آموزشی صرفا آز حقوق ثابت و مزآیای پست سازمانی که قبل آز آعزآم به آن آشتغال دآشته آند،
بهره مند می گردند و فوق آلعاده ماموریت روزآنه به آنان تعلق نمی گیرد.
ماده  -6معاونت توسعه مدیریت در صورت تشخیص ضرورت بورس ،مرآتب رآ به دستگاه آجرآی ی مربوط
آعالم می نماید و دس تگاه موظف آس ت با رعایت موآرد زیر و در زمان تعیین ش ده نس بت به معرفی
دآوطلبان به معاونت توسعه مدیریت آقدآم نماید:
آلف  -موضوع و شرآیط بورس آموزشی رآ به طریق مقتضی به آطالع وآجدین شرآیط برسانند.
ب  -عالوه بر ش رآیط خاص مندرج در آعالمیه معاونت توس عه مدیریت که آز س وی مرآجع بورس دهنده
آعالم شده آست ،آفرآد پیشنهادی برآی بهره مندی آز بورس آموزشی باید وآجد شرآیط زیر باشند:
 -1وضعیت آستخدآمی رسمی یا پیمانی (موضوع ماده  45قانون) باشند.
 -2دآرآی ص الحیت آخالقی بوده و آعتقاد به مبانی جمهوری آس المی و قانون آس اس ی در آنان محرز ش ده
باشد.
 -3حدآقل ( )5سال آز خدمت کارمند تا هنگام حصول شرآیط بازنشستگی باقی مانده باشد.
 -4موضوع بورس آموزشی با شغل و وظایف جاری و یا آینده کارمند مرتبط باشد.
 -5مس تند به آس تعالمی که آز حرآس ت دس تگاه به عمل می آید ،آعزآم کارمند به بورس آموزش ی بالمانع
باشد.
 -6میانگین آمتیاز آرزش یابی کارمند در دو س ال منتهی به دوره آموزش ی مورد نظر حدآقل ( )75درص د
آمتیاز کل باشد.
ج  -آیثارگرآن ،متاهلین و کارمندآنی که در خارج آز مرآکز آستان ها خدمت می نمایند در آستفاده آز بورس
در آولویت خوآهند بود.
د -حص ول آطمینان آز وجود ش رآیط و معرفی کارمندآن وآجد ش رآیط آس تفاده آز بورس آموزش ی بر آس اس
ش رآیط مندرج در آعالمیه معاونت توس عه مدیریت ،توس ط باالترین مقام دس تگاه های آجرآی ی آنجام می
گیرد .همچنین ،مقام یاد ش ده می توآند معرفی آفرآد وآجد ش رآیط رآ به یکی آز معاونین ،روس ای س ازمان
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های وآبسته و یا وآحد آموزشی دستگاه تفویض و با آرسال نمونه آمضای آنان ،مرآتب رآ به آطالع معاونت
توسعه مدیریت برساند.
ه -مس تخدمین پیمانی دس تگاه های آجرآی ی در ص ورتی می توآنند آز بورس آموزش ی آس تفاده نمایند که
فرصت آیفای تعهد به میزآن سه برآبر مدت بورس در طی پیمان آنان وجود دآشته باشد.
و -آفرآد معرفی ش ده موظفند با در دس ت دآش تن معرفی نامه آز دس تگاه های آجرآی ی مربوطه ،حکم
کارگزینی ،گذرنامه معتبر(حدآقل دآرآی ش ش ماه آعتبار باش د) ،تاییدیه ک تبی حرآس ت دس تگاه و فرم
مش خص ات تکمیل ش ده تا قبل آز پایان مهلت تعیین ش ده جهت آنجام مرآحل آدآری به معاونت توس عه
مدیریت مرآجعه نمایند.
ماده  -7معاونت توس عه مدیریت پس آز تطبیق ش رآیط بورس با کارمند معرفی ش ده و تایید نهای ی کمیته
بورس ،وی رآ جهت آنجام س ایر آمور مربوط به آعزآم حس ب مورد به دس تگاه های موض وع تبص ره ()2
ماده ( )3معرفی می نماید.
ماده  -8دس تگاه های آجرآی ی باید پس آز دریافت نامه پذیرش ،بالفاص له جهت آخذ مجوز آز هیئت
نظارت بر س فرهای خارجی موض وع قانون نظارت بر مس افرت های خارجی کارکنان دولت (مص وب
 1373/6/20مجلس ش ورآی آس المی و آص الحیه بعدی آن) آقدآم نمایند .ص دور حکم ماموریت آموزش ی
منوط به موآفقت هیئت مذکور با آعزآم کارمند خوآهد بود.
تبص ره -بهره مندی کارمند آز بورس آموزش ی قبل آز کس ب نظر هیئت نظارت بر س فرهای خارجی در هر
صورت حتی با آستفاده آز مرخصی مجاز نمی باشد.
ماده  - 9دس تگاه های آجرآی ی پس آز دریافت پذیرش و کس ب موآفقت هیئت نظارت بر س فرهای خارجی
با تمهید مقدمات الزم ،نس بت به آعزآم کارمند آقدآم می نمایند و در ص ورت عدم آعزآم وی ،الزم آس ت
مرآتب رآ ک تبا با ذکر دالیل به معاونت توسعه مدیریت آعالم دآرند.
تبص ره -در ص ورتی که به تش خیص دس تگاه آجرآی ی عدم ش رکت کارمند در بورس آموزش ی به وآس طه قص ور
و یا کوتاهی وی باشد ،کارمند تا سه سال آز شرکت در بورس های آموزشی خارج آز کشور محروم می گردد.
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ماده  -10دس تگاه های آجرآی ی مکلفند قبل آز آعزآم کارمندآن به بورس آموزش ی خارج آز کش ور با تش کیل
جلس ات توجیهی آطالعات الزم رآ به کارمندآن در زمینه مس تندآتی که می توآنند به مرآجع بورس دهنده
آرآیه دهند ،مش خص نمایند و کارمندآن در ص ورت لزوم ص رفا می توآنند مس تندآت ،آمار و آطالعاتی (در
قلمرو بورس آموزشی) رآ که جنبه عمومی دآشته و قبال منتشر گردیده به مرآجع بورس دهنده آرآیه دهند.
تبص ره -آرتباط مس تقیم دس تگاه های آجرآی ی و آفرآد ذینفع (قبل و بعد آز طی دوره آموزش ی) با مرآجع
بورس دهنده ،صرفا با آطالع و هماهنگی وزآرت آمور خارجه مجاز می باشد.
ماده  - 11آستفاده کنند گان آز بورس آموزشی مکلفند در پایان دوره گزآرش جامعی آز برنامه های آموزشی
دوره رآ برآبر فرمی که بدین منظور آز س وی معاونت توس عه مدیریت آبال می گردد به دس تگاه های
آجرآی ی متبوع تس لیم نموده و دس تگاه های آجرآی ی ذی ربط نیز مکلفند گزآرش آنان رآ حدآک ثر ( )45روز
پس آز بازگشت آستفاده کننده آز دوره به معاونت مذکور آرسال نمایند.
تبصره  - 1دستگاه های آجرآی ی مکلفند حدآک ثر یک ماه پس آز مرآجعت کارمند ،زمینه آرآیه دستاوردهای
دوره رآ با برگزآری س میناری در دآخل دس تگاه فرآهم نمایند و س االنه دس تاوردهای بورس های آموزش ی و
نتایج حاصل برآی سیستم رآ آرزیابی وبه معاونت توسعه مدیریت آعالم نمایند.
تبص ره  -2معاونت توس عه مدیریت موظف آس ت نس بت به آیجاد بانک آطالعاتی بورس های آموزش ی که
برگزآر می ش ود ش امل آفرآد ش رکت کننده در دوره ،عنوآن دوره ،تاریخ دوره و ،...آقدآم نموده و آطالعات
مورد نظر رآ در سامانه آی که به آین منظور طرآحی خوآهد شد در دسترس کاربرآن مجاز قرآر دهد.
ماده  -12آستفاده مجدد کارمند آز بورس در صورت تحقق شرآیط زیر آمکان پذیر آست:
بورس جدید مکمل بورس قبلی و یا در س طح باالتر باش د و در ص ورت تغییر ش غل کارمند ،موض وع دوره
مرتبط با شغل جدید وی باشد.
مدت محرومیت موضوع تبصره ماده ( )9منقضی شده باشد.
ماده  -13دس تگاه های آجرآی ی موظفند آز آس تفاده کنند گان آز بورس های آموزش ی در ص ورت آنص رآف آز
آدآمه بورس قبل آز آتمام دوره و یا آس تنکاف آز خدمت در دس تگاه های آجرآی ی قبل آز آنقض ای مدت
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خدمتی که متعهد ش ده آند ،تعهدی مبنی بر آلزآم به پردآخت کلیه هزینه های مترتب به دوره برآبر برآورد
دستگاه آجرآی ی ،آخذ نمایند.
تبص ره -موآرد آض طرآری و غیرقابل پیش بینی (بیماری ،تص ادف ،حوآدث قهریه ،غیر مترقبه و )...با
تشخیص دستگاه آجرآی ی و مستند به مدآرک مثبته مستثنی می باشد.
ماده  -14آس تفاده کنند گان آز بورس های آموزش ی که مدت دوره آنها بیش آز س ه ماه باش د ،می باید س ه
برآبر مدت آستفاده آز بورس به دستگاه های مربوطه تعهد خدمت بسپارند.
آین دس تورآلعمل در ( )14ماده و ( )12تبص ره در جلس ه مورخ  1389/3/29ش ورآی توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی به تصویب رسید.
رییس آمور شورآهای توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی و حقوق و دستمزد -علیرضا قدم یاری
نحوه پذیرش و اعزام به دوره های اموزشی خارج از کشور  -بخشنامه شماره  200/92/7737مورخ
 1392/4/23معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
پیرو بخش نامه ش ماره  204/21285مورخ ( 1389/4/28موض وع دس تورآلعمل مربوط به نحوه توزیع
بورس های آموزش ی خارج آز کش ور) ،به منظور س اماندهی و بهره بردآری مطلوب آز فرص ت های آموزش ی
خارج آز کش ور و در آجرآی تبص ره ( )2ماده ( )2و تبص ره ( )4ماده ( )3بخش نامه فوق ،مرآتب زیر آبال
می گردد:
آخذ پذیرش آز موس س ات برگزآرکننده دوره های آموزش ی خارج آز کش ور توس ط دس تگاه آجرآی ی یا کارمند،
آرآیه درخوآس ت مجوز س فر به هیئت نظارت بر مس افرتهای خارجی کارکنان دولت و همچنین آعزآم به
هرگونه دوره آموزشی و تحت هر عنوآن(به آستثنای دوره های ی که طبق قرآردآد دوجانبه برگزآر می گردد)،
موکول به آخذ موآفقت آز آین معاونت حدآقل س ی روز قبل آز ش روع دوره با رعایت بند «د» ماده ()6
بخشنامه مذکور در قالب کار برگ پیوست میباشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -غالمحسین آلهام
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ضوابط احتساب اثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت -
بخشنامه شماره  170061مورخ  1393/3/24سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1393/10/8بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و در پاس خ به آس تعالم دس تگاه های آجرآی ی در خص وص آمکان
پذیرش مدآرک تحص یلی که کارمندآن با رعایت ماده  61قانون مدیریت خدمات کش وری در حین خدمت
آخذ و برآی آستفاده آز آثار آستخدآمی آن به دستگاه متبوع آرآیه می نمایند ،به آستناد بند ( )5ردیف (ب)
ماده ( )116قانون مذکور به شرح زیر آتخاذ تصمیم نمود:
 -1با توجه به آختیارآت آین ش ورآ در تص ویب ش رآیط تص دی مش اغل آز لحاظ معلومات ،تحص یالت،
تجربه ،مهارت و دوره های آموزش ی مورد نیاز برآی هر ش غل و آلزآم دس تگاه های آجرآی ی به رعایت آین
ش رآیط در آنتص اب کارمندآن به مش اغل (موض وع ماده  70قانون مدیریت خدمات کش وری و تبص ره یک
آن) ،آثار آس تخدآمی مدآرک تحص یلی ماخوذه نس بت به مدآرک تحص یلی آرآیه ش ده در بدو آس تخدآم
کارمندآن رسمی و پیمانی ،تنها برآی یک مقطع تحصیلی باالتر (زیر دیپلم به دیپلم ،دیپلم به فوق دیپلم،
فوق دیپلم به کارش ناس ی ،کارش ناس ی به کارش ناس ی آرش د و کارش ناس ی آرش د به دک ترآ) ،با رعایت ش رآیط
ذیل قابل آحتساب میباشد:
آلف -رشته و مقطع تحصیلی باالتر در شرآیط آحرآز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.
ب -کارمند قبل آز ش روع به تحص یل با توجه به رش ته و مقطع تحص یلی پیش بینی ش ده در ش رآیط آحرآز
ش غل ،و نیاز دس تگاه به س طح باالتر تحص یلی موآفقت ک تبی دس تگاه رآ با آدآمه تحص یل خود جلب
نموده باشد.
 -1-1آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که حس ب وظایف و ماموریت های قانونی و ماهیت برخی آز
مشاغل خود نیاز به پذیرش آین قبیل مدآرک تحصیلی در بیش آز یک مقطع رآ دآرند ،شغل پیشنهادی رآ
همرآه با دالیل توجیهی برآی طرح و بررسی به شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی آرسال نمایند تا در
آین شورآ آتخاذ تصمیم شود.
 -1-2دس تگاه های آجرآی ی مجاز هس تند در مورد کارمندآنی که قبل آز تاریخ آبال آین مص وبه به تحص یل
مش غول ش دهآند ،در ص ورت پیش بینی رش ته تحص یلی آنها در ش رآیط آحرآز ش غل مورد تص دی و نیاز به
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س طح تحص یلی باالتر ،فار آز محدودیت یک مقطع تحص یلی با نظر ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت
دستگاه (کمیته سرمایه آنسانی) آقدآم نمایند.
 -2با توجه به تبصره ( )2ماده ( )45قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن ،تشخیص و تعیین
ش غل کارمندآن رس می و پیمانی ،آز آختیارآت دس تگاه آجرآی ی آس ت ،لذآ در ص ورتی که رش ته یا مقطع
مدرک تحص یلی ماخوذه در حین خدمت ،در ش رآیط آحرآز ش غل مورد تص دی کارمند پیش بینی نش ده
باش د دس تگاه آجرآی ی در تغییر ش غل وی به نحوی که کارمند بتوآند آز آثار مدرک آرآیه ش ده برخوردآر
شود ،تکلیفی بر عهده ندآرد.
 -3آیثارگرآن تابع قوآنین و مقررآت خاص خود میباشند.
جانشین رییس سازمان در توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی -محمود عسکری آزآد
ضوابط و نکات قابل توجه در ادامه تحصیل کارمندان دولت  -بخشنامه شماره  849042مورخ
 1395/8/25سازمان اداری و استخدامی کشور
با عنایت به آبهامات و س وآالت متعدد دس تگاه های آجرآی ی در خص وص آطالعیه های برخی مرآکز آموزش
عالی دولتی و غیرآنتفاعی مبنی بر آمکان ثبت نام و آدآمه تحص یل کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی ملی و
آس تانی در رآس تای تکمیل ظرفیت پذیرش رش ته های تحص یلی آزمون س رآس ری ص رفا با آعمال س وآبق
تحص یلی (آعم آز دآوطلبانی که در آزمون های س رآس ری دآنش گاه مذکور ثبت نام کرده و یا نکرده باش ند)
که خطاب به کارمندآن دولت برآی آدآمه تحص یل و ...ص ادر می گردد ،الزم می دآند توجه دس تگاه های
آجرآی ی رآ به نکات ذیل با هدف مدیریت موثر فرص ت های آموزش ی با رویکرد ش غلی -س ازمانی و توس عه
سرمایه گذآری های آموزشی شایستگی محور در دستگاه های آجرآی ی و نیز رعایت قوآنین و مقررآت مربوط
به آموزش و توآنمند سازی کارمندآن دولت جلب و تاکید می نماید:
 -1بر آس اس مفاد ماده ( )61قانون مدیریت خدمات کش وری ،آعزآم کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی برآی
طی دوره های آموزش ی که منجر به آخذ مدآرک دآنش گاهی و یا معادل آن می گردد در دآخل و خارج آز
کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و آستفاده آز ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.
 -2با عنایت به آینکه دس تگاه های آجرآی ی نیروی آنس انی مورد نیاز خود رآ در بدو آس تخدآم بر آس اس
ش رآیط آحرآز در طبقه بندی مش اغل آز حی رش ته و مقطع جذب می کنند و هر دس تگاهی حس ب نیاز به
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رش ته ها و مقاطع تحص یلی مختلف در پس ت های س ازمانی آز پیش تعیین ش ده آقدآم به برنامه ریزی و
تامین نیروی آنسانی می نماید ،آز آین رو آدآمه تحصیل کارمندآن در حین خدمت صرفا مقررآت و ضوآبط
آین سازمان آمکان پذیر خوآهد بود.
 -3دس تگاه های آجرآی ی پس آز جذب و آس تخدآم آفرآد ،آلزآمی برآی پذیرش مدآرک تحص یلی باالتر حتی با
آرزش علمی که کارکنان در زمان آش تغال کس ب می نمایند ،ندآرند .آین موض وع به آس تناد رآی ش ماره
ه 68/105/مورخ  1369/9/19هیئ ت عمومی دیوآن ع دآل ت آدآری نیز مورد ت ایی د قرآر گرفت ه آس ت.
همچنین ،بر آس اس ماده ( )70قانون مدیریت خدمات کش وری ،ش رآیط تص دی مش اغل آختص اص ی
دس تگاه های آجرآی ی به تناس ب وظایف پس ت های قابل تخص یص به هر ش غل ،آز لحاظ معلومات،
تحصیالت ،تجربه ،مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوآمل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه آجرآی ی،
تایید آین سازمان و تصویب شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی تعیین می گردد.
 -4بر آس اس بخش نامه ش ماره  170061مورخ  1393/12/24کارمندآن ص رفا می توآنند تنها برآی یک
مقطع تحص یلی باالتر آز مدآرک تحص یلی آرآیه ش ده در بدو آس تخدآم و در چارچوب مقررآت مربوطه آز
مزآیای آس تخدآمی مدآرک ماخوذه خود برخوردآر ش وند .در ض من بر آس اس بند  1-1بخش نامه مذکور،
دس تگاه های آجرآی ی حس ب وظایف و ماموریت های قانونی و ماهیت برخی آز مش اغل خود که نیاز به
پذیرش مدآرک تحص یلی در بیش آز یک مقطع رآ دآرند ،می توآنند ش غل پیش نهادی رآ همرآه با دالیل
توجیهی برآی طرح و بررسی به شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی آرسال نمایند.
آز آین رو ،به منظور آجتناب آز تبعات ناشی آز عدم رعایت مقررآت و ضوآبط مورد آشاره و نیز رعایت مفاد
بخش نامه ش ماره  200/92/15879مورخ  ،1392/9/16الزم آس ت تا مرآتب به نحو مقتض ی به کلیه
کارمندآن شاغل در آن دستگاه آطالع رسانی شود.
سرپرست آمور آموزش و بهسازی نیروی آنسانی -عمرآن رمضانی آردی
ساز و کار اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی باالتر اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت -
بخشنامه شماره  385996مورخ  1398/07/14سازمان اداری و استخدامی کشور
با عنایت به بخش نامه ش ماره  170061تاریخ )1393/12/24موض وع ض وآبط آحتس اب آثار آس تخدآمی
مدآرک تحص یلی آخذ ش ده توس ط کارمندآن در حین خدمت) و در رآس تای تبیین نحوه عملکرد دس تگاه
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های آجرآی ی در خص وص آعمال مدآرک تحص یلی آرآیه ش ده آز س وی کارمندآن در حین خدمت ،آعالم می
دآرد:
آعمال بیش آز یک مقطع تحصیلی کارمندآن دستگاه های آجرآی ی در چارچوب بند  1-1بخشنامه مذکور،
منوط به طرح و بررسی حسب مورد در شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی موضوع ماده  116قانون
مدیریت خدمات کشوری که در آین سازمان تشکیل می شود ،بوده و هر گونه آتخاذ تصمیم در خصوص
بند مزبور آز جانب ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت دس تگاه های آجرآی ی (موض وع تص ویب نامه ش ماره
 206/93/11852تاریخ  1393/09/05شورآی عالی آدآری) مجوزی ندآرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
نحوه اعطای گواهینامه های نوع دوم کارمندان شاغل دیپلمه و فوق دیپلم  -بخشنامه شماره
 201/91/2590مورخ  1391/2/3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور ثبت ،ساماندهی و صدور گوآهینامه های آموزشی نوع دوم مورد آشاره در نظام آموزش کارمندآن
دولت ،الزم آس ت کلیه دس تگاه های آجرآی ی پرونده آموزش ی کارمندآن ش اغل دیپلمه و فوق دیپلم خود رآ
که دوره های آموزشی آز سال  1379به بعد آنها بر آساس مقررآت مندرج در نظام آموزش کارمندآن بوده و
مطابق مفاد بخش نامه ش ماره  200/1834مورخ 1390/1/30وآجد ش رآیط دریافت گوآهینامه نوع دوم
در سطوح مهارتی و تخصصی باشند ،پس آز بررسی و تایید در کمیته رآهبری آموزش دستگاه که با حضور
نماینده آین معاونت تش کیل میش ود ،مس تندآت الزم رآ طبق مش روح ماده هش تم بخش نامه ش ماره
 200/90/31146مورخ  1390/12/4تهی ه و ح دآک ثر ت ا ت اریخ  1391/6/31آز طریق کمیت ه ه ای
رآهبری دستگاه ذی ربط به مرکز آموزش مدیریت دولتی آرسال نمایند.
در مورد وآجدین ش رآیط دریافت گوآهینامه های تخص ص ی پژوهش ی س طوح یک و دو تص میمات الزم
متعاقبا آتخاذ و آبال خوآهد شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
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نحوه تعیین اموزش های الزم جهت ارتقای رتبه شغلی  -بخشنامه شماره  220/92/20209مورخ
 1392/12/12معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور تص ریح در نحوه محاس به «آموزش های طی ش ده کارمندآن» به عنوآن یکی آز عوآمل آرزیابی برآی
آرتقا در رتبه های ش غلی (موض وع بند /2ب بخش نامه  200/55588مورخ  1389/10/27و همین طور
بند /3ب بخش نامه مذکور) آعالم می دآرد برآس اس ماده  3/5آص الحیه نظام آموزش کارمندآن (موض وع
بخش نامه ش ماره  200/92/18819مورخ  )1392/11/14ص رفا دوره های آموزش ی مورد تایید کمیته
رآهبری آموزش و توآنمند سازی دستگاه (با دآرآ بودن صورت جلسه رسمی کمیته) با رعایت شرآیط و موآرد
ذیل قابل آحتساب در آرتقای رتبه شغلی می باشد:
 -1صرفا دوره های آموزشی شغلی و مدیرآن برآی آرتقا در رتبه های شغلی قابل آحتساب آست.
 -2دوره های آموزش ی باید در آس تاندآرد آموزش ی ش غل (رتبه های ش غلی) تعریف و در ش ناس نامه آموزش ی
کارمند درج شده باشند.
 -3گوآهینامه های آموزش ی آرآیه ش ده باید ش ماره و تاریخ تص ویب کمیته رآهبری آموزش و توآنمند س ازی
دستگاه رآ (به عنوآن مجوز دوره) دآشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -محمدعلی دآریانی
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فصل دهم قانون  -حقوق و مزایا
تعیین حقوق و مزایای کارمندان  -بخشنامه شماره  200/14593مورخ  1388/2/21معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
مص وبات ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در خص وص جدآول آمتیازآت فص ل دهم قانون
مدیریت خدمات کش وری و نحوه تطبیق کارمندآن با جدآول مذکور و همچنین ،دس تورآلعمل بند ()9
ماده ( )68قانون و کمکهای رفاهی مس تقیم و غیرمس تقیم که در جلس ه مورخ  1388/2/9بنا به پیش نهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد آختیار حاص ل آز جزء ب بند ()11
ماده وآحده قانون بودجه س ال  1388کل کش ور و ماده ( )67قانون مدیریت خدمات کش وری تص ویب و
به تایید رییس جمهور رسیده آست ،برآی آجرآ آبال می گردد.
کلیه دس تگاه های آجرآی ی مش مول مکلفند آقدآمات الزم رآ برآی تطبیق کارمندآن خود با قانون مزبور و
آجرآی دس تورآلعمل های پیوس ت و ص دور آحکام کارگزینی آنان آز تاریخ آجرآی ی ش دن فص ل دهم
( )1388/1/1معمول و لیس ت حقوق و مزآیا و س ایر آطالعات الزم رآ حدآک ثر تا تاریخ  1388/2/25به
خزآنه دآری کل کش ور آرس ال نمایند تا حقوق فروردین و آردیبهش ت ماه کارمندآن حدآک ثر تا تاریخ
 1388/2/28بر آین آساس پردآخت شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -آبرآهیم عزیزی
نحوه تطبیق کارمندان با جداول حقوق فصل دهم  -بخشنامه شماره  200/14593/1مورخ
 1388/2/21معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1388/2/9بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد جزء ب بند ( )11ماده وآحده قانون بودجه س ال
 1388کل کش ور ،جدآول آمتیاز حق ش غل ،فوق آلعاده مدیریت ،حق ش اغل و فوق آلعاده های
موض وع بندهای ( )7( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1و ( )9ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری و نحوه
تطبیق کارمندآن با جدآول فوق رآ به شرح زیر تصویب نمود:
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فصل یکم :جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
-1جدول حق شغل :آمتیاز حق شغل مشاغل دستگاه های آجرآی ی ،برآساس آهمیت و پیچیدگی وظایف
و مس ئولیت ها ،س طح تخص ص و مهارتهای مورد نیاز ،برآس اس جدول ش ماره یک ( )1برآی آجرآ آز
 1388/1/1به شرح ذیل تعیین می شود:
جدول شماره یک ()1
رتبه های شغلی
مقدماتی
طبقات جدول
طبقه یک
طبقه دو
طبقه سه
طبقه چهار
طبقه پنج
طبقه شش
طبقه هفت
طبقه هشت
طبقه نه
طبقه ده
طبقه یازده
طبقه دوآزده
طبقه سیزده
طبقه چهارده
طبقه پانزده
طبقه شانزده

2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400

پایه
2650
2850
3050
3250
3450
3650
3850
4050
4250
4450
4650
4850
5050
5250
5450
5650

ارشد
------3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000

خبره
------4050
4250
4450
4650
4850
5050
5250
5450
5650
5850
6050
6250
6450

عالی
------4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
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تبص ره -آمتیاز حق ش غل مش اغل آموزش ی تمام وقت وزآرت آموزش و پرورش و مش اغل بهدآش تی و درمانی
وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب ( )1/1محاسبه
می شود.
-2آمتیاز فوق آلعاده مدیریت هر یک آز عناوین مدیریت و س رپرس تی (مدیرآن حرفه آی) متناس ب با
پیچیدگی وظایف و مس ئولیت ها ،حیطه س رپرس تی و نظارت و حس اس یتهای ش غلی و س ایر عوآمل مربوط
برآساس جدول شماره دو ( )2تعیین می شود.
جدول شماره دو ()2
حوزه جغرافیایاای
خدمت
شهرستان

آستان

ملی

سطوح مدیریت

5

4

3

2

1

سطح یک
سطح دو
سطح سه
سطح یک
سطح دو
سطح سه
سطح یک
سطح دو
سطح سه

510
550
600
650
700
750
800
850
900

950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350

1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800

1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250

2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700

تبص ره  - 1دس تگاه های آجرآی ی موظفند عناوین مش اغل مدیریتی و س رپرس تی خود رآ با توجه به عوآمل
مندرج در بند ( )2فوق به گونه آی مش خص نمایند که حدآقل  50درص د آز مش اغل مذکور در س طح یک
و حدآک ثر  20درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.
تبص ره  -2آمتیاز فوق آلعاده عناوین س رپرس تی وآحدهای آموزش ی وزآرت آموزش و پرورش با توجه به
عوآمل عوآمل مندرج در تبص ره ( )2ماده ( )65قانون مدیریت خدمات کش وری ص رفا در مدت تص دی
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پس ت های س ازمانی مربوط آز  510تا  2400تعیین می گردد ،هر یک آز عناوین مش اغل س رپرس تی
وآحدهای آموزش ی فوق حدآقل در س ه س طح قرآر می گیرند .هر گونه تغییر موکول به پیش نهاد معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت خوآهد بود .نحوه
تخص یص آمتیاز آین فوق آلعاده متناس ب با درجه بندی وآحدهای آموزش ی وزآرت آموزش و پرورش با
1
پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی خوآهد بود.
-3آمتیاز حق ش اغل کارمندآن برآس اس عوآمل تحص یالت ،س نوآت خدمت ،تجربه ،دوره های آموزش ی و
مهارتها و توآناییهای فردی بر آساس جدول شماره سه ( )3تعیین می شود:
جدول شماره سه ()3
امتیاز
ردیف
تحصیالت
1
2
3
4
5
... -4

1200
1400
1700
2000
2300

امتیاز دوره های
اموزشی مصوب
به آزآی طی هر یک
ساعت دوره آموزشی
مصوب ،نیم آمتیاز
(حدآک ثر 500
آمتیاز)

امتیاز تجربه
امتیاز
امتیاز مهارت
سنوات خدمت مربوط و مشابه
و توانایاای ها
در هر سال
در هر سال
10
15
250
12
20
300
14
25
400
16
30
600
18
35
800

2

 1بخشنامه شماره  200/99771مورخ  1388/10/20و شماره  200/140408مورخ  1388/12/15معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور
 2دآدنامه شماره  684مورخ  1396/7/25هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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جدول شماره چهار ()4
ردیف

درصد جانبازی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 5درصد
تا  10درصد
تا  15درصد
تا  20درصد
تا  25درصد
تا  30درصد
تا  35درصد
تا  40درصد
تا  45درصد
تا  50درصد
تا  60درصد
باالتر آز  60درصد

تبصره ... - 1

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی
1

مدت خدمت داوطلبانه
مدت اسارت
در جبهه
 45روز تا  3ماه
 3تا  6ماه
 3تا  6ماه
تا  12ماه
تا  12ماه
تا  18ماه
تا  18ماه
تا  24ماه
تا  24ماه
تا  30ماه
تا  30ماه
تا  36ماه
تا  36ماه
تا  42ماه
تا  42ماه
تا  48ماه
تا  48ماه
تا  54ماه
تا  54ماه
تا  60ماه
تا  60ماه
تا  70ماه
تا  70ماه
باالتر آز  70ماه
باالتر آز  70ماه

امتیاز
200
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1550

2

... -5
 -6تا تص ویب و آبال مص وبات مربوط به نحوه تعیین و تخص یص آمتیاز ،درص د یا مبالغ مربوط به فوق
آلعاده آش تغال خارج آز کش ور ،س ختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف ،مناطق کمتر توس عه یافته،
بدی آب و هوآ ،نوبت کاری ،مبلغ تض مین ،کس ر ص ندوق ،فوق آلعاده محل خدمت (جابجای ی محل

 1بخشنامه شماره  259047مورخ  1398/5/15سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
 2دآدنامه شماره  511مورخ  1391/7/24هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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خدمت) ،ص رفا مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی س ال 1387کارمندآن بعالوه هزینه س فر
در آین سال ،مبنای پردآخت برآی سال  1388می باشد.
-7مبالغ مقطوع فوق آلعاده های محرومیت آز تس هیالت زندگی ،مناطق مرزی و جذب مناطق محروم و
دور آفتاده مندرج در آخرین حکم کارگزینی س ال  ،1387در حکم کارگزینی س ال  1388تحت عنوآن
فوق آلعاده مناطق کمتر توس عه یافته برآس اس فهرس ت مناطق مذکور موض وع مص وبه هیئت وزیرآن در
سال جاری ،قابل پردآخت می باشد .پس آز تصویب ضوآبط فوق آلعاده مناطق کمتر توسعه یافته آمتیاز
حاصل آز ضوآبط یادشده جایگزین و آحکام آصالح می گردد.
-8کمک هزینه های فوت و آزدوآج برآس اس مقررآت موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان
سال  1387پردآخت می شود.
-9کارمندآنی که در س ال  1388حایز ش رآیط آس تفاده آز موآرد مندرج در بندهای ( )7( ،)6و ( )8فوق
شوند ،همانند کارمندآن مشابه در سال  1387با آنان رفتار خوآهد شد.
-10تا تص ویب و آبال مص وبات مربوط به تعیین فوق آلعاده ماموریت و س ایر هزینه های روزآنه مامورین
آعزآمی دس تگ اه ه ای آجرآی ی مش مول آین ق انون ب ه خ ارج آز کش ور ،مف اد تص وی ب ن ام ه ش م اره
/27395ت14587ه  -مورخ 1375/5/24هیئت وزیرآن و آص الحات بعدی آن برآی آجرآ مال ک عمل
می باشد.
 -11تا تص ویب و آبال مص وبات مربوط به تعیین فوق آلعاده مامور یت روزآنه کارمندآن ،میزآن فوق
آلعاده مذکور ،به آزآی هر روز ماموریت معادل یک س ی آم ( )1/30حقوق و فوق آلعاده های مش مول
کس ور بازنش س تگی قابل پردآخت می باش د .س ایر موآرد مطابق آیین نامه فوق آلعاده روزآنه موض وع بند
(ث) ماده ( )39قانون آستخدآم کشوری مصوب  1352/6/24و آصالحات بعدی آن خوآهد بود.
-12کمک هزینه ی عائله مندی و آوالد به ترتیب  810و  210آمتیاز به آزآی هر آوالد قابل محاس به می
1
باشد.

 1قانون آصالح قوآنین تنظیم جمعیت و خانوآده مصوب  1392/3/20مجلس شورآی آسالمی
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فصل دوم :نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری
تطبیق با جدول حق شغل:
-1چگونگی آجرآی آحکام مربوط به فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری در مورد کارمندآن آن
دس ته آز دس تگاه های ی که در ش مول قانون نظام هماهنگ پردآخت کارمندآن دولت نبوده آند ،متعاقبا
آعالم میگردد.
-2کارمندآن دس تگاه های مش مول ،با توجه به گروه های بیس ت گانه موض وع ماده یک قانون نظام
هم اهن گ پردآخ ت ک ارمن دآن دول ت در مرحل ه تطبیق ،ب ه ش رح زیر آز مع ادل آمتی ازآت طبق ات ج دول
شماره یک ( )1برخوردآر می شوند:
آلف) آز گروه ( )1تا گروه ( )5معادل آمتیازآت طبقه ( )1جدول شماره یک ()1
ب) آز گروه ( )6تا گروه ( )20به ترتیب معادل آمتیازآت طبقات ( )2تا ( )16جدول شماره یک ()1
-3تا تهیه و تدوین ض وآبط مربوط به نحوه تخص یص مش اغل به طبقات جدول حق ش غل ،آمتیاز حق
ش غل کارمندآنی که آز آبتدآی س ال  1388در دس تگاه های مش مول آش تغال می یابند ،موقتا با توجه به
مدرک تحص یلی ،مطابق جدول ش ماره پنج ( )5در یکی آز طبقات جدول حق ش غل (جدول ش ماره یک)
قرآر می گیرند .در صورتی که مشمولین آین بند مطابق مقررآت مربوط به آیثارگرآن آز مقطع تحصیلی باالتر
برخوردآر می گردند مقطع تحصیلی باالتر موضوع مقررآت مذکور مال ک عمل خوآهد بود.
جدول شماره پنج ()5
طبقات جدول
طبقه دو
طبقه چهار
طبقه پنج
طبقه شش
طبقه هفت

1

تحصیالت
دیپلم و پایین تر
کاردآنی (فوق دیپلم)
کارشناسی (لیسانس)
کارشناسی آرشد (فوق لیسانس)
دک تری

 1بخشنامه شماره  1113776مورخ  1396/1/22و شماره  1130740مورخ  1396/2/2سازمان آدآری و آستخدآمی کشور (تاریخ
آجرآ آز )1396/1/1
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تبص ره -مش مولین طبقه دو ( )2و چهار ( )4جدول فوق در ص ورت دآرآ بودن س وآبق خدمت دولتی به
آزآی هر پنج ( )5سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به آزآی هر چهار ()4
س ال تجربه مربوط و مش ابه ،یک طبقه و حدآک ثر تا ش ش ( )6طبقه آرتقاء می یابند .س وآبق دولتی غیر
مربوط برآی آرتقاء به هر طبقه به میزآن یک دوم ( )1/2قابل محاسبه خوآهد بود.
-4تطبیق وضع کارمندآن در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر آنجام می شود:
آلف  -ک ارمن دآنی ک ه در آجرآی طرح مس یر آرتق ای ش غلی ،موض وع تص وی ب ن ام ه ه ای ش م اره
4169ت25703/ه م ورخ/2552 ،1381/5/23ت29933ه م ورخ /2774 ،1383/1/26ت
30397ه مورخ  1383/1/29هیئ ت وزیرآن و آص الح ات بع دی آن و دس تورآلعم ل ه ای مربوط ،آز
عناوین آرشد،خبره و عالی برخوردآر شدهآند با همان عناوین در رتبههای جدول حق شغل قرآر می گیرند.
ب -ک ارمن دآنی ک ه در آجرآی م اده ( )8ق انون نظ ام هم اهن گ پردآخ ت ک ارمن دآن دول ت آز ( 80درص د)
مجموع حقوق و فوق آلعاده ش غل مش ابه قانون آعض ای هیئت علمی برخوردآر ش ده آند ،متناس ب با
جدول مربوط (ردیف  - 1مربی ،ردیف - 2آس تادیار ،ردیف  -3دآنش یار) ش ناخته ش ده آند ،به ترتیب
همطرآز رتبه های آرشد ،خبره و عالی جدول حق شغل قرآر می گیرند.
پ  -کارمندآنی که در ش مول بندهای (آلف و ب) قرآر نمی گیرند ،بدوآ در رتبه مقدماتی قرآر گرفته و به
آزآی هر ( )6س ال س ابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مش ابه و یا  10س ال تجربه غیر مربوط ،به
یک رتبه باالتر ،آرتقاء می یابند .کارمندآن مش مول آین بند در مش اغل تا س طح کاردآنی حدآک ثر تا رتبه
پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و باالتر ،حدآک ثر تا رتبه آرشد آرتقاء می یابند.
ت -آن دس ته آز کارمندآن آموزش و پرورش که به ص ورت توآمان مش مول بند (آلف و ب) می باش ند آز
باالترین رتبه یکی آز بندهای فوق برخوردآر خوآهند شد.
ث -کارمندآنی که در س ال  1388در دس تگاه های آجرآی ی آش تغال می یابند در رتبه مقدماتی قرآر می
گیرند ،درص ورتی که آین قبیل کارمندآن دآرآی س ابقه خدمت دولتی باش ند ،برآس اس س وآبق مذکور و به
آزآی هر شش ( )6سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه ،به یک رتبه باالتر آرتقاء
می یابند (مش اغل تا س طح کاردآنی حدآک ثر تا رتبه آرش د آرتقاء می یابند) .س نوآت دولتی غیر مربوط آین
قبیل کارمندآن برآی آرتقاء به هر رتبه به میزآن یک دوم ( )1/2قابل محاسبه خوآهد بود.
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-5آمتیاز فوق آلعاده مدیریت هریک آز عناوین مدیریت و س رپرس تی (مدیرآن حرفه آی) به ش رح جدول
شماره شش ( )6و برآساس جدول شماره دو ( )2و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.
جدول شماره شش ()6
عناوین
مدیریت و
سرپرستی
ردیف مربوط

معاون اداره
و همطراز

رییس اداره و
همطراز

5

4

معاون
مدیرکل و
همطراز
3

مدیرکل و
همطراز
2

معاون
موسسه و
همطراز
1

تبصره -موآرد همطرآز باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور برسد .موآردی
که قبال تایید الزم آخذ شده باشد کماکان مال ک عمل برآی تعیین آمتیاز فوق آلعاده مدیریت می باشد.
-6به منظور تطبیق وضع کارمندآن دستگاه های آجرآی ی با جدول حق شاغل ،مدآرک تحصیلی کارمندآن
(مدآرک علمی و دآرآی آرزش آس تخدآمی) برآی تعیین آمتیاز تحص یالت ،س نوآت خدمت و تجربه ،دوره
های آموزش ی و مهارتها و توآناییهای فردی مال ک عمل قرآر گرفته و متناس ب با ردیفهای جدول ش ماره ()3
برآساس جدول شماره هفت ( )7معین می شود.
در مورد مدآرک تحصیلی آیثارگرآن مقررآت مربوط به آنان مال ک عمل خوآهد بود.
جدول شماره هفت ()7
مقطع تحصیلی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و دک ترآی حرفه آی
دک ترآی تخصصی()Ph.D

ردیف جدول شماره ()3
1
2
3
4
5

تبصره  - 1به آزآی هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد ( )% 1و در مشاغل مدیریتی
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دو درصد ( )% 2به ترتیب حدآک ثر ده درصد ( )% 10و بیست درصد ( )% 20آز مجموع سقف آمتیازآت
ش اغل موض وع ماده ( )66قانون به آمتیازآت حق ش اغل کارمندآن مش مول آض افه می ش ود .در هر حال
مجموع آمتیازآت موضوع آین تبصره نباید آز بیست درصد ( )% 20سقف حق شاغل تجاوز نماید.
آفرآدی که در طول سال جاری آز یکی آز فوق آلعاده های موضوع بندهای ( )2و ( )6فصل یکم بهره مند
می باش ند درص ورتیکه در س ال جاری فاقد ش رآیط قانونی برخوردآری آز فوق آلعاده های مذکور گردند به
همان نسبت آز حکم کارگزینی آنها کسر میگردد و درصورتی که مجددآ در سال جاری حایز شرآیط مربوط
گردند معادل مبالغ کسر شده آز آین بابت برآی مدت پس آز آحرآز شرآیط به آنها پردآخت خوآهد شد.
تبصره ... - 2

1

تبص ره  -3حدآک ثر آمتیاز قابل آحتس اب بابت س نوآت خدمت و تجربه کارمند س ی س ال ( )30آس ت .حق
شاغل کارمندآن نباید آز هفتاد و پنج درصد ( )% 75حق شغل آنان تجاوز نماید.
-7آمتیاز حق ش اغل کارمندآنی که دآرآی مدرک تحص یلی پایین تر آز دیپلم می باش ند و به موجب مقررآت
گذشته در دستگاه های آجرآی ی آشتغال یافته آند به شرح جدول شماره هشت ( )8تعیین می شود.
جدول شماره هشت ()8
مدرک
تحصیلی

امتیاز
تحصیالت

امتیاز دوره های
اموزشی مصوب

امتیاز
مهارت و
تواناییها

پایین تر آز
دیپلم

1100

به آزآی طی هر یک
ساعت دوره آموزشی
مصوب ،نیم آمتیاز
(حدآک ثر  500آمتیاز)

200

امتیاز
سنوات
خدمت در
هر سال

امتیاز تجربه
مربوط و
مشابه در هر
سال
8

10

-8حقوق و مزآیای کارمندآن در سال  1388در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و آفزآیش می یابد:
 1بخشنامه شماره  200/13923مورخ  1390/6/16معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
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مرحله آول:
آلف  -در مرحله آول آمتیاز حق ش غل ،ش اغل و فوق آلعاده های مدیریت (در وآحدهای آموزش ی وزآرت
آموزش و پرورش فوق آلعاده سرپرستی جایگزین می شود) آیثار گری ،نشانهای دولتی و خدمت آدآری در
مناطق جنگ زده در زمان جنگ کارمندآن برآس اس آین مص وبه تعیین و س پس با ض ریب موض وع ماده
 125قانون مدیریت خدمات کشوری [ضریب پانصد ( )500ریال] محاسبه می شود.
ب  -در ص ورتی که حقوق ثابت و فوق آلعاده های مش مول کس ور بازنش س تگی هر یک آز کارمندآن که به
موجب قوآنین و مقررآت قبلی دریافت می نموده آند کاهش یابد ،ت ا میزآن دریافتی قبلی (حقوق و فوق
آلعاده های مش مول کس ور بازنش س تگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی س ال  1387کارمند به آس تثناء
(فوق آلعاده سختی شرآیط محیط کار و نوبت کاری) به عنوآن تفاوت تطبیق،برآی کارمند منظور میشود.
مرحله دوم:
آلف  -برآی تعیین حقوق و مزآیای کارمندآن در س ال  ،1388کل آمتیازآت مک تس به کارمند (در جزء
آلف مرحله آول) با ض ریب مص وب دولت برآی س ال 1388با [ض ریب ش ش ص د ( )600ریال] محاس به
می شود.
ب  -درص ورتی که حقوق ناش ی آز آجرآی جزء «آلف» مرحله دوم بعالوه تفاوت تطبیق موض وع جزء ب
مرحله آول هریک آز کارمندآن ،نس بت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق آلعاده های مش مول کس ور
بازنش س تگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به آس تثناء فوق آلعاده س ختی ش رآیط محیط کار و نوبت
کاری در س ال  )1387آنان کمتر آز پانزده درص د ( )% 15آفزآیش دآش ته باش د به آس تناد جزء «ب» بند
( )11ماده وآحده قانون بودجه س ال  1388کل کش ور ،تا  % 15درص د آفزآیش یافته و در حکم
کارگزینی کارمند درج می ش ود .س پس س ایر پردآختی های غیر آز موآرد مذکور (در جزء آلف مرحله آول)
که به موجب آین مصوبه به کارمند تعلق میگیرد (نظیر عائله مندی و آوالد ،سختی کار و )...به آن آضافه
شود.
پ  -درص ورتی که با آجرآی بندهای فوق ،میزآن آفزآیش حقوق ثابت و فوق آلعاده های مش مول کس ور
بازنش س تگی و کمک هزینه عائله مندی و آوالد ،مش مولین دریافت کمک هزینه عائله مندی نس بت به
دریافتی قبلی (حقوق و فوق آلعاده های مش مول کس ور بازنش س تگی و کمک هزینه عائله مندی و آوالد
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مندرج در آخرین حکم کارگزینی س ال  )1387کمتر آز یک میلیون ( )1/000/000ریال آفزآیش دآش ته
باشد به آستناد جزء ب بند ( )11ماده وآحده قانون بودجه سال  1388کل کشور آین تفاوت تا سقف
مذکور به جمع تفاوت موضوع جزء «ب» مرحله دوم آفزوده خوآهد شد .آین مبلغ در مورد کارمندآنی که آز
کمک هزینه عائله مندی و آوالد برخوردآر نمی شوند ششصد هزآر ریال خوآهد بود .در مورد کارمندآنی که
آز کمک هزینه عائله مندی برخوردآر نیستند ولی آز کمک هزینه آوالد برخوردآر می باشند به آزآی هر فرزند
مبلغ یکصد هزآر ریال به ششصد هزآر ریال مذکور آفزوده می شود.
فصل سوم  :سایر مقرارت
 -1آمتیازآت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف آفزآیش مندرج در جزء «ب» بند
( )11قانون بودجه س ال  1388کل کش ور مص وب و آس تفاده آز آن موکول به تعیین تفص یلی مش اغل
عمومی و آختص اص ی و تخص ص ی و آرآیه دالیل مس تند توس ط دس تگاه آجرآی ی و تایید معاونت توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و تصویب شورآی توسعه مدیریت خوآهد بود.
دس تگاه های آجرآی ی می توآنند در ش رآیط و موآرد خاص نس بت به آفزآیش آمتیازآت ش غل ،ش اغل و فوق
آلعاده مدیریت آن دس تگاه ،با آرآیه پیش نهاد الزم به همرآه ذکر دالیل و مس تندآت توجیهی ،در چارچوب
آمتیازآت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آفزآیش های پیش بینی شده موضوع جزء ب بند
( )11قانون بودجه سال  388برآی طرح موضوع درشورآی توسعه مدیریت وسرمایه آنسانی آقدآم نمایند.
 -2تعیین و برقرآری فوق الع اده ه ای بن ده ای  6 ،5و  10م اده ( )68و فوق آلع اده بهره وری غیرمس تمر
موض وع م اده ( )69ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری ب ا رع ای ت مف اد موآد ق انون فوق موکول ب ه آرآی ه
پیش نهاد الزم به معاونت توس عه مدیریت س رمایه آنس انی رییس جمهور و تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت
و سرمایه آنسانی می باشد.
 -3تا تعیین تفص یلی مش اغل تخص ص ی ،آختص اص ی و عمومی هریک آز دس تگاه های آجرآی ی و آبال
مص وبه نحوه تطبیق هریک آز مش اغل هر دس تگاه به یکی آز طبقات حق ش غل در قالب س قف مقرر در
بند ( )1فوق ،جدآول فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری و نحوه تطبیق کارمندآن با جدآول
یادشده بر آساس مفاد آین مصوبه مورد عمل خوآهد بود.
 -4آن دسته آز کارمندآن وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی که طی سال  1387آز فوق آلعاده
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محرومیت آز مطب و حق آلزحمه تمام وقتی برخوردآر بوده آند در س ال جاری نیز به نس بت میزآن آرآیه
خ دم ت و حض ور در هر مورد و در مجموع ح دآک ثر در س قف دری افتی س ال  1387و ح دآک ثر درح د
آعتبارآت مص وب وزآرت مذکور و آز محل آعتبارآت مش ابه س ال 1387به ش رط آرآیه خدمات در خارج آز
وقت آدآری و آیام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در موآقع ض روری در ص ورت حض ور در محل کار و آنجام
وظایف محوله به عنوآن حق آلزحمه به آنان پردآخت خوآهد ش د .در ص ورتی که در س ال  1388میزآن
حض ور و آرآیه خدمات هریک آز کارمندآن مش مول در هر مورد کاهش دآش ته باش د به همان نس بت آز
سقف قابل دریافت همان فرد در سال  1387کسر میشود .حدآک ثر تا بیست درصد کل کارمندآن وزآرت
بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی می توآنند آز مزآیای آین بند یا آضافه کاری یا حق آلتدریس موضوع بند
( )9ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری بدون رعایت س قف پنجاه درص د ( )% 50مذکور در بند
یادشده آستفاده نمایند.
آض افه کار و حق آلتدریس س ایر کارمندآن وزآرت مذکور نبایس تی آز  % 50حقوق ثابت و فوق آلعاده های
مستمر فرد تجاوز نماید.
 -5به منظور تطبیق وضعیت کارمندآن با آین مصوبه کمیته آی تحت عنوآن کمیته آجرآی ی قانون مدیریت
خدمات کشوری در دستگاه های مشمول آین قانون با ترکیب آعضای زیر تشکیل می شود:
آلف  -معاون توسعه مدیریت و منابع آنسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه
ب -باالترین مسئول پرسنلی دستگاه
پ  -باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه
ت -باالترین مسئول تشکیالت و بودجه دستگاه
ث -نماینده وآحد آستانی بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه
 -6هرگونه تغییرآت جدآول موض وع آین مص وبه موکول به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و س رمایه
آنسانی رییس جمهور و تصویب شورآی توسعه مدیریت خوآهد بود.
 -7هماهنگی و نظارت بر حس ن آجرآی آین مص وبه به عهده معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور می باشد.
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پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان دولت  -بخشنامه شماره  200/14593/3مورخ 1388/2/21
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1388/2/9به آس تناد آجازه حاص ل آز جزء
«ب» بند ( )11ماده وآحده قانون بودجه سال  1388کل کشور ،تصویب نمود:
پردآخت کمکهای رفاهی مس تقیم و غیرمس تقیم موض وع حکم یادش ده و قوآنین و مقررآت مربوط آز جمله
ماده ( )40قانون آلحاق موآدی به قانون تنظیم بخشی آز مقررآت مالی دولت و ماده ( )78قانون مدیریت
خدمات کش وری ،درحد آعتبارآت مص وب مربوط برآی هر ماه به ص ورت مس تقیم و غیرمس تقیم و با رعایت
شرآیط زیر به کارمندآن رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پردآخت می باشد:
آلف -کمک هزینه روزآنه مس تقیم یا غیرمس تقیم غذآ برآی کارمندآنی که س اعت کار آن ها حدآقل ()8
س اعت در روز آس ت ،با تش خیص باالترین مقام مجاز دس تگاه آجرآی ی معادل هجده هزآر ( )18000ریال
برآی یک وعده غذآی ی در روز تعیین میشود.
ب -کمک هزینه مس تقیم یا غیرمس تقیم مهد کودک برآی کارمندآن آناث که دآرآی فرزند زیر ش ش س ال
1
هستند ماهانه سیصد هزآر ( )300000ریال به آزآی هر کودک (حدآک ثر تا سه فرزند) تعیین میشود.
پ -کمک هزینه مس تقیم یا غیر مس تقیم آیاب و ذهاب (س رویس رفت و آمد) کارمندآن دولت که ()44
س اعت در هفته کار میکنند مش روط به آنکه آز س رویس س ازمانی آس تفاده ننمایند ،در تهرآن به میزآن
چهارص د و پنجاه هزآر ( )450000ریال و برآی ش هرهای دآرآی پانص د هزآر نفر جمعیت و باالتر به میزآن
س یص د هزآر ( )300000ریال تعیین می ش ود .در مورد س ایر ش هرها پردآخت آین کمک هزینه منوط به
پیش نهاد دس تگاه و تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و تص ویب ش ورآ خوآهد
بود.
ت -کارمندآنی که برآساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت آشتغال دآرند ،یا
س اعات موظف کار آنان کمتر آز ( )44س اعت در هفته میباش د ،با تش خیص دس تگاه آجرآی ی می توآنند به
تناسب ساعات کار هفتگی آز آین کمک هزینه برخوردآر گردند.
 1بخشنامه شماره 200/84874مورخ  1388/9/9معاونت توسعه مدیریت وسرمایه آنسانی رییس جمهور
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ث -پردآخت س ایر کمک های رفاهی مس تقیم و غیرمس تقیم (به آس تثناء موآرد فوق) برآی هر ماه آز س ال
 1388تا آبال دستورآلعمل مربوط که به تصویب شورآی توسعه خوآهد رسید در حد آعتبارآت مصوب و
معادل با ( )1/12میانگین کمکهای رفاهی سال  1387قابل پردآخت می باشد.
ج -هماهنگی و نظارت بر حس ن آجرآی آین دس تورآلعمل به عهده معاونت توس عه مدیریت و س رمایه
آنسانی رییس جمهور خوآهد بود.
امتیازات حق شغل و حق شاغل مقامات  -بخشنامه شماره  200/37379مورخ 1389/7/20
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی قانون مدیریت خدمات کش وری و دس تورآلعمل آجرآی ی فص ل دهم قانون مذکور موض وع
بخش نامه ش ماره  200/14593مورخ  1388/2/21آین معاونت ،آمتیاز حق ش غل مقامات موض وع
ماده  71قانون فوق و همطرآزآن آنها ،صرفا بر آساس بخشنامه مذکور و آیین نامه های آبالغی فصل دهم
قابل آعمال می باشد.
خاطر نش ان می س ازد هرگونه آفزآیش آمتیاز حق ش غل مقامات وهمطرآزآن آنها بیش آز آمتیاز مقرر در
قانون مورد آشاره قبل آز آبال آیین نامه های مربوطه خالف و فاقد وجاهت قانونی آست .
ضمنا حق شاغل موضوع ماده  66قانون مذکور برآی مقامات و همطرآزآن آنها حدآک ثر تا آمتیاز حق شاغل
سایر کارکنان خوآهد بود .باالترین مقام دستگاه آجرآی ی موظف به آجرآی مفاد آین بخشنامه آست.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت  -بخشنامه شماره  221314/3/12/961919مورخ
 1396/2/4معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
 -1جهت حس ن آجرآی مقررآت آز جمله تبص ره ( )1ردیف (ت) گروه چهارم بند ( )9آز خطوط رآهنمای
س ند رآهبردی خدمات رس انی به رزمندگان  ،مص وب  1394/4/14هیئت مدیرآن و دس تورآلعمل به
شماره  2216/1/85/64مورخ  ،95/11/10موآرد زیر آعالم میگردد:
آلف -تاریخ محاس به مدت جبهه (مناطق جنگی) برآی کارکنان دولت در موآرد زیر جهت بهرهمندی آز
آمتیازآت مرتبط ،تاریخ ش روع و خاتمه جنگ تحمیلی آز مورخ  59/6/31 :تا  67/5/27می باش د و پس
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آز پایان جنگ تحمیلی ( 67/5/28به بعد) برآی بهره مندی کارکنان دولت آز آمتیاز مناطق آمنیتی (درگیر
و غیردرگیر) مصوبه آی وجود ندآرد.
ب -نحوه محاس به جبهه کارکنان دولت برآس اس چهار گروه مندرج در بند ( 9خطوط رآهنمای س ند فوق)
به شرح زیر آعالم می گردد:
گروه آول :رزمندگان کادر نیروهای مس لح (رس می ،پیمانی-قرآردآدی) و س ایر کارکنان دولت که موظف به
خدمت در مناطق جنگی یا عملیاتی و یا آمنیتی می باشند« .موظفی»
آلف) به موجب ماده  3آیین نامه آجرآی ی تعیین فوق آلعاده آیثارگری ،نش ان ها و خدمت آدآری در
مناطق جنگ زده (موض وع بند  2ماده  68قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب  )1386مص وب
فرماندهی معظم کل قوآ  ،س ه چهارم آز مدت جبهه کارکنان کادر (رس می و پیمانی) دآوطبانه و مابقی
موظفی می باشد.
تایید مدت جبهه رزمندگان کادر نیروهای مس لح که به هر دلیلی به دس تگاه های دولتی منتقل یا به
آستخدآم آنان درآمده آند ،توسط نیروی به کارگیرنده می باشد که به دستگاه دولتی منعکس خوآهد شد و
هرگونه گوآهی بعدی نیز توسط همان نیرو صادر می گردد.
ب -آن دس ته آز کارکنان دولت که آز طریق آرگان های ی غیر آز س پاه و جهاد س ازندگی نظیر کمیته آمدآد
آمام خمینی (ره) ،س ازمان تبلیغات آس المی ،خبرگزآری جمهوری آس المی آیرآن ،س ازمان ص دآ و س یما،
وزآرت رآه و ترآبری به مناطق عملیاتی و جنگی کش ور آعزآم ش ده و همگام با رزمندگان آس الم در زمینه های
فرهنگی ،تبلیغی ،پش تیبانی ،آمدآدی و فنی و مهندس ی فعالیت دآش ته آند و به موجب تص ویب نامه
شماره /51700ت  15744ه مورخ  67/1/27هیئت وزیرآن نصف مدت خدمت آنان جبهه محاسبه می
گردید ،به آستناد سند رآهبردی خدمات رسانی به رزمندگان ،جبهه آنان کامل و موظفی می باشد.
ج -کارکنان دولت که در وظایف س ازمان متبوع خود در مناطق جنگی و ش هرهای مناطق جنگی حض ور
دآشته آند ،مدت خدمت آنان جبهه موظفی محسوب می گردد.
د-محاس به مدت جبهه کارکنان مذکور در بند (ب و ج) آز س وی دس تگاه های دولتی به س ازمان بس یج
مس تض عفین آعالم و س ازم ان بس یج در چ ارچوب دس تورآلعم ل آبالغی (بن د  1فوق) ب ه ش م اره
 2216/1/85/64مورخ  ،95/11/10مرآتب رآ بررس ی و پس آز تایید نهای ی به مبادی ذی ربط آعالم می
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نماید .ص دور هرگونه گوآهی جبهه آین گروه آز کارکنان دولت ص رفا با س ازمان بس یج مس تض عفین خوآهد
بود.
گروه دوم  :کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی».
آلف -به موجب ماده  3آیین نامه آجرآی ی تعیین فوق آلعاده آیثارگری ،نش ان ها و خدمت آدآری در
مناطق جنگ زده (موض وع بند  2ماده  68قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب  )1386مص وب
فرماندهی معظم کل قوآ س ه چهارم آز مدت جبهه کارکنان وظیفه (س ربازآن) دآوطلبانه و مابقی موظفی
می باشد.
ب -ت ایی د م دت جبه ه ک ارکن ان وظیف ه آی ک ه در جبه ه ه ای حق علی ه ب اط ل خ دم ت کرده آن د ب ا نیروی
آنتظامی به کار گیرنده خوآهند بود.
گروه س وم :بس یجیان ،جهادگرآن و نیروهای مردمی رزمنده ،ش اغل و بازنش س ته دس تگاه های آجرآی ی
س ازمان ها ،نهادها و ش رکت ها و موس س ات دولت یا تحت پوش ش قانون کار و مقررآ تامین آجتماعی و
قوآنین خاص «دآوطلبانه».
آفرآد فوق که آز س وی س ازمان بس یج مس تض عفین ،جهاد س ازندگی س ابق یا س ایر نیروها به جبهه های
جنگ تحمیلی آعزآم و در نیروهای مس لح خدمت کرده آند ،مدت جبهه آ نان دآوطلبانه بوده و هرگونه
گوآهی جبهه آنان توسط سازمان بسیج صادر خوآهد شد.
گروه چهارم :بس یجیان ،جهادگرآن و نیروهای مردمی رزمنده ص احبان ش غل آزآد وش اغل در ش رک تها و
موس س ات خص وص ی،ص نوف آزآد وآفرآد بدون ش غل (دآنش جویان ،دآنش آموزآن و آفرآد فاقد
کار)«دآوطلبانه».
آفرآد فوق که آز س وی س ازمان بس یج مس تض عفین ،جهاد س ازندگی س ابق یا س ایر نیروها به جبهه های
جنگ تحمیلی آعزآم و در نیروهای مس لح خدمت کرده آند ،مدت جبهه آ نان دآوطلبانه بوده و هرگونه
گوآهی جبهه آنان توسط سازمان بسیج صادر خوآهد شد.
خوآهشمند آست دستور فرمایید:
درخص وص محاس به و آعمال س ابقه جبهه رزمندگان ص رفا در چارچوب دس تورآلعمل 2216/1/85/64
مورخ  95/11/10و آین بخشنامه آقدآم شود.
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هرگونه آبهام رآ قبل آز آقدآم عملی آز آین س تاد یا س ازمان های نیروهای مس لح آجا ،س پاه ،دجا و ناجا
آستعالم نمایند.
معاون نیروی آنسانی ستاد کل نیروهای مسلح -سرتیپ پاسدآر محمد جوآد زآده کمند
پیوست 961919
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه رزمندگان  -بخشنامه شماره  225/93/12639مورخ
 1393/9/19معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به پیوس ت تص ویر نامه ش ماره /201/14/50م/4/ن مورخ  1393/6/22س تاد کل نیروهای مس لح در
خص وص یکنوآخت س ازی گوآهی حض ور در جبهه رزمندگان آرس ال می گردد .مقتض ی آس ت برآی
برخوردآری رزمن دگ ان آز تس هیالت و آمتی ازآت ق انونی مربوط ،آز ت اریخ  1393/7/1بر آس اس گوآهی
حضور در جبهه صادره توسط مرآجع مندرج در نامه مذکور عمل نمایند.
معاون نوسازی آدآری و سرپرست  -علی صفدری
شماره /201/14/50م/4/ن مورخ  1393/6/22ستاد کل نیروهای مسلح
موضوع  :طرح یکنوآخت سازی گوآهی جبهه رزمندگان
در رآس تای یکنوآختی و یکس ان س ازی گوآهی های جبهه رزمندگان پیرو نامه پیروی باال آز مورخ 93/7/1
سازمان های مجاز صادر کننده گوآهی جبهه به مرآکز دولتی و غیر دولتی به شرح زیر آعالم می گردد:
آلف -در آرتش جمهوری آسالمی آیرآن گوآهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهار گانه (نزآجا  -پدآجا
 نهاجا  -ندآجا)صرفا با آمضای معاون نیروی آنسانی نیروها صادر می گردد.ب -در س پاه پاس دآرآن آنقالب آس المی گوآهی جبهه در س طح س تاد س پاه،نیروهای  5گانه(نزس ا  -ندس ا -
هوآفض ا  -نیروی قدس  -س ازمان بس یج) با آمض ای معاون نیروی آنس انی نیروها و در س طح س پاه های
آستانی صرفا با آمضای فرمانده سپاه آستان صادر می گردد و گوآهی سایر رده ها پذیرفته نیست .
ج -در وزآرت دفاع و پش.ن.م گوآهی جبهه به ص ورت متمرکز ص رفا با آمض ای معاون نیروی آنس انی وزآرت
صادر می گردد.
د  -در ناجا گوآهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با آمضای معاون نیروی آنسانی ناجا صادر می گردد.
544

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

خوآهشمند آست دستور فرمایید جهت حسن آجرآی آبالغیه،آقدآم های الزم رآ به عمل آورند.
معاون نیروی آنسانی  -سرتیپ دک تر محمد حسن باقری
همطرازی مشاورین معاونین معاون رییس جمهور و معاونین روسای امور  -بخشنامه شماره
 200/90/32288مورخ  1390/12/13معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی تبص ره ماده ( )5فص ل دوم بخش نامه ش ماره  200/14593مورخ ( 1388/2/21موض وع
دس تورآلعمل آجرآی ی فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری) که موآرد همطرآز پس تها با عناوین
مدیریت در جدول موض وع ماده فوق رآ به عهده معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور
محول نموده آست موآرد ذیل آبال می گردد:
 -1نیمی آز پس تهای مش اورآن معاونین معاون رییس جمهور که در زیر مجموعه تش کیالتی آنان وآحد
س ازمانی «آمور» وجود دآرد و روس ای آن آمور همطرآز «معاون وزیر» ش ناخته ش ده آند ،حس ب پیش نهاد
معاون مربوط همطرآز مدیر کل محسوب می شوند.
« - 2معاونین روس ای آمور» در وآحدهای س ازمانی مندرج در بند ( ،)1همطرآز «مدیر کل» محس وب می
شوند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
ضرورت تایید همطرازی پست های با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه  -بخشنامه
شماره  200/91/3268مورخ  1391/2/10معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی تبص ره ماده ( )5فص ل دوم بخش نامه ش ماره  200/14593مورخ ( 1388/2/21موض وع
دس تورآلعمل آجرآی ی فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری در خص وص ض رورت تایید همطرآزی
پستهای با عناوین مدیریت و سرپرستی مدیرآن حرفه آی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی
رییس جمهور) موآرد زیر آبال می گردد:
همطرآزی کلیه عناوین مدیریتی و س رپرس تی زیر نظر مس تقیم رییس دس تگاه در قالب آمور ،مرآکز ،دفاتر
و آدآرآت کل تابعه وزآرتخانه ها و س ازمانهای مس تقل تحت نظر رییس جمهور ،به تش خیص معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور خوآهد بود.
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دستگاه های آجرآی ی مشمول ،فهرست عناوین موضوع بند  1آین بخشنامه رآ همرآه با پیشنهاد همطرآزی
و با توجه به نوع و گستره ماموریت ،میزآن و حجم فعالیت ،آهمیت و حساسیت شغل مربوطه و جامعه
هدف به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور ،آرسال مینمایند.
در موآرد تش خیص همطرآزی با یکی آز مقامات موض وع ماده  71قانون مدیریت خدمات کش وری ،همانند
تبصره  1ماده مذکور عمل خوآهد شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
همطرازی دستیاران مقامات و دستیاران ادارات کل ستادی  -بخشنامه شماره  1305991مورخ
 1396/5/9سازمان اداری و استخدامی کشور
با سالم ،با عنایت به مفاد ماده ( )4مصوبه شماره  206/48892مورخ  1394/4/6شورآی عالی آدآری
موضوع ضوآبط تامین دستیارآن ستادی دستگاه های آجرآی ی کشور و به آستناد تبصره بند ( )5فصل دوم
بخشنامه شماره  200/14593/1مورخ  ،1388/2/21دستیارآن مقامات موضوع بند د و ه ماده
( )71قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرآزآن آنها و روسای سازمان های وآبسته همطرآز پست سازمانی
معاون مدیرکل و دستیارآن آدآرآت کل ستادی و عناوین همسطح ،همطرآز پست سازمانی رییس گروه
یا رییس آدآره آز نظر برقرآری و پردآخت حقوق و مزآیا تعیین می گردند.
رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
همطرازی پست سازمانی رییس دفتر  -بخشنامه شماره  83197مورخ  1398/2/23سازمان اداری و
استخدامی کشور
در آجرآی تبصره بند ( )5فصل دوم دستورآلعمل آجرآی ی فصل دهم قانون مدیریت کشوری موضوع
بخشنامه شماره  200/14593مورخ  1388/2/21همطرآزی پست سازمانی رییس دفتر آز لحاظ پردآخت
حقوق و مزآیا با مدیرآن حرفه آی به شرح زیر تعیین می گردد:
 -1رییس دفتر معاونین رییس جمهور ،وزرآء و مقامات همطرآز پست سازمانی «معاون مدیرکل»
 -2رییس دفتر آستاندآرآن ،سفرآء ،معاونین وزرآء و مقامات همطرآز پست سازمانی «رییس آدآره»
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
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لغو تطبیق حکم استخدام کارمندانی که بعد از  1388/1/1استخدام شده اند با کارمندان نظیر -
دادنامه شماره  872مورخ  1394/7/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبص ره ماده  78قانون مدیریت خدمات کش وری ،مالک آس تحقاق کارمندآن مش مول قانون به
برخوردآری آز تفاوت تطبیق آین آست که حقوق ثابت و فوق آلعاده های مشمول کسور بازنشستگی آنان
ک ه ب ه موج ب قوآنین و مقررآت قبلی دری اف ت می کردن د ک اهش ی اب د .آین حکم ب دین معن ا آس ت ک ه
کارمندآن موض وع قانون باید قبل آز الزم آالجرآ ش دن فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری ،حقوق
ثابت و فوق آلعاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و آجرآی ی شدن فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کش وری ،آین دریافتی کاهش یافته باش د .در نتیجه کس انی که بعد آز حاکمیت و
الزم آالجرآ ش دن فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری آس تخدآم ش ده یا می ش وند ،مش مول حکم
تبص ره ماده  78قانون یاد ش ده نیس تند تا آحکام کارگزینی آنان با کارمندآن نظیر آز تاریخ آس تخدآم قابل
تطبیق باش د .بنا به مرآتب بخش نامه ش ماره  1389/10/28-200/55919معاونت وقت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور که در آن دس تگاه های آجرآی ی موظف ش ده آند «آحکام کارگزینی
کارمندآن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری رآ که بعد آز 1388/1/1آستخدآم شده یا می شوند ،با
آحکام کارگزینی کارمندآن نظیر که در آس فند س ال  1387آس تخدآم ش ده آند ،آز تاریخ آس تخدآم تطبیق
دهد» و نامه ش ماره  1391/12/26 -6/231/91/103118آمور حقوقی و قوآنین معاونت مذکور که
متضمن آستدالل مصرح در بخشنامه آست به علت مغایرت با قانون فوق آلذکر مستند به بند  1ماده 12
و ماده  88قانون تشکیالت و آیین دآدرسی دیوآن عدآلت آدآری آبطال می شود.
رییس هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری  -محمدجعفر منتظری
دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون  -بخشنامه
شماره  1039519مورخ  1395/11/27سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی بن د  1مص وب ه مورخ  1395/4/5ش ورآی حقوق و دس تمزد و بن د  5بخش ن ام ه ش م اره
 200/142537مورخ  1388/12/24معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور (وقت)
به پیوس ت دس تورآلعملهای نحوه تطبیق حقوق و مزآیای کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون
مدیریت خدمات کش وری (مش تمل بر  6ماده و  1تبص ره) که در جلس ه مورخ  1395/7/5ش ورآی توس عه
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مدیریت و س رمایه آنس انی به تص ویب رس یده و ممهور به مهر ش ورآی مذکور آس ت ،جهت آجرآ آز تاریخ
 1395/11/01آرسال میگردد.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشوری  -جمشید آنصاری
دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بیمه های دولتی با توجه به موافقت شورای حقوق
و دستمزد در جلسه مورخ  1395/4/5با قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ( -)1آمتیازآت و طبقات حق ش غل مش اغل ش رکت س هامی بیمه آیرآن و بیمه مرکزی ،برآس اس
آهمیت ،پیچیدگی وظایف و مس ئولیتها ،س طح تخص ص و مهارتهای موردنیاز با رعایت طبقات ش غلی
جدول حق شغل موضوع بخشنامه شماره  200/14593مورخ  1388/2/21برآساس جدول زیر تعیین
میشود.
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طبقات شغل
متصدی 4 ،3
متصدی 2
متصدی 1
مسئول 4
مسئول 3
مسئول 2
مسئول 1
کارشناس 3 ،2
معاون شعبه درجه  -3مسئول
دآیره -مسئول باجه -کارشناس 1
معاون آدآره -رییس شعبه درجه
 3معاون شعبه درجه -2
کارشناس آرشد 3
رییس آدآره -رییس شعبه درجه
 -2معاون شعبه درجه -2
کارشناس آرشد 3
رییس شعبه درجه  -1معاون
شعبه ممتاز -معاون آدآره کل-
کارشناس مسئول -کارشناس
آرشد1
رییس آدآره کل -رییس شعبه
ممتاز
معاون مدیرکل -معاون مدیر-
سرپرست منطقه -رییس مجتمع-
عضو کمیته شورآی فنی
مدیرکل -مدیر
معاون مدیرعامل

جدول ( )1حق شغل
طبقات
مقدماتی
جدول
طبقه یک 2400
طبقه دو 2600
طبقه سه 2800
طبقه چهار 3000
طبقه پنج 3200
طبقه شش 3400
طبقه هفت 3600
طبقه هشت 3800

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

عالی

پایه

ارشد

خبره

2650
2850
3050
3250
3450
3650
3850
4050

3600
3800
4000
4200
4400

5400 4850

طبقه نه

5600 5050 4600 4250 4000

طبقه ده

5800 5250 4800 4450 4200

طبقه یازده

6000 5450 5000 4650 4400

طبقه دوآزده 6200 5650 5200 4850 4600
طبقه سیزده

6400 5850 5400 5050 4800

طبقه چهارده 6600 6050 5600 5250 5000
طبقه پانزده 6800 6250 5800 5450 5200
طبقه شانزده 7000 6450 6000 5650 5400
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تبص ره -هر یک آز مش اغل برآس اس آهمیت وظایف ،مس ئولیتها به رتبه های  5گانه مقدماتی ،پایه،
آرش د ،خبره و عالی جدول حق ش غل برآس اس ض وآبطی که با رعایت مفاد تبص ره ( )1ماده ( )65قانون
مدیریت خدمات کش وری به تص ویب هیئت مدیره ش رکت س هامی بیمه آیرآن و بیمه مرکزی خوآهد رس ید،
تخصیص خوآهند یافت.
ماده ( -)2آمتیاز فوقآلعاده مدیریت و سرپرستی مشاغل شرکت سهامی بیمه آیرآن و بیمه مرکزی متناسب
با پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی با رعایت حدآقل و
حدآک ثر مقرر در تبصره ( )2ماده ( )65قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول زیر تعیین میشود.
جدول ( )2امتیاز فوقالعاده مدیریت عناوین مدیریتی و سرپرستی
8
معاون
شعبه
درجه
سطوح
-3
مدیریت مسوئل
دایره-
مسوئل
باجه و
همطراز

7

6

5

رییس
معاون رییس
شعبه
اداره -اداره-
رییس رییس درجه -1
شعبه شعبه معاون
شعبه
درجه درجه
ممتاز-
-2
-3
معاون معاون معاون
شعبه شعبه ادارهکل-
درجه  2درجه  1کارشناس
مسوئل و
و
و
همطراز همطراز همطراز

آمتیازآت 1950 1800 1650

2100

2

3
4
معاون
مدیرکل-
معاون
مدیر-
رییس
اداره سرپرست
کل -منطقه -مدیرکل -معاون
مدیر و مدیرعامل
رییس
رییس
شعبه مجتمع -همطراز و همطراز
ممتاز و عضو
همطراز کمیته
شورای
فنی و
همطراز

2250

2400

1

2550

2700

ماده ( -)3آمتیازآت حق ش اغل کارمندآن ش رکت س هامی بیمه آیرآن و بیمه مرکزی برآس اس عوآمل
تحص یالت ،س نوآت خدمت ،تجربه ،دوره های آموزش ی و مهارتها و توآنای یهای فردی برآس اس جدول
زیر تعیین میشود.
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امتیاز دوره های
اموزشی

امتیاز
مدرک
ردیف
تحصیلی تحصیالت
1100
زیردیپلم
0
دیپلم
1
 1200به آزآی هر یک ساعت
فوقدیپلم
2
 1400دوره آموزشی مصوب
نیم آمتیاز (حدآک ثر
1700
لیسانس
3
 500آمتیاز)
 4فوقلیسانس 2000
دک تری
2300
5

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مهارت

سنوات

تجربه

200
250
300
400
600
800

10
15
20
25
30
35

8
10
12
14
16
18

ماده ( -)4فوقآلعاده های فص ل دهم قانون مدیریت و خدمات کش وری حس ب مورد برآس اس ض وآبط و
مقررآت مربوط و مورد عمل بخش مش مول قانون مذکور ،با آس تفاده آز آختیارآت ماده ( )77آین قانون به
کارمندآن شرکت سهامی بیمه آیرآن و بیمه مرکزی قابل پردآخت آست.
ماده ( -)5درصورتیکه با آجرآی آین دستورآلعمل حقوق و فوقآلعاده های مشمول کسور بازنشستگی هر
یک آز کارمندآن که به موجب قوآنین و مقررآت برآس اس آحکام قبلی دریافت مینمایند کاهش یابد ،تا
میزآن دریافتی قبل آز تاریخ  1395/11/01به عنوآن تفاوت تطبیق موض وع تبص ره ماده ( ،)78برآی
کارمندآن مشمول ،قابل پردآخت آست.
ماده ( -)6در آجرآی ماده ( )20قانون (م.خ.ک) ش رکت س هامی بیمه آیرآن و بیمه مرکزی موظف میباش د
ظرف مدت سه ماه آز تاریخ آبال آین بخشنامه ،مشاغل آختصاصی رآ به تناسب وظایف سمت های قابل
تخص یص به هر ش غل آز لحاظ معلومات ،تحص یالت ،تجربه ،مهارت و دوره های آموزش ی مورد نیاز و
عوآمل موثر دیگر به تایید شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی برساند.

551

shenasname.ir

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی با توجه به موافقت شورای حقوق
و دستمزد در جلسه مورخ  1395/4/5با قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده (- )1آمتیازآت و طبقات حق ش غل مش اغل بانکهای دولتی برآس اس آهمیت ،پیچیدگی وظایف و
مس ئولیتها ،س طح تخص ص و مهارتهای موردنیاز با رعایت طبقات ش غلی حق ش غل موض وع بخش نامه
شماره  200/14593مورخ  1388/2/21برآساس جدول زیر تعیین میشود.
جدول( )1حق شغل
طبقه

1

2

3

مشاغل

مقدماتی

پایه

رتبه
ارشد

سرآیدآر ،باربر ،باغبان ،مامور
آسانسور ،ماشین کار ،صحاف ،بسته-
بند ،سلمانی ،معمار ،آشپز،
کوبیست ،کارگر ،پیشخدمت،
- 2650 2400
تلفنچی ،نامهرسان ،تحصیلدآر،
کارگرفنی ،مکانیسین ،رآننده پایه ،2
سرکارگر ساختمانی ،متصدی دستگاه
(تهویه ،تلفخانه و موتور برق)
رآننده پایه  ،1مامور فنی (کارمند فنی)،
کاربر تلکس ،منگنهزن ،کاربر
- 2850 2600
سوییفت ،کاربر حسابگری ،سرآشپز،
سرباغبان
تحویلدآر خزآنه ،تکنسین ،متصدی
نگهدآری آسناد ،متصدی آمور
3400 3050 2800
آنباردآری ،مامور آطالعات ،مامور
پیگیری و آجرآ ،کارپردآز ،منشی،

خبره

عالی

-

-

-

-

-

-
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4

5

6

7

ماشین نویس ،پانچیست ،مامور
حفاظت
معاون سرتحویلدآر ،معاون قسمت
درجه  ،3مسئول آمور حفاظت،
بانکیار ،کنترلر ،ممیز حساب ،آپرآتور،
متصدی آمور حفاظت ،آرزیاب آشیاء
آمانی
رییس باجه ،رییس شعبه درجه ،6
معاون شعبه درجه ( 5عضو مقدم)،
رییس دآیره درجه  ،4معاون دآیره
درجه  ،3سرتحویلدآر ،رییس قسمت
درجه  ،3معاون قسمت درجه ،2
بانکدآر ،عضو هیئت آموزشی ،ک تابدآر،
نقشه کش
رییس شعبه درجه  ،5معاون شعبه
درجه  ،4معاون دآیره درجه  ،2رییس
دآیره درجه  ،3رییس قسمت درجه ،2
معاون قسمت درجه  ،1آرزیاب (طرح-
های تولیدی ،صنعتی ،ساختمانی،
کشاورزی) ،کاربر رآیانه
رییس شعبه درجه  ،4معاون شعبه
درجه  ،3معاون دآیره درجه  ،1رییس
دآیره درجه  ،2رییس قسمت درجه ،1
معاون شعبه درجه  2بانک کارگشای ی،
بازرس یار ،کمک کارشناس ،کمک
حسابرس ،کاردآن ،کارگزآر بهاء بازآر،
مددکار  ،2برنامهنویس  ،2مترجم 2

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

4600 4050 3600 3250 3000

4800 4250 3800 3450 3200

5000 4450 4000 3650 3400

5200 4650 4200 3850 3600
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8

9

10
11
12
13
14
15
16

رییس شعبه درجه  ،3معاون شعبه
درجه  ،2رییس دآیره درجه  ،1رییس
شعبه درجه  2بانک کارگشای ی ،معاون
شعبه درجه  1بانک کارگشای ی ،معاون
دآیره فنی و مهندسی ،معامله گر،
مددکار  ،1برنامه نویس  ،1مترجم 1
رییس شعبه درجه  ،2معاون شعبه
درجه  ،1رییس دآیره فنی و مهندسی،
رییس شعبه درجه  1بانک کارگشای ی،
معاون بانک کارگشای ی ،سرمعامله گر،
معاون حوزه
رییس شعبه درجه  ،1معاون شعبه
ممتاز ب ،رییس بانک کارگشای ی
رییس حوزه ،معاون شعبه ممتاز آلف،
بازرس ،حسابرس ،کارشناس
معاون مدیر شعب منطقه درجه 2
معاون مدیر شعب منطقه درجه ،1
معاون آدآره کل ،رییس شعبه
ممتاز ب ،بازرس ویژه
مدیر شعب منطقه درجه  ،2رییس
شعبه ممتاز آلف
رییس آدآرهکل ،مدیر شعب منطقه
درجه 1
مدیر آمور

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

5400 4850 4400 4050 3800

5600 5050 4600 4250 4000

5800 5250 4800 4450 4200
6000 5450 5000 4650 4400
6200 5650 5200 4850 4600
6400 5850 5400 5050 4800
6600 6050 5600 5250 5000
6800 6250 5800 5450 5200
7000 6450 6000 5650 5400
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گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

تبص ره -هر یک آز مش اغل برآس اس آهمیت وظایف ،مس ئولیتها به رتبه های  5گانه مقدماتی ،پایه،
آرش د ،خبره و عالی جدول حق ش غل برآس اس ض وآبطی که با رعایت مفاد تبص ره ( )1ماده ( )65قانون
مدیریت خدمات کشوری به تصویب شورآی عالی هماهنگی بانکها خوآهد رسید تخصیص خوآهند یافت.
ماده ( -)2آمتیاز فوقآلعاده مدیریت و سرپرستی مشاغل بانکهای دولتی متناسب با پیچیدگی وظایف و
مس ئولیتهای حیطه س رپرس تی و نظارت و حس اس یتهای ش غلی با رعایت حدآقل و حدآک ثر مقرر در
تبصره ( )2ماده ( )65قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول زیر تعیین میشود.
جدول ( )2امتیاز فوقالعاده مدیریت عناوین مدیریتی و سرپرستی
ردیف

عنوان شغل

1

معاون سرتحویلدآر ،معاون قسمت درجه  ،3مسئول آمور حفاظت
معاون شعبه درجه ( 5عضو مقدم) ،معاون دآیره درجه  ،3معاون
قسمت درجه 2
رییس دآیره درجه  ،4سرتحویلدآر ،رییس قسمت درجه 3
رییس شعبه درجه  ،6رییس باجه
معاون قسمت درجه 1
معاون شعبه درجه  ،4معاون دآیره درجه  ،2رییس قسمت درجه 2
رییس دآیره درجه3
رییس شعبه درجه 5
رییس قسمت درجه 1
معاون شعبه درجه  ،3معاون شعبه درجه  2بانک کارگشای ی
معاون دآیره درجه1
رییس شعبه درجه  ،4رییس دآیره درجه 2
رییس دآیره درجه  ،1معاون دآیره فنی و مهندسی ،معاون شعبه
درجه  1بانک کارگشای ی

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

فوقالعاده های
مدیریتی
500
550
600
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

معاون شعبه درجه  ،2رییس شعبه درجه  2بانک کارگشای ی
رییس شعبه درجه 3
معاون شعبه درجه  ،1معاون بانک کارگشای ی
رییس دآیره فنی و مهندسی ،سر معامله گر ،معاون حوزه
رییس شعبه درجه  ،2رییس شعبه درجه  1بانک کارگشای ی
معاون شعبه ممتاز ب
رییس شعبه درجه  ،1رییس بانک کارگشای ی
معاون شعبه ممتاز آلف
1
رییس حوزه ،بازرس ،حسابرس
معاون مدیر شعب منطقه درجه 2
رییس شعبه ممتاز ب
معاون مدیر شعب منطقه درجه  ،1معاون آدآره
رییس شعبه ممتاز آلف
مدیر شعب منطقه 2
رییس آدآرهکل ،مدیر شعب منطقه درجه 1
مدیر آمور

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

1300
1400
1600
1650
1700
1900
2000
2050
2100
2200
2250
2350
2450
2500
2600
2700

ماده ( -)3آمتیازآت حق ش اغل کارمندآن بانکهای دولتی برآس اس عوآمل تحص یالت ،س نوآت خدمت،
تجربه ،دوره های آموزشی و مهارت ها و توآنای ی های فردی برآساس جدول زیر تعیین میشود.

 1نامه شماره  1530024مورخ  1396/9/1سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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جدول ( )3حق شاغل
ردیف

مدرک
تحصیلی

امتیاز
تحصیالت

امتیاز دوره های
اموزشی

مهارت

0
1
2
3
4
5

زیردیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دک تری

1100
1200
1400
1700
2000
2300

به آزآی هر یک
ساعت دوره
آموزشی مصوب نیم
آمتیاز (حدآک ثر
 500آمتیاز)

200
250
300
400
600
800

سنوات به
ازای هر
سال
10
15
20
25
30
35

تجربه به
ازای هر
سال
8
10
12
14
16
18

ماده ( -)4فوقآلعاده های فص ل دهم قانون مدیریت و خدمات کش وری حس ب مورد برآس اس ض وآبط و
مقررآت مربوط و مورد عمل بخش مش مول قانون مذکور ،با آس تفاده آز آختیارآت ماده ( ،)77آین قانون
به کارمندآن بانکهای دولتی قابل پردآخت آست.
ماده ( -)5در ص ورتی که با آجرآی آین دس تورآلعمل حقوق و فوقآلعاده های مش مول کس ور بازنش س تگی
هر یک آز کارمندآن که به موجب قوآنین و مقررآت برآس اس آحکام قبلی دریافت مینمایند کاهش یابد تا
میزآن دریافتی قبلی آز تاریخ  1395/11/01به عنوآن تفاوت تطبیق موض وع تبص ره ماده ( )78برآی
کارمندآن مشمول قابل پردآخت آست.
ماده ( -)6در آجرآی ماده ( )70قانون مدیریت و خدمات کش وری ،بانک های دولتی موظف می باش ند
ظرف مدت س ه ماه آز تاریخ آبال آین بخش نامه مش اغل آختص اص ی رآ به تناس ب وظایف پس ت های قابل
تخص یص به هر ش غل آز لحاظ معلومات ،تحص یالت ،تجربه ،مهارت و دوره های آموزش ی مورد نیاز و
عوآمل موثر دیگر به تایید شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی برساند.
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گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

صورتجلسه شورای حقوق و دستمزد تاریخ 1395/11/11
موضوع :
بررسی پیشنهاد میزآن فوق آلعاده ویژه موضوع بند ( )10ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری برآی
کارکنان بانکهای دولتی
مصوبه :
شورآی حقوق و دستمزد در ساعت  10:30صبح روز دوشنبه مورخ  1395/11/11با حضور آمضاء کنند
گان زیر تش کیل و پس آز تالوت آیاتی آز قرآن کریم در آجرآی تص ویب نامه ش ماره  /138091ت
 50000ه مورخ  1393/11/15هیئ ت محترم وزیرآن می انگین ری الی پردآخ ت فوقآلع اده ویژه برآی
کارکنان بانکهای دولتی به میزآن تا  %30در زمان تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت بند
( )10ماده ( )68قانون یاد شده مطرح و مورد تایید آعضاء قرآر گرفت.
در آجرآی حکم ش ماره  109287مورخ ( 1395/9/6موض وع تفویض آختیارآت مربوط به تایید مص وبات
و تصمیمات شورآی حقوق و دستمزد آز سوی ریاست محترم جمهوری) مفاد مصوبه مورخ 1395/11/11
شورآی حقوق و دستمزد مورد تایید آست.
معاون آول رییس جمهوری آسالمی آیرآن  -آسحاق جهانگیری
نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان مشاغل بهداشتی و درمانی بانک ملی ایران با قانون  -نامه
شماره  1730969مورخ  1396/12/12سازمان اداری و استخدامی کشور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1396/9/13و بنا به پیش نهاد ش ماره -3
 59868/1مورخ  1396/7/30آن بانک دس تورآلعمل نحوه تطبیق حقوق و مزآیای ش اغلین مش اغل
بهدآش تی و درمانی بانک ملی با قانون مدیریت خدمات کش وری رآ مش تمل بر  5ماده و  3تبص ره به ش رح
پیوست (ممهور به مهر شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی) جهت آجرآ تصویب نمود.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشوری  -جمشید آنصاری
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گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان مشاغل بهداشتی و درمانی بانک ملی ایران با
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ( -)1آمتیازآت و طبقات حق ش غل مش اغل بهدآش تی و درمانی بانک ملی آیرآن برآس اس آهمیت،
پیچیدگی وظایف و مس ئولیتها ،س طح تخص ص و مهارتهای مورد نیاز برآس اس جدول زیر تعیین
میشود:
مشاغل
طبقه
 1بهیار  ،5کودکیار 5
 2بهیار  ،4کودکیار 4
 3تکنسین  ،5بهیار  ،3کودکیار 3
ک اردآن  ،5تکنس ین  ،4بهی ار ،2
4
کودکیار 2
ک اردآن  ،4ت ک نس ی ن  ،3ب ه ی ار،1
5
کودکیار 1
پ رس ت ار  ،5م ام ا  ،5ک اردآن ،3
6
تکنسین 2
ک ارش ن اس  ،5پرس ت ار  ،4م ام ا ،4
7
کاردآن  ،2تکنسین 1
ک ارش ن اس  ،4پرس ت ار  ،3م ام ا ،3
8
کاردآن 1
پزشک عمومی  ،5کارشناس  ،3پرستار
9
 ،2ماما 2
مس ئول گروه ،پزش ک متخص ص ،5
 10پزشک عمومی  ،4کارشناس  ،2پرستار
 ،1ماما 1

خبره
-

عالی
-

مقدماتی پایه ارشد
- 2650 2400
- 2850 2600
3400 3050 2800
3000

3600 3250

-

-

3200

3800 3450

-

-

3400

5000 4450 4000 3650

3600

5200 4650 4200 3850

3800

5400 4850 4400 4050

4000

5600 5050 4600 4250

4200

5800 5250 4800 4450
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11
12

13

14
15
16

پرس تار مس ئول بخش ،پزش ک فوق
تخص ص  ،4پزش ک متخص ص ،4
پزشک عمومی  ،3کارشناس 1
س وپروآیزر ،پزش ک فوق تخص ص ،3
پزشک متخصص  ،3پزشک عمومی 2
رییس بخش عمومی ،رییس بخش های
(دآروخ ان ه ،آزم ایش گ اه ،پ اتولوژی،
رآدیولوژی) ،معاون بخش تخص ص ی،
پزش ک فوق تخص ص  ،2پزش ک
متخصص  ،2پزشک عمومی 1
رییس بخش تخص ص ی ،پزش ک فوق
تخصص  ،1پزشک متخصص 1
مدیر بیمارستان ،معاونین بیمارستان
رییس بیمارستان

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

4400

6000 5450 5000 4650

4600

6200 5650 5200 4850

4800

6400 5850 5400 5050

5000

6600 6050 5600 5250

5200
5400

6800 6250 5800 5450
7000 6450 6000 5650

تبص ره  :1هریک آز مش اغل برآس اس آهمیت وظایف ،مس ئولیتها به رتبه های  5گانه مقدماتی ،پایه،
آرش د ،خبره و عالی جدول حق ش غل برآس اس ض وآبطی که با رعایت مفاد تبص ره ( )1ماده ( )65قانون
مدیریت خدمات کش وری به تص ویب ش ورآی عالی هماهنگی بانکها خوآهد رس ید ،تخص یص خوآهند
یافت.
تبص ره  :2مش اغل کاردآن ،تکنس ین ،بهیار ،کودکیار به آس تناد تبص ره ( )1ماده ( )65ص رفا تا رتبه آرش د
آرتقاء مییابند.
ماده ( -)2آمتیاز فوقآلعاده مدیریت و س رپرس تی مش اغل بهدآش تی و درمانی بانک ملی آیرآن متناس ب با
پیچیدگی وظایف و مس ئولیتهای حیطه س رپرس تی و نظارت و حس اس یتهای ش غلی به ش رح جدول زیر
تعیین میشود:
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مشاغل
مسئول گروه و همطرآز
پرستار مسئول بخش و همطرآز
1
سوپروآیزر
معاون بخش تخصصی و همطرآز
رییس بخشهای (دآروخانه ،آزمایشگاه ،پاتولوژی ،رآدیولوژی)
رییس بخش عمومی
رییس بخش تخصصی و همطرآز
معاونین بیمارستان
مدیر بیمارستان
رییس بیمارستان

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مدیریتی
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2300
2500
2700

تبص ره ( -)1مش اغل همطرآز برآی بهرهمندی آز آمتیاز فوقآلعاده مدیریت به پیش نهاد مدیر عامل بانک
ملی و تایید سازمان آدآری و آستخدآمی تعیین میگردند.
ماده ( -)3آمتیازآت حق ش اغل کارمندآن مش اغل بهدآش تی و درمانی بانک ملی آیرآن برآس اس عوآمل
تحص یالت ،س نوآت خدمت ،تجربه ،دورههای آموزش ی و مهارتها و توآنای یهای فردی برآس اس جدول
زیر تعیین میشود:

 1کلمه و همطرآز سهوآ حذف گردیده آست
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ردیف

مدرک
تحصیلی

امتیاز
تحصیالت

امتیاز دوره های
اموزشی

مهارت

0
1
2
3
4
5

زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دک تری

1100
1200
1400
1700
2000
2300

به آزآی هر یک
ساعت دوره
آموزشی مصوب نیم
آمتیاز (حدآک ثر
 500آمتیاز)

200
250
300
400
600
800

سنوات(به تجربه (به
ازای هر ازای هر
سال)
سال)
8
10
10
15
12
20
14
25
16
30
18
35

ماده ( -)4فوقآلعاده های فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری حس ب مورد برآس اس ض وآبط و
مقررآت مربوط و مورد عمل بانکهای دولتی به کارمندآن مش اغل بهدآش تی و درمانی نیز قابل پردآخت
آست.
ماده ( -)5درص ورتیکه با آجرآی آین دس تورآلعمل حقوق و فوقآلعادههای مش مول کس ور بازنش س تگی
هریک آز کارمندآن که به موجب قوآنین و مقررآت برآس اس آحکام قبلی دریافت مینمایند کاهش یابد ،تا
میزآن دریافتی قبلی آز تاریخ  1395/11/01به عنوآن تفاوت تطبیق موض وع تبص ره ماده ( ،)78برآی
کارمندآن مشمول ،قابل پردآخت آست.
افزایش حداکاثر امتیازات مواد  68 ،66 ،65و  71فصل دهم قانون  -تصویب نامه شماره
/162862ت  54057ه مورخ  1395/12/21هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  1395/12/18به پیش نهاد ش ماره  1040426مورخ  1395/11/27س ازمان
آدآری و آس تخدآمی کش ور و به آس تناد بند (آلف) ماده ( )50قانون برنامه پنجس اله پنجم توس عه جمهوری
آسالمی آیرآن -مصوب  -1389تصویب کرد:
 -1س قف حدآک ثر آمتیازآت موآد ( )68( ،)66( ،)65و ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری پنجاه
درصد آفزآیش می یابد.
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 -2آفزآیش آمتیازآت و فوق آلعاده های موآد فوق در دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون مدیریت خدمات
کش وری ،موکول به طی مرآحل پیش بینی ش ده در قانون مذکور و آیین نامه های آجرآی ی مربوط و در
سقف آعتبارآت مصوب مربوط آست.
 -3در آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که با تص ویب مجلس ش ورآی آس المی یا هیئت وزیرآن آز آفزآیش
های موض وع بند (آلف) ماده ( )50قانون برنامه پنجس اله پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن برخوردآر
شده آند ،آفزآیش های موضوع آین تصویب نامه پس آز کسر آفزآیش های قبلی قابل آعمال آست.
معاون آول رییس جمهور -آسحاق جهانگیری
نحوه اعمال افزایش حداکاثر امتیازات مواد  68 ،66 ،65و  71فصل دهم قانون  -بخشنامه شماره
 2285مورخ  1396/1/6سازمان اداری و استخدامی کشور
پیرو تصویب نامه مورخ  1395/12/21هیئت وزیرآن و با توجه به سوآالت به عمل آمده آز سوی تعدآدی
آز دستگاه های آجرآی ی در آین خصوص به آستحضار می رساند:
همانطور که در بند ( )2مص وبه مذکور نیز تص ریح گردیده آس ت ،آفزآیش آمتیازآت و فوق آلعاده های
موآد فوق در دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری ،موکول به طی مرآحل پیش
بینی ش ده در قانون مذکور و آیین نامه های آجرآی ی مربوط و در س قف آعتبارآت مص وب آس ت  ،لذآ هیچ
یک آز دس تگاه های آجرآی ی مجاز به آعمال آفزآیش های مذکور قبل آز طی مرآحل قانونی آز جمله آرآیه
پیشنهاد به آین سازمان و بررسی و تصویب آن در هیئت وزیرآن و یا آخذ موآفقت شورآی حقوق و دستمزد
و شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی (حسب مورد) نمی باشند.
معاون سرمایه آنسانی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور -علی آکبر آولیاء
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افزایش حداکاثر امتیازات فصل دهم برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور  -تصویب نامه شماره
1
/162655ت  55179ه مورخ  1396/12/19هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  1396/12/16به پیش نهاد ش ماره  1731023مورخ  1396/12/12س ازمان
آدآری و آس تخدآمی کش ور و تایید ش ورآی حقوق و دس تمزد و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون
آساسی جمهوری آسالمی آیرآن تصویب کرد:
-1آمتیازآت موضوع تصویب نامه شماره /162862ت54057ه مورخ  1395/12/21به میزآن تا پنجاه
درصد برآی کارکنان سازمان آمور مالیاتی کشور آفزآیش می یابد.
 -2آعتبارآت مورد نیاز برآی آجرآی آین تص ویب نامه آز محل س رجمع آعتبارآت مص وب مربوط س ازمان
مذکور تامین می شود.
-3با آجرآی آین تصویب نامه ،مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده آز محل آجرآی آین تصویب نامه
و آعتبارآت آختص اص ی موض وع ماده ( )217قانون مالیات های مس تقیم و تبص ره ( )1ماده ( )39قانون
مالیات بر آرزش آفزوده آفزآیش نمی یابد.
 -4آین تصویب نامه آز تاریخ تصویب الزم آالجرآ آست.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
افزایش حداکاثر امتیازات فصل دهم برای پزشکان و متخصصین شاغل در سازمان بهزیستی کشور -
2
تصویب نامه شماره /162668ت  55178ه مورخ  1396/12/16هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  1396/12/16به پیش نهاد ش ماره  1731014مورخ  1396/12/12س ازمان
آدآری و آس تخدآمی کش ور و تایید ش ورآی حقوق و دس تمزد و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون
آساسی جمهوری آسالمی آیرآن تصویب کرد:

 1نظر شماره 16672ه/ب مورخ  ۱۳۹7/3/1رییس مجلس شورآی آسالمی
 2نظر شماره 16664ه/ب مورخ  ۱۳۹7/3/1رییس مجلس شورآی آسالمی
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- ۱آمتیازآت موض وع تص ویب نامه ش ماره /162862ت  54057ه مورخ  1395/12/21به میزآن تا
پنجاه درص د برآی پزش کان و ( )28نفر آز متخص ص ین ش اغل با مدرک دک ترآی روآنش ناس ی در س ازمان
بهزیستی کشور آفزآیش می یابد.
- ۲آین تصویب نامه آز تاریخ تصویب الزم آالجرآ آست.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
لزوم رعایت مصوبه شورای حقوق و دستمزد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی
1
کشور  -تصویب نامه شماره /38920ت  55441ه مورخ  1397/4/2هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  1397/3/30به پیش نهاد ش ماره  35984/29010مورخ  1397/3/8معاونت
حقوقی رییس جمهور و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون آس اس ی جمهوری آس المی آیرآن
تصویب کرد:
س ازمان آمور مالیاتی کش ور و س ازمان بهزیس تی کش ور موظفند ترتیبات مندرج در مص وبه ش ورآی حقوق و
دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره /162862ت54057ه مورخ  1395/12/21رآ رعایت نمایند.
در هر حال هر گونه پردآخت مطابق با مصوبه مذکور آز محل آعتبارآت مصوب مربوط مجاز آست.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل  -بخشنامه شماره
 200/55588مورخ  1389/10/27معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1389/6/15بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد تبص ره(  )1ماده(  )65قانون مدیریت خدمات
کش وری ض وآبط نحوه آرتقای کارمندآن در طبقات و رتبه های جدول حق ش غل رآ به ش رح پیوس ت
تصویب نمود که مرآتب به تایید رییس جمهور محترم رسیده آست و برآی آجرآ آبال می گردد .

 1نظر شماره  67415ه/ب مورخ  1397/8/14رییس مجلس شورآی آسالمی
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الف  -نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:
کارمندآن شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرآیط زیر به یک طبقه شغلی
باالتر در جدول حق شغل (موضوع بند  1فصل آول بخشنامه شماره  200/14593مورخ 1388/2/21
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور) آرتقا می یابند:
 -1ش اغلین مجموعه مش اغلی که ش رآیط آحرآز تحص یلی آنها مدرک تحص یلی پایان دوره آبتدآی ی بوده
آست ،به آزآی هر شش سال سوآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آستحقاقی یک طبقه و حدآک ثر
تا طبقه 1 6آرتقاء می یابند.
 -2شاغلین مجموعه مشاغلی که شرآیط آحرآز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره رآهنمای ی (سیکل)
بوده آس ت ،به آزآی هر پنج س ال س وآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آس تحقاقی یک طبقه و
حدآک ثر تا طبقه  7آرتقاء می یابند.
 -3شاغلین مجموعه مشاغلی که شرآیط آحرآز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می باشد به آزآی هر پنج
س ال س وآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آس تحقاقی یک طبقه و حدآک ثر تا طبقه  8آرتقاء می
یابند.
-4ش اغلین مجموعه مش اغلی که ش رآیط آحرآز تحص یلی آنها مدرک تحص یلی کاردآنی یا همطرآز می باش د به
آزآی هر پنج س ال س وآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آس تحقاقی یک طبقه و حدآک ثر تا طبقه 9
آرتقاء می یابند.
 -5شاغلین مجموعه مشاغلی که شرآیط آحرآز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همطرآز می باشد
به آزآی هر چهار سال سوآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آستحقاقی یک طبقه و حدآک ثر تا طبقه
 11آرتقاء می یابند.
 -6شاغلین مجموعه مشاغلی که شرآیط آحرآز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی آرشد یا همطرآز می
باش د ،به آزآی هر چهار س ال س وآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آس تحقاقی یک طبقه و حدآک ثر
تا طبقه  12آرتقاء می یابند.
 1بخشنامه شماره  1113776مورخ  1396/1/22سازمان آدآری و آستخدآمی کشور (تاریخ آجرآ آز )1396/1/1
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 -7شاغلین مجموعه مشاغلی که شرآیط آحرآز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دک ترآی حرفه آی یا همطرآز می
باش د ،به آزآی هر چهار س ال س وآبق تجربی آز تاریخ دریافت آخرین گروه آس تحقاقی یک طبقه و حدآک ثر
تا طبقه  13آرتقاء می یابند.
 -8پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرآیط آحرآز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی
دک ترآی تخص ص ی( )Ph.D.یا همطرآز میباش د ،به آزآی هر چهار س ال س وآبق تجربی آز تاریخ دریافت
آخرین گروه آستحقاقی یک طبقه و حدآک ثر تا طبقه  14آرتقاء می یابند.
تبص ره  -1ک ارمن دآنی ک ه ب ه لح اظ کس ب تج ارب ،مه ارت و طی دوره ه ای آموزش ش غلی مربوط ،آز
توآناییهای الزم برآی تص دی مش اغل باالتر آز ش غل فعلی خود برخوردآر می ش وند ،ولیکن دآرآی مدرک
تحص یلی پیش بینی ش ده در آن ش غل نمی باش ند ،به موجب ض وآبطی که آز س وی معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور آبال خوآهد ش د آز آمکان تص دی مش اغل مذکور برخوردآر می
شوند .
تبصره  -2دستگاه های آجرآی ی می توآنند در خصوص آن دسته آز مشاغلی که روند آرتقاء خاص دآشته آند
و با مفاد بندهای فوق تطبیق ندآرند مرآتب پیش نهاد خود رآ به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور آرآیه نمایند .
تبص ره  -3ک ارمن دآنی ک ه در آجرآی تبص ره  4م اده  3ق انون نظ ام هم اهن گ پردآخ ت ک ارکن ان دول ت و
همچنین کارمندآن عض و گردآن های عاش ورآ و آلزهرآ و فرزندآن ش اهد و همچنین س ایر کارمندآنی که به
موجب مص وبه ش ورآی آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور (س ابق) آز گروه های مربوط برخوردآر ش ده آند ،به
تناسب آز حدآک ثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می باشند .
تبص ره  - 4س وآبق تجربی کارمندآن در آرتقای طبقه و رتبه ش غلی آنها ،بر آس اس ض وآبط مربوط به نحوه
آحتساب تجربه مندرج در آیین نامه آجرآی ی طرح طبقه بندی قابل محاسبه خوآهد بود .
تبصره  - 5کارمندآنی که بعد آز  1388/1/1به آستخدآم دستگاه های آجرآی ی در آمده آند ،تاریخ ورود به
خدمت آنان مال ک عمل برآی آرتقای طبقات خوآهد بود.
تبص ره  - 6ش اغلین مش اغل کاردآنی و باالتر و یا همطرآزآن آنها که در مناطق کمتر توس عه یافته موض وع
فهرس ت تص ویب نامه ش ماره  36095/76294ه مورخ  1388/4/10و آس تانهای خرآس ان ش مالی،
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خرآسان جنوبی ،کهگیلویه و بویر آحمد،کردستان ،سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان ،خوزستان
و آیالم ،خدمت می نمایند ،به آزآی هر یک س ال س وآبق تجربی (آز تاریخ  1388/1/1به بعد) ،آز یک
سال تعجیل( ،کسر سال به نسبت) ،در آرتقای طبقه برخوردآر می شوند.
ب  -نحوه ارتقای کارمندان در رتبه های جدول حق شغل:
شرآیط آرتقای رتبه کارمندآن مشمول آین ضوآبط به شرح زیر می باشد:
 -1مدت تجربه الزم برآی آرتقای رتبه متص دیان مش اغل تا س طح کاردآنی و کارش ناس ی و باالتر به ش رح
جدول زیر می باشد:
مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر
رتبه ها مقدماتی
مدت تجربه
مدت تجربه الزم برآی مشاغل تا سطح
کاردآنی
مدت تجربه الزم برآی مشاغل تا سطح
کارشناسی و باالتر

پایه

ارشد

خبره
---

عالی
---

0

 8سال

 20سال

0

 6سال

 12سال  18سال  24سال

تبص ره  -1مش اغل کاردآنی و کارش ناس ی به مش اغلی آطالق می ش ود که به رش ته های ش غلی تحت عناوین
کاردآنی و کارش ناس ی تخص یص می یابند و یا آین که پس ت س ازمانی ش اغلین دآرآی عنوآن کاردآنی یا
کارشناسی باشد ،همچنین آن دسته آز مشاغلی که به موجب مقررآت مربوط همطرآز مشاغل کاردآنی و یا
کارشناسی شناخته شده آند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردند.
تبص ره  - 2برآی ش اغلین مش اغل کاردآنی و باالتر و یا همطرآزآن آنها که در مناطق کمتر توس عه یافته
موض وع فهرس ت تص ویب نامه ش ماره /76294ت36095ه مورخ  1388/4/10و آس تانهای خرآس ان
ش مالی ،خرآس ان جنوبی ،کهگیلویه و بویرآحمد ،چهار محال و بختیاری ،کردس تان ،س یس تان و
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بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان ،خوزستان و آیالم ،خدمت مینمایند به آزآی هر یک سال سوآبق تجربی،
(آز تاریخ  1388/1/1به بعد) 2،سال (کسر سال به نسبت) ،قابل محاسبه خوآهد بود .
 -2عوآمل آرزیابی کارمندآن برآی آرتقای رتبه شغلی به شرح جدول زیر میباشد:

عوامل

ردیف

امتیاز

1

میزآن آبتکار و خالقیت در آنجام وظایف محوله

 20تا 0

2

میزآن آفزآیش مهارتهای مربوط به وظایف محوله

 20تا 0

3

آنجام خدمات برجسته در رآستای شغل مورد تصدی

 20تا 0

4

آموزشهای طی شده مرتبط با شغل

 20تا 0

5

میزآن جلب رضایت آرباب رجوع

 20تا 0

تبص ره  -آرزیابی کارمندآن و نحوه تخص یص و تعیین آمتیازآت مندرج در جدول عوآمل موض وع آین بند بر
آساس ضوآبط آست که آز سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آبال خوآهد شد
.
 -3برآی آرتق ای ک ارمن د ب ه ی ک رتب ه ب االتر ،عالوه بر رع ای ت مف اد بن ده ای  1و  2قس م ت «ب» ،تحقق
شرآیط زیر آلزآمی آست:
 -3-1برآی آرتقای به رتبه پایه
 -1کسب حدآقل  60درصد آمتیاز آز نمره آرزیابی جدول بند 2
 -2گذرآندن  300ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندآن دولت
 -3-2برآی آرتقای به رتبه آرشد
 -1کسب حدآقل  70درصد آمتیاز آز نمره آرزیابی جدول بند 2
 -2گذرآندن  250ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندآن دولت
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 -3-3برآی آرتقای به رتبه خبره
 -1کسب حدآقل  80درصد آمتیاز آز نمره آرزیابی جدول بند 2
 -2گذرآندن  200ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندآن دولت
 -3کس ب رتبه خبره برآی کارمندآن مس تلزم تایید کمیته موض وع بند  5فص ل س وم بخش نامه ش ماره
 200/14593مورخ  1388/2/21معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور با حض ور
نماینده معاونت مذکور خوآهد بود.
 -3-4برآی آرتقای به رتبه عالی
 -1کسب حدآقل  85درصد آمتیاز آز نمره آرزیابی جدول بند 2

1

 -2گذرآندن  150ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندآن دولت
 -3کس ب رتبه عالی برآی کارمندآن مس تلزم آرس ال مدآرک الزم آز س وی دس تگاه آجرآی ی و تایید کمیته
تخصصی نظام شغلی شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور می باشد.
تبص ره  -1برآی ش اغلین مش اغل کاردآنی و باالتر و یا همطرآزآن آنها که در مناطق کمتر توس عه یافته
موض وع فهرس ت تص ویب نامه ش ماره /76294ت36095ه مورخ  1388/4/10هیئت وزیرآن و
آس تانهای خرآس ان ش مالی ،خرآس ان جنوبی،کهگیلویه و بویرآحمد ،چهارمحال و بختیاری ،کردس تان،
س یس تان و بلوچس تان ،بوش هر ،هرمزگان ،خوزس تان و آیالم ،خدمت مینمایند ،برآی آرتقاء به رتبه های
شغلی پایه ،آرشد ،خبره ،عالی به ترتیب نیازمند  70 ،60 ،50و 80درصد آمتیازآت موضوع جدول بند
 2می باشند .
تبص ره  -2دس تگاه های آجرآی ی موظفند فهرس ت کارمندآنی رآ که در آجرآی مقررآت مربوط به رتبه های
آرش د ،خبره و عالی آرتقاء می یابند ،برآی ثبت در بانک آطالعاتی معاونت توس عه مدیریت و س رمایه
آنسانی رییس جمهور ،بر آساس فرمی که آز سوی معاونت مذکور آبال خوآهد شد ،آرسال دآرند .
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
 1بخشنامه شماره 200/92/401مورخ  1392/3/9معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
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فرایند تسریع و تسهیل در ارتقای رتبه کارمندان سطح خبره و عالی  -بخشنامه شماره
 200/90/32443مورخ  1390/12/14معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور بررس ی و تص میم گیری در خص وص آرتقای رتبه کارمندآن (س طح خبره) و تس ریع و تس هیل در
آین مورد و در آجرآی جزء ( )3ردیف ( )3/3بن د ب بخش ن ام ه ش م اره  200/55588مورخ
 1389/10/27به آین وسیله به آطالع میرساند:
نمایندگان آین معاونت در ش ورآی تحول آدآری دس تگاه های آجرآی ی به عنوآن نماینده معاونت در کمیته
موضوع بند ( )5فصل سوم بخشنامه شماره  200/14593مورخ  1388/2/21تعیین می شوند.
بدیهی آست آرآیه پیشنهاد در خصوص آرتقای رتبه کارکنان به سطح عالی ،نیز بدوآ مستلزم طرح و بررسی
موضوع در کمیته مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور خوآهد بود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
مستند سازی تجربیات کارمند برای ارتقا به رتبه شغلی عالی  -بخشنامه شماره  200/91/5982مورخ
 1391/3/2معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به منظور تولید دآنش تجربی و آستفاده آز تجربیات کارمندآن در جهت بهینه نمودن آمور و آفزآیش کارآی ی
و آثربخش ی و آرتق ای بهره وری در دس تگ اه ه ای آجرآی ی و در آجرآی جزء ( )3بن د ( )3- 4ردیف «ب»
بخش ن ام ه ش م اره  200/55588مورخ 1389/10/27و تبص ره ( )1م اده ( )3بخش ن ام ه ش م اره
 200/11942مورخ  1390/5/22موض وع مس تند س ازی تجربیات کارمند برآی آرتقاء به رتبه ش غلی
عالی ،رعایت مرآتب زیر رآ برآی آرآیه مستند سازی ضروری آست:
آلف  -الزم آس ت مس تند س ازی تجربیات کارمندآن در رآبطه با ش غل مورد تص دی و بر آس اس محورهای
پیوست تهیه و تنظیم گردد.
ب  -مستند تجربی کارمند و پیوست مربوط حدآقل باید در  100صفحه تهیه و تنظیم گردد.
ج -تجربیات مستند سازی شده ،قبال برآی کسب رتبه های پیشین آستفاده نشده باشد.
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د -الزم آست مستندآت تجربیات کارمند قبل آز آرسال به آین معاونت به تایید شورآ یا کمیسیونهای تحول
آدآری دس تگاه(با حض ور نماینده آین معاونت) آز نظر کمی و کیفی برس د .قبول یا عدم قبول مس تندآت
فوق موکول به آعالم نظر نهای ی کمیته مستقر در آین معاونت میباشد.
ه -دس تگاه های آجرآی ی میتوآنند نس بت به آیجاد بانک آطالعاتی مس تندآت فوق جهت بهرهبردآری
کارمندآن آقدآمات الزم رآ معمول دآرند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
چارچوب و محورهای مستند سازی تجربیات کارمندآن برآی آرتقای به رتبه شغلی عالی
نام:
نام خانوآدگی:
عنوآن پست مورد تصدی:
مدرک تحصیلی:
مدت تجربه:
محل خدمت:
سوآبق خدمتی (با ذکر مدت خدمت)
 -1مقدمه:
(آرآیه توضیح کلی درباره حوزه فعالیت)
 -2آرزیابی عمومی:
(آرزیابی کلی آز حوزه وظایف و مسئولیتها ،بیان نقاط ضعف و قوت به شیوه روآی ی)
 -3روشهای آنجام کار:
(روشها و شیوه های آنجام وظایف و مسئولیتها ،حل مساله و تصمیم گیریها در حوزه فعالیت)
 -4عناوین تجارب:
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(بی ان عن اوین ی ا موض وع ات تج ارب موفق ی ا ن اموفق ک ه ک ارمن د در طول خ دم ت ب ا توج ه ب ه وظ ایف و
مسئولیتهای محوله کسب نموده آست).
 -5تبیین تجارب:
(بیان و شرح تجارب موفق یا غیر موفق)
 -6عوآمل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی آز آنجام آمور محوله:
(بیان و دسته بندی دالیل موفقیت یا عدم موفقیت کارمند در آنجام وظایف)
 -7آقدآمات خاص:
(آقدآمات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده آست و قابل آنتقال می باشد)
 -8بیان نکات ویژه و کلیدی:
(نکات کلیدی حاص ل آز تجربه که آمکان تبدیل به مدل یا آلگو برآی آثربخش ی بیش تر یا بهبود وض ع
موجود در حوزه کاری میگردد)
 -9آرآیه برنامه:
(دآرآی برنامه خاص برآی آینده که حاص ل تجربه خدمتی میباش د و تمایل برآی آجرآی آن با آرآیه پیش نهاد
مشخص)
فرمهای ارتقای رتبه کارمندان به عالی  -بخشنامه شماره  230/91/36140مورخ 1391/8/27
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در رآس تای آجرآی بند ( )3ردیف ( )3-4بخش نامه ش ماره  200/55588مورخ  1389/10/27ش ورآی
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی (موض وع ض وآبط نحوه آرتقای کارمندآن در طبقات و رتبه های جدول
حق شغل) مبنی بر آرسال مدآرک الزم آز سوی دستگاه های آجرآی ی برآی کسب رتبه عالی کارمندآن جهت
طرح در کمیته نظام ش غلی ش ورآی مزبور و به منظور آیجاد وحدت رویه و همچنین تس هیل و تس ریع در
روند بررس ی و آتخاذ تص میم در خص وص پیش نهادهای وآص له ،کلیه دس تگاه های آجرآی ی الزم آس ت فرم
های ش ماره ( )1و ( )2رآ پس آز تکمیل (فرم ش ماره ( )2توس ط کارمند تکمیل می گردد) و تایید مس ئولین
ذی ربط دس تگاه (مندرج در فرم ها) و یا عناوین مش ابه ،همرآه با پیوس ت مربوط به مس تند س ازی
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تجربیات کارمند و فرم ش ماره ( )3که به آمض ای ش ورآ یا کمیس یون تحول آدآری می رس د ،جهت بررس ی به
آمور شورآهای توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی و حقوق و دستمزد آرسال نمایند.
معاون رآهبردی منابع آنسانی -هاجر تحریری نیک صفت
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اختصاص امتیازات اداری و استخدامی برای حافظان قران کریم  -بخشنامه شماره 200/13736
مورخ  1390/6/14معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1390/5/22بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور ،در رآستای آشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی و آیجاد آنگیزه در جهت
فرآگیری علوم قرآنی ،آمتیازآتی به ش رح پیوس ت برآی حافظان قرآن کریم ( موض وع ماده  3مص وبه
جلسه 573مورخ  1384/9/8شورآی عالی آنقالب فرهنگی )تصویب نمود که جهت آجرآ آبال می گردد.
 - 1درجات ( 1تا )4حفظ قرآن (موض وع ماده  3مص وبه جلس ه 573مورخ  1384/9/8ش ورآی عالی
آنقالب فرهنگی ) ،که در ش رآیط آحرآز مش اغل جدول موض وع آین بند پیش بینی ش ده ،دآرآی آرزش
آستخدآمی به شرح زیر می باشد:
درجه ( )1حفظ قرآن ،همطرآز با مدرک تحصیلی دک ترآ
درجه ( )2حفظ قرآن ،همطرآز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس
درجه ( )3حفظ قرآن ،همطرآز با مدرک تحصیلی لیسانس
درجه ( )4حفظ قرآن ،همطرآز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم
تبصره  -درجه پنج حفظ قرآن در مشاغلی که در شرآیط آحرآز آن دیپلم پیش بینی شده به شرط دآرآ بودن
گوآهینامه پایان دوره آول متوسطه آز لحاظ آستخدآمی همطرآز دیپلم می باشد.
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درجات  1تا 3
درجات  3تا 4
درجات  1تا 3
درجات  3تا 4
درجات  1تا 3
درجات  3تا 4
درجات  1تا 3
درجات  2تا 3
درجات  2تا 3
درجات  1تا 3
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شغل
کارشناس برنامه ریزی آمور تربیتی ( رسته آموزشی و فرهنگی)
کاردآن برنامه ریزی آمور تربیتی ( رسته آموزشی و فرهنگی)
کارشناس آمور فرهنگی ( رسته آموزشی و فرهنگی)
کاردآن آمور فرهنگی ( رسته آموزشی و فرهنگی)
کارشناس آمور دینی ( رسته آمور آجتماعی )
کاردآن آمور دینی ( رسته آمور آجتماعی )
آموزگار ( رش ته های تحص یلی مربوط گروه معارف آس المی ) آز طرح طبقه
بندی مشاغل معلمان
دبیر رآهنمای ی ( رش ته های تحص یلی مربوط گروه معارف آس المی ) آز طرح
طبقه بندی مشاغل معلمان
دبیر دبیرس تان ( رش ته های تحص یلی مربوط گروه معارف آس المی ) آز طرح
طبقه بندی مشاغل معلمان
مربی آمور تربیتی مدآرس( رشته های تحصیلی مربوط گروه معارف آسالمی)
آز طرح طبقه بندی مشاغل معلمان

 به آمتیاز مک تسبه حافظان قرآن دآرآی درجات (1ت )5حفظ قرآن در آزمون آستخدآمی در دستگاه هایآجرآی ی ()10درصد آمتیاز در آمتحان عمومی و به همین میزآن ،در آمتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی
یا مصاحبه تخصصی آضافه خوآهد شد.
 دآرندگان درجه ()2( ،)1و ( )3حفظ قرآن که دآرآی مدرک تحص یلی مرتبط با ش غل مورد تص دی میباش ند آز آمتیاز آرتقا یک طبقه یا گروه ( حس ب مورد) برآی یک بار در طول مدت خدمت بهره مند می
گردند
 حافظان قرآن درجه( )3که دآرآی مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل مورد تصدی می باشند آز یک سالتعجیل در آرتقا طبقه یا گروه (حس ب مورد) ،درجه ( )2( ،)2س ال و درجه ( )3( ،)1س ال برآی یک بار
در طول مدت خدمت بهره مند میگردند.
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تبص ره -بهره مندی حافظان قرآن موض وع بخش نامه ش ماره 06/96860ط مورخ  1381/5/29س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) آز آمتیازآت بخشنامه فوق در صورتی که مشمول بندهای ( )3و ()4
شوند مانع آز آستفاده آز آمتیازآت بندهای مذکور نمی باشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
ایین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایاای  -تصویب
نامه شماره /247285ت  47050ه مورخ  1390/12/15هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۰/۱۱/۱۹بنا به پیش نهاد مش ترک معاونت توس عه مدیریت و س رمایه
آنسانی رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان و به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری
آس المی آیرآن و تبص ره ( )۱ماده ( )۶۵قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب -۱۳۸۶و بند ی ماده
( )۱۸قانون برنامه پنجس اله پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن  -مص وب  ،- ۱۳۸۹آیین نامه جذب و
نگهدآری نیروی آنسانی نخبه و آستعدآد برتر در دستگاه های آجرآی ی رآ به شرح زیر تصویب نمود:
ایین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایاای
ماااده  -1نخب ه ی ا آس تع دآد برتر ب ه فردی آطالق می ش ود ک ه بر آس اس م اده ( )۴آیین ن ام ه آحرآز
آس تعدآدهای برتر و نخبگی مص وب جلس ه ( )۵۸۹مورخ  ۱۳۸۵/۶/۱۴ش ورآی عالی آنقالب فرهنگی و
مص وبات بنیاد ملی نخبگان ،توس ط بنیاد مذکور تعیین ش ده و دآرآی مدرک تحص یلی حدآقل کارش ناس ی
باشد.
ماده  -۲کارمندآنی که قبل آز آبال آین آیین نامه مطابق ماده (،)1نخبه و آس تعدآد برتر بوده آند یا در
حین خدمت نخبه و آس تعدآد برتر ش ناخته می ش وند به تش خیص بنیاد ملی نخبگان مش مول مزآیای آین
1
آیین نامه قرآر می گیرند.
ماده  -۳دریافت هرگونه حمایت مادی و معنوی آز بنیاد ملی نخبگان ،مانع آس تفاده آز مزآیای مندرج در
آین آیین نامه نمی باشد.

 1تصویب نامه شماره  47050/141180مورخ  1391/7/18و شماره  47050/48033مورخ  1392/2/31هیئت وزیرآن
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ماده  -۴نخبگان جدید آالس تخدآم در بدو ورود و نخبگان ش اغل در دس تگاه های آجرآی ی ،در یک رتبه
باالتر آز رتبه تعیین شده قرآر می گیرند.
ماده  - ۵به نخبگان و آس تعدآد های برتر موض وع آین آیین نامه ،س قف آمتیاز فوق آلعاده ویژه موض وع
بند ( )۱۰ماده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد.
ماده -۶دس تگاه آجرآی ی می توآند با توجه به توآنمندی فرد نخبه یا آس تعدآد برتر و ش غل مورد تص دی
وی ،با رعایت ماده ( )۸۷قانون مدیریت خدمات کش وری ،س اعت کار آینگونه کارمندآن رآ به ص ورت
شناور تعیین نماید.
ماده - ۷س وآبق تجربی مورد نیاز برآی آنتص اب به پس ت های مدیریتی و س رپرس تی طبق موآد ( )۵۳و
( )۵۴قانون مدیریت خدمات کش وری برآی مش مولین آین آیین نامه نس بت به س ایر کارمندآن ،تا پنجاه
درصد کاهش می یابد.
ماده -۸نخبگان در آستفاده آز رتبه های آموزشی کوتاه مدت و خارج آز کشور در شرآیط مساوی با دیگرآن
در آولویت قرآر می گیرند.
ماده  -۹دستگاه های آجرآی ی موظفند در آستفاده آز نیروها آز محل آمریه سربازی ،آفرآد نخبه و آستعدآد
برتر رآ در آولویت قرآر دهند.
ماده  - ۱۰دس تگاه های آجرآی ی موظفند قبل آز آنتش ار آگهی آس تخدآمی ،نیاز های خود رآ به بنیاد
ملی نخبگان آعالم نمایند.
ماده  -۱۱معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور موظف آس ت در س امانه کارکنان نظام
آدآری کشور ،آطالعات مربوط به کارمندآن نخبه یا آستعدآد برتر رآ منظور نماید.
ماده  -۱۲دس تورآلعمل نحوه و ش رآیط بکارگیری آفرآد مش مول آین آیین نامه در دس تگاه های آجرآی ی ،با
رعایت مقررآت مربوط توس ط معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور با همکاری بنیاد
ملی نخبگان تهیه خوآهد شد.
ماده  - ۱۳تصویب نامه شماره /17814ت  30987ه مورخ  ۱۳۸۳/7/12لغو می شود.
معاون آول رییس جمهور -محمد رضا رحیمی
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الزام تایید نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان  -بخشنامه شماره  220/91/9499مورخ 1391/3/21
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
در رآس تای آجرآی آیین نامه جذب و نگهدآری نیروی آنس انی نخبه و آس تعدآد برتر موض وع تص ویب نامه
ش ماره  /247285ت47050ه مورخ  1390/12/15هیئت محترم وزیرآن ،آعمال آمتیازآت پیش بینی
شده برآی مشمولین آیین نامه یادشده ( آعم آز کسانی که در دستگاه های آجرآی ی شاغل بوده آند و یا به
آشتغال در می آیند) ،منوط به تشخیص و تایید مرآتب نخبگی آنان بر آساس ضوآبط مصوب شورآی عالی
آنقالب فرهنگی آز س وی بنیاد ملی نخبگان و رعایت س ایر مقررآت مربوط می باش د .بدیهی آس ت آعمال
آمتیازآت مصرح در مصوبه فوق آلذکر ،قبل آز آحرآز نخبگی آز سوی مرجع یادشده ،مجوزی ندآرد.
برقراری مجدد فوق العاده ویژه نخبگانی که با اجرای قانون فوق العاده انها قطع شده  -دادنامه
شماره  919مورخ  1392/11/28هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
آوال :تعارض در آرآء محرز آست.
ثانیا :به موجب تبص ره  1ماده  65قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب س ال  1386و بند (ی) ماده
 18قانون برنامه پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن مص وب س ال  ،1389نخبگان و آس تعدآدهای برتر
مورد ش ناس ای ی و حمایت مقنن قرآر گرفته آس ت .با توجه به آین که به موجب ماده  5آیین نامه جذب و
نگهدآری نیروی آنس انی نخبه و آس تعدآد برتر در دس تگاه های آجرآی ی موض وع تص ویب نامه ش ماره
/247285ت47050ه 1390/12/15-هیئت وزیرآن مقرر ش ده آس ت « به نخبگان و آس تعدآدهای برتر
موض وع آین آیین نامه ،س قف آمتیاز فوق آلعاده ویژه موض وع بند  10ماده  68قانون مدیریت خدمات
کش وری تعلق می گیرد ».و در ماده  2آیین نامه مذکور کارمندآنی که قبل آز آبال آین آیین نامه ،نخبه و
آس تعدآد برتر بوده آند یا در حین خدمت نخبه و آس تعدآد برتر ش ناخته می ش وند مش مول مزآیای آیین
نامه قرآر گرفته آند ،بنابرآین نخبگانی که پیش آز آجرآی ی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
نخبه و آس تعدآد برتر تلقی ش ده آند و با آجرآی ی ش دن فص ل دهم قانون مذکور آز  1388/1/1و آجرآی
موآد 127و  78قانون یاد شده ،فوق آلعاده نخبگی آنها قطع شده آست ،مستند به موآد  5و  2تصویب
نامه ص درآلذکر هیئت وزیرآن مس تحق دریافت س قف آمتیاز فوق آلعاده ویژه موض وع بند  10ماده 68
قانون مدیریت خدمات کش وری هس تند و نتیجه رآی ش عبه  24دیوآن عدآلت آدآری به ش ماره دآدنامه
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 1389/12/21 -890997090240220که بر وآرد دآنس تن ش کایت ش اکی نخبه ،به دریافت فوق
آلعاده آی بابت نخبه بودن صادر شده آست در حد آستدالل فوق آلذکر صحیح و موآفق مقررآت تشخیص
می ش ود .آین رآی به آس تناد بند  2ماده  12و ماده  89قانون تش کیالت و آیین دآدرس ی دیوآن عدآلت
آدآری مصوب سال  ،1392برآی شعب دیوآن عدآلت آدآری و سایر مرآجع آدآری مربوط در موآرد مشابه
الزم آالتباع آست.
رییس هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری  -محمدجعفر منتظری
همطرازی مدارک تحصیلی حوزوی و هنری  -تصویب نامه شماره  43912/37765مورخ
 1389/2/21هیئت وزیران
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک بنا به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و
س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد تبص ره ماده ( )66قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب
 - 1386و ب ا رع ای ت جزء ط بن د ( )1تص وی ب ن ام ه ش م اره /158795ت 38856ه مورخ
1386/10/1آیین نامه آجرآی ی تبصره یاد شده رآ به شرح ذیل موآفقت نمودند :
ماده  -1نحوه همطرآزی آفرآدی که در حوزه های علمیه تحص یل نموده آند و هنرمندآن با مقاطع رس می
تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود :
آلف -آفرآدی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده آند :
 -1تحص یالت آفرآدی که در حوزه علمیه تحص یل نموده آند ( حوزه های علمیه آهل تس نن و تش یع ) برآی
برخوردآری آز آمتیازآت مربوط به جدآول فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری به ش رح زیر همطرآز
می گردد :
 -1-1سطح یک ،همطرآز فوق دیپلم
 -1-2سطح دو ،همطرآز لیسانس
 -1-3سطح سه ،همطرآز فوق لیسانس
 -1-4سطح چهار ،همطرآز دک ترآ
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 -2تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیالت حوزوی آهل تشیع همچنان برآساس مقررآت بخشنامه
ش ماره /5505د مورخ  1371/9/15و بخش نامه های بعدی آن و در مورد آهل تس نن برآس اس بخش نامه
ش ماره/11/5725د مورخ  1379/2/7س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور (س ابق) و آس اس نامه
شورآی برنامه ریزی مدآرس علوم دینی آهل سنت کشور صورت میگیرد. 1
ب -هنرمندآن
 -1درجات هنری هنرمندآن دآرآی  5سطح می باشد و برآی برخوردآری آز آمتیازآت مربوط به جدآول فصل
دهم قانون یاد شده به شرح زیر با سطوح رسمی تحصیلی همطرآز می گردد :
 -1-1درجه ( )1هنری ،همطرآز با مدرک تحصیلی دک ترآ
 -1-2درجه ( )2هنری ،همطرآز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس
 -1-3درجه ( )3هنری ،همطرآز با مدرک تحصیلی لیسانس
 -1-4درجه ( )4هنری ،همطرآز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم
 -1-5درجه ( )5هنری ،همطرآز با مدرک تحصیلی دیپلم
 -2هنرمندآن با مدرک باالتر آز دیپلم ش اغل در دس تگاه های مش مول قانون مذکور که قبال در آجرآی
ض وآبط و مقررآت مورد عمل با یکی آز س طوح تحص یلی همطرآز ش ده آند ،با توجه به آخرین وض عیت
خدمتی با دس تورآلعمل موض وع بخش نامه ش ماره  200/14593مورخ  1388/2/21تطبیق دآده می
شوند .
تبصره -آمتیاز حق شاغل هنرمندآن دآرآی مدرک پایین تر آز دیپلم بر آساس جدول شماره (  ) 8بند ( ) 4
فصل دوم بخشنامه تعیین می شود .
 -3تشخیص و نحوه آعطای درجات هنری هنرمندآن و سایر ضوآبط و مقررآت مرتبط ،همچنان بر آساس
ضوآبط آجرآی طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندآن کشور موضوع آبالغیه شماره  42/1310مورخ
 1371/3/10و بخشنامه شماره  1802/78270مورخ  1385/5/9صورت می گیرد.

 1تصویب نامه شماره /39724ت  44874ه مورخ  1390/2/25هیئت وزیرآن
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ماده  -2نحوه تص دی مش اغل آختص اص ی توس ط دآرندگان تحص یالت حوزوی در دس تگاه های آجرآی ی و
نیز تخصیص درجات هنری و آصالح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرآیط تصدی متصدیان رشته شغلی
هنرمند به عهده شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی می باشد.
ماده  -3دس تگاه های آجرآی ی موظفند گزآرش عملکرد رآ هر ش ش ماه یک بار به معاونت های توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور آرآیه نموده و آین
معاونتها بر آقدآمات آنان نظارت نمایند .
آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/2/19به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست .
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته  -تصویب نامه شماره /76294ت  36095ه مورخ
 1388/4/10هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1388/2/20بنا به پیش نهاد ش ماره  100/17257مورخ 1387/2/29
معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور و به آس تناد بند « »1ماده ) (68قانون مدیریت
خدمات کشوری  -مصوب  -1386تصویب نمود:
 -1دهس تانها و روس تاهای موض وع فهرس ت پیوس ت آین تص ویب نامه که تایید ش ده به مهر«پیوس ت
تص ویب نامه هیئت وزیرآن» آس ت ،مالک پردآخت فوق آلعاده مناطق کمتر توس عه یافته موض وع بند
« »1ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب  -1386می باش د و تغییرآت آتی تقس یمات
کشوری و محدوده آنها تاثیری در تدآوم برقرآری فوق آلعاده یادشده نخوآهد دآشت.
تبص ره -1چنانچه هر یک آز روس تاهای وآقع در دهس تانهای موض وع فهرس ت پیوس ت به ش هر تبدیل
شوند ،ضریب مربوط ،ساالنه یک وآحد کاهش می یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد.
 -2نحوه پردآخت و میزآن درص دهای متعلقه آز تاریخ  ،1388/1/1بر مبنای جدول درص د پردآختی
خوآهد بود که بر آساس جزء « ب» بند ( )11ماده وآحده قانون بودجه سال  1388کل کشور ،تصویب
و آبال خوآهد شد.
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 -3فوق آلعاده مناطق کمتر توس عه یافته ص رفا به کارکنان وآجد ش رآیط ش اغل در مناطق روس تای ی تابعه
دهس تانهای مذکور در بند ( )1پردآخت می گردد .کارکنان س ایر روس تاهای کش ور (که در تابعیت
دهستانهای فهرست پیوست قرآر ندآرند) ،آز حدآقل میزآن مربوط که در جدول موضوع بند ( )2مشخص
خوآهد شد ،بهره مند می گردند.
 -4آعتبار مورد نیاز برآی پردآخت فوق آلعاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع آین تصویب نامه آز محل
آعتبار آجرآی قانون مدیریت خدمات کش وری در قانون بودجه س ال  1388کل کش ور و س الهای بعد ،آز
محل آعتبار هزینه آی دستگاه های آجرآی ی ذی ربط تامین و پردآخت می گردد.
 -5معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور موظف آس ت با هماهنگی دفتر آمور مناطق
محروم کش ور ،مع اون ت حقوقی و آمور مجلس رییس جمهور و مع اون ت برن ام ه ریزی و نظ ارت رآهبردی
رییس جمهور و س ایر دس تگاه های آجرآی ی مربوط ظرف س ه ماه بعد آز تص ویب هر یک آز برنامه های پنج
س اله توس عه آقتص ادی ،آجتماعی و فرهنگی ،فهرس تهای پیوس ت رآ با توجه به میزآن توس عه و محرومیت
زدآی ی دهس تان مربوط بازنگری نموده و همرآه با آص الحات ض روری برآی تص میم گیری به هیئت وزیرآن
آرآیه نماید.
معاون آول رییس جمهور  -پرویز دآودی
پیوست 76294
دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا  -بخشنامه
شماره  200/41722مورخ  1389/8/11معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به پیوس ت دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده های مناطق کمتر توس عه یافته و بدی آب و هوآ
(موض وع بند  1ماده 68قانون مدیریت خدمات کش وری) رآ که به تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی و تایید رییس جمهور محترم رسیده آست ،آبال می گردد.
آین بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره  200/37387مورخ  1389/7/20می شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
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 -1کارمندآن ش اغل در مناطق کمتر توس عه یافته موض وع تص ویب نامه ش ماره /76294ت 36095ه
مورخ 1388/4/10هیئت محترم وزیرآن و آص الحات بعدی آن آز فوق آلعاده مناطق کمتر توس عه یافته
با توجه به ض ریب محرومیت محل خدمت بر مبنای حقوق ثابت  1و برآس اس جدول ش ماره یک بهره مند
می گردند.
جدول شماره یک
ضریب محرومیت دهستان ضریب
() 5
سطح مشاغل

ضریب
() 6

ضریب
() 7

ضریب
() 8

ضریب
() 9

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی
کارشناسی آرشد و باالتر

%7

%9

% 11

% 13

% 15

سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

%5

%6

%8

% 10

% 12

-2کارمندآن شاغل در مناطق بد آب و هوآ موضوع جدول درجه بندی نقاط کشور آز لحاظ بدی آب و هوآ
پیوس ت تص ویب نامه ش ماره /20272ت515ه مورخ  1374/1/14هیئت محترم وزیرآن و آص الحات
بعدی آن آز فوق آلعاده بدی آب و هوآ با توجه به درجه بدی آب و هوآی محل خدمت بر مبنای حقوق
ثابت و برآس اس جدول ش ماره دو بهره مند میگردند .هرگونه تغییر در فهرس ت مناطق بد آب و هوآ با
پیشنهاد مرآجع ذی صالح و تصویب هیئت وزیرآن خوآهد بود.
جدول شماره دو
درجه
() 1

درجه
() 2

درجه
() 3

درجه
() 4

درجه بندی اب و هوا
مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی
آرشد و باالتر

%6

%7

%8

% 10

سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

%5

%6

%7

%8

سطح مشاغل

 1بخشنامه شماره  222/90/2438مورخ  1390/2/7معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور(حقوق ثابت عبارت
آست آز :حق شغل ،حق شاغل ،فوق آلعاده مدیریت و تفاوت تطبیق)
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 -3متص دیان مش اغل تخص ص ی که ش اغلین آنها دآرآی مدرک تحص یلی کارش ناس ی آرش د و باالتر می باش ند
پس آز تعریف و تعیین مش اغل تخص ص ی که با پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور به تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی خوآهد رس ید ،آز درص دهای پیش بینی ش ده
در ردیف آول جدآول فوق بهره مند خوآهند شد وتا تعریف و تعیین مشاغل تخصصی،کارمندآن موضوع
آین بند،ص رفا آز درص دهای پیش بینی ش ده در ردیف دوم جدآول آین دس تورآلعمل (حس ب مورد)
آستفاده خوآهند نمود.
 -4فوق آلعاده های مذکور ص رفا به کارمندآنی که به موجب حکم کارگزینی ص ادره در فهرس ت مناطق
مورد آشاره آشتغال دآشته باشند تعلق میگیرد.
 - 5مش مولین قانون حالت آش تغال مس تخدمین ش هید ،جانباز آز کار آفتاده و مفقودآالثر آنقالب آس المی
و جنگ تحمیلی مص وب  1372/6/30مجلس ش ورآی آس المی که آز حقوق و مزآیای حالت آش تغال بهره
مند میباش ند در ص ورتی که محل جغرآفیای ی پس ت س ازمانی آنها در مناطق کمتر توس عه یافته و بد آب و
هوآ موض وع تص ویب نامه های مندرج در بندهای ( )1و(  )2آین دس تورآلعمل باش د حس ب مورد برآس اس
آحکام آین دستورآلعمل آز مزآیای مربوط برخوردآر میگردند.
-6دستگاه ها و کارمندآن مستثنی شده در ماده ( )117قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن،
تابع مقررآت مربوط به خود خوآهند بود.
 -7آرقام ناش ی آز آعمال درص دهای تعیین ش ده در آین دس تورآلعمل جایگزین مبلغ مربوط به فوق آلعاده
بدی آب و هوآ موض وع بند ( )6و مبالغ موض وع بند ( )7فص ل یکم جدآول آمتیازآت فص ل دهم قانون
مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره  200/14593مورخ  1388/2/21میشود و به میزآنی
که آز فوق آلعاده های مذکور در مابه آلتفاوت کارمندآن ذینفع منظور ش ده آس ت ،آز آرقام یاد ش ده کس ر
میگردد.
-8تاریخ آجرآی آین دس تورآلعمل  1390/1/1خوآهد بود وبار مالی ناش ی آز آجرآی آن توس ط معاونت
برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور در الیحه بودجه س ال  1390کل کش ور پیش بینی خوآهد
شد.
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تبص ره  :دس تگاه های آجرآی ی در ص ورتی که آمکان تامین بار مالی ناش ی آز آجرآی آین دس تورآلعمل رآ آز
تاریخ  1389/10/1آز محل آعتبارآت خود دآش ته باش ند به نحوی که در آنتهای س ال  1389با کس ری
1
بودجه موآجه نشوند میتوآنند آز تاریخ مذکور آین دستورآلعمل رآ آجرآ نمایند.
پیوست 41722
تعیین محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس  -بخشنامه شماره  3610/1333/28مورخ
 1396/9/28ستاد کل نیروهای مسلح
در رآستای آجرآی بند آلف ماده  112قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آقتصادی ،آجتماعی و فرهنگی
جمهوری آسالمی آیرآن مبنی بر تعیین محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس به منظور جبرآن عقب ماندگی
آس تان های مذکور تا پایان س ال آول آجرآی قانون به س ازمان ،مناطق جنگی ( که مورد تص رف یا بش دت
در حال بمبارآن و گلوله بارآن بوده) و آمنیتی درگیر در دورآن دفاع مقدس (که حض ور ض د آنقالب یا
درگیریهای مدآوم در آین مناطق موجب عقب ماندگیهای آنها شده آست) بشرح ذیل آعالم می گردد.
-1مناطق جنگی در دورآن دفاع مقدس:
استان
ردیف
 1آذربایجان غربی
 2کردستان
 3کرمانشاه
4
5

آیالم
خوزستان

6

بوشهر

محدوده مناطق (شهرستان)
آشنویه ،پیرآنشهر و سردشت
بانه ،مریوآن و سروآباد
آورآمانات ،پاوه ،نوس ود ،باینگان ،تازه آباد ،آزگله ،س رپل ذهاب و
قص ر ش یرین ،گیالنغرب و س ومار  2ش هر کرمانش اه و بخش مرکزی
3
شهرستان کرمانشاه (به مدت هفت روز در عملیات مرصاد)
آیوآن ،آیالم ،صالح آباد ،ملک شاهی ،مهرآن ،دهلرآن و موسیان
آندیمشک ،دزفول ،شوش ،هفت تپه ،سوسنگرد ،بستان ،حمیدیه،
هویزه ،آهوآز ،خرمش هر ،آب ادآن ،ش ادگ ان ،آرون د کن ار ،بن در آم ام
خمینی ،ماهشهر و هندیجان
بندر دیلم ،بندرگناوه ،جزیره خارک و بندر بوشهر

 1بخشنامه شماره  200/52089مورخ  89/10/11معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
 2بخشنامه شماره  3610/1333/31مورخ  1396/10/9ستاد کل نیروهای مسلح
 3بخشنامه شماره  2420/3/12/79مورخ  1397/12/25ستاد کل نیروهای مسلح

589

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

-2مناطق آمنیتی درگیر در دورآن دفاع مقدس:

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

1

محدوده مناطق (شهرستان)
استان
ردیف
س لماس ،آرومیه ،آش نویه ،نقده ،مهاباد ،پیرآنش هر ،ش اهین دژ،
 1آذربایجان غربی
بوکان ،سردشت و تکاب
سقز ،بانه ،دیوآندره ،سنندج ،کامیارآن ،مریوآن و سروآباد
 2کردستان
آورآم ان ات ،نوس ود ،پ اوه ،جوآنرود ،ت ازه آب اد ،آزگل ه ،کرن د،
 3کرمانشاه
گهوآره ،روآنس ر ،ب اینگ ان ،کوزرآن و آس الم آب اد(برآی ی ک م اه
تهاجم منافقین در عملیات مرصاد)
 4سیستان و بلوچستان زآبل ،زآهدآن ،پیشین ،سرآوآن ،جالق ،خاش ،آیرآنشهر ،بزمان،
نیک شهر و نصرت آباد
-3درخصوص بندهای ث و ج ماده مذکور ،مرآتب طی نامه شماره  221314/3/12/961919مورخ
 1396/2/4با موضوع ضوآبط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت به معاون محترم توسعه مدیریت و
سرمایه آنسانی ریاست جمهوری برآی آطالع رسانی به وزآرتخانه ها و دستگاه ها آعالم گردیده آست.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح  -سرلشکر پاسدآر محمد باقری
اعطای سقف فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندان شاغل در مناطق عملیاتی -
بخشنامه شماره  723424مورخ  1397/12/22سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی بندهای (ث) و (ج) ماده ( )112قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آقتصادی ،آجتماعی و
فرهنگی جمهوری آسالمی آیرآن و تبصره ذیل آن دستگاه های مشمول موظفند نسبت به صدور آحکام
پردآخت برآی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر آساس محدوده آعالمی ستاد کل نیروهای
مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور و پس آز تامین آعتبار الزم ،به شرح زیر آقدآم نمایند.
 -1مطابق بند (ث) ماده فوق آلذکر ،دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ،آز سال آول
 1بخشنامه شماره  3610/1333/47مورخ  1397/12/22مشاور و رییس حقوقی و آمور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح (مناطق
آمنیتی درگیر مشمول ماده  112قانون برنامه ششم توسعه(سقف فوق آلعاده مناطق کمتر توسعه یافته) نمی شوند)

590

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

آجرآی قانون برنامه ششم توسعه کشور ،سقف فوق آلعاده پیش بینی شده در بند ( )1ماده ( )68قانون
مدیریت خدمات کشوری رآ برآی کارمندآن رسمی و پیمانی مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دآرآی مدآرک
تحصیلی کارشناسی آرشد و باالتر می باشند به میزآن بیست و پنج درصد ( )% 25آمتیاز حقوق ثابت و
برآی سایر مشاغل به میزآن بیست درصد ( )% 20آمتیاز حقوق ثابت هر کدآم آز کارمندآن آعمال نمایند.
همچنین برآی کارکنان قرآردآدی نیز مبلغ ریالی معادل آمتیازآت حقوق ثابت هر یک آز کارمندآن برآی هر
یک آز مدآرک تحصیلی به ترتیب ذیل ضربدر ضریب ریالی حقوق ساالنه کارکنان دولت رآ محاسبه و در
قرآردآد آنان منظور نمایند:
مدرک تحصیلی پایین تر آز دیپلم هفتصد و هشتاد ( )780آمتیاز
مدرک تحصیلی دیپلم هشتصد و پنجاه ( )850آمتیاز
مدرک تحصیلی فوق دیپلم نهصد و چهل ( )940آمتیاز
مدرک تحصیلی لیسانس یک هزآر و شصت ( )1060آمتیاز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس یک هزآر و دویست ( )1200آمتیاز
مدرک تحصیلی دک تری یک هزآر و سیصد و چهل ( )1340آمتیاز
تبصره :در صورتی که بر آساس مقررآت ،قبال بخشی آز آمتیازآت بند ( )1ماده ( )68به شاغالن محدوده
آعالمی آز سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعلق گرفته باشد ،تفاضل آمتیاز متعلقه تا سقف آمتیاز آین بند
برآی مشمولین قابل محاسبه خوآهد بود.
 -2حسب مفاد بند (ج) ماده صدرآالشاره ،آز سال دوم آجرآی قانون برنامه ششم توسعه کشور ،طبق
مصوبه مورخ  1397/11/15شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی نسبت به آعطای یک طبقه شغلی
به کلیه شاغالن رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری آقدآم و برآی کارکنان قرآردآدی،
آمتیاز یک طبقه معادل ( )۲۰۰آمتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق ساالنه کارکنان دولت رآ محاسبه و مبلغ
ریالی آن در قرآردآد آنان منظور گردد.
 -3طبق مفاد تبصره ذیل ماده ( )112قانون برنامه ششم توسعه ،دستگاه های ی که مشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری نیستند ،مکلفند آز محل منابع مربوطه موآرد موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده
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مذکور رآ به صورت مشابه بندهای ( )1و ( )2آین بخشنامه تامین و آجرآ نمایند.
تاکید می نمایند آین بخشنامه به منزله آعالم ضوآبط آجرآی بندها و تبصره صدرآالشاره بوده و صدور آحکام
پردآخت منوط به تامین آعتبار الزم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خوآهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن آجرآی آین بخشنامه به عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی مربوط می باشد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
تمدید اعتبار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا  -تصویب نامه شماره /24385ت
 56165ه مورخ  1398/3/1هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1398/2/29به پیشنهاد شماره  539037مورخ  1397/10/3سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور و به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن و بند ()1
ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -1386تصویب کرد:
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برآی پردآخت فوق آلعاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند ()1
تصویب نامه شماره /76294ت36095ه مورخ  1388/4/10و فهرست پیوست آیین نامه فوق آلعاده
های بدی آب و هوآ ،محرومیت آز تسهیالت زندگی و محل خدمت موضوع بندهای (ب)( ،پ) و (ت) ماده
( )39قانون آستخدآم کشوری موضوع تصویب نامه شماره /20272ت515ه مورخ  1374/1/14برآی
برقرآری فوق آلعاده مناطق بدی آب و هوآ در طول برنامه ششم توسعه کماکان معتبر هستند.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
مناطق مرزی  -تصویب نامه شماره /120569ت  44809ن مورخ  1389/5/31نمایندگان ویژه
رییس جمهور در کارگروه انتقال
 -5آمتیازآت موض وع بند ( )1ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری ش امل آین گروه آز کارمندآن
رس می و پیم انی دول ت ک ه ب ه من اطق موض وع تص وی ب ن ام ه ش م اره /76294ت36095ه مورخ
 1388/4/10هیئت وزیرآن منتقل می ش وند ،تا س قف تعیین ش ده بیس ت و پنج درص د ( )% 25حقوق
ثابت آفزآیش می یابد.
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تبص ره -به کارکنان متقاض ی آنتقال و همچنین کارمندآن مس تقر در مناطق مرزی و جزآیر جنوبی خلیج
فارس آز جمله تنب کوچک ،تنب بزرگ و آبو موسی تا صددرصد ( )% 100آین آمتیازآت پردآخت خوآهد
شد.
پیوست 120569
دستورالعمل تعیین نقاط مرزی  -بخشنامه شماره  130988مورخ  1398/7/2وزارت کشور
در آجرآی ماده  36آیین نامه آجرآی ی قانون تعاریف و ضوآبط تقسیمات کشوری مصوب سال  ،1363به
پیوست آخرین آصالحیه نقاط مرزی کشور جهت آجرآ آبال می گردد.
وزیر کشور  -عبدآلرضا رحمانی فضلی
اصالحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی
در آجرآی ماده  36آیین نامه آجرآی ی قانون تعاریف و ض وآبط تقس یمات کش وری مص وب  ،1363مناطق
مرزی کشور آعالم می گردد.
 .1مناطق مرزی ،آن دسته آز سطوح تقسیماتی (دهستان ،بخش ،شهرستان و آستان) هستند که مرز
مشترک با کشورهای همسایه دآرند.
 .2آستان های مرزی شامل آستان های خرآسان رضوی ،خرآسان جنوبی ،خرآسان شمالی ،سیستان و
بلوچس تان ،هرمزگان ،بوش هر ،خوزس تان ،آیالم ،کرمانش اه ،کردس تان ،آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،آردبیل ،گیالن ،مازندرآن و گلستان آست.
 .3مناطق مرزی آستان های مذکور به شرح زیر تعیین می گردد:
آلف :در آس تان های آذربایجان ش رقی ،آردبیل ،گیالن ،مازندرآن و گلس تان کلیه نقاط ش هری و روس تای ی
وآقع در بخش مرزی.
تبصره :در آستان گیالن کلیه نقاط شهری و روستای ی تابع شهرستان آستارآ ،نقطه مرزی تعیین می شود.
ب :در آس تان های خرآس ان رض وی ،خرآس ان جنوبی ،خرآس ان ش مالی ،س یس تان و بلوچس تان ،بوش هر،
هرمزگان ،خوزس تان ،آیالم ،کرمانش اه ،کردس تان و آذربایجان غربی ،کلیه ش هرها و روس تاهای وآقع در
شهرستان مرزی.
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تبصره :در آستان سیستان و بلوچستان کلیه نقاط شهری و روستای ی وآقع در شهرستان زآبل ،نقطه مرزی
تعیین می شود.
تذکر:
 .1هر گونه تغییر در س اختار تقس یمات کش وری آس تان های یاد ش ده ،مش مول حکم مربوط به آن
آستان خوآهد بود.
 .2در مناطق آزآد تجاری ،آن دس ته آز آدآرآتی که بر آس اس ماده  112قانون برنامه پنجم توس عه
س یاس ی ،آقتص ادی ،آجتماعی و فرهنگی کش ور تحت نظر س ازمان منطقه آزآد فعالیت می کنند ،آز
آین دستورآلعمل مستثنی هستند.
 .3دس تورآلعمل حاض ر با دس تورآلعمل های فهرس ت مناطق کمتر توس عه یافته در آممور حمایتی هیئت
دولت و نیز دستورآلعمل تعیین مناطق جنگی ستاد کل نیروهای مسلح تعارضی ندآرد.
کلیه دستورآلعمل های صادره در سنوآت گذشته لغو و آین دستورآلعمل جانشین آنها می شود.
لغو مصوبات فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا  -تصویب نامه شماره
/65647ت  48093ه مورخ  1391/4/7هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1391/3/24به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری
آسالمی آیرآن تصویب نمود:
تصویب نامه های شماره /47702/209190ت 213ه مورخ  1390/10/25و شماره /752ت47702
ه مورخ  1391/1/6و بخش نامه ش ماره  200/91/177مورخ  1391/1/7معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور آز تاریخ  1391/4/1لغو می گردند.
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
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ایین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای "خ" و "د" ماده 39
قانون استخدام کشوری  -تصویب نامه شماره /54910ت 630مورخ  1366/8/9هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1366/7/29بنا به پیش نهاد ش ماره 2058.د مورخ  1365/6/12س ازمان
آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور ،آیین نامه فوق آلعاده س ختی ش رآیط محیط کار و نوبت کاری موض وع
بندهای خ و د ماده  39قانون آستخدآم کشوری رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
ایین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای "خ" و "د" ماده 39
قانون استخدام کشوری
ماده  -1فوق آلعاده س ختی ش رآیط محیط کار به متص دیان مش اغلی تعلق می گیرد که با وجود رعایت
ش رآیط بهدآش تی و آیمنی مربوط ش اغل در معرض آبتالء به بیماریها یا عوآرض نامطلوب قرآر گرفته و یا
آینکه ماهیت وظائ ف آنان آحتمال بروز بیماری یا عوآرض نامطلوب به دنبال دآشته باشد.
ماده  -2دس تگاه های مش مول آین آیین نامه مکلفند به منظور تامین ش رآیط بهدآش تی و آیمنی و آیجاد
محیط مناسب کار برآی متصدیان مشاغل آین آیین نامه لوآزم و آبزآر آیمنی مورد نیاز رآ فرآهم نمایند.
تبصره -دستگاه های مذکور مکلفند به آفرآدی که تصدی مشاغل موضوع آین آیین نامه رآ به عهده دآرند،
بدوآ آموزشهای آیمنی و بهدآشتی الزم رآ در مورد کار و وظائ ف محوله به آنان معمول دآرند و قبل آز شروع
کار و یا در حین آش تغال هر دو س ال یک بار آمکان معاینات پزش کی کامل آنها رآ فرآهم آوردن و چنانچه
ص الحیت آنان آز نظر پزش کی مورد تایید قرآر گیرد به کار مورد نظر آدآمه دهند ،کلیه مخارج معاینات و
آزمایشهای مربوط به عهده دستگاه متبوع مستخدم خوآهد بود.
ماااده  -3مبن ای مح اس ب ه و پردآخ ت فوق آلع اده ه ای م ذکور در آین آیین ن ام ه حقوق گروه و پ ای ه
مس تخدمین رس می و در مورد مس تخدمین پیمانی ( )1(.)2آجرت ماهانه آنان تعیین می گردد که با توجه
1
به تعاریف مندرج در جدول پیوست به پنج درجه تقسیم و به شرح زیر قابل پردآخت آست.

 1تصویب نامه شماره /11192ت  15901ه مورخ  1374/9/12هیئت وزیرآن (مبنای محاسبه فوق آلعاده های مذکور حقوق
مبنای مستخدم می باشد).
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درجه  :1معادل پنج درصد ( )% 5حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل دو و نیم درصد ()% 2/5
آجرت ماهانه مستخدم پیمانی.
درجه  :2معادل ده درصد ( )% 10حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل پنج درصد ( )% 5آجرت
مستخدم پیمانی.
درجه  :3معادل پانزده درص د ( )% 15حقوق گروه و پایه مس تخدم رس می و معادل پنج درص د ()% 5
آجرت مستخدم پیمانی.
درجه  :4معادل بیس ت درص د ( )% 20حقوق گروه و پایه مس تخدم رس می و معادل ده درص د ()% 10
آجرت مستخدم پیمانی.
درجه  :5معادل بیس ت و پنج درص د ( )% 25حقوق گروه و پایه مس تخدم رس می و معادل دوآزده و نیم
درصد ( )% 12/5آجرت مستخدم پیمانی.
تبص ره  -1در ص ورتی که س ختی ش رآیط محیط کار برخی آز مش اغل با تعدآدی آز عوآمل مختلف مندرج در
جدول درجات عوآمل س ختی ش رآیط محیط کار همرآه باش د،هنگام محاس به و پردآخت فوق آلعاده یاد
شده مجموع آمتیازهای عوآمل مربوط منظور می گردد.
تبصره ... -2

1

تبصره ... -3
ماده  -4وزآرتخانه ها س ازمانها و موس س ات دولتی مکلفند برآی آجرآی مفاد آین آیین نامه کمیته آی مرکب
آز باالترین مقام آدآری و مالی ،مدیر کل یا رییس کارگزینی و مدیر کل یا رییس یا عناوین مش ابه وآحد
متقاض ی برقرآری فوق آلعاده س ختی کار خود تش کیل دهند .فهرس ت مش اغل مش مول آین آیین نامه در
کمیته یاد ش ده مطرح و با توجه به ض وآبط مربوط نس بت به تعیین میزآن آمتیازها و فوق آلعاده متعلقه
هر کدآم آز مش اغل پیش نهاد ش ده بررس ی الزم به عمل آمده و تص میم گیری خوآهند نمود و ض روری آس ت

 1تصویب نامه شماره /50799ت  180ه مورخ  1370/5/9و شماره /29052ت  13730ه مورخ  1374/7/2و شماره
/11192ت  15901ه مورخ  1374/8/28و شماره /13831ت  18876ه مورخ  1374/11/11و /40746ت  18876ه مورخ
 1377/6/11هیئت وزیرآن
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گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

نسخه آی آز صورتجلسه های تنظیمی رآ جهت رسیدگی و کنترل به سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
آرسال نمایند که پس آز تایید سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور به مرحله آجرآ درآید.
تبص ره -در ص ورتی که مفاد ص ورت جلس ه های تنظیمی مغایر با ض وآبط آیین نامه باش د مرآتب پس آز
بررسی و در صورت لزوم آنجام کاربینی کارشناسان مربوط آز وی سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور به
کمیته مسئول ماده چهار مذکور آعالم و کمیته یاد شده مکلف به آصالح صورت جلسه های خود میباشد.
ماده  -5آندسته آز کارکنان وزآرتخانه ها و موسسات مشمول قانون آستخدآم کشوری که به موجب قوآنین
خاص آز فوق آلعاده های س ختی محیط کار یا ص عوبت ش غل و نوبت کاری و یا عناوین مش ابه بهره مند
می باشند مشمول مفاد آین آیین نامه نمی گردند.
ماده ... -6

1

ماده ... -7
ماده ... -8
ماده  -9هر گونه تغییر در مفاد آین آیین نامه منوط به پیش نهاد س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور و
تصویب هیئت وزیرآن خوآهد بود.
تبص ره  -1در ص ورت ض رورت ،پردآخت بقیه وجوه فوق آلعاده های موض وع موآد  3و  7آین آیین نامه به
میزآن بیش تر آز محدودیتهای مقرر در تبص ره ماده  3و تبص ره ذیل ماده  7و همچنین آنجام هر گونه تغییر
در میزآن درجات و عوآمل جدول س ختی ش رآیط محیط کار و نیز حاالت مختلف نوبت کاری و درص دهای
مقرر باپیشنهاد سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور وتصویب شورآی حقوق ودستمزد عملی خوآهد شد.
تبص ره  -2آین آیین نامه به مدت دو س ال آز تاریخ تص ویب به طور آزمایش ی به مرحله آجرآء گذآرده می
ش ود .دو ماه قبل آز آنقض اء مدت مزبور س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور مکلف آس ت با توجه به
پیشنهادهای آصالحی دستگاه های ذی ربط نسبت به آصالح آن آقدآم الزم به عمل آورد.
نخست وزیر -میرحسین موسوی

 1تصویب نامه شماره /144206ت  53143ه مورخ  1395/11/18هیئت وزیرآن (آیین نامه جدید نوبت کاری)
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جدول درجات و عوامل سختی شرایط محیط کار
عنوان عامل

کار در آرتفاع

درجه
1
نیمه وقت در
آرتفاع بدون
حفاظ بیش آز
 ۵متر

گاهگاهی
ریزش و
قطعات کم
برخورد آجسام
خطر برخورد
خارجی
میکند
آنفجارآت ساده
و کم خطر
آنفجار
وجود دآرد

خطر برق

سطوح شیب
دآر و لغزنده

کاردر فضای
مسدود و غیر
متعارف

کار در آعماق

در معرض
مستقیم برق
۶۰تا  ۲۰ولت
سطح شیب
دآر بیش آز ۲۰
درجه زآویه
لغزنده و شاغل
ثابت آست
نیمه وقت در
فضای نسبتا
کم و غیر
متعارف
نیمه وقت در
عمق آب یا
زمین بیش آز ۵
متر

2
تمام وقت در
آرتفاع بیش آز ۵
متر یا نیمه وقت
در آرتفاع بیش آز
 ۱۰متر
تمام وقت قطعات
کم خطر گاهگاهی
قطعات پر خطر

3
-

4
کار در آرتفاع
زیاد نظیر
هوآپیما و
هلیکوپتر
-

بصورت مستمر
قطعات
خطرناک برخورد
میکند
آنفجارآت مستمر و آنفجار خطرناک آنفجار
خطرناک
بصورت نیمه
نسبتا خطرناک
مستمرآ وجود
وقت
آست
دآرد
در معرض مستقیم در معرض
برق  ۱۲۰تا  ۲۲۰مستقیم برق
بیش آز ۲۲۰
ولت
ولت
سطح شیب دآر سطح شیب
سطح شیب دآر
دآر بیش آز
بیش آز  ۲۰درجه بیش آز ۴۰
 ۴۰درجه زآویه
درجه زآویه و
زآویه لغزنده و
لغزنده و شاغل و لغزنده و
شاغل دآئما در
شاغل در حال
ثابت آست
حال تردد آست
تردد آست
تمام وقت در
تمام وقت در
نیمه وقت در
فضای کم مثل فضای بسیارکم
فضای بسیار کم
بخصوص
آتاقک
مثل آتاقک
معادن و آمثال
آن
تمام وقت در
تمام وقت در عمق نیمه وقت در
آب یا زمین بیش آز عمق آب یا زمین عمق بیش آز
ده متر
بیش آزده متر
 ۵متر

5
-

-

-

-

-

-

کار در آعماق
بیش آز  ۵۰متر
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نیمه وقت بین نیمه وقت بین  ۹۰نیمه وقت بیش
 ۷۰تا  ۹۰دسی تا  ۱۲۰دسی بل  .آز  ۱۲۰دسی
تمام وقت بین  ۷۰بل  .تمام وقت
سر و صدآ بل
تا  ۱۲۰دسی بل بین  ۹۰تا ۱۲۰
دسی بل
نیمه وقت با
نیمه وقت با
محیط عفونت -
ذیروح متعفن
آجساد و لوآزم
زآ و آلوده
تمام وقت با
متعفن
زمانی و
آجساد متعفن
آزمایشگاهی
نیمه وقت با موآد تمام وقت با
تمام وقت با
موآد شیمیای ی شیمیائی و گازهای موآد شیمیائی و
گازهای سمی
و گازهای سمی سمی آسیب زآی
موآد شیمیائی
نفوذ پذیر ( حتی با آسیب زآی نفوذ
آزآر دهنده
و گازهای سمی
آستفاده آز وسایل پذیر
آیمنی )
تمام وقت با
کار با موآد نیمه وقت با
نورهای مضره و
رآدیو آک تیو موآد رآدیو
وپرتوهای آک تیو یتهمضره رآدیو آک تیو سرو
کار دآرد
سروکار دآرد
مضره
گاهگاهی با بیمار
روآنی نسبتا
کار با بیمارآن
خطرناک روبرو
روحی و روآنی
آست
نیمه وقت در نیمه وقت در
محیط کم نور تاریکی یا نور نسبی
کار در محیط
و یا پر نور
 ،تمام وقت در
های غیر
محیط کم نور یا
متعارف
پرنور

وجود ذرآت
معلق در هوآ

تقریبا هوآی
محیط آلوده
گرد و غبار و
آمثال آن آست

کامالهوآی محیط
آلوده گرد و غبار و
آمثال آن آست

تمام وقت با
آشعه مضره (
یک آشعه)
هموآره با بیمار
روحی نسبتا
خطرناک روبرو
آست
نیمه وقت در
تاریکی مطلق یا
نور بسیار شدید
تمام وقت در
تاریکی نسبی یا
پر نور شدید
نیمه وقت در
هوآئی که ذرآت
معلق آن بیماری
زآ آست

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی
تمام وقت
بیش آز ۱۲۰
دسی بل

-

تمام وقت با
تمام وقت با
ذیروح متعفن آجساد و آمحاء و
نیمه وقت با آحشاء ذیروح
آجساد متعفن متعفن
نیمه وقت با تمام وقت با موآد
موآد شیمیائی شیمیائی -
و گازهای سمی گازهای سمی
کشنده نفوذ پذیر
کشنده نفوذ
پذیر ( حتی با
آستفاده آز
وسایل آیمنی )
تمام وقت
باآشعه مضره (
توآما بیش آز
یک آشعه)
نیمه وقت با تمام وقت با
بیمار خطرناک بیمار خطرناک
روبرو آست
روبرو آست
تمام وقت در
تاریکی مطلق
( تاریکخانه
عکاسی یا نور
بسیار شدید )

-

تمام وقت در در هوآئی که
ذرآت معلق آن
هوآئی که
ذرآت معلق آن بیماری زآ بوده و
بیماری زآ آست تنفس رآ تا حدی
مختل میکند نیاز
به ماسک دآرد .
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-

نیمه وقت در
گاهگاهی در
محیط دآرآی محیط دآرآی
رطوبت
رطوبت بیش آز رطوبت بیش آز
حد مجاز
حد مجاز
نیمه وقت در
گاهگاهی در
محیط های متعفن
کار در محیط محیط های
های دآرآی متعفن و دآرآی و دآرآی بوی
بوی متعفن و بوی نامطبوع و نامطبوع و نارآحت
نا مطبوع نارآحت کننده کننده
نیمه وقت با آموآت -
گاهگاهی با
و یا بستگان آموآت
کار در شرآیط آموآت و یا
روحی نامساعد بستگان آموآت برخورد دآرد
برخورد دآرد
در سال حدآقل
در سال
حدآقل سه ماه شش ماه بدور آز
خانوآده و در محلی
بدور آز
کاردر شرآیط خانوآده و در وآقع در شهرستان
مکانی با بعد محلی وآقع در دیگر به غیر آز
نا مناسب شهرستان دیگر محل سکونت کار
به غیر آز محل کند
سکونت کار
کند
نیمه وقت با آین -
گاهی با آین
کار با معلولین بیمارآن سرو
بیمارآن سرو کار
دآرند
کار دآرند
ذهنی یا
جسمی
نیمه وقت در
کار در شرآیط
باد و بارآن
جوی نامساعد
تنهائی مستمر
تنهائی غیر
معمول

تمام وقت در باد و -
بارآن
تنهائی مستمر توآم
با سکوت  .تنهائی
غیر مستمر توآم با
سرو صدآی
دستگاه یا آبزآر

تنهائی مستمر
توآم با صدآ های
نارآحت کننده
دستگاه

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی
تمام وقت در
محیط دآرآی
رطوبت بیش
آز حد مجاز
تمام وقت در
محیط های
متعفن و دآرآی
بوی نامطبوع
و نارآحت
کننده
تمام وقت با
آموآت و یا
بستگان آموآت
برخورد دآرد
در سال
حدآقل بیش
آز نه ماه بدور
آز خانوآده و
در محلی وآقع
در شهرستان
دیگر به غیر آز
محل سکونت
کار کند
بصورت تمام
وقت و مستمر
با آینگونه
بیمارآن سرو
کار دآرند
تمام وقت در
برف و کوال ک
بصورت فصلی
-

-

-

-

-

-

-
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درجه حرآرت

مستمر در
حرآرتهای کمتر
آز  ۵درجه
باالی صفر

لرزش خفیف
لرزش
آزآردهنده
گاهگاهی با
کار با
حیوآنات و حیوآنات مزبور
جانورآن گزنده سرو کار دآرد
و درنده
گاهگاهی تقریبا
 ۱۲/۵کیلوگرم
تا  ۲۵کیلو گرم
یا مکر رآ  ۵تا
جابجا کردن
 ۱۲/۵کیلو
قطعات
گرم یا معادل
سنگین
آنرآ بلند یا
نیروی معادل
رآ تحمل میکند

کار در فضای
باز

مستمر در
حرآرتهای حدود
صفر  .نیمه وقت
در حرآرت باالی یا
حدود  ۳۰درجه
نیمه وقت لرزش
نسبتا شدید
-

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مستر در حرآرت
زیر صفر مستمر
در حرآرت بیش
آز  ۲۰درجه

نیمه وقت در
حرآرتهای غیر
معمول و غیر
مجاز

تمام وقت در
حرآرتهای غیر
مجاز

تمام وقت توآم
با لرزش
نیمه وقت با
حیوآنات مزبور
سرو کار دآرد

-

-

تمام وقت با
حیوآنات مزبور
سرو کار دآرد

-

گاهگاهی تقریبا مکر رآ بیش آز دآئما بیش آز ۵۰
گاهگاهی تقریبا
 ۲۵تا  ۵۰کیلوگرم بیش آز  ۵۰کیلو  ۵۰کیلو گرم کیلوگرم رآ بلند یا
یا مکر رآ  ۱۲/۵تا گرم یا مکر رآ  ۲۵یا منظما  ۲۵تا نیروی معادل آنرآ
تا  ۵۰کیلو گرم  ۵۰کیلوگرم یا تحمل میکند
 ۲۵کیلو گرم یا
منظما  ۵تا  ۱۲/۵یا منظما  ۱۲/۵دآئما  ۱۲/۵تا
کیلوگرم رآ بلند یا تا  ۲۵کیلوگرم یا  ۲۵کیلو گرم رآ
معادل آنرآ تحمل دآئما تا  ۱۲/۵بلند یا نیروی
کیلو گرم رآ بلند معادل آنرآ
میکند
یا نیروی معادل تحمل میکند
آنرآ تحمل میکند
مکررآ در فضای مکررآ در فضای باز مکررآ در فضای نیمه وقت در کار تمام وقت در
فضای باز
باز بد آب و هوآ فضای باز
مناطق بد آب و
باز مناطق
و مناطق معتدل منطقه معتدل
معتدل آنجام هوآ یا منظما در
وظیفه میکند فضای باز مناطق آنجام وظیفه
مینماید
معتدل

دستورالعمل اجرایاای نحوه برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری  -بخشنامه
شماره  34/800مورخ  1367/4/12سازمان امور اداری و استخدامی
به منظور جبرآن خدمات کارکنان دولت مش مول قانون آس تخدآم کش وری و همچنین مش مولین مقررآت
آس تخدآمی ش رکت های دولتی مص وب خردآد ماده  1352در قبال آنجام وظیفه در ش رآیط س خت محیط
کار و س اعات کار غیرمتعارف موض وع بندهای «خ» و «د» آلحاقی به ماده ( )39قانون آس تخدآم کش وری
که بطور مشروح طی تصویب نامه شماره /54910ت 630مورخ  1366/8/9هیئت وزیرآن آبال گردید،
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گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

آینک دس تورآلعمل آجرآی ی آن رآ جهت آجرآی هماهنگ و آجرآی ص حیح در دس تگاه های دولتی یاد ش ده
به آگاهی می رساند تا در مورد مستخدمین وآجد شرآیط به مورد آجرآ بگذآرند.
 -1برآی آجرآی مفاد آیین نامه وآحد متقاض ی مس تخدم در دس تگاه دولتی نس بت به تکمیل فرم پیوس ت
آقدآم و به کارگزینی مربوطه آرس ال خوآهد نمود .فهرس ت مش اغلی که به نحوی با یک یا چند عامل آز
عوآمل مندرج در جدآول پیوس ت آیین نامه همرآه می باش د ،توس ط هر دس تگاه دولتی مش مول تهیه
خوآهد شد.
 -2کمیته موض وع ماده ( )4آیین نامه در هر مورد با توجه به ض وآبط مندرج در جدآول آیین نامه نس بت
به تعیین درجات و تعیین مبلغ ریالی فوق آلعاده متعلقه هر کدآم آز مش اغل پیش نهادی بررس ی الزم به
عمل آورده ،نتیجه رآ در ذیل فرم یاد ش ده پیوس ت مورد گوآهی قرآر دآده و جهت تایید به س ازمان آمور
آدآری و آستخدآمی کشور آرسال خوآهند نمود.
 -3در صورتی که مفاد صورتجلسه های تنظیم شده بنا به تشخیص سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
با مندرجات آیین نامه مغایر باش د ،در ص ورت ض رورت پس آز کاربینی و بررس ی در هر مورد نتیجه به
کمیته موضوع ماده ( )4دستگاه دولتی متقاضی آعالم خوآهد شد که در آین صورت کمیته یاد شده مکلف
به آص الح ص ورتجلس ه خود می باش د .تاریخ آجرآی ص ورتجلس ه آز تاریخ تایید س ازمان آمور آدآری و
آستخدآمی کشور خوآهد بود.
 -4هر گاه هر کدآم آز عوآمل س ختی ش رآیط محیط کار به گونه آی برطرف ش ده و به وض عیت متعارف
تبدیل ش ود ،پردآخت فوق آلعاده مربوط به همان عامل بالفاص له باید آز س وی دس تگاه مربوطه قطع
ش ود .دس تگاه های دولتی مش مول موظفند مس تخدمینی رآ که بر آس اس ش رآیط موجود و با توجه به
ص ورتجلس ه های تنظیمی ،مش مول دریافت فوق آلعاده س ختی ش رآیط محیط کار و نوبت کاری گردیده
آند ،در ص ورت بروز هر گونه تغییر در ش رآیط محیط کار و یا در دوره های نوبت کاری ،وض عیت جدید رآ
مجددآ بررس ی نموده و آص الحات ض روری رآ به عمل آورند ،به گونه آی که هموآره پردآخت فوق آلعاده
های یاد شده منطبق با شرآیط شاغل و مطابق جدآول صورت پذیرد.
تبص ره -با تغییر پس ت ،ش غل و همچنین محل خدمت مس تخدم ،تجدیدنظر در میزآن عوآمل مربوط و
تطبیق مستخدم بر آساس شرآیط جدید ضروری آست.
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 -5فوق آلعاده های س ختی ش رآیط محیط کار و نوبت کاری مش مول بردآش ت بازنش س تگی و مالیات بر
آساس مقررآت جاری می باشند.
 -6کارگزینی دس تگاه های دولتی مش مول ،مبالغ مربوط به فوق آلعاده س ختی ش رآیط کار و نوبت کاری
مس تخدمین رآ پس آز تنظیم ص ورتجلس ه توس ط کمیته همان دس تگاه و تایید س ازمان آمور آدآری و
آس تخدآمی کش ور ،در بند  21حکم کارگزینی (ردیف ح  -فوق آلعاده س ختی کار و کار در محیط غیر
1
متعارف) به تفکیک درج خوآهند نمود.
 -7در آجرآی تبصره  3ماده  3آیین نامه کلیه آفزآیش های ی که به صورت موردی پیش آز تصویب آین آیین
نامه آز بابت ش رآیط محیط کار توس ط ش ورآی حقوق و دس تمزد برقرآر گردیده ،پس آز برقرآری آین فوق
آلعاده ملغی می گردد ،مس تخدمینی که بر آس اس مفاد آین آیین نامه مش مول آس تفاده آز فوق آلعاده
س ختی ش رآیط محیط کار بش وند ،آفزآیش های یاد ش ده قبلی آنان به ص ورت فوق آلعاده ش غل یا مزآیای
ش غل حس ب مورد لغو و در ص ورتی که وآجد ش رآیط تش خیص دآده ش وند ،به میزآن مقرر در آیین نامه
برقرآر خوآهد شد.
 -8در آجرآی بند یک مص وبه  1367/3/1ش ورآی حقوق و دس تمزد ،تس ری مفاد تص ویب نامه ش ماره
/54910ت 630مورخ  1366/8/9هیئت وزیرآن به ص ورت رقمی ثابت و مجزآ آز مزآیای ش غل لیکن
تحت عنوآن مزآیای شغل به شرکت های دولتی مشمول مقررآت مصوب خردآد ماه  1352صورت خوآهد
گرفت ،بنابرآین ،شرکت های یاد شده مکلفند موآرد مندرج در تصویب نامه و آین دستورآلعمل رآ عینا به
مرحله آجرآ درآورده و پس آز تایید سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور به آجرآ بگذآرند.
 -9دس تگاه های دولتی در آجرآی تبص ره  2ماده  9پیش نهادآت الزم رآ در هر مورد به س ازمان آمور آدآری و
آستخدآمی کشور آرسال خوآهند نمود.
معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان

 1بخشنامه شماره  200/14593مورخ  1388/2/21معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
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دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف  -بخشنامه
شماره  200/50795مورخ  1389/10/5معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1389/9/29بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و در آجرآی بند ( )3ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری،
دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده س ختی کار و کار در محیط های غیر متعارف رآ به ش رح پیوس ت
تصویب نمود که مرآتب به تایید رییس جمهور محترم رسیده آست و برآی آجرآ آبال می گردد.
 -1دس تگاه های آجرآی ی مکلفند ش رآیط بهدآش تی و آیمنی الزم رآ جهت آیجاد محیط مناس ب کار برآی
متص دیان مش اغل آین دس تورآلعمل فرآهم آورده و بدوآ نس بت به آرآیه آموزش های ض روری در مورد آنجام
وظایف محوله و آستفاده آز آبزآر و تجهیزآت الزم آقدآم نمایند.
 -2فوق آلعاده س ختی کار و کار در محیط های غیر متعارف به متص دیان مش اغلی تعلق می گیرد که با
وجود رعایت ش رآیط بهدآش تی و آیمنی الزم و آرآیه آموزش های ض روری ،ش اغل در هنگام آنجام وظایف و
مسئولیت های محوله در معرض آبتال به بیماری ها یا عوآرض نامطلوب قرآر می گیرد.
تبصره -موآردی نظیر کار با آشعه و موآد شیمیای ی ،کار با بیمارآن روآنی ،عفونی و در آورژآنس و در بخش
های س وختگی و مرآقبت های ویژه بیمارس تانی و همچنین کار با موآد س می ،آتش زآ و منفجره و در آعماق
دریا ،مس تلزم تایید مرآکز ذیص الحی که آز س وی معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور
تعیین می شود ،خوآهد بود.
 -3فرآیند تعیین س ختی کار کارمندآن دولت ،آز جمله ،نحوه تعیین آمتیاز درجه س ختی کار و تکمیل فرم
مربوط ،بر آس اس مفاد تص ویب نامه ش ماره /54910ت 630مورخ  1366/8/9و دس تورآلعمل آن،
موضوع بخشنامه شماره  34/800مورخ 1367/4/12و آصالحات بعدی آن می باشد.
 -4میزآن آمتیاز فوق آلعاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف کارمندآن دستگاه های آجرآی ی بر
آساس درصدهای ی که قبال برآی سختی کار مشاغل دستگاه های آجرآی ی تایید شده آست ،به آزآی هر یک
درصد )12( ،آمتیاز ،حدآک ثر تا( )1000آمتیاز ،به عنوآن سختی کار مشاغل آنان تعیین می شود.
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 -5آمتیاز س ختی کار کارمندآنی که آز تاریخ  1388/1/1به بعد ،تص دی مش اغل مش مول بهره مندی آز
فوق آلعاده س ختی کار رآ عهده دآر ش ده یا می ش وند ،با توجه به درص دهای ی که بر آس اس مقررآت قبلی
برآی آن مشاغل تعیین شده و بر آساس ساز و کار بند ( )4آین دستورآلعمل مشخص می گردد.
 -6آن دس ته آز دس تگاه های آجرآی ی که قبال دآرآی مقررآت آس تخدآمی خاص بوده آند ،الزم آس ت در
آجرآی آین دس تورآلعمل فهرس ت مش اغل مورد نظر خود رآ برآی تعیین آمتیاز س ختی کار ،به معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آرسال نمایند.
 -7دستگاه های آجرآی ی می توآنند برآی تعیین یا تغییر آمتیاز سختی کار مشاغل خود ،پیشنهاد خود رآ با
آرآیه دالیل توجیهی و طی فرآیند و تکمیل فرم مربوط به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور آرسال نمایند.
تبص ره -در مورد آن دس ته آز مش اغلی که به لحاظ کار با موآد س می ،آتش زآ و منفجره و کار در آعماق
دریا ،آمتیاز فوق آلعاده س ختی کار ،با تص ویب هیئت وزیرآن تا س ه برآبر قابل آفزآیش آس ت ،دس تگاه
های آجرآی ی ذی ربط پیش نهاد الزم رآ برآی بررس ی به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور آرآیه خوآهند نمود تا پس آز تایید برآی سیر در مرآحل تصویب به هیئت وزیرآن آرسال شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اوالد به کارمندان زن فاقد همسر -نامه شماره  577/74965مورخ
 ۱۳۹۰/۱۲/۱۳مجلس شورای اسالمی
موضوع آستفساریه:
آیا کارمندآن زن ش اغل و بازنش س ته و وظیفه بگیر مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب
 1386/7/8که دآرآی همس ر نبوده و یا همس ر آنان معلول و یا آزکارآفتاده کلی می باش د و یا خود به
تنهای ی متک فل مخارج فرزندآن هس تند آز مزآیای کمک هزینه عائله مندی و آوالد موض وع بند  4ماده 68
قانون مذکور نیز برخوردآر می شوند یا خیر
 1دآدنامه شماره  784مورخ  1396/8/16هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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نظر مجلس:
بلی ،آز مزآیای کمک هزینه عائله مندی و آوالد نیز برخوردآر می شوند.
تفس یر فوق در جلس ه علنی روز س ه ش نبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزآر و س یص د و نود مجلس ش ورآی
آسالمی تصویب شد و در تاریخ  1390/12/3به تایید شورآی نگهبان رسید.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -علی الریجانی
مغایرت قانونی برقراری کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایاای شدن فصل دهم قانون  -دادنامه
شماره  ۵۰۹مورخ  1395/8/4هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
آوال :تعارض در آرآء مندرج در گردش کار محرز آست.
ثانیا :به موجب جزء ب  ۱بند  ۱۱قانون بودجه س ال  ۱۳۸۸کل کش ور ،تاریخ آبتدآی آجرآی فص ل دهم
قانون مدیریت خدمات کش وری  1388/1/1تعیین ش ده آس ت .حکم ماده  ۶۸قانون مدیریت خدمات
کشوری نیز در فصل دهم آین قانون پیش بینی شده آست .بنابرآین آحکام ماده  ۶۸قانون مذکور و بند ۴
آن که مستند مطالبات شکات پرونده های موضوع تعارض آست آز  1388/1/1مجری آست و آجرآی آن
آز تاریخ الزم آالجرآء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال  ۱۳۸۶وجاهت قانونی ندآرد.
آز آین رو رآی ش ماره  1391/12/26 - ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ش عبه  ۳دیوآن عدآلت آدآری و رآی
ش م اره  1393/12/20 - ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴ش ع ب ه  ۸ت ج دی دن ظ ر و ن ی ز رآی ش م اره
 1392/10/30 - ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶ش عبه  ۴۱دیوآن عدآلت آدآری که در خص وص خوآس ته
ش کات مبنی بر آلزآم طرف ش کایت به برقرآری و پردآخت کمک هزینه عائله مندی آز تاریخ 1386/9/15
به رد شکایت صادر شده آست صحیح و موآفق مقررآت تشخیص شد.
آین رآی به آس تناد بند  ۲ماده  ۱۲و ماده  ۸۹قانون تش کیالت و آیین دآدرس ی دیوآن عدآلت آدآری
مص وب س ال  ۱۳۹۲برآی ش عب دیوآن عدآلت آدآری و س ایر مرآجع آدآری در موآرد مش ابه الزم آالتباع
آست.
رییس هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری  -محمد کاظم بهرآمی

607

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

عدم پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج  -دادنامه شماره 654-655
مورخ  1396/7/18هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقنن در فرآز دوم بند  ۴ماده  ۶8قانون مدیریت خدمات کش وری برآی برقرآری حق عائله مندی ،زنان
فاقد همس ر رآ در کنار زنانی که همس ر آنان معلول و یا آز کارآفتاده باش ند و یا خود به تنهای ی متک فل
مخارج فرزندآن خود هس تند قرآر دآده آس ت .آین بدآن معنی آس ت که مرآد مقنن آین آس ت که زنانی که
فاقد همس ر هس تند فقط به زنانی آطالق می ش ود که قبال همس ر دآش ته آند و بعدآ به هر دلیلی فاقد همسر
شده آند و آینان مانند کسانی می باشند که همسر آنان معلول و یا آز کارآفتاده کلی آست.
با توجه به مرآتب بخش نامه ش ماره  1391/8/2۰-2/173/1282س رپرس ت دیوآن محاس بات بوش هر و
 139۴/12/27-2/17۵/2۰۰۰مدیرکل دیوآن محاس بات آردبیل که پردآخت کمک هزینه عائله مندی
به زنان مجرد بدون س ابقه آزدوآج رآ مغایر قانون دآنس ته آس ت ،خالف قانون و قابل آبطال تش خیص
نشد.
رییس هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری  -محمد کاظم بهرآمی
تعریف مشاغل تخصصی  -بخشنامه شماره  ۲۰۰/۹۰/32410مورخ  1390/12/14معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با توجه به س وآالت مکرر در خص وص آرآیه تعریف مش اغل تخص ص ی موض وع بند ( )۵ماده ( )۶۸قانون
مدیریت خدمات کشوری ،به منظور شفاف سازی و آستنباط یکسان در آین باره ،به آین وسیله آعالم می
دآرد:
مش اغل تخص ص ی به آن دس ته آز مش اغلی آطالق می ش ود که در ش رآیط آحرآز آنها در طرح طبقه بندی
مشاغل مورد عمل ،دآرآ بودن مدرک تحصیلی دآنشگاهی مورد تاکید قرآر گرفته باشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
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تخصیص فوق العاده شغل به وزارت اموزش و پرورش  -تصویب نامه شماره /71893ت  49302ه
مورخ  1392/3/27هیئت وزیران
هیئ ت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲/۳/۲۶بن ا ب ه پیش نه اد وزآرت آموزش و پرورش و ت ایی د مع اون ت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون آس اس ی
جمهوری آس المی آیرآن و بند ( )۵ماده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب -۱۳۸۶و ماده
( )۵۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن  -مصوب  -۱۳۸۹تصویب نمود:
وزآرت آموزش و پرورش مجاز آس ت با توجه به آص الحات س اختاری و س اماندهی نیروی آنس انی نس بت به
برقرآری فوق آلعاده ش غل متناس ب با س طح تخص ص و مهارتها برآی مش اغل تا س طح کاردآنی ()۵۰۰
آمتیاز ،برآی مش اغل همس طح کارش ناس ی ( )۱۰۰۰آمتیاز و برآی مش اغل باالتر حدآک ثر ( )۱۵۰۰آمتیاز
آقدآم و آز محل منابع حاصل آز صرفه جوی ی پردآخت نماید.
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای  5و  6ماده  68قانون به کارمندان وزارت بازرگانی -
تصویب نامه شماره /155919ت  49413ه مورخ  1392/10/3هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲/۹/۲۷بنا به پیش نهاد ش ماره  ۶۰/۱۷۴۸۰۴مورخ ۱۳۹۲/۸/۷
وزآرت ص نعت ،معدن و تجارت و تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به
آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن تصویب نمود:
 -۱با توجه به آدغام وزآرتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزآرت صنعت ،معدن و تجارت و
برآی هماهنگی در حقوق و مزآیای کارمندآن رس می و پیمانی وزآرتخانه آخیرآلذکر ،پردآخت فوق آلعاده
های موض وع بندهای ( )۵و ( )۶ماده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات کش وری به کارمندآن وزآرت بازرگانی
(س ابق) به میزآنی که حقوق و مزآیای مس تمر آنان با حقوق و مزآیای کارمندآن وزآرت ص نایع و معادن
(سابق) تطبیق پیدآ کند ،با رعایت تبصره ماده ( )۶۸قانون یادشده مجاز آست.
 -۲آین تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره /103329ت  49413ه مورخ  1392/5/7می شود.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
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پرداخت فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت  -تصویب نامه شماره /2941ت
 50071ه مورخ  1393/1/20هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  ۱۳۹۲/۱/۱۷به پیش نهاد معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور و به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن و بند ( )۵ماده ()۶۸
قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب  -۱۳۸۶و بند (آلف) ماده ( )۵۰قانون برنامه پنجس اله پنجم
توسعه جمهوری آسالمی آیرآن -مصوب  -۱۳۸۹تصویب کرد:
دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری و س ازمان های تابع و وآبس ته که تا زمان
آبال آین تص ویب نامه آز فوق آلعاده موض وع بند ( )۵ماده ( )۶۸قانون یاد ش ده برخوردآر نش ده آند،
مجازند با توجه به آص الحات س اختاری و س اماندهی نیروی آنس انی نس بت به برقرآری فوق آلعاده ش غل
متناس ب با س طح تخص ص ی و مهارتها برآی مش اغل تا س طح کاردآنی حدآک ثر تا ( ۷۰۰آمتیاز) ،مش اغل
همس طح کارش ناس ی حدآک ثر تا ( ۱۵۰۰آمتیاز) و مش اغل باالتر حدآک ثر تا ( ۲۰۰۰آمتیاز) آقدآم و آز محل
1
منابع حاصل آز صرفه جوی ی با رعایت مقررآت مربوط پردآخت نمایند.
معاون آول رییس جمهور -آسحاق جهانگیری
دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایاای و عملکرد  -بخشنامه شماره  200/43512مورخ
 1389/8/22معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1389/8/3بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بند(  )6ماده(  )68قانون مدیریت خدمات کش وری،
دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد رآ به ش رح پیوس ت تص ویب نمود که مرآتب به
تایید رییس جمهور محترم رسیده آست و برآی آجرآ آبال می گردد.
 - 1کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی با توجه به نتایج آرزیابی عملکرد دس تگاه مربوط که هر س اله بر آس اس
آیین ن ام ه آجرآی ی موآد ( )81و(  )82ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری (موض وع تص میم ن ام ه ت اریخ
 1نظر شماره ۲۲۳۳۲ه/ب مورخ  ۱۳۹۳/۴/۴رییس مجلس شورآی آسالمی و تصویب نامه شماره /۳۴۹۲۸ت ۵۱۸۸۶ه مورخ
 1394/3/21هیئت وزیرآن (آز تاریخ ملغی آالثر شدن( )1393/4/4الزم آالجرآ آست)
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 )1389/1/14و دس تورآلعمل آجرآی ی ش ماره  200/27911تاریخ  1389/5/28معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور آنجام می گیرد و به تایید مرآجع ذیص الح می رس د .به ش رح زیر
مشمول دریافت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد می باشند:
ردیف
1
2
3

رتبه دستگاه
سطح عالی
سطح خوب
سطح متوسط

نسبت کارکنان مشمول دریافت فوق العاده
 70درصد
 50درصد
 30درصد

تبص ره -نس بت کارمندآن مش مول دریافت فوق آلعاده مذکور در هریک آز س طوح س تاد دس تگاه ،س تاد
س ازمانهای وآبس ته ،س تاد وآحدهای آس تانی و وآحدهای ش هرس تانی (تا میزآن  % 20آمتیازآت مربوط به
حقوق ثابت آنان در مقاطع سه ماهه) توسط شورآ یا کمیسیون تحول آدآری دستگاه تعیین و پس آز تایید
باالترین مقام دستگاه قابل پردآخت می باشد.
 -2میزآن برخوردآری کارکنان آز فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد در هریک آز دس تگاه های جدول بند( )1
برآساس نمره آرزیابی آنها در قالب جدول زیر می باشد.
ردیف
1
2
3
4
5

در صورت کسب امتیاز ارزشیابی ساالنه
آز  96تا 100درصد نمرآت
آز  91تا  95درصد نمرآت
آز  81تا  90درصد نمرآت
آز  76تا  80درصد نمرآت
آز  71تا 75درصد نمرآت

درصد امتیازات حقوق ثابت
 20درصد
 18درصد
 16درصد
 14درصد
 12درصد

تبص ره  -آمتیاز آرزیابی س االنه برآس اس دس تورآلعمل آرزیابی عملکرد کارمندآن و مدیرآن ،موض وع تبص ره
بند «ب» آیین نامه آجرآی ی موآد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
611

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -3در آجرآی تبص ره ماده  68قانون مدیریت خدمات کش وری ،برقرآری آین فوق آلعاده مش روط به ص رفه
جوی ی در هزینه،ناش ی آز آص الحات س اختاری ،نیروی آنس انی و فناوری می باش د .دس تگاه های آجرآی ی
موظفند آز آعتبارآت حاص ل آز موآرد فوق با مجوز کمیته آی متش کل آز نمایندگان معاونت های برنامه
ریزی و نظارت رآهبردی و توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و یا نمایندگان متناظر در
آستاندآری ها پس آز درج در موآفقتنامه هزینه آی و در چارچوب آین دستورآلعمل،آستفاده نمایند.
 -4آس تفاده آز آعتبارآت مذکور مش روط به آن آس ت که دس تگاه آجرآی ی در هزینه های خود تا آنتهای س ال
مالی با هیچگونه کسری آعتبار موآجه نشود.
 -5فوق آلعاده موض وع آین دس تورآلعمل جزء دیون منظور نمی گردد و در زمره فوق آلعاده های مس تمر
محسوب نمی شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
نحوه سطح بندی دستگاه ها برای پرداخت فوق العاده کارایاای و عملکرد  -تصویب نامه شماره
 206/6653مورخ  1390/3/23شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و چهل و ش ش مین جلس ه مورخ  1389/11/18بنا به پیش نهاد معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،در رآس تای بند «ب» ردیف ( )6ماده ( )68قانون
مدیریت خدمات کش وری و به منظور آجرآی دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد
(موضوع بخشنامه شماره  200/43512مورخ  )1389/8/22تصویب نمود :
دس تگاه های آجرآی ی همه س اله برآس اس آیین نامه آجرآی ی موآد ( )81و ( )82قانون مدیریت خدمات
کشوری (موضوع تصمیم نامه شماره  44327/4225مورخ  )1389/1/14و دستورآلعمل آجرآی ی شماره
 200/27911مورخ  1389/5/28معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،در آبعاد
عمومی و آختصاصی مورد آرزیابی قرآر گرفته و برحسب آمتیاز مک تسبه به شرح زیر سطح بندی می شوند :
 -1دستگاه های ی که آمتیاز آنها  90درصد یا بیشتر باشد ،در سطح عالی قرآر می گیرند .
 -2دستگاه های ی که آمتیاز آنها بین  75تا  89/9درصد باشد ،در سطح خوب قرآر می گیرند .
 -3دستگاه های ی که آمتیاز آنها بین  60تا  74/9درصد باشد ،در سطح متوسط قرآر می گیرند .
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تبصره -1دستگاه های مشمول پس آز آعالم سطح تعیین شده آز سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
آنس انی رییس جمهور ،میزآن برخوردآری کارکنان ش اغل در س تاد دس تگاه و س تاد س ازمانهای وآبس ته رآ با
رعایت تبص ره بند ( )1دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد (بخش نامه ش ماره
 200/43512مورخ  )1389/8/22تعیین می نمایند .
تبصره -2دستگاه های آستانی برآساس نتایج حاصل آز آرزیابی عملکرد و سطح بندی آعالم شده آز سوی
آس تاندآری ها که به تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور می رس د ،تعیین س طح
می شوند .پردآخت فوق آلعاده مذکور در دستگاه های آستانی که بودجه ساالنه آنها غیر متمرکز (آستانی)
آس ت توس ط دس تگاه آس تانی ص ورت می گیرد .میزآن برخوردآری کارکنان ش اغل در س ایر دس تگاه های
آس تانی با رعایت تبص ره بند ( )1دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد (بخش نامه
شماره  200/43512مورخ  )1389/8/22تعیین می گردد .
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری  -محمود آحمدی نژآد
ایین نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده  39قانون استخدام کشوری  -تصویب نامه شماره 13436
مورخ  1352/6/24هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  ۵۲/ ۶/ ۲۴بنا به پیشنهاد شماره / ۱۰۴۸۲د ح مورخ  ۵۲/ ۴/ ۲۷سازمان
آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور آئین نامه فوق آلعاده روزآنه موض وع بند ث ماده  39قانون مذکور بش رح
پیوست تصویب نمودند.
وزیر مشاور و معاون آجرآئی نخست وزیر-قوآم صدری
ایین نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده  39قانون استخدام کشوری
ماده  -1فوق آلعاده روزآنه در دآخل کشور به مستخدمینی که بعنوآن مامور جهت آنجام وظیفه موقت به
خارج آز محل خدمت خود آعزآم می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند به شرح زیر پردآخت می شود:
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تا (حدآقل حقوق موض وع ماده  8الیحه قانونی مربوط به حدآک ثر و حدآقل که هر س ال توس ط هیئت
وزیرآن تعیین می ش ود) ریال مجموع حقوق و مزآیای مس تمر یا فوق آلعاده ش غل مس تخدم به ماخذ یک
1
دوآزدهم و نسبت به مازآد به ماخذ یک بیستم مشروط بر آنکه حدآقل آز یک هزآر ریال کمتر نگردد.
حدآک ثر میزآن فوق آلعاده روزآنه یک دوم حدآقل جدول حقوق موض وع ماده  1قانون نظام هماهنگ
پردآخت کارکنان دولت ض ربدر ض ریب ریالی مربوط تعیین می گردد که با رعایت آئین نامه فوق آلعاده
روزآنه و آص الحات آن قابل پردآخت می باش د .مدت آین گونه ماموریتها در حکم ص ادره تعیین خوآهد
ش د و در مورد هر مس تخدم آز ش ش ماه در یک س ال تقویمی آعم آز متوآلی یا متناوب تجاوز نخوآهد کرد
مگر آینکه ماهیت کار برآس اس طرحها و برنامه های پیش بینی ش ده آیجاب کند که مس تخدم برآی مدتی
بیش آز ش ش ماه به ماموریت آعزآم ش ود که در آینص ورت با آجازه وزیر یا رئیس موس س ه مربوط آین
ماموریت قابل تمدید می باش د و در آینگونه موآرد وزآرتخانه یا موس س ه دولتی مربوط باید یک برگ
2
رونوشت حکم صادره رآ به سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور آرسال کند.
در مورد قض ات تحقیق و پزش ک ان ق انونی ک ه برآی تحقیق محلی و کش ف جرآئم و مع این ه مقتولین و
مص دومین به ماموریت می روند و همچنین در مورد روس ای وآحدهای دولتی در خارج آز مرکز که برآی
رس یدگی به آمور مربوط در مناطق تحت س رپرس تی آز محل خدمت خود خارج می ش وند یا با دس تور
ش فاهی به تهرآن آحض ار می گردند ص دور حکم ماموریت آلزآمی نمی باش د و فوق آلعاده روزآنه و هزینه
سفر آنان طبق مقررآت با گوآهی مقام مجاز قابل پردآخت آست.
تبص ره  -1به مکانیس ینها و رآنندگان و آفزآر مندآن وزآرت رآه در ماموریت های برف روبی چهل درص د
عالوه بر فوق آلعاده مقرر در ماده یک حسب مورد پردآخت می شود.

 1بخشنامه شماره /3/33294ط مورخ  1379/6/7سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 2تصویب نامه شماره /15220ت  36ه مورخ  1369/2/24هیئت وزیرآن و بخشنامه شماره  73935مورخ  1378/12/18سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب نامه شماره /134876ت  81ه مورخ  1370/3/21و شماره /58644ت  436ه مورخ
 1370/10/4هیئت وزیرآن (در مورد مشاغلی که نوع کار آنها آیجاب می نماید به تشخیص وزیر یا باالترین مقام موسسه آفزآیش آین
مدت تا  9ماه بالمانع آست)
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تبص ره  -2به خلبانان و متص دیان مش اغل عکاس ی هوآئی و ناوبر هوآپیمائی عالوه بر فوق آلعاده روزآنه
مقرر در ماده یک حس ب مورد برآی هر س اعت پروآز س یص د ریال پردآخت می ش ود و آین آض افه حدآک ثر
آز شش ساعت پروآز در روز تجاوز نخوآهد کرد.
تبصره  -3شرک تها و مو سسات دولتی مستثنی شده آز قانون آستخدآم ک شوری که طبق مقررآت آ ستخدآمی
خود آز مقررآت آین آئین نامه آس تفاده می نمایند می توآنند با تص ویب مجامع عمومی یا مرآجع ذیص الح
خود فوق آلعاده مص وب در آین ماده رآ در مورد مس تخدمینی که به ماموریت می روند حدآک ثر تا میزآن
تعیین شده در آین ماده پردآخت نمایند.
تبص ره  -4به مس تخدمینی که بمنظور آنجام طرحهای مطالعاتی و آجرآئی یا تحقی قات و نظارت فنی به
مناطق روس تائی یا غیرمس کونی آعزآم و در آن مناطق س اکن می ش وند معادل ( )% 25و به مس تخدمینی
که به ماموریتهای دش وآر آعزآم و ناچار به آنجام وظیفه در ش رآیط غیرعادی می ش وند بعلت ص عوبت کار
معادل ( )% 40عالوه بر فوق آلعاده مقرر در ماده یک به تش خیص وزیر یا رئیس موس س ه دولتی مربوط
یا مقام مجاز آز طرف آنان حسب مورد پردآخت خوآهد شد.
تبص ره  -5به مقامات مذکور در بندهای (پ) و (ت) تبص ره ماده  32قانون آس تخدآم کش وری پنجاه درص د
و به مقامات مذکور در بندهای (آلف) و (ب) تبص ره ماده مزبور س ی درص د عالوه بر فوق آلعاده مقرر در
ماده یک حسب مورد پردآخت خوآهد شد.
تبص ره  -6به پیکهای مص احب پس ت و رآنندگان محموالت پس تی که به لحاظ طبیعت کار آض طرآرآ ش بها
نیز در حال آنجام ماموریت بس ر می برند چهل درص د عالوه بر فوق آلعاده مقرر در ماده یک حس ب مورد
پردآخت خوآهد شد.
تبص ره  -7فوق آلعاده روزآنه مس تخدمینی که جهت آنجام ماموریت آز س ایر مناطق به مناطق فاقد
تس هیالت زندگی منض م به تص ویب نامه ش ماره  37724مص وب  1353/10/8هیئت وزیرآن بش رح زیر و
عالوه بر آرقام مندرج در ماده یک آیین نامه فوق آلعاده روزآنه تعیین می گردد.
 نقاط مندرج در گروه های یک و دو و سه جدول به میزآن ده درصد فوق آلعاده روزآنه. نقاط مندرج در گروه های چهار و پنج و شش جدول به میزآن بیست درصد فوق آلعاده روزآنه.615
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 نقاط مندرج در گروه های هفت و هشت و نه جدول به میزآن سی درصد فوق آلعاده روزآنه.تبص ره  -8در ص ورتی که محل آقامت مامور آعزآمی بطور رآیگان آز س وی دس تگاه های دولتی ذی ربط
فرآهم گردد ،برآی آستفاده آز محل آقامت به میزآن سی درصد آز فوق آلعاده روزآنه متعلقه مستخدم کسر
می گردد .تشخیص و تایید مفاد آین بند برعهده مدیر وآحد آعزآم کننده مستخدم آست.
تبص ره  -9فوق آلعاده روزآنه مس تخدمینی که جهت تدریس به ماموریت آعزآم می گردند به تش خیص
دستگاه مربوط تا میزآن پنجاه درصد عالوه بر آرقام مندرج در ماده یک آئین نامه تعیین می گردد مشروط
برآنک ه روزآن ه ح دآق ل پنج س اع ت ت دریس نموده و ب اب ت ت دریس مزبور حق آلت دریس ب ه آن ان پردآخ ت
نشود.
تبص ره  -10فوق آلعاده روزآنه مس تخدمینی که جهت آنجام ماموریت های محوله ض من رعایت س ایر
شرآیط الزم ،رآنندگی خودرو دولتی رآ برآی رفت و آمد به محل ماموریت شخصا برعهده می گیرند به میزآن
 4000ریال عالوه بر آرقام متعلقه آنان ،آض افه می گردد .متص دیان مش اغل رآنندگی مش مول مفاد آین
1
تبصره نخوآهند بود.
تبص ره  -11دس تگاه های دولتی مکلفند ،آعزآم کارکنان خود رآ متناس ب با بودجه مص وب خود تنظیم
نمایند.
تبص ره  -12هرگونه تخلف در آنجام ماموریت به ص ورت ماموریت غیروآقعی و پردآخت فوق آلعاده روزآنه
بیش تر آز مدت ماموریت آنجام ش ده موجب تص رف در آموآل عمومی و دآرآی عوآقب ش رعی و قانونی می
باشد.
بدیهی آس ت پیش نهاد کننده ،تایید کننده و دریافت کننده متخلف ش ناخته می ش وند و آینگونه تخلفات
قابل آرجاع به هیئتهای رسیدگی به تخلفات آدآری آست.
ماده  -2درص ورتی که مس تخدم ناچار به توقف ش بانه در محل ماموریت خود نباش د نص ف فوق آلعاده
روزآنه مذکور در ماده یک به وی پردآخت می ش ود مش روط بر آنکه محل ماموریت حدآقل  30کیلومتر با
محل خدمت مستخدم فاصله دآشته باشد.
 1بخشنامه شماره  2/42/6482مورخ  1376/2/28سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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تبص ره -مس تخدمین موض وع تبص ره  3ماده یک مس تثنی آز حکم آین ماده بوده و مش مول مقررآت مندرج
در تبصره مذکور می باشند.
ماده  -3فوق آلعاده روزآنه مامورآن قطارهای باری و مس افری بنگاه رآه آهن دولتی برآس اس مقررآت جاری
رآه آهن (فوق آلعاده کیلومترآژ) پردآخت می شود.
تبص ره -به مس تخدمین رآه آهن دولتی آیرآن موض وع تص ویب نامه ش ماره  4518مورخ 1352/3/13
هیئت وزیرآن که بطور موقت به آیستگاه کاپ ی کوی (آیستگاه مشترک مبادله قطارها وآقع در خاک ترکیه)
آعزآم می ش وند فوق آلعاده روزآنه برآس اس ماده یک حس ب مورد پردآخت خوآهد ش د و آز مزآیای مندرج
درتبصره  4ماده مذکور و ماده  5آین آئین نامه نیز آستفاده خوآهند کرد.
ماده  -4به مس تخدمینی که ش غل آنها آیجاب نماید در خارج آز ش هرها و خارج آز محل ثابت خدمت خود
آنجام وظیفه نمایند ،همچنین به مس تخدمینی که ش غل آنها مس تلزم مس افرتهای متعدد به نقاط مختلف
حوزه ماموریت خود باش د فوق آلعاده روزآنه مقرر در ماده  2حدآک ثر بمدت  20روز در ماه پردآخت می
شود.
ماده  -5برآی روزهائی که مس تخدم به نقاط بد آب و هوآ آعزآم می ش ود پانزده درص د به میزآن فوق آلعاده
روزآنه عالوه خوآهد شد.
ماده  -6فوق آلعاده روزآنه آرزی و تنخوآه آرزی برآی ماموریت کارکنان و مقامات دس تگاه های آجرآی ی که
به ماموریت خارج آز کش ور آعزآم می ش وند ،با رعایت مقررآت آرزی س االنه ،توس ط بانک مرکزی جمهوری
آس المی تعیین و آبال می ش ود .دس تگاه های آجرآی ی ذی ربط معادل ریالی فوق آلعاده روزآنه مذکور رآ
برآس اس نرخ فروش آرز که بانک مرکزی جمهوری آس المی آیرآن تعیین و آعالم می کند ،به حس اب هزینه
1
مربوط ،منظور خوآهند نمود.
ماده  -7پردآخت فوق آلعاده روزآنه مس تخدمینی که درخارج آز کش ور دآرآی پس ت ثابت س ازمانی بوده و
به کار آشتغال دآرند به ترتیب زیر خوآهد بود:

 1تصویب نامه شماره /29201ت  446ه مورخ  1371/9/30و شماره /50029ت  558ه مورخ  1371/12/24هیئت وزیرآن
(آجرآ آز )1371/1/1
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آلف -در ص ورتی که مس تخدم جهت آنجام وظیفه آی موقت آز محل خدمت خود به آیرآن آعزآم ش ود در
مدت ماموریت در دآخل کشور فوق آلعاده روزآنه وی برآساس ماده یک آین آئین نامه پردآخت می شود.
ب -در ص ورتی که مس تخدم به خارج آز محل خدمت خود در همان کش ور آعزآم ش ود و ناچار به توقف
شبانه در محل ماموریت باشد فوق آلعاده روزآنه به ماخذ فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور وی پردآخت
خوآهد شد.
پ -در ص ورتی که مس تخدم به کش ور دیگری غیرآز محل خدمت ثابت خود آعزآم ش ود فوق آلعاده روزآنه
وی برآساس ماده  6آین آئین نامه پردآخت خوآهد شد.
ماده  -8به مس تخدمینی که برآی آس تفاده آز بورس به خارج آز کش ور عزیمت می نمایند فوق آلعاده روزآنه
دآده نخوآهد شد ولی در صورتی که وزآرتخانه یا موسسه دولتی مربوط تشخیص دهد که آستفاده آز بورس
برآی آجرآی برنامه های س ازمان متبوع ض رورت دآرد و کمکی که آز طرف آعطاء کننده بورس به بورس یه می
ش ود ک فاف هزینه های آو رآ نمی دهد می توآند حس ب مورد مابه آلتفاوت آین کمک تا میزآن مبالغ مندرج
در ماده  6آین آئین نامه رآ حدآک ثر به مدت شش ماه به مستخدم بپردآزد.
ماده  -9برآی عزیمت به ماموریت (آعم آز دآخل و خارج آز ک شور) در صورتی که به تشخیص وزآرتخانه یا
موسسه مربوط مسافرت باید با هوآپیما یا کشتی یا رآه آهن یا آتوبوس آنجام شود ،بلیط مسافرت آز طریق
همان وزآرتخانه یا موس س ه دولتی تهیه خوآهد ش د و در غیر آینص ورت هزینه س فر به قرآر هر کیلومتر یک
دوهزآرم حدآقل جدول حقوق موض وع ماده  1قانون نظام هماهنگ پردآخت کارکنان دولت ض ربدر
1
ضریب ریالی مربوط محاسبه و پردآخت می شود.
تبصره  -1مسافت کلیه رآه ها در دآخل ک شور مطابق دفتر رآهنمای مسافات وزآرت رآه محاسبه می شود.
در نقاطی که فوآصل در دفترچه مذکور ذکر نشده ،فاصله باید به گوآهی آدآره رآه برسد.
تبص ره  -2در نقاط ص عب آلعبور که آس تفاده آز وس ائل نقلیه معمولی آمکان پذیر نباش د ،برحس ب مورد
وسیله مناسب تهیه می شود و کرآیه آن طبق آسناد مثبته پردآخت خوآهد شد.

 1تصویب نامه شماره /4763ت  14605ه مورخ  1375/5/8هیئت وزیرآن و بخشنامه شماره  11/73935مورخ 1378/12/18
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آجرآ آز )1379/1/1
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تبصره  -3برآی مقامات مذکور در تبصره ماده  32قانون آستخدآم کشوری بلیط هوآپیما و کشتی درجه یک
و برآی س ایر مقامات و مامورآن دولتی بلیط درجه  2ته یه خوآهد ش د و در مورد وس ائل نقل یه دیگر
تشخیص نوع بلیط بعهده وزآرتخانه یا موسسه دولتی مربوط خوآهد بود.
تبص ره  -4در ص ورتی که برآی عزیمت به ماموریت آز وس یله نقلیه دولتی آس تفاده ش ود ،بلیط مس افرت یا
هزینه سفر دآده نخوآهد شد.
تبصره  -5پردآخت هزینه گذرنامه و عوآرض خروج آز کشور کال به عهده وزآرتخانه یا موسسه دولتی مربوط
می باشد.
ماده  -10س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور می توآند در ص ورت لزوم با توجه به آفزآیش هزینه های
موثر در ماموریت آفزآیش فوق آلعاده ها و هزینه س فر مندرج در آین آئین نامه رآ برآی تص ویب به ش ورآی
حقوق و دستمزد پیشنهاد نماید.
ماده  -11هرگونه آص الح یا تغییر در موآد آین آئین نامه بنا به پیش نهاد س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی
کشور و تصویب هیئت وزیرآن بعمل خوآهد آمد.
ماده  -12آز تاریخ تص ویب آین آئین نامه تص ویب نامه ش ماره  44896مورخ  1347/12/29هیئت
وزیرآن و سایر مقررآت مربوط به فوق آلعاده روزآنه مستخدمین رسمی ملغی آست.
جدول گروه بندی کشورهای جهان موضوع ماده  6آئین نامه فوق آلعاده روزآنه
گروه :1
آلب انی ،آنگوال ،آتیوپ ی ،آروگوی ه ،آس پ انی ا ،آفغ انس ت ان ،آکوآدور ،آوگ ان دآ ،آیرلن د ،برون دی ،برم ه،
بوتس وآن ا ،پرتغ ال ،ترکی ه ،ترینی دآد ،تونس ،جمهوری کره ،جمهوری ویتن ام ،روآن دآ ،س وآزیلن د،
س ودآن ،س وریه ،ش یلی ،عرآق ،فی جی ،فیلیپین ،قبرس ،کامبوج ،کلمبیا ،کنیا ،گامبیا ،گینه،
الوئس ،لسوتو ،ماکاوئ ،ماالوی ،مالت ،مالزی ،مجارستان ،مصر ،مغرب ،مکزیک ،موریتوس ،نپال،
هندوستان ،یمن جنوبی ،یمن شمالی ،یونان.
گروه :2
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آطریش ،آردن ،آلس الوآدر ،آیتالیا ،باربادوس ،بلغارس تان ،بولیوی ،پارآگویه ،پاکس تان ،پاناما،
پرتوریکو ،پرو ،ت انزآنی ا ،ت اهیتی ،ت ایلن د ،توگو ،جزآیر س لیم ان ،جزآیر کومورو ،جمهوری خلق چین،
جمهوری فدرآل آلمان ،جمهوری مالکاش ،چاد ،چکس لوآکی ،دآهومی ،زآمبیا ،زالندنو ،س احل عاج،
س اموآ ،س نگاپور ،س نگال ،س ومالی ،س یالن ،فنالند ،کامرون ،کانادآ ،کوس تاریکا ،گوآتماال ،گویانا،
گینه جدید ،لبنان ،لوکزآمبورگ ،لهس تان ،لیبریا ،مادآگاس کار ،مالی ،موریتانی ،موناکو ،نروژ ،نیجر،
نیکارآگوآ ،ولتای علیا ،هائیتی ،هلند ،هندورآس ،هنگ کنگ ،یوگسالوی.
گروه :3
آرژآنتین ،آنتیگوآ ،آتح اد آم ارآت خلیج ف ارس ،آتح اد جم اهیر ش وروی ،آس ترآلی ا ،آلجزآیر ،آن دونزی،
آنگلستان ،آیاالت متحده آمریکا ،آیسلند ،بحرین ،باهاماس ،برزیل ،برمودآ ،بلژیک ،جامائیکا ،جزآیر
آنتی ل ،جمهوری آفریق ای مرکزی ،جمهوری دومینیکن ،دآنم ارک ،روم انی ،ژآپن ،س وئ د ،س وئیس،
س ورینام ،س یرآلئون ،عربس تان س عودی ،عمان (مس قط) ،غنا ،فرآنس ه ،قطر ،کنگو (برآزآویل) ،کوبا،
کویت ،گابن ،گرآنادآ ،گوآم ،گینه (کوناکری) ،لیبی ،مونگولیا ،نیجریه ،ونزوئال.
نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت روزانه  -ضوابط اجرایاای قانون بودجه سال  1398کل کشور
ماده  -13فوق آلعاده مامور یت روزآنه دآخل کش ور به کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی مش مول آین
تص ویب نامه که به عنوآن مامور برآی آنجام وظیفه موقت به خارج آز حوزه ش هرس تان محل خدمت خود
آعزآم می ش وند و ناچار به توقف ش بانه هس تند ،تا میزآن حدآقل حقوق و مزآیا در مورد مش مولین آین
تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازآد به ماخذ یک پنجاهم در سقف آعتبار مصوب دستگاه
قابل پردآخت آس ت .س ایر موآرد مطابق آیین نامه فوق آلعاده روزآنه موض وع بند (ث) ماده ( )۳۹قانون
آستخدآم کشوری و آصالحات بعدی آن خوآهد بود.
تبص ره  -1در ص ورت عدم توقف ش بانه ،تنها پنجاه درص د ( )% 50آز میزآن مندرج در بند یاد ش ده قابل
پردآخت می باشد.
تبص ره  -2کارمندآن وزآرت رآه و ش هرس ازی (س ازمان رآهدآری و حمل ونقل جاده آی)که به س بب آنجام
وظایف خاص نگهدآری ،مرمت و بازگشای ی رآه ها موظف به آنجام ماموریت های مدآوم در خارج آز حریم
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شهر محل خدمت خود می باشند ،آز قید «خارج آز حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره ( )۱آین ماده
مستثنا هستند و با آعزآم به ماموریت ،فوق آلعاده مربوط به آنها قابل پردآخت آست.
ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مامورین موقت اعزامی به خارج از کشور  -تصویب نامه شماره
/21062ت  14917ه مورخ  1374/2/3هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری
آسالمی آیرآن ،ضوآبط تعیین آرز مورد نیاز مامورین آعزآمی به خارج آز کشور رآ به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مامورین اعزامی به خارج از کشور
 - ۱کلیه وزآرتخانه ها ،س ازمانها و موس س اتی که آز بودجه عمومی آس تفاده می کنند آعم آز آینکه ش مول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد یا نباشد مشمول آین ضوآبط خوآهند بود.
تبص ره  -س ایر موس س ات و ش رک تها و س ازمان های ی که آز بودجه عمومی آس تفاده نمی نمایند تابع مقررآت و
آیین نامه های دآخلی خود خوآهند بود.
 - ۲آین ض وآبط فقط ناظر بر ماموریت های کوتاه مدت (حدآک ثر تا  ۹۰روز) بوده و س ازمانهای دولتی
موض وع بند ( )۱فوق ،مجاز به آس تفاده آز آن برآی مامور یت های بیش آز نود ( )۹۰روز و ثابت ( به
صورت تقسیم ماموریت های بلند مدت به مضاربی آز سه ماه) نمی باشند.
 - ۳حدآک ثر فوق آلعاده ماموریت مامورین آعزآمی مشمول طبق جدول پیوست قابل پردآخت می باشد.
تبص ره  -تامین وجه ریالی فوق آلعاده ماموریت مامورین به عهده س ازمان آعزآم کننده می باش د ،که در
ص ورت آعزآم در قالب هیئت در آختیار رییس هیئت و در ص ورت آعزآم آنفرآدی در آختیار مامور قرآر می
گیرد .تامین آرز توس ط یکی آز ش عب بانکهای کش ور با معرفی نامه ک تبی س ازمان مربوط حاوی چگونگی
آس تفاده یا عدم آس تفاده آز تس هیالت غذآ و محل آقامت و س ایر هزینه ها در محل ماموریت و قید رده
ش غلی مامور طبق جدول پیوس ت ص ورت می گیرد چنانچه بابت هزینه های مزبور در محل ماموریت
وجهی پردآخت گردد مبالغ مربوط بایستی آز فوق آلعاده ماموریت کسر و بقیه قابل پردآخت خوآهد بود.
 - ۴تس ویه حس اب آرز پردآختی بابت هزینه هتل با س ازمان ذی ربط می باش د که بایس تی حدآک ثر ظرف
مدت سه ماه آز تاریخ دریافت آرز ماموریت آنجام گیرد.
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 - ۵آین تصویب نامه شامل مامورآن دستگاه های آجرآی ی که برآی خدمت به زآئرآن خانه خدآ و در مرآسم
حج به عربستان سعودی آعزآم می شوند نخوآهد بود.
آین تص ویب نامه آز تاریخ  1374/1/1الزم آالجرآ آس ت و کلیه تص ویب نامه های مغایر با آین تص ویب
1
نامه لغو می گردد.
معاون آول رییس جمهور -حسن حبیبی

 1نامه شماره  16077/38552مورخ  1374/12/24دبیر هیئت دولت
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جدول حداکاثر فوق العاده ماموریت وسایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی سازمانها در ماموریت
1
های کوتاه مدت تا  ۹۰روز
رده شغلی

هزینه هتل
()1

هزینه غذا
()2

-1رییس جمهور

در حد مخارج آنجام شده

فوق العاده
ماموریت
سایر هزینه ها ()3
معادل  200یورو

مالحظات

-2معاون آول رییس جمهور

در حد مخارج آنجام شده

معادل  150یورو

-3وزرآء م ع اون ان ری ی س
جمهور و مقامات همطرآز

در حد مخارج آنجام شده

معادل  130یورو

-4م ع اون وزرآ و م ق ام ات
همطرآز ،سفرآ و آستاندآرآن

در حد مخارج آنجام شده

معادل  90یورو

هزینه های مربوط
به هتل و غذآ به
صورت تنخوآه قابل
پردآخت آست.

-1روسای دآنشگاه های با
هیئت ممیزه مستقل و
مدیرآن عامل شرک تهای
دولتی درجه (آلف)1-

 180یورو

 50یورو

 80یورو

 -2مشاورآن وزرآ و روسای
سازمانها و دآنشگاه های ی که
هیئت ممیزه مستقل ندآرند و
مدیرآن عامل شرکت ها.
-3مدیرآن کل ،روسای
آدآرآت کل و سایر مدیرآن
-4کارشناسان و دیگر
کارکنان

 180یورو

 50یورو

 70یورو

هزینه های هتل در
ماموریت ها (آعم آز
آنفرآدی و یا به
صورت هیئت) به
صورت تنخوآه قابل
پردآخت آست.
به صورت تنخوآه
قابل پردآخت آست.

 180یورو  50یورو

 65یورو

 50یورو

 50یورو

به صورت تنخوآه
قابل پردآخت آست.
به صورت تنخوآه
قابل پردآخت آست.

120یورو

 1تصویب نامه شماره /27395ت 14587ه مورخ  1375/5/24و شماره /218594ت  4341ه مورخ  1389/10/1هیئت وزیرآن
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ایین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایاای محل خدمت کارمندان  -تصویب نامه شماره
/144206ت  53143ه مورخ  1395/11/18هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1395/11/13به پیشنهاد شماره  512344مورخ  1395/2/26سازمان آدآری
و آستخدآمی کشور و به آستناد بند ( )7ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -1386آیین
نامه فوق آلعاده نوبت کاری و هزینه جابجای ی محل خدمت کارمندآن رآ به شرح زیر تصویب کرد:
ایین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایاای محل خدمت کارمندان
ماده  -1فوق آلعاده نوبت کاری به متص دیان مش اغلی پردآخت می ش ود که در نوبت های غیر متعارف
س اعات آدآری به ص ورت تمام وقت و مس تمر ملزم به آنجام وظیفه می باش ند .نوبت های غیر متعارف
عبارتند آز:
آلف -یک نوبتی دآیم (شب تا صبح)
ب -دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر  -شب تا صبح)
پ -سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر  -عصر تا شب  -شب تا صبح)
ت -دو نوبتی منظم (عصر تا شب -شب تا صبح)
ث -دو نوبتی منظم (شب تا صبح -صبح تا عصر)
ج -یک نوبتی دآیم (عصر تا شب)
چ -ترکیب و یا چند حالت آز حاالت فوق به صورت متناوب
ماده  -2فوق آلعاده نوبت کاری برآی موآرد مذکور در ماده ( )1آیین نامه به ش رح زیر به ص ورت ماهانه
پردآخت خوآهد شد:
آلف -یک نوبتی دآیم (شب تا صبح) معادل ریالی سی درصد ( )% 30حق شغل کارمند
ب -دو نوبتی چرخش ی منظم (ص بح تا عص ر -ش ب تا ص بح) معادل ریالی بیس ت و هش ت درص د ()% 28
حق شغل کارمند
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پ -س ه نوبتی منظم چرخش ی (ص بح تا عص ر  -عص ر تا ش ب -ش ب تا ص بح) معادل ریالی بیس ت و ش ش
درصد ( )% 26حق شغل کارمند
ت -دو نوبتی منظم (عص ر تا ش ب -ش ب تا ص بح) معادل ریالی بیس ت و چهار درص د ( )% 24حق ش غل
کارمند
ث -دو نوبتی منظم (شب تا صبح  -صبح تا عصر) معادل ریالی بیست و چهار درصد ( )% 24حق شغل
کارمند
ج -یک نوبتی دآیم (عصر تا شب) معادل ریالی بیست درصد ( )% 20حق شغل کارمند
چ -ترکیب و یا چند حالت آز حاالت فوق به ص ورت متناوب معادل ریالی بیس ت و پنج درص د ()% 25
حق شغل کارمند
ماده  -3کارمندآنی که به صورت غیر منظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر
یک آز حاالت زمانی عهده دآر آنجام مس ئولیت های محوله باش ند مش مول پردآخت فوق آلعاده نوبت
کاری نبوده و با رعایت مقررآت مربوط آز فوق آلعاده آضافه کار ساعتی برخوردآر خوآهد بود.
ماده  -4هزینه جابجای ی محل خدمت در دآخل کش ور به کارمندآن رس می و پیمانی تعلق خوآهد گرفت
که به موجب حکم رس می محل جغرآفیای ی خدمت آنان به تش خیص دس تگاه آجرآی ی آز یک ش هرس تان به
ش هرس تان دیگر تغییر یابد .مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاه ترین فاص له زمینی آعالم ش ده بین دو
محل توس ط وزآرت رآه و ش هر س ازی بابت ش خص کارمند و آفرآد تحت تک فل به آزآی هر نفر برآی هر
کیلومتر معادل یک دوم ض ریب حقوق س االنه موض وع ماده ( )125قانون مدیریت خدمات کش وری
مطابق فرمول زیر قابل پردآخت آست.

]تعدآد نفرآت ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر  1/2ضریب حقوق ساالنه = هزینه جابجای ی
محل خدمت در دآخل کشور[
تبص ره -به کارمندی که همس ر آو در یکی آز دس تگاه های مش مول آین آیین نامه آش تغال دآرد هزینه
جابجای ی محل خدمت آز بابت همسر شاغل پردآخت نخوآهد شد.
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ماده  -5به کارمندآنی که به تش خیص دس تگاه آجرآی ی برآس اس مفاد آین آیین نامه محل جغرآفیای ی
خدمت آنان تغییر می کند ،عالوه بر هزینه جابجای ی محل خدمت مقرر در ماده ( )4آین آیین نامه برآی
جبرآن هزینه های ناش ی آز حمل وس ایل و آثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت در ص ورتی که فاص له
محل جدید خدمت آز محل قبلی تا یکص د و پنجاه کیلومتر باش د ،معادل نص ف و در ص ورتی که بیش آز
فاصله مذکور باشد معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق آلعاده های مستمر پردآخت می شود.
ماده  -6هزینه های موض وع آین آیین نامه به کارمندآنی که محل جغرآفیای ی خدمت ثابت آنان آز دآخل
به خارج آز کش ور تغییر می یابد و یا در خارج آز کش ور تغییر پیدآ می کند ،بر آس اس مقررآت مربوط به
پردآخت هزینه سفر و حمل آثاثیه مامورین ثابت وزآرت آمور خارجه قابل پردآخت آست.
ماده  -7پردآخت هزینه های جابجای ی محل خدمت کارمندآن در صورت جابجای ی آز یک دستگاه آجرآی ی
به دستگاه آجرآی ی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پردآخت می شود.
معاون آول رییس جمهور -آسحاق جهانگیری
ایین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسالمی ایران(ماموران
ثابت)  -تصویب نامه شماره /29920ت  461ه مورخ  1371/10/9هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1371/9/22بنا به پیش نهاد ش ماره /862د مورخ  1371/2/23س ازمان
آمور آدآری و آستخدآمی کشور و در آجرآی ماده  7قانون نظام هماهنگ پردآخت کارکنان دولت آیین نامه
فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مس تخدمان دولت جمهوری آس المی آیرآن (مامورآن ثابت) رآ به
شرح زیر تصویب نمودند:
ایین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسالمی ایران
(ماموران ثابت)
ماده  -1کشورهای جهان آز نظر تعیین میزآن فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور طبق جدول شماره یک
پیوست به ده گروه تقسیم می شوند.
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ماده  -2حدآک ثر میزآن ریالی فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت جمهوری آسالمی آیرآن
(مامورآن ثابت) ،طبق جدول های ش ماره دو و س ه پیوس ت تعیین می ش ود و به نرخ رس می بانک مرکزی
1
جمهوری آسالمی آیرآن تسعیر و پردآخت خوآهد شد.
تبص ره  -1فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مامورآن ثابت مجرد یا مامورآن ثابتی که آز خانه های
سازمانی آستفاده می نمایند ،به میزآن ( )% 75آرقام جدول های شماره دو و سه پیوست تعیین می شود.
تبص ره  -2به مامورآن ثابت که محل خدمت آنان در یکی آز کش ورهای گروه های آلف  ،ب  ،ج ،
د و ه مندرج در جدول ش ماره چهار پیوس ت باش د ،بنابر ش رآیط خاص در کش ورهای یاد ش ده به
ترتیب حدآک ثر معادل ( )% 40(،)% 30(،)% 20(،)% 10و( )% 50عالوه بر فوق آلعاده آی که به
2
آنها تعلق می گیرد ،پردآخت خوآهد شد.
تبص ره  -3میزآن فوق آلعاده مندرج در جدول های ش ماره دو و س ه پیوس ت در مورد کارکنان نمایندگی
های جمهوری آس المی آیرآن در خارج آز کش ور که یکی آز پس تهای ریاس ت یا معاونت نمایندگی رآ آش غال
نمایند و مدیرآن و معاونان وآحدهای آموزشی حدآک ثر تا ( )% 10قابل آفزآیش آست.
تبصره  -4حدآقل مدرک تحصیلی برآی مشاغل مندرج در جدول شماره  2و مشاغلی که بر آساس ضوآبط
مربوط به همطرآزی فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مس تخدمان دولت با مش اغل مندرج در جدول
یادشده همطرآز می شود کارشناسی می باشد.
فوق آلعاده کس انی که دآرآی مدرک تحص یلی باالتر آز مدرک تحص یلی حدآقل هس تند و مدآرک آنان در
دوره مربوط دآرآی مطلوبیت الزم باش د ،به آزآی هر مدرک تحص یلی باالتر( )% 5و حدآک ثر تا ()% 15
آرقام مندرج در جدول های شماره دو و سه قابل آفزآیش آست.
تبص ره  -5فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور متص دیان مش اغل رس ته خدمات در وزآرت آموزش و پرورش
حدآقل ( )60.000ریال و حدآک ثر ( )90.000ریال تعیین می گردد که به تش خیص وزآرتخانه یاد ش ده
قابل پردآخت آست.

 1تصویب نامه شماره /59890ت  22526ه مورخ  1379/12/28هیئت وزیرآن
 2تصویب نامه شماره /23781ت  31427ه مورخ  1384/4/21هیئت وزیرآن
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تبص ره  -6به مس تخدمان وزآرت آمور خارجه که بر آس اس تبص ره ( )40قانون بودجه س ال  1371کل
کش ور و س ایر مجوزهای قانونی ،طبق آیین نامه مربوط به ترتیب آعزآم مس تخدمان رس می ،برآی آش تغال
در پستهای سازمانی به خارج آز کشور آعزآم می شوند می توآن در صورت دآشتن پنج سال سابقه خدمت
( )% 80و با دآشتن ده سال سابقه خدمت ( )% 100آرقام فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور کارمندآن
دفتری رآ پردآخت نمود .آین گونه کارمندآن در ص ورت دآش تن بیس ت س ال س ابقه خدمت ،می توآنند آز
آرقام مربوط به دفتردآرآن در جدول شماره دو پیوست آستفاده نمایند.
تبص ره  - 7به آن دس ته آز مامورآن خارج آز کش ور ش اغل در نمایندگی های جمهوری آس المی آیرآن در
کش ورهای دآرآی ش رآیط ویژه ،فوق آلعاده آی تحت عنوآن فوق آلعاده خاص حدآک ثر تا ش ص ت درص د
( )% 60آرقام مندرج در جدول های شماره ( )2و ( )3پردآخت می شود .فهرست کشورهای دآرآی شرآیط
ویژه و زمان بهره مندی به تصویب هیئت وزیرآن خوآهد رسید.
تبصره  - 8در صورتی که برآی هر یک آز مامورآن دولت جمهوری آسالمی آیرآن در خارج آز کشور به دالیل
سیاسی و آمنیتی خارج آز تقصیر شخصی ،آز کشور محل ماموریت دستور آخرآج صادر شود ،فوق آلعاده
ویژه آی تعلق می گیرد که پس آز آخرآج ،میزآن آن در دآخل کش ور توس ط کارگروهی مرکب آز نمایندگان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،وزآرت آمورخارجه و دستگاه ذی ربط تعیین می شود و متناسب با
خس ارآت و حدآک ثر معادل ریالی ش ش ماه فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور با رعایت قوآنین و مقررآت
1
مربوط در محل ماموریت سابق ،برآی یک بار آز محل آعتبار مربوط ،به وی پردآخت می گردد.
تبص ره  - 9آرقام مندرج در جدول های ( )2و ( )3پیوس ت آین آیین نامه همه س اله متناس ب با نرخ تورم
کش ورهای مربوط برآس اس ض رآیبی که بنا به پیش نهاد وزآرت آمورخارجه و تایید س ازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور به تصویب هیئت وزیرآن می رسد آفزآیش مییابد.
تبص ره  - 10دس تگاه های آجرآی ی مجازند درص ورت وجود آعتبار برآی ماموریت های بیش آز دوس ال
حدآک ثر تا سقف نود درصد ( )% 90بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت برآی سفرآ و درجه دو برآی سایر
مامورآن و خانوآده آیش ان رآ جهت آس تفاده آز مرخص ی برآی عزیمت به جمهوری آس المی آیرآن و برآی یک

 1تصویب نامه شماره /60369ت  34521ه مورخ  1385/5/25هیئت وزیرآن
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باردر حین مامور یت در آرزآن ترین و کوتاهترین مس یر ممکن در قبال آس ناد مثبته پردآخت نمایند.
آفرآدی که آز سایر مزآیای مشابه آستفاده می نمایند مشمول آین تبصره نمی باشند.
تبص ره  -11دس تگاه های آجرآی ی مجازند برآی تامین هزینه آس تقرآر آولیه کارکنان خویش معادل ش ش ماه
فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور رآ در آبتدآی ماموریت به کارکنان به طور علی آلحس اب پردآخت
1
نمایند.
ماده  -3ماخذ محاس به آرز فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور ،نرخ رس می برآبری آرزهای خارجی مورد
حوآله به ریال در تاریخ 1370/12/28میباش د .درص ورتی که در برآبری آرزهای مذکور با ریال کاهش یا
آفزآیش حاصل شود ،مابه آلتفاوت در هر سه ماه یک بار ،به عنوآن تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا آز
آعتبار مربوط پردآخت خوآهد ش د ،به گونه آی که میزآن آرز دریافتی مس تخدمان در خارج آز کش ور
(مامورآن ثابت) بر آس اس نرخ تعیین ش ده در تاریخ یاد ش ده برآی هریک آز کش ورها هموآره ثابت خوآهد
بود.
تبص ره  -برآی آرزهای ی که پس آز تاریخ یادش ده به وجود آمده آند ،مالک محاس به،نس بت آن با یکی آز
آرزهای معتبر در زمان پیدآیش و روآج برآساس آعالم بانک مرکزی جمهوری آسالمی می باشد.
تاریخ آجرآی آین تبصره برآی آرزهای به وجود آمده تاریخ آبال آین تصویب نامه خوآهد بود.
ماده  -4در صورتی که نرخ روز تبدیل آرز خارجی به پول محل ماموریت با نرخ رسمی تبدیل آرزهای خارجی
بانک مرکزی کشور محل ماموریت در تاریخ 1370/12/28متفاوت باشد ،مابه آلتفاوت حاصل به آستناد
گوآهی تسعیر بانکی آرآیه شده توسط مامور آز محل آعتبار مربوط در دستگاه ذی ربط منظور و جهت
پردآخت به مامور ذینفع حوآله خوآهد شد.
ماده  -5میزآن ( )% 30آز فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مامورآن ثابت که آز خانه های س ازمانی
آس تفاده نمی نمایند جهت پردآخت آجاره بهای مس کن منظور گردیده آس ت .در ص ورتی که آجاره بهای
منزل مسکونی ماموری ،کمتری آز میرآن مذکور باشد مابه آلتفاوت آن آز فوق آلعاده متعلق کسر می شود.

 1تصویب نامه شماره  31427/36619مورخ  1384/6/23هیئت وزیرآن
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تبص ره  -1به آن دس ته آز مامورآن ثابت که آجاره بهای منازل مس کونی آنان طبق قرآردآد رس می آجاره،
آز ( )% 30فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور آنان بیش تر باش د ،مابه آلتفاوت آجاره مس کن تا س قف
( )% 50فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور ص ادر و به ش رط تایید رییس نمایندگی و در ص ورت وجود
آعتبار توسط دستگاه متبوع مستخدم قابل پردآخت آست.
تبص ره  -2آز تاریخ تص ویب آین آیین نامه ،ماده ( )2آیین نامه آجرآی ی تبص ره یک قانون پردآخت کمک
هزینه مس کن مامورآن ثابت نیروهای مس لح جمهوری آس المی آیرآن ،وزآرتخانه ها و موس س ات و ش رکت
های دولتی در خارج آز کشور لغو و مقررآت آین آیین نامه جایگزین آن می شود.
ماده  -6تطبیق وض ع مس تخدمان وزآرتخانه ها و س ازمانهای دولتی که جهت آش تغال به خارج آز کش ور
آعزآم ش ده یا می ش وند (مامورآن ثابت) با عناوین مندرج در جدول ش ماره دو پیوس ت ،توس ط کمیس یونی
مرکب آز نمایندگان وزآرت آمور خارجه ،س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور و دس تگاه مربوط تعیین،
و فوق آلعاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررآت آین آیین نامه قابل پردآخت خوآهد بود.
ماده  -7فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مس تخدمانی که به منظور آجرآی برنامه های وزآرت آموزش و
پرورش ،در مدآرس آیرآن در خارج آز کش ور پس تهای ثابت س ازمانی دیگری ،که در جدول ش ماره س ه
پیوس ت منظور نش ده آس ت ،آعزآم می ش وند بنا به پیش نهاد وزآرت آموزش و پرورش ،به وس یله کمیس یون
موضوع ماده ( )6آین آیین نامه با توجه به جدول یاد شده تعیین می شود.
ماده  -8گروه کش ورهای ی که دولت جمهوری آس المی آیرآن در آن مبادرت به تاس یس نمایندگی خوآهد
کرد ،بر آس اس جدول ش ماره یک تعیین می ش ود و گروه کش ورهای ی که نام آنها در جدول یاد ش ده قید
نش ده آس ت ،بنا به پیش نهاد مش ترک س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور و وزآرت آمور خارجه ،به
تصویب شورآی حقوق و دستمزد خوآهد رسید.
ماده  -9دس تگاه های مش مول آین آیین نامه ،بابت آجرآی آن در س ال جاری حق درخوآس ت هیچگونه
آعتبار آض افی رآ ندآرند و آز تاریخ آبال آین آیین نامه نس بت به آن عده آز مس تخدمان ش اغل در خارج آز
کش ور که در میزآن فوق آلعاده آنان طبق جدول های پیوس ت آین آیین نامه تغییر حاص ل می ش ود،
پردآخت مابه آلتفاوت موکول به تامین آعتبار در بودجه وزآرتخانه یا موس س ه مربوط و تا زمانی که آعتبار
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کافی برآی آین منظور تامین نش ده ،مس تخدمان مزبور فوق آلعاده خود رآ به ماخذ دریافتی فعلی دریافت
خوآهند کرد.
ماده  -10آز تاریخ آبال آین آیین نامه کلیه مصوبات مغایر با مفاد آن ملغی آست.
معاون آول رییس جمهور -حسن حبیبی
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1

 1تصویب نامه شماره /8845ت  172ه مورخ  1372/5/17و شماره /29058ت  31078ه مورخ  1384/5/11و شماره
/58800ت  31078ه مورخ  1384/9/26و شماره /134821ت  50980ه مورخ  1394/10/16هیئت وزیرآن (آجرآ آز
)1394/1/1
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تطبیق وضع فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت  -بخشنامه شماره 1/22/3881
مورخ  1377/3/17سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به لحاظ حفظ هماهنگی در برقرآری و پردآخت فوق آلعاده آشتغال خارج آز ک شور ،ضوآبط تطبیق وضع
مستخدمان دولت که بمنظور پستهای ثابت سازمانی به خارج آز کشور آعزآم می گردند با جدول شماره دو
منض م به آئین نامه فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مس تخدمان دولت موض وع مص وبه ش ماره
/29920ت  461ه -مورخ  1371/10/9هیئت وزیرآن مورد آص الح قرآر گرفت .آین ض وآبط آز تاریخ
 1377/2/1با رعایت موآرد مشروحه ذیل جایگزین ضوآبط قبلی می گردد.
بدیهی آس ت مس تخدمانی که با توجه به پس ت مورد تص دی بایکی آز عناوین جدول مذکور طبق ض وآبط
قبلی همطرآز گردیده آند تا زمانی که ش اغل پس ت مربوطه می باش ند آس تفاده آنها آز فوق آلعاده آش تغال
خارج آز کش ور تعیین ش ده بالمانع می باش د .لیکن آز تاریخ فوق آلذکر در آنتص اب به پس تهای مذکور
رعایت ضوآبط پیوست آلزآمی می باشد.
 -1جهت تعیین همطرآزی ،فرم پیوس ت توس ط وآحد مربوطه در وزآرتخانه و یا موس س ات دولتی تکمیل و
پس آز تعیین آمتیازآت و تایید و آمض ای باالترین مقام ویا نماینده دس تگاه ذی ربط مس تخدم به همرآه
مدآرک الزم به سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور آرسال می گردد.
 -2فرم پیوس ت که با آمض ای باالترین مقام یا نماینده دس تگاه متبوع مس تخدم به س ازمان آمور آدآری و
آس تخدآمی کش ور آرس ال می گردد پس آز بررس ی و محاس به آمتیازهای مربوطه و نیز تعیین همطرآزی با
توجه به آمتیاز حاص له به آمض اء س ایر آعض اء کمیس یون موض وع ماده  6آیین نامه فوق آلذکر رس یده و به
دستگاه مربوطه آبال می گردد.
 -3کمیس یون می توآند همطرآزی تعیین ش ده برآس اس ض وآبط رآ ،درص ورت لزوم با توجه به وظایف و
مسئولیتها و شرآیط خاص یک درجه تغییر دهد.
 -4مشاغلی که در جدآول بندهای  1و  3ضوآبط فوق آلذکر منظور نگردیده آست به پیشنهاد دستگاه ذی
ربط مس تخدم توس ط س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور با یکی آز ردیفهای جدآول مزبور همطرآز
خوآهد گردید.
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توضیح  :1پستهای ثابت سازمانی خارج آز کشور می بایست با تایید و تصویب مرآجع ذی ربط آیجاد شده
باشند.
توض یح  :2با توجه به مس ئولیت قانونی روس ای نمایندگی های جمهوری آس المی آیرآن در حوزه ماموریت
خویش نس بت به عملکرد نمایندگان و مامورین س ایر وزآرتخانه ها و آرگانها ،هماهنگی و تایید قبلی وزآرت
آمور خارجه در آعزآم مامورین ضروری می باشد.
 -1پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسوئلیتها:
با توجه به آین عامل ،مش اغل آز نظر درجه پیچیدگی وظایف و مس ئولیتها به ش رح مندرج در جدول زیر
که حاوی آمتیازآت مربوطه می باشد مشخص گردیده آست:
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امتیاز

نوع مشاغل
ردیف
مشاغل خدماتی :رآننده  -مکانیسین  -آلک تریسین  -مامور پست  -باغبان  -صحاف -
10
1
تعمیرکار  -بسته بند  -پلمپ کوب  -مامور گارد حفاظت  -کارآموز حرفه و فن و ...
کمک کارش ناس  -متص دی  -مس ئول و( ...آمور فرهنگی  -س معی و بص ری  -س ینمائی
هنری  -روآبط کار و آشتغال  -حقوقی  -آوقاف  -آطالعات و جهانگردی  -روآبط عمومی
 - 2آمور آقتص ادی و بازرگانی  -ورزش ی  -تلکس و تک ثیر  -رمز و حف اظ ت  -خ دم ات 25
فرودگاهی  -گذرنامه  -آمور دفتر و بایگانی  -تدآرکات  -مالی و آدآری  )...مسئول دفتر
 عکاس  -فیلمبردآر  -کارگزین  -حسابدآر  -ک تابدآر  -خطاط  -تکنیسین  -آپرآتورمسئول خانه فرهنگ  -رئیس شعبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوآنان  -مروج
فرهنگی و کلیه مش اغل کاردآنی (خدمات آموزش ی  -بهزیس تی  -آمور دآنش جویان -
45
3
برن ام ه ریزی آموزش ی  -آموزش ض من خ دم ت  -آمور ورزش ی  -هنری  -خبری -
مطبوعات  -حقوقی  -روآبط کار  -دینی و آوقاف  -آدآری و مالی و )...مترجم
رئیس دفتر نمایندگی حج و زیارت  -وآبسته فرهنگی  -وآبسته کار  -مسئول خبرگزآری
 رئیس مرکز تحقیقات فارس ی  -س رپرس ت و مس ئول جهاد س ازندگی  -کلیه مش اغل65
4
کارشناسی  -معاون رآیزن فرهنگی  -سرپرست مدآرس آیرآنی  -سرپرست دآنشجویان
آیرآنی  -مدرس
رئیس هوآپیمائی  -نماینده ج.آ.آ در س ازمان های بین آلمللی آیکاوئ ،فاوئ  -رئیس
 5دفتر خبرگزآری  -نماینده کار و آمور آجتماعی در ژنو  -نماینده آژآنس آنرژی آتمی در 90
وین  -رآیزن فرهنگی
115
 6نماینده جمهوری آسالمی آیرآن نزد سازمان ملل
 -2مهارتها و توانائیهای فکری:

با توجه به آین عامل به میزآن آبتکار ،نوآوری ،توآنائی ذهنی و مهارتهای ش غلی که در آیفای وظایف و
مس ئولیتها و پیش برد آهدآف و برنامه های مورد نظر موثر می باش د ،آمتیازی به ش رح جدول ذیل تعلق می
گیرد:
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میزان مهارت و توانائی
قابل قبول
مطلوب
کامال مطلوب
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حداقل و حداکاثر امتیاز
30-20
40-31
60-41

 -3حساسیت و ارتباط شغل:
با توجه به آین عامل مش اغل آز نظر درجه حس اس یت و ویژگی خاص ،آرتباط با مس ائل س یاس ی ش رآیط
آحرآز و لزوم رعایت صالحیت های ویژه بشرح مندرج در جدول ذیل که حاوی آمتیازآت مربوطه می باشد
به ترتیب مشخص می گردد:
امتیاز

نوع مشاغل
ردیف
مس ئول آمور دفتری  -مس ئول آدآری و مالی  -مس ئول تبلیغات و روآبط عمومی -
 1مس ئول بازرس ی و رس یدگی به ش کایات -مس ئول تش ریفات و پذیرش میهمانان15 -
مسئول آمور فروش و آرزیابی
25
 2مترجم  -کاردآن  -بازرس  -مسئول دفتر
35
 3متصدی رمز و حفاظت  -متصدی تلکس و تک ثیر
45
 4مربی فرهنگی  -رئیس شعبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوآنان
معاون مرکز تحقیقات فارس ی آیرآن -مس ئول جهاد س ازندگی  -معاون آمور نمایندگی
55
5
حج و زیارت  -مسئول خانه فرهنگ و مروج فرهنگی
رئیس مرکز تحقیقات فارس ی آیرآن  -وآبس ته فرهنگی  -وآبس ته کار  -کلیه مش اغل
65
6
کارشناسی و کارشناس مسئول  -خبرنگار  -رئیس نمایندگی آمور حج و زیارت
معاون نمایندگی بازرگانی  -رئیس هوآپیمای ی  -معاون س رپرس ت مدآرس آیرآنی -
75
7
مسئول خبرگزآری  -مدرس  -معاون سرپرست دآنشجویان آیرآنی
90
 8مسئول رآیزن فرهنگی  -سرپرست مدآرس آیرآنی  -سرپرست دآنشجویان آیرآنی
نماینده کار و آمور آجتماعی در ژنو  -نماینده ج.آ.آ در آیکاوئ ،فاوئ  -رآیزن فرهنگی  -رئیس
105
9
دفتر خبرگزآری
نماینده ج.آ.آ در آژآنس آتمی در وین  -رئیس دفتر نمایندگی جمهوری آس المی در
120
10
سازمان ملل
642

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -4سرپرستی:
آین عامل آشاره دآرد به مسئولیتهای شغل آز لحاظ تعدد و تنوع مشاغل کارکنان تحت سرپرستی و دآمنه
گستردگی کارکنان با توجه به تشکیالت مصوب:
آلف -تعدآد کارکنان و سطوح شغلی:
 به آزآء هریک نفر شاغل در پست مدیریت و سرپرستی  3آمتیاز به آزآء هریک نفر شاغل در مشاغل کارشناسی و همطرآز آن  2آمتیاز به آزآء هریک نفر شاغل در مشاغل کاردآنی و همطرآز آن  1آمتیاز به آزآء هر دو نفر شاغل در مشاغل کمک کارشناسی -تکنیسینی -آمور دفتری یا همطرآزآن  1آمتیاز به آزآء هر چهار نفر شاغل در مشاغل خدماتی  1آمتیازب -گستردگی دآمنه فعالیت:
 سرپرستی و مدیریت بر پستهای مستقر در سطح تا  3کشور برآساس تشکیالت مصوب  4آمتیاز سرپرستی و مدیریت بر پستهای مستقر درسطح بیش آز  3کشور برآساس تشکیالت مصوب  8آمتیازتذکر :برآی تش خیص آمتیازآت متعلقه به مامورین در آرتباط با بند  4ض رورت دآرد وزآرتخانه و یا س ازمان
ذی ربط به همرآه مدآرک آفرآد ذینفع یک نس خه نمودآر س ازمانی و چارت تش کیالتی محل ماموریت که
گویای تعدآد و س طح پس تها و نیروهای ش اغل در آن باش د رآ به س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور
آرسال نماید.
 -5سوابق تجربی:
آین عامل به س وآبق خدمت تمام وقت مس تخدم در دس تگاه های دولتی و یا نهادها که به ترتیب ذیل
محاسبه می گردد آشاره دآرد ،حدآک ثر سالهای قابل محاسبه  20سال می باشد.
 به آزآء هر سال تجربه مربوطه و مشابه در زمینه پست مورد تصدی  5آمتیازتبصره  -1چنانچه تجربه مذکور در خارج آز ک شور ک سب شده باشد به آزآء هر سال  3آمتیاز به آمتیاز آین
بند آضافه می گردد.
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تبص ره  -2چنانچه تجربه بند مذکور در مش اغل س رپرس تی و مدیریت آز س طح رئیس قس مت به باال در
دآخل کشور کسب شده باشد به آزآء هر سال  2آمتیاز آضافه خوآهد شد.
 -6سابقه ایثارگری:
آین عامل آش اره دآرد به میزآن آیثارگری و خدمت مس تخدم در جبهه های نبرد حق علیه باطل (برآس اس
گوآهینامه های مرآجع ذیصالح) حدآک ثر آمتیاز آین بند  25آمتیاز می باشد.
 به آزآء هر سه ماه خدمت در جبهه  3آمتیاز به آزآء هر سه ماه آسارت  2آمتیاز به آزآء هر پنج درصد جانبازی  2آمتیاز -7تحصیالت:
آین عامل آش اره دآرد به رش د فکری و دآنش ی که ش اغل آز طریق تحص یالت کالس یک و یا حوزه آی کس ب
نموده آست و آمتیاز آین عامل بشرح جدول ذیل می باشد:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

تحصیالت کالسیک و حوزهای
کمتر آز سیکل
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم  -سطح 1
لیسانس  -سطح 2
فوق لیسانس  -سطح 3
دکتر  -سطح 4

امتیاز
10
30
40
60
80
100
120
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 -8دوره های اموزشی:
آین عامل آش اره دآرد به دوره های آموزش ی غیر کالس یک و تخص ص ی که ش اغل در آرتباط با ش غل مورد
تصدی و یا در زمینه های معارف آسالمی طی نموده آست ،برآی آین عامل به آزآء هر دوره یا مجموع چند
دوره  100ساعته که مورد تایید سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور باشد حدآقل  2آمتیاز تعلق خوآهد
گرفت حدآک ثر آمتیاز آین عامل  10می باشد.
 -9اشنائی و تسلط به زبان خارجی:
آین عامل آش اره دآرد به میزآن آش نائی و تس لط مس تخدم به یک یا بیش آز یک زبان خارجی درآرتباط با
شغل مورد تصدی و کشور محل خدمت.
میزآن آمتیاز آین عامل بشرح ذیل خوآهد بود:
ردیف
1
2
3
4
5

میزان اشنایاای
کمتر آز متوسط
متوسط
خوب
مسلط
تسلط به حدآقل دو زبان

امتیاز
10
20
40
60
80

تبص ره -تش خیص میزآن تس لط و تعیین آمتیاز ردیفهای  3و  4و  5آین عامل بعهده وزآرت آمور خارجه می
باشد.
 -10محل خدمت:
آین عامل آش اره دآرد به محل خدمت آزلحاظ بدی آب و هوآ ،محرومیت آز تس هیالت زندگی و ش رآیط
خاص آقلیمی و غیره که موجب س ختی زندگی مس تخدم می گردد ،آمتیاز آین عامل با توجه به جدول
شماره  4آئین نامه فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان دولت بشرح زیر تعیین می گردد:
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کشورهای گروه آلف:
کشورهای گروه ب :
کشورهای گروه ج :
کشورهای گروه د :
کشورهای گروه ه :

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 5آمتیاز
 10آمتیاز
 15آمتیاز
 20آمتیاز
 25آمتیاز

توض یح  -1با توجه به جمع آمتیازآت مک تس به آز خص وص یات فردی (ش اغل) و ش غلی ،میزآن فوق آلعاده
آش تغال خارج آز کش ور مس تخدم مورد نظر ،همطرآز یکی آز مقامات س یاس ی وزآرت آمور خارجه بش رح زیر
تعیین و پردآخت می گردد:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان پست
کارمند دفتری
دفتردآر
وآبسته
دبیر سوم
دبیر دوم
دبیر آول
رآیزن سه
رآیزن دو
رآیزن یک

امتیاز
تا 221
 222تا 291
 292تا 361
 362تا 431
 432تا 501
 502تا 571
 572تا 641
 642تا 701
باالتر آز 702

توضیح  -2به آستثنای مقامات مندرج در ردیفهای  9و  10بند  3آین ضوآبط ،بقیه مستخدمین دوره نظر
با توجه به جمع آمتیازآت مک تسبه حدآک ثر تا ماخذ دبیر آول فوق آلعاده دریافت خوآهند نمود.
توض یح  -3مقامات موض وع تبص ره  2ماده یک قانون نظام هماهنگ پردآخت کارکنان دولت که به
مشاغل خارج آز کشور منصوب می شوند با تایید کمیسیون مذکور آز فوق آلعاده آشتغال یک ماخذ باالتر
آستفاده خوآهند نمود.
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الحاق جدول شماره  5به ایین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری
اسالمی ایران(ماموران ثابت)  -تصویب نامه شماره /73861ت  20339ه مورخ 1377/11/21
هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1377/11/8بنا به پیشنهاد شماره  11/4622مورخ  1377/7/7سازمان
آمور آدآری و آستخدآمی تصویب نمود:
جدول زیر به عنوآن جدول ش ماره  5آیین نامه فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مس تخدمان دولت
جمهوری آس المی آیرآن (مامورآن ثابت) موض وع تص ویب نامه ش ماره /29920ت461ه مورخ 71/10/9
آضافه می شود:
نام کشورها
عناوین شغلی
شاغلین در مشاغل :مسئول آمور آدآری و دفتری و تبلیغات و روآبط عمومی-
مسئول آمور آدآری و دفتری -مترجم با مدرک تحصیلی کمتر آز دیپلم
شاغلین در مشاغل :مسئول آمور مالی و آمین آموآل -مترجم -مسئول آمور
آدآری و دفتری و تبلیغات و روآبط عمومی -مسئول آمور آدآری و دفتر -مسئول
آنبار -متصدی آمور آجرآی ی و بازرس با مدرک حدآقل دیپلم
شاغلین در مشاغل :مترجم -مترجم و کارشناس روآبط عمومی و تبلیغات و
رسیدگی به شکایات -مسئول آمور مالی و آمین آموآل -کارشناس بازرسی و
رسیدگی به شکایات -متصدی آمور آجرآی ی و بازرس -کارشناس مسئول آمور
آجرآی ی -کارشناس آمور حمل و نقل و تدآرکات -کارشناس آمور حمل و نقل و
مسکن -کارشناس آمور مسکن و مسئول آنبارها -مدیر -معاون با مدرک حدآقل
فوق دیپلم
شاغلین در مشاغل :مدیر -معاون -کارشناس آمور حمل و نقل و تدآرکات-
مترجم و کارشناس روآبط عمومی و تبلیغات و رسیدگی به شکایات -کارشناس
آمور مسکن و مسئول آنبارها -کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات-
کارشناس مسئول آمور آجرآی ی با مدرک حدآقل لیسانس
شاغلین در مشاغل :مدیر -معاون با مدرک حدآقل فوق لیسانس

در گروه  4در گروه 5
62000 48000
68000 54000

72000 58000

80000 66000
87000 73000
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 -1میزآن ریالی فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور شاغلین سازمان حج و زیارت در کشورهای فوق طبق
آین جدول تعیین می ش ود و به نرخ رس می بانک مرکزی جمهوری آس المی آیرآن تس عیر و پردآخت می
گردد.
 -2میزآن بیس ت و پنج درص د مبلغ آولیه طبقه گروه چهار به آزآی همس ر و هر یک آز فرزندآن تحت تک فل
همرآه مامور حدآک ثر تا چهار نفر به مبالغ آین جدول آضافه می گردد.
 -3چنانچه مامورآن ثابت آعزآمی آز س وی س ازمان حج و زیارت آز خانه های س ازمانی آس تفاده نمایند ،به
میزآن چهل و پنج درص د آولین طبقه گروه کش ورهای آین جدول آز فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور
آنان کسر خوآهد شد.
 -4همطرآزی مشاغلی که در جدول شماره ( )5منظور نگردیده آست ،با مشاغل جدول یاد شده به عهده
کمیسیون موضوع ماده ( )6آین آیین نامه خوآهد بود.
فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت(ماموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه
 تصویب نامه شماره /104105ت  50935ه مورخ  1394/8/11هیئت وزیرانهیئت وزیرآن در جلس ه  ۱۳۹۴/ ۸/ ۳به پیش نهاد س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور و وزآرت آمور
خارجه و به آستناد بند ( )۸ماده ( )۶۸و تبصره ( )۵ماده ( )۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب
 -۱۳۸۶و ماده ( )۳۰قانون مقررآت تش کیالتی ،آس تخدآمی ،مالی و آنض باطی وزآرت آمور خارجه -مص وب
 -۱۳۵۲تصویب کرد:
 -۱فوق آلعاده آش تغال خارج آز کش ور مس تخدمان دولت جمهوری آس المی آیرآن (مامورآن ثابت) در
کش ورهای عرآق ،آفغانس تان ،پاکس تان ،لبنان ،لیبی ،یمن ،بحرین ،س وریه و س ومالی به عنوآن
کش ورهای دآرآی ش رآیط ویژه با آفزآیش تا ش ص ت درص د به آرقام مندرج در جدآول ش ماره ( )۲و ()۳
تص ویب نامه ش ماره / ۲۹۹۲۰ت ۴۶۱ه مورخ  ۱۳۷۹/ ۱۰/ ۹و آص الحات بعدی آن آز محل آعتبارآت
مصوب مربوط قابل پردآخت آست.
 -۲آین تصویب نامه آز تاریخ  ۱۳۹۳/ ۴/ ۱۰الزم آالجرآء آست.
معاون آول رئیس جمهور  -آسحاق جهانگیری
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تسری فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت به کلیه کارمندان مشمول قانون -
تصویب نامه شماره /45672ت  53772ه مورخ  1396/4/20هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1396/4/18به پیشنهاد شماره  854267مورخ  1395/8/29سازمان آدآری و
آس تخدآمی کش ور و به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون آس اس ی جمهوری آس المی آیرآن تص ویب
کرد:
جدآول شماره ( )2( ،)1و ( )4آصالحی پیوست آیین نامه فوق آلعاده آشتغال خارج آز کشور مستخدمان
دولت جمهوری آس المی آیرآن (مامورین ثابت) موض وع تص ویب نامه ش ماره /134821ت 50980مورخ
 ،1394/10/16به کلیه کارمندآن مش مول بند ( )8ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری آز تاریخ
 1396/1/1در سقف آعتبارآت مصوب مربوط تسری می یابد.
معاون آول رئیس جمهور  -آسحاق جهانگیری
فوق العاده اضافه کار ،حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التالیف  -بخشنامه شماره
 200/14593/2مورخ  1388/2/21معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
مص وبات ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در خص وص جدآول آمتیازآت فص ل دهم قانون
مدیریت خدمات کش وری و نحوه تطبیق کارمندآن با جدآول مذکور و همچنین ،دس تورآلعمل بند ()9
ماده ( )68قانون و کمکهای رفاهی مس تقیم و غیرمس تقیم که در جلس ه مورخ  1388/2/9بنا به پیش نهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد آختیار حاص ل آز جزء ب بند ()11
ماده وآحده قانون بودجه س ال  1388کل کش ور و ماده ( )67قانون مدیریت خدمات کش وری تص ویب و
به تایید رییس جمهور رسیده آست ،برآی آجرآ آبال می گردد.
کلیه دس تگاه های آجرآی ی مش مول مکلفند آقدآمات الزم رآ برآی تطبیق کارمندآن خود با قانون مزبور و
آجرآی دس تورآلعمل های پیوس ت و ص دور آحکام کارگزینی آنان آز تاریخ آجرآی ی ش دن فص ل دهم
( )1388/1/1معمول و لیس ت حقوق و مزآیا و س ایر آطالعات الزم رآ حدآک ثر تا تاریخ  1388/2/25به
خزآنه دآری کل کش ور آرس ال نمایند تا حقوق فروردین و آردیبهش ت ماه کارمندآن حدآک ثر تا تاریخ
 1388/2/28بر آین آساس پردآخت شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -آبرآهیم عزیزی
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ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1388/2/9بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد جزء ب بند ( )11ماده وآحده قانون بودجه س ال
 1388کل کش ور ،دس تورآلعمل پردآخت آض افه کار ،حق آلتحقیق ،حق آلتدریس ،حق آلترجمه و حق
آلتالیف کارمندآن رآ بشرح زیر تصویب نمود.
الف -اضافه کار
ماده ... -1

1

تبصره  -1برآی خدماتی که کارمندآن دستگاه های آجرآی ی در خارج آز وقت آدآری در محل کار معین آرآیه
می دهند ،آضافه کار بر آساس عوآمل زیر پردآخت می گردد:
 -1حساسیت خدمات
 -2آهمیت خدمات،
 -3حجم و کیفیت خدمات،
 -4سرعت و دقت و برنامه ریزی و زمان بندی در آنجام خدمات،
 -5مهارت و خبرگی کارمند برآی آنجام خدمات،
 -6خالقیت و نوآوری در آرآیه خدمات مربوط،
 -7تعامل و همکاری با سایر کارکنان در آنجام کار گروهی.
چنانچه عوآمل دیگری غیر آز عوآمل عمومی یادش ده بنا به ماهیت وظایف دس تگاه های آجرآی ی در آرآیه
خدماتی که توس ط کارمند در خارج آز وقت آدآری ص ورت می پذیرد موثر باش د با تایید باالترین مقام
دستگاه آین عوآمل نیز در پردآخت آضافه کار کارمندآن لحاظ خوآهد شد.

 1دآدنامه شماره  300مورخ  1391/6/6هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری (آبطال آز تاریخ تصویب)
مجموع آمتیازآت شغل ،شاغل و مدیریت ∗ ضریب ریالی سال
= مبلغ هر ساعت آضافه کار
176
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تبصره  - 2فوق آلعاده آضافه کار ساعتی کارکنان پشتیبانی که موظف به آنجام وظایف محوله در خارج آز
وقت آدآری همرآه مدیرآن یا س رپرس تان مربوط می باش ند ،طبق تش خیص مدیر وآحد مربوط قابل
1
پردآخت آست.
ماده  -2حدآک ثر آض افه کار س اعتی کارمندآن ( )175س اعت در ماه تعیین می ش ود ،مش روط بر آنکه
مجموع مبلغ آضافه کار و حق آلتدریسی پردآختی به کارمندآن در یک ماه ،آز حدآک ثر ( )50درصد حقوق
2
ثابت و فوق آلعاده های وی تجاوز ننماید.
ماده  - 3حدآک ثر تا بیس ت درص د کارمندآن هر دس تگاه آجرآی ی که وض عیت ش غلی آنها ض رورت آنجام
آض افه کار بیش تر رآ آیجاب می نماید ،بر آس اس دس تورآلعمل ص ادره آز س وی باالترین مقام دس تگاه آز
محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده( )2آین دستورآلعمل مستثنی می باشند.
تبص ره -کارمندآنی که در آجرآی آین ماده به خارج آز محل خدمت خود آعزآم ش ده و آز حق ماموریت
برخوردآر می ش وند آز آض افه کار موض وع آین ماده برآی آیام ماموریت برخوردآر نخوآهند ش د و لیکن
چنانچه مجبور به آنجام کار آض افی بر آس اس مفاد ماده یک آین آیین نامه ش وند ،پردآخت آض افه کار به
آنان با رعایت ماده ( )2و ( )3آین دستورآلعمل بالمانع خوآهد بود.
ب -حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التالیف
ماده  -4به کارمندآن دستگاه های آجرآی ی که بنا به درخوآست دستگاه ،در خارج آز وقت آدآری تحقیق،
تدریس ،ترجمه و تالیف ،می نمایند حدآک ثر مبالغی بر آساس ضوآبط زیر قابل پردآخت می باشد.
حق التحقیق
∗2

مجموع آمتیازآت شغل ،شاغل و مدیریت ∗ ضریب ریالی سال

176

= مبلغ هر ساعت حق آلتحقیق

 1بخشنامه شماره  200/1969مورخ 1388/12/26معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
 2دآدنامه شماره  684مورخ  1393/12/12هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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حق التدریس برای اموزش های خارج از نظام اموزشی رسمی کشور

∗2

مجموع آمتیازآت شغل ،شاغل و مدیریت ∗ ضریب ریالی سال

176

= مبلغ هر ساعت حق آلتدریس

حق الترجمه
ضریب ریالی سالیانه

= مبلغ حق آلترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی

ضریب ریالی سالیانه

= مبلغ حق آلترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی

5
3
حق التالیف

ضریب ریالی سالیانه

4
ضریب ریالی سالیانه

= مبلغ حق آلتالیف هر کلمه متون فارسی

= مبلغ حق آلتالیف هر کلمه متون خارجی

3
ماده  - 5صالحیت علمی کارمندآن برآی آنجام تحقیق ،ترجمه ،تالیف و ضرورت آنجام موضوع ،به تایید
مسئول آموزش و توسعه منابع آنسانی دستگاه خوآهد رسید.
تبص ره  -1نحوه محاس به حق آلتدریس مش اغل آموزش ی وزآرت آموزش و پرورش بنا به پیش نهاد وزآرت
مذکور و تصویب شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی خوآهد بود.
تبص ره  - 2در ص ورتی که آنجام تحقیق ،تدریس ،ترجمه و تالیف ،جز وظایف جاری کارمندآن باش د و در
وقت آدآری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل پردآخت نیست.
ماده  - 6چنانچه دس تگاه های آجرآی ی بازنش س ته آی رآ در آجرآی ماده ( )95قانون مدیریت خدمات
کش وری برآی آنجام تدریس بکار گیرند ،میزآن حق آلتدریس وی بر آس اس ض وآبط آین دس تورآلعمل و
معادل حقوق ثابت کارمندآن ش اغل که با ش رآیط آخرین حکم کارگزینی قبل آز بازنش س تگی وی ،مش ابه
آس ت و با رعایت س قف مقرر در ماده مذکور ،تعیین و پردآخت خوآهد ش د.آین ض ابطه ص رفا در رآبطه با
نحوه محاسبه حق آلتدریس بازنشستگان موضوعیت دآرد.
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ماده  -7به آس تناد تبص ره ( )29قانون بودجه س ال  1344کل کش ور ،آیین نامه آجرآی ی آن ،چنانچه
دس تگاه آجرآی ی متقاض ی آس تفاده آز خدمت کارمندآن س ایر دس تگاه های مش مول قانون خدمات کش وری
برآی آنجام تدریس و یا تحقیق باش د ،مبلغ حق آلتدریس و حق آلتحقیق آین قبیل کارمندآن برآس اس
چارچوب پیش بینی ش ده در آین دس تورآلعمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی
آنان قابل پردآخت خوآهد بود.
ماده  - 8مبلغ آض افه کار ،حق آلتحقیق ،حق آلتدریس ،حق آلترجمه و حق آلتالیف کارمندآنی که در
آجرآی تبص ره ( )1ماده( )87قانون مدیریت خدمات کش وری نس بت به تقلیل س اعات کار خود آقدآم
نموده آند ،بر آساس ضوآبط آین دستورآلعمل وبه صورت کامل محاسبه و قابل پردآخت می باشد.
ماده  - 9به آستناد ماده ( )77قانون مدیریت خدمات کشوری ،پردآخت مبالغ موضوع آین دستورآلعمل
به کارمندآن تا س قف پیش بینی ش ده و در حد آعتبارآت مص وب به عهده وزیر ،و یا رییس دس تگاه آجرآی ی
و یا مقامات و مدیرآن می باشد.
ماده  -10هماهنگی و نظارت بر حس ن آجرآی آین دس تورآلعمل به عهده معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی آست.
پرداخت فوق العاده ویژه به مشاغل خلبانی و  - ...تصویب نامه شماره /100755ت  46364ه مورخ
 1390/5/16هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ 1390/5/9بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس
جمهور و به آستناد بند( )10ماده( )68قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب -1386تصویب نمود:
میزآن فوق آلعاده ویژه مش اغل خلبانی ،مرآقب پروآز ،آلک ترونیک ،آرتباطات ،تعمیر و نگهدآری و آمور
عمومی در س ازمان هوآپیمای ی کش وری و ش رکت فرودگاه های کش ور حدآک ثر تا پنجاه درص د ()% 50
حقوق ثابت و فوق آلعاده های مستمر تعیین می شود.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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تصویب نامه لغو فوق العاده ویژه  -تصویب نامه شماره /127823ت  48729ه مورخ 1392/7/16
هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1392/7/14با توجه به نظریه رییس مجلس شورآی آسالمی موضوع نامه
شماره  / 38479ه ب مورخ  1392/6/30تصویب نمود:
تص ویب نامه ش ماره /83447ت  48729ه مورخ  1392/4/9و آص الحیه بعدی آن موض وع تص ویب
نامه شماره /104615ت  48729ه مورخ  1392/5/10لغو می شوند .
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
بخشنامه لغو فوق العاده ویژه  -بخشنامه شماره  69036مورخ  1392/8/7معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رییس جمهور
با آس تناد به آعالم نظر هیئت محترم بررس ی و تطبیق مقررآت دولت با قوآنین مجلس ش ورآی آس المی به
شماره  38479ه/ب مورخ  1392/6/30درخصوص تصویب نامه شماره /104615ت48729ه مورخ
 1392/5/10هیئ ت وزیرآن موض وع پردآخ ت فوقآلع اده ویژه موض وع بن د ( )10م اده ( )68ق انون
مدیریت خدمات کش وری به کارکنان برخی دس تگاه های آجرآی ی مبنی بر مغایرت مص وبه مذکور با ماده
( )29و بند (ت) ماده ( 1 )240قانون برنامه پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن  -مص وب  1389به
آگاهی میرساند:
آجرآی آین مص وبه در حکم تعهد زآئد بر آعتبار بوده و عالوه بر عدم تامین بار مالی ناش ی آز آن توس ط
دولت ،مسئولیت آجرآ نیز بر عهده روسای دستگاه های آجرآی ی ذی ربط و مقامات مربوطه میباشد.
ضمنا بخشنامه شماره  41006مورخ  1392/5/16آین معاونت کان لم یکن میگردد.
معاون برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور  -محمد باقر نوبخت

 1ماده  224صحیح می باشد
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پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیرنظر رییس جمهور -
تصویب نامه شماره /138091ت  50000ه مورخ  1393/11/15هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  1393/11/12به پیش نهاد ش ماره  131541مورخ  1392/12/27س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش ور و به آس تناد بند ( )10ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب
 -1386تصویب کرد:
 -1برقرآری فوق آلعاده ویژه مش اغل تخص ص ی موض وع بند ( )10ماده ( )68قانون مدیریت خدمات
کش وری برآی کارکنان س تادی وزآرتخانه ها و س ازمانهای مس تقل زیر نظر رییس جمهور که آنجام فعالیت و
وظایف تخص ص ی ،س تادی ،تحقیقاتی و حس اس رآ به عهده دآرند برآی حدآک ثر بیس ت و پنج درص د آز
مش اغل که وآجد ش رآیط و ویژگیهای مص رح در بند مذکور میباش ند ،و با آحتس اب مش اغلی که قبال به
تص ویب هیئت وزیرآن رس یده آس ت ،متناس ب با کارآی ی و آثربخش ی کارکنان س تادی دس تگاه های
مش مول ،حدآک ثر تا س ی و پنج درص د حقوق و فوق آلعاده های مس تمر ،مش روط به وجود آعتبار و تایید
س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور به نحوی که متوس ط پردآختی به کارکنان آن دس تگاه آز ش ص ت
درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید ،مجاز آست.
 -2س ازمانهای س تادی خاص که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گس تره ملی آس ت با تایید س ازمان
1
مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول آین تصویب نامه می شوند.
معاون آول رییس جمهور -آسحاق جهانگیری
لزوم کسب تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوق العاده ویژه و بار مالی ناشی از ان -
بخشنامه شماره  170246مورخ  1393/12/24سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
در آجرآی تص ویب نامه ش ماره /138091ت50000ه مورخ  1393/11/15هیئت وزیرآن ،به منظور
آجرآی ص حیح و قانونی فوق آلعاده ویژه موض وع بند ( )10ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری
برآی حدآک ثر ( )25درص د مش اغل وآجد ش رآیط مص رح در بند مذکور در وآحدهای س تادی دس تگاه های
مش مول ،آخذ تاییدیه فهرس ت عناوین مش اغل برخوردآر و همچنین بار مالی ناش ی آز آجرآی مص وبه به
 1نظر شماره  90868ه/ب مورخ  ۱۳۹۳/12/26رییس مجلس شورآی آسالمی و تصویب نامه شماره /11278ت ۵۱789ه مورخ
 1394/2/2هیئت وزیرآن
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نحوی که متوس ط پردآختی به کارکنان مش مول آز ش ص ت درص د س قف تعیین ش ده (معادل  21درص د)
تجاوز ننماید ،آز آین س ازمان آلزآمی آس ت .بدیهی آس ت آعمال فوق آلعاده یاد ش ده بدون طی فرآیندهای
مقرر ،فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری آست.
معاون نوسازی آدآری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -علی صفدری
مشاغل مشمول فوق العاده ویژه در بانک ملی ایران  -بخشنامه شماره  1282067مورخ
 1396/4/27سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی تص وی ب ن ام ه ش م اره /138091ت  50000ه مورخ  1393/11/15هیئ ت محترم وزیرآن
(موض وع برقرآری فوق آلعاده ویژه بند  10ماده  68قانون مدیریت خدمات کش وری) و ردیف  4مص وبه
مورخ  1394/11/19ش ورآی حقوق و دس تمزد و در رآس تای بند  4دس تورآلعمل نحوه تطبیق حقوق و
مزآیای کارمندآن بانکهای دولتی با قانون مدیریت خدمات کش وری (موض وع مص وبه مورخ 1395/7/5
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی) آز مجموع تعدآد مش اغل موجود در طرح طبقه بندی مش اغل
مورد عمل آن بانک ،پردآخت فوق آلعاده مزبور برآی  25درص د مش اغل مش مول در زمان تطبیق با
قانون یاد شده در وآحدهای ستادی به شرح زیر مورد تایید می باشد.
بدیهی آست پردآخت آین فوق آلعاده موکول به رعایت دقیق مفاد مصوبه مذکور خوآهد بود.
ردیف
1
2
3
4
5

ردیف
عنوان شغل
عنوان شغل ردیف عنوان شغل ردیف
مدیر آمور
16
 11رییس باجه
 6حسابرس
17
 12سرمعاملهگر
رییس آدآره  7بازرس
 13مسئول آمورحفاظت 18
معاون آدآره  8کارشناس
19
رییس حوزه  9رییس شعبه  14معاون دآیره
20
معاون حوزه  10معاون شعبه  15رییس دآیره

عنوان شغل
بانکدآر
بانکیار
برنامه نویس
مترجم
کاردآن

رییس آمور مدیریت مشاغل و نظامهای پردآخت  -همت علی شاهنظری
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مشاغل مشمول فوق العاده ویژه در بانکهای دولتی(به جز بانک ملی ایران)  -بخشنامه شماره
 1654707مورخ  1396/11/3سازمان اداری و استخدامی کشور
در رآستای بند « »4دستورآلعمل نحوه تطبیق حقوق و مزآیای کارمندآن بانک های دولتی با قانون مزبور
(موضوع مصوبه مورخ  1395/7/5شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی) و ردیف  4مصوبه مورخ
 1394/11/19شورآی حقوق و دستمزد آز مجموع تعدآد مشاغل موجود در طرح طبقه بندی مشاغل
مورد عمل بانک های دولتی ،پردآخت فوقآلعاده یاد شده برآی  25درصد مشاغل مشمول در زمان تطبیق
با قانون مذکور در وآحدهای ستادی بانک های یادشده به شرح جدول زیر مورد تایید می باشد.
خوآهشمند آست دستور فرمائید مرآتب به نحو مقتضی جهت آجرآ به وآحدهای مشمول آبال گردد .یادآور
می گردد پردآخت آین فوق آلعاده موکول به رعایت دقیق مفاد مصوبه فوق آلذکر خوآهد بود.
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان شغل ردیف عنوان شغل
مدیر آمور
 6رییس شعبه
رییس آدآره  7معاون شعبه
معاون آدآره  8رییس دآیره
رییس حوزه  9معاون دآیره
معاون حوزه  10رییس باجه

ردیف
11
12
13
14
15

ردیف
عنوان شغل
16
حسابرس
17
کارشناس
18
بازرس
19
سرمعاملهگر
مسئول آمورحفاظت 20

عنوان شغل
بانکدآر
بانکیار
آرزیاب
مترجم
کاردآن

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشوری  -جمشید آنصاری
مشاغل بهداشتی و درمانی مشمول فوق العاده ویژه در بانک ملی ایران  -نامه شماره  159645مورخ
 1397/4/5سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی تص وی ب ن ام ه ش م اره /138091ت50000ه مورخ  1393/11/15هیئ ت محترم وزیرآن
(موضوع برقرآری فوق آلعاده ویژه بند  10ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری) و ردیف « »4مصوبه
مورخ  1394/11/19ش ورآی حقوق و دس تمزد و در رآس تای بند « »4دس تورآلعمل نحوه تطبیق حقوق و
مزآیای مش اغل بهدآش تی و درمانی بانک ملی با قانون یاد ش ده (موض وع مص وبه مورخ 1396/9/13
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی) آز مجموع مش اغل مورد عمل پردآخت فوق آلعاده مذکور در
زمان تطبیق با قانون یاد شده برآی  25درصد مشاغل به شرح ذیل مورد تایید می باشد.
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بدیهی آست پردآخت آین فوق آلعاده موکول به رعایت دقیق مفاد مصوبه مذکور خوآهد بود.
ردیف
1
2
3

عنوان شغل
پزشک
معاون بیمارستان
سوپروآیزر

ردیف
4
5
-

عنوان شغل
پرستار
ماما
-

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشوری  -جمشید آنصاری
فوق العاده بهره وری(خدمات برجسته)  -بخشنامه شماره  200/60579مورخ 1389/12/10
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و منابع آنس انی در جلس ه مورخ  ۱۳۸۹/۸/۳بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و منابع آنس انی رییس جمهور دس تورآلعمل نحوه پردآخت فوق آلعاده بهره وری (موض وع ماده
 ۶۹قانون مدیریت خدمات کش وری) رآ به ش رح پیوس ت تص ویب نمود که مرآتب به تایید رییس جمهور
محترم رسیده آست و برآی آجرآ آبال می گردد.
لطف آ ...فروزنده دهکردی
دستورالعمل ماده ( )۶۹قانون مدیریت خدمات کشوری
(فوق العاده بهره وری)
 -۱به دس تگاه های آجرآی ی که دآرآی ردیف بودجه آی در قانون بودجه می باش د آجازه دآده می ش ود تا
( )۲۵%آعتبارآت حاص ل آز ص رفه جوی ی در هزینه ناش ی آز آعمال آص الحات س اختاری ،نیروی آنس انی و
فناوری رآ با تایید ذی حس اب و مجوز کمیته آی متش کل آز نمایندگان معاونت های برنامه ریزی و نظارت
رآهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و یا نمایندگان وآحد های متناظر در آستاندآری
ها به عنوآن فوق آلعاده بهره وری غیر مس تمر پس آز مبادله موآفقت نامه هزینه آی مربوط به کارمندآن و
م دیرآنی ک ه در هم ان وآح ده ا خ دم ات برجس ت ه آنج ام دآده آن د در چ ارچوب آین دس تورآلعم ل
پردآخت نمایند.
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 -۲دس تگاه های آجرآی ی موظفند با توجه به ش اخص های زیر و بر آس اس ض وآبط دآخلی که به تایید
باالترین مقام دس تگاه می رس د آمتیاز بهره وری کارمندآن رآ در فرآیند آص الحات س اختاری ،نیروی آنس انی
و فناوری و صرفه جوی ی در هزینه تعیین نمایند.
عوامل
ردیف
میزآن تالش ،جدیت و همکاری کارمند در رآبطه با آصالحات
1
ساختاری،نیروی آنسانی ،فناوری و صرفه جوی ی در هزینه
آبتکار و خالقیت های فردی کارمند در رآبطه با آصالحات
2
ساختاری،نیروی آنسانی ،فناوری و صرفه جوی ی در هزینه
میزآن مشارکت کارمند در مباح جمعی برآی تصمیم سازی و یا تصمیم گیری
 3در جهت آنجام آصالحات ساختاری ،نیروی آنسانی ،فناوری و صرفه جوی ی در
هزینه
نقش مدیریتی کارمند در زمینه آصالحات ساختاری ،نیروی آنسانی ،فناوری
4
و صرفه جوی ی در هزینه

حداکاثر امتیاز
0 - 25
0 - 25
0 - 25
0 - 25

 -3دس تگاه های آجرآی ی موظفند نحوه توزیع آعتبارآت حاص ل آز آص الحات مذکور رآ به نس بت آمتیاز
مک تس به کارمند آز جدول موض وع بند( )3آین دس تورآلعمل تدوین و مرآتب رآ پس آز تایید باالترین مقام
دستگاه با رعایت موآرد زیر آجرآء نمایند:
 −کارمندآنی که حدآقل ( )60درص د آز آمتیازآت جدول فوق رآ کس ب نمایند مش مول برخوردآری آز
فوق آلعاده بهره وری می شوند.
 −در تعیین میزآن فوق آلعاده مذکور عالوه بر آمتیاز مک تس به کارمند ،به س طوح ش غلی وی نیز توجه
شود.
 −نس بت حدآقل و حدآک ثر میزآن آین فوق آلعاده برآی کارمندآن مش مول نباید آز هفت برآبر بیش تر
شود.
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 −فوق آلعاده متعلقه به کارمند بابت بهره وری در طی یک س ال نباید آز حدآک ثر دو برآبر حقوق ثابت
و فوق آلعاده مستمر ماهانه وی تجاوز نماید.
 -4آس تفاده آز آعتبارآت مذکور منوط به آن آس ت که دس تگاه آجرآی ی در هزینه های خود تا آنتهای س ال
مالی با هیچ گونه کسری آعتبار موآجه نشود.
تدوین شرایط احراز مشاغل اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره
 ۲۰۰/11689مورخ  ۱۳۸۹/3/۱9معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور
در آجرآی ماده  70قانون مدیریت خدمات کش وری دس تگاه های مش مول آین قانون موظفند کلیه
پیش نهادهای خود در زمینه آص الح ش رآیط آحرآز مش اغل آختص اص ی و عمومی رس ته های طرح طبقهبندی
مشاغل دستگاه های دولتی رآ برآساس فرم پیوست حدآک ثر ظرف مدت  6ماه آز تاریخ آبال آین بخشنامه
پس آز تایید کمیته آجرآی ی طرح طبقهبندی مش اغل و با آمض ای باالترین مقام آجرآی ی دس تگاه مربوطه
برآی بررسی و تصویب در شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی به آین معاونت آرسال نمایند.
آضافه مینماید که دستگاه های مربوطه آز آرسال پیشنهادهای موردی آجتناب نموده و کلیه پیشنهادهای
خود و دستگاه های وآبسته رآ به طور یکجا آرسال نمایند و در آرسال پیشنهادها موآرد زیر رعایت گردد:
رش ته های تحص یلی پیش نهادی ،مطلوب و یا مرتبط با وظایف و مس ئولیتهای مش اغل باش د و میزآن
مطلوبیت وآحدهای درسی آصلی و تخصصی رشته های تحصیلی مذکور با وظایف و مسئولیتهای شغل
ذی ربط آز شصت درصد ( )% 60کمتر نباشد.
در رآبطه با آص الح عناوین ،تعریف و نمونه وظایف و مس ئولیتهای رش ته های ش غلی فعلی در ص ورت
ضرورت پیشنهادهای الزم آرآیه گردد.
فهرس ت عناوین وآحدهای درس ی آص لی و تخص ص ی رش ته های پیش نهادی آز طریق لینک برنامه های
آموزش ی مص وب ش ورآی عالی گس ترش و برنامهریزی آموزش عالی دفتر گس ترش و برنامهریزی آموزش عالی
وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری به نشانی WWW. gosaesh.msrt.ir :به طور جدآگانه آرسال گردد.
رش ته های تحص یلی جدید که توس ط ش ورآی عالی گس ترش و برنامهریزی آموزش عالی آیجاد گردیده و در
شرآیط آحرآز رشته های شغلی ذی ربط وجود ندآرد (آز تاریخ  1380به بعد) رآ آز طریق هماهنگی با دفتر
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گس ترش و برنامهریزی آموزش عالی وزآرت علوم ،تحقیقات و فناوری به طور جدآگانه و با رعایت مفاد آین
بخشنامه در صورت نیاز پیشنهاد نمایند.
دستورالعمل راهنمای تکمیل فرم:
-1منظور آز عنوآن ش غل (بند3فرم) :همان رش ته های ش غلی موجود در رس ته های طرح طبقهبندی
مشاغل میباشد.
-2منظور آز مخاطرآت و ص دمات جس می(بند 10فرم) :یعنی آنجام کار آحتمال بروز ص دمات جزی ی و
سطحی ،عمیق ،نقص عضو و یا آز کارآفتادگی رآ دآرد.
-3منظور آز تالش (کوش ش) جس مانی (بند11فرم) :یعنی آنجام کار به ص ورت متوآلی و یا متناوب در
حاالتی مانند پشت صندلی نشستن ،آیستادن ،جابجا یا حمل کردن آشیاء ...
-4منظور آز تالش(کوش ش) فکری (بند 12فرم) :یعنی آنجام کار مس تلزم حاالتی مانند دقت ،تمرکز،
تصمیمگیری ،تجزیه و تحلیل ،سرعت آنتقال ،تفسیر و قضاوت ،آبتکار و خالقیت ،برنامهریزی ،قدرت
حافظه ،قدرت تشخیص و  ...باشد.
-5منظور آز مه ارته ا و توآن ای یه ا (بن د  13فرم) :یعنی دآش تن ق درت مه ارت و توآن ای ی در آموری م انند
تجزیه و تحلیل ،تفس یر ،گزآرشنویس ی ،فن بیان ،آنتقال مفاهیم و مطالب ،آس تفاده آز نرمآفزآرهای
تخصصی ،برقرآری آرتباط موثر ،آستفاده آز زبانهای خارجی و ...
-6منظور آز خص وص یات آخالقی ،آجتماعی (بند  14فرم) :یعنی ص بر و تحمل و خویش تندآری ،برخورد
مناسب با آرباب رجوع ،صدآقت و رآست گوی ی ،منضبط ،وجدآن کاری و ...
-7منظور آز مختص ات محیط کار (بند  15فرم) :مش خص نمودن ش رآیطی آس ت که در آن ش رآیط ،کار
آنجام میش ود و ش اغل ش غل بایس تی توآنای ی آنجام کار در آن ش رآیط رآ دآش ته باش د ش رآیطی مانند :نور
(زیاد یا کم) ،فضای بسته ،محیط (گرم یا سرد) ،گرد و غبار ،فضای بدبو و ...
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شرایط تصدی شغل دستیار ستادی  -بخشنامه شماره  426123مورخ  1394/12/22سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1394/11/12با عنایت به تبص ره ماده «»4
تصویب نامه شماره  206/48892مورخ  1394/4/6شورآی عالی آدآری و به آستناد ماده ( )70و ردیف
های « »1و « »2بند «ب» ماده ( )116قانون مدیریت خدمات کش وری ،ش رآیط تص دی ش غل دس تیار
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ستادی دستگاه های آجرآی ی رآ با توجه به تعریف ،نمونه وظایف و مسئولیت ها به شرح پیوست (ممهور
به مهر شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی) تصویب نمود .مرآتب جهت آجرآ آبال می گردد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی -علی صفدری
عنوان شغل :دستیار ستادی
تعریف:
آین ش غل در برگیرنده فعالیتهای آس ت که متص دیان آن در تعامل و همکاری بی وآس طه با مدیر مافوق
ض من تحلیل و س اماندهی فرآیند تص میم س ازی ،عهده دآر رآهنمای ی و آرآیه دیدگاه های تخص ص ی برآی
برنامه ریزی ،س یاس تگذآری ،نظارت و مدیریت عملکرد حوزه فعالیت به منظور آرتقاء س طح آثربخش ی و
تسهیل در آنجام وظایف و ماموریت های محوله به مدیر مربوطه میباشند.
اهم وظایف و مسوئلیتها:
 -1مطالعه ،بررس ی و آرزیابی آس ناد باال دس تی ،آهدآف ،چش م آندآزها و رآهبرد ها ،قوآنین و مقررآت
مرتبط با حوزه فعالیت و آرآیه رآهکارهای مناسب برآی آجرآ و یا آصالح آنها
 -2بررسی ،مطالعه و پژوهش حرفه آی و تطبیقی الزم پیرآمون موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت
و آرآیه آن به مقام مافوق
 -3جستجو و ساماندهی آطالعات مورد نیاز و مرتبط با حوزه فعالیت به منظور تسهیل دسترسی و تصمیم
سازی
 -4همکاری در تصمیم گیری ،سیاستگذآری و برنامه ریزی
 -5پیگیری و نظارت (کمی و کیفی) بر آجرآی تص میمات مدیر مربوطه و تحقق آهدآف و مامور یت های
حوزه فعالیت ،همکاری در آرزیابی آقدآمات ،تدوین و آرآیه گزآرشات الزم.
 -6مطالعه و آرآیه پیشنهادهای تخصصی و نظام ساز برآی آفزآیش کارآی ی و آثربخشی ،تسهیل و تسریع در
آنجام وظایف مربوطه در حوزه فعالیت
 -7تدوین و آستقرآر نظام آصالح فرآیندها ،مدیریت کیفیت و سایر نظامهای مدیریتی مورد نیاز
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 -8ش ناس ای ی و تجزیه و تحلیل س یس تمی موآنع و آس یبهای عملکردی حوزه فعالیت و پیش نهاد رآهکارهای
خالقانه و رآهبردی
 -9تبیین تصمیمات تخصصی مقام مافوق برآی وآحدهای ذی ربط
 -10برقرآری آرتباطات موثر با عوآمل و وآحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور آرآیه حمایتهای
پشتیبانی تخصصی الزم به مقام مافوق
 -11تص میم گیری و تص میم س ازی در خص وص موآرد خاص تفویض ش ده آز س وی مقام مافوق و تنظیم و
آرآیه گزآرشات الزم
 -12همکاری در بررس ی و رص د مس تمر موض وعات و مس ائل تخص ص ی ملی و مرتبط با حوزه فعالیت و
آطالع رسانی صحیح ،دقیق و به موقع آنها
 -13تالش در جهت آس تقرآر نظام مدیریت عملکرد و پایش مس تمر ش اخص های عملکردی حوزه ماموریت
مقام مافوق
شرایط احراز:
 -1تحصیالت و معلومات
دآرآ بودن گوآهینامه دک ترآ و یا کارش ناس ی آرش د در یکی آز رش ته های تحص یلی تخص یص یافته در مش اغل
آختص اص ی دس تگاه ذی ربط (مطابق مص وبه ش ماره  206/48892مورخ  1394/4/6ش ورآی عالی
آدآری) و برخی آز رش ته های تحص یلی نظیر مهندس ی ص نایع ،مدیریت ،آقتص اد و  ...به تش خیص س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور
 -2مهارتها
 -2-1عمومی:
 توآنای ی همکاری ،تعامل و برقرآری آرتباط موثر با سایرین تسلط به فنون و روشهای تحقیق ،تحلیل ،گزآرش نویسی و گزآرش دهی (عمومی و تخصصی) تسلط کافی به یکی آز زبانهای رآیج (مرتبط با حوزه فعالیت) و آشنای ی با فنون ترجمه667
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 تسلط به فناوریهای نوین و نرم آفزآر های عمومی و تخصصی مرتبط -2-2تخصصی:
 توآنای ی نظام آفرینی ،درک و تجزیه و تحلیل آهدآف و مسائل کالن دستگاه و آولویت بندی آنها توآنای ی برنامه ریزی ،خط مشی گذآری و بکارگیری روشهای متنوع تصمیم سازی و تصمیم گیری -3دوره های آموزشی
 آشنای ی با فنون رآهنمای ی و مشاوره در حوزه ذی ربط (بدو خدمت) آشنای ی با شیوه های تصمیم گیری و حل مسئله (بدو خدمت) تفکر آسترآتژیک و سیستمی (بدو خدمت) مبانی و آصول سیاستگذآری و برنامه ریزی (بدو خدمت) مدیریت تغییر و تحول (حین خدمت) دوره های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت (حین خدمت) -4ویژگیهای شخصیتی و رفتاری (شایستگیها)
تفکر س یس تمی و تحلیلی ،خالقیت و نوآوری ،توآنای ی کار تیمی ،ص دآقت و ص رآحت ،رآز دآری و
آمانتدآری ،سازگاری و آنعطاف پذیری
 -5سایر ویژگیها
 آلف -دس تیار مدیرآن کل :یک س ال (درص ورت عدم وجود تجربه یاد ش ده ،در بدو ورود تحت عنوآنکارشناس آستخدآم و پس آز طی مدت زمان مزبور و در صورت دآرآ بودن سایر شرآیط به دستیار تبدیل
وضع میگردند)
ب -دستیار معاونین وزرآء :چهار سال
ج -دستیار وزرآء و روسای سازمانها :هفت سال

1

 1بخشنامه شماره  1502632مورخ  1396/8/17سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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 دآرآ بودن گوآهینامه مهارتی مرتبط با شغل دآشتن مدرک زبانGRE,TOLIMO,TOEFL,IELTS آشنای ی به مقررآت آدآری ،مالی ،محاسباتی و برنامه ریزی کارمندآن رسمی و پیمانی دستگاه های آجرآی ی در صورت آحرآز کلیه شرآیط الزم برآی تصدی آین شغل وموآفقت دس تگاه متبوع ،می توآنند برآی تص دی پس تهای مرتبط ،آقدآم نمایند .برآی آفرآد مورد آش اره ،به
آزآء هر سه سال سابقه کاری مرتبط ،یک سال به شرط سنی الزم برآی تصدی شغل ،آفزوده می شود.
ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایاای  -تصویب نامه شماره  1810194مورخ
 1396/12/28شورای عالی اداری
به آستناد تصویب نامه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ  1396/10/2شورآی عالی آدآری که طی آبالغیه
ش ماره  1787235مورخ  1396/12/27ریاس ت محترم جمهوری آس المی آیرآن و رییس ش ورآ به تایید
رس یده آس ت" ،ض وآبط تامین دس تیارآن س تادی دس تگاه های آجرآی ی کش ور" ،موض وع مص وبه ش ماره
 206/48892مورخ  1394/4/6شورآی عالی آدآری ،به شرح زیر آصالح می گردد:
ماده  -1به منظور تقویت توآن کارش ناس ی و آرتقاء کیفیت تص میم س ازی دس تگاه های آجرآی ی ،نس بت به
تامین نیروی آنسانی متخصص جوآن در ستاد دستگاه ها طبق مفاد آین مصوبه آقدآم می گردد.
ماده  -2برآی آن دس ته آز وزآرتخانه ها و س ازمان های مس تقل تحت نظر رییس جمهور ،موس س ات دولتی
و آس تاندآری های ی که متقاض ی آس تفاده آز آین مص وبه می باش ند ،متناس ب با تعدآد پس ت های س ازمانی
معاونت وزیر ،آدآرآت کل و دفاتر س تادی تخص ص ی و عناوین هم س طح ،در چارچوب ش رآیط تخص ص ی
آحرآز مشاغل و معیارهای پیش بینی شده در آین مصوبه ،نسبت به تامین نیروی آنسانی متخصص آقدآم
می گردد.
تبص ره :دس تگاه های متقاض ی جهت تامین پس ت های س ازمانی ،آز محل پس ت های بالتص دی آقدآم و
تامین آعتبار برآی آس تخدآم جدید در س قف س همیه تعیین ش ده ،آز طریق س ازمان برنامه و بودجه کش ور
ص ورت می پذیرد .تامین آعتبار دس تیارآن مازآد بر تعدآد تعیین ش ده توس ط س ازمان آدآری و آس تخدآمی
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کش ور در س قف پس ت های س ازمانی مص وب ،پس آز موآفقت و تایید س ازمان برنامه و بودجه کش ور ،به
عهده دستگاه متقاضی آست.
ماده  -3آفرآد مش مول آین مص وبه عالوه بر ش رآیط عمومی موض وع ماده ( )42قانون مدیریت خدمات
کشوری می بایست وآجد شرآیط زیر باشند:
آلف) دآرآ بودن شرآیط آحرآز طرح های طبقه بندی مشاغل مربوطه
ب) دآرآ بودن مدرک تحصیلی کارشناسی آرشد یا باالتر در رشته های تحصیلی مربوط با معدل حدآقل 16
ج) دآشتن سن زیر  40سال
د) مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی آرشد یا دک تری
ه) دآرآ بودن رتبه کمتر آز  5000گروه های ریاض ی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر آز  2000س ایر
گروه ها در کنکور سرآسری و کنکور کارشناسی دآنشگاه آزآد آسالمی
تبصره :نحوه آعالم رتبه مربوط به فار آلتحصیالن دآنشگاه آزآد آسالمی ،توسط شورآی توسعه مدیریت
و سرمایه آنسانی تصویب و آعالم می شود.
ح) قبولی در آزمون عمومی و کسب حدآقل  60درصد آمتیاز آزمون در هر یک آز دو مرحله آزمون ک تبی و
مصاحبه آستخدآمی.
تبص ره  :1در مص احبه های آس تخدآمی به آفرآدی که دآرآی توآنمندی های زیر باش ند ،آمتیاز تعلق می
گیرد:
دآرآ بودن تجربه کاری موثر در شغل مرتبط در بخش دولتی و غیردولتیدآرآ بودن گوآهینامه های مهارتی بین آلمللی مرتبط با شغلتسلط به یک زبان خارجیتسلط به فناوری های نوین و نرمآفزآر های عمومی و تخصصی مرتبطدآش تن مدرک بین آلمللی زبان )… (ELTS, TOEFL, TOLIMO, GREبا حد نص اب نمرآت آعالمشده در آگهی آستخدآم
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آشنای ی به مقررآت آدآری ،مالی ،محاسباتی و برنامه ریزیعض ویت در بنیاد ملی نخبگان یا مش مولین جایزه تحص یلی یا دآنش آموخته برتر در هر یک آز مقاطعتحصیلی با آرآیه گوآهی آز بنیاد مذکور.
تبص ره  :2کارکنان رس می و پیمانی وآجد ش رآیط در آین ماده که در دس تگاه های دولتی آش تغال دآرند،
برآی آحرآز پست های مذکور می توآنند در آین رقابت شرکت نمایند در صورت پذیرفته شدن در دستگاه
های دیگر ،آنتقال آنان تابع قوآنین و مقررآت مربوطه می باشد.
ماده  -4برآی آس تفاده بهینه آز توآنمندی آفرآد مش مول آین مص وبه برآی هر یک آز معاونت های وزرآء،
س ازمان ها و آدآرآت کل س تادی و عناوین هم س طح ،حدآک ثر دو پس ت س ازمانی تحت عنوآن دس تیار ،آز
محل تغییر عنوآن پست های بالتصدی دستگاه ها در وآحدهای مربوطه آیجاد می گردد.
تبص ره :متناس ب با آین پس ت ها ،رش ته های ش غلی مربوط به تص ویب ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه
آنسانی می رسد.
ماده  -5فرآیند آنتخاب آفرآد مشمول عبارت آست آز:
برآورد تعدآد مورد نیاز و تعیین س همیه برآی هر کدآم آز دس تگاه ها توس ط س ازمان آدآری و آس تخدآمیکشور در سقف  2000نفر برآی تمام دستگاه های آجرآی ی مربوط
تعیین مدآرک تحصیلی مرتبط ،متناسب با شرآیط آحرآز طرح های طبقه بندی مشاغل و شایستگی هایشغلی مورد نیاز هر کدآم آز دستگاه های آجرآی ی
ص دور مجوز آس تخدآم برآی دس تگاه های مربوط توس ط س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور در چارچوبسهمیه تعیین شده
برگزآری آزمون عمومی توسط سازمان آدآری و آستخدآمی کشور طبق مقررآت ذی ربطمص احبه های تخص ص ی ش امل آرزیابی روآن ش ناختی و س نجش ش ایس تگی های عمومی ،تخص ص ی ومهارت ش غلی ،توس ط دس تگاه های آجرآی ی با مش ارکت موس س ات تایید ص الحیت ش ده و تحت نظارت و
رآهبری سازمان آدآری و آستخدآمی کشور.
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تبص ره :برنامه آموزش ی بدو آس تخدآم آین آفرآد توس ط س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور تنظیم و با
مشارکت دستگاه های آجرآی ی و مرآکز آموزشی معتبر آنجام می شود .آموزش های تخصصی توسط دستگاه
ها تنظیم و آجرآ می گردد.
ماده  -6آنتص اب و ص دور حکم آس تخدآم پیمانی پس آز طی مرآحل مذکور و تایید س ازمان آدآری و
آستخدآمی کشور ،توسط دستگاه ها آنجام می شود.
ماده  -7ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی نس بت به تعیین همطرآزی پس ت دس تیاری آقدآم می
کند.
تبص ره :دس تگاه های آجرآی ی در چارچوب آختیارآت قانونی ،منابع و آمکانات ،نس بت به آرآیه خدمات
رفاهی ،پردآخت مزآیا آز محل کمک های رفاهی و پردآخت فوق آلعادهها تا سقف مصوب به آفرآد مشمول
آقدآم نمایند.
ماده  -8دس تگاه ها موظفند آین آفرآد رآ در چارچوب ض وآبطی که س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور آبال
می نماید ،آرزیابی و در صورت موفقیت ،نسبت به تمدید قرآردآد و آرتقاء شغلی آنها آقدآم نمایند.
ماده  -9مسئولیت هدآیت و نظارت بر آجرآی آین مصوبه به عهده باالترین مقام دستگاه آجرآی ی ذی ربط
آس ت و س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور موظف آس ت گزآرش آجرآی آین مص وبه رآ در مقاطع یک س اله
به شورآی عالی آدآری آرآیه نماید.
ماده  -10آین مص وبه جایگزین مص وبه ش ماره  206/48892مورخ  1394/4/6ش ورآی عالی آدآری
گردیده و آز تاریخ آبال  ،الزم آالجرآ آست.
معاون رییس جمهور و دبیر شورآی عالی آدآری  -جمشید آنصاری
تعیین مشاغل عمومی دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره  220/91/41935مورخ 1391/11/4
معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1391/3/3بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد تبص ره ( )1ماده ( )70و ردیف های ( )1و ( )2بند
(ب) ماده ( )116قانون مدیریت خدمات کشوری ،ضمن تصویب مشاغل مشروحه زیر به عنوآن مشاغل
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عمومی دستگاه های آجرآی ی ،تعریف ،نمونه وظایف و مسئولیتها و شرآیط تصدی آین مشاغل رآ به شرح
پیوست تصویب نمود که مرآتب جهت آجرآ آبال می گردد:
الف  -عنوان مشاغل:
کارشناس آمور آدآری ،کاردآن آمور آدآری ،کارشناس برنامه و بودجه ،کاردآن برنامه و بودجه ،کارشناس
بررسی آسناد و مدآرک ،کاردآن بررسی آسناد و مدآرک ،بازرس ،مترجم ،متصدی آمور دفتری ،کارگزین،
مامور حرآس ت ،مس ئول آبال و آجرآ ،مس ئول دفتر ،رییس دفتر ،ماش ین نویس ،منش ی ،مس ئول
گزینش ،مس ئول خدمات مالی ،حس ابدآر ،حس ابرس ،کارش ناس حقوقی ،کاردآن حقوقی ،کارش ناس
روآبط عمومی ،کاردآن روآبط عمومی ،کارش ناس روآبط بین آلملل ،کاردآن روآبط بین آلملل ،کارش ناس
برنامه ریزی ،مش اور ،کارش ناس تحلیلگر س یس تم ،برنامه نویس س یس تم ،کارش ناس ش بکه ،کاردآن
ش بکه ،کارش ناس آمور س خت آفزآر رآیانه ،کاردآن آمور س خت آفزآر رآیانه ،آپرآتور ،نگهبان ،رآننده
مقامات ،س رآیدآر ،کارش ناس آمور فرهنگی ،کاردآن آمور فرهنگی ،کارش ناس آمور هنری ،کاردآن آمور
هنری ،مربی آمور هنری ،کارشناس آمور آموزشی ،کاردآن آمور آموزشی ،کارشناس آمور پژوهشی ،کاردآن
آمور پژوهشی ،کارشناس سمعی و بصری ،کاردآن سمعی و بصری ،ک تابدآر ،عکاس و فیلمبردآر.
ب  -تعاریف:
مش اغل عمومی به مش اغلی آطالق می گردد که بس ترس ازی و تمهید مقدمات حس ن آنجام وظایف و
مسئولیتهای آصلی(ذآتی) دستگاه رآ عهده دآر می باشد.
مدآرک همطرآز در ش رآیط آحرآز مش اغل ،به مدآرکی آطالق می ش ود که دآرآی آرزش آس تخدآمی بوده و با
تایید مرآجع ذیصالح صادر شده باشد.
ج  -سایر موارد:
آز تاریخ آبال آین مص وبه ،در آس تخدآم ،آنتص اب و آرتقای طبقه متص دیان مش اغل عمومی ،رعایت آین
ضوآبط ،آیین نامه آجرآی ی طرح طبقه بندی مشاغل و شرآیط آحرآز مشاغل آلزآمی آست.
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آدآمه خدمت و آرتقای طبقه و رتبه کارمندآنی که تا تاریخ آبال آین بخش نامه بر آس اس ض وآبط قبلی در
مش اغل ذی ربط آش تغال دآش ته آند و به موجب ض وآبط جدید غیر وآجد ش رآیط محس وب می ش وند در
همان شغل بالمانع آست.
مش اغل قابل تص دی توس ط روحانیون آهل تش یع و روحانیون آهل تس نن و حافظان قرآن کریم و موآرد
نظیر بر آساس مقررآت مربوط خوآهد بود.
بدیهی آس ت چنانچه ش ورآی توس عه و س رمایه آنس انی مش اغل دیگری رآ به عنوآن مش اغل عمومی تص ویب
نماید ،آین مشاغل به فهرست مشاغل عمومی آضافه خوآهد شد.
معاون رآهبری منابع آنسانی -هاجر تحریری نیک صفت
پیوست 41935
الزام دستگاه های اجرایاای به رعایت شرایط احراز مشاغل اختصاصی و عمومی  -بخشنامه شماره
 962201مورخ  1395/10/26سازمان اداری و استخدامی کشور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسه مورخ  1395/10/13با عنایت به تبصره های « »1و
« »2ماده ( )70قانون مدیریت خدمات کشوری و در آجرآی آجزآی « »1و « »2ماده ( )116قانون مدیریت
خدمات کشوری ،بنا به پیشنهاد سازمان آدآری و آستخدآمی کشور نحوه آقدآم دستگاه های آجرآی مشاغل
آختصاصی و عمومی آبالغی رآ به شرح ذیل تصویب نمود:
آز تاریخ آبال مشاغل آختصاصی و عمومی (موضوع ماده  70قانون مدیریت خدمات کشوری) رعایت
شرآیط آحرآز مشاغل یاد شده آلزآمی می باشد و دستگاه های آجرآی ی موظفند آز تاریخ آبال آین مصوبه
ظرف مدت  3ماه کلیه پست های سازمانی متصدیان مشاغل مورد عمل قبلی رآ در مشاغل آبالغی ذی ربط
تخصیص دهند و مشاغل قبلی آز درجه آعتبار ساقط می گردند .بدیهی آست آن دسته آز کارمندآنی که تا
تاریخ آبال آین مصوبه در مشاغل مربوط آشتغال دآشته آند و به موجب آین آبالغیه غیر وآجد شرآیط
محسوب می شوند حسب مورد در یکی آز مشاغل مربوط (آختصاصی  -عمومی) تخصیص خوآهند یافت و
آدآمه خدمت،آرتقاء رتبه وطبقه و آنتصاب آنان درمشاغل مورد تصدی پیش بینی شده بالمانع خوآهد بود.
رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
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تعیین مشاغل حراست به عنوان مشاغل عمومی  -بخشنامه شماره  1137033مورخ 1396/2/4
سازمان اداری و استخدامی کشور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1395/12/24بنا به پیش نهاد س ازمان آدآری و
آس تخدآمی کش ور و به آس تناد تبص ره « »1ماده ( )70و ردیف های « »1و « »2بند «ب» ماده ()116
قانون مدیریت خدمات کش وری ،مش اغل کارش ناس رآهبری حرآس ت ،کارش ناس حرآس ت نیروی آنس انی،
کارش ناس حرآس ت فناوری آطالعات ،کارش ناس حرآس ت آس ناد و مدآرک ،کارش ناس حرآس ت فیزیکی و
کاردآن حرآس ت رآ با عنایت به تعریف ،نمونه وظایف و مس ئولیت ها و ش رآیط آحرآز پیوس ت (ممهور به
مهر ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی) به عنوآن مش اغل عمومی در دس تگاه های آجرآی ی تص ویب
نمود که مرآتب جهت آجرآ آبال می گردد.آجرآی آین مص وبه به هیچ وجه نباید موجب توس عه تش کیالت
تفصیلی و پست های سازمانی دستگاه های آجرآی ی گردد.
معاون سرمایه آنسانی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور -علی آکبر آولیا
پیوست 1137033
تعیین مشاغل کارشناس نقشه برداری و کارشناس امور ساختمان به عنوان مشاغل عمومی  -بخشنامه
شماره  550254مورخ  1397/10/9سازمان اداری و استخدامی کشور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسه مورخ  1397/8/21بنا به پیشنهاد سازمان آدآری و
آستخدآمی کشور و به آستناد تبصره ( )1ماده ( )70و ردیف های « »1و « »2بند «ب» ماده ( )116قانون
مدیریت خدمات کشوری مشاغل کارشناس نقشه بردآری و کارشناس آمور ساختمان و تاسیسات رآ با عنایت
به تعریف ،نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرآیط آحرآز پیوست (ممهور به مهر شورآی توسعه مدیریت و
سرمایه آنسانی) به عنوآن مشاغل عمومی در دستگاه های آجرآی ی تصویب نمود که مرآتب جهت آجرآ آبال
می گردد.
در پایان خاطرنشان می سازد ،مفاد بخشنامه شماره  962201مورخ  1395/10/26آین سازمان در
خصوص مشاغل عمومی یادشده الزم آلرعایه آست.
معاون سرمایه آنسانی سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -سیدصدرآلدین صدری نوش آبادی
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اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری  -تصویب نامه
شماره/192909ت  48641ه مورخ  1391 /10/3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
جمهور
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۱/۹/۸به آس تناد آص ل یکص د و س ی و هش تم قانون آس اس ی جمهوری
آسالمی آیرآن تصویب نمود:
بازنش س تگانی که به عنوآن آفرآد مندرج در بندهای (آلف)( ،ب)( ،ج)( ،د) و (ه) ماده ( )۷۱قانون
مدیریت خدمات کش وری بکارگیری ش ده یا می ش وند ،در ص ورت تمایل ،آز مص ادیق ماده ( )۹۱قانون
آستخدآم کشوری تلقی و آز زمان آشتغال مجدد آعاده به خدمت محسوب می شوند و چنانچه به آین آفرآد
قبال پادآش پایان خدمت و خرید مرخصی پردآخت شده باشد در صورت بازنشستگی جدید ناشی آز آعاده
به خدمت به آزآی مدت آش تغال مجدد نیز مش مول پادآش پایان خدمت و خرید مرخص ی بوده و حقوق
بازنشستگی آنان برآساس وضع آخیر تعیین ،برقرآر و پردآخت می شود.
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
همطرازی پستهای مشاور  -تصویب نامه شماره /87-21460م/ت 41324ه مورخ 1387/9/25
هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1387/9/10به آستناد ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
 1386تصویب نمود:
نیمی آز پس تهای مش اور وزیر و نیمی آز پس تهای مش اور روس ای س ازمانهای مس تقلی که در رآس آنها معاون
رییس جمهور قرآر دآرد و پست آنان در تشکیالت مصوب مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری با ستاره
مش خص ش ده آس ت همطرآز مقامات موض وع بند(ه) ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب
1
 1386محسوب می شوند.

 1نظر شماره  307/25872ه مورخ  1388/6/2رییس مجلس شورآی آسالمی و تصویب نامه شماره /88-36119م /ت 42799ه
مورخ  1388/11/25هیئت وزیرآن (آز تاریخ ملغی آالثر شدن آصالح می گردد)
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در وزآرتخانه ها و س ازمانهای مذکور در بند ( )1آین تص ویب نامه،روس ای آمور ،مرآکز و موس س اتی که زیر
نظر مس تقیم وزیر یا رییس س ازمان قرآر دآرد همطرآز مقامات موض وع بند(ه) ماده ( )71قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب  1386محسوب می شوند.
آین تص ویب نامه ص رفا ش امل وزآرتخانه ها و معاونت های رییس جمهوری آس ت که تش کیالت و پس تهای
س ازمانی آنها پس آز تاریخ  1386/9/15توس ط معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور
تایید و آبال شده یا خوآهد شد.
معاون آول رییس جمهور
همطرازی پستهای مشاور وزیر  -بخشنامه شماره  200/30498مورخ  1389/6/9معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ب ا عن ای ت ب ه آین ک ه در آجرآی بن د ( )1تص وی ب ن ام ه ش م اره /87-21460م/ت41324ه مورخ
 1387/9/25هیئت محترم وزیرآن نیمی آز پس تهای مش اور وزیر و مش اور روس ای س ازمانهای مس تقلی که
در رآس آنها معاون رییس جمهور قرآر دآرد مش روط به آین که تش کیالت آنها پس آز تاریخ 1386/9/15
توس ط آین معاونت تایید و آبال ش ده باش د به آنتخاب آنان همطرآز مقامات موض وع بند(ه) ماده ()71
قانون مدیریت خدمات کش وری (معاونین وزرآء) محس وب می گردند ،لذآ آن دس ته آز مش اورآن مقامات
مورد آش اره که در ش مول مص وبه مذکور قرآر نمی گیرند ،همطرآز مدیر کل و مش اورآن معاونین وزرآء
همطرآز معاون مدیر کل محسوب می گردند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
همطرازی معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور  -تصویب نامه شماره
/203243ت  45664ک مورخ  1389/9/13وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک درجلس ه مورخ  ۱۳۸۹/ ۸/ ۲به آس تناد تبص ره
( )۱ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب  -۱۳۸۶و با رعایت بند ( ط ) تص ویب نامه
شماره / ۱۵۸۷۹۵ت ۳۸۸۵۶ه مورخ  ۱۳۸۶/ ۱۰/ ۱تصویب نمودند:
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معاونان دبیرکل ش ورآی عالی آمور آیرآنیان خارج آز کش ور ( ۴نفر) همطرآز مقامات موض وع بند «ه» ماده
( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب  -۱۳۸۶محسوب می شوند.
آین تصویب نامه در تاریخ  ۱۳۸۹/ ۹/ ۱۳به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
همطرازی رییس و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور  -تصویب نامه شماره/35468ت
 45447ک مورخ  1392/2/20وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
تصویب نامه در خصوص همطرآزی رییس و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور با موضوع بند (د)
و (ه) ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری نهاد ریاست جمهوری  -معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
آنس انی رییس جمهور وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک به آس تناد تبص ره ()1
ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب -1386و با رعایت جزء (ط) بند ( )1تص ویب نامه
شماره /158795ت38856ه مورخ  1386/10/1تصویب نمودند :
رییس بازرس ی دفتر رییس جمهور همطرآز مقامات موض وع بند (د) ماده )(71قانون مدیریت خدمات
کش وری  -مص وب -1386و معاونین رییس بازرس ی دفتر رییس جمهور همطرآز مقامات موض وع بند (ه)
ماده یادشده محسوب می شوند .
آین تصویب نامه در تاریخ  1390/2/14به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست .
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
همطرازی معاونین معاونت توسعه روستایاای و مناطق محروم کشور  -تصویب نامه شماره/131608
ت  50643ک مورخ  1393/11/5وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلس ه  ۱۳۹۳/۱۰/۷به آس تناد تبص ره ()۱
ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب  - ۱۳۸۶و با رعایت جزء (ط) بند ( 1تص ویب نامه
شماره /۱۵۸۷۹۵ت۳۸۸۵۶ه مورخ  )۱۳۸۶/۱۰/۱تصویب کردند:
معاونین معاونت توس عه روس تای ی و مناطق محروم کش ور ،همطرآز مقامات موض وع بند «ه» ماده ()۷۱
قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب  - ۱۳۸۶محسوب می شوند.
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آین تصویب نامه در تاریخ  ۱۳۹۳/۱۱/۲به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
همطرازی رییس سازمان ملی استاندارد ایران  -تصویب نامه شماره /28796ت  51426ک مورخ
 1394/3/9وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلس ه  ۱۳۹۳/۱۲/۲۴به آس تناد تبص ره
( )۱ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب  -۱۳۸۶و با رعایت جزء (ط) بند ( )۱تص ویب
نامه شماره /۱۵۸۷۹۵ت۳۸۸۵۶ه مورخ  ۱۳۸۶/۱۰/۱تصویب کردند:
رییس س ازمان ملی آس تاندآرد آیرآن ،همطرآز مقامات موض وع بند «د» ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات
کشوری  -مصوب  -۱۳۸۶محسوب می شود.
آین تصویب نامه در تاریخ  ۱۳۹۴/۳/۶به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
همطرازی شهرداران کالنشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر  -تصویب نامه شماره
/106111ت  54846ه مورخ  1396/8/27هیئت وزیران
ش هردآرآن کالنش هرهای با جمعیت بیش آز یک میلیون نفر ،همطرآز مقامات موض وع بند (ه) ماده ()71
قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب  -138۶تعیین می شوند.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
همطرازی معاونین سازمان ملی استاندارد ایران  -تصویب نامه شماره /107821ت  52504ه مورخ
 1397/8/15هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1397/8/13به پیشنهاد شماره  142534مورخ  1397/3/28سازمان آدآری و
آس تخدآمی کش ور و به آس تناد تبص ره ( )1ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری  -مص وب -1386
تصویب کرد:
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معاونین س ازمان ملی آس تاندآرد آیرآن ،همطرآز مقامات بند (ه) ماده ( )71قانون مدیریت خدمات
کشوری -مصوب  -1386تعیین می شوند.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
تسری امتیاز مقامات ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری به ایثارگران  -تصویب نامه شماره
/107448ت  44444ک مورخ  1391/5/28وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1391/5/15به آستناد تبصره
( )4ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب  -1386و با رعایت تص ویب نامه ش ماره
 38856/158795ه مورخ  1386/10/01تصویب نمودند:
 -1آمتیاز مقامات موض وع ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری ،مندرج در بند (د) ماده ()65
قانون برنامه پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن مبنی بر آجازه آنتقال و ماموریت بیش آز ش ش ماه در
یک نوبت یا چند نوبت آز موس س ات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزآرتخانه ها ،موس س ات و ش رک تهای
دولتی موض وع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کش وری ،جانبازآن ،آزآدگان و فرزندآن ش هدآ که آز
موس س ات و نهادهای یاد ش ده به وزآرتخانه ها ،موس س ات و ش رک تهای دولتی منتقل و یا مامور ش ده یا می
شوند و به پستهای مدیرکل و یا باالتر منصوب می گردند ،تسری می یابد.
 -2هر گونه آنتقال و یا ماموریت آفرآد موض وع بند ( )1آز موس س ات و نهادهای آش اره ش ده به وزآرتخانه
ها ،موس س ات و ش رک تهای دولتی ،منوط به پیش نهاد باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی مقص د و تص ویب
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی میباشد.
آین تصویب نامه در تاریخ  1391/5/22به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکاتهای دولتی با
قانون مدیریت خدمات کشوری  -بخشنامه شماره /1478م  18/مورخ  1395/4/2سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
ش ورآی حقوق و دس تمزد در جلس ه مورخ  1395/2/13بنا به پیش نهاد س ازمان مدیریت و برنامهریزی
کش ور و با آس تناد به موآد ‹‹ ››72و ‹‹ ››74قانون مدیریت خدمات کش وری دس تورآلعمل نحوه تطبیق
حقوق و مزآی ای م دیرآن ع ام ل و آعض ای هیئ ت م دیره ش رک ته ای دولتی ی ا ق انون م دیری ت خ دم ات
کش وری که آز تاریخ  1395/1/1قابل آجرآس ت رآ تص ویب نمود ،دس تورآلعمل مزبور ممهور به مهر
شورآی حقوق و دستمزد به شرح پیوست آیفاد میگردد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی -علی صفدری
ش ورآی حقوق و دس تمزد در جلس ات مورخ  1394/11/19و  1395/2/13بنا به پیش نهاد س ازمان
مدیریت و برنامهریزی کش ور و به آس تناد موآد ( )72و ( )74قانون مدیریت خدمات کش وری -مص وب
 -1386دستورآلعمل نحوه تطبیق حقوق و مزآیای مدیرآن عامل و آعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی
رآ آز تاریخ  1395/1/1به شرح زیر تصویب نمود:
" دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی با
قانون مدیریت خدمات کشوری"
در آجرآی مفاد ماده ( )72قانون مدیریت خدمات کش وری نحوه توزیع آمتیاز ش غلی ،مدیرآن عامل و
آعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی به شرح ذیل تعیین میگردد.
ماده -1آمتیاز ش غلی مدیرآن عامل و آعض اء موظف هیئت مدیره ش رکتهای مش مول ماده ( )72قانون
مدیریت خدمات کش وری با توجه به نوع وظایف ،حس اس یت ،س طح تخص ص ،تاثیر و نقش آقتص ادی
ش رکت نوع تولید و خدمات ،کارآی ی و آثربخش ی و س هم ش رکت آز درآمد ملی برآس اس جدول زیر تعیین
میشود:
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گروه شرکت
آلف1
آلف2
ب1
ب2
ج1
ج2
د

مدیرآن عامل
15500
14500
12500
11500
9500
8500
7500
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آعضاء هیئت مدیره
14000
13000
11000
9000
8000
7000
6500

تبصره -آمتیاز شغلی مدیرآن عامل و آعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی برآساس آمتیازآت جدول فوق
با آعمال ض ریب ریالی حقوق کارکنان دولت که هر س ال تعیین میگردد ،محاس به خوآهد ش د( .ض ریب
ریالی برآی سال  1541 ،1395ریال میباشد)
ماده -2به آستناد قسمت آخر ماده ( )72قانون مدیریت خدمات کشوری ،مدیرآن عامل و آعضای هیئت
مدیره ش رکتهای دولتی ،حس ب مورد آز آمتیازآت حق ش اغل و فوقآلعاده های مذکور در ماده ()68
همانند سایر کارکنان مشمول آین قانون ،برآساس دستورآلعمل و ضوآبط مورد عمل بهرهمند خوآهند شد.
تبص ره -فوقآلعاده ویژه موض وع تص ویب نامه ش ماره /138091ت  5000ه مورخ 1393/11/15
هیئت وزیرآن و آص الحیه بعدی آن به میزآن س ی و پنج درص د حقوق و فوق آلعاده های مس تمر به مدیرآن
عامل و آعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی قابل پردآخت آست.
ماده -3حقوق و مزآیای مدیرآن عامل و آعض ای هیئت مدیره ش رکت های دولتی در آجرآی ماده ()78
قانون مدیریت خدمات کش وری تطبیق دآده میش ود و درص ورتیکه حقوق و مزآیای مش مول کس ور
بازنش س تگی آنان که به موجب قوآنین و مقررآت قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد تا میزآن دریافتی
قبلی ،تفاوت تطبیق دریافت خوآهند نمود.
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ماده  -4حقوق و مزآیای مدیرآن عامل و آعض ای هیئت مدیره ش رکتهای دولتی که برآس اس س یاس تهای
مص وب مقام معظم رهبری باید به بخش غیر دولتی وآگذآر گردند ،در آجرآی تبص ره ماده ( )72قانون
مدیریت خدمات کشوری ،به شرح زیر تعیین میشود:
حقوق و مزآیای مدیرعامل همطرآز مش اغل ردیف (( )1معاون موس س ه) و حقوق و مزآیا آعض اء هیئت
مدیره همطرآز مش اغل ردیف (( )2مدیر کل) موض وع جدول ش ماره ( )6فص ل دوم بخش نامه ش ماره
 200/14593مورخ  1388/2/21تعیین میگردد.
ماده  -5فوقآلعاده خاص موضوع بند (ح) ماده ( )50قانون برنامه پنجم توسعه ،مدیرآن عامل و آعضاء
هیئت مدیره ش رکتهای دولتی که مص وبه مربوطه رآ آز مرآجع ذیص الح آخذ نمودهآند ،به قوت خود باقی
آست.
فوق العاده بهره وری (کارایاای)  -تصویب نامه شماره/79010ت45911ک مورخ 1390/4/15
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت
آلک ترونیک در جلسه مورخ  1390/1/21بنا به پیشنهاد شماره  200/46041مورخ  1389/9/8معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و به آستناد ماده ) (73قانون مدیریت خدمات کشوری -
مصوب  -1386و با رعایت جزء «ط» بند ( )1تصویب نامه شماره /158795ت38856ه مورخ
 1386/10/1آیین نامه آجرآی ی ماده یادشده رآ به شرح زیر تصویب نمودند :
ایین نامه اجرایاای ماده ) (73قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  -1در آین آیین نامه آصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
آلف  -قانون :قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب -1386
ب  -ش رک تهای دولتی :ش رک تهای دولتی که بر آس اس س یاس تهای مص وب مقام معظم رهبری در مورد آص ل
چهل و چهارم ( )44قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن باید در آختیار دولت بمانند .
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ماده  -2شرک تهای دولتی به منظور آفزآیش سود حاصل ،آثرگذآری در توسعه آقتصادی کشور و عملکرد و
بهره وری ،می توآنند به ش رح زیر نس بت به پردآخت فوق آلعاده بهره وری به طور غیرمس تمر به کارمندآن
خود آقدآم نمایند :
آلف  -مدیرعامل حدآک ثر به میزآن چهل درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی
ب  -آعض ای هیئت مدیره و معاونان ش رک تها حدآک ثر به میزآن س ی و پنج درص د حقوق ثابت با تص ویب
مجمع عمومی
پ  -سایر مدیرآن حدآک ثر به میزآن سی درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره
ت  -کارمندآن حدآک ثر به میزآن بیست درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره
ماده  -3میزآن س ود حاص ل ،میزآن آثرگذآری در توس عه آقتص ادی کش ور و عملکرد و بهره وری ش رک تهای
دولتی ،هر س اله بر آس اس گزآرش های قانونی آرآیه ش ده توس ط وزآرت آمور آقتص ادی و دآرآی ی و معاونتهای
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی و برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور آرزیابی می شود .
ماده  -4فوق آلعاده بهره وری موض وع آین آیین نامه ص رفا به هفتاد درص د آز کارمندآن ش رک تهای دولتی
قابل پردآخت می باشد .
ماده  -5مش موالن آین آیین نامه ص رفا می توآنند آز یکی آز فوق آلعاده موض وع آین آیین نامه و یا فوق
آلعاده کارآی ی موضوع بند ( )6ماده ) (68قانون آستفاده نمایند .
آین تصویب نامه در تاریخ  1390/3/18به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست .
معاون آول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی
تعیین اعضای شورای حقوق و دستمزد  -تصویب نامه شماره /70360ت  46784ه مورخ
 1390/4/4هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1390/3/18به آس تناد ماده ( )74قانون مدیریت خدمات کش وری -
مصوب  -1386تصویب نمود:
وزیرآن علوم ،تحقیقات و فناوری و کار و آمور آجتماعی به عنوآن آعض ای منتخب هیئت وزیرآن در ش ورآی
حقوق و دستمزد تعیین می شوند.
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تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره 647444
مورخ  1395/5/11سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ش ورآی حقوق و دس تمزد در جلس ه مورخ  1395/4/23به آس تناد ماده ( )74قانون مدیریت خدمات
کش وری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزآیا و س ایر پردآختی های دس تگاه های آجرآی ی موآرد زیر
رآ تصویب نمود:
 -1دستگاه های مشمول آین مصوبه عبارتند آز:
دس تگاه های آجرآی ی مش مول ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کش وری آز جمله مس تثنیات ماده ()117
نظیر آعض ای هیئت علمی ،قض ات ،مجلس ش ورآی آس المی و مرکز پژوهش های مجلس ،موس س ات و
نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر س ازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری آز جمله بنیاد مس تض عفان و
ش رک تهای تابعه آن ،کمیته آمدآد ،س تاد آجرآی ی فرمان حض رت آمام و ش رک تهای تابعه آن و ش هردآری ها و
 ،)...مجمع تش خیص مص لحت نظام ،مجلس خبر گان رهبری ،ش ورآی نگهبان ،هیئتهای مس تش اری و
دیوآن محاس بات ،نیروهای مس لح ،همچنین مش مولین بند (ب) ماده ( )20قانون برنامه پنجم توس عه،
قوه قض اییه ،ص دآ و س یمای جمهوری آس المی آیرآن ،بانکهای دولتی ،بانک مرکزی ،بیمه آیرآن ،کلیه
سازمانها و شرک تهای دولتی ،سازمان آنرژی آتمی و شرک تهای تابعه ،وزآرت نفت و شرک تهای تابعه ،سازمان
گسترش و نوسازی صنایع آیرآن ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی آیرآن ،سازمان صنایع
کوچک و ش رک تهای ص نعتی ،ش رکت ش هرک های کش اورزی ،وزآرت آطالعات ،دبیرخانه ش ورآی آمنیت
ملی ،دبیرخانه ش ورآی عالی آنقالب فرهنگی ،مناطق آزآد آقتص ادی و تجاری ،س تاد مبارزه با موآد مخدر،
س تاد مبارزه با قاچاق کاال و آرز ،ص ندوق توس عه ملی ،بنگاه های ی که در آجرآی قانون آجرآی س یاس تهای
آصل  44قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن به بخش غیردولتی وآگذآر گردیده و آک ثریت آعضای هیئت
مدیره آنها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسئول یا مسئوالن دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاه های ی
که به نحوی آز بودجه کل کشور برآی پردآخت حقوق و مزآیا آستفاده می نمایند.
 -2س قف خالص پردآختی ماهیانه مقامات آرش د س یاس ی موض وع بندهای آلف ،ب و ج ماده ( )71قانون
مدیریت خدمات کش وری ش امل :روس ای س ه قوه ،معاون آول رییس جمهور ،نوآب رییس مجلس ش ورآی
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آس المی ،آعض ای ش ورآی نگهبان ،وزرآء ،نمایندگان مجلس ش ورآی آس المی و معاونین رییس جمهور و
مقامات همطرآز پس آز کسور قانونی و مالیات باید کمتر آز ده میلیون تومان باشد.
 -3س قف خالص پردآختی ماهیانه به س ایر مقامات و کلیه مدیرآن و کارکنان مش مول آین مص وبه پس آز
کس ر قانونی و مالیات نباید آز  3برآبر س قف حقوق تعیین ش ده در ماده ( )76قانون مدیریت خدمات
کشوری تجاوز نماید .متوسط آین سقف به طور سالیانه مالک محاسبه خوآهد بود.
تبص ره -پردآخت به کارکنان و مدیرآن ش اغل در وآحدهای عملیاتی مس تقر در مناطق جغرآفیای ی بد آب و
هوآ و محروم آز تس هیالت زندگی (به تش خیص ش ورآی حقوق و دس تمزد) تا س ی درص د باالتر آز س قف مقرر
در آین بند بالمانع آست.
 -4هر گونه وجهی نظیر پادآش ،حق آلزحمه ،حق آلتحقیق و موآرد مش ابه که با رعایت ض وآبط قانونی
توسط سایر دستگاه های بند ( )1مصوبه به کارکنان دستگاه های مشمول مصوبه پردآخت می گردد ،در
سقف موضوع آین بند لحاظ خوآهد شد.
تبص ره -پادآش موض وع بند آلف ماده ( )50قانون برنامه پنجم توس عه که س الیانه در ض وآبط آجرآی ی
بودجه تعیین می شود ،عیدی ،حق ماموریت روزآنه دآخل و خارج آز کشور و فوق آلعاده آشتغال خارج
آز کش ور 1و حق آلتدریس کارکنان وآجد ش رآیطی که در خارج آز وقت آدآری با ض وآبط مربوط آنجام می
شود ،مشمول سقف پردآخت مقرر در آین مصوبه نمی باشد.
 -5کارآنه گروه پزش کی ش اغل در وآحدهای عملیاتی و درمانی مش مول مص وبه آی آس ت که حدآک ثر ظرف
یکماه به تصویب شورآی حقوق و دستمزد می رسد.
 -6ذی حسابان و مدیرآن مالی دستگاه های آجرآی ی آز هر گونه پردآخت که فاقد موآفقت شورآی حقوق و
دستمزد آست ،خوددآری نمایند .دستگاه های نظارتی بر آین آمر نظارت الزم رآ معمول نمایند.
 -7ضوآبط آین دستورآلعمل آز تاریخ  1395/5/1الزم آالجرآ می باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -محمدباقر نوبخت

 1بخشنامه شماره  54962مورخ  1398/2/10سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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فوق العاده خاص کارکنان بانکها  -قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1389/10/15مجلس شورای
اسالمی
ماده - 50
ح  -هرگونه پردآخت خارج آز مقررآت فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری ممنوع آس ت مگر در
مورد فوق آلعاده خاص ش رک تهای دولتی و بانکها و بیمه های مش مول ماده ( )4و قس مت آخیر ماده ()5
قانون مدیریت خدمات کش وری که طبق دس تورآلعمل مص وب کار گروهی مرکب آز معاونت ،معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و باالترین مقام دستگاه متقاضی ،آقدآم می شود.
دستورالعمل فوق العاده خاص کارکنان بانکهای دولتی  -صورتجلسه شماره  196423مورخ
1393/11/27
دستورالعمل فوق العاده خاص کارکنان بانکهای دولتی
به آس تناد بند (ح) ماده ( )50قانون برنامه پنجم توس عه ،بنا به پیش نهاد مدیرآن عامل بانک های دولتی
و به منظور آفزآیش بهره وری کارکنان ،دس تورآلعمل نحوه محاس به و پردآخت فوق آلعاده خاص کارکنان
بانک های دولتی (ملی آیرآن ،س په ،کش اورزی ،مس کن ،توس عه ص ادرآت آیرآن ،ص نعت و معدن،
توسعه تعاون و پست بانک آیرآن) به شرح زیر تصویب گردید:
 -1فوق آلعاده خاص کارکنان بانک های دولتی در کلیه رده های ش غلی ،هر س اله معادل حاص ل ض رب
آمتیاز شغل در ضریب ریالی تعیین می گردد.
 -2آین دستورآلعمل آز تاریخ  1393/12/1قابل آجرآ می باشد.
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لزوم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد برای ادامه پرداخت فوق العاده خاص  -تصویب نامه
شماره /33267ت  52982ه مورخ  1395/3/22هیئت وزیران(ضوابط اجرایاای قانون بودجه سال
)1395
ماده  -31در آجرآی ماده ( )74قانون مدیریت خدمات کش وری ،کلیه دس تگاه های آجرآی ی  1که پیش آز
سال  1395در آجرآی مصوبات مرآجع مربوط و بدون موآفقت شورآی حقوق و دستمزد نسبت به برقرآری
حقوق یا فوق آلعاده آی کرده آند ،مجاز به آجرآ و پردآخت آن در س ال  1395نمی باش ند .آخذ مص وبه
ش ورآی مذکور برآی آس تمرآر آین پردآخت ها آلزآمی آس ت .در آجرآی تبص ره ماده ( )74قانون مذکور،
برقرآری هر گونه آفزآیش حقوق و مزآیای جدید توس ط مرآجع قانونی در س ال جاری بدون موآفقت ش ورآی
مذکور ممنوع و غیرقابل آجرآ بوده و تصویب یا آجرآی آن تصرف در آموآل عمومی محسوب می گردد.
مجوز شورای حقوق و دستمزد برای ادامه پرداخت فوق العاده خاص  -نامه شماره /110/9066دم
مورخ  1395/5/26سازمان اداری و استخدامی کشور
بر آس اس مص وبه مورخ  1395/4/5ش ورآی حقوق و دس تمزد ،پردآخت فوق آلعاده خاص بانک ها
موض وع بند (ح) ماده  50قانون برنامه پنجم توس عه که قبال طبق ض وآبط و مقررآت به تص ویب رس یده
آست بالمانع آست.
رییس آمور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورآها سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -همت علی شاهنظری

 1نامه شماره  52982/34987مورخ  1395/3/25دبیر هیئت دولت
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فصل یازدهم قانون  -ارزیابی عملکرد
نظام مدیریت عملکرد  -تصویب نامه شماره  44327/4225مورخ  1389/1/14وزیران عضو
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد موآد ( )81و ) (82قانون مدیریت
خ دم ات کش وری -مص وب  -1386و ب ا رع ای ت جزء ط بن د ( )1تص وی ب ن ام ه ش م اره
/158795ت38856ه مورخ  1386/10/1آیین نامه آجرآی ی موآد یادش ده رآ به ش رح ذیل موآفقت
نمودند:
ایین نامه اجرایاای مواد ( )81و ) (82قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1کلیه دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:
آلف  -برنامه رآهبردی خود رآ در چارچوب تکالیف قانونی تهیه و برنامه های عملیاتی س االنه رآ با تعیین
آهدآف کمی در رآستای برنامه رآهبردی تدوین نمایند.
ب -نظام آرزیابی عملکرد رآ با در نظر گرفتن وآحدهای آس تانی ،موس س ات و س ازمانهای وآبس ته در س ه
سطح سازمان ،مدیرآن و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و آختصاصی مستقر نمایند.
تبص ره :نحوه و فرآیند آرزیابی عملکرد مدیرآن و کارکنان بر آس اس دس تورآلعملی خوآهد بود که آز س وی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آبال می شود.
ج -نظام پاس خگوی ی در مقابل عملکرد رآ در س طوح س ازمان ،مدیرآن و کارکنان مس تقر نمایند ،به نحوی
که کارکنان ،مدیرآن و س ازمان در چارچوب تکالیف قانونی و وظایف محول ش ده پاس خگوی عملکرد خود
در مقابل مسئوالن مافوق ،مرآجع ذیصالح و دیگر ذینفعان باشند.
د -نظام جمع آوری دآده های عملکرد رآ در س طوح س تاد ،آس تان ،س ازمانها و موس س ات وآبس ته با
زمانبندی مشخص به صورت یکپارچه و منسجم مستقر نمایند.
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ه  -نظام تحلیل دآده های عملکرد رآ مس تقر نمایند ،به طوری که تبدیل دآده های خام به آطالعات و
دآنش به نحوی ص ورت پذیرد که زمینه به کارگیری دآنش حاص ل ش ده در جهت بهبود عملکرد س ازمان،
مدیرآن و کارکنان فرآهم شود.
و -س از و کار آس تفاده آز نتایج آرزیابی عملکرد رآ به نحوی فرآهم نمایند که ض من رفع نقاط ض عف ،موآنع
و مشکالت موجود ،زمینه آرتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان ،مدیرآن و کارکنان فرآهم شود.
ز -بر آساس فرآیند نظام مدیریت عملکرد نسبت به تدوین گزآرش خود آرزیابی در آبعاد شاخصهای عمومی
و آختص اص ی آقدآم و میزآن تحقق آهدآف برنامه ها و بهره وری رآ به ص ورت دوره آی و منظم به معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آرآیه نمایند.
ح -فرآیند آجرآی ی نظام مدیریت عملکرد دستگاه رآ در رآستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر
در معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور مکانیزه نمایند به نحوی که آمکان آرتباط و
نظارت همزمان معاونت با دس تگاه و همچنین س تاد دس تگاه با وآحدهای آس تانی و موس س ات وآبس ته
فرآهم گردد.
تبص ره :دفاتر مدیریت عملکرد دس تگاه (آرزیابی عملکرد و پاس خگوی ی به ش کایات) که زیر نظر باالترین
مقام دستگاه فعالیت می نمایند ،مسئولیت آستقرآر و آجرآی نظام مدیریت عملکرد رآ به عهده دآرند.
ماده  -2آس تاندآری ها در چارچوب نظام مدیریت عملکرد و بر آس اس دس تورآلعمل های ی که آز س وی
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور آبال می ش ود ،دس تگاه های آجرآی ی آس تان رآ
آرزیابی و ض من بهره بردآری آز نتایج حاص ل ش ده در برنامه ریزیها و تص میم گیریها ،گزآرش مربوط رآ به
باالترین مقام دستگاه آجرآی ی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آرسال نمایند.
ماده  - 3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور مکلف آست:
آلف  -محورها و ش اخص های عمومی آرزیابی عملکرد دس تگاه های آجرآی ی رآ در دو س طح ملی و آس تانی به
همرآه ض ریب آهمیت محورها و ش اخص ها با همکاری دس تگاه های آجرآی ی در س طح ملی و آس تانی تدوین
نموده و حدآک ثر تا پایان بهمن ماه هر س ال برآی آرزیابی عملکرد س ال آتی به دس تگاه های آجرآی ی و
آستانها آبال نماید.
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ب -محورها ،ش اخص های آختص اص ی آرزیابی عملکرد ،ض ریب آهمیت ،آس تاندآرد عملکرد و برش های
آس تانی پیش نهاد ش ده آز س وی دس تگاه های آجرآی ی رآ با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی
رییس جمهور تدوین و حدآک ثر تا پایان بهمن ماه هر س ال برآی آرزیابی عملکرد و آختص اص بودجه س ال
آتی به دستگاه آبال و بر آجرآی آنها نظارت نماید.
تبص ره :چنانچه تص ویب بودجه س االنه بعد آز آبال ش اخص ها آنجام ش ود ،مغایرتهای آحتمالی به دس تگاه
ها آبال خوآهد شد.
ج -گزآرش آرزیابی عملکرد دس تگاه های آجرآی ی رآ در دو بعد ش اخص های عمومی و آختص اص ی بررس ی و
تحلی ل و گزآرش ج امع آرزی ابی عملکرد دس تگ اه ه ا رآ پس آز ت دوین ب ه رییس جمهور و مجلس ش ورآی
آسالمی آرآیه نماید.
د -سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد رآ با هدف نظارت ،پیگیری و گزآرش گیری آز عملکرد دستگاه های
آجرآی ی ،مکانیزه نماید.
ه  -دس تورآلعمل های آجرآی ی مربوط به نحوه آس تقرآر نظام مدیریت عملکرد (فص ل یازدهم) در دس تگاه
های آجرآی ی رآ ظرف مدت سه ماه پس آز آبال آین آیین نامه آبال نماید.
و -بر آس اس ش اخص های کیفی و آرزیابی مدیریت عملکرد ،نس بت به ص دور مجوز تش ویق مدیرآن و
کارکنان آز محل ص رفه جوی ی بودجه در قالب فوق آلعاده ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری
آقدآم نماید.
ماده  - 4مدیرآنی که موفق به تحقق هشتاد درصد آز شاخص کیفی و صرفه جوی ی در منابع شوند آز محل
منابع صرفه جوی ی می توآنند فوق آلعاده بندهای ( )5و ( )6ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری رآ
بر آساس دستورآلعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور پردآخت نمایند.
ماده  -5معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور قیمت تمام شده فعالیتها یا هزینه سرآنه هر
دستگاه رآ محاسبه و آعالم خوآهد کرد.
آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/1/9به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمد رضا رحیمی
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دامنه شمولیت نظام مدیریت عملکرد  -بخشنامه شماره  200/90/2702مورخ 1390/2/11
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با توجه به آبهامات دستگاه های آجرآی ی و آستعالم های به عمل آمده در خصوص دآمنه شمول آیین نامه
آجرآی ی موآد  81و 82قانون مدیریت خدمات کش وری موض وع آس تقرآر نظام جامع مدیریت عملکرد
دس تگاه های آجرآی ی کش ور(تص میم نامه ش ماره  44327/4225تاریخ  1389/1/14وزیرآن عض و
کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک) آعالم می دآرد:
تم امی وزآرتخ انه ها ،س ازمان ها ومع اونت های وآبس ت ه به ریاس ت جمهوری با تم امی س ازمانه ا،
موس س ات،ش رک تها ،مرآکز و وآحدهای وآبس ته و تابعه خود مکلفند ض من آس تقرآر کامل نظام مدیریت
عملکرد در دستگاه و آجرآی آیین نامه صدرآالشاره،گزآرش مربوط به عملکرد دستگاه در آبعاد شاخصهای
عمومی و آختص اص ی رآ هر س ال بر آس اس دس تورآلعمل های آبالغی آز س وی آین معاونت آرس ال نمایند.
بدیهی آست آین بخشنامه وآحدهای آستانی دستگاه های مشمول رآ نیز در بر خوآهد دآشت .ضمنا تمامی
موس س ات و ش رک تها آز جمله بانکها،بیمه ها و  ...تا زمانی که بیش آز  50درص د س هام آنها به بخش غیر
دولتی وآگذآر نشده باشد ،مشمول آین بخشنامه خوآهند بود .
معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
نحوه محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران استانی دستگاه ها  -بخشنامه شماره 213/91/36714
مورخ  1391/9/11معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
نظر به مفاد تبص ره یک بند  4ماده یک دس تورآلعمل آجرآی ی آرزیابی عملکرد کارمندآن(بخش نامه ش ماره
 200/11942تاریخ  )1390/5/22در خص وص آرزیابی عملکرد مدیرآن دس تگاه های آجرآی ی مس تقر در
آستان ها بر آساس شاخص های عمومی و آختصاصی آرزیابی عملکرد موضوع بندهای (آلف) و (ب) ماده
 3آیین نامه آجرآی ی موآد  81و  82قانون مدیریت خدمات کش وری و همچنین تبص ره  2مص وبه ش ماره
 206/6653تاریخ  1390/2/23ش ورآی عالی آدآری مبنی بر تایید س طح بندی دس تگاه های آجرآی ی
آستانی آز سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور ،الزم آست نکات زیر مورد توجه
قرآر گیرد:
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 -1الزم آس ت آس تاندآری ها هر س اله س طح بندی دس تگاه های آجرآی ی آس تان رآ پس آز آخذ تاییدیه آز
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور ،به دستگاه های آجرآی ی آستان آعالم نمایند.
 -2به منظور آس تاندآردس ازی و آیجاد تعادل بین س طح تعیین ش ده برآی دس تگاه های آجرآی ی آس تان و
آمتیاز مک تس به آز س وی مدیرآن کل دس تگاه ها ،ض روری آس ت قبل آز آعالم آمتیاز مدیرآن کل دس تگاه
های آجرآی ی آستان به دفاتر آرزیابی عملکرد و پاسخگوی ی به شکایات ستاد ،آبتدآ آمتیاز مک تسبه آز سوی
دس تگاه بر مبنای  ،2000به آمتیاز بر مبنای  100تبدیل ش ده س پس برآی تعیین آمتیاز مدیرآن آرزیابی
عملکرد در دستگاه های سطوح عالی ،خوب و متوسط به شرح زیر عمل خوآهد شد:
آلف -س طح عالی -چنانچه بر آس اس تاییدیه معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور،
دس تگاه در س طح عالی قرآر گرفته باش د ،طبق فرمول زیر آمتیاز مدیرکل آن دس تگاه محاس به و آعالم می
گردد:
حد پایین سطح عالی آعالم شده آز سوی معاونت برآی آستان × 90/آمتیاز مک تسبه دستگاه بر مبنای =100
آمتیاز مدیرکل دستگاه

ب -سطح خوب -چنانچه بر آساس تاییدیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور،
دستگاه در سطح خوب قرآر گرفته باشد ،طبق فرمول زیر آمتیاز مدیرکل آن دستگاه محاسبه و آعالم می
گردد:
حد پایین سطح خوب آعالم شده آز سوی معاونت برآی آستان × 75/آمتیاز مک تسبه دستگاه بر مبنای =100
آمتیاز مدیرکل دستگاه

ج -س طح متوس ط -چنانچه بر آس اس تاییدیه معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور،
دستگاه در سطح متوسط و پایین تر قرآر گرفته باشد ،طبق فرمول زیر آمتیاز مدیرکل آن دستگاه محاسبه
و آعالم می گردد:
حد پایین سطح متوسط آعالم شده آز سوی معاونت برآی آستان × 60/آمتیاز مک تسبه دستگاه برمبنای =100
آمتیاز مدیرکل دستگاه
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مثال زیر نحوه محاسبه آمتیاز رآ روشن می نماید:
فرض کنیم س طح بندی یک آس تان آز س وی معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور به
ص ورت عالی 85 :درص د به باال خوب :بین  71تا  84.9متوس ط 57 :تا 70.9درص د آعالم ش ده باش د.
چنانچه بر آس اس آرزیابی آس تاندآری ،آدآره کل بیمه خدمات درمانی  ،1779.49آدآره کل فرهنگ و
آرش اد آس المی  1519.23و آدآره کل ورزش و جوآنان  1413.27آمتیاز کس ب نموده باش ند ،با توجه به
سطح بندی آعالم شده آز سوی معاونت ،سه دستگاه نامبرده به ترتیب در سطوح عالی ،خوب و متوسط
قرآر گرفته و آمتیاز مدیرآن کل آن دستگاه ها بر آساس فرمول های باال به ترتیب زیر محاسبه خوآهد شد:
=88.97×90/85=94.21آمتیاز مدیرکل بیمه خدمات درمانی
=75.96×75/71=80.24آمتیاز مدیرکل فرهنگ و آرشاد آسالمی
=70.61×60/57=74.33آمتیاز مدیرکل ورزش و جوآنان
رییس آمور مدیریت عملکرد و کیفیت خدمات عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس
جمهور  -محمد رمضانیان
وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های مشمول ماده ( )5قانون مدیریت
خدمات کشوری  -بخشنامه شماره  210/91/36773مورخ  1391/9/13معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رییس جمهور
در آجرآی تبص ره بند (ح) ماده ( )1تص میم نامه ش ماره  44327/4225تاریخ  1389/1/14وزیرآن
محترم عض و کمیس یون آمور آجتم اعی و دول ت آلک ترونی ک (آیین ن ام ه آجرآی ی موآد  81و  82ق انون
مدیریت خدمات کش وری) موض وع آص الح عنوآن دفاتر آرزیابی عملکرد و پاس خگوی ی به ش کایات به
دفاتر مدیریت عملکرد  ،آین بخش نامه جایگزین بخش نامه ش ماره  1801/35665تاریخ ،1382/3/4
موضوع وظایف و ضوآبط سازماندهی وآحدهای مذکور می گردد.
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وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های مشمول ماده ( )5قانون مدیریت
خدمات کشوری
 -1وظایف
 -1- 1ارزیابی عملکرد
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7

آس تقرآر نظام جامع مدیریت عملکرد در س طح دس تگاه (مش تمل بر س ه س طح س ازمان ،مدیرآن و
ک ارمن دآن) بر آس اس فص ل ی ازدهم ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری و آجرآی آیین ن ام ه ه ا و
دستورآلعملهای مربوط.
همکاری در تهیه و تدوین برنامه رآهبردی و برنامه های عملیاتی س االنه دس تگاه ،س ازمان ها،
موسسات و شرک تهای وآبسته و وآحدهای آستانی آز طریق آعمال مدیریت وآحد.
هماهنگی ،پیگیری و نظارت بر آجرآی نظام آرزیابی عملکرد در س طح س ازمان ،مدیرآن و کارمندآن با
در نظر گرفتن سازمانها ،موسسات و شرکت های وآبسته و وآحدهای آستانی.
برنامه ریزی الزم به منظور تهیه و تدوین شاخصهای آختصاصی و معیارهای آرزیابی عملکرد دستگاه،
س ازمان ها ،موس س ات و ش رک تهای وآبس ته و وآحدهای آس تانی در س ه س طح س ازمان ،مدیرآن و
کارمندآن.
مدیریت و جمع آوری گزآرش خود آرزیابی دس تگاه در آبعاد ش اخص های عمومی و آختص اص ی و آعالم
میزآن تحقق آهدآف برنامه و بهره وری به ص ورت دوره آی و منظم به باالترین مقام دس تگاه و س ایر
مرآجع ذی ربط.
آنجام تمهیدآت و پیگیریهای الزم برآی آستفاده آز نتایج آرزیابی عملکرد توسط دستگاه ،سازمان ها،
موس س ات و ش رک تهای وآبس ته و وآحدهای آس تانی به نحوی که ض من رفع نقاط ض عف ،موآنع و
مشکالت موجود ،زمینه آرتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان ،مدیرآن و کارمندآن فرآهم شود.
مکانیزه نمودن فرآیند آجرآی نظام مدیریت عملکرد دس تگاه در رآس تای س امانه جامع نظام مدیریت
عملکرد مس تقر در معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور به نحوی که آوال :آمکان
آرتباط و نظارت همزمان س تاد دس تگاه با س ازمان ها ،موس س ات و ش رک تهای وآبس ته و وآحدهای
آستانی فرآهم شود ،ثانیا :آمکان آرتباط و نظارت همزمان سامانه مستقر در معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه آنسانی رییس جمهور با ستاد دستگاه فرآهم گردد.
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 .8تجزیه و تحلیل عملکرد وآحدها ،مدیرآن و کارمندآن بر آساس بازرسی های آنجام شده و آعمال نتایج
حاصله در آرزیابی عملکرد آنها.
 .9تشکیل کمیته آرزیابی عملکرد کارمندآن و آنجام آمور مربوط به عنوآن دبیرخانه کمیته.
 -1-2بازرسی
.1

.2
.3

.4
.5

تهیه و تنظیم و آجرآی برنامه های بازرسی مستمر ،دوره آی و یا موردی آز وآحدهای ستادی و آستانی
دس تگاه ،س ازمان ها ،موس س ات و ش رک تهای وآبس ته و وآحدهای آس تانی برآی س نجش میزآن
“مطابقت عملکرد” آقدآم کنند گان با آهدآف ،برنامه ها ،دس تورآلعمل ها ،ض وآبط و ش اخص های
مورد آرزیابی دستگاه.
بازرس ی آز عملکرد مدیرآن و کارمندآن و س نجش میزآن رض ایت مردم آز وآحد های مختلف و نحوه
برخورد مدیرآن و کارمندآن با آرباب رجوع.
برقرآری آرتباط با سازمان بازرسی کل کشور و آیفای وظیفه مندرج در ماده  12قانون تشکیل سازمان
بازرسی کل کشور ،کمیسیون آصول  88و  90قانون آساسی در مجلس شورآی آسالمی و وآحد های
نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
کش ف س وء جریان و مفاس د آدآری آز طریق بازرس ی های آش کار و پنهان و آرآیه گزآرش های الزم به
باالترین مقام آجرآی ی دستگاه و سایر مرآجع ذی ربط.
تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزآن سالمت آدآری دستگاه و آندآزه گیری سالیانه آن و آرآیه به
مرآجع ذی ربط.

 -1-3ارتباطات مردمی در بستر سامد
 .1آس تقرآر نظام آرتباطات مردمی در س طح دس تگاه ،س ازمان ها ،موس س ات و ش رک تهای وآبس ته و
وآحدهای آس تانی بر آس اس فص ل س وم و پنجم قانون مدیریت خدمات کش وری و نظام نامه مدیریت
پاسخگوی ی به شکایات.
 .2آستقرآر سامانه آلک ترونیکی آرتباط مردم و دولت(سامد) در سطح دستگاه ،سازمان ها ،موسسات و
ش رک تهای وآبس ته و وآحدهای آس تانی و ش هرس تانی و فرآهم نمودن آرتباط س امد با س ایر آتوماس یون
های دستگاه متبوع و روزآمد نمودن آن.
696

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 .3پیش بینی تمهیدآت الزم جهت برقرآری آرتباط و تعامل دو سویه بین مردم و دستگاه و دریافت موآرد
مردمی آز قبیل :درخوآس ت ،ش کایت ،پیش نهاد ،طرح ،آیده ،گزآرش و تقدیر و تش کر در مالقات
های چهره به چهره مردم با مقامات عالی دستگاه و یا مرآجعه حضوری و غیر حضوری در بستر سامد
و آیجاد آمکان دس ترس ی به آطالعات خدمات آرآیه ش ده به متقاض یان برآی مرکز آرتباطات مردمی
ریاست جمهوری و سامد.
 .4جمع بندی ش کایات در مقاطع س ه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز ش کایات و آرآیه گزآرش به
باالترین مقام آجرآی ی دستگاه و سایر مرآجع ذی ربط.
 -1-4سایر وظایف
.1
.2

.3

.4

.5
.6

آنجام مطالعات و تحقیقات الزم در آرتباط با موض وعات مدیریت و آرزیابی عملکرد ،پاس خگوی ی و
رسیدگی به شکایات(آرتباطات مردمی) و بازرسی در دستگاه و آرآیه پیشنهادهای الزم.
نظارت بر حس ن آجرآی برنامه های آرزیابی عملکرد ،پاس خگوی ی و رس یدگی به ش کایات(آرتباطات
مردمی) و بازرس ی در دس تگاه ،س ازمان ها ،موس س ات و ش رک تهای وآبس ته و وآحدهای آس تانی و
تحلیل آرزیابی های آنجام شده و آرآیه پیشنهادهای الزم.
آموزش و توآنمند س ازی مس تمر کارش ناس ان وآحدهای مدیریت عملکرد دس تگاه ،س ازمان ها،
موس س ات و ش رکت های وآبس ته و وآحدهای آس تانی با همکاری وآحد آموزش دس تگاه بر آس اس
ضوآبط آبالغی آز سوی مرآجع ذی ربط.
تهیه گزآرش های آدوآری و موردی در آرتباط با موض وعات آرزیابی عملکرد ،پاس خگوی ی و رس یدگی به
ش کایات(آرتباطات مردمی) و بازرس ی برآی آطالع باالترین مقام آجرآی ی دس تگاه و س ایر مرآجع ذی
ربط.
بررس ی ش کوآییه ها ،آس ناد و مدآرک و پرونده های وآص له آز مرآجع نظارتی با توجه به قوآنین و
مقررآت و آعالم گزآرش.
آنج ام س ایر آمور در چ ارچوب برن ام ه ه ای آرزی ابی عملکرد ،پ اس خگوی ی و رس ی دگی ب ه
شکایات(آرتباطات مردمی) و بازرسی که آز طرف مرآجع ذی ربط آرجاع می گردد.
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 -2ضوابط تنظیم ساختار سازمانی
 -2-1س طح آین وآحد س ازمانی و جایگاه آن به عنوآن یکی آز وآحدهای س ازمانی زیر مجموعه باالترین
مقام دس تگاه آجرآی ی تعیین می گردد .دس تگاه های ذی ربط می توآنند در رآس آن آز عنوآن “مش اور
وزیر(رییس سازمان) و مدیر کل دفتر” آستفاده کنند .در آین صورت آین عنوآن مجموعا معرف یک پست
سازمانی خوآهد بود.
 -2-2برآی آنجام وظایف نظارت و بازرس ی ،دس تگاه های آجرآی ی می توآنند تعدآدی پس ت س ازمانی
”بازرس” رآ تحت عنوآن “بازرس ویژه وزیر” یا“ بازرس ویژه رییس دس تگاه” پیش بینی نمایند که در آین
ص ورت آین بازرس ین با پیش نهاد وآحد مدیریت عملکرد و تایید وزیر یا باالترین مقام دس تگاه تعیین و
منصوب می گردند.
 -2-3ب ا توج ه ب ه آهمی ت وظ ایف وآح ده ای م دیری ت عملکرد و نظر ب ه نقش موثر آین وآح د ه ا در آرآی ه
آطالعات آز وض عیت دس تگاه به مس ئولین ذی ربط ،مدیر وآحد مدیریت عملکرد در جلس ات ش ورآی
معاونین شرکت می نماید.
 -2-4پس تهای س ازمانی وآحدهای مدیریت عملکرد متناس ب با حجم وظایف هر دس تگاه آز محل پس تهای
س ازمانی وآحدهای قبلی پیش بینی می ش ود و در ص ورت نیاز به آیجاد پس تهای س ازمانی جدید ،آز محل
پستهای مازآد سایر وآحدها ،پستهای مورد نیاز تامین خوآهد شد.
 -2-5س طح س ازمانی مربوط به وظایف مدیریت عملکرد در موس س ات و س ازمانهای وآبس ته به وزآرتخانه و
س ازمان های مس تقل (موض وع ض وآبط بخش نامه ش ماره  101/167393مورخ  )1381/9/13به ش کل
ذیل خوآهد بود:
 -1س طح س ازمانی در موس س ات “گروه آلف” حدآک ثر “مدیریت” می باش د و می توآن در رآس آن آز عنوآن
مشاور رییس سازمان (یا موسسه) و مدیر آستفاده نمود.
 -2س طح س ازمانی در موس س ات “گروه ب” ،گروه تعیین می گردد و می توآن در رآس آن آز عنوآن مش اور
رییس سازمان (یا موسسه) و رییس گروه آستفاده نمود.
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 -3سطح سازمانی در موسسات “گروه ج” برآی آنجام وظائ ف مدیریت عملکرد در حد یک پست سازمانی
تحت عنوآن “مشاور رییس موسسه” می باشد که در حوزه باالترین مقام دستگاه پیش بینی می گردد.
پس ت های س ازمانی الزم آز محل پس تهای س ازمانی وآحدهای قبلی پیش بینی می ش ود و در ص ورت نیاز به
آیجاد پستهای سازمانی جدید آز محل پستهای مازآد سایر وآحدها ،پستهای مورد نیاز تامین خوآهد شد.
 -2-6س ایر وظایفی که آز لحاظ ماهیت با وظایف آینگونه وآحدها مناس بت و س نخیت دآرند می توآند به
وظائ ف سه گانه موضوع بندهای ( )1- 3( ،)1-2( ،)1-1و ( )1- 4آضافه گردد.
 -2-7در تنظیم پس ت های س ازمانی وآحدهای موض وع آین دس تورآلعمل ،رعایت ض وآبط کمی بخش نامه
های ش ماره  105/28216مورخ  1381/2/25و ش ماره  101/167393مورخ  1381/9/13آلزآمی
آست.
معاون نوسازی و تحول آدآری -آحمد بزرگیان
دستورالعمل انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایاای ملی در ابعاد عمومی و اختصاصی به
سامانه مدیریت عملکرد دولت  -بخشنامه شماره  170751مورخ  1393/12/25سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور
در آجرآی بند «ح» آیین نامه آجرآی ی موآد ( )81و ( )82قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم
ن ام ه ش م اره  44327/4225ت اریخ  1389/1/14وزیرآن محترم عض و کمیس یون آجتم اعی و دول ت
آلک ترونیک) و پیرو بخش نامه ش ماره  200/90/16429مورخ  ،1390/6/13تاکید می نماید ،دس تگاه
های آجرآی ی آلزآمی به آس تفاده آز نرم آفزآر مربوط به ش رک تی خاص آز جمله نرم آفزآر تس ما ،ندآرند .لذآ به
منظور تجمیع گزآرش های دستگاه های آجرآی ی ،آن دسته آز دستگاه های ی که آز سامانه مدیریت عملکرد
«تس م ا» آس تف اده نمی کنن د ،الزم آس ت نت ایج آرزی ابی عملکرد دس تگ اه متبوع رآ ب ا رع ای ت مف اد
«دس تورآلعمل آنتقال نتایج آرزیابی عملکرد دس تگاه های آجرآی ی در آبعاد عمومی و آختص اص ی به س امانه
جامع مدیریت عملکرد دولت» که در آدرس  m dhc.irقرآر گرفته آست ،به سامانه مذکور منتقل نمایند.
معاون نوسازی آدآری و سرپرست معاونت سرمایه آنسانی -علی صفدری
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دستورالعمل انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایاای ملی در ابعاد عمومی و اختصاصی به
سامانه مدیریت عملکرد دولت
 -1هدف:
آرآیه قالب آس تاندآرد جهت آنتقال نتایج آرزیابی عملکرد دس تگاه های آجرآی ی ملی و وآحدهای تابعه آنها
در آبعاد عمومی و آختص اص ی به س امانه مدیریت عملکرد دولت مس تقر در معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور.
 -2دامنه کاربرد:
کلیه دس تگاه های آجرآی ی ملی که آز س امانه مدیریت عملکرد تس ما به منظور آجرآی فرآیندهای آرزیابی
عملکرد آس تفاده ننموده آند ،مش مول آجرآی آین دس تورآلعمل می باش ند .آین دس تگاه ها می بایس ت
مطابق آین دستورآلعمل ،آطالعات و مستندآت آرزیابی در دوره آرزیابی مورد نظر رآ با آستفاده آز نرم آفزآر
یا به صورت دستی مطابق قالب آرآیه شده تهیه نموده و آز طریق درگاه سامانه مدیریت عملکرد دولت به
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحویل نمایند.
 -3مهارت مسوئل:
فرد یا آفرآدی که نس بت به آجرآی آین دس تورآلعمل آقدآم می نمایند ،می بایس ت دآرآی توآنمندی های
ذیل باشند:
 آشنای ی با موآد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه ها و مصوبات پیرآمون آن. تس لط به نحوه آجرآی فرآیند آرز یابی عملکرد دس تگاه های آجرآی ی در آبعاد عمومی و آختص اص ی(جشنوآره شهید رجای ی).
 تسلط به نرم آفزآر Excel. آشنای ی با آصول پایگاه دآده. -تسلط به کاربری سامانه مدیریت عملکرد دولت جهت آجرآی فرآیند آنتقال آطالعات.
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 -4منابع و مراجع:
 آیین نامه آجرآی ی موآد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 44327/4225مورخ  1389/1/14هیئت محترم وزیرآن
 ش اخص های عمومی آرزیابی عملکرد س الهای  1392و  1393س طح ملی موض وع بخش نامه ش ماره 200/82/21081مورخ 1392/12/26
 -5شرح دستورالعمل:
 -5-1آجزآی محتوآی آطالعاتی نتایج آرزیابی دستگاه های آجرآی ی ملی:
آجزآی محتوآی آطالعاتی نتایج آرزیابی دستگاه های آجرآی ی ملی عبارتند آز:
آلف -عنوآن و شناسه دستگاه آجرآی ی ملی.
ب -نتایج آرزیابی ش اخص های عمومی عملکرد ش امل فیلدهای آطالعاتی ش ناس ه محور عمومی ،عنوآن
محور عمومی ،ش ناس ه ش اخص عمومی ،عنوآن ش اخص عمومی ،آس تاندآرد/هدف ش اخص عمومی،
عملکرد ش اخص عمومی ،وض عیت عدم مص دآق ،توض یحات ش اخص عمومی(ش رح دفاعیات عملکرد)،
عنوآن فایل مستند شاخص عمومی.
ج -نتایج آرزیابی ش اخص های آختص اص ی عملکرد ش امل فیلدهای آطالعاتی ش ناس ه محور آختص اص ی،
عنوآن محور آختص اص ی ،ش ناس ه ش اخص آختص اص ی ،عنوآن ش اخص آختص اص ی ،آس تاندآرد/هدف
ش اخص آختص اص ی ،عملکرد ش اخص آختص اص ی ،توض یحات ش اخص آختص اص ی (ش رح دفاعیات
عملکرد) ،عنوآن فایل مستند شاخص آختصاصی.
د -تحلیل عملکرد هر یک آز محورهای شاخص های عمومی.
ه -تحلیل عملکرد هر یک آز محورهای شاخص های آختصاصی.
و -جدآول نتایج هر یک آز شاخص های عمومی شامل فیلدهای آطالعاتی شناسه جدول ،عنوآن جدول،
ش ناس ه س تون جدول ،عنوآن س تون جدول ،ش ناس ه زیرس تون جدول ،عنوآن زیرس تون جدول ،ش ماره
ردیف جدول ،مقدآر/متن/گزینه کیفی ردیف جدول.
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ز -گزآرش پیش رفت آدوآری  4ماهه ش اخص های عمومی ش امل فیلدهای آطالعاتی ش ناس ه محور عمومی،
عنوآن محور عمومی ،ش ناس ه ش اخص عمومی ،عنوآن ش اخص عمومی ،ردیف ،عنوآن برنامه /آقدآم،
درص د پیش رفت  4ماهه آول ،توض یحات  4ماهه آول ،درص د پیش رفت  4ماهه دوم ،توض یحات  4ماهه
دوم ،درصد پیشرفت  4ماهه سوم ،توضیحات 4ماهه سوم.
 -5-2بستر آنتقال محتوآی آطالعاتی نتایج آرزیابی دستگاه های آجرآی ی ملی:
بس تر آنتقال محتوآی آطالعاتی نتایج آرزیابی دس تگاه های آجرآی ی ملی فایل آکس ل پیوس ت با عنوآن
"Transferمی باش د .نتایج آرزیابی به آزآی هر دس تگاه آجرآی ی ملی می بایس ت توس ط آین فایل و آز
طریق درگاه آنتقال آطالعات س امانه مدیریت عملکرد دولت بخش س رویس آنتقال آطالعات آز قالب های
پیش فرض آطالعاتی به پایگاه آطالعاتی سامانه مدیریت عملکرد دولت آنتقال یابد.
شرح فایل  indexآضافه شود.
 -5-3مرآحل آیجاد فایل نتایج آرزیابی:
آلف -آیجاد فایل آطالعات آرزیابی:
آلف -1-هر دستگاه آجرآی ی ملی می بایست یک فایل آطالعات آرزیابی آیجاد نماید .در صورتی که دستگاه
آجرآی ی ملی ش امل چندین دس تگاه آجرآی ی ملی تابعه باش د(مانند وزآرتخانه ها) الزم آس ت به آزآی هر یک
آز دستگاه های تابعه یک فایل آطالعات آرزیابی مستقل آیجاد شود.
آلف -2-در آولین صفحه فایل آکسل نام دستگاه آجرآی ی و شناسه ملی دستگاه آجرآی ی وآرد گردد .شناسه
ملی دستگاه آجرآی ی می بایست منحصر به فرد باشد(.نک ته :شناسه ملی دستگاه های تابعه می بایست با
شناسه ملی ستاد دستگاه متفاوت باشد ).در صورتی که شناسه ملی دستگاه آشتباه باشد ،فرآیند آنتقال
آطالعات آز طریق درگاه آیجاد شده میسر نخوآهد بود.
آلف -3-در دومین ص فحه فایل آکس ل نتایج آرزیابی ش اخص های عمومی می بایس ت وآرد ش ود .ش ناس ه و
عنوآن محورها و ش اخص ها در هر دوره آرزیابی توس ط آمور مدیریت عملکرد و بهره وری معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور آعالم می گردد .آین عناوین به ص ورت پیش فرض در فایل آکس ل
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قرآر دآده شده آند .دستگاه آجرآی ی مجاز به تغییر عنوآن و شناسه محورها و شاخص ها نمی باشد .به آزآی
هر شاخص دستگاه می بایست آطالعات ذیل رآ ورآد نماید:
 آستاندآرد/هدف شاخص :مقدآر آن بر آساس وآحد سنجش شاخص درج می گردد. عملکرد شاخص :مقدآر آن بر آساس وآحد سنجش شاخص درج می گردد. وض عیت عدم مص دآق :برآی ش اخص های ی که مطابق با ض وآبط عدم مص دآق هس تند ،در آین س تونکلمه بلی درج شده و ستون آستاندآرد/هدف شاخص و عملکرد شاخص می بایست خالی باشد.
 توض یحات ش اخص(ش رح دفاعیات عملکرد) :هر گونه توض یحات و دفاعیات دس تگاه آجرآی ی برآی دفاعآز مقدآر عملکرد آعالم شده حدآک ثر در  200کلمه در آین قسمت درج می گردد.
 عنوآن فایل مس تند ش اخص :در ص ورتی که جهت دفاع آز عملکرد ش اخص مس تندآتی توس ط دس تگاهقابل آرآیه باشد ،می بایست کلیه مستندآت شاخص در یک فایل فشرده با حجم حدآک ثر  500کیلوبایت
ذخیره گردند .عنوآن آین فایل می بایس ت حتما با عنوآن ش ناس ه ش اخص یکی باش د در غیر آین ص ورت
فرآیند آنتقال مستندآت شاخص ها آز طریق درگاه آیجاد شده میسر نخوآهد بود.
آلف -4-در س ومین ص فحه فایل آکس ل نتایج آرزیابی ش اخص های آختص اص ی می بایس ت وآرد ش ود .قبل
آز تکمیل آین قس مت می بایس ت محور ها و ش اخص های آختص اص ی در هر دوره آرزیابی توس ط آمور
مدیریت عملکرد و بهره وری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور مورد تایید قرآر گرفته
باشد .در صورت مشاهده مغایرت بین شاخص های مورد تایید آین آمور و شاخص های آعالم شده توسط
دس تگاه ،فرآیند آنتقال آطالعات آز طریق درگاه آیجاد ش ده میس ر نخوآهد بود .به آزآی هر ش اخص
دستگاه می بایست آطالعات ذیل رآ وآرد نماید:
 ش ناس ه محور :ش ناس ه هر محور آز  B01تا  B0nمی بایس ت تعیین گردد n(.ش ماره ردیف آخرین محورمی باشد).
 -عنوآن محور :عنوآن هر محور حدآک ثر به طول  200کارآک تر درج گردد.
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 شناسه شاخص :شناسه هر شاخص به تبعیت آز شناسه محور مربوطه آز ردیف  01تا  n0می باشد n(.ش ماره ردیف آخرین ش اخص یک محور می باش د).که به آنتهای ش ناس ه محور آض افه می گردد .به طور
مثال شناسه شاخص چهارم محور دوم به صورت  B0204درج می گردد.
 عنوآن شاخص :عنوآن هر شاخص حدآک ثر به طول  200کارآک تر درج گردد. مستندآت قانونی شاخص :عنوآن و شماره مستندآت قانونی شاخص آعم آز قانون ،بخشنامه ،مصوبه و ...که به آستناد آن شاخص مربوطه می بایست آرزیابی گردد ،در آین قسمت درج می گردد.
 وآحد س نجش :عنوآن وآحد س نجش ش اخص به ص ورت فارس ی یا آنگلیس ی حدآک ثر به طول  20کارک تردرج گردد.
 آستاندآرد/هدف شاخص :مقدآر آن بر آساس وآحد سنجش شاخص درج می گردد. آس تاندآرد منطقه آی :در ص ورتی که ش اخص دآرآی آس تاندآرد معتبر منطقه آی می باش د ،مقدآر آن درآین قسمت درج می گردد.
 آس تاندآرد بین آلمللی :در ص ورتی که ش اخص دآرآی آس تاندآرد معتبر بین آلمللی می باش د ،مقدآر آن درآین قسمت درج می گردد.
 عملکرد شاخص :مقدآر آن بر آساس وآحد سنجش شاخص درج می گردد. توض یحات ش اخص(ش رح دفاعیات عملکرد) :هر گونه توض یحات و دفاعیات دس تگاه آجرآی ی برآی دفاعآز مقدآر عملکرد آعالم شده حدآک ثر در  200کلمه در آین قسمت درج می گردد.
 عنوآن فایل مس تند ش اخص :در ص ورتی که جهت دفاع آز عملکرد ش اخص مس تندآتی توس ط دس تگاهقابل آرآیه باشد ،می بایست کلیه مستندآت شاخص در یک فایل فشرده با حجم حدآک ثر  500کیلوبایت
ذخیره گردند .عنوآن آین فایل می بایس ت حتما با عنوآن ش ناس ه ش اخص یکی باش د در غیر آین ص ورت
فرآیند آنتقال مستندآت شاخص ها آز طریق درگاه آیجاد شده میسر نخوآهد بود.
آلف -5-در چهارمین و پنجمین صفحه فایل آکسل تحلیل عملکرد هر یک آز محورهای آرزیابی می بایست
وآرد ش ود .لذآ به آزآی محورهای ی که عنوآن و ش ناس ه آنها به ص ورت پیش فرض درج ش ده آس ت نقاط
قوت ،نقاط ض عف و آقدآمات بهبود پیش نهادی درج می گردد .در ص ورتی که نقاط قوت به ص ورت تیتروآر
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می باشند ،می توآن آز کلید  Alt+Enterجهت درج هر تیتر در سلول آکسل آستفاده نمود .محدودیتی در
تعدآد کلمات و کارآک ترها در آین قسمت وجود ندآرد.
آلف -6-در ششمین صفحه فایل آکسل جدآول نتایج شاخص شاخص های عمومی می بایست وآرد شود.
آطالعات آین جدول می بایست به کمک فایل آکسل ضمیمه با عنوآن  Indexتکمیل می گردد .به عبارت
دیگر می بایس ت ش ناس ه ها ،عناوین و فرمت وآرد نمودن مقادیر عینا مطابق آین فایل درج گردد .در غیر
آین ص ورت ،فرآیند آنتقال آطالعات آز طریق درگاه آیجاد ش ده میس ر نخوآهد بود .به منظور س هولت در
یافتن ش ناس ه و عنوآن مورد نظر پیش نهاد می گردد آز قابلیت فیلتر هر س تون آس تفاده گردد .در آین
صفحه آطالعات ذیل وآرد می گردد:
 ش ناس ه جدول :در ص فحه آول فایل  ،Indexش ناس ه جدول مورد نظر کپ ی ش ده و در فایل آص لی درجگردد .در آین س تون عنوآن ش ناس ه جدول به آزآی س ایر س تونهای وآبس ته به آن در هر س طر می بایس ت
تکرآر گردد.
 عنوآن جدول :در ص فحه آول فایل  ،Indexعنوآن جدول مورد نظر کپ ی ش ده و در فایل آص لی درجگردد .در آین س تون عنوآن جدول به آزآی س ایر س تونهای وآبس ته به آن در هر س طر می بایس ت تکرآر
گردد.
 شناسه ستون جدول :در صفحه آول فایل  ،Indexشناسه ستون جدول مورد نظر کپ ی شده و در فایلآصلی درج گردد .در آین ستون شناسه ستون جدول به آزآی سایر ستونهای وآبسته به آن در هر سطر می
بایست تکرآر گردد.
 عنوآن س تون جدول :در ص فحه آول فایل  ،Indexعنوآن س تون جدول مورد نظر کپ ی ش ده و در فایلآصلی درج گردد .در آین ستون عنوآن ستون جدول به آزآی سایر ستونهای وآبسته به آن در هر سطر می
بایست تکرآر گردد.
 ش ناس ه زیر س تون جدول :در ص ورتی که س تون ش امل زیر س تون باش د ،در ص فحه آول فایل ،Indexعنوآن شناسه زیرستون جدول مورد نظر کپ ی شده و در فایل آصلی درج گردد .در آین ستون شناسه زیر
س تون جدول به آزآی س ایر س تونهای وآبس ته به آن در هر س طر می بایس ت تکرآر گردد .در ص ورتی که
ستونی فاقد زیر ستون باشد در فایل  Indexکلمه  NULLذکر شده آست.
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 عنوآن زیر س تون جدول :در ص ورتی که س تون ش امل زیر س تون باش د ،در ص فحه آول فایل ،Indexعنوآن زیرس تون جدول مورد نظر کپ ی ش ده و در فایل آص لی درج گردد .در آین س تون عنوآن زیر س تون
جدول به آزآی سایر ستونهای وآبسته به آن در هر سطر می بایست تکرآر گردد .در صورتی که ستونی فاقد
زیر ستون باشد در فایل  Indexکلمه  NULLذکر شده آست.
 شماره ردیف جدول :در جدآول تک ردیف ،مقدآر  1برآی آین فیلد درج می گردد .در جدآولی که چندینردیف دآرند ،به آزآی هر ردیف یک ش ماره ردیف می بایس ت درج گردد و مقدآر/متن/گزینه کیفی به آزآی
هر ردیف جدول جلوی آن در ستون بعدی درج می گردد.
 مقدآر/متن/گزینه کیفی ردیف جدول :با توجه آخرین س تون به ص فحه آول فایل  ،Indexقالب مقدآردهی هر ستون یا زیر ستون تعیین شده آست .در صورتی که گزینه متنی باشد ،می بایست در فایل آصلی
متن درج گردد .در صورتی که گزینه کمی باشد ،می بایست در فایل آصلی عدد درج گردد .در صورتی که
گزینه کیفی باشد می بایست متن گزینه کیفی آز صفحه دوم فایل  Indexآستخرآج و کپ ی شده و در فایل
آصلی عینا درج گردد .در غیر آینصورت ،فرآیند آنتقال آطالعات آز طریق درگاه آیجاد شده میسر نخوآهد
بود.
آلف -7 -در ششمین صفحه فایل آکسل جدآول گزآرشات آدوآری پیشرفت عملکرد شاخصهای عمومی می
بایست وآرد شود .در آین صفحه آطالعات ذیل وآرد می گردد:
 ش ناس ه محور عمومی :بر آس اس ش ناس ه درج ش ده در ص فحه دوم فایل  Transferمی بایس ت عینادرج گردد.
 عنوآن محور عمومی :بر آس اس عنوآن درج ش ده در ص فحه دوم فایل  Transferمی بایس ت عینادرج گردد.
 شناسه شاخص عمومی :بر آساس شناسه درج شده در صفحه دوم فایل  Transferمی بایست عینا درجگردد.
 عنوآن ش اخص عمومی :بر آس اس عنوآن درج ش ده در ص فحه دوم فایل  Transferمی بایس ت عینا درجگردد.
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 ردیف :به آزآی هر برنامه/آقدآم مربوط به هر شاخص آز  1تا  nدرج می گردد .برآی شاخص بعدی مجددآآز  1شماره گذآری گردد.
 عنوآن برنامه /آقدآم :متن مورد نظر حدآک ثر با طول  200کارآک تر درج گردد. درصد پیشرفت  4ماهه آول :مقدآر درصد پیشرفت بین  0تا  100درج گردد. توضیحات  4ماهه آول :متن مورد نظر حدآک ثر با طول  500کارآک تر درج گردد. درصد پیشرفت  4ماهه دوم :مقدآر درصد پیشرفت بین  0تا  100درج گردد. توضیحات  4ماهه دوم :متن مورد نظر حدآک ثر با طول  500کارآک تر درج گردد درصد پیشرفت  4ماهه سوم :مقدآر درصد پیشرفت بین  0تا  100درج گردد. توضیحات 4ماهه سوم :متن مورد نظر حدآک ثر با طول  500کارآک تر درج گردد.ب -7-آیجاد فایلهای مستندآت آرزیابی:
ب -1-بستر آنتقال مستندآت آرزیابی هر یک آز شاخص های آرزیابی به سامانه مدیریت عملکرد دولت به
ص ورت یک فایل فش رده با قالب  rarو بدون رمز عبور می باش د .به عبارت دیگر هر دس تگاه آجرآی ی ملی
می بایس ت مس تندآت مربوط به هر یک آز ش اخص های آرزیابی که ش امل فایل های مختلف می باش ند،
رآ به صورت یک فایل فشرده با قالب rarتهیه نماید.
ب -2-حدآک ثر حجم هر فایل با توجه به محدودیت آیجاد ش ده س امانه مدیریت عملکرد دولت KB500
می باشد .در صورتی که حجم فایل بیش آز آین مقدآر باشد در سامانه بارگذآری نخوآهد شد.
ب -3 -عنوآن هر فایل  rarنیز می بایست آز قالب ذیل پیروی کند:
شناسه شاخص + _ +عنوآن دوره آرزیابی + _ +شناسه ملی دستگاه آجرآی ی ملی
به طور مثال دستگاه آجرآی ی با شناسه ملی ،10888741021عنوآن فایلی که حاوی مستندآت شاخص
با شناسه  B0102در دوره آرزیابی  1393می باشد رآ مطابق ذیل تعیین می نماید:
10888741021_1393_B0102
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در ص ورتی که عنوآن فایل مطابق با قالب فوق نباش د ،فایل مورد نظر در س امانه بارگذآری نخوآهد ش د،
همچنین آگر عنوآن فایلی با فایل دیگری که تهیه ش ده ،یکس ان باش د ،فایل جدیدی که بارگذآری می
گردد ،جایگزین فایل قبلی خوآهد شد.
 -5-4مرآحل بارگذآری فایل آطالعات و مستندآت آرزیابی در سامانه مدیریت عملکرد دولت:
آلف -بارگذآری فایل آطالعات آرزیابی:
آلف -1-آبتدآ دس تگاه آجرآی ی ملی با نام کاربری و رمز عبور خود به س امانه مدیریت عملکرد دولت وآرد
می شود.
آلف -2-س پس در ص فحه دفهرس ت فرآیندهای مدیریت عملکردا ،فرآیند مربوطه رآ ش ناس ای ی و دگمه
دآنتقال آطالعات آز طریق فایلا رآ زده و در ص فحه باز ش ده در قس مت دآنتقال فایل آطالعاتیا فایل
آکسل حاوی آطالعات آرزیابی رآ که در مرحله  5.3بخش آلف آین دستورآلعمل تهیه نموده رآ بارگذآری می
نماید.
آلف -3-در ص ورت آنتقال آطالعات به ص ورت موفقیت آمیز ،کاربر پیام « آنتقال آطالعات نام آرزیابی
شونده در دوره آرزیابی عنوآن دوره آرزیابی به فرآیند عنوآن فرآیند با موفقیت آنجام شد ».رآ دریافت
می کند.
آلف -4-در صورت ناقص بودن فرآیند آنتقال آطالعات به هر علت(قطعی آرتباط ،عدم شناسای ی فیلدها و
عدم رعایت نکات دستورآلعمل تکمیل فایل آکسل و )...پس آز  Roll Backشدن فرآیند آنتقال آطالعات،
سامانه پیغام خطا می دهد.
آلف -5-با توجه به متن پیغام خطا ،کاربر می بایس ت آبتدآ گزآرش مغایرت های فایل آنتقال رآ با زدن
دگم ه دگزآرش مغ ایرتا دری اف ت نموده و پس آز رفع مغ ایرته ای آعالم ش ده ،ف ای ل آنتق ال آطالع ات رآ
مطابق توص یه های بند  5.3بخش آلف آین دس تورآلعمل مجددآ تهیه نموده و س پس مرآحل فوق رآ
مجددآ آنجام دآده و فایل رآ بارگذآری نماید.
ب -بارگذآری فایلهای مستندآت آرزیابی:
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ب -1-آبتدآ دس تگاه آجرآی ی ملی با نام کاربری و رمز عبور خود به س امانه مدیریت عملکرد دولت وآرد می
شود.
ب -2-سپس در صفحه دفهرست فرآیندهای مدیریت عملکردا ،فرآیند مربوطه رآ شناسای ی و دگمه دآنتقال
آطالعات آز طریق فایلا رآ زده و در ص فحه باز ش ده در قس مت دآنتقال مس تندآت آطالعاتیا فایلهای
مربوط به مس تندآت آرزیابی هر یک آز ش اخص ها رآ که مطابق بند  4-6آین دس تورآلعمل تهیه نموده رآ
بارگذآری می نماید.
ب -3-هر یک آز فایلهای ی که با موفقیت بارگذآری شده آند ،در یک جدول قابل مشاهده ،حذف و دآنلود
می باشند.
ب -4-در صورت آنتقال هر یک آز فایلهای مستندآت آطالعاتی به صورت موفقیت آمیز ،کار پیام « آنتقال
فایل به عنوآن فایل با موفقیت آنجام شد ».رآ دریافت می کند .در غیر آین صورت و ناقص بودن فرآیند
آنتقال فایل ها به هر علت(قطعی آرتباط ،عدم ش ناس ای ی فایل و  )...پس آز  Roll Backش دن فرآیند
آنتقال فایلها ،سامانه پیغام خطا می دهد.
ب -5-با توجه به متن پیغام خطا ،کاربر می بایس ت فایل آنتقال مس تندآت آرزیابی رآ مطابق توص یه های
بند  4-6آین دستورآلعمل مجددآ تهیه نموده و سپس مرآحل فوق رآ مجددآ آنجام دآده و فایل رآ بارگذآری
نماید.
 -6پیوست:
 قالب فایل آنتقال آطالعات آرزیابی با عنوآن Transfer -فایل شناسه گذآری شاخص ها و جدآول نتایج شاخص با عنوآن Index
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دستورالعمل اجرایاای استقرار نظام مدیریت عملکرد  -بخشنامه شماره  200/27911مورخ
 1389/5/28معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
دستورالعمل اجرایاای استقرار نظام مدیریت عملکرد
موضوع بند «ه» ماده  3ایین نامه اجرایاای مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری
در رآس تای آس تقرآر و آجرآی نظام مدیریت عملکرد و تش ریح نحوه آجرآی بند «ه» ماده  3آیین نامه
آجرآی ی موآد  81و  82قانون مدیریت خدمات کش وری (موض وع تص میم نامه ش ماره 44327/4225
تاریخ  ،)1389/1/14دستورآلعمل زیر آبال می گردد.
ماده  -1تدوین برنامه رآهبردی (بلند مدت) و به تبع آن آهدآف عملیاتی و س الیانه ،آولین و مهمترین گام
آس تقرآر نظام مدیریت عملکرد آس ت .در آین رآبطه دس تگاه های آجرآی ی مکلفند با در نظر گرفتن برنامه
های توسعه ،برنامه های آجرآی ی دستگاه ،تکالیف و ماموریت های تعیین شده آز سوی مرآجع ذیصالح،
برنامه های باالترین مقام آجرآی ی دستگاه و سایر تکالیف و برنامه های ی که آز سوی مجلس شورآی آسالمی
به عهده دس تگاه گذآش ته آس ت ،برنامه رآهبردی و آهدآف عملیاتی(س الیانه) خود رآ به ص ورت س ندی
مدون تهیه نموده و به تمام وآحدهای خود آبال نمایند.
تبص ره  -1مس ئولیت آص لی تدوین و آبال برنامه های رآهبردی و س الیانه به عهده باالترین مقام آجرآی ی
دس تگاه بوده و آهدآف عملیاتی باید حدآک ثر تا پایان آس فند هر س ال برآی آجرآ در س ال آتی به وآحدهای
تابعه آبال گردد.
تبص ره  -2دس تگاه ها مکلفند یک نس خه آز س ند تدوین ش ده خود رآ به آمور مدیریت عملکرد معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آرسال نمایند.
ماده  - 2باالترین مقام آجرآی ی دس تگاه باید زمینه الزم برآی تبدیل جهت گیریهای آس ترآتژیک دس تگاه به
فعالیتها و آسترآتژی های آجرآی ی رآ فرآهم نماید.
تبص ره  - 1وآحدهای آجرآی ی دس تگاه باید آس ترآتژیها ،طرحها و پروژه های آجرآی ی خود رآ به همرآه زمان
بندی آجرآی ی تنظیم و پس آز تصویب توسط باالترین مقام دستگاه ،به آجرآ بگذآرند.
تبصره  -2حدآک ثر مهلت الزم برآی آجرآی تبصره  1آین ماده ،بیستم فروردین ماه هر سال خوآهد بود.
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ماده  -3دس تگاه های آجرآی ی مکلفند نظام آرزیابی عملکرد رآ به عنوآن گام دوم آس تقرآر نظام مدیریت
عملکرد ،با در نظر گرفتن موآرد زیر مستقر نمایند:
آلف  -منظور آز نظام آرزیابی عملکرد نظامی آست که در برگیرنده دو بعد شاخصهای عمومی و آختصاصی
در سه سطح سازمان ،مدیرآن و کارکنان می باشد.
تبص ره  - 1چنانچه برخی آز ش اخص های عمومی در مورد دس تگاهی مص دآق ندآش ته باش د ،دس تگاه
مش مول می توآند ض من ذکر دالیل عدم مص دآق مطابق قوآنین و مقررآت مورد عمل ،ش اخص های ی رآ به
عنوآن جایگزین پیشنهاد و پس آز تایید آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
مبنای آرزیابی قرآر دهد.
ب  -دس تگاه های آجرآی ی باید ش اخص های عملکردی آختص اص ی خود رآ با در نظر گرفتن مفاد ماده  1و
همچنین تبص ره  1ماده  2آین دس تورآلعمل در س ه س طح س ازمان ،مدیرآن و کارکنان تدوین و ض من
تصویب آن توسط باالترین مقام دستگاه ،مبنای آرزیابی عملکرد سطوح ذکر شده قرآر دهند.
تبصره  - 2شاخصهای عمومی آرزیابی عملکرد بهمن ماه هر سال توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
آنسانی رییس جمهور برآی آرزیابی عملکرد سال آتی آبال می گردد.
تبصره  - 3تهیه و تصویب شاخصهای آختصاصی سطح دستگاه مطابق بند «ب» ماده  3آیین نامه شماره
44327/4225تاریخ  1389/1/14هیئت وزیرآن صورت می گیرد.
تبصره  - 4شاخصهای آختصاصی تعیین شده در سطح مدیرآن و کارکنان با تصویب باالترین مقام آجرآی ی
دستگاه قابلیت آجرآ دآرد و مبنای آرزیابی همان سال قرآر می گیرد.
تبص ره  -5آمتیاز دهی ش اخص های آختص اص ی در س طح مدیرآن و کارکنان مطابق دس تورآلعمل آجرآی ی
تبصره بند «ب» ماده 1آیین نامه آجرآی ی مذکور در تبصره  2همین ماده صورت می گیرد.
ج  -وزآرتخانه ها و س ازمانهای وآبس ته به ریاس ت جمهوری مس ئول آرزیابی عملکرد س ازمانها ،موس س ات
تابعه ،شرک تهای وآبسته و همچنین وآحدهای آستانی خود می باشند.
ماده  - 4دستگاه های آجرآی ی مکلفند نظام پاسخگوی ی عملکرد رآ با توجه به موآرد زیر مستقر نمایند:
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آلف -دس تگاه های آجرآی ی به منظور آیجاد ش رآیط و چارچوب مناس ب پاس خگوی ی عملکرد ،می توآنند با
مدیرآن وآحدهای وآبس ته به خود توآفقنامه آی رآ در خص وص آنجام طرحها و پروژه های آجرآی ی آمض اء
نموده و آن رآ مبنای پاسخگوی ی عملکرد تعیین شده قلمدآد نمایند.
تبص ره  -1در خص وص فعالیت ها و خدماتی که قیمت تمام ش ده آنها بر آس اس ماده  16قانون مدیریت
خدمات کش وری محاس به و تعیین ش ده آس ت ،تفاهم نامه منعقد ش ده در آین خص وص مبنا قرآر می گیرد
در غیر آین ص ورت دس تگاه ها با مدیرآن و کارکنان خود توآفق نامه های عملکردی آمض ا و بر مبنای آن
آقدآم می نمایند.
تبصره  - 2توآفقنامه مذکور در آرزیابی عملکرد مدیرآن و کارکنان ،موضوع دستورآلعمل آجرآی ی تبصره بند
«ب» ماده  1آیین نامه موآد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری مورد آستفاده قرآر می گیرد.
تبص ره  -3آرآیه گزآرش عملکرد بر آس اس زمانبندی تهیه ش ده و قبول مس ئولیت آنجام کارها آز جمله آقدآم
های الزم برآی تهیه چارچوب مناسب پاسخگوی ی می باشد.
ب -آستقرآر چارچوب مناسب برآی پاسخگوی ی عملکرد دربرگیرنده  5مرحله زیر آست:
.1
.2
.3
.4
.5

تهیه و تدوین آهدآف قابل س نجش و ش اخص های مناس ب آرزیابی عملکرد (موض وع بند «ب» ماده 3
آین دستورآلعمل)
طرح ریزی ملزومات دستیابی به آهدآف در قالب شاخصهای تعیین شده
آنجام کارها و نظارت بر پیشرفت آهدآف و شاخصها مطابق زمان بندی آز پیش تعیین شده
گزآرش دهی نتایج به صورت آدوآری
آرزیابی نتایج به صورت آدوآری و آرآیه بازخورد و تعدیل طرحهای بعدی بر آساس بازخورد ها

تبص ره  - 4منظور آز پاس خگوی ی ،پاس خگوی ی دس تگاه ،مدیرآن و کارکنان در قبال تحقق آس تاندآرد
شاخص های عمومی و آختصاصی آست.
ماده  - 5دستگاه های آجرآی ی مکلفند چارچوب مناسبی رآ با در نظر گرفتن موآرد زیر در قالب نظام جمع
آوری دآده های عملکرد طرآحی و مستقر نمایند:
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آلف -دآده های جمع آوری ش ده باید منعکس کننده آهدآف عملکرد س طوح س ازمان ،مدیرآن و کارکنان
بوده و تاکید آصلی آن تمرکز بر دآده های بهبود دهنده عملکرد سازمان در سطوح ذکر شده باشد.
ب  -دآده های جمع آوری ش ده باید در قالب ش اخص های تنظیم ش ده (موض وع بند «ب» ماده  3آین
دستورآلعمل) صورت گرفته و تا حد آمکان کمیت پذیر باشد.
تبص ره  - 1تایید آعتبار دآده های جمع آوری ش ده در س طح س ازمان به عهده باالترین مقام دس تگاه و در
سطح مدیرآن و کارکنان به عهده مدیر بال فصل کارکنان می باشد.
تبص ره  -2دس تگاه ها می توآنند برآی آرزیابی دقیق تر ش اخص های عملکرد (آختص اص ی و عمومی) و جمع
آوری دآده های جزی ی تر ،ض من مبنا قرآردآدن ش اخص های مص وب آقدآم به طرآحی چک لیس ت مناس ب
برآی جمع آوری دآده های عملکرد(ترجیحا به ص ورت مکانیزه) در س طوح س ازمان ،مدیرآن و کارکنان
نماید.
ج  -دآده های جمع آوری ش ده دس تگاه به روش های مختلف آماری بررس ی و تجزیه و تحلیل ش ود و در
نهایت پروژه های بهبود در آین رآبطه در سه سطح سازمان ،مدیرآن و کارکنان تدوین گردد.
تبص ره  -3پروژه های بهبود تعریف ش ده بایس تی به عنوآن آهدآف عملکردی آینده ،در قالب ش اخص های
قابل آندآزه گیری تعریف ،پایش و مدیریت گردد.
د -مسئولیت جمع آوری دآده ها در تمام سطوح (ستاد ،سازمانها و موسسات وآبسته و وآحدهای آستانی)
به عهده باالترین مقام آجرآی ی دستگاه آست.
ماده  - 6دس تگاه های آجرآی ی مکلفند نظام تحلیل دآده های عملکرد خود رآ به نحوی مس تقر نمایند که
تبدیل دآده های جمع آوری ش ده در س طوح س ازمان ،مدیرآن و کارکنان به دآنش قابل آس تفاده در جهت
بهبود عملکرد در سطوح مذکور فرآهم گردد.
تبصره  -1هدف آز تجزیه و تحلیل دآده های عملکرد ،یافتن علل ریشه آی ضعف عملکرد و آرآیه پیشنهاد
الزم جهت بهبود عملکرد آس ت .دس تگاه ها می توآنند جهت ریش ه یابی علل و بهبود عملکرد آز آبزآرهای
علمی و روشهای آماری آستفاده نمایند.
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تبص ره  - 2در تجزیه و تحلیل عملکرد س طوح مذکور ،عملکرد وآقعی با آهدآف آز پیش تعیین ش ده مورد
مقایسه و تحلیل قرآر می گیرد .در آین رآبطه میتوآن آز آبزآر تحلیل روند نیز آستفاده کرد.
ماده  -7دس تگاه های آجرآی ی مکلفند نتایج حاص ل آز تجزیه و تحلیل عملکرد (موض وع ماده  6آین
دس تورآلعمل) رآ در قالب طرحها و پروژه های بهبود (آز جمله پیش بینی دوره های آموزش ی بر آس اس آیین
نامه آجرآی ی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره /2579ت43916ک
تاریخ  )1389/1/10در سطوح سازمان ،مدیرآن و کارکنان تدوین نموده و به آجرآ بگذآرند.
تبص ره  - 1طرحها و پروژه های تدوین ش ده به عنوآن آهدآف عملیاتی تلقی ش ده و در آرزیابی عملکرد س ال
بعد مورد آرزیابی قرآر می گیرد.
تبص ره  -2نتیجه آرزیابی عملکرد و آمتیاز کس ب ش ده ،مبنای پردآخت فوق آلعاده کارآی ی (بر آس اس
دستورآلعمل بند  6ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری) خوآهد بود.
ماده  -8دس تگاه های آجرآی ی مکلفند تمام مرآحل و مفاد آین دس تورآلعمل رآ به ص ورت مکانیزه در قالب
نظام جامع مدیریت عملکرد طرآحی و مستقر نمایند.
تبص ره -نرم آفزآر طرآحی ش ده باید قابلیت لینک به س ازمان ،موس س ات ،ش رک تها و وآحدهای وآبس ته و
آستانها و همچنین رده های سازمان ،مدیرآن و کارکنان رآ دآشته و مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور باشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
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فصل دوازدهم قانون  -حقوق و تکالیف کارمندان
ایین نامه مرخصی ها  -تصویب نامه شماره  598/41596مورخ  1346/7/22هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1346/7/22به آستناد ماده ( )50قانون آستخدآم کشوری بنا به پیشنهاد
ش ماره /9579دح مورخ  1346/7/10س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور آیین نامه مرخص ی ها
مشتمل بر چهار فصل و  44ماده رآ به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل یکم -مرخصی استحقاقی:
ماده  -1مرخص ی آس تحقاقی مس تخدم آز نخس تین ماه خدمت به نس بت مدت خدمت به آو تعلق می گیرد
1
و طبق مقررآت آین آئین نامه جزائ یا کال قابل آستفاده آست.
تبصره -آفرآدی که طبق ماده  67قانون آستخدآم ک شوری مجددآ آستخدآم می شوند می توآنند آز مرخصی
آستحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررآت آین آئین نامه آستفاده نمایند.
ماده  -2مرخص ی کمتر آز یکروز جزو مرخص ی آس تحقاقی منظور می ش ود و حدآک ثر مدت مرخص ی موض وع
آین ماده آز دوآزده روز در یکسال تقویمی تجاوز نخوآهد کرد.
تبص ره -بانوآنی که فرزند ش یرخوآر دآش ته و فرزند آنها آز ش یر مادر آس تفاده می نمایند ،می توآنند تا هنگام
دوسالگی فرزند شیرخوآر خود ،آز مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی آستحقاقی (شامل مرخصی آستحقاقی
2
سالیانه باضافه مرخصی ذخیره شده) خود آستفاده نمایند.
ماده  -3جز در مورد مرخص ی موض وع ماده  ،2در آعطای دو مرخص ی آس تحقاقی باید حدآقل یکروز
غیرتعطیل فاصله باشد.
ماده  -4کارگزینی های وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی مکلفند در فروردین ماه هرس ال جدول آس امی
مستخدمین آدآرآت رآ که متضمن مدت مرخصی آستحقاقی هریک آز آنان باشد تنظیم کنند و برآی روسای
آدآرآت مربوط آرسال دآرند.

 1تصویب نامه شماره  23328مورخ  1352/3/13هیئت وزیرآن
 2تصویب نامه شماره /80866ت  859ه مورخ  1368/11/4هیئت وزیرآن
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ماده  -5رئیس آدآره آز لحاظ آین آئین نامه مدیر هر وآحد س ازمانی آس ت که بدون در نظر گرفتن موقع و
عنوآن آن وآحد آختیار آخذ تصمیم درباره مرخصی های مستخدمین حوزه مدیریت خود رآ آز طرف وزیر یا
رئیس موسسه دولتی دآرآ باشد.
ماده ... -6

1

ماده  -7هرگاه رئیس آدآره بنا به مص الح آدآری با تقاض ای مرخص ی مس تخدم آز حی مدت یا موقع
آس تفاده موآفقت نکند ،آعطای آنرآ با توآفق مس تخدم بوقت دیگری که آز تاریخ مورد تقاض ای آولیه وی
بیش آز ش ش ماه فاص له ندآش ته باش د موکول می کند و در ص ورتی که مس تخدم نتوآند ض من مدت ش ش
ماه مذکور آز آین مرخصی آستفاده کند مرخصی مزبور ذخیره خوآهد شد.
ماده  -8مس تخدمی که تحص یل مرخص ی نموده ،باید آز تمام آن مرخص ی آس تفاده کند مگر آنکه بنا به
ض رورت رئیس آدآره مربوط آو رآ دعوت بکارنماید که در آینص ورت نس بت به مرخص ی آس تفاده نش ده باید
طبق ماده  7عمل شود.
ماده  -9هیچ مس تخدمی به آختیار نمی توآند در هر س ال بیش آز پانزده روز آز مرخص ی آس تحقاقی س االنه
خود رآ ذخیره نماید و هرگاه آز بقیه مرخص ی مذکور باختیار آس تفاده نکند ،مدت زآئد بر پانزده روز ذخیره
2
نخوآهد شد.
ماده  -10حدآک ثر مدتی که مس تخدم دریکس ال تقویمی می توآند آز مرخص ی آس تحقاقی همان س ال و
مرخص ی آس تحقاقی ذخیره ش ده آس تفاده نماید جمعا آز چهار ماه تجاوز نخوآهد کرد .چنین مس تخدمی
هرگاه بخوآهد آز باقیمانده مرخص ی ذخیره ش ده خود نیز آس تفاده نماید باید حدآقل یکس ال تمام خدمت
کرده باشد.
ماده  -11مس تخدمی که در حال مرخص ی آس تحقاقی آس ت می توآند تقاض ا کند مرخص ی آو تمدید ش ود و
در آین صورت تاریخ شروع مرخصی آخیر بالفاصله بعد آز آنقضای مرخصی قبلی خوآهد بود.

 1دآدنامه شماره  541مورخ  1385/7/30هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری (بخشنامه شماره  61446مورخ 1378/10/28
سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور نیز لغو می گردد)
 2دآدنامه شماره  257مورخ  1378/6/20هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری (ماده  9لغو می گردد) و ماده  84قانون مدیریت
خدمات کشوری(عدم آجرآی دآدنامه مذکور)
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ماده  -12در ص ورتی که تص میم رئیس آدآره در مورد تمدید مرخص ی به مس تخدم آبال نش ده باش د،
مستخدم مکلف آست در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود.
ماده  -13حفظ پس ت ثابت س ازمانی مس تخدمی که در حال آس تفاده آز مرخص ی آس تحقاقی آس ت آلزآمی
می باشد و در آین مدت رئیس آدآره وظایف آو رآ به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول می کند.
ماده  -14با مس تخدمی که در حال آس تفاده آز مرخص ی آس تحقاقی بیمار ش ود مطابق مقررآت فص ل دوم
رفتار خوآهد شد و مرخصی آستحقاقی آستفاده نشده وی ذخیره می گردد.
ماده  -15موآفقت با تقاض ای مرخص ی آس تحقاقی آس تفاده نش ده مس تخدمین در هنگام بازنش س تگی با
رعایت مقررآت مربوط آلزآمی آست و در آین مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد.
تبص ره -در مورد مش مولین ماده  77قانون آس تخدآم کش وری آعطای مرخص ی موکول به آن آس ت که
مستخدم در مهلت مناسبی قبل آز رسیدن به سن شصت و پنج سالگی تقاضای مرخصی کرده باشد.
ماده  -16حدآک ثر مدت مرخص ی موض وع ماده  15آین آئین نامه و تبص ره آن آز چهار ماه تجاوز نخوآهد
کرد و محدودیت مندرج در ماده  10آین آئین نامه ش امل مس تخدمین موض وع ماده  15آین آئین نامه و
تبصره آن نیست ولی در آین مورد حفظ پست ثابت سازمانی آین قبیل مستخدمین ضروری نمی باشد.
تبصره -در صورتی که بدلیل حساسیت شغلی با رعایت سایر موآد آین آئین نامه و به تشخیص دستگاه،
موآفقت با مرخصی مستخدم آمکان پذیر نباشد و میزآن ذخیره مرخصی مستخدم بیش آز چهار ماه گردد،
ص رفا آن میزآن آز مرخص ی مذکور که آز تاریخ آبال آئین نامه ( )68/11/4به بعد مازآد بر چهار ماه ش ده
آست آز محدودیت چهار ماه مندرج در آین ماده مستثنی می باشد.
ماده  -17تعطیالت فص لی مس تخدمین رس ته آموزش ی و دیگر مس تخدمینی که آز آین نوع تعطیالت
آس تفاده می کنند تا میزآن یک ماه در س ال به حس اب مرخص ی آس تحقاقی آنان در همان س ال منظور می
شود.
آین قبیل مستخدمین چنانچه در طول سال بعللی به میزآن کمتر آز تعطیالت فصلی آستفاده نمایند ملزم
می باش ند با درخوآس ت مرخص ی ،مازآد مدت تایک ماه رآ در طول س ال تحص یلی آزمرخص ی آس تحقاقی با
رعایت مقررآت آین آئین نامه آستفاده نمایند و چنانچه رئیس آدآره یا معاون آدآری و مالی وی بنابه مصالح
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آدآری با درخوآس ت مرخص ی مزبور موآفقت ننماید و بدینوس یله آمکان آس تفاده آز آین مرخص ی تا پایان
س ال تحص یلی برآی فرد فرآهم نگردد ،آین مرخص ی برآی س ال بعد ذخیره خوآهد ش د .آجرآی مفاد آین
ماده آز تاریخ آبال می باشد (.)68/11/4
تبص ره -آعطای مرخص ی آس تحقاقی به میزآن حدآک ثر یک ماه به مش مولین طرح طبقه بندی مش اغل
معلمان برآی یک بار در طول مدت خدمت فقط به منظور آنجام مناس ک حج تمتع (حج وآجب) در آیام
تش رف به مکه مکرمه و مدینه منوره با رعایت س ایر مقررآت آین فص ل آمکان پذیر خوآهد بود ومدت
1
مرخصی آستفاده شده موضوع آین تبصره آز تعطیالت فصلی آنان درهمان سال تحصیلی کسر میگردد.
ماده  -18حقوق و فوق آلعاده های آیام مرخص ی آس تحقاقی مس تخدم که به مدت خدمت خارج آز کش ور
وی تعلق می گیرد در ص ورتی که آن مرخص ی در خارج آز کش ور مورد آس تفاده وآقع ش ود به آرز قابل
پردآخت آست.
ماده  -19به مرخص ی آس تعالجی که آز چهار ماه تجاوز نماید نس بت به مدت زآئد بر چهار ماه و به دورآن
مرخص ی بدون حقوق و آمادگی بخدمت و تعلیق و برکناری آز خدمت و آنفص ال و خدمت زیر پرچم و
غیبت موجه مرخصی آستحقاقی تعلق نمی گیرد.
معذوریت بانوآن باردآر که وضع حمل آنان دو قلو به باال باشد مشمول محدودیت چهار ماه موضوع آین
2
ماده نمی باشد.
ماده  -20مرخص ی آس تحقاقی که مس تخدمین تا تاریخ تص ویب آین آئین نامه ذخیره کرده آند محفوظ
آست ولی ترتیب آستفاده آز آن تابع مقررآت آین آئین نامه خوآهد بود.
تبص ره -کارکنان غیررس می دس تگاه های دولتی که طبق مقررآت قانونی به آس تخدآم رس می پذیرفته می
ش وند ،چنانچه قبل آز پذیرفته ش دن به آس تخدآم رس می ،حس ب مقررآت یا مفاد قرآردآد آس تخدآمی حاکم
بر وض عیت خود حق آس تفاده آز مرخص ی آس تحقاقی رآ دآش ته و آین مرخص ی طبق همان مقررآت قابل

 1تصویب نامه شماره /20074ت  30981ه مورخ  1383/4/21هیئت وزیرآن (آز تاریخ آیرآد رییس مجلس شورآی آسالمی
)1383/2/23
 2تصویب نامه شماره /23553ت  15888ه مورخ  1375/3/20هیئت وزیرآن
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ذخیره ش دن بوده و ذخیره نیز ش ده باش د ،پس آز تبدیل وض ع می توآنند با رعایت مقررآت آین فص ل آز
مرخصی ذخیره شده مذکور آستفاده نمایند.
فصل دوم -مرخصی استعالجی:
ماده  -21هرگاه مس تخدم ش اغل بیمار ش ود و آن بیماری مانع آز خدمت آو باش د باید مرآتب رآ در کوتاه
ترین مدت ممکن به آدآره متبوع آطالع دهد و درموآرد کمترآز ده روز گوآهی پزشک رآ در آولین روز پس آز
مرآجعه به محل خدمت و در موآرد ده روز و بیش تر ،در پایان روز دهم به رئیس یا معاون وآحد مربوطه
جهت آرجاع به کارگزینی آرسال دآرد.
ماده  -22کارگزینی مکلف آس ت گوآهی پزش ک معالج مس تخدم رآ برآی آظهار نظر نزد پزش ک متعمد
وزآرتخانه یا موس س ه دولتی متبوع آرس ال دآرد و درص ورتی که مفاد گوآهی مورد تایید قرآر گیرد حکم
مرخصی آستعالجی رآ صادر نماید.
تبص ره  -1درص ورتی که دس تگاه ذی ربط پزش ک معتمد در آختیار ندآش ته باش د ،دآنش گاه های علوم
پزش کی و خدمات بهدآش تی و درمانی آس تان مکلف به همکاری و معرفی پزش ک معتمد آز میان پزش کان
سازمان خوآهند بود.
تبصره  -2آگر مستخدم بنظر دستگاه ذی ربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی آرجاع می شود
و نظر آین کمیسیون قطعی خوآهد بود.
ماده  -23کمیسیون پزشکی حدآقل مرکب آز سه نفر پزشک خوآهد بود که بنا بدرخوآست دستگاه متبوع
مس تخدم و با توجه به نوع بیماری توس ط س ازمانهای منطقه آی بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی تعیین
خوآهد ش د .س ازمانهای مذکور مکلفند در آس رع وقت کمیس یون رآ تش کیل و نتیجه رآ به دس تگاه ذی ربط
آعالم نمایند.
مااده  -24تش خیص آبتالء مس تخ دم ب ه بیم اری ص ع ب آلعالج و تعیین م دت مع ذوری ت وی بعه ده
کمیس یون پزش کی آس ت .حدآک ثر مدت آین معذوریت در هر نوبت ش ش ماه آس ت و قابل تمدید خوآهد
بود.
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ماده  -25در هر مورد که موض وع به کمیس یون پزش کی آرجاع می ش ود نظر کمیس یون که به آتفاق یا به
آک ثریت آتخاذ شود قاطع خوآهد بود.
ماده  -26به بانوآن باردآر برآی هربار وضع حمل (یک و دو قلو) ،نه ماه معذوریت و برآی وضع حمل دو
قلو به باال یک س ال معذوریت با آس تفاده آز حقوق و فوق آلعاده های مربوط دآده می ش ود .معذوریت
وض ع حمل جزو مرخص ی آس تعالجی محس وب می ش ود و تش خیص تاریخ ش روع آن برعهده پزش ک معالج
1
آست.
ماده  -27به مس تخدمی که آز مرخص ی آس تعالجی آس تفاده می نماید تا چهار ماه و در ص ورتی که بعلت
آبتالء به بیماری ص عب آلعالج یا زآیمان فرزندآن توآمان (وفق ماده  26آص الحی آئین نامه مرخص ی ها)
مرخص ی آس تعالجی وی بیش آز چهار ماه باش د ،تا حدآک ثر یک س ال حقوق و فوق آلعاده های مربوط و
در مورد بیماریهای صعب آلعالج در مدت زآئد بریک سال تا هنگامی که مشمول ماده  79قانون آستخدآم
کشوری قرآر نگرفته آست فقط حقوق پردآخت می گردد.
ماده  -28حقوق و فوق آلعاده های مس تخدمینی که در خارج آز کش ور به حالت آش تغال یا ماموریت
خدمت می کنند در مدت مرخص ی آس تعالجی تا دو ماه به آرز و در مدت زآئد بر آن با رعایت ماده  27به
ریال پردآخت خوآهد شد.
ماده  -29گوآهی نامه آی که در مورد بیماری مس تخدم در خارج آز کش ور ص ادر ش ده باید آز حی ص حت
ص دور به تص دیق س فارتخانه و یا کنس ولگری آیرآن در محل برس د .در مورد مس تخدمین ش اغل یا مامور در
خارج آز کش ور تص دیق س فارتخانه یا کنس ولگری آیرآن در محل آز حی ص حت ص دور کافی خوآهد بود و
درس ایر موآرد هرگاه مفاد چنین گوآهی نامه آی مورد تایید پزش ک معتمد قرآر نگیرد موض وع در کمیس یون
پزشکی برآی آظهار نظر قطعی مطرح خوآهد شد.
ماده  -30مرخص ی آس تعالجی مس تخدم در ص ورتی که بیماری آو آدآمه یابد با رعایت مقررآت آین فص ل
قابل تمدید آست.

 1تصویب نامه شماره /8064ت  14652ه مورخ  1374/7/1هیئت وزیرآن و قانون آصالح قوآنین تنظیم جمعیت و خانوآده
مصوب  1392/3/20مجلس شورآی آسالمی و تصویب نامه شماره /92091ت  46527ه مورخ  1392/4/19هیئت وزیرآن
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ماده  -31به جز مستخدمان موضوع ماده  26آین آئین نامه ،حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که آز
مرخصی آستعالجی آستفاده می کند بیش آز چهار ماه آلزآمی نیست.
فصل سوم -مرخصی بدون حقوق:
ماده  -32آس تفاده آز مرخص ی بدون حقوق موقوف به آختتام دوره آزمایش ی آس ت و فقط در موآرد زیر
ممکن خوآهد بود:
 -1مستخدم آستحقاق مرخصی ندآشته باشد و آحتیاجش به آستفاده آز مرخصی مسلم شود.
 -2مستخدم قصد آدآمه تحصیل دآشته باشد و مدآرک الزم رآ آرآیه نماید.
 -3مستخدم ناگزیر باشد به آتفاق همسرش به خارج آز محل خدمت خود مسافرت کند.
 -4مس تخدم پس آز آس تفاده آز چهار ماه مرخص ی آس تعالجی س االنه به س بب آدآمه همان بیماری یا آبتالء
به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری آو هم صعب آلعالج تشخیص نشود.
تبص ره -آعطای مرخص ی بدون حقوق به مس تخدمین آزمایش ی که در طول خدمت آزمایش ی با آرآیه مدآرک
و به تشخیص موسسه متبوع خود نیاز به آستفاده آز مرخصی بدون حقوق دآشته باشند حدآک ثر تا دو ماه
متوآلی با رعایت سایر مقررآت آین فصل آمکان پذیر خوآهد بود.
ماده  -33مستخدم باید تقاضانامه آستفاده آز مرخصی بدون حقوق رآ با ذکر علت و مدت آن توسط رئیس
آدآره خود به وزآرتخانه یا موسسه دولتی متبوع آرسال نماید .وزآرتخانه یا موسسه دولتی تصمیم الزم رآ در
آین باره آتخاذ و در ص ورت موآفقت حکم مرخص ی بدون آس تفاده آز حقوق رآ با رعایت تبص ره  2ماده 49
قانون آس تخدآم کش وری ص ادر خوآهد کرد .در مورد مس تخدمین موض وع بند « »4ماده  32آین آئین نامه
چنانچه بیماری به تایید پزشک معتمد برسد موآفقت با مرخصی بدون حقوق آلزآمی خوآهد بود.
فصل چهارم  -مقررات مختلفه:
ماده  -34در آحتس اب مرخص ی روز و ماه و س ال مطابق تقویم رس می کش وری آس ت و در مرخص ی روزآنه
ماه س ی روز حس اب می ش ود .مرخص ی های کمتر آز یک روز با توجه به س اعات کار روزآنه وزآرتخانه یا
موسسه دولتی مربوط محاسبه خوآهد شد.
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ماده  -35روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی وآقع آست جزو مدت مرخصی محسوب نمی شود.

1

ماده  -36پردآخت حقوق و فوق آلعاده های مدت مرخصی قبل آز صدور حکم مرخصی ممنوع آست.
تبص ره  -1فوق آلعاده هائی که در آیام مرخص ی آس تعالجی که آز چهار ماه در یکس ال تجاوز نکند و
همچنین در آیام مرخصی آستحقاقی حسب مورد قابل پردآخت آست بشرح زیر آست:
 فوق آلعاده شغل موضوع ماده  38قانون آستخدآم کشوری ضمن رعایت مقررآت مربوط. فوق آلع اده ه ای موض وع بن ده ای «ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،ح ،خ ،و د» م اده  39ق انون آس تخ دآمکشوری.
«مستخدمان موضوع ماده  ،26مشمول محدودیت چهار ماه موضوع آین تبصره نمی باشند»
تبصره  -2در مورد مستخدمین مبتال به بیماری سل ،مقررآت قانون حمایت کارمندآن مسلول و پیشگیری
س ل مص وب  1333/11/18آز لحاظ پردآخت حقوق ،فوق آلعاده ها و مزآیای مس تمر مذکور در تبص ره
یک آین ماده و با رعایت تبصره  4ماده  38قانون آستخدآم کشوری الزم آالجرآ می باشد.
ماده  -37عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن آز سه روز تجاوز ننماید و مستند بعللی آز قبیل
آنچه که ذیال درج می شود باشد موجه شناخته خوآهد شد:
 -1بیماری آو
 -2صدمات ناشی آز حوآدث که به آو یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندآن آو وآرد آمده باشد.
 -3بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندآن.
 -4فوت همسر یا آقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم.
 -5دآرآ شدن فرزند.
 -6آزدوآج آو و فرزندآنش

 1ماده  84قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره  222/91/43920مورخ  1391/12/8معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
آنسانی رییس جمهور
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 -7آحضار مستخدم توسط مرآجع قضای ی برآی آدآی شهادت و آنجام تحقیقات.
تش خیص ص حت و س قم جهات آدعائی مس تخدم بعهده رییس آدآره آس ت .در ص ورتی که ص حت آدعا
تص دیق ش ود ،غیبت مس تخدم برحس ب علت جزو مرخص ی آس تحقاقی یا آس تعالجی وی محس وب و حکم
الزم در آین مورد صادر خوآهد شد.
ماده  -38هرگونه تغییری در آین آیین نامه منوط به پیش نهاد س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور و
تصویب هیئت وزیرآن خوآهد بود.
ماده  -39آز تاریخ تصویب آین آیین نامه مقررآت قبلی رآجع به مرخصی مستخدمین رسمی مشمول قانون
آستخدآم کشوری ملغی آست.
استفاده از مزایای حمایتی حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت  -قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
بی سرپرست و بدسرپرست مصوب  1392/6/31مجلس شورای اسالمی
ماده -۲۱ش خص ی که س رپرس تی آفرآد تحت حمایت آین قانون رآ بر عهده می گیرد آز مزآیای حمایتی حق
آوالد و مرخصی دوره مرآقبت برآی کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زآیمان) بهره مند می باشد.
کودک یا نوجوآن تحت س رپرس تی نیز آز مجموعه مزآیای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررآت قانونی
برخوردآر خوآهد شد.
ملبوس (البسه) پاره ای از مستخدمین دولت  -تصویب نامه شماره  4100مورخ  1349/2/16و
اصالحیه شماره  26200مورخ 1349/8/3
در آجرآی قس متی آز مفاد ماده  53قانون آس تخدآم کش وری برآی آیجاد محیط مناس ب کار تهیه و تحویل
ملبوس به آن دس ته آز مس تخدمینی که آنجام وظایف آنان مس تلزم دآش تن ملبوس مخص وص آس ت آین
دس تورآلعمل( ش ماره  )15به وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی مش مول قانون آس تخدآم کش وری آبال می
گردد:
 -1آز آبتدآی سال  1350وزآرتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون آستخدآم کشوری مکلفند با توجه
به فهرس ت مش اغل و نوع ملبوس طبق ص ورت پیوس ت آعتبار الزم رآ پیش بینی و در حدود آعتبارآت
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مص وب نس بت به تهیه و تحویل ملبوس مس تخدمین خود آقدآم و ملبوس مورد نظر رآ با رعایت مقررآت
مربوط تهیه و تحویل نمایند.
 -2تهیه و تحویل ملبوس به متص دیان مش اغلی که نام آنها در فهرس ت مش اغل ض میمه آین دس تورآلعمل
قید نشده آست ممنوع می باشد.
آض افه ش دن مش اغل دیگری که متص دیان آن آحتیاج به ملبوس مخص وص دآرند به فهرس ت مش اغل
ض میمه و همچنین تعیین نوع ملبوس و تغییر آن به طور کلی منوط به پیش نهاد وزآرتخانه یا موس س ه
دولتی مش مول قانون آس تخدآم کش وری با ذکر مش خص ات کامل ش غل و ش رح وظایف می باش د که پس آز
موآفقت سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور و وزآرت دآرآئی آمکان پذیر آست.
 -3ملبوس ی که به مس تخدمین تحویل می ش ود برآی آنجام وظایف آنان آس ت و مس تخدمین موظفند در
هنگام کار آز آن آستفاده کنند.
نظارت درباره نحوه آستفاده مستخدمین آز ملبوس به عهده وزآرتخانه یا موسسه دولتی مربوط می باشد.
 -4در ص ورتی که بعض ی آز مش اغل مندرج در ص ورت پیوس ت آین دس تورآلعمل مش اغل کارگری ش ناخته
ش ود مادآم که مقررآتی جهت تهیه و تحویل ملبوس به متص دیان آن مش اغل وجود ندآش ته باش د تهیه و
تحویل ملبوس به آنان مشمول مقررآت آین دستورآلعمل خوآهد بود.
پیوست دستورالعمل شماره  15با اخرین اصالحات
صورت مشاغلی که آنجام آن مستلزم دآشتن ملبوس مخصوص آست و نوع ملبوس:
 -1نگهبان ،س رنگهبان ،مامور آنتظامات و آیمنی ،مرآقب آثار باس تانی ،مرآقب آمور تامینی و تربیتی و
1
مسئول آنتظامات:
 فرنج یقه باز و ش لوآر به رنگ قهوه آی روش ن برآی تابس تان و قهوه آی تیره برآی زمس تان هرس ال دودس ت آز محص والت کارخانجات دآخلی -.کمربند آز جنس فرنج برآی هر دس ت لباس یک عدد -.کاله
کاسکت با نقاب پالستیک به رنگ قهوه آی تیره هر سال یک عدد -.پیرآهن قهوه آی روشن هر سال چهار
عدد -.ک فش یا پوتین مناس ب فص ل و به مقتض ای آب و هوآی محل آز محص والت کارخانجات دآخلی هر
 1بخشنامه شماره  2/42/3294مورخ  1374/11/8سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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س ال دو جفت -.دس تکش چرم مص نوعی هر دو س ال یک جفت -.پالتو به رنگ قهوه آی تیره هر دو س ال
یک عدد.
 پال ک برنجی که نام نگهبان روی آن حک شده باشد یک عدد.تبص ره  -1وزآرتخانه ها و موس س ات دولتی مش مول قانون آس تخدآم کش وری عندآللزوم به تعدآد مورد نیاز
پوس تین تمام قد و یا بارآنی پالس تیک برآی آس تفاده نگهبانان ش بگرد تهیه خوآهند نمود .آجناس مذکور
جزو آموآل آدآری محسوب و در وزآرتخانه یا موسسه مربوط نگهدآری می شود.
تبصره  -2به نگهبانان زن هرسال دو دست مانتو شلوآر قابل تحویل آست.
تبصره  -3به مرآقبین آمور تامینی و تربیتی کاله کاسکت تعلق نمی گیرد.
 -2خدمتگزآر جزء ،سرآیدآر ،متصدی آطالعات ،متصدی کنترل ورود و خروج کارگاه ها:
 کت و ش لوآر مدل یک طرفه س ه دگمه به رنگ خاکس تری روش ن برآی تابس تان و خاکس تری تیره برآیزمستان هر سال دو دست آز محصوالت کارخانجات دآخلی.
 پالتو آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر دو سال یک عدد. پیرآهن خاکستری روشن هر سال چهار عدد. ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت.تبصره  -1به زنانی که در پست متصدی آطالعات یا خدمتگزآر آنجام وظیفه می کنند به جای کت و شلوآر
مذکور در آین بند روپوش ،شلوآر و مقنعه با همان مشخصات آز لحاظ نوع پارچه و رنگ آن تهیه و تحویل
1
می شود.
تبص ره  -2برآی مس تخدمین زن که با توجه به مش اغل آنان ملبوس مقرر تهیه و تحویل می ش ود رعایت
ضوآبط آسالمی در مورد ملبوس آنان آز ضرورتهای رژیم جمهوری آسالمی آیرآن می باشد.
 -3رآننده و کمک رآننده آتومبیل های س وآری و آتوبوس (س رویس) و وآنت و جیپ و یا کامیونهای س بک
حدآک ثر تا ظرفیت پنج تن:
 1بخشنامه شماره  2/15/3/36389مورخ  1379/6/29سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور

725

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 کت و ش لوآر مدل یک طرفه س ه دگمه س رمه آی روش ن برآی تابس تان و س رمه آی تیره برآی زمس تان آزمحصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو دست.
 دستکش چرم مصنوعی که قسمت دآخلی آن پارچه ضخیم پشمی آست هر دو سال یک جفت. پالتو به رنگ سرمه آی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر دو سال یک عدد برآی رآنندگان. ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت. پیرآهن آبی روشن هر سال چهار عدد. -4متصدی آسانسور:
 فرنچ یقه باز و ش لوآر س رمه آی روش ن برآی تابس تان و س رمه آی تیره برآی زمس تان آز محص والتکارخانجات دآخلی هر سال دو دست.
 پیرآهن آبی روشن هرسال چهار عدد. ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت. پال ک برنجی که نام آسانسورچی روی آن حک شده باشد یک عدد. پالتو آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر دو سال یک عدد. -5نامه رسان و پیک پست و تلگرآف:
 کت و ش لوآر مدل جلو رآس ت پنج دگمه ،جیب آز تو ،دگمه برنجی به رنگ س رمه آی تیره که دور لبهکت سرتاسر و دور پهلوی خارجی شلوآر نوآر زرد رنگ باریک دوخته شده باشد آز محصوالت کارخانجات
دآخلی هرسال یک عدد.
 پیرآهن سرمه آی تیره هر سال چهار عدد. ش لوآر س رمه آی تیره که در دو پهلوی خارجی آن نوآر زرد رنگ باریک دوخته ش ده باش د آز محص والتکارخانجات دآخلی هر سال یک عدد.
 کاله کاسکت بانقاب پالستیک سرمه آی تیره هر سال یک عدد. ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت.726

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 پال ک برنجی که نام آدآره پست شهرستان مربوط و نام و شماره نامه رسان روی آن حک شده باشد. پالتو بارآنی مردآنه با آس تر پش می که قابل گذآش تن و بردآش تن باش د به رنگ خاکس تری تیره آز پارچهآمپرمابل آغشته به موآد آسفنجی هردو سال یک عدد.
 دستکش چرم مصنوعی که قسمت دآخلی آن آز پارچه ضخیم و پشمی آست هر دو سال یک جفت.تبص ره -به متص دیان مش اغل کیس ه بند و کیس ه بازکن و متص دی آبطال تمبر و متص دی جمع آوری در
وزآرت پست و تلگرآف و تلفن هر سال دو دست روپوش کارنخی آز پارچه دیگنال و دو جفت دستکش کار
و دو جفت ک فش (ک تانی در تابستان و چرمی در زمستان) تهیه و تحویل می گردد.
 -6نامه رسان ،مامورین آبال و آحضار و آجرآء:
 کت و ش لوآر مدل جلو رآس ت ،پنج دگمه ،جیب آز تو ،دگمه برنجی به رنگ س رمه آی روش ن برآیتابستان و سرمه آی تیره برآی زمستان آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو دست.
 کاله کاسکت با نقاب پالستیک سرمه آی تیره هر سال یک عدد. پیرآهن آبی روشن هرسال چهار عدد. ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هرسال دو جفت. پال ک برنجی که نام وزآرتخانه یا موسسه متبوع و همچنین نام مستخدم روی آن نوشته شده باشد. پالتو بارآنی مردآنه با آستر پشمی که قابل گذآشتن و بردآشتن باشد به رنگ خاکستری تیره آز پارچه آمپرمابل آغشته به وآد آسفنجی هردو سال یک عدد.
 دستکش چرم مصنوعی که قسمت دآخلی آن آز پارچه ضخیم پشمی آست هر دو سال یک جفت.تبص ره  -1به نامه رس ان و مامور آبال و آحض ار و آجرآء و پیک پس ت و تلگرآف موتور س یکلت س وآر به
جای پالتو بارآنی نیم تنه چرم مص نوعی با آس تر گرم و ش لوآر برزنتی هر دو س ال یک دس ت و ک فش چرم
مصنوعی هر دو سال یک جفت و به جای ک فش زمستانی پوتین تحویل می گردد.
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ض منا عالوه بر وس ایل فوق کاله آیمنی با عینک مخص وص موتور س یکلت س وآری یک عدد تهیه و تحویل
می گردد و هرگاه بعللی غیرقابل آستفاده گردید در قبال آستردآد آن مجددآ یک عدد تهیه و تحویل خوآهد
شد.
تبص ره  -2نامه رس انی که وظایف آو توزیع نامه و پرونده به وآحدها و آدآرآت تابعه در دآخل وزآرتخانه یا
موسسه متبوع آست آز ملبوس خدمتگزآر جزء موضوع بند  2آستفاده می نماید و عالوه بر آن کیف سرباز
 15 *45 *70س انتیمتری به وی تحویل می ش ود که وس یله مزبور جزء آموآل آدآری محس وب و در محل
کار نگهدآری می شود.
 -7نظافتچی ،متصدی حمام سونا ،متصدی خط کشی زمین ،متصدی تصفیه خانه ،بیماربر:
 لباس کار نخی دو تکه آز پارچه دیگنال به رنگ خاکی آز محص والت کارخانجات دآخلی هر س ال دودست.
 دستکش الستیکی هرسال چهار جفت. تابستان ک فش ک تانی یک جفت و زمستان ک فش الستیکی یک جفت (محصوالت دآخلی). -8س رباغبان ،باغبان ،خدمتگارآن کش اورزی ،س مپاش ،کمک باغبان ،مرآقب دآم ،غلطک زن ،مامور
دآمدآری و مرآقب کشاورزی:
 لباس کار نخی دو تکه آز پارچه آمپرمابل به رنگ یش می تیره آز محص والت کارخانجات دآخلی هر س الدو دست.
 دستکش باغبانی هر سال دو جفت. نیم چکمه الستیکی هرسال یک جفت. کاله کار پارچه آی لبه دآر هرسال دو عدد. به مرآقب دآم به جای دستکش باغبانی دستکش کار تهیه و تحویل می شود. -9بایگان ،کمک بایگان ،تلفنچی ،مس ئول تلفنخانه ،خیاط ،آطوکش ،رختش وی ،باربر ،متص دی بی
س یم ،متص دی آنبار ،مس ئول آنبار ،بس ته بند آنبار ،ک تابدآر ،متص دی ترخیص ،معاون در آمور ماش ین
آالت ،معاون کارخانجات ،متصدی آمور کارگاه ها ،مکانیک جکهای سرویس ،مسئول آمور حمل ونقل،
728
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رئیس کارگاه مرکزی ،معاون کارگاه مرکزی ،آزمایش گر ماش ین آالت ،کمک آنباردآر ،مکانیک ژنرآتور و
متص دی دیگ بخار و کنترل کننده الس تیک ،معاون کارخانه عالئم ،تابلونویس ،تابلوس از ،متص دی
موآد س وختی نفتی ،متص دی کارتکس ،متص دی توزیع لوآزم ،تس مه کش ،مربی ماش ین آالت ،مربی
آموزش آمور موتوری ،کارکنان کمیس یون وآرس ی و بس ته بندی مخازن آورآق بهادآر ،متص دی ماش ینهای
محاس ب آلک ترونیکی (کامپیوتر) ،وزآن ،رئیس آدآره بایگانی ،معاون آدآره بایگانی ،کارش ناس آس ناد،
کمک کارش ناس آس ناد ،مس ئول تهیه فهرس ت جدآول ،مس ئول تعمیرآت تلفن ،پیکره س از ،آنباردآر و
ّ 1
متصدی آمور دفتری و بایگانی و کاردآن آسناد ،متصدی آمور بخشدآری ،مسئول آمور آسناد سجلی.
 روپوش کار نخی خاکی (بژ) آز پارچه دیگنال مخصوص کارخانجات دآخلی هر سال دو عدد.تبصره  :1به متصدیان شغل باربر ساالنه  4عدد روپوش تحویل می شود.
تبصره  :2خوآهرآن بایگان سالی  2عدد مقنعه عالوه بر لباس کار موضوع آین بند تعلق می گیرد.
 -10نقشه کش ،متصدی البرآتور فنی:
 روپوش کارنخی آز پارچه دیگنال به رنگ سفید محصول کارخانجات دآخلی هر سال دوعدد. -11مامورین و رآنندگان و کمک رآنندگان کامیون وماشین آالت آکیپ های رآهدآری ورآهسازی ،مامورین
و کارکنان س نگ کش ،مامورین مخابرآت رآهدآری در طول رآه ها ،مامورین حمل ونقل و نگهدآری آذوقه
و س وخت و لوآزم ماش ین آالت و نگهبانان وس ائط نقلیه رآهس ازی و رآهدآری ،س یمبانان و رآنندگان
خودروهای سنگین و ماشین آالت کشاورزی و رآنندگان کامیونهای پنج تن به باال ،رآهدآر ،سر رآهدآر:
 نیم پالتو باکت چرم مصنوعی آز محصوالت دآخلی با آستر پلوش هرسال یک عدد. شلوآر برزنتی با آستر گرم (بلوش پنبه آی) هرسال دو عدد. -پوتین یا نیم چکمه هرسال یک جفت.

 1بخشنامه شماره  2/42/43134مورخ  1375/10/22و شماره  2/4/13947مورخ  1376/4/15و شماره  2/42/27394مورخ
 1376/9/12و شماره  1/24/17279مورخ  1377/1/26سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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 دس تکش کار رویه چرمی هرس ال یک جفت ،کاله چرمی زمس تانی گوش دآر با آس تر گرم هر س ال یکعدد.
 جورآب پشمی هرسال سه جفت. عینک برفی برآی زمستان حدآک ثر هر دو سال یک عدد. بلوز و شلوآر تابستانی آز محصوالت کارخانجات دآخلی به رنگ خاکی هر سال یک دست ک فش قهوه آی هرسال یک جفت.تبصره -به نگهبانان وسائط نقلیه رآهدآری و رآهسازی عالوه بر ملبوس فوق هر سال یک عدد کاله
کاس کت لبه پالس تیک به رنگ خاکی تحویل می ش ود و در ص ورت لزوم به تعدآد مورد نیاز پوس تین تمام
قد و یا بارآنی پالس تیک جهت آس تفاده نگهبانان تهیه و در آختیار آکیپ های رآهدآری و رآهس ازی قرآر
دآده می شود .وسائل آخیرآلذکر جزو آموآل آدآری می باشد و در محل کار نگهدآری خوآهد شد.
 -12مامورین و کارکنان خط کشی و نصب عالئم رآه ،تکنیسین آمور فلزکاری ،باستان شناس:

1

 لباس کار نخی دو تکه آز پارچه دیگنال محص ول کارخانجات دآخلی به رنگ خاکس تری روش ن برآیتابستان و لباس کار نخی دو تکه آز پارچه آمپر مابل برآی زمستان هر سال دو دست.
 پوتین هرسال دو جفت. کاله کار نخی با نقاب هرسال دو عدد. دستکش چرم مصنوعی هرسال یک جفت. -13کارگر آزمایش گاه ،متص دی تک ثیر و متص دی ماش ین چاپ ،متص دی فتوکپ ی و پلی کپ ی ،مس ئول
فتوکپ ی و پلی کپ ی ،مکانیس ین ،گلگیرس از ،س رویس کار ،جرآثقال کار ،کلیش ه س از ،متص دی چاپ
کلیش ه ،برش کار ،س وهانکار ،ص فحه س ورآخ کن ،س مباده کار ،مته کار ،آهنگر ،کارگر آنبار ،آنباردآر
موآد نفتی ،متص دی کوره پخت ،متص دی وآکیوم پمپ ،درودگر ،جوش کار و نقاش ،حروف چین،
صحاف ،متصدی کی برد ،متصدی ماشین حروف چینی و متصدی ماشین ذوب سرب ،موتورچی و کمک
 1بخشنامه شماره  2/42/2754مورخ  1374/5/7سازمان آمور آدآری و آستخدآمی
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مکانیس ین ،بناء ،کمک بناء ،باطری س از ،نعلبند ،کمک آهنگر ،زیندآر ،ترآش کار ،مقنی ،تکنیس ین
مس ئول بریس -تکنیس ین بریس س از ،کمک تکنیس ین بریس س از ،متص دی ک فاش ی طبی ،متص دی
ک فاشی ،متصدی چرم کار ،چرم کار ،متصدی آمور فلزکاری ،تکنیسین مکانیک ،تکنیسین ماشین آالت
کش اورزی ،قفل س از ،متص دی موتورخانه ،کاردآن مکانیک ،مس ئول تعمیرگاه ماش ین آالت س بک،
مس ئول تعمیرگاه ماش ین آالت نیمه س نگین ،مس ئول تعمیرگاه ماش ین آالت س نگین ،مس ئول تعمیرگاه
1
برق و باطری ،تکنیسین ماشین آالت نجاری و تکنیسین نجاری
 لباس کار دو تکه نخی آز پارچه دیگنال محصول کارخانجات دآخلی هرسال دو دست به بنا و کمک بناءعالوه بر ملبوس موض وع آین بند کاله آیمنی یک عدد ته یه و تحو یل می گردد و هرگاه بعللی غیر قابل
آستفاده گردد در قبال آستردآد آن مجددآ یک عدد تهیه و تحویل خوآهد شد.
تبصره  -1عینک حفاظتی و پیش بند چرمی مناسب کار (چرم مصنوعی) به تعدآد الزم تهیه و برآی آستفاده
کارکنان کارگاه های ص نعتی و جوش کاری در هنگام کار در آختیار آنها قرآر گیرد .آین آش یاء جزو لوآزم و
تجهیزآت کارگاه محسوب می شوند .در مورد آستفاده باطری ساز و جوشکار آز عینک حفاظتی و پیش بند
چرمی (چرم مصنوعی) نیز باید به ترتیب مزبور رفتار شود.
تبصره  -2به کارکنان فنی ماشین آالت وزآرت رآه و ترآبری مثل مکانیک و سرویس کار و موتورچی پمپ آب
که در فصل سرما خارج آز کارگاه و در نقاط کوهستانی آنجام وظیفه می نمایند هر سال یک عدد نیم پالتو
یا کت چرم مص نوعی آز محص والت دآخلی باآس ترپلوش ،یک عدد ش لوآر برزنتی باآس ترگرم (پلوش پنبه
آی) ،یک جفت پوتین یا نیم چکمه ،یک جفت دس تکش کار و یک جفت جورآب پش می تهیه و تحویل
می گردد .تهیه و تحویل ملبوس فوق آلذکر به متص دیان مش اغل جوش کار و باطری س از در وزآرت رآه و
ترآبری منوط به آن آس ت که آین مس تخدمین بیش تر فص ل س رما رآ در خارج آز کارگاه و در نقاط س رد و
کوهستانی آنجام وظیفه نمایند.
تبص ره  -3به متص دیان مش اغل تکنیس ین مس ئول بریس ،تکنیس ین بریس س از ،کمک تکنیس ین بریس
ساز ،متصدی ک فاشی طبی ،متصدی ک فاشی ،متصدی چرم کار ،چرم کار ،متصدی آمور فلزی ،ترآشکار
و سوهانکار یک جفت ک فش آیمنی در سال تعلق می گیرد.
 1بخشنامه شماره  2/42/10323مورخ  1376/3/21سازمان آمور آدآری و آستخدآمی
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 -14آپرآتور:
 لباس کار سرتاسری نخی آز پارچه دیگنال محصوالت کارخانجات دآخلی هرسال دو دست. -15متصدی نصب پرفابریکه ،قطعه شناس ،چسب کار الستیک ،برشکار الستیک ،الستیک بر ،لگه
گیر الستیک:
 روپوش کار نخی آز پارچه دیگنال محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو عدد. دستکش کار هر سال دو جفت. -16آبدآر ،سلمانی:
 روپوش کار سفید محصول کارخانجات دآخلی هر سال دو عدد. -17آشپز ،کمک آشپز ،متصدی توزیع غذآ:
 روپوش کار سفید آز پارچه دیگنال محصول کارخانجات دآخلی هر سال چهار عدد. کاله مخصوص ک تانی هر سال چهار عدد. چکمهتبصره -به مشاغل آشپز و کمک آشپز  4عدد شلوآر و  2جفت چکمه در سال تعلق می گیرد.
 -18پزش ک ،پزش ک ی ار ،بهی ار و کم ک بهی ار ،پرس ت ار و کم ک پرس ت ار ،خ دمتگزآر آط اق عم ل،
دآمپزش ک ،مایه کوب ،گارس ن س الن تش ریح ،کارکنان آزمایش گاه ،تکنیس ین دآمپزش کی ،بهیارمربی،
پرس تار مربی ،بهورز ،بهدآش ت یار ،تکنیس ین بهدآش ت محیط ،مربی تکنیس ین بهدآش ت محیط ،مدیر
آزمایش گاه ،تکنیس ین رآدیولوژی ،کمک تکنیس ین رآدیولوژی ،مددیار معلول ،قالب گیر س معک،
تکنیس ین بیهوش ی ،تکنیس ین آطاق عمل ،کارش ناس آمور دآروئی ،تکنیس ین آمور دآروئی ،کمک
تکنیس ین آمور دآروئی ،ماما ،پرس تار ماما ،کارش ناس آمور توآنبخش ی ،تکنیس ین کاردرمانی ،کاردآن
1
بیهوشی و کاردآن آطاق عمل و کارکنان آمور دآروئی و مربی آموزشگاه بهورزی.

 1بخشنامه شماره  2/45/35364مورخ  1377/9/29سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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 روپوش کار محصول کارخانجات دآخلی. ک فش ک تانی یا رآحتی. کاله مخصوص. ملبوس فوق به تعدآد مورد نیاز تهیه و جزء آموآل آدآری محسوب و در محل کار نگهدآری می شود.متص دیان مش اغل تکنیس ین دآمپزش کی می توآنند آز ک فش ک تان یا چکمه الس تیکی بنا به تش خیص
موسسه متبوع خود در محل کار آستفاده نمایند.
تبص ره  -1در مورد بانوآن روپوش ،ش لوآر ،مقنعه ،پیش بند و ک فش ک تانی آز محص والت کارخانجات
دآخلی.
تبصره  -2برآی مامورین قرنطینه مستقر در مرزهای ک شور هر سال دو عدد روپوش کارنخی مناسب تهیه و
به آنان تحویل می شود.
تبص ره  -3به مرآقبین بهدآش ت مدآرس هر س ال دو عدد روپوش کار به رنگ مناس ب تهیه و تحویل خوآهد
شد.
تبص ره  -4به کارش ناس حفاظت ص نعتی روپوش ،لباس کار دو تکه ،کاله آیمنی ،دس تکش ض د آس ید،
ضد برق ،آجسام برنده ،ک فش آیمنی ،عینک و ماسک آیمنی و گوش آیمنی قابل تحویل آست.
تبص ره  -5به متص دیان مش اغل روآنش ناس (کارش ناس آمور روآنی) ،مددکار بهدآش تی و درمانی ،مددیار
آجتماعی که ص رفا محل خدمت س ازمانی آنان در مرآکز و بیمارس تانهای روآنپزش کی می باش د و به درمان و
یا آرآیه خدمت به بیمارهای روآنی مشغول می باشند لباس کار مندرج در آین بند به آنان تعلق می گیرد.
تبصره  -6به کارکنان شاغل در آزمایشگاه های بخش سل ملبوس زیر تعلق می گیرد:
 روپوش س فید بلند عدد ،ش لوآر س فید بلندیک عدد ،گان (روپوش آطاق عمل) برآی آطاق کاریک عددوکاله آز جنس گان ،یک عدد.
 -ک فش سفید مناسب  2جفت درسال.
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تبصره  -7به شاغلین مرد پرستار شلوآر کار آز جنس مناسب و محصول کارخانجات دآخلی به تعدآد مورد
نیاز در سال نیز تعلق می گیرد.
 -19متصدی تلقیح مصنوعی:
 لباس کار. ک فس الستیکی یا چکمه.ملبوس فوق به تعدآد مورد نیاز تهیه و جزء آموآل آدآری محسوب و در محل کار نگهدآری می شود.
 -20متص دی برق و تهیه و ش وفاژ و تعمیرآت ،متص دی تبدیل و ترمیمی (نقش ه) ،عکاس ،متص دی ظهور
فیلم و چاپ عکس و آگر آندیس مان و ش ماره زن مرکبی ،لوله کش س اختمان ،برق کار و آلک تریس ین،
آلک تریس ین و تکنیس ین هوآپیما ،تکنیس ین برق ،تکنیس ین تاس یس ات ،تعمیرکار ،مس ئول برق،
تکنیس ین آلک ترونیک ،مس ئول تاس یس ات ،کاردآن برق ،عکاس و آنگش ت نگار و تکنیس ین س اختمان و
1
تاسیسات.
 روپوش با لباس کار دو تکه آبی یا خاکس تری آز پارچه دیگنال محص ول کارخانجات دآخلی هر س ال دودست.
تبصره  -1به متصدیان تهویه و شوفاژ و لوله کش هر سال یک جفت چکمه الستیکی تحویل می شود.
تبص ره  -2به متص دیان مش اغل برق کار و تکنیس ین برق هر س ال یک جفت ک فش و کاله آیمنی قابل
تحویل می باشد.
 -21مارشالر:
 لباس تابس تانی ش امل پیرآهن زرد یقه ش کاری ،آس تین کوتاه هرس ال س ه عدد ،ش لوآر س رمه آی آزمحصوالت دآخلی هر سال دو دست.
 ک فش مشکی آز محصوالت دآخلی هر سال یک جفت. لباس زمستانی شامل کت و شلوآر سرمه آی آز محصوالت دآخلی هر سال یک دست. 1بخشنامه شماره  2/42/22426مورخ  1375/6/10سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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 پیرآهن سفید آز محصوالت دآخلی هر سال سه عدد. ک فش مشکی آز محصوالت دآخلی هر سال یک جفت. کاله کاسکت سرمه آی هر سال یک عدد. یرآق سردست و نشان سینه و کاله (آرم سازمان هوآپیمائی کشوری). بارآنی سرمه آی آز محصوالت دآخلی هر دو سال یک دست. نیم پالتوی سرمه آی آز محصوالت دآخلی هر دو سال یک دست. دستکش چرمی آز محصوالت دآخلی هر دو سال یک جفت.رئیس مارشالرها:
 لباس آونیفورم هوآپیمائی. -22کارمند تشریفات فرودگاه:
 کت و شلوآر سرمه آی محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو دست. کاله کاسکت آز جنس لباس یا نقاب پالستیک هر سال یک عدد. پیرآهن سفید هر سال چهار عدد. بارآنی سرمه آی هر دو سال یک عدد.تبص ره -برآی دیس پچر هر دو س ال یک بار دو دس ت کت و ش لوآر به رنگ مش کی و  4عدد پیرآهن و دو
جفت ک فش و دو جفت جورآب و یک عدد کاله مخصوص تهیه و تحویل می شود.
 -23آتش نشان ،مسئول آتش نشانی:
 لباس مخص وص ض د حریق برآی موآقع آتش س وزی که به تعدآد مورد نیاز تهیه و جزو آموآل آدآریمحسوب و در محل کار نگهدآری می شود.
 -بلوز و شلوآر آز محصوالت کارخانه های دآخلی هر سال یک دست.
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 کاله کاس کت با آرم مخص وص و نقاب پالس تیک هر س ال یک عدد که به تعدآد مورد نیاز تهیه و جزوآموآل آدآری می باشد و در محل کار نگهدآری می شود.
 لباس کار دو تکه آز پارچه دیگنال محص ول کارخانجات دآخلی برآی موآقع تنظیف و آنجام س ایر کارهایمربوط هر سال دو دست.
 ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت. بارآنی یا نیم پالتو آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر دو سال یک عدد. جورآب مشکی هر سال دو جفت.توض یح :رنگ و فرم و آرم لباس آین دس ته آز کارکنان با توجه به نوع کار و فعالیت س ازمان در آختیار
سازمان متبوع مستخدم می باشد.
 -24کارش ناس جنگلدآری ،کارش ناس پنبه ،کارش ناس ترویج و کارش ناس بذر و نهال که در آیس تگاه های
کشاورزی و بطور سیار و خارج آز آدآره خدمت می کنند ،تکنیسین دفع آفات ،تکنیسین جنگل و مرتع،
1
تکنیسین مهندسی زرآعی ،تکنیسین آصالحات نباتات و زرآعت:
 لباس کار متناسب آز پارچه آمپر مابل آز محصوالت کارخانجات دآخلی سالی دو دست. -25بازرس کار ،کمک بازرس کار ،کارش ناس بهدآش ت حرفه آی و ص نعتی و کاردآن بهدآش ت محیط و
کارشناس بهدآشت محیط و بازرس کار (زن) و کاردآن بازرس کار.
 کت و شلوآر سرمه آی مخصوص کارخانجات دآخلی هر سال یک دست.تبص ره  -به کارش ناس ان بهدآش ت حرفه آی و ص نعتی زن،بازرس کار زن،کاردآن و کارش ناس بهدآش ت
محیط زن روپوش ،شلوآر ،مقنعه و ک فش یک دست در سال تعلق می گیرد.
 -26خلبانان و کمک خلبانان گردآن سمپاش:
 -ملبوس کار متناسب مخصوص هوآپیمائی و لباس پروآز طبق مقررآت مربوط به خلبانان.

 1بخشنامه شماره  2/42/24961مورخ  1374/9/25سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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تبصره  -1خلبانان آموزشگاه عالی هوآپیمائی کشوری.
 لباس پروآز طبق مقررآت مربوط به خلبانان سازمان هوآپیمائی کشوری.تبصره  -2خلبانان آموزشی آموزشگاه عالی هوآپیمای ی کشوری:
 لباس تابستانی شامل: شلوآر دو عدد پیرآهن دو عدد لباس پروآز یک تکه یک عدد ک فش هر سال یک جفت کاله و نشان (بال) و سردوشی هر دو سال یک بار لباس زمستانی شامل: کت و شلوآر یک دست پیرآهن دو عدد کاپشن پروآز یک عدد ک فش هر سال یک جفت -27مشاغل آختصاصی رآه آهن که در آین صورت ذکر نشده آست برآساس آئین نامه لباس متحدآلشکل
و ملبوس مج انی موض وع تص وی ب ن ام ه ه ای ش م اره  19185مورخ  1326/9/27و  1237مورخ
 1335/1/15مصوب شورآی عالی و هیئت مدیره رآه آهن.
 -28عکاس خبری وزآرت آطالعات و جهانگردی:
 کت و شلوآر مشکی جلوگرد سه دگمه آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال یک دست. پیرآهن سفید هر سال دو عدد. ک فش مشکی آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال یک جفت.737

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 -29متصدیان دفاتر آطالعات رآهنمایان جهانگردی:
آلف -برآی مردآن کت و شلوآر به رنگ قهوه آی تیره آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال سه دست.
 پیرآهن ک تانی آبی تیره هر سال هفت عدد. ک فش مدل نیمه چکمه به رنگ قهوه آی تیره آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت. پالتو آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر دو سال یک عدد.ب -برآی زنان روپوش وشلوآر به رنگ قهوه آی تیره آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال سه دست.
 بلوز نخی تیره هر سال هفت عدد. دستمال گردن آز پارچه آبریشم کالفه آی آز محصوالت صنایع دستی هر سال سه عدد. جلیقه هر سال سه عدد. ک فش ساده به رنگ قهوه آی تیره آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر سال دو جفت. پالتو آز محصوالت کارخانجات دآخلی هر دو سال یک عدد. -30شیمیست ،تکنی سین آزمای شگاه ،فیزی سین ،زمین شناس ،معدن شناس ،تکنی سین زمین شناسی
و معدن ،کمک تکنیس ین تعمیرآت ،کمک تکنیس ین آزمایش گاه ،تکنیس ین ش نوآئی س نجی ،کارش ناس
شنوآئی سنجی پا آدیومتریست ،کارشناس بینائی سنجی ،کارشناس آزمای شگاه و رآدیولوژی ،فیزیوترآب،
کارش ناس تغذیه ،تکنیس ین نوآرنگاری ،منش ی بخش ،کمک تکنیس ین نوآرنگاری ،کاردآن مبارزه با
بیماریها ،کاردآن بهدآش ت خانوآده ،س رپرس ت توزیع غذآ ،بهدآش ت کار دهان و دندآن ،مس ئول پذیرش
و آطالعات ،متص دی پذیرش و آطالعات ،متص دی مدآرک پزش کی ،مرآقب کودک ،مس ئول آمور لنژری،
متص دی غلطلک و آطو ،متص دی دفتر آمور لنژر و تهیه آمار ،متص دی جمع آوری و تحویل تفکیک و
توزیع لنژ ،کاردآن بهدآش ت حرفه آی ،دندآنپزش ک ،تکنیس ین بهدآش ت خانوآده ،کاردآن آزمایش گاه،
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متص دی بوفه و رس تورآن و مربی مهد کودک و کاردآن رآدیولوژی و دندآنپزش ک و بهدآر روس تا وتکنیس ین
1
فیزیوترآپ ی و کارشناس آمور توآنبخشی.
 روپوش سفید یا رنگی هر سال دو عدد.تبص ره -به کارکنان آزمایش گاه هائی که با موآد ش یمیائی و س وزنده س روکار دآرند دو جفت دس تکش
مخصوص عالوه برلباس کار موضوع آین بند در هر سال تعلق می گیرد.
 -31کارکنان بازرسی پروآز:
آلف -لباس تابستانی:
 پیرآهن سفید آستین کوتاه بایرآق هر سال دو عدد. شلوآر سرمه آی آز محصوالت دآخلی هر سال دو دست. ک فش مشکی هر سال یک جفت. کاله کاسکت سرمه آی با آرم و یرآق هر سال یک عدد. جورآب مشکی هر سال یک جفت.ب -لباس زمستانی:
 کت و شلوآر سرمه آی آز محصوالت دآخلی هر سال یک دست پیرآهن سفید آستین بلند هر سال دو عدد ک فش مشکی هر سال یک جفت کاله کاسکت با آرم و یرآق هر سال یک عدد جورآب مشکی هر سال یک جفت -32تکنیسین ها و رآنندگان مرآکز آورژآنس:
 1بخشنامه شماره  /42/2200مورخ  1371/4/9و شماره  2/45/5900مورخ  1377/2/23و شماره  2/45/23382مورخ
 1377/6/25سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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 کاپشن فرم طبق آستاندآرد مرکز آورژآنس تهرآن  1عدد در سال شلوآر  4عدد در سال پیرآهن  2عدد در سال ک فش  2جفت در سال کمربند  1عدد در سال آتیکت  1عدد در سال آویز  1عدد در سال آرم پارچه آی  1عدد در سال جورآب  4جفت در سال -33مامورین گارد محیط زیس ت (محیط بان ،تکنیس ین محیط زیس ت) قرقبان جنگل ،س رجنگلبان ،و
جنگلبان آرشد:
آلف -ملبوس کلی آفرآد مزبور طبق نمونه مورد عمل سازمان حفاظت محیط زی ست برآی تمام نقاط ک شور
در هر سال به شرح زیر آست:
 کاله دو عدد نیم تنه یک عدد شلوآر چهار عدد پیرآهن چهار عدد پولیور زمستانی یک عدد جورآب هشت جفت (چهار جفت تابستانی و چهار جفت زمستانی) پوتین دو جفت (یک جفت -ساقه کوتاه و یک جفت ساقه بلند) کمربند دو رشته یک عدد740
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 آورکت هر دو سال یک عددب -فهرست آقالم خاص ملبوس آفرآد گارد محیط زیست عبارت آست آز:
 دستکش برآی مناطق سردسیر ک فش ک تانی برآی نقاط کویری و گرمسیری چکمه برآی نقاط جنگلی و تاالبی بارآنی برآی نقاط بارآن خیز فوچن شلوآر برآی نقاط تاالبی -34کارآموزآن مجتمع آموزشی وزآرت رآه و ترآبری:
وزآرت رآه و ترآبری می توآند به تعدآد مورد نیاز روپوش برآی کارآموزی مزبور تهیه و به منظور آس تفاده آنان
در کارگاه های مربوط در آختیار کارآموزآن قرآر دهد .ملبوس فوق جزو آموآل آدآری محس وب و در محل
نگهدآری می شود.
 -35دآنش آموزآن بهیاری:
به منظور رعایت و تامین ش رآیط بهدآش تی و آیمنی محیط کار چنانچه ماهیت وظایف آیجاب نماید تهیه
لباس کار بعنوآن آموآل آدآری و نگهدآری آن در محل کار با رعا یت مقررآت عمومی و در قالب آعتبارآت
مصوب بالمانع آست.
 -36متصدیان شغل مرآقب جاده جنگلی و جنگلدآر:
 لباس کار دو تکه نخی آز پارچه آمپر مابل محصول کارخانجات دآخلی برآی تابستان هر سال یک دست. لباس کار دو تکه پشمی برآی زمستان هر سال یک دست. کاله نارنجی هر سال دو عدد. -دستکش کار هر سال دو جفت.
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 -37هنرمندآن کارگاه های هنری آدآره کل هنرهای س نتی و آس المی وزآرت فرهنگ و آموزش عالی ،مربی
مرکز آموزش حرفه آی ،کارش ناس آموزش ی آزمایش گاه ،کارش ناس آموزش ی کارگاه ،کاردآن آموزش ی در
آزمایشگاه ،کاردآن آموزشی در کارگاه:
 روپوش کارنخی آز پارچه دیگنال به رنگ مناسب هرسال دو عدد. -38تکنیس ین نقش ه بردآری ،کاردآن نقش ه بردآر ،نقش ه بردآر ،تکنیس ین آزمایش های رس وب ( )1و (،)2
کارشناس آزمایشهای رسوب ،تکنیسین عمق یابی و جریان غلیظ شاغل در بخش تحقیقات علمی و فنی و
بخش عمق یابی و علمی و فنی ،کارش ناس عمق یابی و جریان غلیظ ( )1و ( ،)2تکنیس ین آیزوتوپهای
ثابت آب ،کارشناس آیزوتوپهای ثابت آب ،کارشناس مسئول آیزوتوپهای ثابت آب ،تکنیسین آزمایشهای
کربن  ،14کارش ناس آزمایش های کربن  ،14کارش ناس مس ئول آزمایش های کربن  ،14تکنیس ین
آزمایشهای تریتیوم ،کارشناس آزمایشهای تریتیوم ،کارشناس مسئول آزمایشهای تریتیوم ،هیدروژوئلوگ،
رئیس بخش کاربرد آیزوتوپها ،تکنیسین رآه و ساختمان ،کاردآن ساختمان:
(ک فش آیمنی ،کاپش ن کاله دآر ،نیم تنه برآی زمس تان ،لباس کار دو تکه یا بادگیر دو تکه ،کاله آفتابی
برآی تابس تان) به تعدآد الزم تهیه و جزو آموآل آدآری محس وب و برآی آس تفاده در هنگام ماموریت در
1
محل کار نگهدآری می شود.
 -39مامور تحقیق گزینش ،مامور تحقیق مالیاتی:
 ک فش یا پوتین مناسب فصل به مقتضای آب و هوآی محل خدمت دو جفت در سال. کت و شلوآر ساالنه یک دست. آورکت هر دو سال یک عدد بادگیر (کاپشن شلوآر) هر سال یک عدد پیرآهن هر سال  4عددتبصره -به خوآهرآن تحقیق گر گزینش آلبسه زیر تعلق می گیرد:
 1بخشنامه شماره  2/15/36289مورخ  1379/6/29سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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 ک فش یا چکمه مناسب فصل  2جفت در سال مانتو شلوآر  1دست در سال چادر مشکی  2عدد در سال -40کارش ناس آیمنی زمینی ،تکنیس ین آیمنی زمینی ،آپرآتور ماش ینهای آیمنی زمینی ،متص دی آیمنی
زمینی ،تکنیس ین تعلیمات وتمرینات و تکنیس ین آزمایش ات موآد دفع حریق در س ازمان هوآپیمائی
کشوری:
 کت و شلوآر (آونیفورم سرمه آی) هر سال یک دست شلوآر تابستانی سرمه آی هر سال دو عدد پیرآهن سرمه آی یا زرد یا نارنجی هر سال دو عدد پیرآهن سفید یا آبی روشن هر سال دو عدد ک فش مشکی هر سال یک جفت نیم چکمه چرمی هر سال یک جفت بلوز کار هر سال یک عدد شلوآر کار هر سال دو عدد جورآب هر سال چهار جفت آورکت یا نیم پالتو یا بارآنی به رنگ سرمه آی هر سال یک عدد یرآق آالت هر سال یک سری چکمه آیمنی (پنجه آهنی) هر سال یک جفت ک فش ک تانی هر سال یک جفت -لباس گرمکن برآی تمرینات و آمادگی بدن هر دو سال یک دست
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تبص ره -به متص دیان مش اغل رئیس آدآره آمور آیمنی زمینی فرودگاه های کش ور ،معاون آمور آیمنی زمینی
فرودگاه های کشور ،کارشناس مسئول آیمنی زمینی ،رئیس آدآره آیمنی زمینی و آتش نشانی ،معاون آدآره
آیمنی زمینی و آتش نش انی ،تکنیس ین مس ئول آزمایش گاه موآد دفع حریق ،مس ئول آتش نش انی،
سرکشیک آتش نشانی ،متصدی برج دیده بانی ،مسئول آیمنی زمینی ،سرکشیک آیمنی زمینی در سازمان
هوآپیمائی کش وری به جز ملبوس ردیف های  13 ،12 ،8 ،7 ،6و  14س ایر آقالم ملبوس مندرج در آین
بند تحویل خوآهد شد.
س ازمان هوآپیمائی کش وری می توآند به تش خیص خود ملبوس مندرج در ردیفهای  13 ،12 ،8 ،7 ،6و
 14رآ جهت آس تفاده متص دیان مش اغل موض وع آین تبص ره بعنوآن آموآل آدآری تهیه و در محل کار
نگهدآری نماید تا در موآرد ضروری در آختیار آنان قرآر گیرد.
 -41تکنیس ین فنی هوآپیما ،کمک تکنیس ین فنی هوآپیما ،مکانیس ین فنی هوآپیما ،خدمتکار فنی،
آلک تریسین هوآپیما در سازمان هوآپیمائی کشوری:
 ملبوس تابستانی: لباس کار یکسره یک دست در سال ک فش تابستانی یک جفت درسال شلوآر و پیرآهن تابستانی یک دست در سال ملبوس زمستانی: لباس کار یکس ره یک دس ت در س ال ،ک فش زمس تانی یک جفت در س ال ،آورکت هر  2دو س ال یکعدد.
تذکر :به خدمتکار فنی عالوه بر ملبوس فوق هرس ال یک جفت چکمه الس تیکی بلند و دو جفت دس تکش
مخصوص کار تحویل می شود.
 -42متصدی شستشوی لنژ ،زباله سوز:
 شلوآر خاکستری یا طوسی محصول کارخانجات دآخلی هر سال دو عدد. پیرآهن خاکستری یا طوسی مخصوص کارخانجات دآخلی هر سال دو عدد.744
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 کاله مخصوص هر سال دو عدد پیش بند هرسال  2عدد دستکش پالستیکی هر سال دو جفت چکمه هر سال دو جفت ماسک هر سال دو عدد حوله هر سال  2عدد -43دبیر ورزش ،آموزگار ورزش ،مربی ورزش
 پیرآهن و شلوآر گرمکن ورزشی  1دست در سال پیرآهن ورزشی  1عدد در سال جورآب ورزشی  1جفت در سال ک فش ورزشی  1جفت در سالتبصره -لباس مذکور شامل مستخدمینی خوآهد شد که برآساس وظایف و مسئولیت مربوط به صورت تمام
وقت صرفا به آمر تدریس ورزش می پردآزند
 -44تاکسیدرمیت ،نقاش (تاکسیدرمیت) ،دیورآماساز ،مجسمه ساز و ماکت ساز
 لباس کار یکسره مقاوم در برآبر موآد شیمیائی  2دست در سال چکمه یا ک فش مناسب کار  2جفت در سال دستکش الستیکی  2جفت در سال -ماسک  2عدد در سال

1

 1بخشنامه شماره  2/42/27349مورخ  1376/9/12سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور
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نحوه تهیه ملبوس (البسه)  -تصویب نامه شماره  43770مورخ  1359/10/16هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  59/10/13بنا به پیش نهاد ش ماره  6.7123مورخ  59/9/12س ازمان آمور
آدآری و آستخدآمی کشور تصویب نمودند:
 -1در موآرد و نقاط که به تشخیص وزآرتخانه ها و موسسات دولتی تهیه ملبوس برآی مستخدمین مشمول
دس تورآلعمل ش ماره ( )15س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور توس ط دس تگاه آجرآی ی مربوط میس ر
نباشد ،دستگاه های آجرآی ی می توآنند تهیه ملبوس هر یک آز مستخدمین مشمول دستورآلعمل مزبور رآ
به خود مس تخدم وآگذآر و در حدود آعتبار موجود در بودجه مورد عمل بهای ملبوس و آجرت دوخت رآ
به میزآن حدآقل قیمتی که بر آس اس مقررآت آیین نامه معامالت دولتی به دس ت می آید در مقابل آس ناد
مثبته به آنان پردآخت و آنان رآ مکلف به آستفاده آز ملبوس برآبر ضوآبط مربوط بنمایند.
 -2آین تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره  16358مورخ  59/6/5می شود.
نخست وزیر -محمدعلی رجای ی
نحوه پرداخت کمک های غیر نقدی  -تصویب نامه شماره /211845ت  39393ه مورخ
 1386/12/26هیئت وزیران
ماده -21کلیه دستگاه های آجرآی ی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان رآ آز آبتدآی سال
 1387آز طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت بردآشت نقد و قابل آستفاده آز طریق پایانههای فروش و
درگاههای پردآخت آینترنتی آرآیه نمایند.
مرخصی،ساعت کار و ملبوس(البسه)  -تصویب نامه شماره  44770/77683مورخ 1389/4/8
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلس ه مورخ 1389/3/2بنا به پیش نهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد ماده ( )100قانون مدیریت خدمات
کش وری -مص وب  -1386و با رعایت تص ویب نامه ش ماره /164082ت  373ه مورخ ،1386/10/10
آیین نامه آجرآی ی موآد ( )91( ،)90( ،)87( ،)86( ،)84و ( )93قانون مدیریت خدمات کش وری یاد
شده رآ به شرح زیر موآفقت نمود:
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ایین نامه اجرایاای مواد ( )91( ،)90( ،)87( ،)86( ،)84و ( )93قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1آیین نامه مرخصی موضوع موآد ( )48( ،)47و ( )49قانون آستخدآم کشوری-مصوب - 1346
و آص الحات بعدی آن در آجرآی قانون مدیریت خدمات کش وری که در آین آیین نامه به آختص ار قانون
نامیده می شود ،با لحاظ شرآیط زیر تنفیذ می گردد:
آلف  -کارمند می توآند حقوق و فوق آلعاده های مربوط به آیام مرخص ی های آس تحقاقی آس تفاده نش ده
خود رآ در زمان بازنش س تگی با رعایت ماده  84قانون مطالبه یا تقاض ا نماید .مانده مرخص ی مذکور در
آحتساب سابقه خدمت دولتی وی مالک عمل قرآر می گیرد.
ب -تمام حقوق و فوق آلعاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی آستحقاقی به ورآث قانونی وی پردآخت
خوآهد شد.
ج -آحکامی آز آیین نامه مذکور که مغایر با آلزآمات قانون باشد ،لغو می گردد.
ماده  - 2دس تگاه ها مکلفند مفاد دس تورآلعمل ش ماره  15س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور(س ابق)
رآجع به ملبوس رآ برآی کارمندآن که در آجرآی ماده  53قانون آستخدآم کشوری مصوب سال  1345تهیه
گردیده آست ،آعمال نمایند.
هرگونه تغییر و آص الح دس تورآلعمل مذکور ،مس تلزم پیش نهاد دس تگاه و تایید معاونت توس عه مدیریت و
سرمایه آنسانی رییس جمهور آست.
ماده  - 3دس تگاه های آجرآی ی می توآنند در چارچوب س اعات کار موظف هفتگی موض وع ماده  87قانون
با توجه به ش رآیط محیطی و آقلیمی و نوع کار و ماموریت موظف س ازمانی ،نس بت به ش ناور نمودن
س اعات کار آقدآم نمایند .ش ناور بودن س اعات کار دس تگاه های مذکور بنا به پیش نهاد باالترین مقام
دس تگاه آجرآی ی و تایید معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،به تایید ش ورآی توس عه
مدیریت و سرمایه آنسانی خوآهد رسید.
تبص ره -میزآن س اعت تدریس معلمان و آعض ای هیئت علمی در چارچوب طرحهای طبقه بندی مص وب
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی با هماهنگی مرآجع ذی ربط خوآهد بود.
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ماده  - 4در آجرآی ماده  90قانون دس تگاه های آجرآی ی مکلفند ش رح وظایف کارمندآن خود رآ تهیه و با
ذکر مش خص ات و مس ئولیت س ازمانی آنها در س ر درب آتاق آنان نص ب کنند تا آرباب رجوع در چارچوب
آختیارآت و مسئولیت قانونی آنها مطالبات خود رآ پیگیری نمایند.
تبص ره  - 1هرگونه قص ور و کوتاهی آز آنجام وظایف و بی آعتنای ی به مطالبات قانونی آرباب رجوع موجب
آعمال تنبیهات آدآری برآی کارمندآن خاطی خوآهد بود.
تبصره  - 2مدیرآن و سرپرستان کارمندآن موظفند شرآیط و بستر های الزم برآی حسن آنجام کار کارمندآن
خود رآ فرآهم نمایند و در ص ورت لزوم یکی آز کارش ناس ان مجرب و آمین و مورد آعتماد کارمندآن حوزه
سرپرستی خود رآ به عنوآن بازرس آنتخاب نمایند.
تبصره  - 3آعمال بازرسی های مستمر دآخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجازآتهای آدآری و یا
ص دور حکم قض ای ی در قبال تخلف آنجام ش ده بر آس اس قانون رس یدگی به تخلفات آدآری مص وب س ال
 1372و رویه های هیئت های رس یدگی به تخلفات آدآری در چارچوب دس تورآلعملی خوآهد بود که به
تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور خوآهد رسید.
ض وآبط و دس تورآلعمل مربوط به آعمال نظارت و چگونگی آنتخاب کارش ناس بازرس و آرآیه آمتیاز و
تس هیالت ویژه به آین کارش ناس و آعمال تنبیهات آدآری نس بت به کارمندآن خاطی با رعایت قوآنین
مربوط به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور می رسد.
ماده  -5آعمال س از و کار آنگیزش ی و نحوه آعطای هدیه دس تگاه های آجرآی ی و همچنین دس تورآلعمل
چگونگی پردآخ ت حق آلزحم ه موض وع موآد ( )91و ( )93ق انون توس ط دس تگ اه ه ای آجرآی ی ب ه
کارمندآن ،به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور خوآهد رسید.
آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/3/30به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
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مرخصی شیردهی  -قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب
 1374/6/22مجلس شورای اسالمی
ماده  -1ورود هر نوع ش یر خش ک و غذآهای کمکی ش یرخوآر ،باید با رعایت قانون مقررآت ص ادرآت و
وآردآت کشور صورت گیرد و شیر خشک فقط آز طریق دآروخانه ها توزیع شود.
تبصره  -1وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی مقررآت مربوط به ورود آنوآع مجاز و مقدآر مورد نیاز و
جانش ین ش ونده های ش یر مادر (ش یر خش ک و غذآهای کمکی ش یرخوآر) رآ تهیه و آعالم نماید .وزآرت
بازرگانی موظف به مرآعات مقررآت مزبور می باشد.
تبص ره  -2موآرد ض رورت تجویز پزش کی و همچنین نحوه عرض ه و فروش در بازآر مص رف و آرآیه مس تقیم و
غیر مس تقیم آنوآع ش یرخش ک و جانش ین ش ونده ها در ش بکه بهدآش تی -درمانی کش ور طبق ض وآبطی
خوآهد بود که توسط وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین و آعالم خوآهد شد.
ماده  -2آنتش ار هرگونه جزوه ،ک تاب ،نش ریه و نظایر آن در مورد تغذیه ش یرخوآره با آنوآع ش یر خش ک و
جانش ین ش ونده های ش یرمادر در کلیه موآرد منوط به رعایت ض وآبط و معیارهای ی خوآهد بود که توس ط
وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین خوآهد شد.
ماده  -3مرخص ی زآیمان برآی مادرآنی که فرزند خود رآ ش یر می دهند در بخش های دولتی و غیردولتی نه
1
ماه می باشد.
تبص ره  -1مادرآن ش یرده پس آز ش روع بکار مجدد در ص ورت آدآمه ش یردهی می توآنند حدآک ثر تا 24
2
ماهگی کودک روزآنه یک ساعت آز مرخصی (بدون کسر آز مرخصی آستحقاقی) آستفاده کنند.
تبصره  -2آمنیت شغلی مادرآن پس آز پایان مرخصی زآیمان و در حین شیردهی باید تامین شود.

 1قانون آصالح قوآنین تنظیم جمعیت و خانوآده مصوب  1392/3/20مجلس شورآی آسالمی
 2قانون آصالح ماده  3قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت آز مادرآن در دورآن شیردهی مصوب  1386/4/6مجلس شورآی
آسالمی
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تبص ره  -3مرخص ی زآیمان برآی وض ع حمل های دو قلو ،نه ماه و برآی زآیمان های س ه قلو و بیش تر یک
1
سال با آستفاده آز حقوق و فوق آلعاده های مربوط تعیین می شود.
ماده  -4دستگاه های دولتی و وآبسته به دولت آز جمله سازمان هائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر
نام آست و دیگر دستگاه هائی که به لحاظ مقررآت خاص آستخدآمی مشمول قانون کار نیستند موظف به
آیجاد تسهیالت مناسب برآی تغذیه شیرخوآرگان با شیرمادر در جوآر محل کار کارکنان زن می باشند.
ماده  -5بمنظور س یاس ت گذآری ،نظارت و تعیین نحوه آن بر آجرآی آین قانون کمیته آی با عنوآن کمیته
سیاست گذآری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر در وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی تشکیل
می ش ود .آعض ای آین کمیته که با حکم وزیر بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی به عض ویت کمیته
منصوب می شوند عبارتندآز:
آلف -معاون آمور بهدآشتی وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی.
ب -معاون آمور دآرو و درمان وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی.
ج -رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری آسالمی آیرآن.
د -دو نفر آز آعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر.
ه --یک نفر پزشک متخصص زنان و زآیمان
و -یک نفر پزشک متخصص آطفال.
ز -یک نفر متخصص علوم تغذیه.
ح -یک نفر روحانی آشنا به مبانی آسالم که حدآقل  6سال دوره خارج فقه و آصول رآ طی کرده باشند.
ط -یک نفر به نمایندگی آز شورآی فرهنگی -آجتماعی زنان شورآی عالی آنقالب فرهنگی.
خدمات کمیته سیاست گذآری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر آفتخاری می باشد.

 1قانون آلحاق تبصره  3به ماده  3قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت آز مادرآن در دورآن شیردهی مصوب 1380/12/22
مجلس شورآی آسالمی
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ماده  -6وزیر بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی می توآند نس بت به تش کیل کمیته های ترویج تغذیه با
ش یر مادر و حمایت آز مادرآن در دورآن ش یردهی درآس تانها آقدآم نماید .کمیته های موض وع آین ماده
موظف خوآهند بود نتایج آقدآمات خود رآ به کمیته س یاس ت گذآری و نظارت بر ترویج تغذیه با ش یر مادر
در وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی گزآرش نمایند.
ماده  -7ش رح وظایف و آختیارآت کمیته های موض وع آین قانون در حدود ص الحیت و ش رآیط آجرآی
تص میمات آنها و نحوه آنتخاب و ترکیب آعض ای کمیته های آس تانی به موجب آئین نامه آی خوآهد بود که
بنا به پیش نهاد وزیر بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی به تص ویب هیئت وزیرآن می رس د .در هر حال
تص میمات کمیته های موض وع موآد  5و  6در ص ورت تایید وزیر بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی یا 3
مقام مجاز آز سوی وی قابل آبال خوآهد بود.
ماده  -8آعض اء کمیته های موض وع آین قانون و مامورین وزرآت بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی
مجازند آز مرآکز آرآیه دهنده خدمات بهدآش تی و درمانی ،دآروخانه ها و س ایر موس س اتی که در آرتباط با
تولید و توزیع جانش ین ش ونده های ش یر مادر فعالیت می کنند بازدید بعمل آورند .آین گونه موس س ات
مکلف به همکاری می باشند.
ماده  -9متخلفین آز آجرآی آین قانون ،با رعایت مرآتب و دفعات جرم ،به تعزیر آز قبیل نص ب پارچه
تخلف بر سر در دآروخانه ،تعطیل موقت آن ،قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزآی نقدی آز یک تا
ص د میلیون ریال و در ص ورت تکرآر جرم به حدآک ثر تعزیر و جزآی نقدی در محاکم ص الحه محکوم می
گردند.
ماده  -10آئین نامه آجرآئی آین قانون ظرف دو ماه بنا به پیش نهاد وزآرت بهدآش ت ،درمان و آموزش
پزشکی به تصویب هیئت وزیرآن خوآهد رسید.
ماده  -11کلیه قوآنین مغایر با آین قانون لغو می گردد.
رئیس مجلس شورآی آسالمی
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نحوه اعطای مرخصی شیردهی  -تصویب نامه شماره /8409ت  16900ه مورخ 1375/9/27
هیئت وزیران
ماده  -1ورود ش یر خش ک (ش یر مص نوعی) و غذآهای کمکی ش یرخوآر منحص رآ توس ط آش خاص حقیقی و
حقوقی که ضوآبط وزآرت بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی رآ رعایت می کنند مجاز آست.
ماده  -2کلی ه دس تگ اه ه ای دولتی و غیردولتی مکلف به آجرآی ض وآبط تعیین ش ده توس ط وزآرت
بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی ،موض وع تبص ره های ( )1و ( )2ماده ( )1و ماده ( )2قانون ترویج
تغذیه با شیر مادر و حمایت آز مادرآن در دورآن شیردهی -که آز آین پس قانون نامیده می شود -هستند.
ماده  -3آعطای چهارمین ماه مرخص ی زآیمان منوط به گوآهی پزش ک متخص ص آطفال یا پزش ک مرکز
بهدآش تی -درمانی (ش هری و روس تای ی) همرآه با ش ناس نامه ش یرخوآر (برآی آحرآز عدم آس تفاده آز ش یر
خشک) آست ،مگر آینکه مطابق مقررآت دیگر برآی آنها مرخصی زآیمان بیشتری پیش بینی شده باشد.
تبص ره -بانوآنی که در دورآن باردآری با تایید پزش ک معالج آز مرخص ی آس تعالجی آس تفاده می کنند آز
چهار ماه مرخص ی زآیمان برخوردآر خوآهند بود و مدت مرخص ی آس تعالجی آز مرخص ی زآیمان آنان کس ر
1
نخوآهد شد.
ماده  -4آس تفاده آز مرخص ی س اعتی تا س ن ( )20ماهگی کودک ،منوط به آرآیه گوآهی مرکز بهدآش تی-
درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوآر توسط مادر آست.
تبصره -بانوآن مشمول قانون کار تابع ضوآبط مربوط به خود هستند.
ماده  -5مادرآن مش مول آین آئین نامه پس آز پایان مرخص ی زآیمان و در دورآن ش یردهی باید در کار قبلی
خود آشتغال یابند .در آین دورآن نقل و آنتقال آنها ممنوع آست( .مگر آینکه خود متقاضی تغییر شغل یا
2
نقل و آنتقال باشند).
ماده  -6مادرآن مش مول آین آئین نامه می توآنند طی س اعات مقرر کار روزآنه ،حدآک ثر آز یک س اعت
مرخصی ساعتی آستفاده کنند .مادرآن یاد شده می توآنند برحسب نیاز کودک مرخصی مزبور رآ حدآک ثر در
 1تصویب نامه شماره /36218ت  25856ه مورخ  1381/7/28هیئت وزیرآن
 2تصویب نامه شماره /37892ت  30076ه مورخ  1383/10/20هیئت وزیرآن

752

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

س ه نوبت آس تفاده کنند( .مدت مرخص ی س اعتی برآی مادرآن دآرآی فرزند دو قلو و باالتر به میزآن دو
ساعت میباشد).
تبص ره  -1وزآرتخانه ها ،موس س ات و ش رک تهای دولتی و موس س اتی که ش مول قانون برآنها مس تلزم ذکر نام
آس ت موظفند متناس ب با تعدآد مادرآنی که فرزند خود رآ ش یر می دهند ،نس بت به آیجاد محل مناس ب
آقدآم کنند.
تبص ره  -2ض وآبط مربوط به آیجاد ش یرخوآرگاه و مهدکودک در کارگاه های مش مول قانون کار ،برآس اس
ماده ( )78قانون کار و آئین نامه آجرآی ی شیرخوآرگاه ها و مهدکودکهاست.
ماده  -7وظایف و آختیارآت کمیته سیاستگزآری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر به شرح زیر آست:
 -1تدآوم سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر.
 -2تعیین چگونگی برآورد نیاز و نظارت بر ورود ،عرض ه و فروش ش یرخش ک و غذآهای کمکی ش یرخوآر و
آبال آن به مرآجع ذی ربط.
 -3تعیین چگونگی نظارت بر توزیع ص حیح ش یرخش ک در س یس تم ش بکه های بهدآش تی ،درمانی کش ور و
آبال آن به مرآجع ذی ربط.
 -4نظارت بر حسن آجرآی برنامه های آموزشی ،تبلیغاتی و تحقیقاتی.
 -5بررسی تخلفات و آبال آن به مرآجع ذی ربط.
 -6تعیین چگونگی آستفاده آز تحقیقات به عمل آمده در زمینه شیرمادر و تغذیه کمکی.
 -7نظ ارت بر فع الیته ای کمیت ه ه ای آس ت انی ترویج تغ ذی ه ب ا ش یرم ادر و حم ای ت آز م ادرآن در دورآن
شیردهی.
تبص ره  -1کمیته موض وع آین ماده می توآند برآی آنجام هرچه بهتر وظایف خود گروه های آجرآی ی آیجاد
کند.
تبص ره  -2دس تورآلعمل چگونگی تش کیل جلس ات و آدآره آن ،توس ط کمیته مزبور تنظیم ش ده و به
تصویب وزیر بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی می رسد.
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ماده  -8تص میمهای کمیته س یاس تگزآری و نظارت بر ترویج تغذیه با ش یرمادر ،پس آز تص ویب وزیر
بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی الزم آالجرآست.
ماده  -9معاون آمور بهدآش تی وزآرت بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی ،رئیس کمیته س یاس تگزآری و
نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بوده و موظف آست جلسات رآ به طور منظم تشکیل دهد.
ماده  -10وزیر بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی می توآند نس بت به تش کیل کمیته های ترویج تغذیه با
شیر مادر و حمایت آز مادرآن و دورآن شیردهی در آستانهای ی که مقتضی بدآند با ترکیب زیر آقدآم کند:
 -1معاون آمور بهدآشتی دآنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدآشتی -درمانی آستان.
 -2معاون دآرو و درمان دآنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدآشتی -درمانی آستان.
 -3رئیس نظام پزشکی مرکز آستان.
 -4دو نفر آز آعضای کمیته آستانی ترویج تغذیه با شیر مادر.
 -5یک نفر پزشک متخصص زنان و زآیمان.
 -6یک نفر متخصص یا کارشناس علوم تغذیه.
 -7یک نفر ماما.
 -8یک نفر پرستار.
آفرآد موض وع آین ماده با حکم رئیس دآنش گاه علوم پزش کی و خدمات بهدآش تی -درمانی آس تان منص وب
می شوند .خدمات کمیته های آستانی آفتخاری آست.
ماده  -11وظایف و آختیارآت کمیته های آس تانی ترویج تغذیه با ش یرمادر و حمایت آز مادرآن در دورآن
شیردهی به شرح زیر آست:
 -1نظارت بر چگونگی برآورد نیاز آستان به شیر مصنوعی و توزیع صحیح آن.
 -2نظارت بر حسن آجرآی برنامه های آموزشی ،تبلیغاتی ،آنتشارآتی و تحقیقاتی.
 -3آرآیه گزآرش آقدآمهای آنجام شده به کمیته سیاستگزآری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر.
 -4آنجام آمور محول شده آز سوی کمیته سیاستگزآری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر.
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ماده  -12معاون آمور بهدآش تی دآنش گاه علوم پزش کی و خدمات بهدآش تی -درمانی آس تان ،رئیس کمیته
ترویج تغذیه با ش یرمادر و حمایت آز مادرآن در دورآن ش یردهی آس تان بوده و موظف آس ت جلس ات رآ به
طور منظم تشکیل دهد.
ماده  -13تص میم های کمی ته های آس تانی ترویج تغذ یه با ش یر مادر و حما یت آز مادرآن در دورآن
شیردهی ،پس آز تصویب وزیر بهدآشت ،درمان و آموزش پزشکی در آستان مربوط قابل آجرآست.
ماده  -14دآنش گاه های علوم پزش کی و آعض ای کمیته های موض وع قانون برحس ن آجرآی قانون و آین
آئین نامه در موس س ات تولید کننده و توزیع کننده نظارت کامل دآش ته و در ص ورت مش اهده تخلفات
موض وع قانون ،مرآتب رآ در کمیته های آس تانی مطرح و در ص ورت تایید ،موض وع رآ به مرآجع ذی ص الح
برآی تعقیب متخلفان آعالم می کنند.
لغو محدودیتهای مقرر در قوانین که بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل انان ایجاد شده -
قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  1392/3/20مجلس شورای اسالمی
ماده وآحده -آز تاریخ الزمآالجرآءشدن آین قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانوآده و
جمعیت مصوب  ۱۳۷۲/۲/۲۶و آصالحات آن و سایر قوآنین که برآساس تعدآد فرزند برآی وآلدین شاغل
یا فرزندآن آنان آیجاد شده آست ،لغو میشود.
تبصره  -۱دولت میتوآند هر پنج سال یک بار ،با توجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس ،ترکیب
جمعیتی و شاخصهای سیاسی ،آمنیتی ،آقتصادی و آجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با
رعایت شاخصهای مندرج در قوآنین برنامه پنجساله با آرآئه الیحه به مجلس شورآی آسالمی نسبت به
برقرآری آمتیازآت یا آیجاد محدودیتها برآساس تعدآد فرزندآن آقدآم کند.
تبصره  -۲به دولت آجازه دآده میشود مرخصی زآیمان مادرآن رآ به نه ماه آفزآیش دهد و همسر آنان نیز آز
1
سه روز مرخصی آجباری (تشویقی) برخوردآر شوند.
آین قانون به مادرآنی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده آست ،تسری مییابد و مادر میتوآند تا سن
 1حسب ماده  103قانون برنامه ششم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن به طور ضمنی آصالح گردیده آست
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نه ماهگی نوزآد آز مرخصی زآیمان آستفاده کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده وآحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردآد ماه یکهزآر
و سیصد و نود و دو مجلس شورآی آسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۲/۳/۲۹به تایید شورآی نگهبان
رسید.
رییس مجلس شورآی آسالمی -علی الریجانی
افزایش مرخصی زایمان و اعطای مرخصی تشویقی به مردان  -تصویب نامه شماره /92091ت
 46527ه مورخ  1392/4/19هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲/۴/۱۶به آس تناد تبص ره ( )۲ماده وآحده قانون آص الح قوآنین
تنظیم جمعیت و خانوآده -مصوب  -۱۳۹۲تصویب نمود:
 -۱مدت مرخص ی زآی مان ( یک و دو قلو) زنان ش اغل در بخش های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با
پردآخت حقوق و فوق آلعاده های مربوط تعیین می ش ود .همس رآن آفرآد یاد ش ده نیز آز س ه روز مرخص ی
1
آجباری (تشویقی) برخوردآر می شوند.
 -۲مفاد آین تص ویب نامه به مادرآنی که س ن فرزند آنان به نه ماهگی نرس یده آس ت تس ری می یابد و مدت
مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزآد آفزآیش می یابد.
 -۳تاریخ آجرآی آین تصویب نامه آز زمان الزم آالجرآ شدن قانون آصالح قوآنین تنظیم جمعیت و خانوآده
مصوب  -۱۳۹۲تعیین می شود.معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
توضیح :

2

-1مرخصی تشویقی به مردآنی که همسرآن آنان شاغل هستند آعطا می گردد.
 1حسب ماده  103قانون برنامه ششم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن به طور ضمنی آصالح گردیده آست
 2نامه شماره  20100/342مورخ  1392/6/4دیوآن محاسبات کشور و نامه شماره  222/92/14900مورخ  1392/8/29معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و دآدآنامه شماره  1920مورخ  1393/12/4هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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-2آغاز مرخصی مردآن آز زمان تولد تا آنقضاء  9ماه می باشد.
کاهش مرخصی تشویقی مردان  -قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب
 1395/12/14مجلس شورای اسالمی
ماده -103
آلف  -آز تاریخ الزم آالجرآ ش دن آین قانون کلیه مردآن ش اغل در قوآی س ه گانه،بخش های دولتی و عمومی
غیر دولتی که صاحب فرزند می شوند آز سه روز مرخصی تشویقی برخوردآر می گردند.
نحوه پرداخت حقوق در ایام مرخصی بیماری صعب العالج در مدت زاید بر یکسال  -بخشنامه شماره
 200/92/9402مورخ  1392/5/13معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  ۱۳۹۲/۳/۶بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و با آس تناد به بندهای  ۴و  ۵ردیف (ب) ماده  ۱۱۶قانون
مدیریت خدمات کش وری و با عنایت به آینکه به موجب ماده ( )۱آیین نامه آجرآی ی موآد ،۸۷ ،۸۶ ،۸۴
 ۹۱ ،۹۰و  ۹۳قانون مدیریت خدمات کش وری (موض وع تص ویب نامه ش ماره  ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳مورخ
 ۱۳۸۹/۴/۸هیئت محترم وزیرآن) آیین نامه مرخص ی های موض وع موآد  ۴۸ ،۴۷و  ۴۹قانون آس تخدآم
کش وری مص وب  ۱۳۴۶و آص الحات بعدی آن در آجرآی قانون مدیریت خدمات کش وری با لحاظ ش رآیط
آیین نامه آجرآی ی فوق تنفیذ گردیده و با توجه به آینکه مطابق ماده  ۲۷آیین نامه مرخص ی ها مقرر ش ده
بود به مس تخدمین در مرخص ی بیماری های ص عب آلعالج در مدت زآئد بر یکس ال فقط حقوق پردآخت
گردد ک ه در آین زمین ه ب ا توج ه ب ه روش ن نبودن وآژه «حقوق» در ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری،
دس تگاه ها آس تعالم های زیادی نموده بودند و آمکان آتخاذ رویه وآحد برآی آنها وجود ندآش ت ،مقرر
نمود:
به کارمندآن مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری (تابع ص ندوق بازنش س تگی کش وری) که در مرخص ی
بیماری ص عب آلعالج «در مدت زآئد بر یکس ال» به س ر می برند تا هنگامی که مش مول ماده  ۷۹قانون
آستخدآم کشوری قرآر نگرفته آند ،حقوق ثابت پردآخت گردد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -غالمحسین آلهام
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قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص  -مصوب  1395/6/2مجلس شورای
اسالمی
ماده واحده  -س اعات کار هفتگی بانوآن ش اغل آعم آز رس می ،پیمانی و قرآردآدی که موظف به چهل و
چهار س اعت کار در هفته هس تند آما دآرآی معلولیت ش دید یا فرزند زیر ش ش س ال تمام یا همس ر یا فرزند
معلول ش دید یا مبتال به بیماری ص عب آلعالج می باش ند و یا زنان س رپرس ت خانوآر ش اغل در دس تگاه
های آجرآی ی موض وع ماده ( )222قانون برنامه پنجس اله پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن مص وب
 1389/10/15و بخش غیردولتی آعم آز مش موالن قانون کار و قانون تامین آجتماعی بنا به درخوآس ت
متقاض ی آز دس تگاه آجرآی ی مس تخدم و تایید س ازمان بهزیس تی کش ور یا وزآرت بهدآش ت ،درمان و آموزش
پزشکی یا دآدگستری ،سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزآیای چهل و چهار ساعت تعیین
می شود.
تبص ره -۱تایید میزآن و ش دت معلولیت توس ط س ازمان بهزیس تی ،بیمارآن ص عب آلعالج توس ط وزآرت
بهدآش ت ،درمان و آموزش پزش کی ،فرزندآن زیر ش ش س ال با آرآیه ش ناس نامه معتبر و زنان س رپرس ت
خانوآر با آرآیه آسناد مثبته یا گوآهی دآدگاه معتبر خوآهد بود.
تبص ره -۲زمان ش روع و خاتمه کار در آجرآی آین قانون با توآفق مش موالن و مس ئوالن مربوط آنان تعیین
می گردد.
تبص ره -۳کارفرمایان بخش غیردولتی آز آعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخش ی آز حق بیمه س هم کارفرما
برخوردآر می شوند.
تبص ره  -۴بانوآنی که برآس اس س ایر مقررآت آز آمتیاز کاهش س اعت کار بهره مند هس تند تا زمانی که آز
مقررآت مزبور آس تفاده می کنند و یا دس تگاه های تابع مقررآت آدآری و آس تخدآمی خاص که آمتیازآت
مشابه آین قانون رآ دآرند ،آز شمول آین قانون مستثنی می باشند.
تبص ره - ۵در ص ورتی که مش موالن آین قانون ،همزمان ش رآیط آس تفاده آز آمتیاز آن و مرخص ی س اعتی
شیردهی رآ دآشته باشند و یا همزمان دآرآی شرآیط مختلف مصرح در آین قانون باشند ،حق آنتخاب یکی
آز آمتیازآت پیش بینی شده رآ دآرند.
تبصره - ۶به منظور تامین آمنیت شغلی مشموالن آین قانون در دورآن آستفاده آز مزآیای آن،دستگاههای
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آجرآی ی و کارفرمایان بخش غیردولتی مش مول آین قانون نمی توآنند به ص رف آس تفاده بانوآن آز مزآیای
کاهش س اعات کار ،آ نان رآ آخرآج کنند یا محل خدمت جغرآفیای ی آنها رآ تغییر دهند .هرگونه آخرآج،
جابجای ی و آستخدآم جایگزین آنان ممنوع آست.
تبص ره -۷آعمال آحکام آین قانون ،برآی آن دس ته آز کارکنانی که پیش آز تص ویب آین قانون در بخش
غیردولتی به کارگرفته شده آند منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت آست.
قانون فوق مش تمل بر ماده وآحده و هفت تبص ره در جلس ه علنی روز س ه ش نبه مورخ دوم ش هریور ماه
یکهزآر و سیصد و نود و پنج مجلس شورآی آسالمی تصویب شد و در تاریخ  1395/6/17به تایید شورآی
نگهبان رسید.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -علی الریجانی
ایین نامه حمایت حقوقی و قضایاای از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایاای و سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی اسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی  -تصویب نامه شماره
/86289ت  55819ه مورخ  1398/7/10هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1398/6/27به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به آستناد آصل یکصد
و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن و در آجرآی ماده ( )88قانون مدیریت خدمات کشوری
 مصوب  -1386و قانون آلزآم دولت به پیگیری و آستیفاء حقوق آتباع و دیپلمات های آیرآنی آسیب دیدهآز آقدآمات دولت های خارجی به ویژه دولت آشغالگر آمریکا -مصوب  -1389آیین نامه حمایت حقوقی و
قضای ی آز کارکنان و مامورآن دستگاه های آجرآی ی و سایر آشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده آز آقدآمات
دولت ها و مرآجع دآخلی و خارجی رآ به شرح زیر تصویب کرد:
ایین نامه حمایت حقوقی و قضایاای از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایاای و سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی اسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی
ماده  -1دستگاه های آجرآی ی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب  -1386و ماده
( )29قانون برنامه ششم توسعه  -مصوب  -1395مکلفند نسبت به حمایت حقوقی و قضای ی آز کارکنان
و مامورآن خود که در آنجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود یا به سبب آن و یا در رآستای مسائل
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مربوط به آقدآ مات خصمانه خارجی نظیر تحریم ،طرف هر نوع شکایت و دعاوی دولت ها و آشخاص
حقیقی و حقوقی در محاکم و مرآجع قضای ی ،غیرقضای ی و آدآری دآخلی ،خارجی و بین آلمللی وآرد شده و
مورد تحریم ،تعقیب ،بازدآشت ،محاکمه ،توقیف آموآل ،منع معامله و یا هر نوع محدودیت یا ممنوعیت
دیگری قرآر گرفته یا می گیرند و یا آز سوی آشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتها آسیب دیده وآقع می شوند،
حسب مورد و ترجیحا با آستفاده آز کارشناسان حقوقی وآجد شرآیط خود یا در صورت ضرورت با بکارگیری
وکیل دآدگستری یا بهره گیری آز مؤسسات حقوقی خارجی در کلیه مرآحل دآدرسی و آدآری با رعایت قوآنین
آقدآم نمایند.
تبصره  -1در آین آیین نامه ،منظور آز مامور ،شخص حقیقی و حقوقی آست که صرف نظر آز رآبطه
آستخدآمی آز سوی دستگاه آجرآی ی ماموریتی پیدآ می کند.
تبصره  -2تشخیص آرتباط شکایت و دعوآ با وظایف و مسئولیت های قانونی کارکنان و مامورآن و پذیرش
آن با دستگاه متبوع آنان آست .در موآرد آختالف بین دستگاه مربوط و وزآرت آمور خارجه ،نظر معاونت
حقوقی رییس جمهور مالک عمل آست.
تبصره  -3در صورت لزوم آستفاده آز وکالی خارجی یا بهره گیری آز مؤسسات حقوقی خارجی برآی آرآیه
حمایت حقوقی و قضای ی در خارج آز کشور و همچنین موآرد مشمول قانون آلزآم دولت به پیگیری و
آستیفای حقوق آتباع و دیپلمات های آیرآنی آسیب دیده آز آقدآمات دولت های خارجی به ویژه دولت
آشغالگر آمریکا  -مصوب  1389و آیین نامه آجرآی ی آن موضوع تصویب نامه شماره /247308ت
45908ه مورخ  1390/12/15مرآتب پس آز هماهنگی با کارگروه موضوع ماده ( )3آیین نامه مذکور
آمکان پذیر آست .همچنین ،وزآرت آمور خارجه مکلف آست آقدآمات کنسولی مربوط رآ در خصوص
حمایت آز متقاضی در چهارچوب قوآنین و مقررآت به عمل آورد .موآرد فوری به تشخیص باالترین مقام
مجاز دستگاه آجرآی ی متبوع کارمند و مامور آنجام و به کارگروه آعالم می شود.
تبصره  -4در صورت صدور قرآر تامین یا تشدید آن برآی متقاضی حمایت ،دستگاه آجرآی مکلف آست
آقدآمات الزم به ویژه حمایت های مالی رآ جهت لغو یا تخفیف یا تبدیل قرآر صادره در چهارچوب موآزین
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قانونی مربوط به عمل آورد .در مورد دعاوی خارجی ،دستگاه آجرآی ی مجاز به تامین وثیقه موضوع قرآر
صادره نیز می باشد.
ماده  -2خاتمه خدمت کارکنان و مامورآن در دستگاه آجرآی در موآردی نظیر بازنشستگی ،بازخریدی،
آستعفا ،آز کار آفتادگی کلی ،خاتمه ماموریت و یا سایر موآرد منجر به قطع رآبطه آستخدآمی مانع آرآیه
حمایت های موضوع آین آیین نامه نیست .در صورت حجر یا فوت کارکنان و مامورآن ،آرآیه حمایت های
مذکور و یا آستمرآر آن ،حسب مورد با درخوآست قائم مقام قانونی ،همسر یا حدآقل یک نفر آز ورثه متوفی
آمکان پذیر آست.
تبصره -حمایت حقوقی و قضای ی آز کارکنان و مامورآن پس آز خاتمه ماموریت یا آنتقال ،همچنان بر عهده
دستگاه آجرآی ی آست که آنجام وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط به آن بوده آست .دستگاه فعلی
محل خدمت کارکنان و مامورآن ،مکلف آست همکاری و مساعدت الزم رآ در آین زمینه به عمل آورد.
ماده  -3آرآیه حمایت های موضوع آین آیین نامه حسب مورد منوط به درخوآست ک تبی کارکنان و مامورآن
یا بستگان درجه آول آنان و یا ورثه کارکنان و مامورآن متوفی و با آرآیه دالیل و مستندآت الزم برآی حمایت
حقوقی و قضای ی به دستگاه متبوع آست.
تبصره  -1در صورت ضرورت ،دستگاه آجرآی ی مربوط می توآند بدون آرآیه درخوآست موضوع آین ماده و
با هماهنگی وزآرت آمور خارجه ،نسبت به پیگیری و آستیفای حقوق آشخاص موضوع آین آیین نامه در
مرآجع و محاکم خارج آز کشور آقدآم کند.
تبصره - 2چنانچه بستگان درجه آول کارکنان و مامورآن (وآلدین،همسر و فرزندآن) در آرتباط با وظایف و
مسئولیتهای قانونی آنان،طرف شکایت یا دعوآ و یا سایر موضوعات مندرج در ماده ( )1آین آیین نامه قرآر
گیرند ،برقرآری حمایت حقوقی وقضای ی به درخوآست کارکنان و مامورآن یا بستگان مذکور آنان و در صورت
حجر یا فوت ،حسب مورد با درخوآست قائم مقام قانونی و یا حدآقل یک نفر آز ورثه آنان بالمانع آست.
ماده  -4حمایت های موضوع آین آیین نامه و یا آستمرآر آن ،در صورت وقوع یکی آز موآرد زیر آمکان پذیر
نیست:
761

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 .1آنصرآف ک تبی متقاضی آز تمام یا بخشی آز حمایت ها
 .2شاکی یا خوآهان ،دستگاه متبوع کارمند باشد.
 .3آحرآز عدم آرتباط موضوع با وظایف و مسئولیت های قانونی کارکنان و مامورآن به تشخیص دستگاه
متبوع.
ماده  -5دستگاه های آجرآی ی مکلفند به منظور حمایت های حقوقی و قضای ی آز کارکنان و مامورآن موضوع
آین آیین نامه تمهیدآت الزم جهت دسترسی به موقع و مؤثر آشخاص متقاضی حمایت به آسناد و مدآرک و
آطالعات مورد نیاز رآ با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط به آسناد طبقه بندی شده و قانون آنتشار و دسترسی
آزآد به آطالعات -مصوب  -1388به عمل آورند.
ماده  -6کلیه هزینه های مربوط به آجرآی آین آیین نامه نظیر هزینه های دآدرسی ،کارشناسی رسمی،
وکالت ،سفر و ماموریت روزآنه کارشناسان حقوقی و جریمه و محکومبه بر عهده دستگاه آجرآی ی ذی ربط
بوده و آز محل آعتبارآت مصوب مربوط و با رعایت قوآنین و مقررآت و صرفه و صالح دولت ،تامین و
پردآخت خوآهد شد .سایر هزینه های مرتبط با پرونده های خارجی نیز با تشخیص باالترین مقام دستگاه
ذی ربط قابل پردآخت می باشد.
ماده  -7دستگاه های آجرآی ی مجازند با رعایت قوآنین و مقررآت ،برآی جبرآن زحمات آن دسته آز
کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در آجرآی مقررآت آین آیین نامه خدمات مطلوب آز قبیل تسریع
در رسیدگی ،کاهش هزینه های دولت و آخذ نتیجه در جهت آحقاق حقوق دولت آرآیه می نمایند،
تمهیدآت الزم رآ آز جمله آولویت در برقرآری و دریافت فوق آلعاده کارآی ی و عملکرد ،فوق آلعاده ویژه،
فوق آلعاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکت های دولتی) ،آولویت در آنتصاب به مشاغل مدیریتی،
مستثنی شدن آز سقف پنجاه درصد ( )% 50مبالغ قابل پردآخت تحت عنوآن آضافه کار و نیز برقرآری
سایر تشویقات و پردآخت های موردی به عمل آورند.
ماده  -8دستگاه های آجرآی ی مکلفند در چهارچوب آین آیین نامه و با هماهنگی وزآرت آمور خارجه ،ضمن
آرآیه حمایت های حقوقی و قضای ی و سایر حمایت ها و مساعدت های مربوط به سایر آشخاص حقیقی و
حقوقی که با توجه به تکلیف قانونی یا قرآردآدی خود یا آمور محوله به آنان در رآبطه با دستگاه های آجرآی ی
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کشور ،آز طرف دولت ها و مرآجع خارج در خارج آز کشور مورد آسیب قرآر گرفته آند ،به نحو مؤثر،
مناسب و به موقع حسب مورد برآی آزآدی و تامین حقوق آنها و بازگشت وضعیت آین آشخاص به شرآیط
عادی ،آقدآم نمایند.
تبصره -چنانچه آشخاص حقیقی و حقوقی در موآرد مقرر در آین ماده در مرآجع قضای ی و غیرقضای ی دآخل
کشور طرف شکایت یا دعوآ قرآر گرفته و آقدآمات آین آشخاص به تشخیص دستگاه مربوط و با رعایت
صرفه و صالح دولت ،مورد تایید قرآر گیرد ،دستگاه آجرآی ی آز محل آعتبارآت مصوب مربوط و با رعایت
موآزین قانونی ،حمایت و مساعدت الزم رآ به عمل می آورد.
ماده  -9سازمان برنامه و بودجه کشور آعتبار و هزینه های مورد نیاز برآی آجرآی آین آیین نامه در دستگاه
های آجرآی ی رآ با پیشنهاد و هماهنگی دستگاه ذی ربط در لوآیح بودجه سنوآتی پیش بینی خوآهد نمود.
تبصره -آعتبار مورد نیاز جهت آرآیه حمایت های موضوع آین آیین نامه به غیر کارکنان دستگاه های آجرآی ی
آز محل آعتبار مصوب مربوط که در ذیل بودجه وزآرت آمور خارجه پیش بینی می گردد در چهارچوب
قوآنین بودجه سنوآتی و سایر قوآنین و مقررآت قابل تامین و پردآخت آست.
ماده  -10تدآوم حمایت های موضوع آین آیین نامه نسبت به پرونده های جاری که قبل آز الزم آالجرآ
شدن آین آیین نامه شکل گرفته آند ،به موجب آین آیین نامه خوآهد بود.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
بازرسان معتمد  -بخشنامه شماره  173706مورخ  1393/12/27سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور
به منظور تحقق بند « »24س یاس تهای کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری و به آس تناد تبص ره ()3
ماده ( )4آیین نامه آجرآی ی موآد ( 91 ،90 ،87 ،86 ،84و  )93قانون مذکور (موض وع مص وبه ش ماره
 44770/77683مورخ  1389/4/8کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک هیئت دولت) و در
رآس تای برنامه ص یانت آز حقوق مردم و س المت آدآری موض وع برنامه هفتم نقش ه رآه آص الح نظام آدآری
(مص وب ه ش ورآی ع الی آدآری آبالغی ری اس ت محترم جمهور ب ه ش م اره  206/93/560مورخ
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« ،)1393/1/20دس تورآلعمل آجرآی ی موآد ( )91و ( )92قانون مدیریت خدمات کش وری» و ض مائم
مربوطه به شرح پیوست آبال می گردد.
با عنایت به برنامه های دولت محترم و تاکیدآت ریاس ت محترم جمهوری مبنی بر بهرهگیری آز ظرفیتهای
قانونی موجود در جهت مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع با مفاس د آدآری ،ض روری آس ت کلیه دس تگاه
های مش مول ض من آهتمام ویژه در آجرآی ص حیح و موثر موآد ( )91و ( )92قانون مدیریت خدمات
کش وری و آین دس تورآلعمل ،گزآرش آجرآی آن رآ مطابق س از و کار تعیین ش ده به س ازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور آعالم نمایند.
جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی  -محمود عسکری آزآد
دستورالعمل اجرایاای مواد ( )91و ( )92قانون مدیریت خدمات کشوری
تعاریف:
ماده  -1وآژه ها و عبارآت آختصاری مندرج در آین دستورآلعمل در معانی زیر به کار می روند:
آلف -قانون :قانون مدیریت خدمات کشوری
ب -بازرس :بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره یک ماده ( )91قانون مدیریت خدمات کشوری
ج -بازرس ی :بازرس ی دآخلی توس ط بازرس معتمد و متخص ص موض وع تبص ره یک ماده ( )91قانون
مدیریت خدمات کشوری
د -سازمان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ه -بازرس ی مس تمر :مجموعه فعالیتهای بازرس ی آس ت که بر آس اس برنامه های مدون و منظم در خص وص
تخلفات موض وع ماده ( )91قانون مدیریت خدمات کش وری با تعیین محدوده و زمان مش خص آنجام می
پذیرد.
و -بازرس ی موردی :یکی آز طرق بازرس ی آس ت که خارج آز برنامه های مدون و متعاقب وص ول ش کایات و
گزآرش های مقرون به ص حت (نظیر مرآجعان ،س ازمانهای مردم نهاد و س ایر کارمندآن دس تگاه که به نحوی
آز موض وع مطلع ش ده آند) ،آعالم س ازمان ،هیئت عالی نظارت ،دس تور باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی یا
764

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مقامات و مدیرآن مجاز یا درخوآس ت س ایر مس ئولین ذی ربط دس تگاه در محدوده ماده ( )91قانون
صورت می پذیرد.
ز -کمیته :کمیته سالمت آدآری و صیانت آز حقوق مردم موضوع بند « »4قسمت «آلف» بخشنامه شماره
 200/93/13472مورخ  1393/10/7معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
شرایط بازرسان و تعداد انها:
ماده  -2بازرس ان منتخب می بایس ت متص ف به آمانتدآری و ص دآقت بوده و آز حس ن ش هرت برخوردآر
باشند و آز میان آفرآد مطلع ،دآرآی تحصیالت عالی و با سوآبق آجرآی ی موثر آنتخاب شوند .در آجرآی آین
ماده بازرسان می بایست وآجد شرآیط ذیل باشند:
دآرآ بودن معیارهای آخالق حرفه آی بازرسی نظیر :شکیبای ی ،جدیت ،سخت کوشی ،رآز دآری ،مثبتگرآی ی ،آنضباط ،خوشرفتاری و بی طرفی
کارشناس متخصص با مدرک تحصیلی حدآقل لیسانسحدآقل  5سال تجربه کاریآشنای ی با مشاغل تخصصی دستگاه و شرح وظایف شاغلین آین مشاغلآشنای ی با قوآنین و مقررآت ،ضوآبط و رویه های حاکم بر دستگاهآمکان مشارکت در بازرسیهای مستمر بدون آیجاد وقفه در وظایف مرتبط با پست سازمانیبرخوردآر بودن آز توآنای ی باال در تجزیه و تحلیل مسایلماده  -3تعدآد بازرس ان هر دس تگاه آجرآی ی نباید آز هفت دهم درص د کل کارکنان (رس می ،پیمانی و
قرآردآد کار معین) تجاوز نماید .تعدآد بازرس ان حوزه س تادی کمتر آز  2نفر نخوآهد بود و برآی وآحدهای
خارج آز مرکز حدآقل یک نفر به عنوآن بازرس تعیین خوآهد شد.
نحوه انتصاب بازرسان:
ماده  -4آنتص اب بازرس ان (در وآحدهای س تادی و آس تانی) با پیش نهاد ناظر آرش د (موض وع ماده  9آین
دستورآلعمل) ،تایید کمیته و حکم باالترین مقام دستگاه آجرآی ی صورت می پذیرد.
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ماده  -5آحکام بازرس ان مطابق فرم ض میمه آین دس تورآلعمل و برآی مدت  3س ال ص ادر خوآهد ش د.
بازرسان موظفند پس آز دریافت آحکام خود سوگندنامه پیوست آین دستورآلعمل رآ آمضا نمایند.
ماده  -6با آنتص اب بازرس ان موض وع ماده ( )91قانون در س تاد دس تگاه و وآحدهای تابعه آس تانی،
آنتخاب بازرسان موضوع بند «ج» ماده ( )2آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های آجرآی ی
(تصویب نامه شماره /73377ت30374ه مورخ  13833/12/22هیئت وزیرآن) منتفی خوآهد بود.
اموزش و اطالع رسانی:
ماده  -7دستگاه های آجرآی ی مکلفند دوره های آموزشی بازرسان رآ مطابق با عناوین و سر فصل های ی که
سازمان در قالب نظام آموزش کارکنان دولت آبال می نماید ،برنامه ریزی و آجرآ نمایند.
ماده  -8دس تگاه های آجرآی ی موظفند به نحو مقتض ی کارمندآن و مدیرآن مربوطه رآ آز مفاد موآد ( )91و
( )92قانون و آقدآمات آجرآی ی خود در آین باره آگاه و تدآبیر الزم رآ برآی دریافت گزآرش های مردمی در
آرتباط با تخلفات موضوع ماده ( )91قانون پیش بینی نمایند.
تبص ره :در آجرآی آین ماده دس تگاه های آجرآی ی می بایس ت روش های نظارت مردمی و نحوه دریافت
گزآرش ها و ش کوآییه های مربوطه مانند ص ندوق های آرتباط مس تقیم ،پورتال دس تگاه و پس ت ص وتی رآ
به ش کل مناس ب آطالع رس انی نمایند .نتیجه آقدآمات و بررس ی های آنجام ش ده آز طرفی نظیر پورتال،
ک تبی ،تلفنی و پیامک به آطالع گزآرش دهند خوآهد رسید.
هماهنگی و نظارت بر عملکرد بازرسین:
ماده  -9مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد (یا عناوین مش ابه) به عنوآن ناظر آرش د ،وظیفه پیش نهاد
بازرسان ،سازماندهی ،هماهنگی ،هدآیت ،آموزش ،نظارت و آخذ گزآرش عملکرد بازرسان رآ در چارچوب
آین دس تورآلعمل و مص وبات کمیته بر عهده دآرد و بازرس ان موظفند گزآرش ماهیانه عملکرد خود رآ برآی
آیشان آرسال نمایند.
ماده  -10دفاتر حرآس ت و س ایر مرآجع ذی ربط دس تگاه در حدود وظایف محوله همکاری الزم رآ با
بازرسان معمول خوآهند دآشت.
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ماده  -11در ص ورتی که هر یک آز بازرس ان موض وع ماده ( )91قانون آز موقعیت خود س وءآس تفاده
نمایند ،موض وع توس ط ناظر آرش د یا س ایر مرآجع ذیص الح دس تگاه به باالترین مقام دس تگاه گزآرش می
ش ود تا حس ب مورد مطابق ماده ( )12قانون رس یدگی به تخلفات آدآری با وی برخورد یا دس تور آرجاع
پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات آدآری رآ صادر نماید.
شیوه های بازرسی و اولویت های ان:
ماده  -12بازرس ی های موض وع ماده ( )91قانون به ص ورت مس تمر یا موردی آنجام خوآهد پذیرفت،
برنامه بازرسی های مستمر با تاکید بر آولویت های زیر به تصویب کمیته می رسد:
آلف -گلوگاه ها و نقاط آس یب پذیر دس تگاه که بیش تر در معرض وقوع تخلفات موض وع ماده ( )91قانون
قرآر دآرند( .نقاط مذکور ظرف مدت س ه ماه آز آبال آین دس تورآلعمل توس ط کمیته تعیین و آعالم خوآهد
شد)
ب -مشاغل در معرض آسیب
ج -پس ت های س ازمانی که بر آس اس آرآی ص ادره و پرونده های متش کله در هیئت رس یدگی به تخلفات
آدآری دس تگاه بیش ترین موآرد مربوط به تخلفات موض وع ماده ( )91قانون توس ط متص دیان آنها آنجام
گرفته آست.
د -نقاطی که بر آساس نظرسنجی های سالیانه یا گزآرش های مردمی بیشترین موآرد وقوع تخلفات موضوع
ماده ( )91قانون در آنجا گزآرش شده آست.
ه -آولویت های آعالمی سازمان یا سایر مرآجع ذی ربط
ماده  -13بازرس ی حس ب مورد توس ط بازرس یا بازرس ان آنجام می ش ود .ناظر آرش د موآردی رآ که نیازمند
بازرسی گروهی آست مشخص و سرپرست گروه رآ تعیین می نماید.
نحوه تنظیم گزارش:
ماده  -14گزآرش های بازرس ی باید بر آس اس ض وآبط و قوآعد گزآرش نویس ی و مطابق فرم ض میمه آین
دستورآلعمل تهیه شوند.
در گزآرش های تنظیمی رعایت موآرد زیر آلزآمی آست:
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آلف -آس ناد و مدآرک مورد آس تناد باید به ترتیب آرجاع ،ش ماره گذآری ش ده و آص ل یا تص ویر آنها در
آنتهای گزآرش آورده شود.
ب -پیش آز تنظیم گزآرش نه ای ی ،توض یح ات فرد ی ا آفرآد ذی ربط ب ه ص ورت ک تبی آخ ذ و آظه ارآت و
دفاعیات ش فاهی آنها ص ورتجلس ه ش ود .در ص ورتیکه کارمند آز آرآیه توض یح ک تبی یا ش فاهی خوددآری
نماید ،بازرس موظف آست مرآتب رآ در گزآرش ذکر نماید.
ج -در گزآرش های ی که با موضوع آخذ رشوه تنظیم می شود ،حدآقل یکی آز مصادیق مذکور در ماده ()1
آیین ن ام ه پیش گیری و مب ارزه ب ا رش وه در دس تگ اه ه ای آجرآی ی (موض وع تص وی ب ن ام ه ش م اره
30374/73377ه مورخ  )1383/12/22مورد آستناد قرآر گیرد.
د -آصول طبقه بندی آسناد آدآری رعایت شود.
فرایند بازرسی:
ماده  -15بازرسان می توآنند آز طریق زیر نسبت به کسب آطالعات مورد نیاز آقدآم نمایند:
آلف -مشاهده
ب -کسب آطالع آز شهود و مطلعین
ج -مطالعه سوآبق پرونده های موجود و تهیه مدآرک آز آنها
د -بررسی گزآرش ها و شکوآییه های مک توب آرباب رجوع و عندآللزوم مصاحبه با آنها
ه -آستعالم نظر مسئوالن و کارکنان ذی ربط
ماده  -16هر گاه در پایان بازرس ی دالیل و مدآرکی به دس ت آید که فردی مرتکب یکی آز تخلفات موض وع
ماده ( )91قانون شده ،بر آساس مرآحل زیر عمل خوآهد شد:
آلف -بازرس گزآرش خود رآ با ذکر دالیل و پیوست مدآرک برآی مدیر ذی ربط آرسال می نماید.
ب -مدیر مربوط با قید فوریت به موض وع رس یدگی نموده و ض من بررس ی دالیل مذکور در گزآرش و
مس تندآت پیوس ت ،حدآک ثر ظرف مدت  5روز کاری آز تاریخ دریافت گزآرش ،نظر خود مبنی بر تایید یا
عدم تایید گزآرش بازرسی رآ آعالم می نماید.
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د -در ص ورتیکه نظر مدیر دآیر بر تایید تخلف باش د ،بازرس مرآتب رآ به همرآه پیش نهادآت مربوطه جهت
آتخاذ تص میم و آعمال مس تقیم مجازآت های مص رح در قس مت آخیر یک ماده ( )91قانون به باالترین
مقام دستگاه یا مقامات و مدیرآن مجاز گزآرش می نماید.
ه -در ص ورتی که مدیر مربوطه گزآرش بازرس ی رآ تایید نکند ،دالیل خود رآ به ص ورت مس تدل به بازرس
آعالم و مستندآت مورد نظر رآ نیز پیوست می نماید .در آین حالت به شیوه زیر عمل می شود:
 -1آگر آس تدالل ،دالیل و مس تندآت مدیر مربوطه به گونه آی باش د که بازرس رآ در خص وص عدم وقوع
تخلف قانع نماید ،آدآمه رس یدگی متوقف ،س وآبق مربوطه بایگانی و مرآتب به آطالع ناظر آرش د خوآهد
رسید.
 -2با توجه به نظر مدیر مربوطه ،بازرس مبادرت به تکمیل گزآرش و پیوس ت مس تندآت جدید می نماید و
سپس
گزآرش تکمیلی مجددآ برآی مدیر مربوطه آرسال می شود.مدیر ذی ربط با رعایت موعد مزبور ،نظر مجدد خود رآ آعالم می نماید.در ص ورتیکه گزآرش آص الحی مورد تایید مدیر ذی ربط قرآر گیرد ،به ش یوه بند (د) آین ماده آقدآمخوآهد شد.
آگر مدیر ذی ربط بر نظر مخالف خود آصرآر دآشته باشد ،ولی تخلف آز نظر بازرس محرز باشد ،مرآتببا گزآرش بازرس به باالترین مقام دس تگاه یا مقامات و مدیرآن مجاز گزآرش می ش ود تا مطابق ماده ()12
قانون رس یدگی به تخلفات آدآری نس بت به برخورد با فرد متخلف آقدآم ش ود یا دس تور آرجاع موض وع به
هیئت رس یدگی به تخلفات آدآری ذی ربط و یا خاتمه رس یدگی و بایگانی موض وع رآ ص ادر نماید .در
ص ورتیکه تخلف کارمند در هیئت تخلفات آدآری آحرآز گردد با مدیر مربوطه مطابق ماده ( )92قانون
رفتار خوآهد شد.
تبص ره  -1در آجرآی تبص ره یک ماده ( )91قانون و به منظور س رعت بخش ی به فرآیند تص میم گیری و
قاطعیت برخورد با متخلفین ،باالترین مقام دس تگاه آجرآی ی می توآند آختیار آعمال مجازآت های موض وع
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آین ماده رآ به مقامات و مدیرآن مجاز (نظیر آس تاندآرآن ،معاونین وزرآ ،معاونین آس تاندآرآن ،معاونین
دستگاه های آجرآی ی ،مدیرآن کل ملی و آستانی) ک تبا تفویض نماید.
تبص ره  -2مقامات و مدیرآنی که به آنها تفویض آختیار ش ده می توآنند با طی فرآیند تایید تخلف توس ط
بازرس و تایید مدیر بال فص ل کارمند ،رآس ا نس بت به ص دور حکم و آعمال مجازآت های مربوطه آقدآم
نمایند.
ماده  -17در ص ورتیکه باالترین مقام دس تگاه یا مقامات و مدیرآن مجاز گزآرش های ی رآ که در آجرآی ماده
( )91قانون و آین دس تورآلعمل به وی آرآیه می ش ود ،ناقص تش خیص دهد ،دس تور تکمیل گزآرش و رفع
نوآقص مورد نظر رآ صادر می نماید .در آین حالت ،بازرس موظف آست حدآک ثر ظرف مدت  10روز کاری
گزآرش رآ تکمیل و نوآقص مربوطه رآ مرتفع نماید.
ماده  -18پس آز آعمال مجازآت در آجرآی تبص ره  1ماده ( )91قانون ،در ص ورت آرتکاب مجدد همان
تخلف و تایید مرآتب توسط مدیر مربوطه ،گزآرش بازرسی توسط بازرس به همرآه سوآبق مربوطه به هیئت
رس یدگی به تخلفات آدآری ذی ربط آرجاع می نماید .هیئت در ص ورت آحرآز تخلف ،مطابق تبص ره دو
ماده ( )91قانون ،یکی آز مجازآت های باز خریدی ،آخرآج و آنفص ال دآئم آز خدمات دولتی رآ آعمال
خوآهد نمود.
ماده  -19در موآردی که بر آس اس گزآرش بازرس ان موض وع ماده ( )91قانون یا حس ب بررس ی های س ایر
مرآجع ذی ربط دستگاه ،مدیر یا سرپرست بال فصل نیز به علت عدم آعمال نظارت ،کنترل موثر و حفظ
روآبط س الم کارمند مقص ر تش خیص دآده ش ود ،در آجرآی ماده ( )92قانون ،پرونده مدیر ذی ربط نیز به
هیئت رسیدگی به تخلفات آدآری آرجاع خوآهد شد.
یادآوری :فرآیند آجرآی ی ماده ( )91قانون در ضمیمه های شماره یک آین دستورآلعمل ترسیم شده آست.
اقدامات حمایتی از بازرسین:
ماده  -20بازرس ین و س ایر مرآجع ذی ربط باید آز آفش اء آطالعات مربوط به هویت ،محل س کونت و کار
مرآجعان و کارمندآن گزآرش دهنده تخلفات موض وع ماده ( )91قانون خوددآری نمایند ،مگر با رض ایت
آنها .در ص ورت آرجاع پرونده به مرآجع قض ای ی ،آفش ای هویت مخبرین و ش هود تابع قوآنین و مقررآت
مربوطه خوآهد بود.
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ماده  -21دس تگاه های آجرآی ی موظفند در خص وص دعوآهای ی که در مقام آنجام وظایف قانونی علیه
بازرس انی که کارمند دس تگاه آجرآی ی هس تند ،مطرح می ش ود ،مطابق ماده ( )888قانون ،خدمات
حقوقی آرآیه نمایند.
ارزیابی عملکرد بازرسان:
ماده  -22ناظر آرش د موظف آس ت حدآک ثر تا پایان خردآد ماه ،گزآرش آرزیابی عملکرد س ال گذش ته
بازرس ان رآ مطابق فرم ض میمه ش ماره  6آین دس تورآلعمل تهیه و پس آز تایید کمیته به باالترین مقام
دستگاه آرآیه نماید.
تبص ره  -1باالترین مقام دس تگاه در خص وص برکناری بازرس انی که آمتیاز آرزیابی آنها مطابق فرم مذکور
کمتر آز  % 60باش د آقدآم و در مورد بازرس انی که نمره آرزیابی عملکرد آنها باالتر آز  % 85باش د ،مطابق
ضوآبط قانونی مشوق های قانونی الزم رآ آعمال خوآهد کرد.
تبص ره  -2عالوه بر مش وق های مربوط بر عملکرد س الیانه ،در موآردی که تالش های بازرس منجر به
کش ف پرونده مهمی آز تخلفات موض وع ماده ( )91قانون گردد ،ناظر آرش د می توآند به باالترین مقام
دس تگاه پیش نهاد نماید در چارچوب قوآنین و مقررآت موجود نس بت به آعطای مش وق های معنوی و
مادی ویژه به بازرس ذی ربط آقدآم نمایند.
سایر موارد:
ماده  -23در موآردی که بازرس ان در جریان بازرس ی های خود متوجه س وء جریاناتی ش وند که ناش ی آز
فقدآن ضوآبط و مقررآت مناسب باشد یا با رویه های مخالف مقررآت و ضوآبط موآجه شوند ،موضوع رآ با
ذکر دالیل و مس تندآت مربوطه همرآه با پیش نهادهای آص الحی مورد نظر به ناظر آرش د گزآرش می نمایند.
در ص ورتی که ناظر آرش د نظر بازرس رآ قرین به ص حت تش خیص دهد ،مرآتب رآ به مرآجع ذیص الح
منعکس می نماید تا آصالحات الزم رآ به عمل آورند.
ماده  -24دس تگاه های آجرآی ی مکلفند آس امی بازرس ان و ناظر آرش د رآ آز طریق س امانه آلک ترونیکی
سازمان آعالم و هر گونه تغییر آحتمالی رآ در آین سامانه ثبت نموده و گزآرش کلی آجرآی موآد ( 91و )92
قانون و دس تورآلعمل جاری رآ هر ش ش ماه یکبار بر آس اس س از و کار و آقالم آطالعاتی آعالمی به س ازمان
آرس ال نمایند (گزآرش ش ش ماهه آول س ال حدآک ثر تا پایان مهر ماه و گزآرش ش ش ماهه دوم حدآک ثر تا
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پایان فروردین س ال بعد) .همچنین ،برآی تش کیل و تکمیل بانک های آطالعاتی مورد نیاز ض رورت دآرد
گزآرش آقدآمات خود رآ مطابق فرم های ی که در س امانه آلک ترونیکی و س ایت س ازمان درج خوآهد ش د ،در
دوره زمانی فوق به سازمان آرسال نمایند:
آلف -آس امی و مش خص ات کارمندآنی که مرتکب یکی آز تخلفات موض وع ماده ( )91قانون ش ده و یکی آز
مجازآت های مذکور در تبصره یک در خصوص آنها آعمال شده آست.
ب -آس امی و مش خص ات کارمندآنی که با تکرآر تخلف پرونده های آنها در آجرآی تبص ره « »2ماده ()91
قانون به هیئت های رس یدگی به تخلفات آدآری آرجاع و با آثبات تخلف به یکی آز مجازآت های مذکور در
آین تبصره محکوم شده یا برآئت حاصل نموده آند (پس آز قطعیت رآی)
ج -مش خص ات آش خاص حقیقی و حقوقی که به علت پردآخت رش وه به کارمندآن دس تگاه در مرآجع
قضای ی تحت تعقیب قرآر گرفته آند.
د -مشخصات آشخاص مذکور در بند فوق پس آز قطعیت صدور حکم در مرجع قضای ی (در آجرآی تبصره
« »4ماده ( )91قانون و برآی آعالم به س ایر دس تگاه های آجرآی ی به منظور خوددآری آز عقد هر گونه
قرآردآد با آنها)
ماده  -25در موآرد زیر بازرس آز رسیدگی خوددآری و مرآتب رآ جهت آتخاذ تصمیم و آنتخاب بازرس جدید
به ناظر آرشد گزآرش می نماید:
آلف -بازرس یا آقربای نسبی یا سببی وی در موضوع نظارت و بازرسی دآرآی منفعت شخصی باشند.
ب -فردی که عملکرد وی مورد بازرسی آست با بازرس دآرآی قرآبت نسبی یا سببی باشد.
ج -فردی که عملکرد وی مورد بازرسی آست با بازرس یا آقربای مذکور دآرآی سابقه آختالف آدآری ،دعوی
حقوقی یا کیفری باشد.
ماده  -26باالترین مقام دستگاه آجرآی ی مسئولیت آجرآی صحیح آین دستورآلعمل رآ بر عهده دآرد.
ماده  -27سازمان موظف آست بر آساس گزآرش دریافتی آز دستگاه ها موضوع ماده  ،24گزآرش عملکرد
کش وری آجرآی موآد ( )91و ( )92قانون و آین دس تورآلعمل رآ در مقاطع ش ش ماهه (حدآک ثر تا پایان
شهریور ماه سال بعد) برآی تقدیم به شورآی عالی آدآری و سایر مرآجع ذی ربط تهیه و آرآیه نماید.
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ماده -28آین دس تورآلعمل جایگزین بخش نامه ش ماره ( )16معاونت وقت توس عه مدیریت و س رمایه
آنسانی رییس جمهور به شماره  200/93/5272مورخ  1393/4/17می شود.
پیوست 173706
پرداخت حق الزحمه کارمندان سازمان اموزش فنی و حرفه ای  -تصویب نامه شماره /64012ت
 55615ه مورخ  1398/5/24هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه  1398/5/20به پیشنهاد شماره  81478مورخ  1397/4/31وزآرت تعاون ،کار
و رفاه آجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و به آستناد ماده
( )93قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب  -1386تصویب کرد:
.1

.2
.3
.4
.5

حق آلزحمه کارکنان س ازمان آموزش فنی و حرفه آی کش ور که در خارج آز وقت آدآری مقرر در آنجام
و برگزآری آزمون های مربوط مش ارکت دآرند در س قف آعتبارآت مص وب مربوط س ازمان یادش ده بر
آساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت آست پردآخت می شود.
حق آلزحمه هر یک آز عوآمل س تادی ،متناس ب با فعالیت آنجام ش ده در خارج آز وقت آدآری ،با
تایید رییس سازمان آموزش فنی و حرفه آی کشور قابل پردآخت آست.
مبلغ پایه مندرج در جدول پیوست حدآک ثر بوده و با نظر مدیر کل آموزش فنی و حرفه آی آستان می
توآند با نرخ برآبر برآی کلیه عوآمل آجرآی ی کاهش یابد.
در آجرآی آزمون های ک تبی و عملی حوزه های س یار ،روس تای ی و عش ایری ،پادگان ها و زندآن ها به
مبالغ پایه عوآمل آجرآی ی آزمون ده درصد ( )% 10آضافه می شود.
آز تاریخ الزم آالجرآ ش دن آین تص ویب نامه ،تص ویب نامه ش ماره /197286ت  48407ه مورخ
 1391/10/9لغو می شود.

معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
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قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  -مصوب  1395/2/20مجلس شورای اسالمی
ماااده واحااده  -آز ت اریخ آبال آین ق انون ،ب ه ک ارگیری آفرآدی ک ه در آجرآی قوآنین و مقررآت مربوط ه
بازنش س ته یا باز خرید ش ده یا بش وند ،در دس تگاه های آجرآی ی موض وع ماده( )۵قانون مدیریت خدمات
کش وری مص وب  ۱۳۸۶/۷/۸و کلیه دس تگاه های ی که به نحوی آز آنحاء آز بودجه عمومی کل کش ور
آستفاده می کنند ،ممنوع می باشد.
تبص ره -۱مق امات مذکور در ماده( )۷۱قانون مدیریت خدمات کش وری و همطرآزآن آنه ا و آیث ارگرآن،
فرزندآن ش هدآ و جانبازآن هفتاد درص د ( )% 70و باالتر ،نیروهای مس لح ،وزآرت آطالعات و دآرندگان
آجازآت خاصه مقام معظم رهبری آز شمول آین قانون مستثنی می باشند.
تبص ره -۲دس تگاه های موض وع آین قانون در ص ورت لزوم می توآنند آز خدمات بازنش س تگان متخص ص با
مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر به صورت پاره وقت و ساعتی آستفاده کنند .حدآک ثر ساعات مجاز برآی
آس تفاده آز بازنش س تگان ،یک س وم س اعات آدآری کارمندآن رس می آس ت وحق آلزحمه آین آفرآد متناسب
با ساعات کاری آنها حدآک ثر معادل یک سوم کارمندآن رسمی همان شغل تعیین و پردآخت می شود.
تبص ره -۳دس تگاه های مش مول مکلفند ظرف مدت ش ص ت روز آز تاریخ آبال آین قانون آن دس ته آز
آفرآدی رآ که برخالف مفاد آین قانون به کارگرفته شده آند ،آز خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
آفرآد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر س مت و پس ت خود رآ ترک کنند .پردآخت هرگونه وجهی پس
آز آین مهلت آز هر محل و تحت هر عنوآن در حکم تصرف غیرقانونی در آموآل دولتی آست.
تبصره -۴کارکنان و آعضای هیئت مدیره مناطق آزآد تجاری  -صنعتی نیز مشمول آین قانون می باشند.
تبص ره - ۵آز تاریخ آبال آین قانون ،ماده ( )۴۱قانون آلحاق موآدی به قانون تنظیم بخش ی آز مقررآت
مالی دولت مص وب  ،۱۳۸۴/۸/۱۵ماده ( )۹۱قانون آس تخدآم کش وری مص وب  ،۱۳۴۵/۳/۳۱ماده
( )۹۵قانون مدیریت خدمات کش وری مص وب  ۱۳۸۶/۷/۸و بند (ب) ماده ( )۶۵قانون برنامه پنجس اله
پنجم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن مصوب  ۱۳۸۹/۱۰/۱۵نسخ می شود.
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قانون فوق مش تمل بر ماده وآحده و پنج تبص ره در جلس ه علنی روز دوش نبه مورخ بیس تم آردیبهش ت ماه
یکهزآر و سیصد و نود و پنج مجلس شورآی آسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۵/۲/۲۹به تایید شورآی
نگهبان رسید.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -علی الریجانی
قانون استفساریه تبصره ( )1ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  -مصوب
 1396/7/2مجلس شورای اسالمی
موضوع استفساریه:
آیا در تبصره یک ماده وآحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب  ،1395/2/20منظور آز
مس تثنا ش دن مقامات مص رح در ماده ( )71قانون مدیریت خدمات کش وری و همطرآزآن آنها ،به کارگیری
آفرآدی آست که در زمان بازنشستگی به یکی آز سمت های مذکور آنتصاب یا آنتخاب می شوند
پاسخ:
بلی ،بازنش س تگانی که به وآس طه آنتص اب یا آنتخاب در یکی آز س مت های مذکور در ماده ( )71قانون
مدیریت خدمات کش وری و همطرآزآن آن ها به کارگیری می ش وند آز ش مول ممنوعیت آین قانون مس تثنی
هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل آز آن دآشتند ،مالک نیست.
تفس یر فوق در جلس ه علنی روز یکش نبه مورخ دوم مهرماه یکهزآر و س یص د و نود و ش ش مجلس ش ورآی
آسالمی تصویب شد و در تاریخ  1396/7/19به تایید شورآی نگهبان رسید.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -علی الریجانی
قانون اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  -مصوب مورخ  1397/6/6مجلس شورای
اسالمی
ماده واحده -تبص ره ( )1ماده وآحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنش س تگان مص وب  1395/2/20به
شرح ذیل آصالح می شود:
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تبص ره  -1به کارگیری بازنش س تگان ،در س متهای مذکور در بندهای(آلف)( ،ب) و(ج) ماده( )71قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8مجاز آست .همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای
مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوآ مجاز آست.
به کارگیری بازنشستگان وزآرت آطالعات تا سقف یکدرصد ( )% 1آز مجموع نیروهای شاغل رسمی آین
وزآرتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزآرتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازآن باالی پنجاه درصد ( ،)% 50آزآدگان باالی سه سال آسارت و فرزندآن شهدآ آز شمول آین قانون
مستثنی می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده وآحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزآر و سیصد و
نود و هفت مجلس شورآی آسالمی تصویب شد و در تاریخ  1397/6/21به تایید شورآی نگهبان رسید.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -علی الریجانی
چگونگی به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایاای  -بخشنامه شماره  973579مورخ
 1395/11/2سازمان اداری و استخدامی کشور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1395/10/13با توجه به نس خ ماده ()95
قانون مدیریت خدمات کش وری و ماده ( )91قانون آس تخدآم کش وری ،در آجرآی آجزآی چهار و پنج بند
(ب) ماده ( )116قانون مدیریت خدمات کش وری ،بنا به پیش نهاد س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور
چگونگی بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های آجرآی ی رآ به شرح زیر تصویب نمود:
 -1بازنش س تگانی که تا قبل آز آبال قانون ممنوعیت بکارگیری بازنش س تگان ( ،)1395/3/4در آجرآی
قوآنین معتبر قبلی بکارگیری ش ده آند ،در ص ورت نیاز دس تگاه ،تمدید قرآردآد آنان حس ب مورد ص رفا در
موآرد پیش بینی شده در تبصره ( )1و ( )2قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20
آمکانپذیر آس ت .دس تگاه های آجرآی ی موآردی آز بکارگیری بازنش س تگان رآ که موآفقت می نمایند جهت
آخذ ش ناس ه در چارچوب س ند برنامه ریزی نیروی آنس انی دس تگاه آجرآی ی به س ازمان آدآری و آس تخدآمی
کشور آعالم نمایند.
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 -2بازنش س تگانی که در آجرآی ماده  91قانون آس تخدآم کش وری و در زمان آعتبار قانونی ماده مذکور در
س مت مقامات آعاده به خدمت ش ده آند ،تا زمان بازنش س تگی مجدد یا پایان خدمت بنا به دالیل قانونی
دیگر ،به خدمت آدآمه خوآهند دآد .در صورت بازنشستگی مجدد ،پادآش پایان خدمت و وجوه مرخصی
آس تحقاقی آس تفاده نش ده آین قبیل کارمندآن ،در ص ورت آس تحقاق با رعایت س قف مقرر به تناس ب
سنوآت خدمت آنجام شده بعد آز آعاده به خدمت قابل پردآخت آست.
 -3دس تگاه آجرآی ی می توآند بدون لغو مس تمری بازنش س تگی با مش مولین تبص ره ( )1ماده وآحده قانون
ممنوعیت بکارگیری بازنش س تگان ( )1395/3/4همانند ش اغلین مش ابه در همان دس تگاه و در خص وص
مش مولین تبص ره ( )2ماده وآحده قانون یاد ش ده معادل یک س وم مبلغ مندرج در آحکام کارگزینی
کارمندآن شاغل مشابه قرآردآد منعقد نماید.
 -4بازنشستگانی که به وآسطه آنتصاب یا آنتخاب در یکی آز سمت های مذکور در ماده ( )71قانون مدیریت
خدمات کشوری و همطرآزآن آنها به کارگیری میشوند ،آز شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مصوب  1395/2/20مجلس شورآی آسالمی مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل آز
1
آن دآشتند ،مالک نیست .
 -5مستثنیات مذکور در تبصره ( )1ماده وآحده قانون ،برآی آفرآد مستثنی شده حقی آیجاد نمی کند و در
هر حال به کارگیری بازنش س تگان در موآرد مس تثنی ش ده منوط به نیاز دولت یا دس تگاه آس ت که در
چارچوب قرآردآد منعقده صورت می گیرد.
 -6مش مولین تبص ره ذیل بند «و» ماده « »1قانون جامع خدمات رس انی به آیثارگرآن (مص وبه مورخ
 1391/10/02مجمع تشخیص مصلحت نظام) آز شمول آین قانون مستثنی میباشند.
 -7بازنش س تگان بکارگیری ش ده که پس آز آنقض ای مهلت مقرر در تبص ره  3ماده وآحده قانون ممنوعیت
بکارگیری بازنش س تگان ،آدآمه خدمت آنان در آجرآی مس تثنیات مقرر در تبص ره های ( )1و ( )2ماده
وآحده قانون مذکور آمکانپذیر نباشد ،آز خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب شود.
رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور -جمشید آنصاری
 1بخشنامه شماره  1491204مورخ  1396/8/13سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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نحوه اعمال تنبیهات اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری  -بخشنامه شماره 1512844
مورخ  1396/8/22سازمان اداری و استخدامی کشور
به آستناد بندهای « »4و « »5ردیف (ب) ماده « »116قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه آجرآی
مجازآت های موضوع بندهای «ج»« ،ز»« ،ط» و «ح» ماده ( )9قانون رسیدگی به تخلفات آدآری که در
جلسه مورخ  1396/08/01شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی مطرح و به شرح ذیل آتخاذ تصمیم
گردیده آست جهت آقدآم الزم آبال می گردد:
 -1در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
...

1

 -2در مورد مجازات موضوع بندهای «ز و ط» ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
بجای «گروه»« ،طبقه شغلی» محاسبه شود.
 -3در مورد مجازات موضوع بند «ح» ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
...
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری

 1دآدنامه شماره  908مورخ  1398/5/8هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
 -1بجای «حقوق» و «فوق آلعاده شغل»« ،حق شغل ،حق شاغل و فوقآلعاده شغل»
 -3بجای «حقوق مبنا»« ،حق شغل»

779

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

780

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

فصل سیزدهم قانون  -تامین اجتماعی
استفاده از حقوق مستمری وظیفه  -قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
مصوب  1392/6/31مجلس شورای اسالمی
ماده -۱۹در ص ورت فوت س رپرس ت منحص ر یا س رپرس تان که مش مول یکی آز ص ندوق های بازنش س تگی
بوده آند ،آفرآد تحت س رپرس تی در حکم آفرآد تحت تک فل متوفی محس وب گردیده و تا تعیین س رپرس ت
جدید آز مزآیای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردآر خوآهند شد.
عدم امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  -بخشنامه
شماره  200/93/5271مورخ  1393/4/17معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی در جلسه مورخ  1393/1/25با آستناد به بندهای  4و  5ردیف
«ب» ماده « »116قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موآرد زیر آتخاذ تصمیم نمود:
 - 1در آرتباط با آس تعالم دس تگاه های آجرآی ی رآجع به آمکان کس ر حق بیمه آز آض افه کار کارمندآن
مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری ش اغل در دس تگاه های آجرآی ی که با توجه به ماده  101آین
قانون آز لحاظ برخوردآری آز مزآیای تامین آجتماعی نظیر بازنش س تگی ،آز کار آفتادگی ،فوت ،بیکاری و
درمان با رعایت آین قانون مش مول قانون تامین آجتماعی می باش ند ،و تاثیر حکم مقرر در ماده 59
قانون برنامه پنجم بر آین موضوع ،آین نتیجه حاصل شد که بنا به دالیل ذیل:
 س وآبق قبلی قانونگذآری در آین باره (ماده  106قانون مدیریت خدمات کش وری و تبص ره آلحاقی به آنکه مبتنی بر عدم کسر حق بیمه آز آضافه کار کارمندآن مشمول آین قانون وضع شده آند).
 در ماده  59قانون برنامه پنجم توس عه در مورد کس ر حق بیمه آز آض افه کار کارمندآن مورد نظر حکمص ریحی وجود ندآرد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قس مت دوم آین ماده ،حکایت آز آس تثناء
آین موضوع آز آطالق حکم مذکور در صدر ماده دآرد.
 مالحظ ه مف اد ن ام ه ش م اره /91/11130م 46311مورخ  1391/4/14دبیر (وق ت) هیئ ت دول تخط اب به آین مع اونت مبنی بر آینک ه آین مع اونت در آجرآی ماده ( )59قانون برنامه پنجس اله پنجم
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توس عه طی بخش نامه آی به کلیه دس تگاه های آجرآی ی آعالم نماید کس ر کس ور بازنش س تگی آز آض افه کار
کارکنان مشمول صندوق تامین آجتماعی مجاز نمی باشد.
لذآ آطالق حکم ماده  106قانون مدیریت خدمات کش وری آز لحاظ مبنای کس ر کس ور بازنش س تگی آز
کارمندآن مشمول آین قانون به قوت خود باقی آست و در نتیجه کسر حق بیمه آز فوق آلعاده آضافه کار
کارمندآن مش ترک ص ندوق تامین آجتماعی ش اغل در دس تگاه های مش مول قانون مدیریت خدمات
کشوری مجاز نمی باشد.
 - 2در خص وص پردآخت غرآمت دس تمزد آیام باردآری و بیماری کارکنان رس می و ثابت دس تگاه های
آجرآی ی که مش ترک ص ندوق تامین آجتماعی میباش ند با توجه به تبص ره  3ماده  84قانون مذکور و با
مالحظه مفاد نامه ش ماره 5000/91/1120مورخ  1391/4/3معاونت فنی و درآمد ص ندوق تامین
آجتم اعی ،پردآخ ت حقوق و فوق آلع اده ه ای آی ام ب اردآری و بیم اری ک ارکن ان م ذکور ب ا رع ای ت مقررآت
مربوط بر عهده دستگاه آجرآی ی ذی ربط می باشد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد
شمول ماده  103قانون به کارکنان دستگاه های اجرایاای مشترک صندوق تامین اجتماعی  -بخشنامه
شماره  200/84856مورخ  1388/9/9معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1388/3/11بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
م دیری ت و س رم ای ه آنس انی رییس جمهور وب ا توج ه ب ه بن د ( )4ردیف ب م اده ( )116ق انون م دیریت
خدمات کشوری مبنی بر هماهنگی و آظهارنظر و پاسخ گوی ی به آستعالمات و آبهامات آدآری دستگاه های
آجرآی ی ،موض وع ش مول ویا عدم ش مول مقررآت ماده ( )103قانون مزبور درباره آن دس ته آز کارکنان
دستگاه های آجرآی ی که مشترک صندوق تامین آجتماعی می باشند رآ به شرح زیر تصویب نمود که مرآتب
جهت آجرآ آبال می گردد.
آن دس ته آز کارکنان دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری که مش ترک ص ندوق
تامین آجتماعی می باش ند آز لحاظ برخوردآری آز مزآیای تامین آجتماعی مش مول قانون تامین آجتماعی و
آز لحاظ شرآیط بازنشستگی مشمول آحکام قانون مدیریت خدمات کشوری آز جمله ماده ( )103قانون
782

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

مزبور می باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
سنوات الزم برای بازنشستگی  -بخشنامه شماره  200/102363مورخ  1388/11/5معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1388/10/28بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بندهای ( )4و( )5ردیف (ب) ماده ( )116قانون
مدیریت خدمات کش وری و با عنایت به آبهامات و س وآالت فرآوآن دس تگاه های آجرآی ی و ص ندوقهای
بازنش س تگی در رآبطه با ش رآیط بازنش س تگی مندرج در بند آلف ماده ( )103قانون مدیریت خدمات
کشوری به شرح زیر آتخاذ تصمیم نمود:
سنوآت خدمت الزم برآی بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دآرآی مدرک تحصیلی کارشناسی آرشد
و باالتر می باش ند )35(،س ال می باش د و با درخوآس ت ش اغلین فوق برآی س نوآت باالتر آز ( )30س ال،
دس تگاه می توآند آنان رآ بازنش س ته نماید .همچنین دس تگاه های آجرآی ی می توآنند ش اغلین مش اغل
تخص ص ی دآرآی مدرک تحص یلی کارش ناس ی و پایین تر رآ به ش رط دآش تن ( )30س ال س ابقه خدمت
بازنشسته نمایند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور  -لطف آله فروزنده دهکردی
تعیین مصادیق تحصیالت دانشگاهی و باالتر  -بخشنامه شماره  200/31792مورخ 1389/6/21
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1389/6/1بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بندهای ( )4و ( )5ردیف «ب» ماده « »116قانون
مدیریت خدمات کش وری و با توجه به آبهام هاو س وآل های دس تگاه های آجرآی ی در رآبطه با عبارت
«تحص یالت دآنش گاهی کارش ناس ی آرش د و باالتر» مندرج در بند (آلف) ماده ( )103قانون مذکور ،موآرد
زیر رآ به عنوآن مصادیق عبارت فوق تعیین نمود:
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 -1مدآرک تحصیلی رسمی دآنشگاهی کارشناسی آرشد و باالتر با آرزش علمی
...-2

1

... -3
... -4
 -5مدآرک هنرمندآن و آفرآدی که در حوزه های علمیه تحص یل نموده و مدآرک آنان با مقاطع تحص یلی
رسمی کارشناسی آرشد و باالتر همطرآز گردیده آست.
تبصره... -
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
قانون خدمت نیمه وقت بانوان  -مصوب  1362/9/10مجلس شورای اسالمی
ماده واحده  -وزآرتخانه ها و مو سسات مشمول قانون آستخدآم کشوری و شرکت های دولتی و مو سساتی
که ش مول قانون بر آنها مس تلزم ذکر نام آس ت ،می توآند در ص ورت تقاض ای بانوآن کارمند رس می و ثابت
خود و موآفقت باالترین مقام مسئول خدمت آنها رآ نیمه وقت تعیین نمایند.
مدت و نحوه و ترتیب آنجام خدمت نیمه وقت و وض ع پس ت ثابت س ازمانی و میزآن حقوق و مزآیا و نحوه
محاس به س نوآت خدمت و بازنش س تگی و آعطاء پایه و آرتقاء گروه و مرخص ی به موجب قانونی که آز طرف
س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور تهیه ش ده و به تص ویب مجلس ش ورآی آس المی خوآهد رس ید،
مشخص خوآهد گردید.
تبصره  -به دستگاه های موضوع آین قانون آجازه دآده می شود در صورت تقاضای بانوآن کارمند رسمی و
ثابت خود و موآفقت باالترین مقام مسئول،همچنین بتوآنند به جای نیمه وقت ساعات خدمت آنان رآ به
2
سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -آکبر هاشمی

 1رآی شماره  775مورخ 1392/11/7هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
 2قانون آلحاق یک تبصره به قانون رآجع به خدمت نیمه وقت بانوآن مصوب  1376/1/19مجلس شورآی آسالمی
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قانون نحوه اجرای قانون خدمت نیمه وقت بانوان  -مصوب  1364/1/18مجلس شورای اسالمی
ماده  - 1در آجرآی بندهای  1و  2آز آص ل  21قانون آس اس ی بانوآن کارمند رس می و ثابت وزآرتخانه ها و
موس س ات و ش رک تهای دولتی و ش هردآریها و نیروهای مس لح و موس س اتی که ش مول قانون بر آنها مس تلزم
ذکر نام آست می توآنند در صورت موآفقت وزیر یا باالترین مقام موسسه متبوع خود آز خدمت نیمه وقت
آستفاده نمایند.
تبص ره  -رعایت ش رط رس می و ثابت بودن در مورد بانوآن کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت
1
شدید و خیلی شدید دآرند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد آلزآمی نیست.
ماده  - 2خدمت نیمه وقت خدمتی آس ت که س اعات کار آن طبق مقررآت آین قانون نص ف س اعات کار
مقرر هفتگی وزآرتخانه و موس س ات مربوط باش د .نحوه و ترتیب آنجام خدمت نیمه وقت بر آس اس س اعات
کار وزآرتخانه و موس س ه ذی ربط و طبق نظر باالترین مقام مس ئول دس تگاه تعیین خوآهد گردید و در
هیچ مورد کمتر آز نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزآرتخانه و موسسه و شرکت مربوط نخوآهد بود.
ماده  - 3کارمندآنی که آز خدمت نیمه وقت آس تفاده می کنند نص ف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و
فوق آلعاده ش غل و یا مزآیای ش غل و یا عناوین مش ابه دیگر و فوق آلعاده ها و مزآیای ی که به طور مس تمر
پردآخت می ش ود به آ نان تعلق خوآهد گرفت ولیکن فوق آلعاده های محل خدمت ،بدی آب و هوآ و
محرومیت آز تسهیالت زندگی آز محدودیت مذکور مستثنی بوده و به طور کامل پردآخت می شود.
ماده  - 4میزآن حقوق و مزآی ای ی ک ه بر آس اس مقررآت آین ق انون ب ه ک ارمن دآن نیم ه وق ت تعلق خوآه د
گرفت مشمول مقررآت مربوط به حدآقل پردآختی به کارکنان شاغل دولت نخوآهد بود.
ماده  - 5حدآقل آستفاده آز خدمت نیمه وقت یک سال می باشد و در مورد مشمولین طرح بندی مشاغل
معلمان کشور تاریخ آنقضاء خدمت مزبور مقارن با آتمام سال تحصیلی خوآهد بود.
ماده  - 6کارمندآن پیمانی و غیر ثابت دس تگاه های آجرآی ی مش مول مقررآت آین قانون نیس تند و آس تفاده
مستخدمین رسمی و ثابت آز آین قانون موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خوآهد بود.

 1قانون آصالح موآد ( )1و ( )7قانون نحوه آجرآء قانون مربوط به خدمت نیمهوقت بانوآن مصوب  1389/2/22مجلس شورآی
آسالمی
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ماده  - 7س نوآت خدمت نیمه وقت بانوآن آز لحاظ س ابقه خدمت الزم برآی بازنش س تگی و آس تفاده آز
حقوق وظیفه یا مس تمری ،به طور کامل محس وب خوآهد ش د لیکن در آحتس اب حقوق بازنش س تگی و
وظیفه یا مس تمری و نیز دریافت پایه آین گونه کارمندآن (عالوه بر مدت خدمت تمام وقت) نص ف مدت
خدمت نیمه وقت منظور و محس وب خوآهد گردید .کس ور بازنش س تگی یا حق بیمه مربوط به س هم
کارمندآن مزبور به نس بت حقوق و مزآیای ی که بر آس اس آین قانون به آنان تعلق می گیرد ،کس ر و به
صندوق مربوط وآریز خوآهد شد.
تبص ره  -1س نوآت خدمت نیمه وقت بانوآن به ش رط پردآخت کس ور بازنش س تگی و حق بیمه به نس بت
تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق آلعاده ش غل و یا عناوین مش ابه تا س ه س ال آز لحاظ حقوق
بازنش س تگی در حکم خدمت تمام وقت محس وب می ش ود محدودیت س ه س ال در مورد بانوآن کارمندی
که فرزند معلول دآرند الزم آلرعایه نمی باشد.
تبص ره  -2س نوآت خدمت نیمه وقت بانوآنی که دآرآی فرزند معلول هس تند به ش رط پردآخت کس ور
بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و
یا حقوق ثابت و فوق آلعاده ش غل و یا عناوین مش ابه مازآد بر س ه س ال آز لحاظ حقوق بازنش س تگی در
حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود.
تبص ره  -3نیروهای قرآردآدی و ش رک تی متقاض ی آس تفاده آز آین قانون به ش رط پردآخت حق بیمه خود و
سهم کارفرما می توآنند آز آین قانون آستفاده نمایند.
ماده  - 8دورآن آس تفاده آز مرخص ی آس تحقاقی طبق مقررآت مربوط به کارمندآن تمام وقت بوده و فقط
میزآن حقوق و فوق آلعاده ش غل و نیز س ایر مزآیای مس تمر آین گونه مس تخدمین نص ف مبالغ مربوط به
کارمندآن تمام وقت خوآهد بود.
ماده  - 9مدت آس تفاده آز مرخص ی آس تعالجی و زآیمان برآی بانوآن مش مول خدمت نیمه وقت مانند
کارمندآن تمام وقت خوآهد بود و در آن مدت آز لحاظ حقوق و مزآیا تابع مقررآت مربوط به خدمت نیمه
وقت خوآهند بود.
ماده  - 10سنوآت خدمت کارمندآن نیمه وقت و آرتقاء گروه به نسبت نصف سوآبق تجربی مقرر در طرح
طبقه بندی مشاغل و یا مقررآت مربوط محاسبه خوآهد گردید.
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ماده  - 11در ص ورتی که کارمندآن نیمه وقت قبل آز پایان مدت خدمت نیمه وقت در خوآس ت آنجام
خدمت تمام وقت رآ بنمایند در ص ورت ض رورت و موآفقت وزآرتخانه و موس س ه مربوط خدمت نیمه وقت
آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خوآهد گردید و در هر حال خدمت نیمه وقت کمتر آز یک س ال نخوآهد
بود.
ماده  - 12آستفاده آز خدمت نیمه وقت موکول به در خوآست ک تبی مستخدم و صدور حکم جدآگانه در
آین مورد آس ت و در حکم باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت آس تفاده آز خدمت نیمه وقت و
سایر موآرد مشخص گردد.
ماده  - 13مشمولین آین قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوآن نمی توآنند در وزآرتخانه ها و موسسات و
ش رک تهای دولتی یا غیر دولتی دیگر به کارآش تغال ورزند و در ص ورت آش تغال در وآحدهای مذکور آز
دستگاه متبوع خود آخرآج شده و حقوق و مزآیای آنان آز تاریخ آشتغال قطع می گردد.
ماده  - 14آستخدآم جدید به هر شکل به جای کارمند نیمه وقت ممنوع آست.
ماده  - 15پردآخت فوق آلعاده آض افه کار س اعتی و فوق آلعاده روزآنه به آین قبیل کارکنان ممنوع می
باشد.
ماده  - 16س ایر موآرد آس تخدآمی که در آین قانون پیش بینی نش ده آس ت تابع مقررآت مربوط به خود
خوآهد بود.
ماده  - 17آز تاریخ تصویب آین قانون کلیه مقررآت مغایر با آن لغو می گردد.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -آکبر هاشمی
شرایط شمول عیدی پایان سال به بانوانی که از قانون خدمت نیمه وقت استفاده می کنند  -تصویب
نامه شماره  102468مورخ  1364/12/26هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه مورخ  1364/12/21بنا به پیش نهاد س ازمان آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور
تصویب نمودند:
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بانوآنی که آز قانون رآجع به خدمت نیمه وقت بانوآن آستفاده می نمایند مشروط به آین که مجموع خدمت
نیمه وقت آنان در طول یک سال حدآقل معادل  6ماه خدمت تمام وقت باشد مشمول دریافت عیدی
پایان سال موضوع مصوبه شماره  90530مورخ  1363/11/8هیئت وزیرآن قرآر خوآهند گرفت.
نخست وزیر -میرحسین موسوی
تعیین مبنای کسر مقرری ماه اول از کارمندان  -بخشنامه شماره  200/15049مورخ 1390/6/1
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1390/6/7بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بندهای ( )4و ( )5ردیف «ب» ماده ( )116قانون
مدیریت خدمات کش وری در خص وص چگونگی کس ر مقرری ماه آول آز کارمندآن مش مول قانون مذکور که
تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند ،تصویب نمود:
مبنای کس ر مقرری ماه آول (موض وع ماده  100قانون آس تخدآم کش وری) کارمندآن مش مول قانون
مدیریت خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند ،حقوق ثابت و فوق آلعاده های
مذکور در ماده ( )106قانون آخیرآلذکر خوآهد بود .آین بخشنامه آز تاریخ آبال قابل آجرآست.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون تامین  -تصویب نامه شماره
/122290ت51128ها مورخ  1395/10/5هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلس ه  1395/10/1به پیش نهاد مش ترک س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و وزآرت
تعاون ،کار و رفاه آجتماعی و به آستناد آصل یکصد و سی و هشتم قانون آساسی جمهوری آسالمی آیرآن،
آیین نامه آجرآی ی قس مت دوم ماده ( )59قانون برنامه پنجس اله پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن رآ به
شرح زیر تصویب کرد:
ایین نامه اجرایاای قسمت دوم ماده ( )59قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده  -1حقوق بازنش س تگی کارکنان دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون تامین آجتماعی که قبل آز
 1393/4/17آز آضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تامین آجتماعی وآریز شده
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آست ،به شرح و فرمول زیر محاسبه و پردآخت می شود:
آلف -س ازمان تامین آجتماعی موظف آس ت در مورد هر یک آز کارکنان یاد ش ده با همکاری دس تگاه های
آجرآی ی ذی ربط و با آس تفاده آز مس تندآت مربوط ،نس بت مجموع آض افه کار ماهانه پردآختی که آز آن
حق بیمه کس ر ش ده آس ت به مجموع آقالم حقوق و مزآیای مش مول کس ر حق بیمه در طول دو س ال آخر
خدمت (بدون آحتساب مبالغ آضافه کار) حدآک ثر منتهی به  1393/4/17رآ محاسبه نماید.
ب -نس بت (درص د) موض وع جزء (آلف) در مبلغ میانگین حقوق و مزآیای مس تمر و فوق آلعاده ویژه
موض وع بند ( )10ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کش وری مش مول کس ر حق بیمه (بدون آحتس اب
آضافه کار) فرد ظرف دو سال آخر منتهی به بازنشستگی ضرب می شود.
پ -مبلغ حاصل آز آعمال جزء (ب) در یک سی آم مجموع سنوآت پردآخت حق بیمه آز آضافه کار منتهی
به تاریخ  1393/4/17ضرب می شود.
ت -مبلغ به دست آمده آز آعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده ( )77قانون تامین
آجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بدون لحاظ آضافه کار محاسبه شده آست ،آضافه می
شود.
فرمول محاسبه مستمری نهایاای:
 :Aمجموع آض افه کار ماهانه که آز آن حق بیمه کس ر ش ده آس ت در طول دو س ال خدمت منتهی به
.1393/4/17
 :Bمجموع آقالم حقوق و مزآی ای مس تمر مش مول کس ر حق بیم ه در دو س ال خ دم ت منتهی ب ه
.1393/4/17
 :Cمبلغ حقوق و مزآیای مستمر مشمول کسر حق بیمه (بدون آحتساب آضافه کار) در دو سال آخر.
 :Nمجموع سنوآت پردآخت حق بیمه همرآه با آضافه کار منتهی به .1393/4/17
 :Yنسبت  Aبه .B
1
)∗ N
30

∗ 𝑌 ∗ 𝐶(  +مستمری وفق ماده  = 77مستمری نهای ی
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ماده  -2پادآش پایان خدمت کارکنان یاد شده نیز به شرح زیر محاسبه می شود:
مبلغ محاس به ش ده موض وع جزء (پ) ماده ( )1آین آیین نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزآیای مش مول
کس ر حق بیمه (بدون محاس به آض افه کار) آض افه ش ده و مجموع آین دو مبلغ در س نوآت خدمت کارمند
(حدآک ثر  30سال) ضرب می شود.
معاون آول رییس جمهور  -آسحاق جهانگیری
تعیین تکلیف کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که از اضافه کار انان کسور کسر گردیده -
بخشنامه شماره  107143مورخ  1397/3/7سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی تکلیف قانون آلحاق یک تبصره به ماده ( )106قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
 1389/7/6مجلس شورآی آسالمی و با عنایت به مصوبه جلسه مورخ  1396/12/14شورآی توسعه
مدیریت و سرمایه آنسانی ،مفاد ماده ( )1تصویب نامه شماره /122290ت51128ه مورخ
 1395/10/05هیئت محترم وزیرآن (موضوع آیین نامه آجرآی ی قسمت دوم ماده ( )59قانون برنامه پنج
ساله پنجم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن در خصوص مشمولین تابع مقررآت تامین آجتماعی که آز آضافه
کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده آست) به عنوآن دستورآلعمل آجرآی ی تبصره ماده ( )106قانون
مدیریت خدمات کشوری تعیین و برآی آجرآ آبال می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
رفع ابهام از عبارت حقوق و مزایای مستمر  -بخشنامه شماره  200/95314مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۸
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  ۱۳۸۸/۹/۹بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد بندهای ( )۴و ( )۵ردیف «ب» ماده ( )۱۱۶قانون
مدیریت خدمات کش وری در رآبطه با روش ن نمودن عبارت «حقوق و مزآیای مس تمر» مندرج در ماده
( )۱۰۷و تبصره ( )۱ماده ( )۱۲۲قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نمود:
منظور آز حقوق و مزآیای مستمر در موآد فوق با توجه به تبصره ماده ( )۷۶و بند ( )۱۰ماده ( )۶۸و ماده
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( )۱۰۶قانون مدیریت خدمات کش وری عبارت آس ت آز :حقوق ثابت و فوق آلعاده های ش غل ،آیثار
گری ،سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف و ویژه
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
توقف اجرای مصوبه حذف فوق العاده ویژه از پاداش پایان خدمت  -بخشنامه شماره
 200/93/3699مورخ  1393/3/24معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
با وجود رفع آبهام ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی آز عبارت »حقوق و مزآیای مس تمر« که در
جلس ات مورخ 1388/9/9و  1393/3/12ص ورت گرفته آس ت ،همچنان آز مفاد ماده ( )107قانون
مدیریت خدمات کش وری ،در خص وص چگونگی محاس به فوق آلعاده بند ( )10ماده ( )68آین قانون در
پادآش بازنشستگی ،تفاسیر متفاوتی آرآیه می شود.
با عنایت به آینکه مستند به آصل هفتاد و سوم قانون آساسی ،شرح و تفسیر قوآنین عادی در صالحیت
مجلس ش ورآی آس المی آس ت ،لذآ آجرآی بخش نامه ش ماره  200/93/3269تاریخ  1393/3/13موکول
به آخذ تفسیر آز مجلس شورآی آسالمی خوآهد بود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمدباقر نوبخت
مصادیق سمت های مدیریتی مصرح در تبصره  1ماده  109قانون مدیریت خدمات کشوری  -دادنامه
شماره  413مورخ  1392/6/25هیئت عمومی دیوان عدالت
آوال :تعارض در آرآء محرز آست.
ثانیا :با توجه به آین که مدیریت در ش رکت تعاونی آز جمله مص ادیق س مت های مدیریتی مص رح در
تبص ره  1ماده  109قانون مدیریت خدمات کش وری و جدول ذیل آن نیس ت ،بنابرآین رآی ش عبه 21
دیوآن عدآلت آدآری به ش ماره دآدنامه  1390/2/14 -9009970902100183در حدی که متض من
آین معنی آست و به رد شکایت صادر شده آست صحیح و موآفق مقررآت تشخیص می شود .آین رآی به
آس تناد بند  2ماده  12و ماده  89قانون تش کیالت و آیین دیوآن عدآلت آدآری مص وب س ال  1392برآی
شعب دیوآن و سایر مرآجع آدآری مربوط در موآرد مشابه الزم آالتباع آست.
هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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تفویض اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین به
صندوق بازنشستگی کشوری  -بخشنامه شماره  204/91/37421مورخ  1391/9/25معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1391/7/2پیش نهاد نمود در موآرد زیر که
وظیفه ،مس ئولیت و آختیار برآی ش ورآی آمور آدآری و آس تخدآمی کش ور پیش بینی ش ده ،ص ندوق
بازنش س تگی کش وری آتخاذ تص میم نماید که با آس تناد به جزء ( )9بند (ب) ماده  116قانون مدیریت
خدمات کشوری به تایید رییس جمهور محترم رسید:
آلف  -آتخاذ تص میم در خص وص بازنش س تگی و س نوآت آرفاقی جانبازآن و معلولین موض وع قانون نحوه
بازنش س تگی جانبازآن آنقالب آس المی آیرآن و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و ش اغلین مش اغل س خت و
زیان آور (مصوب  1367/9/1مجلس شورآی آسالمی) و قانون آصالحی آن (مصوب .)1383/2/21
ب  -آتخاذ تص میم در خص وص بازنش س تگی و س نوآت آرفاقی فرزندآن ش هدآ موض وع بند (آلف) ماده 44
قانون برنامه پنج س اله پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن با رعایت قانون نحوه بازنش س تگی جانبازآن
آنقالب آس المی آیرآن و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و ش اغلین مش اغل س خت و زیان آور (مص وب
 67/9/1مجلس شورآی آسالمی) و قانون آصالحی آن (مصوب. (1383/2/21
با عنایت به مرآتب فوق دس تگاه های متبوع کارمندآن موض وع بندهای آلف و ب می توآنند ض من تکمیل
فرم مربوط (پیوس تهای ( )3و ( )4حس ب مورد) ،مدآرک و مس تندآت الزم رآ (پیوس ت های ( )1و ()2
حسب مورد) با رعایت قوآنین و مقررآت مربوط همرآه با پیشنهاد بازنشستگی با آستفاده آز سنوآت آرفاقی
که به آمض ای وزیر یا باالترین مقام دس تگاه و یا مقام مجاز آز طرف آنان می رس د جهت بررس ی و آتخاذ
تصمیم به صندوق بازنشستگی کشوری آرسال نمایند.
آین بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره  1802/111911مورخ  1387/11/26می گردد.
رییس آمور دبیرخانه شورآهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -علیرضا قدم یاری
پیوست 37421
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حقوق وظیفه ازکارافتادگی و فوت مستخدمین صندوق بازنشستگی کشوری  -بخشنامه شماره
 204/91/37163مورخ  1391/9/21معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1391/7/1به منظور تس هیل و تس ریع در آمر
برقرآری حقوق وظیفه مس تخدمین موض وع موآد  80 ،79و  83قانون آس تخدآم کش وری با آس تناد به جزء
( )6بند (ب) ماده  116قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص آز کار آفتادگی و فوت به سبب آنجام
وظیفه کارمندآنی که تابع ص ندوق بازنش س تگی کش وری می باش ند ،تص میماتی آتخاذ نمود که به تایید
رییس جمهور محترم نیز رسیده آست و به آین وسیله تکالیف دستگاه های آجرآی ی در آین زمینه برآی آجرآ
آبال می گردد:
دستگاه های متبوع کارمندآن تابع صندوق بازنشستگی کشوری الزم آست پیشنهاد برقرآری حقوق وظیفه
مس تخدمین موض وع موآد  79و  80قانون آس تخدآم کش وری و حقوق وظیفه وآرث کارمندآن متوفی به
س بب آنجام وظیفه موض وع ماده  83قانون آس تخدآم کش وری رآ ض من تکمیل فرم مربوط (پیوس ت های
ش ماره ( )3و ( )5حس ب مورد) با کلیه مدآرک الزم(پیوس ت های ( )2( ،)1و ( )4حس ب مورد) با آمض ای
وزیر یا باالترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز آز طرف آنان به «صندوق بازنشستگی کشوری» آرسال نمایند
تا پس آز آنجام بررس ی های الزم ،در کمیته آی که به همین منظور تش کیل می گردد مطرح و پس آز آتخاذ
تصمیم ،نتیجه به دستگاه متبوع کارمندآن آبال گردد.
بدیهی آست ،آز تاریخ آبال آین بخشنامه دستگاه های متبوع کارمندآن تابع صندوق بازنشستگی کشوری
الزم آس ت آز آرس ال مدآرک مربوط به برقرآری حقوق وظیفه کارمندآن مش مول موآد فوق آلذکر به آین
«آمور» خوددآری نمایند.
آین بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره  1802/111856مورخ  1387/11/26می گردد.
رییس آمور دبیرخانه شورآها -علیرضا قدم یاری
پیوست 37163
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قانون اصالح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری ،لشکری و تامین اجتماعی
و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی  -مصوب  1387/5/20مجلس شورای اسالمی
قانون آص الح س ن فرزندآن ذکور مش مولین ص ندوقهای بازنش س تگی کش وری ،لش کری و تامین آجتماعی و
سایر صندوقها در برخوردآری آز خدمات درمانی
ماده واحده -حد نص اب س ن برخوردآری آز خدمات درمانی برآی فرزندآن ذکور مش مولین ص ندوقهای
بازنش س تگی کش وری ،لش کری و تامین آجتماعی و س ایر ص ندوقهای بیمه و بازنش س تگی آز تاریخ تص ویب
آین قانون به ش رط عدم آش تغال به کار ،به بیس ت و دو س ال آفزآیش یافته و آز س ن مذکور به بعد نیز
خدمات درمانی کماکان مطابق ضوآبط جاری صندوقهای متبوع خوآهد بود.
تبص ره -پس آز س ن بیس ت و دو س الگی با کس ر بیس ت و هفت هزآر و پانص د ریال بابت هر فرزند آز بیمه
گذآر فرزندآن وی می توآنند آز خدمات درمانی آن صندوق بهره مند گردند.
رییس مجلس شورآی آسالمی -علی الریجانی
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  -مصوب  1371/10/11مجلس شورای اسالمی
ماده واحده  -با توجه به آص ل  141قانون آس اس ی جمهوری آس المی آیرآن هر ش خص می توآند تنها یک
شغل دولتی رآ عهده دآر شود.
تبص ره  - 1س مت های آموزش ی در دآنش گاه ها و موس س ات آموزش ی و تحقیقاتی آز آین حکم مس تثنی می
باشند.
تبص ره  - 2منظور آز ش غل عبارت آس ت آز وظایف مس تمر مربوط به پس ت ثابت س ازمانی ،یا ش غل و یا
پستی که به طور تمام وقت آنجام می شود.
تبصره  - 3شرکت و عضویت در شورآهای عالی ،مجامع عمومی ،هیئت های مدیره و شورآهای مو سسات
و ش رکت های دولتی که به عنوآن نمایندگان قانونی س هام دولت و به موجب قانون و یا در آرتباط با
وظایف و مس ئولیت های پس ت و یا ش غل س ازمانی ص ورت می گیرد ش غل دیگر محس وب نمی گردد لکن
پردآخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موآرد فوق ممنوع خوآهد بود.
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تبص ره  - 4تص دی هر نوع ش غل دولتی دیگر در موس س اتی که تمام یا قس متی آز س رمایه آن متعلق به
دولت و یا موسسات عمومی آست و نمایندگی مجلس شورآی آسالمی ،وکالت دآدگستری ،مشاوره حقوقی
و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره آنوآع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی
آدآرآت و موسسات برآی کارکنان دولت ممنوع آست.
تبص ره  - 5متخلف آز آین قانون به آنفص ال خدمت موقت آز  6ماه تا یکس ال محکوم می گردد و وجوه
دریافتی آز مش اغلی که در یک زمان تص دی آن رآ دآش ته آس ت به جز حقوق و مزآیای ش غل آص لی وی
مس ترد می گردد .در ص ورت تکرآر در مرتبه دوم ،عالوه بر آس تردآد وجوه موض وع آین تبص ره به آنفص ال
دآئم آز مشاغل محکوم می گردد.
تبص ره  - 6آمر و ص ادرکننده آحکام در ص ورت آطالع به نص ف مجازآت مذکور در ص در تبص ره محکوم می
گردند.
تبص ره  - 7مس ئولین ذیحس ابی و وآحدهای مالی دس تگاه های دولتی در ص ورت پردآخت حقوق و مزآیا
بابت ش غل دیگر ،در ص ورت مطلع بودن آز ش غل دوم به آنفص ال خدمت موقت بین  3تا  6ماه محکوم
خوآهند گردید.
تبص ره  - 8آفرآدی که مس تقیما آز س وی مقام معظم رهبری به س مت های ی در دس تگاه های مختلف
منصوب می گردند آز شمول مفاد آین قانون مستثنی خوآهند بود.
تبص ره  - 9کلیه س ازمان ها ،نهادها و آرگان های ی که به نحوی آز بودجه عمومی آس تفاده می نمایند و
شرکت ها و موسسات دولتی و وآبسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آست
مشمول آین قانون می باشند.
تبص ره  -10عض ویت همزمان کلیه آش خاص ش اغل در هریک آز قوآی س ه گانه و موس س ات و س ازمان
های تابعه آنها و شرکت ها و مو سسات دولتی یا وآبسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
یا تص ریح نام بوده و به هر مقدآر آز بودجه کل کش ور آس تفاده می نمایند ،در ش ورآی نگهبان به جز
مشاغل آموزشی موضوع تبصره ( )1و آفرآد موضوع تبصره ( )8قانون ممنوعیت تصدی بیش آز یک شغل
مص وب  1373به عنوآن حقوقدآن ممنوع آس ت و آین ممنوعیت ش امل آعض اء کنونی ش ورآی نگهبان که
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قبل آز آین قانون آنتخاب شده آند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس آز تصویب آین قانون آستعفاء
1
ندهند آز عضویت در شورآی نگهبان مستعفی شناخته می شوند.
رییس مجلس شورآی آسالمی  -علیآکبر ناطق نوری
نحوه عضویت در صندوق های بازنشستگی در صورت تغییر وضعیت خدمت کارمندان  -قانون
احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب  1395/11/10مجلس شورای اسالمی
ماده -۶
آلف -کارکنان تحت پوش ش ص ندوق های بازنش س تگی می توآنند در ص ورت آنتقال به س ایر دس تگاه ها یا
بازخریدی ،آخرآج ،آس تعفاء و آس تفاده آز مرخص ی بدون حقوق ،بدون محدودیت زمان کماکان مش مول
ص ندوق بازنش س تگی خود باش ند .در آین ص ورت حق بیمه س هم بیمه ش ده و کارفرما به آس تثنای آفرآد
منتقل شده به عهده بیمه شده آست.

 1قانون آلحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش آز یک شغل مصوب  1387/5/6مجلس شورآی آسالمی
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فصل چهاردهم قانون  -شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ایین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  -تصویب نامه شماره 44770/77678
مورخ  1389/4/8وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عض و کمیس یون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلس ه مورخ  1389/3/2بنا به پیش نهاد
معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و به آس تناد جزء ( )8بند (ب) ماده ()116
قانون مدیریت خدمات کش وری-مص وب  -1386و با رعایت تص ویب نامه ش ماره /164082ت373ه
مورخ  ،1386/10/10آیین نامه نحوه آدآره ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رآ به ش رح زیر
موآفقت نمودند:
ایین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ماده  - 1به منظور آنجام وظایف پیش بینی شده در ماده ( )116قانون مدیریت خدمات کشوری ،شورآی
توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی که در آین آیین نامه به آختصار شورآ نامیده می شود ،تشکیل می گردد.
ماده  - 2ریاست شورآ با معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و در غیاب آیشان به عهده
دبیر شورآست.
ماده  - 3جلس ات ش ورآ با حض ور حدآقل دو س وم آعض ا رس میت می یابد و تص میمات ش ورآ با رآی آک ثریت
آعضا معتبر آست.
ماده  -4عالوه بر جلس ات عادی ش ورآ که در فوآص ل منظم زمانی تش کیل می ش ود ،در موآرد ض روری با
درخوآست دبیر شورآ و تایید رییس شورآ جلسه فوق آلعاده تشکیل می گردد.
ماده  - 5دبیرخانه ش ورآ در معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور تش کیل خوآهد ش د.
آنجام بررس ی های الزم در خص وص موض وعات پیش نهادی و آرآیه نظرآت مش ورتی و جمع آوری و آرآیه
آطالعات و مس تندآت مورد نیاز ش ورآ ،همچنین تنظیم دس تور جلس ات ،تهیه ص ورت جلس ات و آبال
مصوبات شورآ به عهده آین دبیرخانه خوآهد بود.
ماده  -6ش ورآ می توآند برآی آنجام کارش ناس ی وظایف خود ،کار گروه های تخص ص ی تش کیل دهد .ش رح
وظایف و ترکیب آعضای آین کار گروه ها به تصویب شورآ می رسد.
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آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/2/25به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  -دادنامه شماره  74مورخ  1394/2/7هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری
نظر به آین که مطابق بند  1جزء ب ماده  116قانون مدیریت خدمات کش وری ،بررس ی و تص ویب
تعاریف و ش رح وظایف رش ته های ش غلی و نیز بندهای  5و  4همان جزء ماده قانونی هماهنگی در آظهار
نظر وپاس خ گوی ی به آس تعالمات و آبهامات آدآری و آس تخدآمی دس تگاه های آجرآی ی در آجرآء مفاد آین
قانون و نیز آیجاد رویه های وآحد آدآری و آستخدآمی در چارچوب مقررآت قانون مدیریت خدمات کشوری
آز جمله وظایف ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی آحص اء ش ده آس ت ،بنابرآین رییس آمور
نظامهای جبرآن خدمت و مدیریت مش اغل معاونت وقت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور ،صالحیت و آختیار تعیین مصادیق مشاغل مدیریتی و نیز پاسخ گوی ی به آستعالم آبهام ناشی آز
آجرآی قانون مدیریت خدمات کش وری رآ ندآرد و با توجه به مرآتب و ص رف نظر آز ماهیت نامه معترض
به ،به آس تناد بند  1ماده  12و ماده 88قانون تش کیالت و آیین دآدرس ی دیوآن عدآلت آدآری مص وب
س ال  ،1392نامه ش ماره  1391/10/4 -222/91/38778رییس آمور نظامهای پردآخت و مدیریت
مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور آبطال می شود.
رییس هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری  -محمدجعفر منتظری
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایاای و استانی  -تصویب نامه شماره
 206/93/11852مورخ  1393/9/5شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و ش ص ت و پنجمین جلس ه مورخ  1393/4/31بنا به پیش نهاد معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،به منظور طرآحی س ازوکارهای مناس ب برآی آجرآی ی
نمودن س یاس تهای کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری و نقش ه رآه آص الح نظام آدآری ،موض وع
آبالغیه شماره  206/93/560مورخ  1393/1/20رییس جمهور و همچنین فرآهم نمودن آجرآی تکالیف
و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کش وری و نیز س اماندهی کمیته های تخص ص ی مرتبط با مس ایل
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مدیریتی و آدآری ،تش کیل «ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت دس تگاه های آجرآی ی و آس تانی» رآ تص ویب
نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورآی عالی آدآری) برآی آجرآ آبال می گردد.
ض روری آس ت ،وزرآء و روس ای دس تگاه های آجرآی ی و آس تاندآرآن محترم نس بت به آجرآی مص وبه آهتمام
نموده و معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور بر آجرآی آین مص وبه نظارت الزم رآ
معمول و گزآرش عملکرد آنرآ به شورآی عالی آدآری آرآیه نماید.
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایاای و استانی
ماده  -1در تمام وزآرتخانه ها و سازمانهای مستقل ،شورآی ی به عنوآن شورآی رآهبری توسعه مدیریت ،به
ریاست وزیر یا باالترین مقام دستگاه ،با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 −وزیر یا باالترین مقام دستگاه آجرآی ی  -رییس
 −معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه  -دبیر
 −نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
 −حدآقل  2نفر آز معاونان دستگاه به آنتخاب رییس شورآ
 −حدآقل یکی آز روسای دستگاه های وآبسته به آنتخاب رییس شورآ
 −رییس مرکز نوسازی و تحول آدآری دستگاه یا عناوین مشابه
 −یکی آز مدیرآن کل وآحدهای آستانی به آنتخاب رییس شورآ
 −مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه
 −مسئول وآحد فناوری آطالعات دستگاه
 −دو نفر صاحبنظر در مسایل مدیریتی به آنتخاب و حکم رییس شورآ
 −سایر معاونین و روسای دستگاه های وآبسته حسب مورد
تبص ره  :1نمایندگان س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور برآی عض ویت در ش ورآهای وزآرتخانه ها و س ازمان
های مس تقل وآبس ته به رییس جمهور که در رآس آن معاون رییس جمهور آس ت ،معرفی خوآهند ش د .در
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ش ورآی رآهبری س ازمان ها ،موس س ات و ش رکت های وآبس ته به آین دس تگاه ها ،نماینده وزیر یا رییس
1
سازمان های مذکور معرفی و شرکت می کنند.
تبص ره  :2وزرآ و روس ای س ازمانها موظفند ،با توجه به آهمیت موض وع نس بت به برنامهریزی و برگزآری
منظم جلسات آقدآم نموده و ترتیبی آتخاذ نمایند که دبیرخانه شورآ ضمن آرسال صورت جلسات آز طریق
شبکه دولت به معاونت توسعه مدیریت سرمایه آنسانی رییس جمهور ،تصمیمات رآ برآی آطالع عموم در
سایت دستگاه بار گذآری نمایند.
ماده  -2به منظور تحقق آهدآف مندرج در آین مص وبه در س طح دس تگاه های آجرآی ی آس تان ،ش ورآی
رآهبری توسعه مدیریت آستان در تمام آستاندآری ها ،با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 −آستاندآر -رییس
 −رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان -دبیر

2

 −نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور
 −معاون برنامه ریزی آستاندآری
 4 −نفر آز مدیرآن کل دستگاه های آجرآی ی یا روسای دآنشگاه آستان به آنتخاب آستاندآر
 −یکی آز فرماندآرآن شهرستانهای آستان به آنتخاب آستاندآر
 −شهردآر مرکز آستان
 −معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آستان
 −مدیرکل دفتر فناوری آطالعات ،آرتباطات و آمنیت آستاندآری
 −دو نفر صاحبنظر در زمینه های مختلف مدیریتی به آنتخاب آستاندآر
 −مدیرآن کل دستگاه های آجرآی ی آستان حسب مورد

 1تصویب نامه شماره  1126198مورخ  1395/12/28شورآی عالی آدآری
 2تصویب نامه شماره  27524مورخ  1395/1/30شورآی عالی آدآری
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تبص ره  :1به موجب آختیارآت ش ورآی عالی آدآری مندرج در بند  7ماده  115قانون مدیریت خدمات
کشوری ،با تشکیل آین شورآ ،کار گروه تخصصی پژوهش ،فناوری و تحول آدآری موضوع بند « ه » ماده
 5تص ویب نامه ش ماره /162178ت47221ه تاریخ  1390/8/14هیئت محترم وزیرآن ،منحل می
شود.
تبص ره  :2آس تاندآرآن موظفند حدآقل هر  3ماه یکبار ،جلس ه ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت آس تان رآ
برگزآر نموده و ص ورت جلس ات آن رآ آز طریق ش بکه دولت به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی
رییس جمهور آرس ال نمایند و تص میمات متخذه رآ در س ایت آس تاندآری برآی آطالع عموم بار گذآری
نمایند.
ماده  - 3وآحدهای آجرآی ی آس تان می توآنند ،به منظور آجرآی وظایف فوق ،نس بت به تش کیل کار گروه
توس عه مدیریت با عض ویت رییس وآحد آس تانی به عنوآن رییس کار گروه ،نماینده آس تاندآر ،معاونان
وآحد آستانی و یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد رییس کار گروه به عنوآن عضو ،آقدآم نمایند.
ماده  -4ش ورآهای رآهبری توس عه مدیریت دس تگاه ها و آس تانها می توآنند متناس ب با مباح تخص ص ی
مدیریتی برآی بررس ی و تص میم گیری در خص وص موض وعات و نقش ه رآه آص الح نظام آدآری نس بت به
تشکیل کمیته های تخصصی ذی ربط آقدآم نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و آجرآی ی مربوط رآ آز طریق
آین کمیته ها آنجام دهند .با تش کیل آین کمیته ها ،تمامی کمیته ها و کار گروه های موض وعی که در
مقررآت ذی ربط برآی حل و فصل مسائل آدآری و مدیریتی پیش بینی شده آند ،منحل می گردند.
ماده  -5آین مص وبه جایگزین متن مص وبات ش ماره  1/12/5958تاریخ  1377/4/23ش ورآی عالی
آدآری و  11/4363ت اریخ 1377 6/30س ت اد برن ام ه ریزی تحول آدآری کش ور و.13/290ط ت اریخ
 1379/7/30و  206/44439تاریخ  1390/9/20شورآی عالی آدآری می شود.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی
ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری  -بخشنامه شماره
 200/93/13472مورخ  1393/10/7معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
به موجب موآد چهار و پنج مص وبه ش ماره  206/93/11852مورخ  1393/9/5ش ورآی عالی آدآری،
موض وع س اماندهی کمیته های تخص ص ی مرتبط با مس ایل مدیریتی و آدآری عناوین ،ترکیب و ش رح
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وظایف کمیته های مذکور به ش رح ذیل آس ت و با آیجاد آین کمیته ها ،تمامی کمیته ها و کار گروه های
موجود که برآی بررس ی و تص میم گیری در مورد موض وعات مذکور در ش رح وظایف کمیته های پنجگانه
تشکیل شده آند ،منحل می گردد.
الف -عناوین کمیته های تخصصی
 - 1کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
آین کمیته برآی آجرآی برنامه های آول ،سوم و پنجم نقشه رآه آصالح نظام آدآری (موضوع مصوبه شماره
206/93/560تاریخ  1393/1/20ش ورآی عالی آدآری) و موض وعات مرتبط با آن ،برگرفته آز قانون
مدیریت خدمات کشوری و سایر قوآنین و مقررآت ذی ربط ،تشکیل می شود.
 -1-1اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
 −تهیه برنامه جامع آص الح نظام آدآری دس تگاه ،منطبق با نقش ه رآه آص الح نظام آدآری و برنامه جامع
آصالح نظام آدآری دولت یازدهم.
 −طرآحی مدل مدیریتی نوین برآی آدآره و آرآیه خدمات دس تگاه و بازنگری در ش یوه آنجام وظایف و
فعالیتها در رآستای تحقق ماموریت های آصلی دستگاه.
 −شناسای ی وآحدها ،وظایف ،فعالیتها و وآحدهای قابل وآگذآری دستگاه به سایر فعاالن.
 −تعیین ش یوه های مش ارکت و وآگذآری مانند برون س پاری ،مش ارکت ،ش رآکت ،وآگذآری مدیریت،
خصوصی سازی و خرید خدمات برآی آنجام وظایف و فعالیتهای دستگاه.
 −تهیه برنامه عملیاتی وآگذآری تصدی ها شامل عناوین خدمات و فعالیتها ،سهم هر کدآم آز وآحدهای
وآبسته و آستانی،آولویتها ،آهدآف کمی ،زمان بندی ،شیوه وآگذآری ها ،مقررآت و نظایر آن.
 −تهیه برنامه آجرآی ی برآی توآنمند س ازی و حمایت آز بخش غیردولتی مرتبط با ماموریت های آص لی
دستگاه نظیر :آموزش،آعطای تسهیالت و کمک های مالی.
 −رآهبری آس تقرآر و نظارت بر وآگذآری فعالیت ها و تص دی ها و وآحدهای عملیاتی دس تگاه به س ایر
بخش ها و تدآرک زیرساخت ها و منابع.

802

shenasname.ir

قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری

گرداوری و تدوین بهمن فرزدی

 −تعیین وظایف و آختیارآت قابل وآگذآری به س طوح آس تانی و ش هرس تانی جهت تفویض آختیار و
تمرکز زدآی ی.
 −بررسی و ساماندهی شورآها ،کمیسیون ها ،کمیته ها ،کار گروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری.
 −طرآحی ساختار مناسب ،چابک و تسهیل گر.
 −تعیین آستاندآردهای کیفی خدمات دستگاه.
 −تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.
 −تهیه برنامه عملیاتی برآی آنجام خدمات در فض ای رقابتی ش امل آهدآف ،روش ها ،آولویت ها،
زمان بندی بر آساس قیمت تمام شده و آستاندآردهای مصوب.
 −طرآحی نظ ام م دیری ت عملکرد خ دم ات آز آبع اد کیفی ت ،کمی ت ،قیم ت و زم ان آرآی ه خ دم ات و
رض ایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دس تگاه و آس تاندآردهای تعیین
شده.
 −طرآحی و رآهبری آس تقرآر مدلهای مدیریتی پش تیبان مانند :نظام پیش نهادآت ،نظام های تص میم
گیری ،م دیری ت دآنش،نظ ام ه ای توس ع ه نظم و آنض ب اط آدآری و م الی ،کنترل پروژه ،کنترل
آهدآف ،نظام های ش رآکت (برون س پاری ،خص وص ی س ازی ،پیمان کاری ،خرید خدمت و،)...
زیرساخت های نظام های حقوقی.
 −آستاندآردسازی تجهیزآت ،ساختمان ها و فضاهای آدآری و آستقرآر و آجرآی آن.
تمامی تصمیمات آین کمیته باید به تصویب شورآ برسد مگر موآردی خاص که آز طرف شورآ به آن تفویض
شده باشد.
 -1-2اعضای کمیته
 −رییس ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت و در غیاب وی معاون توس عه مدیریت دس تگاه یا عناوین
مشابه -رییس
 −مدیر وآحد نوسازی و تحول آدآری دستگاه یا عناوین مشابه  -دبیر
 −یکی آز معاونین دستگاه به آنتخاب رییس شورآی رآهبری توسعه مدیریت
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 −یکی آز مدیرآن کل وآحدهای آستانی به آنتخاب رییس شورآی رآهبری توسعه مدیریت
 −حدآقل یک نفر صاحب نظر به آنتخاب رییس شورآی رآهبری توسعه مدیریت
 −معاونین و مدیرآن ذی ربط حسب موضوع مورد بح
آمور دبیرخانه آی مربوط به آین کمیته توس ط دفتر نوس ازی و تحول آدآری یا عناوین مش ابه آنجام می
شود.
 - 2کمیته توسعه دولت الکاترونیک و هوشمند سازی
آین کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مص وبه ش ماره  200/145مورخ  1393/6/11ش ورآی عالی
فناوری آطالعات و مصوبه شماره  206/93/7740مورخ  1393/6/10شورآی عالی آدآری آبالغیه رییس
جمهور محترم برآی آجرآی نقش ه رآه دولت آلک ترونیک( برنامه دوم نقش ه رآه آص الح نظام آدآری) تش کیل
می شود.
اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکاترونیک و هوشمند سازی
 −تهیه برنامه عملیاتی توس عه خدمات آلک ترونیک دس تگاه ش امل :آهدآف ،آولویت ها ،زمان بندی در
س ه س طح آطالع رس انی،تعاملی و ترآکنش ی و پیش نهاد آن به کمیس یون رآهبری دولت آلک ترونیک و
رآهبری آستقرآر آن پس آز تصویب.
 −برنامه ریزی برآی مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات آلک ترونیک دستگاه و رآهبری آجرآی برنامه.
 −تعیین آولویت برآی آصالح فرآیندهای سرویس گرآ مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
 −تصویب رآهبرد ها و برنامه توسعه دسترسی مردم به آرآیه خدمات آز طریق دفاتر پیشخوآن ،مجتمع
های خدمات آدآری و....
 −رآهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و آرزیابی و رتبه های آن ها.
 −مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های آجرآی ی برآی آیجاد پنجره وآحد خدمات مشترک.
 −رآهبری آجرآی آموزش مدیرآن ،کارکنان و کارشناسان وآحد فناوری آطالعات دستگاه و کارگزآرآن آرآیه
خدمات دولتی.
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 −رآهبری آجرآی برنامه فرهنگ سازی و توآنمند سازی مردم در آستفاده آز خدمات آلک ترونیکی.
آمور دبیرخانه آی مربوط به آین کمیته ،توسط دفتر فناوری آطالعات یا عناوین مشابه آنجام می شود.
 - 3کمیته سرمایه انسانی
آین کمیته برآی آجرآی برنامه چهارم نقش ه رآه آص الح نظام آدآری (موض وع مص وبه ش ماره 206/93/560
تاریخ 1393/1/20ش ورآی عالی آدآری) و موض وعات برگرفته آز قانون مدیریت خدمات کش وری و س ایر
مقررآت ذی ربط آز جمله برنامه ریزی و س اماندهی نیروی آنس انی ،طبقه بندی مش اغل ،آنتص ابات،
آموزش و آرزیابی عملکرد کارکنان تشکیل می شود.
کمیته سرمایه آنسانی با توجه به تنوع وظایف می توآند حدآک ثر دو کار گروه تخصصی تشکیل دهد.
 -3-1اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی
 −طرآحی مدل و تدوین رآهبردهای مدیریت س رمایه آنس انی دس تگاه و پیش نهاد آن به ش ورآ برآی
تصویب.
 −تدوین و رآهبری آس تقرآر نظام جامع آ مار و آطالعات نیروی آنس انی دس تگاه در بس تر فناوری
آطالعات.
 −طرآحی و رآهبری آستقرآر نظام برنامه ریزی نیروی آنسانی دستگاه.
 −آستاندآردسازی کمیت نیروی آنسانی و تهیه برنامه ساماندهی دستگاه (کاهش نیروهای مازآد و تامین
نیروهای مورد نیاز) و پیشنهاد آن به شورآ برآی تصویب.
 −آتخاذ تص میم برآی جذب نیروهای مورد نیاز قبل آز آعالم به س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور و
پیشنهاد آن به شورآ برآی تصویب.
 −آتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندآن آزمایشی به قطعی مطابق قوآنین و مقررآت مربوط.
 −آتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرآردآد کارمندآن پیمانی و قرآردآدی مطابق قوآنین و مقررآت مربوط.
 −آتخاذ تصمیم در مورد باز خرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه آجرآی ی ماده( )45
قانون آلحاق موآدی به قانون تنظیم بخشی آز مقررآت مالی دولت مصوب سال .1384
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 −نظارت بر حسن آجرآی بند(  )3ماده(  )48قانون مدیریت خدمات کشوری.
 −تنظیم پیشنهاد برآی آصالح طرح طبقه بندی مشاغل آختصاصی دستگاه.
 −تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.
 −نظارت بر آجرآی برنامه آموزش و تربیت مدیرآن آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.
 −آستقرآر نظام آنتخاب و آنتصاب مدیرآن مبتنی بر مقررآت مربوط.
 −آتخاذ تصمیم در مورد مسیر آرتقای شغلی کارمندآن دستگاه طبق مقررآت مربوط.
 −تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و آعتبارآت سالیانه دستگاه.
 -3-2اعضای کمیته
 −معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه  -رییس
 −مدیر یا مسئول وآحد توسعه منابع آنسانی دستگاه یا عناوین مشابه  -دبیر
 −مدیر یا مسئول وآحد آموزش
 −معاونین یا مدیرآن تخصصی دستگاه حسب مورد
 −یکی آز مدیرآن کل وآحدهای آستانی به آنتخاب رییس شورآ
 −حدآقل یک نفر صاحب نظر به آنتخاب رییس شورآ
آمور دبیرخانه آی مربوط به آین کمیته ،در دفتر توسعه منابع آنسانی یا عناوین مشابه آنجام می شود.
 -4کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
آین کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره /192087ت  50328ه تاریخ
1392/12/28هیئت محترم وزیرآن برآی آجرآی وظایف مذکور ،آجرآی برنامه ش ش م و هفتم نقش ه رآه
آص الح نظ ام آدآری(موض وع مص وب ه ش م اره  206/93/560ت اریخ  1393/1/20ش ورآی ع الی
آدآری)،آحکام قانون مدیریت خدمات کش وری آز جمله موآد  90و  91و س ایر مقررآت مربوط به آرتقاء
فرهنگ س ازمانی ،تکریم آرباب رجوع ،س اماندهی رس یدگی به ش کایات ،س المت آدآری و مبارزه با فس اد
آدآری تشکیل می شود.
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اهم وظایف کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
 −تعیین مصادیق آختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.
 −تهیه برنامه عملیاتی صیانت آز حقوق مردم شامل آهدآف،سیاست ها ،آقدآمات و....
 −بازنگری قوآنین و مقررآت در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگوی ی دستگاه و تشویق و تنبیه.
 −رآهبری و نظارت بر آستقرآر برنامه صیانت آز حقوق مردم.
 −تدوین برنامه س نجش و آندآزه گیری میزآن رض ایت مندی مردم آز نحوه آرآیه خدمات دس تگاه و
تکریم آرباب رجوع.
 −تنظیم برنامه آجرآی ی آرتقای سالمت و مبارزه با فساد آدآری دستگاه و رآهبری آستقرآر آن.
 −بازنگری در قوآنین و مقررآت با رویکرد پیشگیری ،بازدآرندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
 −تدوین شاخص های سالمت و سنجش و پایش میزآن سالمت و فساد آدآری.
 −س نجش و آس یب ش ناس ی وض ع موجود فرهنگ س ازمانی دس تگاه ،تدوین برنامه بهبود فرهنگ
سازمانی مبتنی بر آصالح رفتار مدیرآن و کارکنان و آصالح قوآنین و مقررآت.
 −رآهبری آستقرآر فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزآن آن.
آمور دبیرخانه آی مربوط به آین کمیته توس ط دفتر مدیریت عملکرد یا وآحدها و عناوین مش ابه آنجام می
شود.
 - 5کمیته مدیریت عملکرد
آین کمیته برآی آجرآی برنامه هشتم نقشه رآه آصالح نظام آدآری( موضوع مصوبه شماره 206/93/560
تاریخ 1393/1/20ش ورآی عالی آدآری) و فص ل یازدهم قانون مدیریت خدمات کش وری و آجرآی آرزیابی
عملکرد ساالنه وآحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل می گردد.
 -5-1اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد
 −رآهبری آستقرآر نظام مدیریت عملکرد دستگاه.
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 −تدوین معیارها ،ش اخص ها و روش آرزیابی برنامه های دس تگاه (بلند مدت ،میان مدت و کوتاه
مدت).
 −مقایسه نتایج آرزیابی ها و تحلیل دوره آی آن ها و آرآیه گزآرش به شورآ.
 −تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه.
 −تعیین موض وعات محوری نظام آدآری نظیر ،بهره وری و کیفیت ،ش فافیت ،پاس خگوی ی و مش ارکت
مردم.
تعریف روش سنجش هر یک آز موضوعات فوق ،تحلیل عملکرد دستگاه و آرآیه گزآرش به شورآ.
 -5-2اعضای کمیته
 −رییس شورآی رآهبری توسعه مدیریت و یا معاون توسعه مدیریت دستگاه  -رییس
 −مدیر وآحد مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه -دبیر
 −معاونین و مدیرآن تخصصی دستگاه حسب مورد
 −یکی آز مدیرآن کل وآحدهای آستانی به آنتخاب رییس شورآ
 −حدآقل یک نفر صاحب نظر به آنتخاب رییس شورآ
آمور دبیرخانه آی مربوط به آین کمیته ،در دفتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه آنجام می شود.
ب -مالحظات الزم الرعایه:
 -1با تش کیل کمیته های فوق آلذکر ،کمیته ها و کار گروه های ی که وظایف مش ابه دآرند حذف می ش وند.
نظیر :کمیته آجرآی ی طرح طبقه بندی مش اغل ،کمیته رآهبری آموزش و توآنمند س ازی ،کار گروه کاهش
تص دی های دولت،کمیته آرزیابی عملکرد کارمندآن ،کمیته آرتقاء س المت نظام آدآری و مقابله با فس اد،
کمیته س المت آدآری و تکریم آرباب رجوع ،کار گروه پیش گیری و مبارزه با رش وه ،کار گروه تعیین
صالحیت کارمندآن آزمایشی و....
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 -2نماینده معاونت در شورآی رآهبری توسعه دستگاه ،وآجد تمام آختیارآتی آست که نمایندگان معاونت
در ش ورآها ،کمیته ها یا کار گروه های پیش ین دآش ته آند و بدین ترتیب حس ب موض وع در کمیته های
مربوط عضویت دآرد.
 -3شورآی رآهبری توسعه مدیریت دستگاه در صورتی که ضرورت بدآند می توآند مدیر تخصصی ذی ربط
رآ با حق رآی و یا بدون حق رآی به عضویت کمیته مربوط آنتخاب نمایند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -محمود عسکری آزآد
وظایف و اختیارات شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایاای و استانی  -بخشنامه شماره
 946198مورخ  1395/10/18سازمان اداری و استخدامی کشور
در آجرآی مفاد مص وبه ش ماره  206/93/11852تاریخ  1393/9/5ش ورآی عالی آدآری موض وع تش کیل
شورآی رآهبری مدیریت دستگاه های آجرآی ی و آستان ها ،رعایت موآرد زیر آلزآمی می باشد:
 -1آهم وظایف شورآهای رآهبری توسعه مدیریت وزآرتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر آست:
 −طرآحی س از و کارهای مناس ب برآی آجرآی ی نمودن س یاس ت های کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم
رهبری و نقش ه رآه آص الح نظام آدآری موض وع مص وبه ش ماره  206/93/560تاریخ 1393/1/20
شورآی عالی آدآری در ستاد دستگاه و سازمان های وآبسته.
 −آتخ اذ س از و ک اره ای الزم برآی آجرآی دقیق تک الیف و وظ ایف مقرر در ق انون م دیری ت خ دم ات
کشوری.
 −پیش بینی بودجه مناسب برآی آجرآی برنامه های آصالح نظام آدآری.
 −تدوین و آجرآی برنامه های الزم برآی مدیریت عملکرد دستگاه و همچنین آرتقای کارآی ی و بهره وری.
 −آرآیه نظرآت کارش ناس ی به دبیرخانه س تاد برنامه ریزی و تحول آدآری (مس تقر در آین س ازمان) آز
طریق بررسی و مطالعه برنامه های آجرآ شده.
 −تهیه گزآرش تحلیلی آدوآری آز آجرآی برنامه آص الح نظام آدآری و س ازمان های تابعه و آرآیه آن به
دبیرخانه ستاد.
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 −هدآیت و رآهبری س ازمان ها ،موس س ات و ش رکت های وآبس ته یا تابعه و وآحدهای آس تانی در
خصوص آجرآی دقیق برنامه های آصالح نظام آدآری و کنترل و نظارت بر آنها.
 -2نمایندگان آین س ازمان در ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت وزآرتخانه ها و س ازمان های مس تقل،
مسؤولیت نظارت ،رآهبری و مشاوره به ستاد دستگاه و سازمان های وآبسته رآ برعهده دآشته و تصمیمات
آتخاذ شده با رآی آک ثریت قابل آجرآ می باشد.
تبص ره -تمامی تکالیف آجرآی ی که به آس تناد بخش نامه های قبلی نیازمند تایید و آمض ای نماینده آین
س ازمان بوده ،به دس تگاه آجرآی ی تفویض می ش ود .بدیهی آس ت موآردی که بر آس اس قانون نیاز به آخذ
تاییدیه آز آین سازمان می باشد ،همچنان به قوت خود باقی هستند.
 -3با توجه به تاکید نقش ه رآه آص الح نظام آدآری بر موض وع تمرکززدآی ی و همچنین هدف گذآری برنامه
جامع آص الح نظام آدآری در خص وص وآگذآری وظایف و آختیارآت به وآحدهای آس تانی ،ض روری آس ت
وآحدهای آستانی در آجرآی ماده  3مصوبه صدرآالشاره ،کارگروه توسعه مدیریت رآ با آعضای تعیین شده
و حض ور نماینده س ازمان مدیریت و برنامه ریزی آس تان تش کیل و در خص وص آجرآی ی نمودن وظایف و
تکالیف تفویض آختیار ش ده آقدآم نمایند .نماینده س ازمان مدیریت و برنامه ریزی آس تان در کارگروه
توس عه مدیریت وآحدهای آس تانی ،همان وظایف نمایندگان س ازمان در ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت
وزآرتخانه ها و سازمان های مستقل رآ در مقیاس آستان ،بر عهده خوآهند دآشت.
 -4با توجه به تاکید ماده  4مص وبه ص درآالش اره مبنی بر دآدن آختیار به ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت
دس تگاه ها و آس تان در خص وص تش کیل کمیته های تخص ص ی ذی ربط ،بدیهی آس ت بخش نامه ش ماره
 200/93/13472تاریخ  1393/10/7جنبه توص یه آی دآش ته و ش ورآها می توآنند به تناس ب حجم
وظایف و تکالیف تعیین ش ده ،نس بت به تش کیل کمیته های تخص ص ی ذی ربط برآی س تاد دس تگاه و
سازمان های وآبسته آقدآم نمایند.
 -5با توجه به متن مص وبه ش ماره  27524مورخ  1395/1/30ش ورآی عالی آدآری مبنی بر عض ویت
رییس و معاون توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی س ازمان مدیریت و برنامه ریزی آس تان به ترتیب به
عنوآن دبیر و عض و در ش ورآی رآهبری توس عه مدیریت آس تان ،معرفی نماینده س ازمان در ش ورآی مذکور
منتفی می باشد .ضمنا آین شورآ عالوه بر رآهبری و هدآیت دستگاه های آجرآی ی آستان در خصوص آجرآی
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برنامه عملیاتی آص الح نظام آدآری ،وظایف مربوط به کارگروه تخص ص ی تحول آدآری و دولت آلک ترونیک
رآ نیز به عهده خوآهد دآشت.
رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
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فصل پانزدهم قانون  -مقررات مختلف
انتقال و ماموریت کارکنان رسمی دستگاه ها به دفتر مقام معظم رهبری و بالعکس  -تصویب نامه
شماره /57718ت  17699ه مورخ  1376/3/27هیئت وزیران
هیئت وزیرآن در جلسه مورخ  1376/3/25با توجه به متن مورد موآفقت مقام معظم رهبری در خصوص
آنتقال و ماموریت کارکنان دس تگاه ها به دفتر معظم له و بالعکس و آحتس اب س وآبق خدمت کارکنان
دفتر یاد ش ده و کارکنان س ابق بیت حض رت آمام خمینی (ره)  -موض وع نامه ش ماره  1/12910مورخ
 1375/9/28دفتر مقام معظم رهبری تصویب نمود:
 -1ماموریت و آنتقال کارکنان رسمی ،ثابت و عناوین مشابه وزآرتخانه ها ،موسسات و شرک تهای دولتی و
نهادهای آنقالب آس المی و دس تگاه های ی که ش مول قانون نس بت به آنها مس تلزم ذکر نام آس ت ،همچنین
نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ،شهردآری ها و نیروهای مسلح جمهوری آسالمی آیرآن به دفتر مقام
معظم رهبری و بالعکس با درخوآست دستگاه مقصد (متقاضی) و موآفقت دستگاه مبدآ مجاز آست.
 -2س وآبق خ دم ت ک ارکن انی ک ه قب ل آز آش تغ ال در دفتر مق ام معظم رهبری در بی ت حض رت آم ام
خمینی(ره) آش تغال به کار دآش ته آند ،همچنین س وآبق خدمت آنجام ش ده در دس تگاه مبدآ ،توس ط
دستگاه مقصد آز هر لحاظ به عنوآن سابقه خدمت قابل قبول محسوب می شود.
 -3آنتقال کس ور بیمه و بازنش س تگی کارکنانی که آنتقال می یابند آز ص ندوق دس تگاه مبدآ به ص ندوق
دستگاه مقصد مجاز آست.
 -4حقوق و مزآیای کارکنانی که آز دس تگاه های آجرآی ی بر آس اس آعالم نیاز دفتر مقام معظم رهبری به آن
دفتر مامور می گردند حدآقل  1بر آس اس س طح ش غل مورد تص دی در دفتر مذکور توس ط دس تگاه مامور
2
کننده پردآخت می گردد.
 -5در ص ورتی که در دس تگاه ذی ربط کارکنان مامور پس ت مناس ب با ش غل مورد تص دی مامور وجود
ندآشته باشد پست سازمانی با نام برآی آینگونه آفرآد برحسب آعالم دفتر آیجاد خوآهد شد.

 1تصویب نامه شماره /213569ت  25838ه مورخ  1390/11/1هیئت وزیرآن
 2تصویب نامه شماره /47585ت  25838ه مورخ  1380/11/7هیئت وزیرآن
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 -6کارکنان مامور به دفتر مقام معظم رهبری آز س ایر مزآیا نظیر تعاونی مص رف ،مس کن ،بیمه های
بهدآش تی ،عمر و تکمیلی و تس هیالت رفاهی همچون گذش ته آز طریق دس تگاه ذی ربط بهره مند خوآهند
بود.
معاون آول رییس جمهور  -حسن حبیبی
انتقال و ماموریت کارمندان  -تصویب نامه شماره  44295/20461مورخ  1389/1/31وزیران عضو
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکاترونیک
وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک در جلسه مورخ  1388/10/13بنا به پیشنهاد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور و به آستناد ماده ( )121و تبصره ( )2ماده ()21
ق انون م دیری ت خ دم ات کش وری  -مص وب - 1386و ب ا رع ای ت بن د ( )1تص وی ب ن ام ه ش م اره
/158795ت38856ه مورخ  1386/10/1موآفقت نمودند:
ایین نامه اجرایاای تبصره ( )2ماده ( )21و ماده ( )121قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده  - 1آنتقال با صدور حکم با آبال رسمی آز سوی دستگاه مبدآ صورت می گیرد.
تبص ره  - 1آنتقال کارمندآن مازآد بر نیاز در س طح یک ش هرس تان با توآفق دس تگاه های مبدآ و مقص د
بالمانع آست .تشخیص مازآد بودن کارمند بعهده کار گروه های تحول آدآری دستگاه ها خوآهد بود.
تبص ره  - 2آنتقال کارمندآن رس می یا پیمانی مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری که در آین آیین نامه
قانون نامیده می ش ود ،به دس تگاه های آجرآی ی مس تثنی ش ده در ماده ( )117قانون منوط به پیش بینی
موضوع در مقررآت آستخدآمی مورد عمل دستگاه مقصد خوآهد بود.
تبص ره  -3آنتقال کارمندآن رس می یا پیمانی دس تگاه های مس تثنی ش ده در ماده ( )117قانون و همچنین
آنتقال آعض ای هیئت علمی رس می یا پیمانی و قض ات به دس تگاه های مش مول قانون در ص ورت وجود
1
جوآز آنتقال در مقررآت آستخدآمی مورد عمل آنان بالمانع آست.
 1بند د ماده  65قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری آسالمی آیرآن (هر گونه آنتقال و ماموریت بیش آز شش ماه در یک نوبت یا چند
نوبت آز موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی به وزآرتخانه ها،موسسات وشرک تهای دولتی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات
کشوری به آستثناء مقامات ممنوع آست) .
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ماده  -2کارمندآنی که با آنتقال دآوطلبانه آز دس تگاه های آجرآی ی مس تقل در تهرآن به وآحدهای تابعه
همان دس تگاه یا س ایر دس تگاه های آجرآی ی مس تقر در ش هرس تانها (غیر آز ش هرس تان های آس تان تهرآن و
کالن ش هرها) رآ به عنوآن حوزه جغرآفیای ی خدمت خود آنتخاب می نمایند ،بر آس اس پیش نهاد معاونت
توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور و پس آز طی تش ریفات قانونی  1آز آمتیازآت ویژه آی
برخوردآر خوآهند شد.
ماده  -3آز تاریخ آجرآی حکم آنتقال ،رآبطه آس تخدآمی کارمند منتقل ش ده با دس تگاه مبدآ قطع و بر
آساس مقررآت آستخدآمی که در دستگاه مقصد مال ک عمل آست و پست و شغل سازمانی که در دستگاه
مقصد به آن منصوب می شود رفتار خوآهد شد و پس آز آنتقال ،حقوق و مزآیا و هرگونه پردآختی صرفا آز
آعتبار دستگاه مقصد صورت خوآهد گرفت.
تبص ره :تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی مش مول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس آز
آنتقال با رعایت مقررآت مربوط آز آختیارآت دستگاه مقصد خوآهد بود.
ماده  - 4در مورد آعتبارآت مربوط به حقوق و مزآیای کارمندآن منتقل ش ده ،وزآرت آمور آقتص ادی و
دآرآی ی مطابق آیین نامه آجرآی ی جز ( )1بند و تبص ره ( )19قانون بودجه س ال  1386کل کش ور و
آصالحات بعدی آن آقدآم خوآهد نمود.
ماده  - 5ماموریت کارمندآن رس می و پیمانی مش مول قانون به دس تگاه های دیگر مش مول قانون با حفظ
پس ت س ازمانی در دس تگاه متبوع حدآک ثر به مدت ش ش ماه با پردآخت حقوق و فوق آلعاده ها آز آعتبار
دستگاه متبوع مجاز می باشد.
تبصره -پردآخت فوق آلعاده و هزینه های ی که حسب مورد در دستگاه محل ماموریت به کارمند تعلق می
گیرد نظیر آضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل ماموریت آست .آین پردآخت ها با صدور
فیش ص ورت می گیرد و دس تگاه محل ماموریت مکلف آس ت نس خه آی آز فیش ص ادره رآ به دس تگاه
متبوع کارمند آرسال نماید.

 1تصویب نامه شماره /158179ت48187ه مورخ  1391/8/14هیئت وزیرآن
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ماده  -6ماموریت کارمند رس می یا پیمانی آز یک دس تگاه مش مول قانون به دس تگاه دیگر مش مول قانون
به مدت بیش آز ش ش ماه نیز مجاز آس ت .در آین ص ورت آعزآم کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ
پس ت س ازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پردآخت حقوق و فوق آلعاده های وی حس ب توآفق
دس تگاه های ذی ربط خوآهد بود .آین قبیل مامور یت ها در مقاطع زمانی حدآک ثر یکس اله با توآفق
دستگاه های متبوع و محل ماموریت قابل تمدید آست.
ماده  -7ماموریت کارمند رس می یا پیمانی آز یک دس تگاه آجرآی ی مش مول قانون به دس تگاه های آجرآی ی
مستثنی شده در ماده ( )117قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پردآخت حقوق و فوق
آلعاده ها آز آعتبار دس تگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حدآک ثر یکس اله آمکان پذیر آس ت و در هر
حال مجموع آین قبیل ماموریت ها آز پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخوآهد بود.
تبص ره  - 1ماموریت کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی به دفتر مقام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در
تص وی ب ن ام ه ه ای ش م اره /57718ت17699ه مورخ  1376/3/27و /47585ت25838ه مورخ
1
 1380/11/7صورت می گیرد.
تبص ره  -2تمدید مدت زمان مقرر در آین ماده با رعایت س ایر مقررآت ،به تش خیص باالترین مقام دس تگاه
2
آجرآی ی مربوط و تایید شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی مجاز آست.
ماده  - 8ماموریت کارمندآن رس می یا پیمانی دس تگاه های آجرآی ی مس تثنی ش ده در ماده ( )117قانون و
نیز ماموریت آعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های آجرآی ی مشمول قانون در صورت وجود
جوآز ماموریت در مقررآت آستخدآمی مورد عمل آنها بالمانع آست.
در ص ورتی که مقررآت آس تخدآمی یاد ش ده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پردآخت حقوق و مزآیای کارمند
مامور حکمی بیان ندآش ته باش د ،موآرد مذکور با توآفق دس تگاه های مذکور و محل ماموریت تعیین
خوآهد شد.

 1تصویب نامه شماره /241084ت 45538ک مورخ  1389/10/25وزیرآن عضو کمیسیون آمور آجتماعی و دولت آلک ترونیک
 2تصویب نامه شماره /158179ت 48187ه مورخ  1391/8/14هیئت وزیرآن
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ماده  -9حقوق و فوق آلعاده های ی که حس ب مورد به ماموریت موض وع موآد ( )8( ،)7( ،)6آین آیین
نامه تعلق می گیرد ،تنها آز یک دستگاه قابل پردآخت آست.
ماده  -10کارمند مشمول قانون که ماموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده ،مکلف آست بالفاصله خود
رآ برآی آنجام وظیفه یا تعیین تکلیف آستخدآمی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید.
تبص ره -کارمند رس می مش مول قانون که پس آز خاتمه ماموریت در دس تگاه متبوع پس ت مناس بی برآی
آنتصاب وی وجود ندآشته باشد ،با رعایت مقررآت قانون آماده به خدمت خوآهد شد.
ماده  -11دستگاه محل ماموریت مجاز به آعزآم مامور به سایر دستگاه ها به صورت مامور نخوآهد بود.
ماده  -12تمدید ماموریت کارمندآن پیمانی مش مول قانون که در آجرآی مقررآت قبلی به ماموریت آعزآم
شده آند ،تابع مقررآت آین آیین نامه خوآهد بود.
ماده  - 13ماموریت کارمندآن پیمانی مش مول قانون حدآک ثر تا س قف مدت پیمان نامه آنان آمکان پذیر
آس ت و کارمند پیمانی مامور مکلف آس ت پس آز آنقض ای مدت پیمان نامه ،خود رآ برآی تعیین تکلیف به
دستگاه متبوع معرفی نماید.
تبص ره -در موآردی که ماموریت کارمند پیمانی ،بدون حفظ پس ت س ازمانی در دس تگاه متبوع ص ورت می
گیرد ،دس تگاه محل ماموریت مجاز آس ت وی رآ در پس ت س ازمانی و محل خدمت دیگری به غیر پس ت و
محل خدمتی که در پیمان نامه مش خص ش ده ،منص وب نماید لیکن مجاز به تغییر س ایر موآرد مش خص
شده در پیمان نامه نمی باشد.
ماده  -14تغییر نوع آستخدآم کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست.
ماده  -15چنانچه آش تغال کارمند رس می یا پیمانی یک دس تگاه آجرآی ی در یکی آز س ازمانهای بین آلمللی
که دولت جمهوری آس المی آیرآن عض ویت آن رآ پذیرفته نیاز باش د ،در آین ص ورت کارمند به دس تگاه
آجرآی ی که به عنوآن نماینده دولت در س ازمان تعیین گردیده مامور ش ده و دس تگاه یاد ش ده وی رآ به
س ازمان بین آلمللی مربوط آعزآم می نماید ،حقوق و فوق آلعاده های آین قبیل مامورآن بر آس اس توآفق
دولت جمهوری آسالمی آیرآن و سازمان بین آلمللی مربوط پردآخت خوآهد شد.
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ماده  - 16درموآردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوآن شهردآر یا عضو یکی آز شورآهای آسالمی آنتخاب
ش ود ،دس تگاه آجرآی ی متبوع می توآند وی رآ با رعایت مقررآت آین آیین نامه به ش هردآری یا آس تاندآری یا
فرماندآری یا دهیاری ذی ربط مامور نماید.
ماده  -17آعزآم کارمندآن مش مول قانون به ص ورت مامور به س ازمانها و موس س ات غیر دولتی که ماموریت
به آنها در قالب آین آیین نامه آمکان پذیر نباشد ،حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذی ربط
و تصویب شورآی توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی آمکان پذیر آست .مرجع پردآخت حقوق و فوق آلعاده
ها و سقف تعدآد کارمندآن مامور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی آین قبیل مامورآن در مصوبه شورآ
تعیین خوآهد شد.
تبص ره -آدآمه ماموریت کارمندآنی که قبل آز آبال آین تص میم نامه ،در آجرآی مص وبات موردی هیئت
وزیرآن به س ازمانها و موس س ات غیر دولتی مامور ش ده آند ،تا پایان مدت ماموریت بال مانع آس ت .لیکن
تمدید آن منوط به رعایت آین ماده خوآهد بود.
ماده  - 18دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون مکلفند هر ش ش ماه یکبار یک نس خه آز حکم آنتقال
بدون حفظ پس ت کارمندآن رس می و پیمانی خود رآ به معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس
جمهور آرسال نمایند.
ماده ... -19

1

ماده  - 20ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی می توآند برآی موآردی آز آین آیین نامه که نیاز به
ضوآبط آجرآی ی دآشته باشد ،دستورآلعمل یا شیوه نامه مربوط رآ به دستگاه ها آبال نماید.
ماده  -21به کارمندآن رس می یا ثابت دس تگاه های آجرآی ی مش مول قانون که به علت وآگذآری تمام یا
بخش ی آز وظایف آنها به بخش غیر دولتی به خدمت آنان نیاز نباش د ،به یکی آز روش های زیر رفتار خوآهد
شد:
آلف  -آنتقال به یکی دیگر آز دس تگاه های آجرآی ی که ک تبا متقاض ی آس تفاده آز خدمت وی باش د با رعایت
مقررآت آین آیین نامه.
 1دآدنامه شماره  614-615مورخ  1391/9/6هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری
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ب -آنتقال به یکی آز دستگاه های آجرآی ی وآبسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه آجرآی ی دیگری
متقاضی آستفاده آز خدمت وی نباشد آعم آز آینکه منجر به تغییر محل جغرآفیای ی خدمت شده یا نشود.
پ -باز خرید س نوآت خدمت کارمند با پردآخت یک ماه و نیم حقوق و مزآیای مس تمر به آزآء هر س ال
س ابقه خدمت و وجوه مرخص ی های ذخیره ش ده بر آس اس آخرین حقوق و فوق آلعاده های مس تمر زمان
آشتغال مشروط بر آینکه شرآیط بازنشستگی ندآشته باشد.
ت -موآفقت با مرخصی بدون حقوق برآی مدت سه تا پنج سال ،مدت مرخصی بدون حقوق آز هیچ لحاظ
جز س وآبق خدمت کارمند محس وب نخوآهند ش د .در پایان مدت مرخص ی بدون حقوق با کارمند مطابق
مقررآت قانون رفتار خوآهد شد.
ث -آنتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای وآگذآر ش ده می باش د .در ص ورت آعالم نیاز
کار فرمای بخش غیر دولتی ذی ربط در آین صورت ،آز تاریخ آنتقال ،رآبطه آستخدآمی کارمند با دستگاه
آجرآی ی قطع و با رعایت قوآنین و مقررآت کار و تامین آجتماعی ،کارمند کار فرمای بخش غیر دولتی ذی
ربط محسوب خوآهد شد .آین قبیل کارمندآن می توآنند به یکی آز روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود
رآ آنتخاب نمایند:
 -1تقاض ای تغییر ص ندوق بازنش س تگی آز ص ندوق قبلی به ص ندوق بازنش س تگی کار فرمای جدید که در
آین صورت سوآبق پردآخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پردآخت حق بیمه یا کسور به صندوق
جدید بوده وبا آنتقال کس ور س هم کارمند و دولت آز ص ندوق قبلی به ص ندوق جدید ،پردآخت مابه
آلتفاوتی که ص ندوق جدید طبق مقررآت مربوط مطالبه می نماید ،به عهده دس تگاه آجرآی ی متبوع قبلی
کارمند خوآهد بود.
 -2آنتخاب ص ندوق بازنش س تگی قبلی و آدآمه پردآخت حق بیمه یا کس ور بازنش س تگی س هم مس تخدم به
ص ندوق مذکور .در آین ص ورت کار فرمای جدید مکلف آس ت حق بیمه یا کس ور بازنش س تگی وی رآ بر
مبنای مقررآت مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پردآخت نماید.
ج  -آنجام وظیفه در بخش غیر دولتی به عنوآن مامور .در ص ورت آعالم نیاز کار فرمای بخش غیر دولتی
آین قبیل کارمندآن در مدت ماموریت در بخش غیر دولتی آز لحاظ آقالم و میزآن حقوق و مزآیای دریافتی
تابع طرح طبقه بندی مش اغل کارگری مورد عمل بوده و کار فرمای مزبور آن رآ پردآخت می نماید .لیکن
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مدت ماموریت آز لحاظ آجرآی مقررآت قانون به لحاظ خدمت در دس تگاه متبوع تلقی می ش ود و در آین
مدت ،کارمند آز لحاظ مبنای محاس به و میزآن کس ور بازنش س تگی با حق بیمه و نحوه آنتزآع آز خدمت،
تابع مقررآت قانون مدیریت خدمات کشوری خوآهد بود.
در ص ورت آعالم عدم نیاز کار فرمای بخش غیر دولتی به خدمت کارمند تا پایان ماموریت ،با وی مطابق
مفاد ماده ( )21آین آیین نامه رفتار خوآهد شد.
ماده  -22کارمند می توآند ظرف یک هفته آز تاریخ آعالم دس تگاه ،س ه روش آز روش های موض وع ماده
( )21رآ به ترتیب آولویت آنتخاب و به دستگاه آجرآی ی آعالم کند .دستگاه مربوط مکلف آست با توجه به
آولویت تعیین ش ده آز س وی کارمند یکی آز روش ها رآ آنتخاب و آقدآم کند .در ص ورتی که کارمند در مهلت
مقرر هیچ روشی رآ آنتخاب و آعالم نکند ،دستگاه مجاز آست به آختیار خود به یکی آز روشهای مذکور در
ماده ( )21آقدآم نماید.
آین تصمیم نامه در تاریخ  1389/1/29به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده آست.
معاون آول رییس جمهور -محمدرضا رحیمی
تسهیل در ساماندهی نیروهای وزارتخانه های ادغامی  -بخشنامه شماره  200/90/24773مورخ
 1390/10/3معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ش ورآی توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی در جلس ه مورخ  1390/9/7بنا به پیش نهاد معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،به منظور تس هیل در س اماندهی نیروی آنس انی وزآرتخانه های ی
که در آجرآی ماده ( )53قانون برنامه پنجم توس عه جمهوری آس المی آیرآن آدغام ش ده و پس آز آدغام به
س ایر دس تگاه های آجرآی ی منتقل ش ده آند ،با آس تناد به ردیف ( )5بند ب ماده ( )116قانون مدیریت
خدمات کشوری تصویب نمود:
 -1چنانچه در آنتقال آفرآد موضوع آین مصوبه شغل آنان تغییر یابد سوآبق آنان در شغل قبلی به عنوآن
تجربه قابل قبول تلقی می گردد.
 -2آمتیازآت مربوط به دوره های آموزشی مصوب که توسط آین قبیل کارمندآن و در شغل قبلی بر آساس
نظام آموزش کارمندآن دولت کسب شده آست با رعایت مقررآت مربوط محفوظ خوآهد ماند.
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تبص ره -دوره های آموزش ی فوق برآی گوآهینامه نوع دوم با رعایت قس مت آخیر ماده ( )12نظام آموزش
کارمندآن دس تگاه های آجرآی ی ( موض وع بخش نامه ش ماره  200/1834مورخ  )1390/1/30و س ایر
مقررآت مربوط قابل آحتساب می باشد.
 -3رتبه شغلی کسب شده توسط آنان حفظ می گردد.
 -4در آنتقال کارمندآن وزآرتخانه های آدغامی به دس تگاه مقص د حقوق و مزآیای آنها در دس تگاه جدید با
رعایت موآرد زیر تعیین می گردد:
آلف -چنانچه دس تگاه مبدآ و مقص د آنتقال ،هر دو مش مول قانون مدیریت خدمات کش وری باش ند در
صورتی که کارمند تنزل پست ندآشته باشد حقوق و مزآیای مستمر وی (به آستثنای فوق آلعاده سختی کار
و کار در محیط های غیر متعارف که برآس اس ش رآیط کار در دس تگاه مقص د تعیین می گردد) نباید کاهش
دآشته باشد.
ب -در صورتی که دستگاه مبدآ مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و دستگاه مقصد ،مشمول
قانون مدیریت خدمات کش وری باش د ،دس تگاه مقص د حکم کارگزینی وی رآ بر آس اس قانون مدیریت
خدمات کشوری در آنطباق با آحکام کارگزینی کارمندآن نظیر صادر می نماید.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه آنسانی رییس جمهور -لطف آله فروزنده دهکردی
لغو پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندان رسمی و پیمانی مامور در دستگاه اجرایاای  -دادنامه شماره
 625مورخ  1396/7/4هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بر آس اس تبص ره ماده  78قانون مدیریت خدمات کش وری مقرر ش ده آس ت « :در ص ورتی که با آجرآی آین
فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق آلعاده های مشمول کسر بازنشستگی هر یک آز کارمندآن که به موجب
قوآنین و مقررآت قبلی دری اف ت می نمودن د ک اهش ی اب د ،ت ا میزآن دری افتی قبلی ،تف اوت تطبیق دری اف ت
خوآهند نمود ».نظر به آینکه تفاوت تطبیق ص رفا در ص ورت کاهش حقوق ناش ی آز آجرآی قانون مدیریت
خدمات کش وری تجویز ش ده و بعد آز آجرآی آین قانون پیش بینی تفاوت تطبیق جدآگانه فرآتر آز تبص ره
م ذکور بوده و ب ا آن مغ ایرت دآرد و ب ا مالحظ ه آینک ه در بن د آلف م اده  50ق انون برن ام ه پنجم توس ع ه
جمهوری آس المی آیرآن حدود آختیارآت قانونی هیئت وزیرآن مبنی بر آفزآیش س االنه ض ریب حقوق و
میزآن فوق آلعاده های مذکور در فص ل دهم قانون مدیریت خدمات کش وری تعیین ش ده آس ت ،تعیین
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تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی آز ماموریت در تصویب نامه شماره  /31629ت 47882ه-
 1391/2/20هیئت وزیرآن ،مغایر قانون و خارج آز حدود آختیارآت آس ت و مس تند به بند  1ماده  12و
ماده  88قانون تشکیالت و آیین دآدرسی دیوآن عدآلت آدآری مصوب سال  1392آبطال می شود.
رییس هیئت عمومی دیوآن عدآلت آدآری  -محمدکاظم بهرآمی
فرم های عمومی اداری  -بخشنامه شماره  198020مورخ  1397/4/25سازمان اداری و استخدامی
1
کشور
به منظور آیجاد هماهنگی و یکپارچه سازی فرآیندهای عمومی نظام آدآری و همچنین طرآحی سیستم های
آلک ترونیکی آنها ،فرم های عمومی آدآری به همرآه کد منحصر بفرد فرم ،مبانی قانونی ،مرجع تایید ،آصالح
و تغییرآت مورد آنتظار در صورت آلک ترونیکی شدن فرم ،جهت آجرآ آبال می گردد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور  -جمشید آنصاری
پیوست 198020
تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور  -تصویب نامه شماره
 792054مورخ  1395/7/27شورای عالی اداری
ش ورآی عالی آدآری در یکص د و هفتاد و ش ش مین جلس ه مورخ  ،1395/5/2بنا به پیش نهاد س ازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش ور (س ابق) و با توجه به آختیارآت آص ل  126قانون آس اس ی ،به منظور
س ازماندهی و آنس جام بخش ی به ماموریت ها و وظایف مربوط به حوزه های آمور آدآری و آس تخدآمی و
برنامه و بودجه و تعیین سازمان های متولی آنجام دهنده هر یک آز وظایف مذکور ،تصویب نمود:
ماده  -1وظایف ریس جمهور در آمور آدآری و آس تخدآمی ،در قالب س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور
توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و همچنین وظایف رییس جمهور
در آمور برنامه و بودجه ،در قالب س ازمان برنامه و بودجه کش ور توس ط معاون رییس جمهور و رییس
سازمان برنامه و بودجه کشور  ،آدآره خوآهد شد.
 1بخشنامه های شماره  340155و  658466مورخ  1397/7/3و  1397/11/29سازمان آدآری و آستخدآمی کشور
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ماده  -2آهم ماموریت های دو سازمان:
الف -سازمان اداری و استخدامی کشور
 −آیجاد هماهنگی الزم برآی آجرآی سیاست های کلی نظام آدآری آبالغی مقام معظم رهبری.
 −تبیین نقش و ماموریت های بخش های مختلف دولتی ،عمومی و س ازمان های مردم نهاد آز منظر
مدیریتی و آدآری.
 −س یاس ت گذآری ،برنامه ریزی ،رآهبری و مدیریت ،هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به آمور
آدآری و آستخدآمی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی شامل :ساختارهای سازمانی ،توسعه
س رمایه آنس انی دولت ،آمار و برنامه ریزی نیروی آنس انی ،رآهبری توس عه دولت آلک ترونیک،
مدیریت فرآیندهای س ازمانی ،آص الح س یس تم ها و روش ها ،مدیریت دآنش ،جبرآن خدمت،
س المت آدآری ،آرزش یابی و طبقه بندی مش اغل ،مدیریت عملکرد و آرزیابی عملکرد ،ص یانت آز
حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت در نظام آدآری.
 −طرآحی ،بهینه س ازی و آس تقرآر نظام های آدآری و مدیریتی مورد نیاز برآی تحقق برنامه های توس عه
با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور.
 −توس عه و ترویج آموزش های کاربردی و حرفه آی در حوزه نظام آدآری کش ور و تربیت مدیرآن توس عه
گرآ و آینده نگر در نظام آدآری.
 −برنامه ریزی ،هدآیت و رآهبری آرتقای آثربخشی و کارآی ی نظام آدآری و مدیریت بهره وری ملی.
 −تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورآلعمل های مربوط به حوزه آدآری و آستخدآمی کشور و نظارت بر
حسن آجرآی آنها.
ب -سازمان برنامه و بودجه کشور
 −رآهبری و رصد توسعه کشور.
 −آنجام مطالعات و بررسی های آقتصادی ،آجتماعی و فرهنگی کشور.
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 −آنجام مطالعات و بررسی های علمی برآی بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی.
 −تهیه و تنظیم رآهبردهای توسعه و برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت.
 −آرآیه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به مرآجع ذی ربط.
 −تهیه و تنظیم بودجه سنوآتی و آرآیه آن به مرآجع ذی ربط.
 −نظارت مستمر بر آجرآی برنامه ها و بودجه و پیشرفت دوره آی ساالنه آنها و آرآیه گزآرش های الزم.
 −تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی.
 −آرزیابی عملکرد مدیریت.
 −مدیریت ،هدآیت و رآهبری نظام فنی و آجرآی ی کش ور و تش خیص ص الحیت ،رتبه بندی و آرزش یابی
مهندسین مشاور و پیمانکارآن در سطح کشور.
 −هماهنگی و رآهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری کشور.
 −تهیه نقشه و آرآیه آطالعات مکانی کشور.
تبص ره  -1کلیه وظایف ،آختیارآت و مس ئولیت های مقرر در قوآنین و مقررآت مختلف که در آنها آز دبیر
کل سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور ،رییس و یا سازمان آمور آدآری و آستخدآمی کشور ،رییس و یا
س ازمان برنامه و بودجه ،معاون و یا معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور ،معاون و
یا معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور نام برده ش ده آس ت ،حس ب مورد بر عهده رییس
و سازمان آدآری و آستخدآمی کشور و رییس و سازمان برنامه و بودجه کشور خوآهد بود.
تبصره  -2کلیه وظایف ،آختیارآت و مسئولیت های مقرر در قوآنین و مقررآت مختلف که بر عهده رییس و
یا س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور محول ش ده آس ت ،حس ب ماموریت های مندرج در آین ماده
تفکیک و بر عهده سازمان آدآری و آستخدآمی کشور یا سازمان برنامه و بودجه کشور خوآهد بود.
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ماده  -3آعتبارآت ،تعهدآت ،آمکانات ،تجهیزآت ،تاس یس ات ،آمالک و آبنیه س ازمان مدیریت و برنامه
ریزی کش ور و آس تان ها با توآفق روس ای س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و س ازمان برنامه و بودجه
کشور ،بین دو سازمان تقسیم می شود.
ماده  -4بودجه و آعتبارآت مربوط به هر کدآم آز دو س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و برنامه و
بودجه کش ور طبق ماده ( )24قانون آلحاق برخی موآد به قانون تنظیم بخش ی آز مقررآت مالی دولت
( ،)2مص وب آس فندماه س ال  1393مجلس ش ورآی آس المی ،بر آس اس برنامه ها و فعالیت های مص وب
مربوط به هر یک آز سازمان های مذکور ،آز محل بودجه و آعتبارآت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و ردیف ه ای متفرق ه مربوط ،تعیین و آبال می گردد .ت ا زم ان آجرآی آین م اده ،هزین ه ه ای کم اک ان بر
آس اس ردیف بودجه و آعتبارآت س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور و ردیف های متفرقه مربوط ص ورت
می پذیرد.
ماده  -5کارکنان حوزه مرکزی (س تادی) س ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ور که قبل آز تش کیل س ازمان
مذکور (س ال  ،)1393در معاونت توس عه مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور (س ابق) و یا در
معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور (س ابق) ،آعم آز رس می ،پیمانی و قرآردآدی ش اغل
بوده آند ،به ترتیب در س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و س ازمان برنامه و بودجه کش ور جانمای ی می
ش وند .پس ت های حوزه مرکزی دو س ازمان آز محل پس ت های س ازمانی س ال  1393معاونت توس عه
مدیریت و س رمایه آنس انی رییس جمهور (س ابق) ،برآی س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و پس ت های
معاونت برنامه ریزی و نظارت رآهبردی رییس جمهور (س ابق) ،برآی س ازمان برنامه و بودجه کش ور تامین
می گردد.
ماده  -6مرکز آموزش و پژوهش های توس عه و آینده نگری با تفکیک قس مت آموزش مدیریت دولتی و
آنتقال آن به س ازمان آدآری و آس تخدآمی با عنوآن مرکز آموزش مدیریت دولتی آیفای نقش خوآهد نمود و
وظایف پژوهش های توس عه و آینده نگری آن با عنوآن مرکز پژوهش های توس عه و آینده نگری به س ازمان
برنامه و بودجه منتقل می گردد .همچنین سازمان ملی بهره وری کشور ،به عنوآن سازمان های وآبسته به
س ازمان آدآری و آس تخدآمی کش ور و مرکز آمار آیرآن ،س ازمان نقش ه بردآری کش ور و س ازمان هدفمندی
یارآنه ها ،به عنوآن سازمان های وآبسته به سازمان برنامه و بودجه خوآهند بود.
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ماده  -7تفکیک دو حوزه آدآری و آس تخدآمی و برنامه و بودجه در آس تان ها ،متعاقبا با توآفق روس ای دو
س ازمان آنجام خوآهد ش د .تا زمان تفکیک وآحدهای آس تانی ،س ازمان مدیریت و برنامه ریزی آس تان ها
کماکان با همان س اختار و وظایف مربوط ،به فعالیت خود آدآمه می دهند .رییس س ازمان های آس تان
توس ط رییس س ازمان برنامه و بودجه تعیین می ش ود و معاونین و مس ئولین حوزه آدآری و آس تخدآمی
س ازمان های آس تانی توس ط رییس س ازمان آدآری و آس تخدآمی آنتخاب و توس ط رییس س ازمان آس تان
منصوب می شود.
ماده  -8تمامی مص وبات قبلی ش ورآی عالی آدآری در ص ورت مغایرت با آین مص وبه ملغی آالثر آعالم می
گردد 1 .روسای سازمان های آدآری و آستخدآمی کشور و برنامه و بودجه کشور ،مسئول حسن آجرآی آن
می باشند.
رییس جمهور و رییس شورآی عالی آدآری -حسن روحانی

 1تصویب نامه شماره  206/93/12991مورخ  1393/9/16شورآی عالی آدآری لغو می گردد
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فهرست منابع
مجموعه کامل قوآنین و مقررآت آدآری و آستخدآمی 1349 ،تا 1387
قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه آجرآی ی آن ،شرکت تعاونی سازمان معین آدآرآت
تارنمای مرکز پژوهش های مجلس شورآی آسالمی RC.MAJLIS.IR
تارنمای پایگاه آطالع رسانی قوآنین و مقررآت کشور DOTIC.IR
تارنمای دیوآن عدآلت آدآری DIVAN-EDALAT.IR
تارنمای روزنامه رسمی RRK.IR
تارنمای پایگاه آطالع رسانی دولت DOLAT.IR
تارنمای سازمان آدآری و آستخدآمی کشور AVO.GOV.IR
تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق) MDHC.IR
تارنمای وزآرت آمور آقتصادی و دآرآی ی MEFA.IR
تارنمای مرکز آموزش مدیریت دولتی SMTC.AC.IR
تارنمای شناسنامه قانون SHENASNAME.IR
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