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 بسمه تعالي                                                                                                 

 

      1041   سال  ان ااقتنلي رد دستورالعمل نحوه رپداخت حقوق و مزایای کارکن                                                                                            

 1048ال سودهج ب ینیب اعتبار مربوهط رد الیحه شیپو                                                                                                                                                   
 

(  قمانون ممورورد دسمتورال ال    3و با استناد به توضیحات مندرج در ذیل جدول شماار     1041در اجرای قانون بودجه سال 

جایی اعتبار مربوطه در الیحه  و جا به 1041نحو  پرداخت حقوق و مزایای راررنان انتقالی  رساید پیاانی و قراردادی( در سال 

 به شرح ذیل ابالغ می گردد: 1041بودجه سال  

توسط سازمان برنامه و  دجایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالیهیچگونه ابالغ اعتباری برای جابهد 1041در سال -1

 گیرد. / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام نایبودجه رشور 

راررنان توسط شورای توس ه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی مبدا و مقصدد دسمتگا  اجرایمی   پس از تایید انتقال  -2

 مقصد مکلف به صدور حکم رارگزینی برای راررنان انتقالی می باشد. 

و عیمدی  / استانی( مکلف است حقوق و مزایمای مسمتار   در صورت انتقال راررنان رسای و پیاانید دستگا  اجرایی مبدا  ملی  -3

 پرداخت نااید. 1041آنان را براساس آخرین احکام رارگزینی صادر  توسط دستگا  اجرایی مقصدد تا پایان سال 

های پرسنلی(د از تاریخ انتقالد بر عهد  دسمتگا  اجرایمی   رارد رفاهی و سایر پرداختپرداخت مزایای غیرمستار  ازجاله اضافه

 باشد ./استانی( میمقصد  ملی

وت حکم رارگزینی صادر  در دستگا  اجرایی مقصد با آخرین حکم رمارگزینی وی در دسمتگا  اجرایمی    ست مابه التفاَبدیهی ا

مبدا  راهش یا افزایش ( و سایر پرداختهای پرسنلی در دستگا  اجرایی مقصدد در تخصمی  اعتبمار دسمتگا  اجرایمی مبمدا و      

 گردد.بینی میریزی استاند پیشیریت و برنامه/ سازمان مدمقصدد توسط سازمان برنامه و بودجه رشور

دستگاه اجرایی مقصد موظف است هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی  توجه :

 کارکنان انتقالی را به اطالع دستگاه اجرایی مبدا برساند.

/ اسمتانی ( مکلمف   د دستگا  اجرایی مقصد  ملمی  ربوطهو مقررات مقوانین جایی راررنان قراردادید در چارچوب درصورت جابه -4

رارد رفاهی و سایر پرداختهای پرسنلی( آنان را بر اسماس  است حقوق و مزایای مستارد و سایر مزایای غیرمستار  ازجاله اضافه

 پرداخت نااید. 1041قرارداد من قد  از تاریخ انتقال تا پایان سال 
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( ضموابط اجرایمی   11( و  9به عنوان جایگزین برای نیروهای انتقالید صرفأ با رعایت ممواد    هرگونه استخدام یا بکارگیری نیرو -5

و سایر قموانین و مقمررات مربوطمه  اخمو مجموز از       12/5/1041هم مورخ 29304/ت51245به شاار   1041قانون بودجه سال 

 پویر است.ه و بودجه رشور( امکانسازمان اداری و استخدامی رشور و تایید تامین اعتبار توسط سازمان برنام

 1041ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جا به جایی اعتبار حقوق و مزایای راررنان انتقمالی در الیحمه بودجمه سمال      -6

 الزامی است :

 تاییدیه شورای توس ه مدیریت و سرمایه انسانی دستگا  اجرایی مبدا و مقصد  -

تگا  اجرایی مبدا و حکم رارگزینی صادر  در دستگا  اجرایی مقصد برای راررنان رسای آخرین حکم رارگزینی فرد در دس -

 و پیاانی 

 آخرین قرارداد من قد  در دستگا  اجرایی مبدا و قرارداد من قد  در دستگا  اجرایی مقصد برای راررنان قراردادی -

  ال( پیوست این دستورال5( و  1فرم های تکایل و تاییدشد  شاار    -

 آخرین برگه  فیش( حقوقی دریافتی از دستگا  اجرایی مبدا و اولین برگه  فیش( صادر  در دستگا  اجرایی مقصد  -

( د اعتبمار  6ریزی استاند مکلف است براساس مستندات مندرج در بند  / سازمان مدیریت و برنامهسازمان برنامه و بودجه رشور  -7

 راهش از مبدا و افزایش به  1041ه  رساید پیاانی و قراردادی( را در الیحه بودجه سال حقوق و مزایای راررنان انتقال یافت

 مقصد( پیش بینی نااید.

حقوق و رسورات راررنان رسای و پیاانی براساس آخرین حکم رارگزینی دستگا  مبدا و سایر پرداختی های پرسنلی آنمان بمه    -8

( تکایل و مطابق فرآینمد  5دستگا  اجرایی مبداد در قالب فرم شاار    1041میزان مبلغ پیش بینی شد  در اعتبار مصوب سال 

 ( این دستورال ال مالک بررسی جا به جایی اعتبار درخواستی خواهد بود. 14اجرایی بند  

( 5 در دستگا  اجرایی مبداد در قالب فمرم شماار     1041درخصوص نیروهای قراردادید مبلغ رل آخرین قرارداد من قد  سال 

 ( این دستورال ال مالک بررسی جا به جایی اعتبار درخواستی خواهد بود. 14فرآیند اجرایی بند   کایل و مطابقت

از دستگا  اجرایی مبداد درپیش بینمی اعتبمار دسمتگا  اجرایمی      1041هاچنین رشد ضریب حقوق پس از راهش اعتبار سال 

 دجهد لحاظ خواهد شد.توسط سازمان برنامه و بو 1045مقصد در الیحه بودجه سال 

هم مورخ 29156/ت51013( بطور رامل و برمبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شاار  5مبلغ عیدی راررنان در فرم شاار    -9

 هیات محترم وزیران و اصالحات ب دی آند منظور گردد. 12/5/1041

یاا  اارااااا اقتقااا یا تاه  ر     جا به جایی اعتبار حقوق و مزاهای ارسالی بمرای  به منظور بررسی درخواست  -11

 مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد. ،2041چارچوب قواقین و مقررات مربوطه  ر الیحه بو جه ساا 

 جابه جایی بین دستگاههای اجرایی استانی  –الف   

 ( توسط دستگا  اجرائی استانی مبدا  نسخه راغوی(5( و  1(  تکایل و تایید فرم شاار   1 –الف 

 شد   نسخه راغوی( به دستگا  اجرایی استانی مقصد برای تاییدهای تکایل( ارسال فرم 5 –الف 
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 ریزی استان مبدا و مقصد برای تاییدهای تکایل شد  نسخه راغوی( به سازمان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 7 –الف 

ریزی استان مقصد بمه سمازمان ممدیریت و    ههای نهایی  نسخه راغوی( توسط سازمان مدیریت و برنام( ارسال فرم 0 –الف 

در سامانه جامع بودجمه و شمرو      6و بارگزاری فرمها و مدارک مندرج در بند  ریزی استان مبدا جهت درج اطالعاتبرنامه

 فرآیند انتقال

رسکال  درصورت انتقال کارکنان بین دستگاههای اجرایی  مشمول نظام بودجه استانی در یک  اسکتان، نیکاه بکه ا    توجه : 

 گیرد.ربط انجام میریزی استان ذی ها نبوده و موضوع با تایید ساهمان مدیریت و برنامهفرم

 جابه جایی از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرائی ملی  –ب 

 ( توسط واحد استانی دستگا  اجرائی مبدا  نسخه راغوی(5( و  1(  تکایل و تایید فرم شاار   1 –ب 

 ریزی استان مبدا شد   نسخه راغوی( به سازمان مدیریت و برنامههای تکایلفرم( ارسال  5 –ب 

 شد   نسخه راغوی( به دستگا  اجرایی ملی مقصد برای تاییدهای تکایل( ارسال فرم 5 –ب 

های نهایی تکایل شد   نسخه راغوی( توسمط دسمتگا  اجرایمی ملمی مقصمد بمه سمازمان ممدیریت و         ( ارسال فرم 7 –ب 

در سامانه جامع بودجمه و شمرو      6و بارگزاری فرمها و مدارک مندرج در بند  ریزی استان مبدا جهت درج اطالعاتنامهبر

 فرآیند انتقال

 
 جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی  –ج 

 ه راغوی(( توسط  دستگا  اجرائی ملی مبدا  نسخ5( و  1(  تکایل و تایید فرم شاار   1 –ج 

 شد   نسخه راغوی( به واحد استانی دستگا  اجرایی مقصد برای تاییدهای تکایل( ارسال فرم 5 –ج 

 ریزی استان مقصد برای تاییدهای تکایل شد   نسخه راغوی( به سازمان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 7 –ج 

ریزی استان مقصد به دسمتگا  اجرایمی ملمی    و برنامه های نهایی  نسخه راغوی( توسط سازمان مدیریت( ارسال فرم 0 –ج 

 در سامانه جامع بودجه و شرو  فرآیند انتقال   6بارگزاری فرمها و مدارک مندرج در بند  ومبدا جهت درج اطالعات 
 

 های اجرایی ملی جا به جایی بین دستگاه –د 

 ملی مبدا  نسخه راغوی( ( توسط  دستگا  اجرائی5( و  1(  تکایل و تایید فرم شاار   1 –د 

 شد   نسخه راغوی( به دستگا  اجرایی ملی مقصد برای تاییدهای تکایل( ارسال فرم 5 –د 

های نهایی  نسخه راغوی( توسط دستگا  اجرایی ملی مقصد به دسمتگا  اجرایمی ملمی مبمدا جهمت درج      ( ارسال فرم7 –د  

 در سامانه جامع بودجه و شرو  فرآیند انتقال  6بارگزاری فرمها و مدارک مندرج در بند و اطالعات 

(  5( و  1های اجرایی ملی ره واحد استانی دارندد تایید و امضاء دسمتگا  اجرایمی ملمی اصملی در فرمهمای       درخصوص دستگا  -11

 الزامی است .



 

 معاون رئیس جمهور     
 و                                        
 رئیس سازمان                  

 ریاست جمهوری                                                                 

 ربانهم و بودهج کشورسازمان 

 

   :  شماره انهم

 

 

507342 

55/42/1041 : اترخی انهم  

 دارد :   ویپست
 

 

ن بهارستان  –تهران  گار مرکزی:                                     77233 -4ن :مرکز تلف                                                 خیابان دانشسرا  –میدا  8569685ش ش:           77136346دورن
 

در ستون مربوطمه فمرم   مجاو  حقوق و مزایای راررنان قراردادی  شامل مبلغ قراردادد عیدی و سایر پرداختهای رفاهی( صرفا  -12

 گردد.( تکایل5شاار   

های تایید  و نهایی شد   موضو  بند / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفندد فرمدستگاههای اجرایی ملی مقصد -13

انه جمامع  ازطریق سامانه جامع بودجه  مطابق راهناای منمدرج در سمام   1041زمان تدوین الیحه بودجه سال تا قبل از  ( را14 

( این دسمتورال الد بمه سمازمان برناممه و بودجمه      14جهت بررسی و پیش بینی جا به جایی اعتبار مربوطه د مطابق با مفاد بند  

رشور ارسال ناایند. سازمان برنامه و بودجه صرفا موارد تایید شد  ره تا قبل از زمان اعالمی در این بند ازطریق سمامانه جمامع   

باشدد مورد اقدام قرار خواهد داد. مسئولیت این امر و پیگیری در سامانه جامع بودجه برای حصول اطاینان بودجه دریافت ررد  

/ سمازمان ممدیریت و   / امور استانها و منماطق  برعهمد  دسمتگا  اجرایمی ملمی مقصمد      ها به امور بخشی مربوطه از ارسال فرم

 ریزی استان مقصد خواهد بود. برنامه

( این دستورال ال قابل اقدام 17/ امور استانها و مناطق پس از اتاام مهلت مندرج در بند  له به امور بخشی های واصدرخواست -14

نخواهد بود و درصورت انتقال فرد پس از زمان ممورورد پرداخمت حقموق و مزایمای      1041بینی اعتبار در الیحه بودجه و پیش

( این دستورال ال و در چمارچوب قموانین و مقمررات    7تید مطابق با بند  مستار و غیرمستارد تا زمان صدور دستورال ال سال آ

 مربوطه قابل اقدام خواهد بود.

رل رشور  1041( قانون بودجه سال 14( بند الف تبصره )3جزء )/ به دستگاههای اجرایی موضو  جا به جایی راررنان از   -15

همای  مقصد مکلفند حقموق و مزایمای مسمتار و سمایر پرداخمت     از اجرای این دستورال ال مستثنی بود  و دستگاههای اجرایی 

 پرداخت ناایند. 1041غیرمستار را تا پایان سال 

ها پس از اعالم دستگا  اجرایی مقصدد اعتبمار الزم بمرای   ریزی استان/ سازمان مدیریت و برنامهسازمان برنامه و بودجه رشور 

در  ،1041را در زمان تخصی  اعتبار و در سال   1041یرمستار در سال های غپراخت حقوق و مزایای مستار و سایر پرداخت

 بینی خواهد ررد.زمان تدوین الیحه بودجه پیش

( 14( و  3هاد موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی فاقد ردیف در جداول شماار    جا به جایی اعتبار راررنان انتقالی از شررت -16

 باشد. پویر نایایی مندرج در جداول مورور و بال کسد امکانقوانین بودجه سنواتی به دستگاههای اجر

رمل   1044( قمانون بودجمه سمال    14( و  3های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماار    هاد موسسات دولتی و دستگا شررت توجه:

مسمتارد عیمدی و مزایمای    رشور مکلفند در صورت قبول انتقال و جوب راررنان مورورد از تاریخ انتقال به ب مدد حقموق و مزایمای    

 های پرسنلی( آنان را پرداخت ناایندرارد رفاهی و سایر پرداختغیرمستار  ازجاله اضافه

تصمایم   -( قانون مدیریت خدمات رشوری151( و ماد   51( ماد   5نامه اجرایی تبصمر   درخصوص افراد مامورد مطابق آیین  -17

موضو  نحو  انتقمال و ماموریمت رارمنمدان     -اصالحات و الحاقات ب دی آن  و 71/1/1719مورخ  54061/00592نامه شاار  

 های اجرایید عال خواهد شد و افراد مورور مشاول اجرای این دستورال ال نخواهند بود.دستگا 
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 ناممه شماار   ( تصمویب 9دا موظف است مدارک و مسمتندات مثبتمه بمرای مموارد اسمتثناء منمدرج در مماد          بدستگا  اجرایی م -18

های اجرائی متقاضمی انتقمال از   نامه اعطای تسهیالت به راررنان دستگا آیین"موضو   5/9/1799هم مورخ 20723/ت91340

 را ضایاه و در سامانه مربوطه درج نااید . "شهرهاتهران و رالن

می کشور، اعضاء هیکات  کمیته فنی شورای حقوق ساهمان اداری و استخدا 11/1/1041تبصره : به استناد تصمیم مورخ    

نامه اعطکای  آیین"موضوع  1/9/1399هک مورخ 40341/ت90140نامه شماره ( تصویب9علمی مشمول محدودیت ماده )

 . باشندنمی "شهرهاهای اجرائی متقاضی انتقال اه تهران و کالنتسهیالت به کارکنان دستگاه
 
 

 

 
 سید مسعود میرکاظمی 

 

 رونوشت:
 مان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالمجناب آقای دوست محادی سرپرست محترم ساز 
 جناب آقای پاپری زارعی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 جناب آقای شارری زاد  سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان 
 انجناب آقای الوانیان رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هاد 
 آقای رریم پور ملکشا  رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز جناب 
 جناب آقای نادری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 
 جناب آقای عسکری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مررزی 
 ان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندرانفتح اله پوررامی رئیس محترم سازم جناب آقای 
 جناب آقای ازهاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رردستان 
 غربیجناب آقای سپهری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان  
 جناب آقای قاسای رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
 جهانشاهی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی جناب آقای 
 یزدجناب آقای دهقانی زاد  رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 شرقیجناب آقای فرش راران رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان 
 رم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرانجناب آقای ازوجی رئیس محت 
 سررار خانم راوسی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن 
 آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل جناب 
 و بختیاری جناب آقای شهریارپور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهار محال 
 جناب آقای پارسی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شاالی 
 رضویجناب آقای جاشیدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان  
 جناب آقای نیکو رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان 
 س محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجانجناب آقای میرزایی رئی 



 

 معاون رئیس جمهور     
 و                                        
 رئیس سازمان                  

 ریاست جمهوری                                                                 

 ربانهم و بودهج کشورسازمان 

 

   :  شماره انهم
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 جناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سانان 
 اول رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای عرب 
 ستان فارسجناب آقای افکاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا 
 یاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین جناب آقای 
 جناب آقای رودری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ررمان 
 آقای وفائی بکیانی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ررمانشا  جناب 
 رهگیلویه و بویراحادازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای شهابی نسب رئیس محترم س 
 جناب آقای عابدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان 
 لرستانسررار خانم حسن پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 جناب آقای مابینی جانشین محترم رئیس سازمان 
 محترم حوز  ریاست اور رئیس سازمان و رئیسجناب آقای افقهی مش 
 جناب آقای پورمحادی م اون محترم امور اقتصادی و هااهنگی برنامه و بودجه 
 جناب آقای علی احادی م اون محترم امور علایدفرهنگی و اجتااعی 
 هاآقای افقهی سرپرست محترم م اونت مجلسد حقوقی و امور استان جناب 
 نی م اون محترم فنیدامور زیربنایی و تولیدیجناب آقای امانی هادا 
 آقای ن اتی رئیس محترم امور استان ها و توس ه منطقه ای جناب 
 جناب آقای مسجدی رئیس محترم امور آبدرشاورزی و محیط زیست 
 طاهری رئیس محترم امور آموزش و پرورش عاومی و فنی حرفه ای جناب آقای 
 ر را  و ترابری و مدیریت عاران شهری و روستاییجناب آقای رحاانی رئیس محترم امو 
 امنیتیجناب آقای ملکوتی خوا  رئیس محترم امور عاومید قضایید دفاعی و  
 جناب آقای عوض پور رئیس محترم امور سالمت و رفا  اجتااعی 
 زراعتکار سرپرست محترم امور انرژی جناب آقای 
 گردشگری و ورزشفرهنگدجناب آقای رجائی نیا رئیس محترم امور  
 جناب آقای خالصی رئیس محترم امور صن تدم دندبازرگانی و ارتباطات 
 جناب آقای سیف الدین رئیس محترم امور آموزش عالید تحقیقات و فناوری 
 جناب آقای دریال ل رئیس محترم امور هااهنگی و تلفیق بودجه 

 


