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 کشوری   خدمات   مدیریت قوانین و مقررات مربوط به قانون   -نخست   بخش 

 کشوری  خدمات   مدیریت  قانون 

 تعاریف   - اول  فصل 

  تحقق   که  است   مشخصی  سازمانی  واحد  : ه وزارتخان  - ۱  ماده 

  موجب   به  و  دارد  برعهده  را  دولت   اهداف  از  هدف  چند  یا   یک

 . گرددمی اداره  وزیر توسط  و  شودمی یا  شده ایجاد قانون

 که  است   مشخصی  سازمانی  واحد  : دولتی   مؤسسه   -۲  ماده 

 استقالل  داشتن  با  و  شودمی  یا  شده  ایجاد   قانون  موجب   به

 از  یکی  عهده  بر  که  را   اموری  و  وظایف  از  بخشی   حقوقی، 

 . دهدمی انجام  باشدمی قانونی مراجع سایر و  گانهسه قوای

  است   شده  برده  نام  اساسی  قانون  در  که  سازمانهایی  کلیه

 . شودمی شناخته دولتی مؤسسه درحکم 

 سازمانی  واحد  : غیردولتی   عمومی   نهاد   یا   مؤسسه   -۳  ماده 

 تصویب   با   و  است حقوقی  استقالل  دارای  که  است  مشخصی

 از  بیش  و  شودمی  یا   شده  ایجاد  اسالمی  شورای  مجلس 

  منابع   محل   از   آن  ساالنه   بودجه  (%۵۰)  درصد  پنجاه

 که   است   خدماتی  و  وظایف  داروعهده  گردد  تأمین  غیردولتی

 .دارد عمومی جنبه

  موجب  به  که  است   اقتصادی  بنگاه  :دولتی   شرکت   -۴  ماده 

 موجب به  دولت   هایتصدی  از  قسمتی  انجام  برای  قانون

 اساسی،   قانون  (۴۴)  چهارم  و  چهل  اصل   کلی  سیاستهای

  دولت   وظایف  جزء   رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی 

 ( %۵۰)  درصد  پنجاه  از  بیش  و   ایجاد  گردد،می  محسوب

  شرکت   هر.  باشدمی  دولت   به  متعلق  آن  سهام  و  سرمایه 

  مؤسسات   ها،وزارتخانه  گذاریسرمایه  طریق  از  که  تجاری

 شده   ایجاد  مشترکاً  یا   منفرداً  دولتی  یهاشرکت   و  دولتی

  یا  منفرداً  آنها   سهام   (%۵۰)  درصد  پنجاه  از  بیش   که  مادام

  شرکت   باشد  الذکرفوق  سازمانی  واحدهای  به  متعلق  مشترکاً 

 . است  دولتی

 عناوین   از  هریک  تحت   دولتی  یهاشرکت   تشکیل  -۱  تبصره

 مجاز   اسالمی  شورای   مجلس  تصویب   با   صرفاً  الذکرفوق

  ی ها شرکت   سهام   که  ییها شرکت   تبدیل  همچنین  است،

  افزایش  با   است   (%۵۰  )  درصد  پنجاه  از   کمتر  هاآن  در  دولتی

 .است  ممنوع دولتی شرکت  به  سرمایه

 صالح،   دادگاه  یا   قانون  حکم   به  که  ییها شرکت   -۲  تبصره

 یا   شده  شناخته  دولتی  شرکت   و  شده  مصادره  یا   و  ملی

 . گردندمی تلقی دولتی شرکت  شوند،می

  قانون   این  در  که  «دولتی  یهاشرکت »    احکام  -۳  تبصره

 مقررات  و  قوانین  شمول  که  ییها شرکت   کلیه  بر  شده  ذکر

 اعمال  نیز  است   نام  تصریح  یا   ذکر  مستلزم  آنها  بر  عمومی 

 .شد  خواهد

  مؤسسات   ها،وزارتخانه  کلیه  :اجرائی   دستگاه  -۵  ماده 

  یهاشرکت   ،غیردولتی  عمومی  نهادهای  یا   مؤسسات  ،دولتی

 مستلزم   آنها   بر  قانون  شمول  که  هاییدستگاه  کلیه  و   دولتی

 ،ایران  نفت  ملی  شرکت   قبیل  از  است   نام  تصریح  یا   و  ذکر

 مرکزی،   بانک  ایران،  صنایع   نوسازی   و  گسترش   سازمان 

 .شوندمی  نامیده  اجرائی  دستگاه  دولتی،  هایبیمه  و  ها بانک

 در   که  جایگاهی  از  است   عبارت:  سازمانی   پست   -۶  ماده 

  و   وظایف  انجام  برای  اجرائی   هایهدستگا   سازمانی  ساختار 

 برای  و  بینیپیش  (موقت   و  ثابت )  مشخص  یهامسؤولیت 

 ثابت   یهاپست .  شودمی  گرفته  نظر  در  کارمند  یک  تصدی

  ایجاد   دارد  استمرار  جنبه   که  حاکمیتی  مشاغل  برای  صرفاً

 .شد  خواهد

 براساس  که  است   فردی:  اجرائی   دستگاه   کارمند  -۷  ماده 

  مقام   قرارداد  یا   و  حکم  موجب   به  مربوط،  مقررات  و  ضوابط

 پذیرفته  خدمت  به  اجرائی  دستگاه  یک  در  صالحیتدار

 .شود می
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  تحقق  که  است   اموری  از  دسته  آن:  امورحاکمیتی   - ۸  ماده 

  بدون  آن  منافع  و  است   کشور  حاکمیت   و  اقتدار  موجب   آن

 از  مندیبهره  و  گردیده  جامعه  اقشار  همه  شامل  محدودیت 

 دیگران   استفاده   برای  محدودیت  موجب   خدمات  نوع   این

 .شودنمی

 :قبیل از

 بخشهای  در  نظارت   و  ریزیبرنامه  سیاستگذاری،  -الف

 .وسیاسی فرهنگی  اجتماعی، اقتصادی،

 . درآمد توزیع باز  و اجتماعی تأمین و  عدالت  برقراری -ب

 و   انحصار  از  جلوگیری  و  رقابت   برای  سالم   فضای  ایجاد  -ج

 .مردم حقوق  تضییع

 توسعه  و  رشد  برای  الزم  مزیتهای   و  ها زمینه  نمودنفراهم  -د

 .بیکاری و فقر رفع و  کشور

 اداره   و  امنیت  و   نظم  استقرار  ثبتی،  امور   قانونگذاری،  --ه

 . قضائی امور

  دفاع   و  دفاعی  ایجادآمادگی  و  کشور  ارضی  تمامیت   حفظ  -و

 .ملی

 هویت  از  صیانت   و  اسالمی  مبانی  و  فرهنگ  اخالق،  ترویج  -ز

 . اسالمی ایرانی،

 و  کار  روابط  تنظیم  عمومی،   مالیه  داخلی،   امور  اداره  -ح

 . خارجی روابط

 میراث  و  طبیعی  منابع  از  حفاظت   و   زیست   محیط  حفظ  -ط

 .فرهنگی

  فضای  مدیریت   و  ملی  اطالعات  و  آمار  بنیادی،  تحقیقات  -ی

 .کشور فرکانس 

 پیشگیری   و  کنترل  عمومی،  آموزش  و  بهداشت   ارتقاء  -ک

  حوادث   اثرات  کاهش  و  مقابله  واگیر،های  آفت   و  بیماریها   از

 .عمومیهای بحران و  طبیعی

 این  (۱۱)  و  (۱۰)  ،(۹)  مواد  در   مندرج  امور  از  بخشی  -ل

 و  (۲۹)  نهم  و  بیست   اصول  در  مذکور  موارد  نظیر  قانون

 بخش   توسط  آن  انجام  که  اساسی   قانون  (۳۰)  امسی

  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و   نهادها   و  تعاونی  و  خصوصی

 .باشدمین امکانپذیر  وزیرانهیأت تأیید  با 

 مقام  مصوب  کلیهای  سیاست   رعایت   با   کهمواردی  سایر   -م

  جزء   عادی  قوانین  در  اساسی   قانون  موجببه  رهبری  معظم

 .گیردمی قرار امور این

 از  دسته  آن  :خدماتی   و   فرهنگی   ،اجتماعی   امور   - ۹  ماده 

 به   نسبت   آنها   از  حاصل  اجتماعی  منافع  که  است   وظایفی 

  زندگی  وضعیت   بهبود  موجب   و  دارد  برتری  فردی  منافع

 و   فنی  و   عمومی  پرورش   و   آموزش :  قبیل  از  گردد، می  افراد

  بدنی   تربیت  توانبخشی،  ،درمان  ،تحقیقات  و  علوم  ،ایحرفه

 ، فرهنگی  امور  و  عمومی  ارتباطات  و  اطالعات  ،ورزش   و

 .اسالمی تبلیغات و  هنری

 تملک های  طرح  از  دسته  آن:  زیربنایی   امور   - ۱۰  ماده 

 تقویت   موجب   که  است   ایسرمایههای  دارایی

:  قبیل  از  گردد، می  کشور  تولیدی  و  اقتصادیهای  زیرساخت 

 .راه  و  ارتباطات ،انرژی هایکهشب و خاک و  آبهای طرح

 ،دولت   که  است   اموری  از  دسته  آن:  اقتصادی  امور   - ۱۱  ماده 

  مانند   و  است   جامعه  اموال  از  برداریبهره  و   اداره   متصدی 

  کند،می  عمل  خصوصی   درحقوق  حقوقی  و  حقیقی   اشخاص 

 ، ونقلحمل  ،کشاورزی  ،صنعتی  امور  در  تصدی:    قبیل  از

 درماده  مندرج های  ازطرح  برداریبهره  و  مسکن  ،بازرگانی

 . قانوناین (۱۰)

 سازمان   قانون  این  در  سازمان   از  منظور:  سازمان   - ۱۲  ماده 

 . باشدمی کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 دولت   وظایف  انجام   فناوری   و   راهبردها   - دوم  فصل 

 با   خدماتی  و  فرهنگی  ، اجتماعیهای  تصدی  امور   - ۱۳  ماده 

  اساسی   قانون  (۳۰)  امسی  و  (۲۹)  نهم  و  بیست   اصول  رعایت 

  و   تعاونی  بخش  توسعه  طریق  از  ایران  اسالمی  جمهوری



 شناسنامه قانون|  ۱۴

 تعیین   غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  نهادها   و  خصوصی

  از   استفاده  با   و  دولت   حمایت  و   نظارت  با   و  شده  صالحیت 

 : گرددمی انجام  ذیل هایهشیو

  و  خصوصی  و   تعاونی  بخش  از  الزمهای  حمایت   اعمال -۱

 .وظایف این مجری  غیردولتی عمومی مؤسسات و  نهادها 

 و   نهادها   و  وخصوصی  تعاونی  بخش  از  خدمات  خرید -۲

 .غیردولتی عمومی مؤسسات

 و  نهادها  و   خصوصی  و   تعاونی  بخش  با   مشارکت  -۳

 واگذاری  ،اجاره  طریق  از  غیردولتی  عمومی  مؤسسات

 .فیزیکی منابع و تجهیزات و امکانات 

 و  تعاونی  بخش  به  دولتی  واحدهای  مدیریت  واگذاری -۴

  پرداخت  با   غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  نهادها   و  خصوصی

 .خدمات سرانه هزینه از بخشی یا  و تمام

 توسط  ماده   این  موضوع  دولتی  واحدهای  اداره  و  ایجاد -۵

 .اجرائی هایهدستگا 

  طرق  از   یکی  به   ماده  این  موضوع  امور  انجام  اگر  -۱  تبصره

  اداره   و  ایجاد  نباشد   مقدور   ( ۴لغایت ۱)الذکرفوق  چهارگانه

 .است  دولت وظیفه دولتی واحدهای

 افراد  کلیه  اخالقی  و  علمی  صالحیت   تأیید  -۲  تبصره

های بخش  در  ماده   این  موجب   به  که  قانون  این  موضوع 

  مطابق   داشت   خواهند  اشتغال  فرهنگی  و  بهداشتی  آموزشی،

  مربوط   استانداردهای  تأیید  و  قانون  این   ششم  فصل  ضوابط

 مقررات  و   قوانین  مطابق  نیز  خدمات   قیمت   و  کیفیت   و

 . است  مربوط

 نظارت   و   حمایت   ،مدیریت   با  زیربنایی  امور  - ۱۴  ماده 

 و   تعاونی)  غیردولتی،  بخش  توسط  اجرائی  هایهدستگا 

 انجام   (غیردولتی   عمومی  مؤسسات  و  نهادها   و  خصوصی

 وزیران  هیأت  تصویب   با   استثنائی  موارد  در  و  شد  خواهد

 .شد  خواهد انجام دولتی بخش توسط

 و  چهل  اصل  رعایت  با   اقتصادیهای  تصدی  امور  -۱۵  ماده 

 و  ایران  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون   (۴۴)  چهارم 

 غیردولتی بخش به رهبری معظم مقام ابالغیهای سیاست 

 و  قوانین  رعایت   با   است   مکلف  دولت .  گرددمی  واگذار

 حقوق   تضییع   انحصار،  ایجاد  از  مربوط  مقررات

  رقابت   فضای   و  جلوگیری  کنندگانمصرف  و  تولیدکنندگان

 برقراری   و  گذاریسرمایه  امنیت   و  توسعه  و  رشد  و   سالم

  نمودن   فراهم  و  درآمد  بازتوزیع  و  اجتماعی  تأمین  و  عدالت 

 .نماید  فراهم را بیکاری رفع و الزم  مزیت  و هازمینه

 کنترل   نظام  استقرار  و   وریبهره  افزایش  منظور  به  -۱۶  ماده 

 یا   و  کار  انجام  مراحل  کنترل  و  (ستانده)  محصول  و   نتیجه

 اختیارات  اعطاء  و  گیریتصمیم  تمرکز  از  جلوگیری  هردو،

 خود  سرپرستی  تحت   واحدهای   اداره  برای  مدیران   به  الزم

 تصویب  به  و  تهیه  سازمان  توسط  که  اینامهآیین  براساس

  اقدامات   موظفند  اجرائی  هایهدستگا   رسدمی  وزیران  هیأت

 . آورند عملبه را ذیل

 محصوالت   و  خدمات  و  فعالیتها   شدهتمام  قیمت   تعیین  -الف

  پژوهشی،   آموزشی،  واحدهای   قبیل  از  مجری  واحدهای

 با   متناسب   اداری،  و   تولیدی  خدماتی،   درمانی،  بهداشتی،

  در  خدمات،  و  فعالیتها   ارائه  جغرافیایی  محل  و  کیفیت

 خدمات  و  فعالیتها   شده   تمام  قیمت   متوسط  چهارچوب

 تأیید   با   استانی  و  ملی  ساالنه  مصوب  بودجه  در  مذکور

 . استان یا  کشور ریزیبرنامه و مدیریت  سازمان 

 استانداردهای   و  گرانتیجه  و  هدفمندهای  شاخص  تعیین  -ب

 برای  نظارتی   سازوکارهای  بینی پیش  و  خدمات   کیفی

 .شده ارائه خدمات کیفیت  و  کمیت  کنترل

 براساس  مجری  واحدهای  مدیران  با   تفاهمنامه  انعقاد  -ج

 تعیین   و  آن  شدهتمام  قیمت   و  خدمات  و  فعالیتها   حجم

 .طرفین تعهدات 

 و   فصول  جاییجابه  پیشنهاد  برای  الزم  اختیارات  اعطاء  -د

 در   استان  ریزیبرنامه  شورای  به  مذکور  اعتبارات  هایبرنامه
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  اعتبارات   جاییجابه  ساالنه   بودجه   قانون   احکام  چهارچوب

 .بود خواهد ساالنه بودجه قانون احکام براساس  ملی

 اداری  الزم  اختیارات  شده،تمام  قیمت   نظام  اجراء  برای  --ه

  پیشنهاد   با   که  اینامهآیین  موجب   به  مدیران،  به  ومالی

 .گرددمی تعیین رسدمی وزیران هیأت تصویب  به سازمان 

 واحدها   اختیار  در  شده  تمام   قیمت   براساس   که   اعتباراتی  -و

  پرداخت   از  پس  و  شده  تلقی  کمک  عنوان  به  گیرد،می   قرار

 منظور  قطعی  هزینهبه  ربط ذی  واحدهای  بانکی  حساب  به

 تحقق   به  نسبت   اجرائی  هایهدستگا   مدیران.  گرددمی

 مدت   در  تفاهمنامه  در  شده  بینیپیش  نتایج   و  اهداف

 خواهند  پاسخگو  نظارتی  نهادهای  به  و   مسؤول  خود  مدیریت

  باریک  ماهشش  هر  را  مربوطه  اقدامات  گزارش   موظفند  و  بود

 گزارش  است   مکلف  نیز  سازمان  و  نمایند   ارائه   سازمان  به

  بودجه  لوایح  ارسال   از  قبل  ماهیک  را  ماده  این  عملکرد 

 .نماید تقدیم مجلس به سالیانه

  تصویب   و   سازمان  پیشنهاد  با   که  هاییدستگاه  -۱  تبصره

  و  محصوالت  شدة  تمام  قیمت   محاسبه  امکان  وزیران  هیأت

 تمام   هزینه  محاسبه  طریق  از  باشند  نداشته   را  خود  خدمات 

 . نمود خواهند اقدام شده

 توسط   سال یک  ظرف  بایدمی  ماده  این  احکام  -۲  تبصره

 سال  از  و   شده  اجراء  کشور  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان 

  رعایت  با   فقط  قانون  این  موضوع  هایهدستگا   بودجه  ۱۳۸۷

 .باشدمی ارائه و تنظیم قابل ماده این مفاد

 ازطریق  شودمی  داده  اجازه  اجرائی  هایهدستگا   به  - ۱۷  ماده 

  غیردولتی  مؤسسات  و   ها شرکت   با   قرارداد  عقد  با   و  مناقصه 

 واحد   هر  قیمت   ،معین  کار  حجم  ،مشخص  فعالیت  براساس

 خدمات   از بخشی مشخص و شفاف طوربه کل قیمت  و کار

 مراجعه   عدم  صورت   در .  نمایند  تأمین  را  خود   موردنیاز

 برگزاری  قانون  رعایت   با   شودمی  داده   اجازه  ،متقاضیان

 مناقصه  تشریفات  ترک  طریق  از  سازمان  تأیید  و  مناقصات

 . گردد اقدام

  مربوط  وظایف  حسب   ماده   این  موضوع  یها شرکت   -تبصره

 کار  وزارت  یا   کشور  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان   توسط

  از   تخلف  درصورت   و  شده  صالحیت   تعیین  اجتماعی  وامور

 .گردندمی صالحیت  لغو ماده این حکم

  احکام   براساس   که  غیردولتیهای  بخش  کارمندان  - ۱۸  ماده 

  و   وظایف  از  قسمتی  یا   و  تمام  قانون،  این  در  شده  بینیپیش

  حسب  که  واگذاری  قابل   امور  سایر  و  دولتی  امور  تصدی

  دار   عهده  را  شد   خواهد  معین  مربوط  مقررات  و  قوانین

 تلقی   دولتی  غیر  کارفرمای  پوشش  تحت   کارکنان  باشند،می

  یا  و  تعهد  گونههیچ  اجرائی  هایهدستگا .  گردندمی

 .ندارند کارمندان این قبال در مسؤولیتی

  پوشش   تحت   کارمندان  با   موظفند  کارمندان  این  کارفرمایان

 و   قوانین  سایر  و   اجتماعی  وتأمین  کار  قانون  مطابق  خود

 یا   و  مقامات  پاسخگوی   و  نمایند   رفتار   مربوطه  مقررات

  های هدستگا .  بود  خواهند  رابطه  این  در  صالحذی  مراجع

 غیردولتی  بخش  کارفرمای  تخلف  درصورت  موظفند   اجرائی

 شده   دریافت  نامه ضمانت   محل  از  کارمندان  حقوق  احقاق  در

 .نمایند پرداخت را ربطذی کارمندان تعهدات 

 در  مستمر  ارتقاء  منظوربه  اجرائی  هایهدستگا   -۱۹  ماده 

 برای  بود،  خواهند   مجاز  خود   خدمات  ارائه  کمیت   و  کیفیت 

 نظیر   مدیریت   توسعه  یهازمینه  در  ایمشاوره  خدمات  انجام

  وظایف   پاالیش  و  بازنگری  ،مدیریتی  نوین   نظامهای  استقرار

 مدیریت  و  توسعه  ،تشکیالتی  ساختارهای  و  مأموریتها   و

  مراکز   با  اداری  نوین  فنآوریهای  و  انسانی  یها سرمایه

 تأیید   خصوصی  مؤسسات  و  دولتی  ، پژوهشی  ،آموزشی

 ربطذی  مقررات  رعایت  با  ،سازمان  توسط  شده  صالحیت 

 . نمایند قرارداد عقد

 انگیزه   ایجاد  منظوربه  مکلفند   اجرائی   هایهدستگا   -۲۰  ماده 

  خالقیت   و   اندیشه  و  فکر  از  مندیبهره  و  کارآیی  افزایش  و

  جلب   برای  مناسب   کار  و  ساز   خود  ربطذی  کارمندان

  در   آن  اثرگذاری  و  پیشنهادها   دریافت  و  کارمندان  مشارکت 

 نحوه  و  پیشنهادها   نظام.  آورند  فراهم  را  هاگیریتصمیم
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 با   که  بود   خواهد  اینامهآیین  براساس   پاداش   پرداخت 

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد

 اجرائی   هایهدستگا   ثابت   یا   و  رسمی  کارمندان  با   - ۲۱  ماده 

 واگذار  غیردولتی  بخش  به  آنها   وظایف  از  بخشی  یا   تمام   که

 . شد خواهد عمل ذیل روشهای از یکی به گرددمی

 دستگاه  یا   دستگاه  همان  واحدهای  سایر   به  انتقال  -الف

 . دیگر اجرائی

 . خدمت  سنوات بازخرید -ب

 تا   سه  مدت  برای   حقوق  بدون  مرخصی  با  موافقت   -ج

 .پنجسال

  فعالیتهای   و  وظایف  مجری  که  غیردولتی  بخش  به  انتقال  -د

 تغییر   به  کارمندان  تمایل  صورت  در.  باشدمی  شده  واگذار

 صندوق  تغییر  جاییجابه  هزینه  بازنشستگی   صندوق 

 .گرددمی  تأمین  دولت   توسط  مربوط  سوابق  حفظ   با   ربط ذی

 که   مأمور  شکل  به  غیردولتی  بخش  در  وظیفه  انجام  --ه

 . کندمی پرداخت  غیردولتی بخش را وی مزایای  و  حقوق

 به   دولتی  یهاشرکت   سهام  واگذاری  درصورت  -۱  تبصره

 مقررات   و   قوانین  شود،  غیردولتی  مذکور  شرکت   که  نحوی

 و  گردد می  اعمال  شده  واگذار  شرکت   برکارمندان  کار  قانون

 و   شوندمی  محسوب  جدید  کارفرمای  کارمندان  افراد،  این

 بازنشستگی   صندوق  تابع  کماکان  توانندمی  تمایل  درصورت

 . بمانند باقی  خود قبلی

 شرکت یا) دولت  مالکیت  حفظ با  که  مواردی در -۲  تبصره

  بخش   به  ربطذی  دستگاه  از  بخشی  برداریبهره  ( دولتی

  بخش   به   مربوط  کارمندان  مأموریت   گردد،   واگذار  غیردولتی

 ماده  این   اجرائی  نامه آیین.  باشدمی  مجاز  غیردولتی

 . رسدمی وزیران هیأت  تصویب به سازمان باپیشنهاد

 فوق   گانه  پنج  طرق  از  طریق  سه   تواندمی  کارمند  -۳  تبصره

. کند  اعالم  اجرائی  دستگاهبه  و  انتخاب  اولویت   ترتیب   به  را

 شده  تعیین  اولویت   به  باتوجه  است   مکلف  مربوطه  دستگاه

 .کند اقدام و انتخاب را  روشها  از یکی کارمند  سوی  از

 و   تقویت   منظوربه  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   -۲۲  ماده 

 آموزش،   برای  الزم  اقدامات  غیردولتی   بخش  از  حمایت

  موانع   رفع   مالی،  کمکهای  و  تسهیالت  ایجاد  سازماندهی،

  براساس  غیردولتی  بخش   از   خدمات  خرید  و  اداری

 وزیران هیأت  تصویب  به  سازمان  پیشنهاد  با   که   اینامهآیین

 .آورند عملبه رسد،می

 مجتمع   زائرسرا،  مهمانسرا،  هرگونه  اداره  و  ایجاد  -۲۳  ماده 

 فضاهای   ، آموزشی  و  درمانی  واحدهای   رفاهی،  مسکونی،

 اجرائی   هایهدستگا   توسط  آن  نظایر  و  تفریحی  ورزشی، 

 .باشد می ممنوع

 خود  قانونی  وظایف  براساس  که  هاییدستگاه  -۱  تبصره

 امور   از  برخی  انجام  دار   عهده  مردم  به  خدمات  ارائه  برای

 ماده  این  حکم  از  فصل  این  احکام  رعایت   با   باشند می  فوق

 . باشندمی مستثنی

  نیروی  نظر  از  که  زمانی  تا   کشور  محروم  مناطق  -۲  تبصره

  تصویب   با   اندنیافته  توسعه  متخصص  و  کارشناس   انسانی

 . باشندمی مستثنی ماده این حکم از وزیران هیأت

  کلیه   فصل   این  احکام  اجراء  راستای  در  - ۲۴  ماده 

 قانون   این   تصویب   تاریخ  از  موظفند   اجرائی  هایهدستگا 

 :دهند انجام را ذیل اقدامات 

  از   دستهآن  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه شش  حداکثر  -الف

  احصاء   را  است   غیردولتی   بخش  به  واگذاری  قابل  که  وظایفی 

  به   نسبت   فصل  این  در   مطروحه  راهکارهای  رعایت   با   و

  بیست  برنامه   هر  طی  که  نحوی  به.  نمایند  اقدام  آنها   واگذاری

 قابل   امور  در   دولت   هایتصدی  میزان  از  (%۲۰)  درصد

 .یابد  کاهش واگذاری

  این  (۵۱)  ماده  در  مذکور  استخدامی  مجوزهای  تعداد  -ب

  های هدستگا   کارمندان   تعداد  که  گردد  تعیین  نحوی  به   قانون

  یا  و  کنندمی  دریافت  مزایا   و  حقوق  نحو  هر  به  که  اجرائی
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 در  (%۲) درصد  دو  میزان  به  سال  هر  باشند می  قرارداد  طرف

 .یابد کاهش  قبل  سال به نسبت  غیرحاکمیتی امور

  روشهای   به  که  کارمندان  سوم  یک  معادل  حداکثر  -ج

  خدمت  از  موارد  سایر  و  استعفاء  بازخریدی،  بازنشستگی،

 .نمایند استخدام شوندمی خارج اجرائی هایهدستگا 

  از   قانون  این  ( ۸)  ماده  موضوع  حاکمیتی  وظایف  -۱  تبصره

 .هستند مستثنی ماده  این شمول

 قابل  وظیفه  شامل  ماده  این  اجرائی  نامهآیین  -۲  تبصره

 برای  دولت   حمایتهای  قانون،   این  درچهارچوب  واگذاری

 بخش  از  خدمات  خرید  نحوه  و  غیردولتی  بخش  توسعه

 واحدهای   کارمندان  تکلیف   تعیین  و   تعاونی  و  خصوصی

 تصویب   به  سازمان  پیشنهاد  به  بنا  موارد  سایر  و  شده  واگذار

 . رسدمی وزیران هیأت

 کشور   کل  بازرسی  سازمان  و  محاسبات  دیوان  -۳  تبصره

 کنترل  اجرائی  هایهدستگا   در  را   فصل  این  اجراء  موظفند 

 .نمایند قانونی برخورد متخلف مدیران با  و  نموده

 مردم  حقوق  - سوم  فصل 

 ،اجرائی  هایهدستگا   کارمندان   و  مدیران   -۲۵  ماده 

 اخالق  موازین  رعایت  با  باید  و   هستند  مردم  خدمتگزاران

 نموده   اداء  ورود  بدو  در  که  سوگندی  طبق  و  اداری  و  اسالمی 

 خود  وظایف  نمایندمی  امضاء  که  اداری  و  اخالقی  منشور  و

 درنظرگرفتن  با   و  مردم  به  خدمت   راه  در  احسن  نحو  به  را

 .دهند انجام آنها   قانونی هایهخواست  و  حقوق

 نامه  سوگند  متن  الذکر،فوق  منشور  مفاد  و  اصول  -۱  تبصره

 سازمان   پیشنهاد  با   اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  تعهدات  و

 ..رسدمی وزیرانهیأت تصویب به 

  وظایف  با   متناسب   توانندمی  اجرائی   هایهدستگا   -۲  تبصره

 مواردی  ،فوق  موارد  بر  عالوه  مربوط  دستگاه  خاص  شرایط  و

 اضافه   آن  به  وزیران  هیأت  مصوب  اخالقی  منشور  رعایت   با   را

 . نمایند

  و   حقوق  با   را  مردم   مکلفند  اجرائی  هایهدستگا   - ۲۶  ماده 

 و   نموده  آشنا   اجرائی  هایهدستگا   با   تعامل  در   خود  تکالیف

 سیمای  و  صدا  ویژهبه  جمعی  ارتباط  وسایل  طریق  از

 زمینه   این  در  عمومی  آگاهی  سطح  ایران  اسالمی  جمهوری

  مناسب   و  مطلوب  نحو  به  را  الزم   اطالعات  و   داده  ارتقاء  را

 .دهند قرار مردم دراختیار

 اجرائی  هایهدستگا   خدمات  از  استفاده  در  مردم  -۲۷  ماده 

 های هدستگا   برخوردارند،  یکسان  حقوق  از  مساوی  درشرایط

 و  زمان  مراحل،  ماه،  سه   ظرف  حداکثر  موظفند  اجرائی 

 و   مستند  را  آنها   تغییرات  و  خدمات  ارائه  استاندارد  و  کیفیت 

 در   و   برسانند  مردم  اطالع  به  مختلف  طرق   از  و  نمودهشفاف

 اجرائی  هایهدستگا   مسؤولین  تخلف،  هرگونه  بروز  صورت

  عهدهبه  را  آنان  شکایت  و  مردم  به  پاسخگویی   مسؤولیت 

 . داشت  خواهند 

  مردم   حقوق  تأمین  منظور  به  است   مکلف  دولت   -۲۸  ماده 

  کارمندان  عملکرد  از  مردم  رضایت   عدم  و  رضایت   مراجعان،  و

 و   استخدامی  قراردادهای   تمدید  و  انتصاب   ارتقاء،  در  را

  و   تشویقات  اعمال   و  استخدامی  امتیازات  سایر  از  مندیبهره

  ها،نامهشیوه  ها،نامه  آئین  کلیه  و  نموده  لحاظ  تنبیهات

 به   را  دولت   کارمندان  به  مربوط  استخدامی  و  اداری  ضوابط

 . منظورنماید مؤثر عامل یک  عنوان

 سازمانی   ساختار   - چهارم  فصل 

 طراحی  ،سازماندهی  مکلفند   اجرائی   هایهدستگا   -۲۹  ماده 

 در  مربوط  ویژگیهای  با   متناسب   را  خود  تشکیالت  تنظیم  و

 و  تهیه  سازمان   که  شاخصهایی  و  ضوابط  الگوها،  چهارچوب

 انجام  ذیل موارد رعایت  با  رسدمی وزیران هیأت تصویب  به

 : دهند

  مذکور راهبردهای  رعایت  با  سازمانی  یهاپست  سقف -الف

 سازمان   تأیید  و  دستگاه  پیشنهاد   با   و   قانون  این  دوم   فصل   در

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب  به
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  حداقل   مصوب  سازمانی   یها پست   سقف   و  تشکیالت  -ب

 پنجساله   برنامه  دو  از  پس  حداکثر  و   برنامه  یک  از  پس

  و   بازنگری  مورد  جدید  برنامه  احکام   و  سیاستها   با   متناسب 

 .گرفت  خواهد قرار مجدد تصویب

 مراتب   سلسله  و  کار  انجام   مراحل  نمودن  کوتاه  منظوربه  -ج

 ملی   اجرائی  هایهدستگا   در  مدیریتی  عمودی   سطوح  اداری،

 هرواحد   در  اجرائی  مقام  باالترین  احتساب   با   استانی  و

 :گرددمی تعیین ذیل قرار به سازمانی،

 .سطح (۴) در حداکثر:  دولتی مؤسسات وها  وزارتخانه -

 . سطح (۳) حداکثر :  استانی واحدهای -

 حداکثر :  همتراز  نواحی  و  مناطق  ،شهرستانی  واحدهای -

 .سطح (۲)

 .سطح یک:  کشوری تقسیمات واحدهای  سایر -

 تحت   که  مستقل  سازمانهای  و  ها وزارتخانه  از  هرکدام  -د

 حداکثر  توانندمی  شوند،می  اداره   جمهوررئیس  معاون  نظر

  یا  معاون  (۳)حداکثر  دولتی   مؤسسات  وسایر  معاون  (۵)

  نمایند   بینی پیش  خود  تشکیالتی  ساختار  در  مشابه  عناوین

 یهاپست   تعداد  و  وظایف  وتنوع  کار  حجم  با  متناسب   و

 یا   مدیر  یا   مدیرکل  (۵)  حداکثر   تواندمی  معاون  هر  سازمانی

 . باشد داشته مشابه عناوین یا  رئیس

  مؤسسات   رئیس  یا   وزیر  حوزه  نیاز  مورد  مدیریتی  یهاپست 

 بند  این  در  مذکور  مدیریتی  یهاپست   سرجمع  از  دولتی

 .شد  خواهد  تأمین

 در   مذکور  اجرائی  مقامات  برای  مشاور  یها پست   تعداد  --ه

  برای   و  (۱۰)  حداکثر   (۷۱)  ماده   (ج)  و  (ب)،(الف)بندهای 

 برای  و(۴)حداکثر  ماده  این  در  مذکور  اجرائی  مقامات  سایر

  پست  (۳)  حداکثر  کشوری  باگستره  دولتی  مؤسسات  رؤسای

 .گرددمی تعیین  مصوب  یهاپست  سقف در

 های هدستگا   سایر  و  هاوزارتخانه  سازمانی  واحدهای   -ی

  رعایت  با   (ها استانداری  استثناء  به)  استانها   مراکز  در  اجرائی

 سازماندهی   کل  اداره  سطح  در  حداکثر  قانون  این  (۲۹)  ماده

 . یابندمی تغییر سطح این در  موجود  سازمانهای و شوندمی

  وظایف  شرح  مطابق   اجرائی  هایهدستگا   کهصورتی  در  -ط

 ارائه   به   موظف  الزاماً  خود  مصوب  تشکیالت  و  قانونی 

 و   جمعیت  هفتادهزارنفر  از  کمتر  شهرستانهای  در  خدماتی

 که صورتی  در  باشند  جمعیت   هزارنفرسی  از  کمتر  هایبخش

 اداری   واحدهای   ساختمانهای  قانون  این  تصویب   درتاریخ 

 خود  ربطذی  کارمندان   موظفند  باشند  نشده  احداث  ربط ذی

 عنوان   به  که  بخش  و  شهرستان   مراکز  اداری  مجتمع  در  را

 گرددمی  ایجاد  بخشدار  و  فرماندار  نظر  تحت   نمایندگی

 .نمایند  خودداری  مستقل  واحدهای  ایجاد  از  و  نموده  مستقر

  برای  حکم  این  لغو  موجب   شهرها   گونه  این  جمعیت  افزایش

 و  پشتیبانی  هایهزینه.  گرددنمی  ربطذی  واحدهای

  کشور   وزارت  بودجه  در  هامجتمع  این  خدماتی

  با  شهرها   درسایر.  گرددمی  بینیپیش  ( ها استانداری)

 .باشدمی امکانپذیر بند این اجراء وزیران هیأت تشخیص

  تصویب   به   سازمان  پیشنهاد  با  بند  این  اجرائی  نامهآیین

 ..رسدمی وزیران هیأت

  نظر  تحت   که  مستقل  سازمانهای  و  هاوزارتخانه  -۳۰  ماده 

  با  ضرورت  صورت  در  شوند، می  اداره  جمهور  رئیس  معاون

 حسب   توانند می  وزیران  هیأت  تصویب   و  سازمان   تأیید

 کشوری   تقسیمات  سطوح  از  برخی   در   خود  قانونی   وظایف 

 واحدهای   کلیه  صورت  این  در.  باشند  داشته  سازمانی  واحد

 به  وابسته  مستقل  مؤسسات  و   وزارتخانه  یک   به  وابسته

 در   کشوری  تقسیمات  سطوح  از  یک  هر  در  جمهور  رئیس

 قرار  واحد  مدیریت   تحت   و   ادغام  سازمانی  واحد  یک

 .گیرندمی

 به   سازمان  تأیید  با   ماده  این  اخیر  حکم   از  استثناء  موارد

 .رسد می  وزیران هیأت تصویب

  تفصیلی   تشکیالت  مکلفند  اجرائی  هایهدستگا   -۳۱  ماده 

 را   آن  از  نسخه  یک  و  تهیه  (۲۹)  ماده  مفاد   رعایت   با   را  خود
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 ظرف   حداکثر  است  موظف  سازمان.  دارند   ارسال  سازمان  به

  عدم   یا   و  مغایرت  پیشنهاد،   وصول   تاریخ   از  ماه  سه  مدت

. نماید  اعالم  را  مذکور  شاخصهای  و  ضوابط  الگوها،  با   مغایرت 

  موارد  اصالح   از   پس  موظفند   ربطذی  اجرائی  هایهدستگا 

 .نمایند کسب  را سازمان   تأییدیه مغایر،

 متصدی   ،اجرائی  هایهدستگا   کارمندان   از   هریک  - ۳۲  ماده 

 کارگیری به  هرگونه  و  بود   خواهند  سازمانی  یهاپست   از  یکی

 مصوب  سازمانی  پست   داشتن  بدون   حقوق  پرداخت   و  افراد

 .است  ممنوع قانون این ابالغ از سال یک از پس

  با   خاص  شرایط  در  توانندمی  اجرائی  هایهدستگا   -تبصره

  مصوب،   سازمانی  یها پست   (%۱۰)درصدده  تا   سازمان  تأیید

 افرادی  مصوب  اعتبارات  سقف  در  و  استخدامی  تعهد  بدون

 سال یک  حداکثر  برای  معین  کار  یا  ساعتی   صورت  به  را

 . کارگیرندبه

  از   واحدهایی  داخلی   تشکیالت  تنظیم   -۳۳  ماده 

 موضوع )  شده  تمام   قیمت   براساس   که  اجرائی  هایهدستگا 

 و  بوده  آنها   برعهده  شودمی  اداره  (قانون  این«  ۱۶»  ماده

 به  ضوابط  با   تطبیق  جهت   را  خود   تشکیالت  از  اینسخه

 . داشت  خواهند  ارسال سازمان 

  پست  و  واحد  هرگونه  ایجاد  و  وظایف  شرح  تنظیم  -۳۴  ماده 

  وظایف   چهارچوب  در  صرفاً  اجرائی  هایهدستگا   در  سازمانی

 نظارت   به   مکلف  سازمان.  باشدمی  مجاز  آنها   مصوب  قانونی 

 .باشدمی کار این انجام حسن بر

  چهارچوب   در  موظفند   اجرائی  هایهدستگا   کلیه  - ۳۵  ماده 

 به  نسبت   سالیک  مدت  ظرف  حداکثر  فصل  این  احکام

 . نمایند اقدام خود  سازمانی ساختار اصالح پیشنهاد

  شهرستانها   در  مستقر  واحدهای   نیاز  مورد   یهاپست   -تبصره

 و  یافته   توسعه   وکمتر  نیافته  توسعه  بخشهای   و

 این   (۲۹)ماده موضوع یهاپست   سرجمع  از جدیدالتأسیس

 برای   بالتصدی  پست   نبود  درصورت.  شد  خواهدتأمین  قانون

 این   احکام  رعایت   با   است  موظف  دولت   الذکرفوق  واحدهای

 .نماید ایجاد جدید  پست  فصل

 اداری  خدمات و  اطالعات   فناوری   - پنجم  فصل 

 فرآیندهای   موظفند  اجرائی   هایهدستگا   -۳۶  ماده 

 افزایش   هدف  با   را  خود   کار  انجام  روشهای  و  موردعمل

 ،سرعت   نظیر  فعالیتها  کارآمدی  و  انسانی  نیروی  وریبهره

 رضایت   تأمین   و  امور  صحت   و  سالمت   ،کیفیت   ،هزینه  ،دقت 

 و   تهیه  سازمان  دستورالعمل  براساس   و  مردم  کرامت   و

 این   بار  یک  سال  سه  هر  حداکثر  و   اجراءگذارند  مورد به

 .دهند قرار اصالح  و  بازبینی مورد را روشها 

  و   امور  صحت   فعالیتها،  کارآمدی  و  وریبهره  میزان  -تبصره

 با   که  شاخصهایی  براساس   دولتی  خدمات  از  مردم  رضایت

 رسد،می  سازمان  تأیید  به  اجرائی  هایهدستگا   پیشنهاد

 مورد   ربطذی  هایهدستگا   همکاری  با   سازمان  توسط  سالیانه

 آنها  عملکرد  ارزیابی  در  آن  نتایج  و  گرفته  قرار  گیریاندازه

 . شودمی لحاظ

 بهبود   هدف  با   موظفند  اجرائی  هایهدستگا   - ۳۷  ماده 

  رعایت   با   و  مردم  به  خدمات   کمیت   و  کیفیت

 انجام   ترتیب به  را  زیر  اقدامات  ربطذی  هایدستورالعمل

 :  دهند

 خدمات   ارائه   شیوه  درخصوص  الکترونیکی  رسانی  اطالع -۱

  باید   متقاضی  که  مدارکی  و  آن   انجام  بندیزمان  با   همراه

 .نماید ارائه

 ابزار   طریق  از  خدمات  انجام  جهت   موردنیاز  فرمهای  ارائه -۲

 .الکترونیکی هایهرسان و

 حذف   و  الکترونیکی   صورتبه  شهروندان  به  خدمات  ارائه -۳

  دریافت   برای   اجرائی  دستگاه  به   مردم  حضوری  مراجعه  لزوم

 . خدمت 

 از   ماده  این   (۳)   و  (۱)  بندهای  اجراء  زمان  مدت  -تبصره

 تعیین  سال  سه  و  دو  یک،  ترتیب   به  قانون  این  تصویب   تاریخ

 .گرددمی
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 به  خدمات  ارائه  در  سهولت   و  تسریع  منظوربه   -۳۸  ماده 

 بخش  طریق  از  الکترونیکی  رسانیخدمات  واحدهای  ،مردم

. گردد می  ایجاد  شهرستانها   مراکز  در  دولتی  غیر  و  دولتی

 سال   پایان  حداکثرتا   موظفند   اجرائی  هایهدستگا   کلیه

  ارائه   قابل   طریق  این  از  که  خدماتی  از  دسته  آن   انجام  ۱۳۸۷

 دستورالعمل.  نمایند   ارائه   مراکز  این  توسط  را  باشد می

 .رسد می اداری عالی  شورای تصویب به ماده  این اجرائی

 جوییصرفه   منظوربه  موظفند   اجرائی  هایهدستگا   - ۳۹  ماده 

 و   اداری  فضاهای  و  ساختمانها  از  مناسب  برداریبهره  و

 فراهم   و  غیرضرور  هایهزینهوزائد  تشریفات  از  جلوگیری

  براساس  کارمندان  شغلی  سالمت   و  ایمنی  موجبات  آوردن

 و   تجهیزات  فضاها،  کارگیری به  استانداردهای  و  ضوابط 

 گردد،می  ابالغ  و  تهیه  سازمان   توسط  که  اداری  ملزومات

 .نمایند اقدام

 ظرف   حداکثر  موظفند   اجرائی  هایهدستگا   کلیه  -تبصره

 با  را  خود  استفاده  مورد   ساختمانهای   سال یک  مدت

  را  مازاد  فضاهای  و  داده  تطبیق  شده   یاد  استانداردهای

 دارایی   و  اقتصادی  کل  ادارات  به  استانها   در  مورد  حسب 

 اعالم   دارایی  و  اقتصادی   امور  وزارت   به  مرکز  در  و  استان 

 هیأت  تصویب   با   مورد  حسب   وزارتخانه  این  طریق  از  نمایندتا

 هایهدستگا   استان  وتوسعه  ریزی برنامه  شورای  یا   و  وزیران

 . گردد تعیین آن برداربهره

  اجرائی   هایهدستگا   شده  تعیین  مهلت   در  کهصورتی  در

 وزارت   به  را  مازاد  فضاهای  موظفند  حسابان ذی نکنند  اقدام

 .نمایند اعالم  فوق ترتیب  به اقدام جهت  متبوع کل اداره یا 

 تمرکز   و   اطالعاتی  ساخت   زیر  ایجاد  منظور  به  - ۴۰  ماده 

 خدمات   در  اطالعات   فناوری  از  استفاده  به   مربوط  امور

 و  احوال  ثبت   سازمان   طریق  از  است   موظف  دولت   اداری،

 کلیه  مشارکت   و  ایران  اسالمی  جمهوری  پست  شرکت

 طراحی،   را  ایرانیان  اطالعات   پایگاه  اجرائی  هایهدستگا 

 .اجراءنماید و ساماندهی

 پستی   کد   و  ملی  شماره  از  استفاده  با   پایگاه  این  -۱  تبصره

 اطالعات  و  ها داده  اتصال  و  هدایت  ساماندهی،  طریق  از

 .گرددمی تشکیل دستگاهها   موجود

 سال  پایان  تا   موظفند   اجرائی  هایهدستگا   کلیه  -۲  تبصره

 با   را   خود   به  مربوط  هایهداد  اطالعات  هایهپایگا   ۱۳۸۶

 .نمایند آماده پستی کد و  ملی شماره از استفاده

 به  و  تهیه  سازمان  توسط  ماده  این  نامهآیین  -۳  تبصره

 . خواهدرسید  وزیران هیأت تصویب

 انجام  حسن  بر  نظارت   و   پیگیری  مسؤول  سازمان  -۴  تبصره

 و   خدمات  ارائه  هرگونه.  باشدمی  ماده  این  در  مصرح  تکالیف

  و  افراد  شناسایی  به  نیاز   که  مراجعانی  با   ارتباط  برقراری 

 بدون   ۱۳۸۸  سال  از  باشد می  آنها   استقرار   محل  آدرس 

  های هدستگا   توسط  کدپستی   و  ملی  شماره  از  استفاده

 .باشد می ممنوع اجرائی

 خدمت  به  ورود   - ششم  فصل 

 استخدامی   صالحیت   تعیین  و   خدمت   به  ورود  - ۴۱  ماده 

 اجرائی  هایهدستگا   در  استخدام  داوطلب  که  افرادی 

 و  مصوب  تشکیالت  ،صادره  مجوزهای   براساس   باشندمی

 . شودمی انجام فرصتها  برابری و شایستگی مراتب   رعایت 

  اجرائی  هایهدستگا   در  استخدام  عمومی  شرایط  - ۴۲  ماده 

 : از عبارتند 

  چهل  حداکثر   وتمام  سال   بیست   سن  حداقل  داشتن  -الف

 بامدرک   متخصصین  برای  و   رسمی  استخدام  برای  سال

 . سالپنج و چهل دکتری تحصیلی

 .ایران تابعیت  داشتن -ب

 برای   قانونی   معافیت  یا   ضرورت  دوره  خدمت   انجام  -ج

 .مردان

 .مخدر مواد و  دخانیات به اعتیاد عدم  -د

 .مؤثر  جزائی محکومیت سابقه نداشتن --ه
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 مدارک  یا   و   دانشگاهی  تحصیلی  مدرک  دارابودن  -و

 احراز  شرایط  در  همتراز  مدارک  که  مشاغلی  برای) همتراز

 (. است  شده بینی پیش آنها 

  انجام  برای   توانایی  و  روانی  و   جسمانی  سالمت   داشتن  -ز

  با   که  اینامه  آئین  براساس   شوند می  استخدام  که کاری

 . رسدمی وزیران هیأت  تصویب  به سازمان پیشنهاد

 شده   شناخته  ادیان  از   یکی  یا   اسالم  مبین  دین  به  اعتقاد  -ح

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در

 .ایران  اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -ط

  خدمت   مدت   و   حقوق  تعیین  و   موقت   کارگیریبه  -۱  تبصره

 انجام   خود  خاص  مقررات  و  قوانین  حسب   خارجی  اتباع

 .شد  خواهد

 مشاغل   در  اجرائی  هایهدستگا   در  افراد  استخدام  -۲  تبصره

 آنان  توانایی  احراز  به  منوط  باالتر  و  کارشناسی  و  تخصصی

  که   باشدمی  اطالعات   فناوری  عمومی  و  پایه  مهارتهای  در

 و  تهیه  سازمان   توسط  مذکور  مهارتهای  محتوای  و  عناوین

 .شد خواهد ابالغ

  براساس   آنان  هایهخانواد  و  ایثارگران   استخدام  -۳  تبصره

 . بود  خواهد  خود به مربوط  مصوب  قوانین

 . است  باقی  خود  قوتبه  گزینش  مقررات  و  قوانین  -۴  تبصره

  با یا   و دیپلم  تحصیلی  مدرک با   افراد  کارگیریبه  -۵  تبصره

  یا  موارد  در  ماده  این  در  مذکور  رقم  کمتراز  سن  حداقل

  فرزندان   برای  و   مشخص  زمان  مدت  برای  خاص  مناطق

  تصویب  به  سازمان  پیشنهاد  با   که  مشاغلی  در  صرفاً  شهدا

 . باشدمی مجاز  رسدمی وزیران هیأت

  در   که  صورتی  در  توانندمی  اجرائی  هایهدستگا   - ۴۳  ماده 

 بر   عالوه  شرایطی  خود  عمل  مورد   قبلی  مقررات  و  قوانین

 عمل  مالک  را  آن  باشند،  داشته  قانون  این  (۴۲)  ماده  شرایط

 .دهند قرار

  از   پس  اجرائی  هایهدستگا   در  افراد  کارگیریبه  - ۴۴  ماده 

  نشر  عمومی  طور  به  که  عمومی  امتحان  در  شدنپذیرفته

 امکانپذیر  تخصصی  مسابقه  یا   امتحان  نیز  و  گردد می  آگهی

  عمومی   امتحان  برگزاری  نحوه  به  مربوط  دستورالعمل.  است 

 .رسدمی مدیریت توسعه  شورای  تصویب به تخصصی و

 خدمت   به  ورود  - هفتم   فصل 

 در  استخدام  قانون،   این  تصویب   تاریخ  از   - ۴۵  ماده 

 .پذیرد می انجام ذیل  روش  دو به اجرائی هایهدستگا 

  در   ثابت   یهاپست   تصدی  برای  رسمی  استخدام  -الف

 .حاکمیتی مشاغل

 برای  و  سازمانی  یهاپست   تصدی  برای  پیمانی  استخدام  -ب

 .معین مدت

 به  عمل  مورد  قوانین   موجب  به  که  کارمندانی   -۱  تبصره

 به  قانون  این  مقررات  رعایت  با  انددرآمده  رسمی  استخدام

 . داد خواهند ادامه رسمی استخدام صورت

 به  باتوجه  ماده  این  (الف)بند  موضوع  مشاغل  -۲  تبصره

  پیشنهاد  به  بنا  قانون  این  ( ۸)ماده  در  مذکور  ویژگیهای

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب  به سازمان 

 قرارداد  مدت  انتهای   در   پیمانی  کارمند  سن  -۳  تبصره

 تخصصی  مشاغل  برای  و  سالپنج  و  شصت   از  نباید  استخدام

 .کند تجاوز  سال هفتاد از

 تصدی   مورد  وشغل  خدمت  محل  تعیین  -۴  تبصره 

 مورد  در  و   گرددمی  مشخص  نامهپیمان  در  پیمانی  کارمندان

 .باشدمی ربطذی اجرائی دستگاه عهدهبه رسمی کارمندان

  را   رسمی  استخدام  به   ورود  شرایط  کهکسانی  - ۴۶  ماده 

 دورهیک  رسمی  خدمت   به  ورود   از  قبل  نمایندمی  کسب 

 نمود   خواهند  طی  باشدمی  سال  سه  آن  مدت  که   را  آزمایشی

  کارمندان  جزء  خدمت   بدو  از  ذیل  شرایط  احراز  صورت  در  و

 :شد خواهند   منظور رسمی
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  ، ( اخالقی  و  اعتقادی  علمی، )  لیاقت  از  اطمینان  حصول  -الف

 به   خدمت   روحیه  نوآوری،  خالقیت،  کار،به  عالقه  کاردانی،

 الزم   امتیاز  کسب   طریق  از  اداری  انضباط  نظم  رعایت   و   مردم

 کارمندان  صالحیت   تعیین  تخصصی  کمیته  تشخیص  با 

 .رسمی

 .الزم امتیاز کسب و  آموزشی هایهدور طی -ب

 .گزینش تأیید -ج

 آزمایشی   دوره  پایان   یا   ضمن  در  کهدرصورتی  -۱  تبصره

 استخدام   به   تبدیل  یا   و  خدمت   ادامه  شرایط  کارمندان

 رفتار   ذیل  روشهای   از  یکی   به  وی   با   ننمایند  کسب  را  رسمی

 :شد  خواهد

 .الزم شرایط احراز برای دیگر دوساله مهلت  اعطاء -الف

 . پیمانی استخدام به وضع تبدیل -ب

 . حکم لغو -ج

  و   آزمون  در  شرکت   درصورت  پیمانی  کارمندان  با   -۲  تبصره

 برای  شدن   پذیرفته  و  (۴۲)  ماده   موضوع  صالحیتهای  احراز

 رفتار  زیر  شرح  به  حاکمیتی  مشاغل   در  رسمی  استخدام

 .شد  خواهد

 .شودمی  محسوب  رسمی  سوابق  جزو  آنها   پیمانی  سوابق -۱

 ( الف)بند  موضوع  سن  سقف   به  آنها   خدمت   سنوات  سابقه -۲

 . شودمی اضافه خدمت  به ورود  فصل (۴۲) ماده

  و   تهیه  سازمان   توسط  ماده   این  اجرائی  نامه  آئین  -۳  تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب  به

 غیر  مؤسسات  و  ها شرکت   کارمندان  کارگیریبه  - ۴۷  ماده 

 اختیارات  و  وظایف  از  بخشی  یا   تمام  انجام  برای  دولتی

 عنوان   هر  تحت   اجرائی  هایهدستگا   سازمانی  یهاپست 

 گونه  این  کارمندان  خدمات   از  استفاده  و  باشد می  ممنوع

 قانون  این  (۱۷)  ماده  براساس  صرفاً  مؤسسات  و  ها شرکت 

 .است  امکانپذیر

  خدمت  از  ذیل  حاالت  از  یکی  در  رسمی  کارمندان  - ۴۸  ماده 

 : گردندمی منتزع اجرائی دستگاه در

 .ربطذی  قوانین  طبق  کلی  کارافتادگی  از  یا   و  بازنشستگی -

 .استعفاء -

 عملکرد   ارزیابی  از  ضعیف  نتایج  کسب   دلیل  به   بازخریدی -

 براساس )  متناوب  چهارسال  یا  متوالی  سالسه  در  کارمند 

 وزیران  هیأت  تصویب  به  سازمان  پیشنهاد   با  که  اینامه  آئین

 (.رسد می

 (.۱۲۲) ماده براساس  بخدمت  آماده -

 . ربطذی قانونی مراجع احکام موجب  به انفصال یا  اخراج  -

  از  قانونی  مراجع  احکام  موجب   به  که  کارمندانی  -۱  تبصره

 استخدام   اجازه  انفصال  مدت  در  گردندمی  منفصل   خدمت 

 نخواهند   را  اجرائی  هایهدستگا   در  اشتغال  هرگونه  یا   و

 . داشت 

 گردند،می  اخراج  اجرائی  دستگاه  از  که  کارمندانی  -۲  تبصره

 همان   در   مجدد  اشتغال  هرگونه  یا  و  استخدام  اجازه

 .داشت  نخواهند را  اجرائیدستگاه

 تحقق   به   منوط  پیمانی  کارمندان  داد  قرار  تمدید  -۴۹  ماده 

 : باشدمی ذیل شرایط

 . کارمندان سازمانی پست  استمرار -

 از   رضایت   و   عملکرد  ارزیابی  از  مطلوب  نتایج  کسب  -

 .کارمند  خدمات 

 .رجوع ارباب  و مردم  رضایت  جلب  -

 مورد  شغل  زمینه  در  تخصصی  و  علمی  سطح  ارتقاء -

 .تصدی

  پیمانی   کارمندان  با   قرارداد   تمدید   عدم   درصورت  -تبصره

 .شد خواهد  عمل مربوط مقررات و  قوانین  مطابق

 بیمه  مزایای  از   استفاده  مشمول  ، کارمندان   -۵۰  ماده 

 . بود خواهند مربوط مقررات و  قوانین  مطابق  بیکاری
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 اجرائی  هایهدستگا   استخدام  مجوزهای  مجموع  - ۵۱  ماده 

 تعیین  پنجساله  هایبرنامه  در  قانون  این  دوم  فصل  رعایت   با 

 با   دولتی  مؤسسات  و  ها وزارتخانه  از  هریک  سهم  و  گرددمی

 . رسدمیوزیران هیأت  تصویب  به سازمان پیشنهاد

  هایهدستگا   در  انسانی  نیروی  کارگیریبه  گونه  هر  -تبصره

  قانون   خالف  ماده  این  موضوع  مجوزهای  از  خارج  اجرائی

 به  وجهی  هرگونه  پرداخت   و  باشد می  ممنوع  و  محسوب

 غیر   تصرف  شوندمی  گرفته  کار  به  مجوز  بدون   کهافرادی

 .گرددمی محسوب عمومی اموال در  قانونی

  اجرائی   هایهدستگا   در  افراد  کارگیریبه  نوع  هر  - ۵۲  ماده 

 ( ۳۲)  ماده  وتبصره  (۴۵)ماده  در  مندرج  حاالت  از  غیر  به

 .باشدمی ممنوع قانون این

 شغلی   ارتقاء   و  انتصاب   - هشتم   فصل 

  رعایت   با   باید   کارمندان  شغلی  ارتقاء  و   انتصاب  -۵۳  ماده 

 و   شایستگی   احراز  از  پس  و  الزم  تجربی  و  تحصیلی  شرایط

 .گیرد  صورت آنان قبلی مشاغل در  موفق عملکرد 

 در   ثبات  ایجاد  و  شایستگی  نظام  استقرار  منظوربه   -۵۴  ماده 

  را   زیر  اقدامات  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   ، مدیران  خدمت 

 : دهند انجام

 مدیریت  یها پست   به  افراد  انتصاب  و  انتخاب  در  -الف

  از   افراد  تا   نموده  تعیین  را  الزم  تخصصی  شرایط  ،ایحرفه

  مواردی   در.  یابند  ارتقاء  باالتر  مراتب   به  شغلی  ارتقاء  مسیر

  با  باشد،  نداشته  وجود  انتخاب  امکان  طریق  این  از  که

 . پذیرد می  صورت  انتخاب  ،الزم  تخصصی  امتحانات  برگزاری

 درصد  پانزده   حداکثر   برای  توانند می  اجرائی  هایهدستگا 

  رعایت   با )  شایسته  افراد  از  ایحرفه  مدیریت   سمتهای  (۱۵%)

  سلسه  رعایت   بدون  ،شغل  به  نسبت   شاغل   تجربه  و  تخصص

 . نمایند استفاده دستگاه از خارج (مدیریتی مراتب 

 سیاسی   مدیریت   ی هاپست   متصدیان  نصب   و  عزل  -ب

 مسیر  رعایت   به  الزام  بدون  (قانون  این  (۷۱)  ماده  در  مذکور)

 .باشدمی باالتر مقامات اختیارات از شغلی ارتقاء

 چهارساله   ایحرفه  مدیریت   یهاپست   در  خدمت   دوره  -ج

  از   قبل  افراد  سمت   تغییر.  است   بالمانع  آن  تمدید  و  باشد می

 به   سازمان  پیشنهاد  با   که  اینامهآیین  براساس   مذکور  مدت

 .باشدمی امکانپذیر رسد می  وزیران هیأت تصویب

  زیر  یهاشرکت   مجموع  ماده  این  اجراء  در   -۱  تبصره

  مدیران  انتصاب  برای  تخصصی  مادر  شرکت   یک  مجموعه

 . گرددمی تلقی اجرائی دستگاه یک

  از   یکی  ، اجرائی  هایهدستگا   از  یک  هر  در  -۲تبصره

 و (د) بندهای  در مذکور اجرائی مقامات معاونین یهاپست 

  و   عزل  و  گرددمی  تلقی  ثابت   قانون  این  (۷۱)  ماده  (-ه)

 پیشنهاد  با   که   است  اینامهآیین  براساس   آن  متصدی  نصب 

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویب  به سازمان 

 مسیر   ارتقاء  امکان  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   -۳  تبصره

 برای   رقابتی   فضای   در  مربوطه  امتیازات  به  باتوجه   را  شغلی

 . نمایند فراهم  کارمندان کلیه

  مدیران   قانون  این  (۷۱)  ماده  در  مذکور  مدیران  -۴  تبصره

 .گردندمی تلقی ای حرفه  مدیران  بقیه و سیاسی 

 ی هاسرمایه  حفظ  منظوربه  است   مکلف  سازمان  -۵۵  ماده 

  یهاپست   احراز  شرایط  واجد  افراد  شناسایی  و  انسانی 

  جهت   مدیران   اطالعات  بانک  ایجاد  به  نسبت  مدیریت

 . نماید اقدام ربطذی مدیران و مقامات استفاده

  های هسامان  و   ها برنامه  است   موظف  سازمان  - ۵۶  ماده 

 و   وظایف  با   متناسب   مدیران   آموزش  برای  را مؤثری اجرائی

  کشور  اجرائی  هایهدستگا   و  بخشها   در  موردانتظار  نقشهای 

 طی  به  منوط  مدیران  ارتقاء  و  انتصاب   هرگونه  و  نماید  تنظیم

 . باشدمی ربطذی هایهدور

 تخصصی   شرایط  و  فصل  این  اجرائی  دستورالعمل  - ۵۷  ماده 

 مسیر   ارتقاء  ونحوه  ایحرفه  مدیریت  یهاپست   عمومی  و

 اداری   عالی  شورای  تصویب به  سازمان  پیشنهاد  با   شغلی

 .رسد می

 کارمندان   توانمندسازی  - نهم  فصل 



 شناسنامه قانون|  ۲۴

 کارایی  سطح  ارتقاء  منظوربه  است   موظف  سازمان  - ۵۸  ماده 

  کارمندان  آموزش   نظام  ،اجرائی  هایهدستگا   اثربخشی  و

 با   همراه  که  نماید  طراحی  ایگونهبه  را  اجرائی  هایهدستگا 

 شغل   با   کارمندان   نگرش   و  مهارت  ،دانش  ساختن  متناسب 

 مستمر   مشارکت  جهت   را  الزم  هایهانگیز  موردنظر،

 که  نحوی  به  نماید  تأمین  آموزش   فرآیند  در  کارمندان

  برقرار   آموزش   و  مدیران  و  کارمندان  ارتقاء  بین   ایرابطه

 مقررات  براساس   آموزشی  ساعت   سرانه  حداقل  از  و   گردد

 . گردند برخوردار سال هر در  مربوط

  این   مقررات  رعایت   با   مکلفند   اجرائی  هایهدستگا   - ۵۹  ماده 

 آموزشی   هایبرنامه  ،دولت   کارمندان  آموزش   نظام  و   قانون

 .نمایند تدوین را  خود کارمندان

  هایبرنامه  قالب   در  توانندمی  اجرائی  هایهدستگا   -تبصره

 نیاز   مورد  آموزشی  هایهدور  اجراء  برای  مصوب  آموزشی

 قرارداد  انعقاد  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها دانشگاه  با   خود

 مراحل   کلیه   توانندمی  مزبور  هایهدستگا   همچنین.  نمایند

  و   آموزشی  فعالیتهای  و  ها دوره  ارزشیابی  و  اجراء  ، طراحی

 پژوهشی   و  آموزشی  مراکز  و  مؤسسات  به  را  خود   پژوهشی

 به  آنها   تخصصی  و  فنی  صالحیت   که  غیردولتی   و  دولتی

 .نمایند واگذار باشد، رسیده سازمان تأیید

 مدرک  اخذ  منجربه  که  آموزشی  بورسهای   کلیه  -۶۰  ماده 

 خارجی  دولتهای   سوی   از  و  گرددنمی  دانشگاهی  تحصیلی

 گیردمی  قرار  دولت   دراختیار  المللیبین  مؤسسات  طرف  از  یا 

  اجرائی   هایهدستگا   وظایف   با  متناسب   سازمان،  طریق  از

  برگزار   دوجانبه  قرارداد  طبق  که  هاییدوره.  گرددمی  توزیع

 .شد  خواهد اقدام مربوط  اجرائی دستگاه توسط شود می

 مدرک   اخذ  به  منجر  که  آموزشی  هایهدور  و  بورسها  -تبصره

  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزارت  نظر  با   شودمی  دانشگاهی

 توزیع   مورد  حسب   فناوری  و   تحقیقات  علوم،  و  پزشکی 

 .گرددمی

  زمان   از  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  اعزام  -۶۱  ماده 

 به   منجر  که  آموزشی  هایهدور  طی  برای  قانون  این  تصویب

 و   داخل  در  گرددمی  آن   معادل  یا   و  دانشگاهی   مدرک  اخذ

  از   استفاده  و  مربوطه   هایهدستگا   هزینه  با   کشور  از  خارج

 .باشدمی ممنوع آموزشی مأموریت 

 . باشندمی خود خاص مقررات مشمول ایثارگران -تبصره

 توانمندسازی  به  نسبت   همواره  موظفند  کارمندان  - ۶۲  ماده 

.  نمایند  اقدام  خود   شغلی  تواناییهای  و  مهارتها   افزایش  و

  افزایش   برای  الزم   الگوهای  و   ها شیوه  اجرائی  هایهدستگا 

 توسط   که  را  خود  کارمندان   مداوم  سنجیتوان  و   توان

 .گذارد اجراءخواهند مورد به  شودمی ابالغ و تهیه سازمان 

 و   سازمان   پیشنهاد  به  فصل  این  اجرائی  نامه  آئین  -۶۳  ماده 

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب  به

 مزایا   و  حقوق  - دهم   فصل 

  اجرائی   هایهدستگا   کارمندان   پرداخت   نظام  - ۶۴  ماده 

 ویژگیهای   سایر  و  شاغل  و  شغل  عوامل  ارزشیابی  براساس

 نتایج   از  حاصل   امتیاز.  بود  خواهد   موادآتی  در  مذکور

 ریالی،   ضریب   در  ضرب  فصل   این  در  مذکور  عوامل  ارزشیابی

  برای  و  گیردمی  قرار  کارمندان   ومزایای  حقوق  تعیین  مبنای

 همین   به   نیز  بگیران   مستمری   یا   موظفین  و  بازنشستگان

 . گرددمی تعیین میزان

 شاخص   به  باتوجه  ماده  این  در  مذکور  ریالی   ضریب   -تبصره

  به   و  بینی پیش  ساالنه  بودجه  الیحه  در  زندگی   هزینه

 .رسدمی اسالمی شورای  مجلس تصویب

 عواملی  براساس  قانون   این   مشمول  مشاغل  کلیه  -۶۵  ماده 

 سطح   ،ها مسؤولیت   و   وظایف  پیچیدگی  و   اهمیت   نظیر

  یا  جدول  طبقات  از  یکی   به  نیاز  مورد  مهارتهای  و  تخصص

 . یابندمی اختصاص شغل حق  جداول

 و   (۲۰۰۰)مشاغل  ارزشیابی  جداول  یا   جدول  امتیاز  حداقل

 . باشدمی (۶۰۰۰)آن حداکثر 

 حداکثردر  ویژگیها،  با   متناسب   مشاغل  از  هرکدام  -۱  تبصره

 بندی طبقه  عالی  و  خبره  ارشد،  ،پایه  مقدماتی،  رتبه،  پنج
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  یا   جدول  طبقات  از  یکی  بهها  رتبه  از  هرکدام  و  گردندمی

  خبره  هایرتبه.  یابدمی  اختصاص  ماده  این  موضوع  جداول

 . یابدمی اختصاص باالتر و   کارشناسی مشاغل به عالی و

 قرار  مقدماتی  رتبه  در   استخدام  بدو  در  مربوط   شاغلین

 میزان   خالقیت،  و  ابتکار  نظیر  عواملی  براساس   و  گیرندمی

 هایهدور  طی  برجسته،   خدمات  انجام  مهارتها،  افزایش

 براساس  رجوع  ارباب  رضایت   جلب   میزان  و  آموزشی

 شورای   تصویب   به  مشاغل  ویژگیهای  با   متناسب   که  ضوابطی

  مکتسبه   امتیازات  حسب   و  ارزیابی  رسدمی  مدیریت  توسعه

  خبره   ارشد،  پایه،  سطوح  به  مربوط  تجربه  مدت  حداقل  وطی

  مصوب   ضوابط  طبق  که  نخبگانی.  یابند می  ارتقاء  عالی   و

 که   افرادی  و  شوند می  تعیین  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای

  مهارت  و  تجربه از  استخدام  بدو   در  عمومی  شرایط  بر   عالوه

  پیشنهاد   به  کهاینامهآیین  طبق  هستند  برخوردار  الزم

 از   برخی  طی  از  رسدمی  وزیران  هیأت  تصویب   به  سازمان 

 . گیرندمی قرار دیگر  هایرتبه از یکی در و  معاف ها رتبه

 با  متناسب   سرپرستی  و  مدیریت   عناوین  کلیه  -۲  تبصره

 نظارت  و  سرپرستی  حیطه  ،هامسؤولیت   و  وظایف  پیچیدگی

 از   یکی  در   مربوط  عوامل  سایر  و  شغلی  حساسیتهای  و

 آن  امتیاز  حداقل  که  مدیریت   العادهفوق  جدول   طبقات 

 . گیرندمی قرار است، (۵۰۰۰) آن حداکثر و (۵۰۰)

 وزارت   وقت   تمام  آموزشی  مشاغل  طبقه  امتیاز  -۳  تبصره

  بهداشت،   وزارت  درمانی  و  وبهداشتی  پرورش   و  آموزش

 با   شغل  حق  جداول  یا   جدول  در  پزشکی  آموزش   و  درمان

 .گرددمی  محاسبه (۱/۱)  ضریب 

 عواملی   براساس  قانون  این   مشمول  شاغلین  کلیه  -۶۶  ماده 

 بر  عالوه)  مهارت  و  آموزشی   هایهدور  تحصیالت،  نظیر

 سنوات  ،( مربوط  شغل  طبقه  اولین  در  مذکور  شرایط  حداقل

 و   (۱۰۰۰)  حداقل  که  شاغل  حق  امتیاز  از   تجربه   و  خدمت 

 .گردندمی مندبهره ،باشدمی امتیاز (۴۵۰۰) حداکثر 

 درصد پنج  و  هفتاد   از  شاغل  هر  برای  ماده  این  حداکثرامتیاز

 .کرد نخواهد تجاوز وی  شغل امتیاز (۷۵%)

 تحصیل  علمیه  هایهحوز  در  که  افرادی  و   هنرمندان  -تبصره

 به   سازمان  پیشنهاد  با   که  اینامهآیین  براساس   اندنموده

 تحصیلی   رسمی  مقاطع  با   رسدمی  وزیران   هیأت  تصویب

 .گردندمی  همتراز

های هتبصر  و  (۶۵)ماده  موضوع  جداول  یا   جدول  - ۶۷  ماده 

 هیأت  تصویب   به   سازمان  پیشنهاد  به  بنا   آن  (۲)  و  (۱)

  طبقات   و  مشاغل  از  هرکدام  تخصیص  و  رسد می  وزیران

  پیشنهاد   با   شغل  حق  جداول  طبقات  از  یکی  به  آن  شغلی

 اجراء   برای  و  انجام  مدیریت   توسعه  شورای   توسط   سازمان 

  مربوط  عوامل  ارزیابی.  گرددمی  ابالغ  اجرائی  هایهدستگا   به

  تصویب  به  سازمان  پیشنهاد  با   که  ضوابطی  براساس   شاغل  به

 انجام   اجرائی  هایهدستگا   توسط  رسدمی  مذکور  شورای 

 .نمایدمی نظارت  امر این اجراء بر سازمان و خواهدشد

 و  (۶۵) ماده  موضوع   پرداختهای  بر   عالوه  -۶۸  ماده 

 گردد می  تلقی  ثابت   حقوق   که   (۶۶) ماده  و  آن  هایه تبصر

 پرداخت  قابل   کارمندان   به  زیر  شرح  به  یهای  هالعادفوق

 :باشد می

 هوا   و  آب  بدی  و  یافتهتوسعه  کمتر  مناطق   العاده فوق  -۱

 مدارک  دارای  آنها  شاغلین  که   تخصصی  مشاغل  برای

 میزان   به  تا   باشندمی  باالتر   و  ارشد  کارشناسی   تحصیلی

 سایر   برای  و  ثابت   امتیازحقوق  (%۲۵) درصد  پنج  و  بیست 

 از   هرکدام  ثابت   حقوق  (%۲۰)درصد  بیست   تا   مشاغل 

 این   فهرست .  شد   خواهد  پرداخت   شرایط  واجد   کارمندان

 به   سازمان  پیشنهاد  با  پنجساله  برنامه  دوره  هر  در  مناطق

 .رسد می  وزیران هیأت تصویب

  مدت   و  جانبازی  درصد  با   متناسب   ایثارگری   العادهفوق  -۲

 امتیاز   (۱۵۰۰) تا   اسارت  ومدت  درجبهه  داوطلبانه  خدمت

 تعلق   امتیاز(۷۵۰)  تا   دولتی  هاینشان  دارندگان   وبه

 .گیردمی



 شناسنامه قانون|  ۲۶

 مناطق   در  جنگ  زمان  در  که  بازنشستگان  و  کارمندان

  هرسال   ازاء  به   اند  بوده   اداری  خدمت   مشغول  جنگزده

 . شودمی  نظرگرفته  در  امتیاز  (۱۲۵)  جنگ  زمان   در  خدمت 

 متعارف  غیر  محیطهای  در  کار  و  کار  سختی  العادهفوق  -۳

 ، روانی  بیماران   با   کار  ، شیمیایی   مواد  و  اشعه  با   کار  نظیر

 مراقبتهای  و  سوختگی  بخشهای  در  و   اورژانس  در  و  عفونی

 مواد   با   کار  مورد  در  و  امتیاز  (۱۰۰۰)  تا   بیمارستانی  ویژه

 شده  یاد   امتیاز  دریا،  اعماق  در  وکار  منفجره  و   زا  آتش  سمی،

 .بود   خواهد  افزایش  قابل  برابر  سه   تا   وزیران  هیأت  تصویب   با 

 شاغل   مرد  کارمندان  به  اوالد  و   مندیعائله  هزینه  کمک  -۴

 دارای  که  قانون  این  مشمول   بگیروظیفه  و   بازنشسته  و

  معادل   فرزند  هر  برای  و  امتیاز  (۸۰۰) معادل  باشند می  همسر

  اوالدی  برای  سن  حداکثر.  فرزند  سه  حداکثر   و  امتیاز  (۲۰۰)

 ادامه  شرط  به  کنندمی  استفاده  بند  این  مزایای   از  که

  و  تمام  سال(۲۵)  فرزند،  بودن  شاغل  غیر  نیز  و  تحصیل

 زن   کارمندان.  بود  خواهد  اناث  اوالد  برای  شوهر   نداشتن 

 که  قانون  این  مشمول  بگیر  وظیفه  و   بازنشسته  و  شاغل

 افتاده  کار  از  یا  و  معلول  آنان  همسر  یا  و  نبوده  همسر  دارای

  فرزندان   مخارج  متکفل  تنهایی  به  خود  یا   و  باشدمی  کلی

 بند  این  موضوع  مندی  عائله   هزینه  کمک  مزایای  از  هستند

 به   کلی  کارافتاده  از  و  معلول  فرزندان.  شوندمی  مند بهره

 سقف   محدودیت   مشمول   ربطذی  پزشکی  مراجع  تشخیص

 .باشند نمی مزبور سنی

  ت ی ری ( قانون مد ۶۸( ماده ) ۴بند )  ر یقانون تفس 

 ( ۱۸/۱۱/۱۳۹۰)مصوبه   یخدمات کشور 

 : هیاستفسار موضوع 

وظ  ایآ و  بازنشسته  و  شاغل  زن    ر ی بگ   فهیکارمندان 

مد قانون  کشور  ت ی ریمشمول  مصوب   ی خدمات 

دارا   ۸/۷/۱۳۸۶ و    یکه  نبوده  آنان   ایهمسر  همسر 

 یی خود به تنها  ایو    باشد می  یازکارافتاده کل  ایمعلول و  

  نه ی کمک هز  یایمتکفل مخارج فرزندان هستند از مزا 

قانون (  ۶۸ماده )(  ۴و اوالد موضوع بند )  یعائله مند

 ر؟ی خ ایشوند می برخوردار  زیمذکور ن

 :مجلس نظر

مزا   ،یبل هز   یایاز  مند   نهیکمک  ن  یعائله  اوالد   ز یو 

 شوند.می برخوردار 

روز سه شنبه مورخ هجدهم   یفوق در جلسه علن  ری تفس

  ی اسالم  یو نود مجلس شورا  صدی و س  کهزاریبهمن ماه  

تار  ب یتصو تأ  ۳/۱۲/۱۳۹۰  خیشد و در   ی شورا  دییبه 

 .دینگهبان رس

 یجانی الر یعل  -یاسالم یمجلس شورا   سیرئ

  سطح   با   متناسب   تخصصی،  مشاغل  برای  شغل  العادهفوق  -۵

 و   ها مسؤولیت   و  وظایف  پیچیدگی  ،مهارتها   و  تخصص

 وزیران   هیأت  تصویب  و  سازمان  پیشنهاد  با   کار   بازار  شرایط

 برای  و  امتیاز  (۷۰۰)  حداکثر  کاردانی   سطح  تا   مشاغل  برای

 وبرای  امتیاز(۱۵۰۰)حداکثر  کارشناسی   همسطح  مشاغل 

  این .  .گرددمی  تعیین  امتیاز  (۲۰۰۰)  حداکثر  باالتر  مشاغل

 . باشدمی پرداخت  قابل ماده این تبصره رعایت  با  العادهفوق

  بند   این  ضوابط  درچهارچوب  عملکرد   و  کارایی  العادهفوق  -۶

 :باشدمی پرداخت  قابل  ماده این تبصره و

  دستگاه   هر  کارمندان  از   (%۷۰) هفتاددرصد  حداکثر  به  -الف

 طبق   کارمندان،   ارزشیابی  نمرات  بندی  رتبه  براساس

 نظیر  عواملی  از  که  امتیازی  به   باتوجه  و  کارمندان  عملکرد 

  و   کیفیت   و  بخشی  اثر  ،ارتقاء  و  رشد  ،رجوع  ارباب  رضایت

 دستورالعملی  براساس .  نمایندمی  کسب   کار  اتمام  در  سرعت 

 به   مربوط  امتیازات  (%۲۰)  تا   نمایدمی  ابالغ  سازمان  که

 .باشدمی  پرداخت   قابل  ماهه  سه   مقاطع  در  وی   ثابت   حقوق

  سقف   از   دستگاه  هر  کارمندان  مندیبهره  میزان  -ب

 میزان   با  متناسب   بند  این  در   مذکور  درصد(%۷۰) هفتاد

  ارزیابی   و  ها برنامه  اجراء  و  قانونی  تکالیف  تحقق  در  موفقیت

 عالی  شورای   تصویب  و  سازمان  توسط  که  دستگاه  عملکرد 
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 بندیرتبه  عالی  و  خوب  متوسط،  سطح   سه  در  اداری

 .گرددمی تعیین (%۷۰ و %۵۰ ،%۳۰)ترتیب  به گردندمی

 ( ۷۱)  ماده  در  مذکور  اجرائی  هایهدستگا   مقامات  -ج

 این   دریافت   مشمول  ربط ذی  دستگاه  رتبه  با   متناسب 

 . باشندمی العادهفوق

 و  داخل  روزانه  مأموریت   و  سفر  هزینه  جبران  منظور  به -۷

  خدمت   محل   جایی جابه  ،کاری  نوبت   کشور،  از  خارج

 و   صندوق   کسر  ، اجرائی  دستگاه  تشخیص  با   کارمندان

 وزیران  هیأت  تصویب   و  سازمان   پیشنهاد  با   مبالغی  تضمین،

 .شد  خواهد پرداخت  کارمندان به

  ی هاپست   در  کشور  از  خارج  در  که  کارمندانی  به -۸

 کشور  از  خارج  اشتغال  العادهفوق  دارند  اشتغال  سازمانی

 هیأت   تصویب  به  سازمان  پیشنهاد  به  که  ضوابطی  براساس

 . گرددمی پرداخت  رسد می  وزیران

  خارج   اشتغال   العاده فوق  از  که  مدتی  در  کارمندان  گونه  این

 استثناء  به   دیگری  دریافت   کنند می  استفاده  کشور  از

 از  درخارج  اشتغال  برای  خاص  قوانین  موجب   به  کهمواردی

 . داشت   نخواهند  گیردمی  تعلق  کارمندان  گونه  این  به  کشور

 موظف  کارمندان  دستگاه،  درخواست   به  بنا   کهدرصورتی -۹

 آئین  براساس   گردند  اداری  وقت   از  خارج  خدماتی  انجام   به

  وزیران   هیأت  تصویب   به  سازمان  پیشنهاد   با   که  اینامه

 ، کار  اضافه  عنوان  تحت   مبالغی   توانمی  رسد،می

 به   التألیفوحق  الترجمه  حق  التدریس،حق  التحقیق،حق

 . نمود پرداخت  آنها 

 و  کار   اضافه  عنوان  تحت   پرداخت   قابل  مبالغ   مجموع

 (%۵۰)حداکثر   از  نباید  کارمندان  از  یک   هر  به   التدریسحق

 . نماید تجاوز وی هایالعادهفوق و ثابت  حقوق

  آن   کارمندان  (%۲۰)تا   حداکثر  اجرائی  دستگاه  هر   در

 از  دارند  بیشتری  کار  اضافه  شغلی،   اقتضاء   به   که  دستگاه

 .باشند می مستثنی (%۵۰)سقف محدودیت 

  از   عواملی  به  باتوجه  خاص  موارد  در  ویژه  العاده فوق  -۱۰

  تأثیر  ، پذیری ریسک  المللی،بین  و  داخلی  بازارکار  قبیل

 وظایف   و   فعالیت   انجام  ،ملی  دردرآمد  فعالیتها   اقتصادی

  پیشنهاد   با   کار  حساسیت   و  تحقیقاتی  و  ستادی  و  تخصصی

  برای  ای ویژه  امتیاز  وزیران  هیأت  تصویب  و  سازمان 

  اجرائی   هایهدستگا   از   برخی  در  ،مشاغل  از  (%۲۵)حداکثر 

  های هالعادفوق  و  ثابت   حقوق  امتیاز  سقف  (%۵۰)  تا 

 . خواهدشد گرفته نظر در فصل این مستمرمذکوردر 

  و   (۵)  بندهای   در  مذکور  هایهالعادفوق  پرداخت   -تبصره

 به  مشروط  اجرائی،  هایهدستگا   از  کدام  هر  در  ماده  این   (۶)

 و   فنآوری  ،انسانی  نیروی  ساختاری،   اصالحات  اعمال

 (قانون  مذکوردراین  احکام)غیردولتی  بخش  به  امور  واگذاری

 ،آمده عمل  به  های جویی  صرفه  از  حاصل  ازمنابع  استفاده  و

 باشد می  امکانپذیر   ۱۳۸۷  سال  از  مصوب  اعتبارات  سقف  در

 انجام.  گرددنمی  منظور  دیون  جزء  ها العادهفوق  این  و

 . برسد  سازمان  تأیید  به باید  تبصره  این  در  مذکور  اصالحات

 تا  شودمی  داده  اجازه  اجرائی  هایهدستگا   به  -۶۹  ماده 

 اصالحات  محل  از  که  اعتباراتی  (%۲۵) درصد  پنج  و  بیست 

 واحدهای  از  درهرکدام  الذکرفوق  ماده  تبصره  در  مذکور

  حسابذی  تأیید  با   )  را  گرددمی  جوییصرفه  سازمانی

 به   غیرمستمر  وریبهره  العادهفوق  عنوان   به  (مربوطه 

 برجسته  خدمات   واحدها،  همان  در  که  مدیرانی  و  کارمندان

 .نمایند پرداخت  دهند می انجام

 هایهدستگا   اختصاصی  مشاغل  تصدی  شرایط  -۷۰  ماده 

  هر   به  تخصیص  قابل  یهاپست   وظایف  تناسب   به  اجرائی

 و  مهارت  تجربه،  ،تحصیالت  معلومات،  لحاظ  از  شغل،

 پیشنهاد  با  دیگر مؤثر عوامل و نیاز مورد آموزشی هایهدور

 توسعه  شورای  تصویب  و  سازمان  تأیید  و  اجرائی   دستگاه

 مشاغل   به  افراد  انتصاب  در  و.  گرددمی  تعیین  مدیریت

 . باشدمی الزامی  مصوب شرایط  رعایت   مذکور

 یک   از  دربیش  که  عمومی  مشاغل  تصدی  شرایط  -۱  تبصره

  به   تخصیص  قابل  یها پست   تناسب  به   دارند  شاغل  دستگاه
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 شورای   تصویب  از  پس  و  تهیه  سازمان  توسط  شغل  هر

 ابالغ  ربطذی  هایهدستگا   به  اجراء  جهت   مدیریت  توسعه

 .گرددمی

 مدت   ظرف  حداکثر  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   -۲  تبصره

 به  را  خود   اختصاصی  مشاغل  تصدی  شرایط  سال  سه

 است   موظف  سازمان  صورتغیراین  در.  نمایند  اعالم  سازمان 

 توسعه  شورای  به  رأساً  را  اختصاصی  مشاغل  تصدی  شرایط

 شرایط  قبلی،   ضوابط   تغییر  تا .  نماید  پیشنهاد  مدیریت

 .اجراءاست  قابل فعلی  مصوب

 و   شده  محسوب   سیاسی  مدیریت   ذیل  سمتهای  -۷۱  ماده 

 مقامات   شغلی  امتیاز  و  شوندمی  شناخته  مقام   عنوان  به

 : گرددمی تعیین زیر شرح  به ماده این در  مذکور

 .امتیاز (۱۸۰۰۰) قوه سه رؤسای -الف

  شورای   مجلس  رئیس   نواب   جمهور،   رئیس  اول   معاون  -ب

 . امتیاز (۱۷۰۰۰) نگهبان شورای اعضاء و اسالمی 

 معاونین  و  اسالمی  شورای  مجلس   نمایندگان  وزراء،  -ج

 .امتیاز (۱۶۰۰۰)  جمهور  رئیس

 .امتیاز (۱۵۰۰۰) سفراء و  استانداران -د

 . امتیاز (۱۴۰۰۰) وزراء معاونین --ه

 مقامات  با  اسالمی  انقالب  دوران  وزیران  نخست   -۱  تبصره

  ی هاپست   سایر  تعیین  و  گردندمی  همتراز   ماده   این(ب) بند

 همطرازی   تعیین  و  بوده  وزیران  هیأت  عهده  به  همطراز 

 
اساس  ۱ )بر  تبصره  حذف  )۳قانون  ماده  مد۷۱(  قانون   یریت( 

کشور  شورا  ۰۹/۰۲/ ۱۳۹۰)مصوب    یخدمات   ی مجلس 

ماده که   نیمقامات مذکور در ا  -متن تبصره لغو شده   -(یاسالم

نموده   فهیانجام وظ  یاسیس  یتهایریحداقل دوسال در پست مد

 یترنی که به سمت پائ  یمقام در صورت  ی پس از تصد  ندیبنما  ای

منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در  

العاده فوق  ثابت و حقوق  (  %۸۰از هشتاد درصد )   دی جد  تی مسؤول

 مجلس  رئیس  عهده  به   مجلس  اداری  کارکنان  یهاپست 

 . بود  خواهد

  امتیاز   و   فوق  ماده  موضوع   حقوق  بر  عالوه  -۲  تبصره

 ثابت   حقوق  که  ((۶۶)   ماده  در  مذکور)  شاغل  ویژگیهای

  نیز   قانون  این  (۶۸)  ماده  هایهالعادفوق  گردد می  تلقی

 .گرفت  خواهد  تعلق مقامات به  مورد  حسب 

 . ۱لغو شد  -۳  تبصره

 از  برخی  سازمان،  پیشنهاد  با   است   مجاز  دولت   -۴  تبصره

 استثناء  به)  قانون  این  موضوع  مقامات  قانونی  امتیازات

 و  ایحرفه  مدیریت   ویژه  خاص  مشاغل  به  را  (مزایا   و   حقوق

 . دهد تسری قضائی ویژه و خاص  سمتهای یا 

  هیأتهای   اعضاء  و  عامل  مدیران  شغلی  امتیاز  - ۷۲  ماده 

 مصوب  سیاستهای   براساس   که  دولتی  یها شرکت   مدیره

  قانون   (۴۴)  چهارم  و  چهل  اصل  درمورد  رهبری  معظم  مقام

 بماند   دولت   اختیار  در  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی

 تخصصی   سطح  حساسیت،   وظایف،   نوع  به  توجه  با 

 و   تولید  نوع  شرکت،   اقتصادی  نقش  و  تأثیر  کارمندان،

 ملی   درآمد  در  شرکت   سهم  و  اثربخشی  و  کارآیی  خدمات،

 . گردید  خواهد تعیین

 امتیاز   ارقام  حداکثر  برابر(۵/۱)  حداکثر  ماده  این  امتیاز  سقف

  کارمندان  گونه  این.  باشد می  فصل  این  در  مذکور  شغلی

 در   مذکور  هایهالعادفوق  و  شاغل  امتیازات  از   مورد  حسب 

 .بود خواهند مندبهره (۶۸) ماده

قبل  در  یو  مستمر م  یپست  به  تا  مابه  زان یکمترباشد  التفاوت 

  ق ی تفاوت تطب  نیخواهند نمود. ا  افتیدر  قیرا تفاوت تطب(۸۰%)

ارتقاء  العاده)   یبعد  یهابا  فوق  و  شاغل  و  شغل  ها(  عوامل 

م ا  یمستهلک  و  حقوق مابه  نیگردد  محاسبه  در  التفاوت 

 مالک عمل خواهد بود.  زین فهیو وظ یبازنشستگ
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  مدیره   هیأت  اعضاء  و  عامل  مدیران  مزایای  و  حقوق  -تبصره

 مقام   مصوب  سیاستهای  براساس   که  دولتی  یهاشرکت   سایر

 واگذار  غیردولتی  بخش  به  آنها   شرکت   باید  رهبری  معظم

 قانون  این  در  مذکور   ای حرفه  مدیران  سایر  مشابه  گردد،

 . گرددمی پرداخت  و تعیین

  های هبنگا   دهی  سود  و  کارایی  ارتقاء  منظور  به  -۷۳  ماده 

 آن   کارمندان  به  ، آنها   در  تحرک  و  انگیزه  ایجاد  و  اقتصادی

  مصوب  سیاستهای  براساس   که  دولتی  یها شرکت   از  دسته

  قانون   (۴۴)  وچهارم  چهل  اصل  مورد  در  رهبری  معظم  مقام

 بماند   دولت   اختیار  در  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی

  رسد می  وزیران  هیأت  تصویب   به  که  اینامه  آئین  براساس

 در   آنها  اثرگذاری  میزان  و  حاصل  سود  میزان  با   متناسب 

  ها، بنگاه  وریبهره  و  عملکرد  و  کشور  اقتصادی  توسعه

. شد  خواهد  پرداخت   غیرمستمر  طور  به  وریبهره  العادهفوق

 هفتاددرصد   برای   مورد حسب  العادهفوق  این  امتیاز  حداکثر 

 ثابت  حقوق  (%۴۰)  درصد  چهل  سقف  تا   کارمندان  (۷۰%)

 .باشدمی کارمندان از هریک

  های العادهفوق  از  یکی  صرفاً  قانون  این  مشمولین  -تبصره

  دریافت   توانند می  را  ماده  این  و(۶۸)  ماده  (۶)  بند  در  مذکور

 . نمایند

 مزایای  و  حقوق  تعیین  در  هماهنگی  منظور  به  -۷۴  ماده 

 با   دستمزد  و  حقوق  شورای  اجرائی،  هایهدستگا   کارمندان

 و  کشور  ریزیبرنامه  و   مدیریت   سازمان  رئیس   عضویت

 هیأت  انتخاب   بهوزراء  از   نفر  ودو   دارایی  ووزیراموراقتصادی

  نماینده   نفر  دو  مجموعاً  و  ربطذی  دستگاه  رئیس   و  وزیران

 محاسبات   و  بودجه  و  برنامه   و   اجتماعی  کمیسیونهای  از

  شود، می  تشکیل   (ناظر  عنوانبه)اسالمی  شورای  مجلس 

 این  مقررات  مشمول  که  این  از  اعم  اجرائی  هایهدستگا   کلیه

 در   تصمیم  اتخاذ  از   قبل   مکلفند  نباشند  یا  باشند  قانون

  و  مبانی  تغییر  یا   و  تعیین  برای  ربط ذی  قانونی   مراجع

  پرداخت  نوع  هر  یا   و  خود  کارمندان  مزایای  و  حقوق  مقررات

 و  مصوبات .  کنند  کسب   را  مذکور  شورای  موافقت  جدید

 .است   اجراء  قابل  جمهور  رئیس  تأیید  از  پس  شورا   تصمیمات

 سازمان  عهده  به   دستمزد  و  حقوق  شورای  دبیرخانه  وظایف

 . بود  خواهد

 تنظیم  اختیار   که  مراجعی  سایر  و  وزیران   هیأت   -تبصره

 هرگونه   از  قبل  موظفند  دارند،   پرداخت   مقررات

 . نمایند اخذ را شورا این موافق نظر گیریتصمیم

  و  کارمندان  سال   پایان  عیدی  میزان  امتیاز  - ۷۵  ماده 

 .باشدمی (۵۰۰۰)  معادل موظفین  و  بازنشستگان

 ،شاغلین  مستمر  مزایای  و   حداکثرحقوق  و  حداقل  -۷۶  ماده 

 و   قانون  این  مشمول   بگیران  وظیفه  و  بازنشستگان  حقوق

 صندوقهای  و  اجرائی   هایهدستگا   بگیران   حقوق  سایر

  با   سال  هر   اجرائی  هایهدستگا   به  وابسته  بازنشستگی

 . رسدمی وزیران هیأت  تصویب  به سازمان پیشنهاد

 از   نباید  مستمر  هایهالعادفوق  و  ثابت   حقوق  سقف  -تبصره

 تجاوز  مستمر  هایهالعادفوق  و  ثابت   حقوق  حداقل  برابر  (۷)

 .کند

  (۶۸)  ماده  (۵)   و  (۳)  ، (۲)  بندهای  در  مذکور  هایالعادهفوق

 . گردندمی تلقی مستمر العادهفوق

  بندهای   در  مذکور  هایالعادهفوق  میزان  تعیین  - ۷۷  ماده 

 تا  قانون  این   (۶۸)  ماده  (۱۰)   و  (۹)   ،(۸)  ،(۷)  ،(۶)  ،(۵)

  رئیس   یا   و  وزیر  با   ربطذی  مراجع  توسط  شده  تعیین  سقف

 . بود  خواهد  مدیران  و مقامات ویا  اجرائی دستگاه

 مبانی   کلیه   قانون  این  مشمول  هایهدستگا   در  -۷۸  ماده 

  استثناء   به  فصل  این  مقررات  و   ضوابط  از  خارج  پرداخت 

 از   یا   شدن   بازنشسته   زمان  در  که  قانونی  پرداختهای

 برنامه  همچنین  و   گرددمی  پرداخت   فوت  یا   و  کارافتادگی

 خدماتی درازاء مستقیم یارانه  عنوان به که رفاهی کمکهای

 یا   و  کودک  مهد  ،سرویسسلف  آمد،  و  رفت   سرویس  نظیر

  لغو   قانون  این  اجراء  با   ،گرددمی  پرداخت   موارد  سایر

 .گرددمی
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 و   ثابت   حقوق  فصل،  این  اجراء  با   که   صورتی  در  -تبصره

 از   هریک  بازنشستگی  کسور  مشمول  هایهالعادفوق

 دریافت   قبلی  مقررات  و  قوانین  موجب   به  که  کارمندان

 تفاوت   ، قبلی  دریافتی   میزان  تا   یابد،  کاهش  نمودندمی

  درج   ضمن  تطبیق  تفاوت  واین  نمود  خواهند   دریافت   تطبیق

 این .  گرددمی  مستهلک  بعدی  های ارتقاء  با   حقوقی  حکم  در

 نیز  وظیفه  یا   بازنشستگی  حقوق  محاسبه  در  تطبیق  تفاوت

 .گرددمی  منظور

 اعم   قانون  این  مشمولین  به  پرداختی  مبالغ   کلیه  - ۷۹  ماده 

 فیش  در  باید  ها،هزینه  و  پاداش   غیرمستمر،  مستمر،  از

 .گردد  درج کارمندان  حقوقی

 این   تصویب   تاریخ  از   فصل  این  اجرائی  نامهآیین  - ۸۰  ماده 

  به  سازمان  پیشنهاد  با  ماه  ۳  مدت  ظرف  حداکثر   قانون 

 اجرائی  هایهدستگا   و   رسدمی  وزیران  هیأت   تصویب

 ها نامهآیین  ابالغ  از  پس  ماه  (۳)   مدت  ظرف  حداکثر  موظفند 

 اقدام  احکام  صدور  به  نسبت   مربوط  دستورالعملهای   و

 . نمایند

 عملکرد   ارزیابی   - یازدهم  فصل 

 ای نامهآیین  براساس   مکلفند   اجرائی   هایهدستگا   -۸۱  ماده 

 با   رسد،می  وزیرانهیأت  تصویببه  سازمان  پیشنهاد   با   که

 عملکرد  ارزیابی   بر  مشتمل  عملکرد   مدیریت   نظام  استقرار

  ارزیابی  و  سنجش  هایبرنامه  ، کارمندان  و  مدیریت   ،سازمان

 مورد   به  خود  واحدهای   در  را  وریبهره  میزان  و  عملکرد 

 نتایج   ،منظم  و  اینوبه  گزارشهای  تهیه  ضمن  و  اجراءگذاشته

 . نمایند گزارش  سازمان به را  حاصل

 مدیریت   نظام  استقرار   است   موظف  سازمان  -۸۲  ماده 

  و   پیگیری  اجرائی  هایهدستگا   کلیه  سطح  در  را  عملکرد 

  هایهدستگا   عملکرد   از  گزارشی  سال  هر  و   نموده  نظارت

  و   اختصاصی  شاخصهای   ابعاد  در  آنها   ارزشیابی  و  اجرائی

  براساس  را  قانون   این  احکام  اجراء  نحوه  و  عمومی 

 وزیرانهیأت  تصویببه  سازمان  پیشنهاد  با   که   اینامهآیین

 اسالمی  شورای  مجلس  و  جمهور  رئیس  به  و  تهیه  رسد،می

 .نماید ارائه

 شاخصهای   براساس   ساله  هر  است   موظف  سازمان  -۸۳  ماده 

 ، ربطذی  هایهدستگا   از  دریافتی  گزارشهای  و  المللیبین

 پیشرفت   میزان  و  جایگاه  ابالغی،  انداز  چشم  با  انطباق  از  پس

  و   تعیین  جهان  کشورهای  سایر   با   مقایسه  در  را  کشور

 اسالمی   شورای  مجلس  و  جمهور  رئیس  به  را   الزم  گزارش 

  های برنامه  راهبردهای  تدوین  در  آن  نتایج  از  و  نماید  ارائه

 .نماید استفاده توسعه

 کارمندان   تکالیف   و  حقوق   -دوازدهم   فصل 

 حق   روز  سی  سالی  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -۸۴  ماده 

. دارند  را   مربوط  مزایای  و  حقوق  از   استفاده  با   کاری  مرخصی

  ذخیره   قابل  سال  درهر  کارمندان   مرخصی  از  نیمی  حداکثر 

 . است  شدن

 طول  در  توانندمی  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -۱ تبصره

 سه  حداکثر  ربطذی  دستگاه  موافقت   با   خود  خدمت   مدت

 صورتی  در  و   نمایند  استفاده  حقوق  بدون  مرخصی  از  سال

 در  تخصصی  عالی  تحصیالت  ادامه  برای  مرخصی  کسب   که

 قابل  سال  دو  مدت  تا   باشد   کارمندان  شغل  به  مربوط  رشته

 . بود  خواهد افزایش

  و  گواهی  طبق  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -۲  تبصره

 استعالجی  مرخصی  ماه  چهار  از  حداکثر  معتمد  پزشک  تأیید

  به   العالجصعب   بیماریهای.  نمود  خواهند  استفاده  سال   در

 از   پزشکی  آموزش   و  درمان   ، بهداشت   وزارت  تشخیص

 مربوط   مقررات  و  باشدمی  مستثنی  مذکور  زمانی  محدودیت 

 .گرددمی بینیپیش فصل این نامهآیین در

 نظر  از  اجتماعی  تأمین  قانون  مقررات  مشمولین  -۳  تبصره

 .باشندمی  مقررات  همان  تابع  استعالجی   مرخصی  از  استفاده

 بسر   مأموریت   در   آنها   همسر  که  زن  کارمندان  -۴  تبصره

 شش  مدت  به  حداکثر   مأموریت   پایان  تا   توانندمی  برند می

 .نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی از سال

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۱

 
 چهارچوب   در  مکلفند  اجرائی  هایهدستگا   - ۸۵  ماده 

 وزیران هیأت  تصویب به  که  اینامهآیین  و  مصوب  هایهبودج

  آنان   تکفل  تحت   افراد  و  بازنشستگان  و  کارمندان  رسد،می

 به  آنان  مشارکت  با   ،درمان  پایه  بیمه  از  استفاده  بر  عالوه   را

  دولت  کارمندان  کلیه  برای  یکنواخت   و  هماهنگ  صورت

 . دهند قرار تکمیلی هایبیمه پوشش تحت 

 محیط   ایجاد   در  مکلفند  اجرائی  هایهدستگا   -۸۶  ماده 

 برای   ایمنی  و  بهداشتی  شرایط  تأمین   و  کار  مناسب

 . آورند عملبه را  الزم اقدامات   خود کارمندان

  ساعت   چهار  و  چهل  دولت   کارمندان  کار  ساعات  -۸۷  ماده 

 با   ادارات  کار  ساعات   تنظیم  و  ترتیب   و  باشدمی   هفته  در

 و   گرددمی   تعیین  وزیرانهیأت  تصویب   و  سازمان  پیشنهاد

  سقف  رعایت   با  ضروری  موارد  در  کارمندان  کار  ساعت   تغییر

  تدریس   ساعات  میزان.  باشدمی  ربطذی  دستگاه  با   مذکور

 درطرحهای موظف، ساعات از علمی هیات  اعضاء و معلمان 

 .شد خواهد تعیین ربطذی مشاغل بندیطبقه

  اجرائی  دستگاه  موافقت   با   توانندمی  کارمندان  -۱  تبصره

 حداکثر)  روزانه  کار  ساعت   چهارم  یک  تا   را  خود  کار  ساعات

 .دهند تقلیل (ساعت  ۱۱

 قبیل  این  خدمت   سوابق  محاسبه  نحوه  مزایا،  و   حقوق  میزان

 .شد  خواهد تعیین آنان  کار  ساعات  با  متناسب  کارمندان

  با   خاص  موارد  در  توانندمی  اجرائی  هایهدستگا   -۲  تبصره

 به   توجه  با   کار  ساعات  سقف  رعایت   و  وزیران  هیأت  موافقت

  را  خود   کار  ساعات  فصلی  و  ایمنطقه  و  جغرافیایی  شرایط

 .نمایند تنظیم دیگری ترتیب  به

 ساعات  موظفند   استانی  اجرائی  هایهدستگا   کلیه  -۳  تبصره

 مرکزی  ستاد) .نمایند  تنظیم  هفته  روز  شش  در  را  خود  کار

 (.باشندنمی حکم این مشمول اجرائی هایهدستگا 

  و   وظایف  انجام  در  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  - ۸۸  ماده 

 قضائی  حمایت   مورد   شاکیان  برابر   در  قانونی  یهامسؤولیت 

 تقاضای   به  مکلفند  اجرائی   هایهدستگا   و  باشندمی

 از  استفاده  با   آنها  وظایف  انجام   از  دفاع  برای   کارمندان

 کارمندان  از  وکیل  گرفتن  یا  خود  حقوقی  کارشناسان

 . نمایند  قضائی حمایت

 از   استفاده  درمورد  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -۸۹  ماده 

  درصورت   سازمانی  مشاغل  به  انتصاب   و   امتیازات  و  تسهیالت

 و  بوده  برخوردار  یکسان  حقوق  از  الزم  شرایط  داشتن 

 مقررات  و  موازین  رعایت   با   مکلفند   اجرائی  هایهدستگا 

 را   خود  کارمندان  حقوق   ، استخدامی  عدالت   و  مربوطه 

 .دهند قرار مدنظر قانون این در مذکور درموارد 

 باشند می  موظف  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -۹۰  ماده 

 ، امانت   ، صداقت   ،سرعت   ،دقت   با   را  خود  وظایف  که

 و   عمومی  مقررات  و  قوانین  از  تبعیت   و  انصاف  ،روییگشاده

 عموم  مقابل   در  و  دهند  انجام  مربوطه  دستگاه  اختصاصی

 . باشند  پاسخگو ربطذی دستگاه و یکسان طوربه مراجعین

 و   قوانین  از  تخلف  و  مراجعین  امور  به  اعتناییبی  هرگونه 

 در  توانندمی  رجوع  ارباب.  باشدمی  ممنوع  عمومی  مقررات

 انجام  در  کوتاهی  و  آنها   با   کارمندان  نامناسب  برخورد  برابر

 قانونی  مراجع   به   یا  و  ربطذی  اجرائی  دستگاه  به  وظایف 

 .نمایند شکایت

 ممنوع  اداری  مقام  از  استفاده   سوء  و  رشوه  اخذ  -۹۱  ماده 

 ، مشاوره  حق   تسهیالت،  امتیاز،  هرگونه  از  استفاده.باشد می

  وظایف   و  اداری  وظایف  انجام  مقابل  در   مشابه  موارد  و  هدیه

 تمام  در  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان   توسط  شغل  با   مرتبط

 خود  ربطذی  دستگاه  جز به  حقوقی  و  حقیقی  افراد  از  سطوح

 .شودمی محسوب تخلف

 نظارت  بر   عالوه  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   -۱  تبصره

 داخلی   مستمر  بازرسیهای  انجام  طریق  از  مدیران  مستقیم 

 نظارت  ماده  این  اجراء  در  متخصص  و  معتمد  بازرسان  توسط

 مستند کارمندان  از یک هر تخلف چنانچه. نمایند مستقیم 

 مربوطه  مدیرتأیید  به  معتمد   بازرس  یک  حداقل  گزارش   به

  مدیران   و  مقامات  یا   اجرائی  دستگاه  مقام  باالترین  برسد
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 مزایا  حقوق،   از  سوم  یک  کسر  اعمال  دستور  توانند می  مجاز،

  مدت   برای   دولتی  خدمات  از  انفصال  یا   و  مشابه  عناوین  و

 .نمایند صادر متخلف فرد برای را سال یک تا  ماه یک

 گزارشهایی   استناد  به  تخلف  این  تکرار  صورت  در  -۲  تبصره

  فرد   پرونده  برسد  مربوطه  مدیر  و  معتمد  بازرس   تأیید  به  که

 یکی   و  ارجاع  اداری  تخلفات  به   رسیدگی  هیأتهای  به  خاطی

 خدمات   از  دائم  انفصال  و  اخراج   بازخرید،   مجازاتهای  از

 .شد خواهد اعمال دولتی

  حقیقی   افراد  پرونده  موظفند  اجرائی   هایهدستگا   -۳  تبصره

  را   اجرائی  هایهدستگا   کارمندان   به  دهنده  رشوه  حقوقی  و

  ارجاع  قضائی  مراجع  به  قضائی   حکم  صدور  و  رسیدگی   جهت 

 . نمایند

 و   حقیقی  افراد  اسامی  است   موظف  سازمان  -۴  تبصره

 را   اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  به  دهنده  رشوه  حقوقی 

  اجرائی   هایهدستگا   کلیه  به  قرارداد  عقد   ممنوعیت   جهت 

 . نماید اعالم

 نظارت  مسؤول  ،بالفصل  سرپرستان  و  مدیران  - ۹۲  ماده 

  وظایف  انجام  در   خود  کارمندان  سالم   روابط  حفظ   و  وکنترل 

. باشند  پاسخگو  باید  آنان  عملکرد  مورد  در  و  باشند می  محوله

 ضرر  موجب   خود  اقدامات  با   مزبور   کارمندان  که  صورتی  در

 سوءاستفاده   یا   و  رشوه  نظیر   تخلفاتی  یا  و  گردنددولت   زیان  و

  گردد،  اثبات   و  مشاهده  مزبور  مسؤولین  مدیریت   حیطه  در

 سرپرستان  و  مدیران  با   خاطی  کارمندان  با   برخورد   بر   عالوه

  جرایم   یا  تخلف  کشف  در  که  نیز  (مورد  حسب )  کارمندان

  رفتار   آنان  با   مربوط،  قوانین  مطابق  باشند  نموده  اهمال

 .شد  خواهد

 در  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  کلیه  -۹۳  ماده 

 وظایف   انجام  به  (۸۷)ماده  موضوع   شده  تعیین  ساعات 

 از  خارج  ضروری  مواقع  در  که  درصورتی  و  بپردازند   مربوط

  باشد  نیاز   آنان  خدمات  به  تعطیل  ایام  یا   و  مقرر  اداری  وقت 

 و   کار  محل  در  حضور  به  مکلف  دستگاه  نیاز  اعالم  براساس

  کاری   اضافه  یا  الزحمه  حق  قبال  در  محوله  وظایف  انجام

 . بود خواهند  مربوط مقررات برابر

 کلیه  برای  سازمانی  پست   یک  از  بیش  تصدی  -۹۴  ماده 

 با  ضروری  موارد  در.  باشدمی  ممنوع  دولت   کارمندان

  سازمانی   پست   موقت   تصدی  مافوق  مسؤول  مقام  تشخیص

 دریافت  بدون  سرپرستی   صورت  به  حساس  یا   مدیریتی

 .باشدمی مجاز ماه چهار حداکثر برای مزایا  و  حقوق

  از   یک  هر  توسط  الذکرفوق  ماده  مفاد  رعایت   عدم  -تبصره

 مقام   یا   دوم   پست   کننده  قبول  از  اعم   دولت   کارمندان

 به  رسیدگی  هیأت  در  و   محسوب  متخلف  حکم  صادرکننده

 . شد خواهد تصمیم اتخاذ و رسیدگی اداری تخلفات 

 مدرک  با )متخصص  بازنشستگان   کارگیری به   -۹۵  ماده 

 اعضاء   عنوان  به  خاص   موارد  در  (باالتر  و   کارشناسی  تحصیلی

 ایمشاوره  خدمات  و  مجامع  شوراها،   ها،کمیسیون  ها،کمیته

  که   براین  مشروط  حقوقی  هایهمشاور  و  تدریس  غیرمستمر،

  ساعت  از   اجرائی  هایهدستگا   در  آنها   اشتغال  ساعت   مجموع

 . باشدمی بالمانع نکند تجاوز موظف کارمندان  اداری

  معادل  هفتگی  کار  ساعات  با   متناسب   افراد  این   الزحمهحق

 . گرددمی پرداخت  و تعیین مشابه شاغل کارمندان

 در   باشندمی  مکلف  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -۹۶  ماده 

  خود   مافوق  رؤسای  اوامر  و  احکام  ،مقررات  و   قوانین  حدود

 امر   یا   حکم  کارمندان  اگر  نمایند،  اطاعت   اداری  امور  در  را

 تشخیص  اداری  مقررات  و  قوانین  برخالف  را  مافوق  مقام

 به   مقررات  و  قوانین  با   را   دستور  مغایرت  کتباً  مکلفند  دهند،

 ، اطالع  این  از  بعد  که  صورتی  در.  دهند  اطالع  مافوق  مقام

  کارمندان   کرد،  تأیید  را  خود  دستور   اجراء  کتباً  مافوق  مقام

  حیث   این  از  و  بود  خواهند  صادره  دستور   اجراء   به  مکلف

  با   پاسخگویی  و  بود   نخواهد  کارمندان  متوجه  مسؤولیتی

 .باشدمی دستوردهنده  مقام

 یا   و  ممنوع  قانون  این  در  که  مواردی  به   رسیدگی  - ۹۷  ماده 

  هایهدستگا   کارمندان   تخلفات  سایر  و  است   شده  تکلیف
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۳

 
 به   رسیدگی  قانون  طبق  آنها   مجازات  تعیین  و  اجرائی 

 ماده   استثناء  به».  باشدمی  -۱۳۷۲  مصوب   - اداری  تخلفات 

 .«است  شده  مشخص ماده این در  آن ترتیب  که (۹۱)

  کشور  تابعیت   قبول  یا   و  ایران  تابعیت   از  خروج  - ۹۸  ماده 

 از   انفصال  موجب   خارجه  امور  وزارت  گواهی  شرط  به  بیگانه

 . بود  خواهد  دولت  خدمات 

  کار   انجام  قبال  در  تنها   کاری  اضافه  پرداخت   -۹۹  ماده 

 هرگونه   و  باشدمی  مجاز  اداری  غیر  ساعات  در  اضافی

  حکم   در  اضافی  کار  انجام  بدون  عنوان  این  تحت   پرداخت 

 .است عمومی اموال و وجوه قانونی غیر  تصرف

 پیشنهاد   با   فصل  این  اجرائی  هاینامهآیین  -۱۰۰  ماده 

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویب به سازمان 

 اجتماعی   تأمین   - سیزدهم   فصل 

  از   اجرائی  هایهدستگا   پیمانی  کارمندان  کلیه  - ۱۰۱  ماده 

  نظیر  اجتماعی   تأمین  مزایای  از  برخورداری  لحاظ

  رعایت  با   درمان  بیکاری،  فوت،  کارافتادگی،  از  بازنشستگی،

 و   باشندمی  اجتماعی  تأمین  قانون  مشمول  قانون  این

  قانون،  این   االجراءشدنالزم  از  پس  که  را  رسمی  کارمندان

  اجرائی  هایهدستگا   در  حاکمیتی  مشاغل   برای  توان می

 تأمین  مزایای   از  برخورداری  لحاظ  از  نمود   استخدام

 تأمین   قانون   مشمول   خود  تقاضای  حسب   اجتماعی

  اجرائی   دستگاه  عمل  مورد   بازنشستگی  قوانین  یا   اجتماعی

 .گیرند می قرار ربط ذی

 جای به  تمایل  صورت  در  توانندمی  کارمندان   -۱۰۲  ماده 

 کشوری   بازنشستگی  سازمان   یا   اجتماعی  تأمین   سازمان 

  قرار   ایبیمه  صندوقهای  از  دیگر  یکی  مقررات  مشمول 

 خدمات  برای  دولت   کارفرمایی   سهم  صورت  این  در.  گیرند

 مقررات  کارفرمایی   سهم  میزان  به  حداکثر  اجتماعی  تأمین

 توسط  التفاوتمابه  و   باشد می  اجتماعی  تأمین  قانون 

 لحاظ  از  کارمندان  قبیل  این.  گرددمی  پرداخت   کارمندان

  مشمول   آن  نظایر   و  کارافتادگی  از  وظیفه،  بازنشستگی،

 تغییر .  باشند می  اندکرده  انتخاب  که  صندوقی  مقررات

 امکانپذیر   بار  یک   فقط  قرارداد  مدت  طول  در  صندوق 

 .باشد می

  پیشنهاد   با   صندوقها   تغییر  نحوه  اجرائی  نامهآیین  -تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب  به سازمان 

 زیر   شرایط  از   یکی   داشتن  با   اجرائی  دستگاه  - ۱۰۳  ماده 

 :نماید بازنشسته را  خود کارمند  تواند می

  مشاغل   برای  خدمت   سابقه   سال   سی  حداقل   (الف

  با  تخصصی  مشاغل  برای   سال  پنجوسی  و  غیرتخصصی

  درخواست  با   باالتر  و  ارشد  کارشناسی  دانشگاهی  تحصیالت

 .سال ۳۰  از باالتر سنوات برای  کارمند

 سال   پنج  و  بیست   حداقل  و  سن   سال  شصت   حداقل  (ب

 .حقوق روز پنج و بیست  با   خدمت  سابقه

 سنی  شرط  همچنین  و   (الف)  بند  در  مذکور  سابقه  -۱  تبصره

 آور زیان  و   سخت   مشاغل  متصدیان  برای  «ب»   بند  در  مزبور

  سنی   شرط   و  باشد می  کمترسالپنج  تا   معلوالن  و  جانبازان  و

 .گردد نمی منظور زنان برای

 دارای  که  کارمندانی  مکلفند   اجرائی  هایهدستگا   -۲  تبصره

  وشصت  غیرتخصصی  مشاغل  برای  خدمت   سابقه  سالسی

 سال پنج  و  سی  دارای  که  کارمندانی  همچنین  و  سن  سال

 سن   سالپنج  و   وشصت   تخصصی  مشاغل  برای  خدمت   سابقه

  بازنشسته   کارمندان  تقاضای   بدون  و  رأساً  را  باشندمی

 . نمایند

  که  را  کارمندانی   موظفند  اجرائی  هایهدستگا   -۳  تبصره

 سال   پنج  و  بیست   حداقل  و  سن   سالپنج  و  شصت   دارای

 برای  سنی  سقف.  کنند  بازنشسته  را  باشندمی  خدمت   سابقه

  کارمندان .  است   هفتادسال  تخصصی  مشاغل  متصدیان

 و   بیست   از  کمتر  آنها   خدمت  سابقه  که  الذکرفوق  تخصصی

 سابقه   سال  بیست   از  بیش  کهصورتی  در  است،  سالپنج

  و   بیست   به  رسیدن   تا   توانندمی  باشند   داشته  خدمت



 شناسنامه قانون|  ۳۴

 صورتاین  غیر  در   و  دهند  خدمت   ادامه  سابقه،  سالپنج

 .شوندمی بازخرید 

(  ۱۰۳تبصره بند »الف« ماده ) ر یقانون تفس 

)مصوب   ی خدمات کشور   تی ر ی قانون مد

۱۵ /۲ /۱۳۹۹) 

 : هیاستفسار موضوع 

در تبصره بند »الف«   «یعبارت »مدرک کارشناس  ایآ

 ( مد(  ۱۰۳ماده  کشور  تی ریقانون   ی)الحاق   ی خدمات 

  ز یمعادل را ن   یمدرک کارشناس(  ۲۴/۱۱/۱۳۹۵مصوب  

 رد؟ یگی دربرم

 :پاسخ

در تبصره بند »الف«    «یعبارت »مدرک کارشناس  ،یبل

 ( مد(  ۱۰۳ماده  کشور  تی ریقانون  شامل   ی خدمات 

 .شودی م زیمعادل ن یمدرک کارشناس

  به  بازنشستگی  حقوق  تعیین  هنگام  در  -۱۰۴  ماده 

 هر   ازاء  به  دارند  خدمت   سال  سی  از   بیش  که  کارمندانی

 رقم   (%۵/۲)  درصد  نیم  و  دو  سال،   سی  بر  مازاد  خدمت   سال

  شده   تعیین  حقوق  بر  عالوه  بازنشستگی  حقوق  شده  تعیین

 . گردید خواهد  پرداخت  و محاسبه 

 برای   قانون  این  در  خدمت   سابقه   از  منظور  -۱۰۵  ماده 

  باشد می  کارمندان  خدمت   سوابق  از  مدت   آن   بازنشستگی،

 کسور  و  شده  انجام  وقت   تمام  صورت به  اشتغال   حالت  در  که

 استحقاقی  مرخصی  و  نمایدمی  یا   نموده  پرداخت   را  مربوط

  قانون   استناد  به  بانوان  وقت نیمه  خدمت   مدت  و   استعالجی  و

  مشروط )  -۱۳۶۲  مصوب  -بانوان  وقت   نیمه  خدمت  به   راجع

 شده  پرداخت   کامل  طوربه  بازنشستگی  کسور  که  این  بر

  خدمت   سابقه  عنوان به  وظیفه  نظام  خدمت   مدت  و   (باشد

 .گرددمی محسوب کارمندان

 حین  یا   ابتداء   در  که  کارمندانی   خدمت   مدت   -تبصره

 آن  معادل  یا   آموزشی   رسمی  مقاطع  تحصیل  به  خدمت

 مندبهره  مربوطه  تحصیالت  مزایای   از   و  یابندمی  اشتغال 

 منظور  بازنشستگی  برای  خدمت   سابقه   جزء   شوندمی

 از  چهارم  سه  حداقل  تحصیل  با   همراه  کهآن  مگر .  گرددنمی

  باشند،داشته  اشتغال   محوله  وظایف   انجام  به  را  اداری  وقت 

 رعایت   با   تحصیلی  خدمتی  تعهدات  و   تحصیلی  مأموریتهای

 و   مدیریت   سازمان  موافقت  با   قانون  این  (۶۱)  ماده

 .گیردمی انجام کشور ریزیبرنامه

 برای   و  بازنشستگی   کسور   محاسبه   مبنای  -۱۰۶  ماده 

  قانون   این  مشمول  کارمندان  بازنشستگی  حقوق   محاسبه 

  بند   العادهفوق  و   مستمر  هایهالعادفوق  اضافه  به  ثابت   حقوق

 .باشدمی قانون این (۶۸) ماده« ۱۰»

  قانون (  ۱۰۶)  ی ماده   به   تبصره  یک   الحاق   قانون 

 ۱۳۸۶  مصوب کشوری   خدمات   مدیریت

  مدیریت   قانون(  ۱۰۶)  ماده  به  زیر  تبصره  -واحده  ماده 

 : شودمی اضافه ۱۳۸۶/ ۸/۷ مصوب کشوری خدمات 

 قانون  این  مشمول  اجرائی  هایهدستگا   کارمندان  -تبصره

 تأمین   صندوق  مقررات  تابع  بازنشستگی  و  بیمه  نظر  از  که

  مزایای   از  قانون  این  تصویب   از  قبل  و  هستند  اجتماعی

  است   شده  برداشت   بازنشستگی  کسور  آنان  غیرمستمر

  را   کارفرما   و  کارمند  سهم  از  اعم  مربوطه  کسور  توانندمی

 حسب   یا   و  نمایند  دریافت   اجتماعی  تأمین  صندوق  از  یکجا 

 پرداخت   سالهای   نسبت   به  مربوط،   مقررات  مطابق   تقاضا 

. بود  خواهد  آنان  بازنشستگی  حقوق  در  احتساب  قابل  کسور،

 توسعه   معاونت  سوی  از   تبصره  این  اجرائی  دستورالعمل

 تأمین   و  رفاه  وزارت  هماهنگی  با   انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 .شد خواهد  ابالغ و تهیه اجتماعی

 بازنشسته   که  قانون  این  مشمول  کارمندان  به   -۱۰۷  ماده 

 و  حقوق  آخرین  ماه  یک  خدمت   سال  هر  ازاء  به  شوندمی
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۵

 
 به  مربوط  وجوه  اضافه  به  (سالسی  تا )  مستمر  مزایای 

 .شد  خواهد پرداخت  شده  ذخیره  هایمرخصی

  وجوه   آن  ازاء  در  که  کارمند  خدمت  سابقه  از  قسمت   آن

  مشمول  که  خدمتی  سنوات   از  اندنموده  دریافت   بازخریدی

 . شودمی کسر گرددمی وجوه این دریافت

  به   قانون  این  تصویب  از  قبل  تا   که  کارمندانی   -۱۰۸  ماده 

 صندوق   مشمول  بازنشستگی  نظر  از  و  درآمده  استخدام

 بینی پیش  احکام  رعایت   با   باشند،می  کشوری  بازنشستگی

  یا  و  باشند می  خود  صندوق  تابع  فصل  این  در  شده

 رسمی   استخدام  به  قانون  این  اجراء  از  پس  کهدرصورتی

 احکام   رعایت  با.  کنند  انتخاب  را  صندوق   این  و  درآیند

 قبلی  قانونی   مقررات  سایر  مشمول   قانون  این  در  مذکور

 . بود خواهند 

  کلیه   حقوق   قانون   این  تصویب   تاریخ  از   -۱۰۹  ماده 

 صندوقهای  بگیران  مستمری  یا   بگیران  وظیفه  بازنشستگان،

 ۱۳۸۵  سال  پایان   تا   که  لشکری  و  کشوری  بازنشستگی

 کهصورتی  در  اندنموده  فوت  یا   و  کارافتاده  از   یا   بازنشسته

 شاخص   به  باتوجه  که  ریالی  ضریب   ضربحاصل  از   کمتر

  گردد می  بینیپیش  سالیانه   بودجه  الیحه   در  زندگی  هزینه

  بندهای   جداول  در  مذکور  ارقام  و  (۱۲۵)ماده  رعایت   با 

  این  تا   باشد   مربوط  هایهتبصر  و  ماده  این  «ب»  و  «الف»

 . یابدمی افزایش میزان

  کارمندان   فوت  یا   کارافتادگی  از  بازنشستگی،  حقوق  (الف

 در  مربوط  شغلی  گروه   آخرین  ردیف  امتیاز  براساس   کشوری 

  خدمت  سنوات  سالسی  براساس   و  الذکرفوق  ریالی  ضریب 

 . بود خواهد زیر احکام  و  جدول  مطابق

 مربوطه  امتیاز شغلی گروه

 ۴۰۰۰ ۲و۱

۳ ۴۵۰۰ 

۴ ۵۰۰۰ 

۵ ۵۵۰۰ 

۶ ۶۰۰۰ 

۷ ۶۵۰۰ 

۸ ۷۰۰۰ 

۹ ۷۵۰۰ 

۱۰ ۸۰۰۰ 

۱۱ ۸۵۰۰ 

۱۲ ۹۰۰۰ 

۱۳ ۹۵۰۰ 

۱۴ ۱۰۰۰۰ 

۱۵ ۱۰۵۰۰ 

۱۶ ۱۱۰۰۰ 

۱۷ ۱۱۵۰۰ 

۱۸ ۱۲۰۰۰ 

۱۹ ۱۲۵۰۰ 

۲۰ ۱۳۰۰۰ 

 موضوع  مقامات   بازنشستگی  حقوق  تعیین  به  مربوط  امتیاز

  کارمندان  پرداخت   هماهنگ  نظام   قانون  (۱)ماده   (۲) تبصره

  اسالمی،   انقالب  پیروزی  از  بعد   که  آنها   وهمترازان  دولت 

 شرح  به  اندشده  بازنشسته  و  داشته  عهدهبه   را  مقامات  تصدی

 :بود خواهد زیر

 ۱۴۵۰۰ «الف» بند موضوع مقامات 

 ۱۵۵۰۰ «ب»  بند موضوع مقامات 

 ۱۶۵۰۰ «ج»  بند موضوع مقامات 

 ۱۷۵۰۰ «د » بند موضوع مقامات 

 ۱۹۰۰۰ «-ه» بند موضوع مقامات 
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 نیروهای  کارمندان  فوت  یا   و  وظیفه  بازنشستگی،  حقوق  (ب

  ضریب  در  مربوط  شغلی  جایگاه  ردیف  امتیاز  براساس   مسلح

  خدمت   سنوات  سالسی  براساس   و  ماده  این  در  مذکور  ریالی

 : بود خواهد زیر احکام  و  جدول  مطابق

 امتیاز عنوان  شغلی رتبه  یا  درجهامتیاز 

 ۵۴۰۰  ۴ رتبه یا  سرجوخه

  ۹۰۰۰                                      ۱۰ رتبه یا  سوم  ستوان

 ۱۲۶۰۰   ۱۶ رتبه یا  سرهنگ

  ۶۰۰۰                                      ۵  رتبه  یا  ۳ گروهبان

 ۹۶۰۰  ۱۱ رتبه  یا  دوم  ستوان

 ۱۳۲۰۰  ۱۷ رتبه یا  ۲ سرتیپ

  ۶۶۰۰                                       ۶ رتبه  یا  ۲ گروهبان

 ۱۰۲۰۰  ۱۲ رتبه یا  یکم ستوان

 ۱۳۸۰۰ ۱۸ رتبه یا  سرتیپ

  ۷۲۰۰  ۷ رتبه  یا  ۱ گروهبان

 ۱۰۸۰۰  ۱۳ رتبه یا   سروان

 ۱۴۴۰۰ ۱۹ رتبه یا  سرلشکر

 ۷۸۰۰ ۸ رتبه  یا  دوم استوار

 ۱۱۴۰۰ ۱۴ رتبه یا  سرگرد

 ۱۵۰۰۰ ۲۰ رتبه یا  سپهبد

 ۸۴۰۰ ۹ رتبه یا  یکم استوار

 ۱۲۰۰۰ ۱۵ رتبه یا ۲ سرهنگ

 ۱۵۶۰۰ ارتشبد 

 در  که  ماده   این  «وب  الف»بندهای   مشموالن  -۱  تبصره

 سمتهای  دارای  سال(۲)  مدت  به  حداقل  خدمت   دوران  طول

 براساس  و   مورد  حسب  زیر  درصدهای   اند،بوده  مدیریتی

 : شد خواهد اضافه آنان حقوق  امتیاز به «الف» بند جدول

 درصد ۵ همتراز و سرپرستی مشاغل

 درصد ۱۰ آنان  همتراز و کل مدیر معاونین 

 درصد ۱۵ آنان  همتراز و کل  مدیران

 ۲۰ دولتی یهاشرکت  مدیره هیأت اعضاء  و عامل  مدیران

 ( ۱)  ماده«  ۳»  و«  ۲»   هایهتبصر  موضوع   درصدمقامات

 درصد ۲۵ پ.ـه.ن

 پرداخت   سابقه  که  بگیرانوظیفه  و  بازنشستگان  -۲  تبصره

  سال   هر  ازاء  به  است   سالسی  از  بیش  آنها   بازنشستگی  کسور

 اضافه   الذکرفوق  ارقام  به  (%۲/ ۵)درصد  نیم  و دو  (سالده  تا )

  آنها  بازنشستگی  کسور  پرداخت   سابقه  که  افرادی  و  گرددمی

 و  دو  سال  هر  ازاء   به  ( سالپانزده  تا )  است   سال  سی  از   کمتر

 مشروط.  گرددمی  کسر  الذکرفوق  ارقام  از  (%۲/ ۵)  درصد  نیم

 حداقل   از  آنان  وظیفه  یا  بازنشستگی  حقوق  میزان   که  این  بر

 .نگردد کمتر بازنشستگی حقوق

  قانون   (۸۳)  و  (۸۰)  مواد  استناد  به  که  کارمندانی  -۳  تبصره

  اجا  قانون  (۱۵۹)  و  (۱۵۸)  ،(۱۵۷)  مواد  و  کشوری  استخدام

 مستمری  یا   وظیفه  حقوق  ناجا   و  سپاه  قانون  مشابه  موارد  و

 کسور  پرداخت   سابقه  کهدرصورتی  دارند،می  دریافت

  منظور   سابقه  مدت   باشد  سالسی  از  کمتر  آنها  بازنشستگی

 شد   تعیین  که   عمل  مورد  مقررات  و  قوانین  مطابق  آنان  شده

 .است  االجراءالزم

 و  بازنشستگان  اوالد  و  مندی عائله  هزینه  کمک  -۴  تبصره

 این   با   و  یابدمی  افزایش  شاغلین  معادل  بگیرانوظیفه

  مالی   مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  (۸)  ماده  حکم  افزایش

 لغو   آن  بعدی   اصالحات   و  ۱۳۸۰/ ۲۷/۱۱  مورخ  دولت 

 .گرددمی

 چنانچه   بگیرانوظیفه  و  بازنشستگان  از  کدام  هر  -۵  تبصره

 الذکرفوق  ارقام  از  بیش  قبلی  عمل  مورد  مقررات  براساس

 .باشدمی پرداخت  مالک ارقام  همان نمایندمی دریافت
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 در  که  خدمت   از  منفک  نظامیان   سابق  درجات  -۶  تبصره

  تطبیق   زیر  شرح  به  باشدمین  ماده  این   «ب»  بند  جدول

 : یابدمی

 ستوان   معادل افسریار  دوم، ستوانیار   و سوم  ستوانیار (الف

 سوم 

  ستوان   معادل دوم  همافر سوم، همافر یکم، ستوانیار (ب

 دوم 

 یکم ستوان  معادل یکم  همافر (ج

 سروان   معادل سوم  سرهمافر (د

 سرگرد  معادل دوم  سرهمافر (-ه

 دوم  سرهنگ  معادل یکم سرهمافر (و

 در  که  «ب»  بند  موضوع  مشموالن  از  یک  هر  به  -۷  تبصره

  عناوین  دارای  سال   دو  مدت  به  حداقل  خدمت   دوران  طول

 از  درصدی  اند،بوده  مدیریت  و  ریاست   فرماندهی،  شغلی

 خواهد  اضافه  آنان  حقوق  به  زیر  شرح  به  (دو)  شماره  جدول

 :شد

 درصد ۵ ۹ الی ۸ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد ۱۰ ۱۳الی ۱۰ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد ۱۵ ۱۶ الی ۱۴ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد ۲۰ ۱۸ و ۱۷ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد ۲۵ باال  وبه ۱۹ شغلی رتبه در کارمندان

 تاریخ   از  که  سرهنگی  درجه  از  باالتر  نظامیان  کلیه  -۸  تبصره

 و  اندنبوده  مسلح  نیروهای  خدمت  در  بعد  به  ۱۳۵۸/ ۱۵/۱

 از   صرفاً  است،  نشده  تعیین  آنان  برای  قضائی  خاص  احکام

 و   شد  خواهند   برخوردار  سرهنگی  درجه  ردیف  حقوق

 .شد نخواهند بند این هایهتبصر سایر مشمول 

 - ۱۳۷۲  مصوب  -اشتغال  حالت   قانون  مشمولین  -۹  تبصره

 مستثنی  دستورالعمل  این  مقررات  از  اسالمی  شورای  مجلس

 .باشندمی

 بازنشستگان،  کلیه  حقوق  ۱/۱/۱۳۸۶  تاریخ  از   -۱۱۰  ماده 

 که   قضات  و  علمی  هیأت  اعضاء  بگیرانمستمری  یا   موظفین

 از  کمتر  کهصورتی  در  اندشده  فوت   و   ازکارافتاده  بازنشسته،

 با  قانون  این  (۱۰۹)ماده  موضوع  ریالی  ضریب   ضرب  حاصل

  (الف)  بندهای   جداول  در  مذکور  ارقام  و  (۱۲۵)  ماده  رعایت 

 میزان  این  تا   باشد  مربوط   هایهتبصر  و  ماده  این  (ب)و

 : یابدمی افزایش

 اعضاء  بگیران  مستمری  یا   موظفین  ،بازنشستگی  حقوق  (الف

  بر   و  علمی  مرتبه  آخرین  ردیف  امتیاز  براساس   علمی  هیأت

 زیر   احکام  و  جدول  مطابق  خدمت   سنوات  سال  سی  اساس 

 . بود  خواهد

 امتیاز  علمی مرتبه

 ۹۵۰۰ وپژوهشیاران  آموزشیار مربی

 ۱۱۰۰۰ مربی 

 ۱۴۰۰۰ استادیار 

 ۱۶۰۰۰ دانشیار 

 ۱۸۰۰۰ استاد 

 قضات   بگیران  مستمری  یا   موظفین  ،بازنشستگی  حقوق  (ب

  سال  سی   اساس   بر  و  گروه  آخرین  ردیف  امتیاز  براساس

 : بود خواهد زیر احکام  و  جدول  مطابق  خدمت   سنوات

 امتیاز  گروه

 ۸۵۰۰ یک

 ۹۵۰۰ دو 

 ۱۰۵۰۰ سه

 ۱۱۵۰۰ چهار 

 ۱۲۵۰۰ پنج 

 ۱۳۵۰۰ شش 

 ۱۵۰۰۰ هفت
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 ۱۶۰۰۰ هشت

 مشاغل   دارندگان  مبنای  حقوق  امتیاز  محاسبه  در  -۱  تبصره

 ماده  موضوع)  آن  معادل  و  لیسانس  مدرک  از  کمتر  با   قضائی

 در  سال  سه  که  کسانی  قضائی  وضعیت   تعیین  قانون  واحده

 ( اندداشته  قضائی  کار  به   اشتغال  اسالمی  انقالب  دادسراهای

 . شد  خواهد  کسر  آنان  شغلی  گروه  امتیاز  از   (%۵)  درصد  پنج

  قضائی   پایه  دارندگان  حقوق  امتیاز  محاسبه   در  -۲  تبصره

  یا  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  داشتن  صورت  در

 پنج   قضات  برای  قبول  قابل  هایرشته  در   آن  معادل

 در   آن  معادل   یا  دکترا  تحصیلی  مدرک  برای  و  (%۵) درصد

 آنان  شغلی  گروه  امتیاز  به  (%۱۰)  درصدده  ها رشته  همان

 . گرددمی اضافه

 مشاغل   متصدیان   بهفوق  امتیازات  برعالوه  -۳  تبصره 

 زیر   یهامسؤولیت   داشتن  صورت  در  سرپرستی  و  مدیریت

 درصدهای   خدمت   دوران  طول  در  دوسال   مدت   به  حداقل

  برای .  شد  خواهد  اضافه  آنان  حقوق  امتیاز  به  مورد   حسب   زیر

 و   محاسبه  نسبت   همان  به  نیز  دوسال  از  کمتر  سنوات 

 . شد خواهد پرداخت 

 از  غیر)   عمومی  دادستان  استان،   نظامی  دادستان -۱

 انقالب   دادستان   شهرستان،  دادگستری   رئیس   ،(تهران

 مأخذ  به  مستقل  ۲  حقوقی  دادگاه  رئیس   استان،   اسالمی 

 (.%۵)درصدپنج

 مرکز   مسلح  نیروهای  قضائی  سازمان  رئیس   کل،  مدیران -۲

 کل  رئیس  تهران،  نظامی  دادستان  ،(تهران  از  غیر)   استان

  اسالمی   انقالب  دادگاه  اول  شعبه  رئیس  استان،  دادگستری

 (.% ۱۰)درصدده مأخذ به تهران

  دادگستری،   وزیر   معاونان  و  قضائیه   قوه  رئیس  معاونان -۳

  کل   بازرسی  سازمان   رئیس  اداری،  عدالت   دیوان  رئیس

 قضائی  سازمان   رئیسقضات،  انتظامی  دادستان  کشور، 

 دادگستری  کل  رئیس  تهران،  دادستانمسلح،  نیروهای

 .مبنا حقوق (%۱۵) درصدپانزده مأخذ به  تهران استان

  مأخذ  کشوربه   کل  دادستان  و  کشور  عالی   دیوان  رئیس -۴

 (.%۲۰) درصدبیست 

«  ۶»  و«  ۵»  ،«۴»  ،«۳»  ،«۲»  ،«۱»  هایهتبصر  -۴  تبصره

 االجراء الزم  ماده  این  مشمولین  مورد  در  (۱۰۹)  ماده

 .باشد می

  سایر  سازی   هماهنگ   و  یکنواختی  منظور   به  -۱۱۱  ماده 

 بازنشستگی های  صندوق  کلیه  مشترکین  قانونی  حمایتهای

 زیر   بندهای  قانون،  این  مشمول  اجرائی   هایهدستگا 

 .بود خواهد االجراءالزم

 صندوقهای  مشترک  بازنشستگان   و  شاغلین  کلیه -۱

 در   را  خود  تکفل  تحت   والدین  توانند می  بازنشستگی

 خدمات   هایبیمه  از  یک   هیچ  پوشش  تحت   کهصورتی

 قرار   خود  درمانی  خدمات  بیمه  پوشش  تحت   نباشند،   درمانی

 . دهند

 در   باشند،  قانونی  ورثه  کهآن  بر  مشروط  اناث  فرزندان -۲

  بر   مشروط  ذکور  فرزندان  و  شوهر   یا   شغل  نداشتن   صورت

  اشتغال  صورت  در  و  سالگیبیست   تا   باشند  قانونی  ورثه  کهآن

 کمک   از   سالگیپنج  و   بیست  تا   دانشگاهی  تحصیالت   به

 برخوردار  خود  والدین  مستمری  یا   و  بیمه  اوالد،  هزینه

 .گردندمی

 وزارت  و  کشور  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان  -۱۱۲  ماده 

  و   تطبیق  نحوه  نامهآیین  مکلفند،  اجتماعی  تأمین  و  رفاه

 آن  بگیرانمستمری  یا   موظفین   بازنشستگان،  حقوق  تعیین

 نظام   قانون  مشمول  که  اجرائی  هایهدستگا   از  دسته

 بند  جدول  با   را   اند نبوده  ۱۳۷۰  مصوب  پرداخت   هماهنگ

 و  تهیه  مربوط  احکام  و  قانون  این  (۱۰۹)  ماده  «الف»

 به  قانون  این  تصویب   تاریخ  از   ماه  سه  مدت  ظرف  حداکثر 

 . برسانند وزیران هیأت تصویب

 چهارم   برنامه  قانون  پایان  تا   است   مکلف  دولت   -۱۱۳  ماده 

 اسالمی   جمهوری   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه

 اعم  بازنشستگی  صندوقهای  کلیه  تجمیع  خصوص  در  ایران
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 اجتماعی   تامین  سازمان   در  اجتماعی  تأمین  و  کشوری  از

 .آورد عملبه را الزم  قانونی اقدامات 

  خدمات   مدیریت  قانون (  ۱۱۳)   ماده  اصالح   قانون 

  سازمان  مدیریت   تعیین   چگونگی  و  کشوری 

  و   بازنشستگی صندوقهای   و  اجتماعی   تأمین 

 (۱۳۸۸/ ۵/۱۲  مصوب)  درمانی  های بیمه 

 و  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۱۳)  ماده  - واحده  ماده 

  اجتماعی   تأمین  سازمان  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  از   برخی

 تکلیف  تعیین  و  اصالح  زیر  شرح  به  مذکور  ماده  موضوع 

 :گرددمی

 الحاق  با   کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۱۳)  ماده  -الف

 »سازمان :  گرددمی  اصالح  مذکور  ماده  انتهای  به  زیر  عبارت

  و  است   اجتماعی  تأمین  و  رفاه  وزارت  زیرمجموعه  مذکور

 « .باشد می  پاسخگو ربطذی قانونی مراجع برابر در  وزیر

 زیر   شرح  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  امناء   هیأت  ترکیب   -ب

 :شود می تعیین

 و   اجتماعی  تأمین  و  رفاه   وزیر  پیشنهاد  با   نفر  شش  -۱

 . اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای  تصویب

(  ۱۷)  ماده  «الف»    بند(  ۲)  جزء  مطابق  باقیمانده،  نفر  سه  -۲

 از   اجتماعی  تأمین  و  رفاه  جامع   نظام   ساختار   قانون

 . گیرندگان خدمات  نمایندگان

 یصندوقها   یهامناء کل   یأتامناء مذکور، در حکم ه  یأته

و   ی خدمات درمان   هایبیمه  ی،و بازنشستگ   یاجتماع   ینتأم

 . خواهد بود یرو عشا  ییانروستا  یمهصندوق ب

 یه و کل یاجتماع  ینسازمان تأم یرعاملنصب و عزل مد  -ج

و   ذ  هایبیمهصندوقها  ا  یلموضوع  با    ینبند »ب«  قانون 

تأ  یأته  یشنهادپ و  سازمان  وز  ییدامناء  و   یرو حکم  رفاه 

 .پذیردیانجام م یاجتماع  ینتأم

تأم  وزیر و  م  یاجتماع  ینرفاه  ضرورت  صورت    تواند یدر 

  یرانمد  یفماه به منظور انجام وظا مدت شش  یحداکثر برا

و   صندوقها  سازمانها،  ا  هایبیمهعامل  بند    ینموضوع 

 .یدسرپرست منصوب نما

 همچنین   و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مقررات  سایر  -د

 ساختار  قانون  و  ایبیمه  و  بازنشستگی  سازمانهای   و   صندوقها 

 .است  باقی  خود  قوت  به اجتماعی تأمین و رفاه  جامع  نظام

 طول   در   است   مکلف  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  وزارت  -هـ

 رویه  وحدت  ایجاد  برای  را  الزم  قانونی  اقدامات  پنجم،  برنامه

 به   درمانی  هایبیمه  و  بازنشستگی  صندوقهای   کلیه  برای

 .آورد عمل

 .باشدمی االجراءالزم ابالغ، تاریخ از  قانون این -و

 روز   علنی  جلسه  در  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق  قانون

 هشتاد   و  سیصد  و  یکهزار  اسفندماه  پنجم  مورخ  چهارشنبه

 تاریخ  در  و  تصویب   اسالمی   شورای  مجلس  هشت   و

 . رسید  نگهبان  شورای تأیید به ۱۳۸۸/ ۸/۱۲

  توسعه   شورای   و   اداری   عالی   شورای   - چهاردهم  فصل 

  انسانی  سرمایه   و  مدیریت 

 در  کشور  اداری  نظام  در  تحول  ایجاد  منظوربه   -۱۱۴  ماده 

  نظامهای   و  تشکیالتی  ساختار  ،دولت   اندازه  و  نقش  ابعاد،

 و   کار  انجام  روشهای  ،انسانی  منابع  مدیریت   ،استخدامی

  نظام   به  نیل  و  مردم  کرامت   حفظ   و  ارتقاء  و  اداری  فناوری

 شفاف  پاسخگو، افزا، ارزش  و وربهره کارا، مدیریتی و اداری

 ساالر، مردم  و  گرانتیجه  ،اثربخش  ،تبعیض  و  فساد  از  عاری  و

 تشکیل   زیر   اختیارات  و  ترکیب   با   اداری  عالی  شورای 

 .گرددمی

 :از عبارتند شده یاد  شورای  اعضاء

 اول   معاون  او  غیاب  در  که  (شورا  رئیس)  جمهور  رئیس -۱

 . داشت   خواهد عهده بر را شورا ریاست  وی
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 دبیر   و  عضو)  کشور  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان  رئیس -۲

 (.شورا

 آموزش   و  درمان  بهداشت،  پرورش،   و   آموزش   وزراء -۳

  بخشهای  وزراء  از  نفر  سه  و  اموراجتماعی  و   وکار  پزشکی 

 . وزیران هیأت انتخاب  به  دیگر

 . مورد  حسب  ربط ذی  مستقل دستگاه رئیس یا  وزیر  -۴

 . کشور  سراسر  استانداران  انتخاب  به  استانداران   از  نفر  دو -۵

 به   مدیریت   و  اداری  حقوق  رشته  در  نظر   صاحب   دونفر -۶

 . جمهور  رئیس  انتخاب

 انتخاب   به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر  دو -۷

 . ناظر عنوان به اسالمی   شورای مجلس

 کشور   ریزی برنامه  و  مدیریت  سازمان  در  شورا  دبیرخانه

  اجراء   حسن   بر  نظارت  مسؤول  سازمان  و   بود  خواهد 

 .باشدمی مربوط تصمیمات

 االجراء الزم  جمهوررئیس  تأیید  از  پس  شورا  این  مصوبات

 .است 

 زیر  شرح  به  شده  یاد  شورای  اختیارات  و  وظایف  -۱۱۵  ماده 

 :باشد می

  استثناء   به  اجرائی  هایهدستگا   تشکیالت  ساختار  اصالح -۱

 امر  به  ویا   آمده  اساسی  قانون  در   آنها   احکام   که  هاییدستگاه

 .است  شده تأسیس رهبری معظم  مقام و (ره)خمینی امام

 به  اجرائی  هایهدستگا   داخلی  ساختار  در  نظر  تجدید -۲

  موازی،   وظایف  حذف  و  تشکیالتی  انسجام  ایجاد  منظور

 .تکراری و  مشابه

  هایهدستگا   ستادی   هایهحوز  از  اجرائی  وظایف  تفکیک -۳

 اعمال   به  ستادی  هایهحوز  فعالیت   نمودن  محدود  و  اجرائی

 ،سیاستگذاری  ، راهبردی  و  مدیریتی   امور  و   حاکمیت 

  وظایف   انتقال  و  کنترل  و  نظارت  ،سازماندهی  ،ریزیبرنامه

 سطوح  سایر  و  شهرستانی   ،استانی  واحدهای   به  اجرائی 

 تغییرات  با   متناسب   تشکیالتی  ساختار   اصالح  و  جغرافیایی

 .آمده عملبه

 و  استانی  واحدهای  ادغام  مورد  در  دستورالعمل  تنظیم -۴

  واحد   یک   در  ها وزارتخانه  از  یک  هر  به  وابسته  شهرستانی

 .سازمانی

  و   ضوابط  اتخاذ  و  دولت   اندازه  و  نقش  تعیین  بررسی -۵

 چهارچوب   دردولت   سازیکوچک  برای  مناسب های  سیاست 

 .مربوطه قوانین و کالنهای سیاست 

 از  قبل  اجرائی   دستگاه  هرنوع  ایجاد  با   موافقت   و  بررسی  -۶

 . قانون این در مذکور ربط ذی  مراجع به ارائه

  و   شوراها   گیریتصمیم  نظام  اصالح  و  بازنگری -۷

  و   کیفی  ارتقاء  ضمن  که  نحوی   به  کشور  هایکمیته

 گیرندهتصمیم  نهادهای  و  مراجع  آن  مراحل  نمودنکوتاه

 .شوند حذف غیرضرور و  موازی

 .قانون  این  احکام  صحیح  اجراء  برای  الزم  مقررات  تدوین -۸

 قابل   فعالیتهای   و  امور  ،وظایف  واگذاری  و   شناسایی -۹

 بخش  و   شهرداریها   به   اجرائی  هایهدستگا   واگذاری

 غیرضرور   هایتصدی  از   دولت   رهاسازی  هدف  با   غیردولتی

  نظام   مناسبات  تنظیم  و  ارتباط  نحوه  تعیین  همچنین  و

 شهرستان   شهر،  و  بخش  روستا،  اسالمی  شوراهای  با  اداری

 .استان  و

  هایرویه  و  روشها   سیستمها،  مجدد  مهندسی   و  اصالح -۱۰

 سازی ساده  گرایش  با   اجرائی  هایهدستگا   در  موردعمل

 میزان  کاهش  و  عملیات  خودکارسازی  کار،  انجام  مراحل

  رضایت   افزایش  ،کنندگانمراجعه  با  کارمندان  ارتباط

 نمودن  اقتصادی   و  اداری  هایهزینه  کاهش  ،مراجعان

 .فعالیتها

 کارآیی   و   وریبهره  ارتقاء  برای  الزم   طرحهای  تصویب  -۱۱

 .اجرائی هایهدستگا  مدیریت  و   انسانی نیروی
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 ساختار،   سازیبهینه  درجهت  الزم  مقررات  تصویب  -۱۲

 . دولتی بخش انسانی  نیروی توزیع  و ترکیب 

 تکلیف  تعیین  به  مربوط  هایدستورالعمل  تصویب -۱۳

  یا  و  واگذار  ،منحل  ،ادغام  که  هاییدستگاه  انسانی  نیروی

 .شودمی منتقل  دستگاهها  دیگر به  آنها   وظایف

 از   مطلوب  برداریبهره  بر  ناظر  دستورالعمل  تصویب  -۱۴

 تأمین   و  جاییجابه  ،اداری  نقلیه  وسائط  و  تجهیزات  و   فضاها 

 .اداری ساختمانهای

 تحول   هایبرنامه  تحقق  برای  موردنیاز   منابع  پیشنهاد -۱۵

  جدید  منابع   به  نیاز  که  شورا  مصوب   طرحهای   و  اداری  نظام

 .دارد

 براساس   جدید  اجرائی  هایهدستگا   هرگونه   ایجاد  -تبصره

 عالی   شورای  تأیید  به  موکول   ربط ذی  هایهدستگا   پیشنهاد

 شورای   مجلس  تصویب  با   و  وزیرانهیأت  تصویب   و  اداری

 . بود خواهد  اسالمی 

  در   که  انسانی   سرمایه   و   مدیریت   توسعه  شورای  -۱۱۶ ماده 

 انجام   برای  شودمی  نامیده  مدیریت   توسعه  شورای  قانون  این

 تشکیل  ماده  این  در  مذکور  ترکیب   با   و  ذیل  وظایف 

 . گرددمی

 : شورا ترکیب  -الف

 رئیس)  کشور   ریزی برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس -۱

 (شورا

 به   ها وزارتخانه  مرتبط  تجربه  با   شاغل  معاونین  از   دونفر -۲

 .چهارسال  مدت

 به   اداری  حقوق  و  مدیریت   زمینه  در  نظر  صاحب   دونفر -۳

 .چهارسال  مدت

 و   مدیریت  سازمان  تخصصی  معاونین  از  نفر   یک -۴

 .کشور ریزیبرنامه

  شورای   مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضاء  از  نفر  یک -۵

  شورای   مجلس  تصویب   به  کمیسیون   معرفی  با   اسالمی 

 . ناظر عنوان به اسالمی 

 به   کشور  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان  ربطذی  معاون -۶

 . شورا دبیر  عنوان

  رئیس   پیشنهاد  به  بنا   (۴)و(۳) ،(۲)بندهای  در  مذکور  اعضاء

 .گردندمی  انتخاب  جمهور  رئیس تأیید و سازمان 

 . اجتماعی وامور کار وزیر  -۷

 : اختیارات و وظایف -ب

 هایرشته  وظایف  شرح  و  تعاریف  تصویب  و  بررسی -۱

 .شغلی

 نحوه   و  شغلی  هایرشته  احراز  شرایط  تصویب   و  بررسی -۲

 . حقوق جداول طبقات به آنها تخصیص

 به  که  ی  هایرویه  و  دستورالعملها   تصویب  و  بررسی -۳

 .گیردمی قرار شورا صالحیت در قانون این موجب 

  و  استعالمات  به   پاسخگویی  و   نظر  اظهار  در  هماهنگی -۴

 اجراء   در  اجرائی  هایهدستگا   استخدامی  و  اداری  ابهامات 

 .قانون این مفاد

 چهارچوب   در  استخدامی  و  اداری  واحد  هایرویه  ایجاد -۵

 . قانون این مقررات

  سبب   به   فوت  و   کارافتادگی  از  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ -۶

 تابع  که  کارمندانی  برای  مربوط،  امور  سایر  و   وظیفه  انجام

 .باشندمی کشوری بازنشستگی صندوق 

 و   مدیریت  سازمان  رئیس  طرف  از  که  مواردی  سایر -۷

  قانون   این  تعهدات  با   ارتباط  در  وزراء  یا   و  کشور  ریزیبرنامه

 . شودمی ارجاع مشورتی نظر  کسب  برای

 سازمان  پیشنهاد   با   تخصصی  شورای  اداره  نحوه  نامهآیین -۸

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب  به مدیریت
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 اداری   امور  شورای  عهدهبه  قانون  طبق  که  وظایفی  سایر -۹

 .جمهور رئیس تأیید با  است بوده کشور استخدامی و

 برای  جمهور  رئیس   تأیید  از  پس  شورا  این  تصمیمات

 . است  االجراء الزم قانون این مشمول هایهدستگا 

 مختلف   مقررات   - پانزدهم  فصل 

  نهادها،  استثناء  به  اجرائی  هایهدستگا   کلیه  -۱۱۷  ماده 

 مستقیم   زیرنظر   که  سازمانهایی  و  تشکیالت  و  مؤسسات

  نهادهای  اطالعات،  وزارت  شوند،می   اداره  رهبری  معظم  مقام

 تطبیق  (۳)  ماده  در  مذکور  تعریف  با   که  غیردولتی  عمومی 

  مستشاری  هیأتهای  قضات،   و  علمی  هیأت  اعضاء  دارند، 

  مصلحت   تشخیص  مجمع  نگهبان،  شورای  محاسبات،  دیوان 

  قانون  این  مقررات  مشمول  رهبری  خبرگان   مجلس  و  نظام

 مطابق   انتظامی  و   نظامی  نیروهای  خصوص  در   و  شوندمی

 . شودمی عمل رهبری معظم  مقام نظر

  هماهنگ   نظام  قانون  تابع   قضات  مزایای   و  حقوق  -۱  تبصره

 جدول   و  باشد می۱۳۷۰  مصوب  دولت   کارمندان  پرداخت 

 مبنای  اعداد  خصوص  در  مذکور  قانون  (۱۴)  ماده  موضوع 

 . یابدمی  افزایش (۲۰۰) و (۱۲)  به ترتیب  به آنان گروه

 مسلح   نیروهای  قضائی   سازمان   نظامی  قضات  به  -۲  تبصره

  نمایند، می  وظیفه  انجام  قضائی  یهاپست   در  که  مدتی  در

 هشتاددرصد  تا   آنان  دریافتی  مجموع  التفاوتمابه  معادل

 دادگستری   همتراز  قضات  مستمر  مزایای  و  حقوق  (۸۰%)

 . گرددمی پرداخت  ویژه العادهفوق

 برای   قوا  کل   فرماندهی   موافقت   درصورت   -۳  تبصره

 و  دهم  فصل  مقررات  از  مسلح  نیروهای  کارکنان  برخورداری

 رعایت  با   آنان  دریافتی  حداکثر   و  حداقل  قانون،  این  سیزدهم

 و   شغل  به  متعلقه  امتیازات  ،آجا   قانون  (۱۳۶)   ماده  مقررات

 مسلح   نیروهای  در  خدمتی  خاص  کیفیت   به  باتوجه  شاغل

 .گرددمی پرداخت و محاسبه (۱/ ۲) ضریب  با 

 کار   سختی  العادهفوق  از  کماکان  انتظامی  نیروهای  کارمندان

 های العادهفوق  بر  عالوه  نیرو  این  استخدامی  مقررات  طبق

 .باشند می برخوردار قانون این دهم فصل در  مذکور

  قانون  مطابق  (۱۲۴)  ماده   رعایت   با   که  کارمندانی  -۴  تبصره

  اشتغال   اجرائی  هایهدستگا   در  ایران  اسالمی  جمهوری  کار

 .باشندمی مستثنی قانون این شمول از دارند

 در   شاغل  کارمندان  و   سیاسی  کارمندان  -۵  تبصره 

 مقررات   مشمول  امورخارجه  وزارت  سیاسی  یهاپست 

 امورخارجه  وزارت  انضباطی  و   مالی   استخدامی،   تشکیالتی،

  در  شاغل  غیرسیاسی  کارمندان  و  باشندمی  ۱۳۵۲  مصوب

 . نمود خواهند تبعیت  قانون این از پشتیبانی یهاپست 

 و  اطالعات  کلیه  موظفند  اجرائی  هایهدستگا   -۱۱۸  ماده 

  سازمان   اختیار  در  الزم  موارد  در   را  مربوط   مدارک  و   اسناد

 مفاد   چهارچوب  در  سازمان  این  دستورالعملهای  و  دهند  قرار

  هایهدستگا   کلیه  برای  مربوط  هاینامهآیین  و  قانون  این

 . باشدمی االجراء الزم اجرائی

 اجراء   به  مربوط  دستورالعملهای  و  ها نامه  آئین  -۱۱۹  ماده 

 استثناءبه)  سالیک  مدت  ظرف  حداکثر  قانون  این  مفاد

  مشخص   دیگری  زمان  آن  برای  قانون  این  در  که  مواردی 

 وزیران  هیأت  تصویب   به  سازمان  پیشنهاد  با   (است   شده

 .رسد می

  قرار   ذیل  حاالت  از  دریکی   رسمی  کارمندان   -۱۲۰  ماده 

 : داشت  خواهند 

 . سازمانی یها پست  از یکی در اشتغال -الف

 حقوق  بدون و  استحقاقی ،استعالجی مرخصی -ب

 .قانون این (۱۲۲) ماده  موجب   به خدمت به آماده -ج

 یا  و  دیگر  اجرائی  هایهدستگا   به  مأموریت  یا   انتقال  -د

 و   مدت  کوتاه  آموزش   هایهدور  طی  برای  آموزشی  مأموریت 

 . کارآموزی یا 
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  قطعی   احکام  موجببه  اخراج  یا   و  دائم  یا   موقت   انفصال  -ـه

  ویا  اداری  تخلفات  به  رسیدگی   هیأتهای  یا   و  قضائی  مراجع

 . قانون  این (۹۱) ماده احکام

  قانون  دراین  مذکور  احکام  موجب   به  وبازخریدی   استعفاء  -و

 .اداری  تخلفات به رسیدگی قانون  و

 و  اداری  تخلفات  به  رسیدگی   قانون  در  که  حاالت   سایر   -ز

 . است  شده بینی پیش قوانین سایر

 مأموریت  و  انتقال  نحوه  اجرائی  نامه  آئین  -۱۲۱  ماده 

  و   اجرائی  هایهدستگا   سایر  به  قانون  این   مشمول  کارمندان

 و   خدمت   سوابق  احتساب  نحوه  شامل  حقوق  بدون   مرخصی

 موارد   سایر  و  سازمانی  ارتباط  و  مزایا   و  حقوق  پرداخت   نحوه

 به   سازمان  پیشنهاد  به  قانون  این  مفاد  رعایت   با   مربوط

 .رسد می  وزیران هیأت تصویب

 حاالت   در  اجرائی  هایهدستگا   رسمی  کارمندان  -۱۲۲  ماده 

 یک  حداکثر  آن  مدت  که  خدمت،  به  آماده  صورت  به  زیر

 : آینددرمی بود خواهد سال

 . ربطذی اجرائی دستگاه انحالل -۱

 . کارمندان سازمانی پست  حذف -۲

  مرخصی   یا   مأموریت   اتمام  از  بعد  سازمانی  پست  نبود -۳

 .حقوق بدون

 هیأت  در  مذکور  مراجع  تصمیم  براساس   که  کارمندانی -۴

 معلق   خدمت   از  قضائی  مراجع  یا   اداری  تخلفات  به  رسیدگی

 .باشند  شده خدمت  به آماده یا 

 مزبور   کارمندان  به  ،خدمت   به  آمادگی  دوران  در  -۱  تبصره

 اشتغال   عدم   صورت  در  و  شد  خواهد  پرداخت   ثابت   حقوق

  در   خدمت   به  آماده  کارمندان   دیگر  اجرائی   هایهدستگا   در

  در   و  بازنشسته   بازنشستگی،  شرایط  بودن  دارا  صورت 

  مزایای   و  حقوق  نیم  و  ماه  یک   دریافت   با   صورتغیراین

 مرخصیهای  وجوه   و  خدمت   سابقه  سال   هر  ازاء  به  مستمر

 .شد  خواهند  بازخرید شده  ذخیره

 یا  وقضائی  مراجع  حکم  براساس   کهکارمندانی  -۲  تبصره

  برائت  مربوط  ازاتهام  اداری  تخلفات  به رسیدگی  هیأتهای

  مدت  برای  را  مستمرمربوط  مزایای   و   حقوق  نمایند،  حاصل

 . نمود خواهند دریافت  خدمت  به آمادگی 

 و   اجرائی  هایهدستگا   قانونی  اختیارات  کلیه  -۱۲۳  ماده 

  دستگاه  هرگونه  ایجاد  برای   مشابه  عناوین  و  مجامع  و  شوراها 

 . گرددمی لغو قانون این االجراءشدن الزم تاریخ از اجرائی

 مشاغل   از   برخی  در  انسانی  نیروی  کارگیریبه  -۱۲۴  ماده 

 سازمانی   ی هاپست   سقف  در  داردمی  اعالم  سازمان  که

 امکانپذیر  کار  قانون  براساس استخدامی  مجوزهای  و  مصوب

 .باشد می

 کار   قانون  موجب   به  که  کارمندانی  دریافتی  مجموع  -تبصره

 برابر (۲/۱)  از  نباید   باشندمی  شاغل  اجرائی   هایهدستگا   در

 .کند تجاوز مشابه کارمندان مزایای  و  حقوق

 سیزدهم   و  دهم  فصول  در  مذکور  حقوق  ضرایب   -۱۲۵  ماده 

 اولین  در   قانون  این  احکام  با   متناسب  فصل،  هر  تفکیک  به

 بعد   سالهای  در  و  گرددمی  تعیین  ریال  پانصد  اجراء  سال

 مرکزی   بانک  سوی   از  هرساله  که  تورم  نرخ  اندازه  به  حداقل

 .یابد می افزایش گردد، می اعالم

 مزایای   و  حقوق  باره  یک  افزایش  هرنوع  بارمالی  - ۱۲۶  ماده 

 طریق  از  قانون  این  موضوع  بازنشستگان  و  کارمندان

 در  عرضه  قابل  اقتصادی  هایهبنگا   در  دولتی  سهام  واگذاری

 حد   در  سنواتی   افزایش  پلکانی  اعمال  همچنین  و  بورس 

 اجراء   مدت   طول  در  حداکثر  و  ساالنه   مصوب   بودجه

 . شودمی تأمین قانون این آزمایشی

 قانون   جز  به  خاص  و  عام  مقررات  و  قوانین  کلیه  -۱۲۷  ماده 

  مصوب  دولت   کارکنان  موعد   از  پیش  بازنشستگی

 از   قانون  این  با   مغایر  اسالمی   شورای  مجلس  ۵/۶/۱۳۸۶

 . گرددمی لغو قانون این  االجراءشدنالزم تاریخ

  تاریخ  از  سالپنج  قانون  این  آزمایشی  زمان   مدت  -۱۲۸  ماده 

 .بود خواهد  قانون این شدن االجراءالزم



 شناسنامه قانون|  ۴۴

  جلسه   در  تبصره  ۱۰۶  و  ماده  ۱۲۸  بر  مشتمل  فوق  قانون

 شش  و   هشتاد  و  سیصد  و  یکهزار  مهرماه  هشتم  مورخ

 خدمات   مدیریت   الیحه  به  رسیدگی   مشترک  کمیسیون

 پنجم   و   هشتاد  اصل  طبق  اسالمی  شورای   مجلس  کشوری 

 مجلس  موافقت   از  پس  و  گردید  تصویب   اساسی  قانون  (۸۵)

  تاریخ   در   سال،  پنج  مدت  به  آن  آزمایشی  اجراء  با 

 . رسید  نگهبان  شورای تأیید به ۱۳۸۶/ ۱۸/۷

خدمات    تی ر ی شدن قانون مد   ی قانون دائم

 ( ۱۲/۱۳۹۷/ ۲۶)مصوب   ی کشور 

مد  - واحده   ماده  کشور  تی ریقانون  مصوب   ی خدمات 

بعد  ۸/۷/۱۳۸۶ الحاقات  و  اصالحات  تار  یبا   خ یاز 

 شود.می ی آن دائم یش یمدت اعتبار آزما یانقضا

روز    یفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن   قانون

 صدیو س  کهزاریو ششم اسفندماه    ست یمورخ ب  کشنبهی

شورا مجلس  هفت  و  نود  در   بی تصو  یاسالم  یو  و 

و نود (  ۹۴مقرر موضوع اصول نود و چهارم )های  مهلت 

نظر    رانیا  یاسالم  ی جمهور  یقانون اساس(  ۹۵و پنجم )

 .دمحترم نگهبان واصل نش ی شورا

 یاسالم یمجلس شورا سیی ر -ی جانیالر یعل
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۵

 
 

  دولت  وظایف  انجام فناوری و راهبردها -دوم فصلمقررات مربوط به 

 (16مقررات ماده )
 

 قیمت تمام شده :  موضوع   کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۶)  ماده   اجرایی نامه آیین 

( هیأت وزیران  ۱۳۸۹/ ۷/ ۲۲  ک مورخ ۴۴۹۸۹ت/ ۱۶۳۴۶۶)تصویبنامه شماره    

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد   به  بنا

 خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۶)  ماده  استناد  به  و  جمهور  رییس

( ۱)  بند  « ط »    جزء   رعایت   با   و  -۱۳۸۶  مصوب  -کشوری 

 مورخ   ـه۳۸۸۵۶ت/ ۱۵۸۷۹۵  شماره  نامهتصویب 

  را   یادشده  قانون(  ۱۶)  ماده  اجرایی  نامهآیین  ،۱۳۸۶/ ۱/۱۰

 : نمودند  تصویب  زیر شرح  به

 در   نامهآیین  این  در  استفاده  مورد  اصطالحات   -۱ماده  

 : روندمی کار به زیر مشروح معانی

  آموزش   نظیر  مرتبط  و  مشخص  عملیات:  فعالیت   -الف

  بیمار   مداوای   ،(تعداد)  شناسنامه  صدور  ،(نفر )  آموزدانش

 ، ( نفر)  دانشجو  آموزش  ،( واحد)   حسابداری  کار  انجام  ،(نفر)

 یا  نهال   تولید  ،(واحد  یک)  بهداشت   خانه  در  خدمات  ارایه

 راهداری   یا   راه  نگهداری  ،(هکتار  در )  شدهاصالح  بذر

 در )  نباتی  آفات  با   مبارزه  ،(واحد)  کتابخانه  اداره  ،(کیلومتر)

 توسط   دستگاه،  ساالنه  اهداف  تحقق  برای  که(  هکتار

 . شودمی اجرا اجرایی دستگاه مختلف واحدهای

  انجام   نتیجه  در  که  اجرایی  دستگاه  خروجی :  خدمت   -ب

 پذیر کمیت   شده،ارایه   اجرایی  دستگاه  واحدهای  فعالیتهای

 مالی،  اسناد  ثبت   و  صدور  نظیر  است   گیریاندازه  قابل  و

 مجوز   صدور  و  بیماران  مداوای  آموز،دانش  تربیت   نهال،  تولید

 . ها کتابخانه  و فرهنگی مراکز از برداریبهره برای

 انجام  نتیجه  در  که  اجرایی  دستگاه  خروجی :  محصول  -ج

  پذیر کمیت   تولیدشده،  اجرایی  دستگاه  واحدهای  فعالیتهای

 .  بزرگراه  و  راه  ساخت  و   احداث  نظیر  است  گیریاندازه  قابل  و

  ارزیابی   جهت   توافق  مورد  شاخصهای:  خدمات  استاندارد  -د

 . زمانی مختلف مقاطع در مجری واحد عملکرد 

  که   اجرایی  دستگاه  از  واحدهایی:  عملیاتی  واحد  -هـ

 یا   مستقیم  خدمات  ارایه  مشخص،  فعالیتهای  انجام  دارعهده

  نظیر   باشند می  مردم  به  ارایه  برای   خاصی  محصوالت  تولید

 . هنری و فرهنگی  مراکز  و بیمارستانها  مدارس، 

  قانون (  ۵)  ماده  موضوع  هایهدستگا :  اجرایی  دستگاه  -و

  قانون (  ۱۱۷)  ماده  استناد  به  که  کشوری  خدمات  مدیریت

 . هستند قانون آن مشمول   مذکور

 فعالیتها،   که  اجرایی  دستگاه  یک  از  بخشی:  مجری  واحد  -ز

 هزینه  شده،  تمام   قیمت   روش   به  آن  محصوالت  و  خدمات 

 .  باشد می  ارایه و اداره  قابل سرانه هزینه یا  و شدهتمام

  با  مجری  واحد  مدیر  بین   توافق  مورد  سند:  نامهتفاهم  -ح

 و   کمیت   فعالیت،  شرح  شامل  که  اجرایی  دستگاه  مجاز  مقام

  و   فعالیتها  خدمات،  شدهتمام  قیمت   و  اجرا  دوره  کیفیت، 

 سایر   و  انتظارات  منابع،  تخصیص  بندی زمان  محصوالت،

  سوی   از   ابالغی  هاینامهموافقت  براساس   توافق  مورد  شرایط

 جمهوررییس  راهبردی  نظارت  و  ریزیبرنامه  معاونت

 .  باشد می



 شناسنامه قانون|  ۴۶

 خزانه  یا   خزانه  توسط  که  حسابی:  مجری  واحد  حساب  -ط

 مسؤول  یا  ذیحساب  درخواست   با   مورد  حسب   استان،  معین

 حسابهای   سرفصل  تحت   ربط،ذی  اجرایی  دستگاه  مالی  امور

  مدیریتی،   استقالل  دارای  که  مجری  واحدهای   برای  دولتی

  دریافت،   عملیات  انجام  و  گردیده  افتتاح  است،  مالی  و   اداری

 واحد   مدیر  دستور  با   مربوط  حسابداری  عملیات  و  پرداخت 

 با  بند این موضوع حساب از استفاده. گیردمی انجام مجری

 مفاد   طبق   که  فردی  و  مجری  واحد   مدیر)  امضاء  دو

 منصوب   و   تعیین  کشور  عمومی  محاسبات  قانون(  ۳۶)ماده

 . بود  خواهد مجاز( شود می

  از   و  ماه  یک  ظرف  موظفند   اجرایی  هایهدستگا   -۲  ماده 

  اولویت  با   و  خود  تابع  یا   مستقل  عملیاتی  واحدهای  طریق

 واحدهای   پذیرکمیت   محصوالت  و   خدمات  فعالیتها،

 استقرار  برای  و   احصا   مجری،   واحد   عنوان  به  را   آنها   دارعهده

  یا  کمیسیون  شورا،   تأیید  به  و   انتخاب  شدهتمام  قیمت   نظام

 . برسانند اجرایی دستگاه اداری تحول کارگروه

 از   سال  یک  ظرف  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۳  ماده 

 فناوریهای   و  روشها   از  استفاده  با   و  نامهآیین  این  ابالغ  تاریخ

 : دهند انجام را  زیر اقدامات مربوط و  مناسب 

  یا   کمیسیون  شورا،   به  ارایه  و  مجری  واحدهای   انتخاب  -الف

 . تأیید برای مربوط  اجرایی دستگاه اداری تحول کارگروه

 واحدهای  خدمات  و  فعالیتها  شدهتمام  قیمت   تعیین  -ب

 کارگروه   یا   کمیسیون  شورا،  به  ارایه  و  تأییدشده  مجری

 . تأیید برای مربوط  اجرایی دستگاه اداری تحول

 الزم   نظارتی  سازوکارهای  و  استانداردها   شاخصها،  تعیین  -ج

  محصوالت  و خدمات  فعالیت، کیفیت  و کمیت  کنترل برای

 . مجری واحدهای

 شدهتمام  قیمت   محاسبه  امکان  که  مواردی   در  -۱  تبصره

 فعالیت،  سرانه  یا   شدهتمام  هزینه  محاسبه   ندارد،  وجود

 . بود خواهد عمل مالک مجری واحد محصوالت و خدمات 

 محصوالت  خدمات،  شدهتمام  قیمت   محاسبه   در  -۲  تبصره

 های هزینه  پرسنلی،  هایهزینه  بر  عالوه  باید  فعالیتها   و

 و   اموال  هایهزینه  نگهداری،  و  تعمیر  هایهزینه  و  مصرفی

  در  و  محاسبه   نیز  تجهیزات  و   ساختمانها   نظیر  ایسرمایه

 . گردد لحاظ نامهتفاهم

 های هدستگا   توسط  نامهآیین  این  احکام  اجرای  -۴  ماده 

 ای نامهتفاهم  موجب   به  مجری  واحدهای  طریق  از  اجرایی

 دستگاه  صالحذی  مقام  بین  مورد  حسب  که   بود  خواهد

 .  شودمی منعقد مجری واحد  مدیر و اجرایی

 و  مجری  واحد  بین  نامه تفاهم  انعقاد  منظور  به  -تبصره

 سرمایه  و   مدیریت   توسعه  هایمعاونت   اجرایی،  دستگاه

  جمهور،رییس  راهبردی  نظارت  و  ریزی برنامه  و  انسانی 

. نمود  خواهند  ابالغ  و  تهیه  را  مذکور  نامهتفاهم  الگوی

 نامه تفاهم  الگوی  رعایت   به  ملزم  اجرایی   هایهدستگا 

 . باشندمی

 و   فعالیتها  خدمات،  مصادیق  تعیین  مسئولیت   -۵ماده  

 در  نامهآیین  این   مفاد  اجرای  هدایت   و  راهبری  و  محصوالت

 اداری  تحول  کارگروه  یا   کمیسیون  شورا،   اجرایی،  دستگاه

 گرددمی  تشکیل  دستگاه  مقام   باالترین  ریاست   به  که  است 

  نماید   اقدام  تخصصی  کارگروه  تشکیل  به  نسبت   تواندمی  و

  قانون (  ۱۹)  ماده  موضوع  کار  و   ساز  و  خدمات   از  استفاده  با   یا 

 . دهد انجام را مربوط امور کشوری، خدمات مدیریت

  رییس   راهبردی  نظارت  و  ریزی برنامه  معاونت   -۶ماده  

 نامه،تفاهم  چارچوب  در   موظفند  ها استانداری  و  جمهور 

 سقف   قالب   در  مجری  واحد  قرارداد  مبلغ  صددرصد

 مجری   واحد   به  را  مقرر  موعد  در  شدهاعالم  تخصیص

 . نماید پرداخت 

 واحدهای  به  صددرصد  میزان  به  اعتبار  تخصیص  -تبصره

 دیگر   به  اعتبار   تخصیص   کاهش  موجب   نباید   مجری، 

 .  شود اجرایی هایهدستگا  واحدهای
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۷

 
 در   ماه  یک  ظرف  است   موظف  اجرایی  دستگاه  -۷ماده  

 افتتاح   به  نسبت   مالی،  و  پولی  مقررات  و  قوانین  چارچوب

 مذکور  واحد  مدیر  امضای  با   مجری  واحد  نام  به   بانکی  حساب

 واحد   اعتبارات  تمامی.  نماید  اقدام  اجرایی  دستگاه  نماینده  و

 تمامی  و  واریز  حساب   این  به  نامهتفاهم  قالب   در  مجری

 .  شودمی انجام آن محل از پرداختها 

 نیروی  مستمر  مزایای  و  حقوق  به  مربوط  اعتبار  -۸ماده  

 و  شدهتمام  قیمت   محاسبه  انجام  از   پس  که  مجری  انسانی

  به   شوند،می  منتقل   یا   بازخرید  بازنشسته،  نامه،تفاهم  تنظیم

 طریق   از  دارند  را  آن  مسؤولیت   که  خدماتی  تأمین  منظور

 . ماندمی باقی مجری واحد  اختیار در خدمت،  خرید

 کارگیری   به  و   انتخاب  در  مجری  واحدهای  مدیران   -تبصره

  قانون(  ۱۳)  ماده(  ۲)   تبصره  مفاد  باید  انسانی،   نیروی

 .  نمایند رعایت  را کشوری خدمات مدیریت

 مزایای  و  حقوق  تمامی  موظفند  مجری  واحدهای  -۹ماده  

 را   خود  نیروهای  سایر  و   قراردادی  پیمانی،  رسمی،  کارکنان

 به  معطوف  احکام  و  مربوط   مقررات  و  قوانین  قالب   در

 صورتی   در.  نمایند  پرداخت   و  محاسبه   آنها   کارآیی  و  عملکرد 

  را (  درصد  بیست   حداکثر)  یادشده  کارکنان  از  بخشی  که

 دستگاه  اختیار  در  را  آنها   توانندمی  دهنده،تشخیص  مازاد

  مربوط  مقررات  و  قوانین  وفق  تا   دهند  قرار  ربط ذی  اجرایی

 . شود رفتار آنها  با 

  قسمت  از  ناشی  اعتبار  از  بخشی  اجرایی  دستگاه  -۱تبصره  

 از  پس  مجری  واحد  عملکرد   به  توجه  با   را(  ۹)  ماده  اخیر

 مجری   واحد  به  انسانی  نیروی  انگیزه  ایجاد  منظور  به  ارزیابی

 . کندمی پرداخت 

 مزایای   و   حقوق  پرداخت  در  محاسبه  مبنای  -۲تبصره  

 تعداد  و  باشدمی  نامهتفاهم  در   مندرج  اجرای  دوره  قانونی،

  مجری،   واحد  خدمات   ارایه   برای   نیاز  مورد  انسانی  نیروی

 براساس  یا   تصدی  دارای  سازمانی  یهاپست   تعداد  براساس

  مربوط  واحدهای  بندیدرجه  در   مندرج  یها پست   و ضوابط

 تحول  کارگروه  یا   کمیسیون  شورا،  توسط   حال   هر  در  و

  دستگاه   صالح   و   صرفه  رعایت   با  اجرایی  دستگاه  اداری

 .شود می تعیین اجرایی

 نیروی  هرگونه  کارگیری   به  تعهدات  و   اختیارات  -۳تبصره  

 ماده   تبصره  براساس  مجری،  واحد  عهده  بر  رأساً  دیگر  انسانی

 متوجه  تعهدی  هیچگونه   و  بوده  نامه آیین  این(  ۸)

 . بود نخواهد ربطذی اجرایی هایهدستگا 

 و  جدید  انسانی  نیروی  جذب  و  کارگیری  به  در  -۴تبصره  

  شاغل   انسانی  نیروی   با   اولویت  مجری،  واحد   توسط   نیاز  مورد

  کشور   اجرایی  هایهدستگا   سایر  یا   ربطذی  دستگاه  در

 .  باشد می

 واحد  کارکنان  مزایای  و حقوق  قانونی افزایشهای -۱۰ماده  

  دستگاه   تعهدات  عنوان  به  نامه،تفاهم  اجرای  دوره  در  مجری

 تأمین   اجرایی  دستگاه  توسط  و  منظور  نامه تفاهم  در

 .  شود می

 چارچوب   در  تواندمی  مجری  واحد  مدیر  -۱۱ماده  

 شده،تمام  قیمت   تفاضل  از   حاصل  جوییصرفه  نامه،تفاهم

 در   را  قطعی   هایهزینه  و  سرانه  هزینه  یا   شدهتمام  هزینه

  انسانی  نیروی  تشویق   و  انگیزه  ایجاد  برای   مالی  دوره  همان

 ماده (  ۶)  و (  ۵)  بندهای   هایهتبصر  مفاد  اساس   بر  شاغل

 دستورالعملهای  و   کشوری  خدمات  مدیریت  قانون(  ۶۸)

 .  نماید هزینه  ابالغی

 موضوع   هاینامهتفاهم  انعقاد  از   ناشی  هایهزینه  - ۱۲ماده  

  تکالیف  اجرای  برای  موردنیاز  اعتبار  و  نامهآیین  این

 اعتبارات   مجموع  از  نباید   اجرایی،   دستگاه  ماندهباقی

  است،  شده  بینیپیش  ساالنه  مصوب  بودجه  در  که  ایهزینه

 . کند تجاوز

 اقدامات  است   موظف  اجرایی  دستگاه  - ۱۳ماده  

 مجری   واحد  به   را  نامهتفاهم  دوره  طول  در  نشدهبینیپیش

 و   محاسبه  را  آنها   انجام  هزینه  و  تصریح  شود،می  تکلیف

 . نماید پرداخت 
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 وی  نماینده  یا   اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  - ۱۴ماده  

 دستگاه  در  نامهتفاهم  مفاد  اجرای  بر   نظارت  مسؤولیت 

  واحد   میان   اختالف  بروز  صورت  در.  دارد   عهده  بر  را  متبوع

 تحول   کارگروه  یا   کمیسیون  شورا،  اجرایی،  دستگاه  و  مجری

 و   بوده  اختالف   حل  و  گیری تصمیم  مرجع  عنوان  به  اداری،

 لغو  صالحیت   مجری،  واحد  توسط  تخلف  اثبات  صورت  در

 . داشت  خواهد را قرارداد

 و   نامهآیین  این  مفاد   اجرای  بر  نظارت  مسئولیت   -۱۵ماده  

 عهده   بر  ملی  سطح  در  انتظار   مورد   اهداف  تحقق

 ریزیبرنامه  و  انسانی سرمایه  و   مدیریت   توسعه  هایمعاونت 

 عهده  بر  استان  سطح  در  و  جمهور  رییس  راهبردی  نظارت  و

 . باشدمی ها استانداری

 هر  موظفند  هااستانداری  و  اجرایی  هایهدستگا   -تبصره

  هایمعاونت   به  را  خود  عملکرد  گزارش   باریک  ماه  شش

  نظارت  و  ریزیبرنامه  و  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 . نمایند ارایه جمهور رییس راهبردی

 محترم  مقام   تأیید  به  ۷/۱۳۸۹/ ۱۱  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 . است رسیده جمهوری  ریاست 

 رحیمی محمدرضا  -جمهور رییس اول معاون

 

 کشوری   خدمات   مدیریت قانون (  ۱۶)  ماده  اجرایی   نامهآیین (  ۴)  بند(  الف)  جزء   اصالح

( هیئت وزیران   ۹۰/ ۶/ ۱۳  مورخ   هـ ۴۶۵۶۴ت /۱۱۹۲۹۲  نامه شماره صویب ت )   

  پیشنهاد   به  بنا   ۱۳۹۰/ ۳۰/۵  مورخ  جلسه   در  وزیران  هیئت 

 استناد   به  و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  توسعه  معاونت

-کشوری  خدمات  مدیریت   قانون (  ۴۵)  ماده(  ۲)  تبصره

 :نمود  تصویب  - ۱۳۸۶  صوبم

 ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳  شماره  نامهتصمیم(  ۴)  بند(  الف)  جزء  در

 خدمات  مدیریت   قانون  احکام»  عبارت  ،۲۲/۷/۱۳۸۹  مورخ

 معاونت   مصوب  هایشاخص»   عبارت  جایگزین  «کشوری 

 .گرددمی «جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 رحیمی محمدرضا  -جمهور رییس اول معاون

 

 (17مقررات ماده )

   یمانکاری پ ی  ها شرکتو نحوه انعقاد قرارداد با   یافته  یت وضع  یل تبد   یشرکت   یروهاین   ی دستورالعمل سامانده

جمهور(   ییس ر  ی انسان   یه و سرما  یریت معاونت توسعه مد   ۰۹/۱۳۹۲/ ۱۹مورخ    ۲۰۰/ ۱۶۱۲۹/۹۲)بخشنامه شماره    

 کشور ییاجرا هایهدستگا  یبه تمام خشنامهی

لغو مصوبه مهرآفر  یت عنا   با  شماره   نامهتصویب   یط   ینبه 

 یران وز  یأته  ۱۳۹۲/ ۲۸/۰۷مورخ    هـ۴۸۷۰۲ت/۱۳۰۹۴۵

ملغ شماره    یو  مصوبه  شدن   ـ ه۴۷۶۴۳ت/۲۱۳۴۷۱االثر 

ر  بر یرانوز  یأته  ۱۳۹۰/ ۱/۱۱مورخ   نظر   ییساساس 

(  ۱۸با ماده )  یحصر  یرتبه علت مغا   ی اسالم  یمجلس شورا

و   یخدمات کشور   یریت مد  قانون(  ۳۲ماده )  یلو تبصره ذ

به استعالم  ینهمچن از سو  یها در پاسخ  آمده   ی به عمل 

چگونگ   ی مبن  یی اجرا  هایهدستگا  فعال  ی بر    یت تداوم 

قرارداد جد  یاو    یمانکاریپ  یها شرکت  ا  یدعقد   گونه ینبا 

وضع   یلتبد  یشرکت  یروهاین  یتوضع  یینتع  یزو ن   ها شرکت 

 ی،الزامات قانون  یت و رعا   یهوحدت رو  یجادشده، به منظور ا

 :شود یابالغ م یرموارد ز

https://shenasname.ir/
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موجب    -۱ شماره  )به   ۱/۱۴۰۰/ ۲۴مورخ    ۱۶۵دادنامه 

 ۲ابطال شد(  یعدالت ادار  یواند یعموم یئت ه

 یبرا  یافته  یت وضع  یلتبد   یشرکت  یروهایشغل ن  ییرتغ  -۲

 ی استخدام آنها برا  یا وضع    یلتبد  ینمشاغل و همچن  یرسا 

رعا   یسازمانی  هاپست   یتصد با  عدالت   یتمصوب، صرفاً 

احراز    یطشرا  یتو رعا   یرقابت  یفضا   یکو در    یاستخدام

طر از  آزمون  یقمشاغل،  در  با   یاستخدامهای  شرکت  و 

)  یت رعا  مد(  ۴۴ماده  کشور   یریت قانون  امکان    یخدمات 

 است. یرپذ

وضع   یلتبد  یبرا  انیروز  یأتمصوبات ه  ینکهبا توجه به ا  -۳

به قرارداد   یبخش خصوص  یمانکاریپی  هاشرکت   یروهاین

مع از   ییاجرا   هایهدستگا   یکارگر  یا )مشخص(    ینکار 

شماره   مصوبه  مورخ   -ه۴۷۶۴۳ت/۲۱۳۴۷۱جمله 

وز  یأته  ۱۳۹۰/ ۱/۱۱ بعد   یرانمحترم  اصالحات  آن   یو 

ر مجلس شو  ییستوسط  قانون   یرمغا   یاسالم   رای محترم 

 یاز شرکت  یروها وضع ن  یلشناخته شده است، هر گونه تبد

ممنوع   ییاجرا  هایهبا دستگا   یمبه قرارداد مستق   یمانکاریپ

 . یست ن  یرشناسه به آنان امکان پذ  یصاست و صدور و تخص

دستگا   یبرا  -۴ از  دسته  استناد   ییاجرا  هایهان  به  که 

نسبت به انعقاد قرارداد با    یرانوز  یأتاالثر ه  یمصوبات ملغ 

قرارداد   ی خصوص  یمانکاریپی  هاشرکت کارکنان   طرف 

نموده جداقدام  قرارداد  انعقاد  ی  هاشرکت با    یداند، 

 
شده:  ۲ ابطال  بند  بخش    یمانکاریپ  یشرکت  یروهاین متن 

اجرا  یخصوص در  ه  یکه  ها   یط  یرانوز  یأتمصوبات   ی سال 

  یل تبد   یبه صورت قرارداد  ییاجرا  ی به بعد در دستگاه ها  ۱۳۸۴

م  یافتهوضع   که در   یشغل   ینهتوانند در همان زم  یاند، صرفاً 

ها ها اشتغال    یمانکاریپ  یشرکت  دستگاه  در  اند،    ی داشته 

  ییر مجاز به تغ  ییاجرا  ی دهند. دستگاه ها  دمتادامه خ  ییاجرا

 یستندآنها ن  یهاز شغل مندرج در قرارداد اول  یرافراد به غ  ینشغل ا

ا به  توجه  »با  عبارت:  آنها  قرارداد  فرم  در  است  الزم  که   ینو 

  ین به ا  یبخش خصوص  یشما از کارمند شرکت   یتوضع  یل تبد

اجرا  یمانکاریپ )  یدر  مد(  ۱۷ماده  خدمات   یریت قانون 

صورت  به    یازاز خدمات مورد ن  یانجام بخش   ایبر  ی کشور 

و عقد قرارداد   یافته  یت وضع  یلهمزمان )حفظ کارکنان تبد

 .یست( مجاز نیمانکاریپی  هاشرکت مجدد با 

 ینه که زم  یدر صورت  یمانکاریپی  ها شرکت قرارداد با    انعقاد

)شرکت  یلتبد  یروهاین  یسامانده  شده  در یوضع   )

اجرا  یمانکاریپی  ها شرکت  دستگاه  با  قرارداد   یی طرف 

آنها با دستگاه قطع گردد، به    یمفراهم شود و ارتباط مستق 

 یروهای حفظ توأم ن.  است   یرامکان پذ  یکل  یا   ییصورت جز

ی  هاشرکت و انعقاد قرارداد با    یافته  یتوضع  بدیلت  ی شرکت

س  یرمغا   یمانکاریپ و  اسناد های  یاست قانون  در  مندرج 

دولت و   یو کوچک ساز  یاسب سازبر متن  یمبن   یباالدست 

 است. یحقوق مل ییع و تض ینههز  یشموجب افزا

 ین ا(  ۴بند )  یت با رعا  یی اجرا  هایهکه دستگا   یدر صورت  -۵

( ماده  به  مستند  و  مد (  ۱۷بخشنامه  خدمات   یریت قانون 

ماده قصد استفاده   ینخدمات موضوع ا  ینتأم  یبرا  ی کشور 

را داشته باشند،    یردولتیو موسسات غ  ها شرکت از خدمات  

 : یندنما  یت را رعا  یلموظفند موارد ذ

منعقد   یمناقصه و فراخوان عموم  یققراردادها از طر  -الف

متقاض مراجعه  عدم  صورت  در  و  شرا  یان گردد   یط،واجد 

مناقصات و   یقانون برگزار  یت مناقصه با رعا   یفاتترک تشر

 است.  یرمعاونت امکان پذ ینا ییدتأ

برا صرفاً  مشخص  یقرارداد  کار  در    ی انجام  که    شرکتاست 

  یتفعال  یا سمت، شغل    ییرهر گونه تغ  ید،داد  یانجام م  یخصوص

است« گنجانده شود و   یرممکن غ یلیمدرک تحص ییربا تغ یحت

است،    یافته  یصمعاونت تخص   ینا  یکه از سو  یشناسه اختصاص

  یروهان  ینبه اشناسه صرفاً متعلق   یندر فرم قرارداد درج شود. ا

ا خروجشان  از  پس  و  آنهاست  مشاغل  اجرا  زو   یی، دستگاه 

 . یستن  یرامکان پذ یگرآن به فرد د یصتخص
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فعال  -ب اساس  بر  قرارداد  کار   یت انعقاد  حجم  مشخص، 

ق  یمت ق  ین،مع و  کار  واحد  و   یمت هر  به طور شفاف  کل 

 مشخص انجام شود. 

ه  -ج به  قراردادها  ن  یچدر  موضوع  به    ی، انسان  یرویوجه 

 ی، کارکنان شرکت خصوص  یایافراد، حقوق و مزا  یریبکارگ

 داد آنها و موارد مشابه اشاره نشود. تع

طرف قرارداد صرفاً متهد به    ی است، شرکت خصوص  بدیهی

  "ب"انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد )بر اساس بند  

مربوط به   یانسان  یرویو مباحث ن   باشدمیبخشنامه(    ینا

خصوص اجرا  یشرکت  دستگاه  و  است  قرارداد   یی طرف 

 نخواهد داشت.  ینهزم نیدر ا  یارتباط و تعهد گونهیچه

 آزاد یعسکر  محمود

 

 (19مقررات ماده )

 وری دستورالعمل تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره 

سازمان اداری و استخدامی کشور(  ۱۳۹۸/ ۵/ ۱۵مورخ    ۲۶۱۲۵۵)بخشنامه شماره    

دستگا  تمامی  )  هایهبه  ماده  مشمول  قانون (  ۵اجرایی 

 مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی  ( ۱۹در اجرای ماده )

اجرایی کشور برای عقد قرارداد   هایهبر مجاز بودن دستگا 

این  توسط  شده  صالحیت  تأیید  خصوصی  مؤسسات  با 

توسعه    یها زمینهای در  سازمان جهت انجام خدمات مشاوره

سرمایه توسعه  تشکیالت،  و  ساختار  و مدیریت،  انسانی 

وری های نوین اداری، بهبود کیفیت و ارتقای بهرهفنآوری

و    هایهدستگا  پیشاجرایی  به  صورتنظر  در بینی  گرفته 

تبصره   بند    ۳ماده    ۱قالب  همچنین   ۲۰ماده    ۱-۲۰و 

دستورالعمل تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی  

بهره شماره  و  بخشنامه  موضوع  تاریخ    ۱۲۲۱۳۵وری، 

تخصص  ۱۳۹۷/ ۱۳/۳ بازنگری  بر  مبنی  سازمان  های این 

پیو به  آن،  بهبود  و  بخشنامه  در  مندرج  ست مدیریتی 

خدمات " مشاوران  صالحیت  تشخیص  دستورالعمل 

بهره و  مذکور "وریمدیریتی  بخشنامه  جایگزین  و  ابالغ   ،

 گردد.می

 کلیات:  فصل اول 

 :هدف - ۱ماده  

فرایند  تعیین  دستورالعمل،  این  اجرای  و  تدوین  از  هدف 

دار خدمات کنندگان صالحیت دهندگان و تأمینتأیید ارائه

اجرایی کشور و حمایت    هایهدستگا مشاوره مدیریتی برای  

ای مشاوران مدیریت به عنوان یکی از الزامات  از حقوق حرفه

 توسعه است. 

 : کاربرد - ۲ماده  

مقررات این دستورالعمل برای تشخیص صالحیت مشاوران 

انجامخدمات مدیریتی به کار می   هایهپروژ  رود که برای 

 :کنندمی دریافت  گواهینامه زیر

از منابع مالی آن:  الف از بودجه عمومی  تمام یا بخشی  ها 

 دولت )کشور( تأمین شده باشد.

ها، در داخل یا خارج کشور،  هایی که تأمین مالی آنطرح:  ب

 نیاز به تضمین یا تسهیالت دولتی داشته اشد.

 :تعاریف - ۳ماده  

ه شرح زیر کار برده شده بواژگانی که در این دستورالعمل به

 :شوندتعریف می

بخش هاشرکت الف(  :  شامل :  مشاور  -۳-۱ مشاوره  ی 

مقررات  و  قوانین  اساس  بر  که  ایرانی  تعاونی  و  خصوصی 
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ثبت  کل  اداره  در  ایران  اسالمی  و   هاشرکت   جمهوری 

های صنعتی به ثبت رسیده و مالکیت آن متعلق به مالکیت 

است  حقوقی  یا  حقیقی  آموزشی.  اشخاص  مراکز  و   ب( 

پژوهشی دولتی و غیردولتی، ج( مراکز دولتی که مجاز به 

بهره و  مدیریتی  مشاوره  خدمات  میارائه  .  باشند وری 

موجب   به  شماره  )اصالحی  مورخ   ۲۴۲۳۳۹بخشنامه 

۱۴/۵ /۱۳۹۹۳) 

عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و  :  تخصص  -۳-۲

کاری قرار فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه  

این دستورالعمل، خدمات مدیریتی در  .  گرفته است   ۶در 

، با در نظر گرفتن اهم  (۱تخصص به شرح جدول شماره )

تحصیلی مورد قبول در هر یک از این    هایرشتهخدمات و  

 ها خواهد بود.تخصص

تحصیلی    های رشته اهم خدمات و  :  ( ۱جدول شماره ) 

 حسب تخصص مورد نیاز 

 

ماده    -تبصره )موضوع  تشخیص صالحیت  این   ۱۹کمیته 

تواند تغییرات الزم را همه ساله در عناوین دستورالعمل(، می

تحصیلی   هایرشتههای خدمات مشاوره مدیریت و  تخصص

با نیاز و شرایط و تغییرات   دانشگاهی   هایبرنامهمتناسب 

 اعمال نماید. 

ها و  وعه فعالیت عبارت است از مجم:  خدمات مشاوره   -۳-۳

 تواند متناسب با تخصص ارائه دهد.خدماتی که مشاور می

فرآیندی است که طی آن توان  :  تشخیص صالحیت   -۳-۴

تخصصی مشاور بر اساس این دستورالعمل ارزیابی و تعیین 

 شود.می

 
های مشاوره بخش خصوصی مشاور: شرکتمتن قبل از اصالح:   ۳

و تعاونی ایران که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

های صنعتی به ثبت  مالکیتها و  ایران در اداره کل ثبت شرکت

سازمان اداری "در این دستورالعمل منظور  :  سازمان  -۳-۵

 است.  "و استخدامی کشور

عددی است که توان مشاور را در هر تخصص :  پایه  -۳-۶

دهد و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا  نشان می

سازمان، مشاورن را در .  شودالزحمه مشاور مشخص میحق

 کند.بندی میسه پایه؛ سه، دو یک رتبه

حق  - ۳-۷ یا  کار  یا :  الزحمهسقف  مبلغ  حداکثر 

مشاو  باشد میای  الزحمهحق یک  تعداد که  به  توجه  با  ر 

تخصص  هر  از  پایه  یک  در  اجرا  قابل  کارهای  حداکثر 

 تواند دریافت کند. می

امتیازآور  -۳-۸ امتیاز :  فرد  حداقل  که  است  کارشناسی 

برای پایه مورد    ۲الزم از مندرجات جدول شماره    ای حرفه

های مرتبط با تخصص مورد نظر را کسب نموده و فعالیت 

 روه به عهده دارد.تقاضا را با همکاری گ

و :  گروه  -۳-۹ سرگروه  عناوین  با  افرادی  دربرگیرنده 

ای در  باشند که برای انجام خدمات مشاورهامتیازآوران می

 یک تخصص تشکیل شده است.

امتیاز  :  سرگروه  - ۳-۱۰ حداقل  دارای  که  کارشناسی 

برای پایه مورد    ۲ای الزم از مندرجات جدول شماره  حرفه

شرایط سایر  و  فعالیت   نظر  سرپرستی  و  بوده  های الزم 

شرکت مشاوره در  را  تقاضا  مورد  تخصص  به  مربوط  ای 

 برعهده داشته باشد. 

صالحیت   - ۱۱-۳ بررسی  برای :  هزینه  که  است  مبلغی 

خدمات  گواهینامه  دریافت  متقاضیان  صالحیت  بررسی 

بهره و  مدیریتی  طبق مشاوره  آنها،  عملکرد  پایش  و  وری 

قانون بودجه سالیانه کشور و متناسب با پایه درخواستی در 

اخذ  متقاضیان  از  درخواست  ارائه  هنگام  در  تخصص،  هر 

رسیده و مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش  

 ها باشند.خصوصی و تعاونی ایرانی و یا ترکیبی از آن
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موجب  .  گرددمی به  شماره  )الحاقی   ۲۴۲۳۳۹بخشنامه 

 (۱۴/۵/۱۳۹۹مورخ 

 ای افراد امتیازآور صالحیت حرفه :  فصل دوم 

 :شرایط عمومی احراز صالحیت افراد امتیازآور - ۴ماده  

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد. -۴-۱

دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل آن   -۴-۲

ها تحصیلی مورد نظر طبق جدول مرتبط با تخصص و رشته

 باشد. ۱شماره 

ماده    -۴-۳ موضوع  اجتماعی  حقوق  از  قانون    ۲۶محروم 

 مجازات اسالمی نباشد.

رابطه استخدامی )رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین    -۴-۴

 جرایی نداشته باشد. ا  هایهمشابه( با دستگا 

ممنوعیت مداخله در معامالت دولتی، موضوع الیحه   -۴-۵

و  مجلس  نمایندگان  وزرا،  مداخله  منع  به  راجع  قانونی 

 کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری نداشته باشد. 

افراد امتیازآور معرفی شده از سوی مراکز :  ۱تبصره   برای 

غیردولتی،  و  دولتی  پژوهشی  و  مدرک   آموزشی  داشتن 

در  دانشیار  حداقل  علمی  درجه  با  دکتری  تحصیلی 

تحصیلی مندرج   هایرشتهمرتبط با تخصص و    هایرشته

)الحاقی به موجب  .  باشدمی( بخشنامه الزامی  ۱در جدول )

 (۵/۱۳۹۹/ ۱۴مورخ  ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره 

امتیازآور برای افراد    ۵-۴و    ۴-۴رعایت بندهای  :  ۲تبصره  

)الحاقی  .  معرفی شده از سوی مراکز دولتی، الزامی نیست 

 (۱۳۹۹/ ۱۴/۵مورخ   ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره به موجب 

 : شرایط اختصاصی احراز صالحیت افراد امتیازآور - ۵ماده  

ای افراد امتیازآور بر اساس جدول  تعیین امتیاز حرفه  -۵-۱

با توجه به پایه و تخصص مورد تقاضا توسط    ۲ شرکت و 

 گیرد.مورد محاسبه قرار می

توسط    -۵-۲ شده  معرفی  آور  امتیاز  ی هاشرکت افراد 

توانند به متقاضی دریافت گواهینامه مشاوره، همزمان نمی

عنوان فرد امتیازآور گروه در بیش از یک مشاور حقوقی به 

 ارایه خدمات مشاوره مدیریت پردازند. 

 ای افراد امتیازآور حرفه تعیین امتیاز :  ( ۲جدول شماره ) 

 

 تشخیص صالحیت مشاوران :  فصل سوم 

 :ایگواهینامه صالحیت حرفه - ۶ماده  

امتیازات  کسب  در  موفقیت  از  پس  که  است  مدرکی 

حرفه و  اخالق تخصصی  رعایت  و  تعهد  همچنین  و  ای 

ای و سایر مواردی که در این دستورالعمل تعیین شده حرفه

دهنده  شود و فقط نشانمیاست، به اشخاص حقوقی داده  

حرفه در  صالحیت  مدیریت  مشاوره  حوزه  در  مشاور  ای 

ای موضوع ارائه خدمات مشاوره.  تخصص مورد تقاضا است 

این دستورالعمل، فقط با داشتن گواهینامه مشاوره خدمات 

ای در گواهی صالحیت حرفه.  باشدمیپذیر  مدیریت امکان

شود  سال صادر می  ۴برای مدت  (  ۱و )(  ۲، ) (۳سه پایه؛ )

 است.( ۳ها مطابق جدول شماره )که شرایط صدور آن

 : مرجع تشخیص صالحیت مشاوران - ۷ماده  

صورت  سازمان  سوی  از  مشاوران  صالحیت  تشخیص 

 گیرد.می

 :تعیین صالحیت مشاوران - ۸ماده  

سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این دستورالعمل، در 

در هر تخصص تعیین صالحیت  ( ۱و )( ۲، )(۳؛ )های هپای

 کند. می

تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر هر مشاور می  -تبصره

تمامی  یا  چند  یک،  در  دستورالعمل  این  ضوابط  اساس 

حداقل شرط الزم برای .  ها تشخیص صالحیت شودتخصص

نفر افراد امتیازآور به ازای هر تخصص   ۳این کار، معرفی  

 .باشد می
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 : بندی مشاوران عبارتند ازمؤثر بر رتبه عوامل - ۹ماده  

 نیروی انسانی متخصص )افراد امتیازآور(.  -

 قبلی انجام شده توسط مشاور. هایهکیفیت پروژ -

 تجربه کاری مشاور  -

 امکانات پشتیبانی  -

 :بندی مشاورانشرایط عمومی رتبه -۱۰ماده  

قید و یا انجام خدمات مشاوره در اساسنامه شرکت    - ۱۰-۱

احراز   قابل  اساسنامه شرکت  مفاد  از  سازمان  تشخیص  به 

 باشد.

و  :  تبصره مدیریتی  مشاوره  خدمات  گواهینامه  درخواست 

غیردولتی بهره و  دولتی  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  وری 

دانشگاه گروه  )مانند  دانشکده،  داشتن  صورت  در  ها(؛ 

ه  های مورد اشارآموزشی و یا پژوهشکده مرتبط با تخصص

دستورالعمل مورد بررسی قرار خواهند (  ۱در جدول شماره )

مورخ    ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره  )الحاقی به موجب  .  گرفت 

۱۴/۵ /۱۳۹۹) 

قانون مجازات اسالمی   ۲۰به موارد مذکور در ماده    - ۱۰-۲

 محکوم نشده باشند. 

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل    -۱۰-۳

افراد امتیازآور معرفی شده از سوی شرکت،  نفر  آن برای سه

امتیاز .  مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ضروری است 

شده بر اساس موارد مندرج در جدول  افراد امتیازآور معرفی

 محاسبه خواهد شد.  ۲شماره 

 (۳دارا بودن شرایط مندرج در جدول شماره ) - ۱۰-۴

مشاورههاشرکت   -تبصره کارکنی  و  مدیران  آن ای،  ان 

مشمول ممنوعیت مداخله در معامالت دولتی موضوع الیحه 

و  مجلس  نمایندگان  وزراء،  مداخله  منع  به  راجع  قانونی 

 کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری نباشند.

شرکت    -۱۱ماده   کاری  تجربه  کیفیت  به  مربوط  امتیاز 

 : متقاضی تشخیص صالحیت 

شر کاری  تجربه  کیفیت  به  مربوط  متقاضی  امتیاز  کت 

، با اجرای حداقل ۳و    ۲،  ۱؛  های  هتشخیص صالحیت پای

 ۵بندی اجرای هر پروژه )پروژه و بر اساس رعایت زمان  ۳

امتیاز( و در   ۲۵امتیاز(، ارائه خروجی و نتایج اصلی پروژه )

امتیاز( با تأیید سازمان   ۲۰صورت داشتن نوآوری و ابتکار )

 گردد.محاسبه می

 : الزم برای تشخیص صالحیت مشاوران شرایط -۱۲ماده  

بر   مشاوران  تشخیص صالحیت  برای  الزم  شرایط  حداقل 

 گردد. تعیین می ۳اساس جدول شماره 

حداقل شرایط الزم برای تشخیص  : ( ۳جدول شماره ) 

 صالحیت مشاوران 

در   -۱تبصره   امتیازآور  افراد  وقت  تمام  کار  به  اشتغال 

 ها ضروریست. علمی دانشگاهشرکت به استثناء اعضاء هیئت  

صالحیت، ها شرکت   -۲تبصره   تشخیص  متقاضی  ی 

توانند در تیم امتیازآور خود )غیر از سرگروه(، صرفاً یک  می

نفر بازنشسته و صرفاً یک نفر از بین این افراد عضو هیئت  

 ها انتخاب نمایند.علمی دانشگاه

ی  هاشرکت در صورت معرفی دو گروه از سوی    -۳تبصره  

مشاوره گواهینامه  دریافت  و متقاضی  تخصص  هر  در  ای 

از   کدام  هر  سوی  از  سه،  پایه  امتیازات  نصاب  حد  کسب 

شرکت    هایهگرو به  شرکت،  همچنین  و  شده  معرفی 

 متقاضی گواهینامه پایه دو اعطاء خواهد شد. 

ی  هاشرکت سوی    در صورت معرفی دو گروه از   -۴تبصره  

مشاوره گواهینامه  دریافت  و متقاضی  تخصص  هر  در  ای 

از  کدام  هر  سوی  از  دو،  پایه  امتیازات  نصاب  حد  کسب 

شرکت  معرفی  هایهگرو به  شرکت،  همچنین  و  شده 

 متقاضی گواهینامه پایه یک اعطاء خواهد شد.
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بر   - ۱۳ماده   بشتیبانی  امکانات  امتیاز  محاسبه و سنجش 

 محاسبه خواهد شد.( ۴اساس جدول شماره )

 امتیاز امکانات پشتیبانی :  ( ۴جدول شماره ) 

 

حداکثر مبلغ ریالی در دست اجرای همزمان برای   -۱۴ماده  

مدیریتی  ها شرکت  مشاوران  گواهینامه  دارای    هایپایهی 

سه، دو و یک به ترتیب معادل سه، پنج و هشت برابر سقف 

قانون برگزاری مناقصات مصوب   معامالت متوسط مندرج در 

در صورتی که ارزش ریالی .  گرددهیئت وزیران تعیین می

پروژه بیش از هشت برابر سقف معامالت متوسط باشد، با 

پایه به ظرفیت  به  هاشرکت ای  توجه  مدیریتی،  مشاوره  ی 

 صورت مشارکتی )کنسرسیوم( قابل انجام خواهد بود. 

تمدید    -۱۵ماده   حرفهشرایط  صالحیت  ای گواهینامه 

 :مشاور

خدمات   - ۱۵-۱ صالحیت  گواهینامه  تمدید  متقاضیان 

ماه پیش از پایان اعتبار   ۲مشاوره مدیریتی، بایستی حداقل  

بدیهی است در  .  گواهینامه، جهت تمدید آن اقدام نمایند

مشاوره شرکت  گواهینامه  تمدید،  عدم  ابطال صورت  ای 

 خواهد شد.

سال افراد امتیازآور شرکت    ۴بعد از    در صورتی که  - ۱۵-۲

دارای گواهینامه، تغییر نکرده و شرکت مالیات یا حق بیمه 

با رعایت قوانین و مقررات پرداخت کرده   را  افراد  تکلیفی 

گواهینامه  تمدید  متقاضی،  شرکت  درخواست  با  باشد، 

می افراد .  گیردصورت  تغییر  صورت  در  است  بدیهی 

ی و مصاحبه برای افراد جدید مطابق  امتیازآور، فرآیند ارزیاب 

 صورت خواهد گرفت. (۲جدول شماره )

و    هایهدستگا   - ۱۶ماده   دارای هاشرکت اجرایی کشور  ی 

مشاوره قرارداد گواهینامه  از  نسخه  یک  هستند  مکلف  ای 

فی عقد  منعقده  از  پس  ماه  یک  ظرف  حداکثر  را  مابین 

 قرارداد، به سازمان ارسال نمایند.

بررسی صالحیت،   -۱۷  ماده  تقاضای  و  درخواست  فرایند 

بررسی مدارک و مستندات و تأیید صالحیت و تعیین پایه  

مشاوره از طریق سامانه الکترونیکی مستقر در سازمان انجام  

 گردد.می

 : انتشار فهرست مشاوران تشخیص صالحیت شده  -۱۸ماده  

به  ماه  هر  شده  صالحیت  تشخیص  مشاوران  فهرست 

 شود.سایت اینترنتی سازمان درج میه و در وبروزآوری شد

 :این فهرست شامل اطالعات زیر است 

نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصالح در هر یک از 

 ها، پایه، گروه تخصصی.تخصص

 : اعضای کمیته تشخیص صالحیت   -۱۹ماده  

به  مشاوران  صالحیت  تشخیص  کمیته  اعضای  ترکیب 

 : باشدمیصورت زیر 

 معاون نوسازی اداری )رییس کمیته(. - ۱۹-۱

فرهنگ   - ۱۹-۲ ارتقای  و  عملکرد  مدیریت  امور  رییس 

 سازمانی )دبیر کمیته(. 

 وری ایران.نماینده سازمان ملی بهره - ۱۹-۳

ه  دو نفر کارشناس خبره در امور مشاوره مدیریت ب  - ۱۹-۴

 پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس سازمان. 

مرتبط  - ۱۹-۵ از  خبره  کارشناس  نفر  دو  ترین حداکثر 

ای یا صنفی مربوط، به عنوان نمایندگان  های حرفهتشکل

ربط، به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس  های ذیتشکل

 سازمان. 

 :وظایف و اختیارات کمیته تشخیص صالحیت  -۲۰ماده  

با کمیته   سازمان  محل  در  مشاوران  صالحیت  تشخیص 

 :اهداف و وظایف زیر تشکیل خواهد شد

 پیشنهاد بازنگری و بهبد دستورالعمل.  - ۲۰-۱
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انجام    - ۲۰-۲ و  اجرا  رای  تخصصی  تیم  تعیین  و  بررسی 

 مصاحبه از متقاضیان تشخیص صالحیت.

تصمیمات این کمیته با نظر اکثریت آرا قابل اجرا   -تبصره

 .باشد می

سوی   - ۲۱اده  م  از  دستورالعمل  نقض  موارد  به  رسیدگی 

 :ایی دارای گواهینامه مشاورهها شرکت 

تشخیص  کمیته  عهده  بر  مذکور  موارد  به  رسیدگی 

صالحیت بوده و برحسب نوع نقض، جریمه درنظر گرفته 

اخطار کتبی، کاهش حداکثر قیمت  شده می تواند شامل؛ 

محرومیت موقت )از یک تا  کارهای همزمان در دست اجرا،  

سه سال( از ارجاع کار و یا لغو گواهینامه تشخیص صالحیت 

 : موارد نقض عبارتند از. باشد

تشخیص   - ۲۱-۱ مراحل  در  واقع  خالف  اطالعات  ارائه 

 صالحیت و یا ارجاع کار.

دستگا   - ۲۱-۲ با  منعقده  قراردادهای  ارسال    های هعدم 

 اجرایی

فرد  - ۲۱-۳ جایگزینی  در   عدم  ماه  سه  مدت  در  مناسب 

 صورت خروج فرد امتیازآور

 پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز - ۲۱-۴

تغییرات این دستورالعمل با ابالغ رییس سازمان    - ۲۲ماده  

 شود. اعمال می

)  -۲۳ماده   در  دستورالعمل  )(  ۲۳این  و  تبصره (  ۸ماده 

دستورالعمل و  گردیده  صالحیت  تنظیم  تشخیص  های 

 شوند. ران خدمات مدیریتی قبل از این تاریخ ملغی میمشاو

 جمشید انصاری 

 

 ( 20مقررات ماده ) 

 شوری ک  خدمات   مدیریت قانون (  ۲۰)  ماده  اجرایی   نامهآیین  

 ( وزیران  هیأت  ۱۴/۱/۸۹  مورخ   ۴۴۱۹۶/ ۴۲۲۱  مصوبه ) 

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 معاونت   پیشنهاد   به  بنا  ۱۳/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  جلسه  در

 استناد   به  و  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 -۱۳۸۶  مصوب- کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۲۰)  ماده

 شماره   تصویبنامه(  ۱)  بند(  ط)  جزء  رعایت  با   و

 : نمودند موافقت  ۱/۱۰/۱۳۸۶ مورخ ـه۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۷۹۵

  قالب  در  اجرایی  هایهدستگا   در  پیشنهادها   نظام   –۱  ماده 

 های هدستگا   اداری  تحول  کمیسیونهای  و  شورا  وظایف 

 . نمایندمی فعالیت  تابعه واحدهای یا  اجرایی

 رئیس  انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   –۲  ماده 

 پیشنهادها   نظام  تداوم  و  استقرار  نحوه  دستورالعمل  جمهور

 پرداخت  نحوه  و   میزان  پیشنهادها،  گذاریارزش   روش   نیز  و

 را  نظام  این  موضوع  به  مربوط  هایهزینه  محاسبه  و  پاداشها 

 .نمایندمی ابالغ و  تدوین تهیه،

  براساس   موظفند  هایهدستگا   اداری  تحول  شورای  –۳  ماده 

 : نمایند اجرا زیر شرح به را  پیشنهادات نظام زیر،  فرآیند

 .پیشنهادات دریافت  -الف

 براساس   پیشنهاد  نهایی  رد  یا   تصویب  بررسی  –ب

 . ابالغی دستورالعمل

 ابالغی   دستورالعمل  براساس   پاداشها  تصویب   و  تعیین  –ج

 . نامهآیین این( ۲) ماده  در



 شناسنامه قانون|  ۵۶

  راستای  در  مربوط   اعتبارات   سایر  تصویب  و  تعیین  –  د

 . غیره و مشاوره بهبود، سازی،فرهنگ آموزش، 

 حقوق   حفظ  برای  است   موظف  اداری  تحول  شورای  –۴  ماده 

 ایجاد  به  نسبت   پیشنهاددهندگان  فکری  مالکیت   و  معنوی

  پیشنهاد   کامل  مشخصات  درج  با   الکترونیکی  اطالعاتی  بانک

 . نماید اقدام مربوط موارد سایر و شده ارایه

  بودجه   تنظیم  در   مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   تمام  –۵  ماده 

 .بگیرند  نظر  در  پیشنهادها   نظام  برای  را   ردیفی  خود،  سالیانه

 تنظیم   در  توانندمی  اجرایی  هایهدستگا   تمام  –۱  تبصره

  تا   پیشنهادها،   نظام   استمرار  و   استقرار  برای  سالیانه  بودجه

 و   ها جوییصرفه  محل  از  حاصل  بودجه(  %۲۰)  درصد  بیست 

 . نمایند هزینه را شده اجرا پیشنهادهای درآمدهای

  های هزینه  تمام  شامل  دستگاه  پیشنهادی  بودجه  –۲  تبصره

  مربوط   پرداختی  پاداشهای  از  اعم  پیشنهادها،  نظام  به  مربوط

 پیشنهاد،  اجرای  و  کارشناسی  الزحمهحق  پیشنهاد، ارایه  به

  نظام  های برترین  ساالنه  جوایز  و  مشاوران  الزحمهحق

 .باشدمی پیشنهادها 

 و  شناسایی  رقابت،   و  انگیزه  ایجاد  منظور  به  –۶  ماده 

  سازمانهای   متقابل  یادگیری  و   موفق  تحارت  از  گیریبهره

  جایزه  دستگاهها   برترین  به  پیشنهادها،  نظام  اجرای  در   فعال

 .گیردمی تعلق پیشنهادها  نظام ملی

 رئیس  انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   -تبصره

 ماده   این  موضوع  اجرای  برای  الزم  هایدستورالعمل  جمهور

 .نمایدمی ابالغ و تدوین تهیه، را

 گزارش   ساالنه  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   –۸  ماده 

 نظام  اجرای  در  را  خود  الکترونیکی  اطالعات  بانک   و  عملکرد 

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   به   پیشنهادها،

 راهبردی  نظارت  و  ریزیبرنامه  معاونت   و  جمهور   رئیس

 .کنند ارایه  جمهور  رئیس

 محترم   مقام   تأیید  به  ۱/۱۳۸۸/ ۹  تاریخ  در  نامهتصمیم  این

.است  رسیده جمهوری  ریاست 

 

 کشوری  خدمات   مدیریت  قانون  ۲۰  ماده  اجرایی   نامهآیین  ۲  ماده  دستورالعمل 

 ( جمهور  رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۹۰/ ۷/ ۲۳  مورخ   ۲۰۰/ ۳۵۶۲۲/۹۰  شماره  بخشنامه )

  مدیریت   قانون   ۲۰  ماده  اجرایی  نامهآیین  ۲  ماده   اجرای  در

  شماره   مصوبه   موضوع  کشوری   خدمات  مدیریت

  کمیسیون   عضو  وزیران  ۱۳۸۹/ ۱۴/۱  تاریخ  ۴۴۱۹۶/ ۴۲۲۱

 نحوه   دستورالعمل  الکترونیک،   دولت   و  اجتماعی   امور

 در ها  پیشنهاد  بررسی  و  پذیرش   نظام  تداوم  و  استقرار

 :شودمی ابالغ زیر شرح به اجرایی هایهدستگا 

 واژگان  تعریف - ۱  ماده 

  وضعیت   بتواند   که  راهکاری  و  فکر  ،نظر  نوع  هر:    پیشنهاد  -۱

  تر   ایمن  تر،  ارزان  تر،  صحیح  تر،  سریع  تر،  آسان   را  موجود

 .کند تر مطلوب و

 بهبود  ،وریبهره  افزایش  سبب   آن  اجرای:  کمی  پیشنهاد  -۲

  و   شودمی  اینها   مانند  و  کارکنان  رضایت   افزایش  کار،  فضای

 .دارد  ریالی  محاسبه و گیری اندازه قابلیت 

  مطلوب   اجرای  سبب  آن   اجرای:  کیفی   پیشنهاد   -۳

 کار،  فضای  بهبود  ،وریبهره  افزایش  اداری،  تحول  هایبرنامه

  کارکنان   مندی  رضایت   افزایش  منابع،  در  بهینه  جویی  صرفه

 ریالی   محاسبه  و  گیری  اندازه  قابلیت   و  شودمی  اینها   مانند  و

 . ندارد

 ها،وزارتخانه  سطح  در  اداری  تحول  شوراهای:  شورا -۴

 اداری   تحول  هایمیسیونک  مستقل،   هایسازمان

 فنآوری   و  اداری  تحول  های میسیونک  و  وابسته  هایهدستگا 
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 و  ها سازمان  استانی  هایمیسیونک  نیز  و  ها استان  اطالعات

 . استانی لک ادارات

  انات کام  و  نیروها   از  استفاده  با   ه ک  است   واحدی:  دبیرخانه -۵

 فقط   و  نموده  فعالیت   دستگاه  رییس  نظر  زیر  موجود 

 .دهدمی انجام را نظام این  به مربوط اجرایی هایفعالیت 

 های هگرو  تخصصی،  هایکمیته:  ارزیابی  گروه -۶

 ل ک  ادارات  پیشنهادهای  نظام   تخصصی  میتهک   ارشناسی،ک

 .واصله پیشنهادهای نندهکبررسی ارشناس ک یا  و   استان

  از   ارشناسانیک  عضویت   با :  تخصصی  هایکمیته -۷

  یل کتش   شورا  نظر   با   و  موضوع  تناسب   به  مختلف  واحدهای

 پیشنهاد،  ارشناسیک  و  بررسی  به  مربوط  امور  و  شوندمی

  پیشنهاد   بودن  اجرایی  آن،  از  حاصل  منافع   برآورد  و  محاسبه 

 . دهدمی انجام را ها این  مانند و

 و   پیشنهادها   نظام  استقرار  از   پس:  ارشناسیک  هایهگرو  -۸

 این .  شوندمی  یلکتش   ها گروه  این  آن،   املکت  و  توسعه

  ی ارائه  تخصصی،  هایکمیته  وظایف  انجام  بر   عالوه  ها گروه

 نیز  را  ها این  مانند  و  پیشنهادها   اجرای  گروهی،  پیشنهادهای

 خواهند   تخصصی  هایکمیته  جایگزین  و  دهند می  انجام

 .شد

 به:  استان  لک   اداره   پیشنهادهای   نظام  تخصصی  میتهک  -۹

 استان  لک   اداره  سطح  در  شده  ارایه  پیشنهادهای  بررسی

 : ندکمی عمل زیر هایروش  به مورد حسب  و پردازدمی

  ل ک  اداره  درون  موارد  به  انحصاراً  هک  پیشنهادهایی  -الف

  تصویب   صورت   در   و  بررسی  میتهک  این  در  شود،می  مربوط

 .گیردمی قرار گیریتصمیم مبنای

 با   شود،  مطرح  باید   استان  سطح  در  ه ک  پیشنهادهایی  -ب

 ارایه  بررسی  برای   استان  تحول  شورای  به   نظر  یارایه 

 .شود می

 نظر  ارایه  با   است،  دستگاه  به  مربوط  هک  پیشنهادهایی  -ج

 .شودمی فرستاده دستگاه آن به

 بررسی  فرآیند  رعایت   به  ملزم  استانی  ل ک  ادارات :  توضیح

 . هستند دستورالعمل این نظر مورد پیشنهادهای

  جبران   عنوان  به   هک  است   مبلغی:  ارشناسیک  پاداش  -۱۰

  انجام  را  پیشنهاد  ارزیابی  هک   افرادی  یا  فرد  به  خدمات 

 پرداخت(  شود  قبول  یا  رد  پیشنهاد  هکآن  از  اعم)  اند داده

 .شود می

 شورا   توسط  هک  است   مشخصی   موضوعات:  پیشنهاد  بذر -۱۱

 سایرین  و   نانکار ک  مدیران،  اطالع  به  دبیرخانه  طریق  از

 .نندک ارایه زمینه آن در را  خود پیشنهادهای  تا  رسد می

  خود   پیشنهاد  ه ک  است   گروهی  یا   فرد:  دهنده  پیشنهاد.  ۱۲

 .ندکمی  ارایه  دبیرخانه   به  قبول  قابل  های روش   از  یکی  به  را

 اجرای   هک  است   افرادی  یا   فرد:  مجریان  یا   مجری.  ۱۳

 . دارند برعهده را پیشنهاد

 برداری بهره  به  هک  است   پیشنهادی:  اجراشده   پیشنهاد.  ۱۴

 .رسد می

  از   هک  است   شاخصی:  سال  در(  سرانه)  پیشنهاد  نفر.  ۱۵

  ک ی  طول  در  شده  دریافت   پیشنهادهای   لک  تعداد  تقسیم

 . آیدمی دست  به  نانکارک لک تعداد  به سال

 بررسی  و  پذیرش   نظام  اجرایی  فرآیند  مراحل  -۲  ماده 

 :از است  عبارت پیشنهادها 

 صورت   به  جمله  از  مختلف  های روش   به  پیشنهاد.  ۱

 .شود  فرستاده دبیرخانه به یکترونی کال

 و   ناقص  میل،کت   مراتب   باید  روز  ۲  طی  ثرکحدا  دبیرخانه.  ۲

  اطالع   به   را  نتیجه  و  بررسی  را  پیشنهاد  بودن  راریکت  یا 

 د ک  ارایه  با   را  املک  پیشنهادهای  و  برساند  دهنده  پیشنهاد

 . دهد  قرار شورا ارک دستور  در  دهنده، پیشنهاد به پیگیری 

 بررسی   به  نیاز  پیشنهاد  شورا،  تشخیص  به  هک  صورتی  در.  ۳

 ارزیابی   گروه  به  را  آن  دبیرخانه   باشد،  داشته  ارشناسیک

 دهد. می ارجاع ربط ذی



 شناسنامه قانون|  ۵۸

  دریافت   از  پس  هفته  کی   طی  ثرکحدا  باید  ارزیابی   گروه.  ۴

  در .  بفرستد  دبیرخانه  به  را  خود  ارشناسیک  نظر  پیشنهاد،

 موظف  ارزیابی  گروه  ارشناسی،ک  بیشتر  زمان  به  نیاز  صورت

 دهد   اطالع  دبیرخانه  به  هفته،  کی  زمان  در  را  مراتب   است 

 .ندک اعالم را  خود نیاز مورد  زمان و

 شدن  اجرایی  دستور  شورا،  در  پیشنهاد  تصویب   از   پس.  ۵

 . شودمی صادر شورا توسط آن

  اجرای  از  حاصل  منافع  برآورد  و  محاسبه  اساس   بر  شورا.  ۶

  پیشنهاد   پاداش   میزان  ساله،  کی  دوره  کی   در  پیشنهاد

  امضای  با  و  تصویب   و   تعیین  را  پیشنهاددهندگان  یا   دهنده

 .ندکمی  ابالغ  ربطذی  واحد  به  پرداخت  برای  دستگاه  رییس

  دهنده   پیشنهاد  اطالع  به  را   شورا  تصمیم  نتیجه  دبیرخانه.  ۷

 .رساندمی

 بررسی   و   پذیرش   نظام  مورد  در  شورا  وظایف  -۳  ماده 

 پیشنهادها

 هایبرنامه  و  گزاریسیاست   اجرایی،  هایمشیخط  تعیین.  ۱

 تعیین   و  پیشنهادها   بررسی  و   پذیزش   نظام  با   مرتبط

 پیشنهادها ارایه  برای  مناسب  یهازمینه

 پیشنهادها نهایی پذیرش  یا   رد مورد در گیریتصمیم. ۲

  بیشترین )  یفیک  و  میک  پیشنهاد  برترین  تأیید  و  تعیین.  ۳

 به )  پیشنهاد  بیشترین  با   برتر  دهنده  پیشنهاد  ،(اثربخشی

 برتر،   ارشناس ک  ، (مصوب  پیشنهاد  درصد  ۱۰  حداقل  شرط

 ( بیشتر پیشنهاد نفر) برتر مدیر برتر، مجری

  ۲۰  محل  از   هاهزینه  سایر  و   ها پاداش   تأیید  و  تعیین.  ۴

 پیشنهادها اجرای از حاصل منافع درصد

 دبیرخانه ردکعمل بر نظارت. ۵

  پاداش  تعیین  معیارهای  و  ضوابط  تصویب  و  تدوین.  ۶

 حسب   و   پیشنهادها   مجریان   و  نندهکبررسی  ارشناسانک

 واحد   به  آن  ابالغ  و  اجرا  در  آنها  کم ک  و  تک مشار  میزان

 .پرداخت  برای شورا رییس امضای با  ربط ذی

 تقویت  منظور   به   عمومی  هایمشوق  تصویب   و  تعیین.  ۷

  نظام  منافع   محل  از  نان،ک ارک  میان  ت ک مشار  فرهنگ 

 پیشنهاد

 گروه  به   را  خود  وظایف  از  بخشی   تواند می  شورا:  تبصره

 .ندک واگذار تخصصی هایکمیته یا  و ارشناسیک

 دبیرخانه وظایف  - ۴  ماده 

 پیشنهادها ثبت  و دریافت . ۱

  خالقیت  رشد  و   وفاییک ش  زمینه  ایجاد  برای  ریزیبرنامه.  ۲

 نان کارک در

 بررسی   و  مصوب  پیشنهادهای  اجرایحسن  بر  نظارت.  ۳

 شورا  به گزارش  و  آنها  اثربخشی

  نحوه   و  پیشنهادها   نظام  ساالنه  ردکعمل   گزارش   تهیه.  ۴

  مراجع   سایر  و  شورا  به  آن  ارائه  و  ارزیابی  هایه گرو  رد کعمل

 صالحذی

 بررسی   و   پذیرش   نظام  شورای  جلسات   برگزاری.  ۵

 پیشنهادها

 شورا مصوبات اجرای پیگیری. ۶

 مراحل   پیگیری  و  اجرا  برای  مصوب   پیشنهادهای   ارجاع.  ۷

 آن  اجرای

 پایان  از  پس  شورا،  به  پیشنهاد   اجرای  املک  گزارش   ارایه.  ۸

 آن  از برداریبهره یا  و پیشنهاد  اجرای فرایند

 به  نانکارک  به  دریافتی  پیشنهادهای  وضعیت   اعالم.  ۹

 مستمر   صورت

  توسط   شده  اعالم   داراولویت   موضوعات  رسانیاطالع.  ۱۰

 ( پیشنهاد بذر) ضرورت   حسب  بر  شورا

  مناسب  فرهنگی  و  آموزشی  هایفعالیت   اجرای  پیشنهاد.  ۱۱

  مانند )  شورا  به  پیشنهادها   پذیزش   نظام  گسترش   منظور  به

 آموزشی  هایهدور  بازدیدها،  ها،همایش  سمینارها،  برگزاری

 ...( و
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  و   تجربیات  علمی،  مرجع  هایتابک  و   منابع  گردآوری .  ۱۲

 و   پذیرش   نظام  یزمینه  در  هاسازمان  سایر  دستاوردهای

 پیشنهادها  بررسی

  حدود  در  پیشنهادها   نظام  ضروری  اتبات کم  انجام.  ۱۳

 .شورا توسط شدهتعیین

 دریافت  یمرحله  از  پیشنهادها   سوابق  نگهداری  و  ثبت .  ۱۴

 پیشنهادها نظام  اطالعات کبان  یلکتش  و نتیجه دریافت  تا 

  پرداخت   و  پیشنهاد  پاداش   تعیین  و  ارزیابی  نحوه  -۵  ماده 

 آن 

 اثربخشی   و  پیشنهاد  اجرای  از  حاصل   جویی صرفه  میزان.  ۱

 تأیید  به  و  محاسبه  ربطذی  واحد  یا   ارشناسک  وسیله  به  آن

 . رسدمی شورا

 شورا   توسط  هک   مّیک  پیشنهادهای   برای  پاداش   پرداخت .  ۲

 : شودمی انجام مرحله ۳ در است، گرفته قرار  تصویب  مورد

 ۲۰٪)  شورا  توسط  اجرا  برای  ابالغ  و  تصویب   از  پس  -الف

 ( مصوب  پاداش 

 پاداش   ۲۰٪)  پیشنهاد   اجرای  شروع  از  پس  ماه  ۳  -ب

 ( مصوب

 از  انتظار  مورد  منافع  سبک  و  پیشنهاد  اجرای  پایان  در  -ج

 ( مصوب پاداش  ۶۰٪) شورا تأیید با  آن

 شورا  تشخیص  به  بنا   میک  پیشنهادهای  پاداش   میزان  -۳

  قابل   مالی   منافع  و  هاجوییصرفه   از   ۵٪  ثر کحدا  معادل

 .است  سالهکی دوره کی در  سب ک

  پیشنهاد   املک  اجرای  از  پس  یفیک  پیشنهادهای  پاداش  -۴

 . گرددمی پرداخت 

 تأثیر  میزان  اساس   بر  یفیک  پیشنهادهای  پاداش   میزان  -۵

  اداری،   تحول  هایبرنامه  بهنگام  و  مطلوب  اجرای  در   آنها 

 خدمات،   ارائه  بهبود   ار، ک  فضای  بهبود  وری،بهره  افزایش

 بهبود  ززدایی،کتمر  نان،کارک  و  مردم  مندیرضایت   افزایش

  اینها  مانند  و  ارک  انجام  فرایندهای  بهبود  سازمانی،  ساختار 

 . شودمی تعیین و برآورد شورا توسط

 غیرنقدی   صورت  به  تواندمی  یفیک  پیشنهادهای  پاداش   -۶

  تبی، ک  های تشویق  اعمال  زیارتی،  سفرهای  به  اعزام  مانند

  از   گیریبهره  ارزشیابی،   فرم  در  امتیاز  درج  اال،ک  اهدای

 و   شوریک   خدمات  مدیریت   قانون   ۶۸  ماده  هایظرفیت 

 .باشد ها این مانند

 و  ها بررسی  با   پیشنهاد   اجرای  از  پس  هک  صورتی  در -۷

 پیشنهاد   اجرای  هک  شود  مشخص  اجرا  نتایج  هایگزارش 

 است   شده  برآوردی  میزان  از   بیشتری   منافع  سبک  به  منجر

  به  آن  التفاوت  مابه  و   و  محاسبه  دوباره  پیشنهاد  پاداش 

 . شودمی پرداخت  دهنده پیشنهاد

 ردی کده فروزنده اله لطف
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 ( 21مقررات ماده ) 

انتقال و  :  موضوع ی خدمات کشور   تی ر ی( قانون مد ۱۲۱( و ماده ) ۲۱( ماده )۲تبصره )  ییاجرا  نامه آیین 

 کارمندان   تی مأمور 

 ( یبا اصالحات و الحاقات بعد   رانی وز  أتی ه   ۸۹/ ۳۱/۱مورخ   ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵شماره    نامه ب ی )تصو 

اجتماع   ونی س یعضو کم  رانیوز الکترون  یامور    ک ی و دولت 

مورخ   جلسه  پ  ۱۳۸۸/  ۱۰/  ۱۳در  به  معاونت    شنهاد یبنا 

جمهور و به استناد   سییر  یانسان   هیو سرما  تی ریتوسعه مد

خدمات   ت یری( قانون مد ۲۱( ماده )۲( و تبصره ) ۱۲۱ماده )

با رعا   -۱۳۸۶مصوب  -  ی کشور   نامه تصویب (  ۱بند )  ت ی و 

 ۱۳۸۶/  ۱۰/  ۱مورخ    -ه۳۸۸۵۶/ت  ۱۵۸۷۹۵شماره  

 :موافقت نمودند 

(  ۱۲۱( و ماده ) ۲۱( ماده ) ۲تبصره )   یی اجرا   نامه آیین 

 یخدمات کشور   ت ی ری قانون مد

حکم    -۱  ماده  صدور  با  رسم  ا یانتقال  سو  یابالغ   یاز 

 .ردیگمی مبدأ صورتدستگاه 

ن  -۱  تبصره بر  مازاد  کارمندان  سطح    ازیانتقال   ک یدر 

. مبدأ و مقصد بالمانع است   هایهشهرستان با توافق دستگا 

کارگرو  صیتشخ عهده  به  کارمند  بودن  تحول   هایهمازاد 

 ها خواهد بود.دستگاه یادار

مشمول قانون    ی مانیپ ا ی  یانتقال کارمندان رسم  -۲  تبصره

 ده ی قانون نام  نامهآیین  نیکه در ا  یخدمات کشور  تی ریمد

دستگا می به  ماده    یمستثن  ییاجرا  هایهشود،  در  شده 

پ۱۱۷) به  منوط  قانون  مقررات   ی نی بشی (  در  موضوع 

 مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.  یاستخدام

کارمندان رسم  -۳  تبصره  هایهدستگا   یمان یپ  ا ی   یانتقال 

)  یمستثن  ماده  در  همچن۱۱۷شده  و  قانون  انتقال   نی( 

به   ی مان یپ  ا ی  یرسم   یعلم  ئتیه  ی اعضا  قضات  و 

مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در   هایهدستگا 

مؤسسات  .  مورد عمل آنان بالمانع است   یمقررات استخدام

نهادها  ا  یردولت یغ   یعموم  یو  حکم  تبصره   نیمشمول 

شماره .  باشندینم مصوبه  موجب  به  )اصالح 

 (۲۴/۱/۱۴۰۰مورخ  -ه۵۶۹۰۳/ت۶۳۳۵

از دستگا   یکارمندان  -۲  ماده  داوطلبانه  انتقال  با    هایهکه 

  ایتابعه همان دستگاه    ی مستقر در تهران به واحدها   ییاجرا

)غ  ییاجرا  هایهدستگا   ریسا  شهرستانها  در  از   ریمستقر 

استان تهران و کالن شهرها( را به عنوان حوزه   یشهرستانها

انتخاب  ییایجغراف خود  اسا   ند،ی نما می  خدمت   س بر 

مد  شنهادیپ توسعه   س ییر  ی انسان  ه یو سرما   ت یری معاونت 

 ی ا  ژهیو  ازاتیاز امت  یقانون   فاتیتشر  یجمهور و پس از ط

شد خواهند  شماره .  برخوردار  مصوبه  موجب  به  )اصالح 

 (۱۴/۸/۱۳۹۱مورخ  -ه۴۸۱۸۷/ت۱۵۸۱۷۹

تار  -۳  ماده  استخدام  یاجرا  خیاز  رابطه  انتقال،   ی حکم 

کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات 

که در دستگاه مقصد مالک عمل است و پست    یاستخدام

سازمان   ا ی منصوب   یشغل  آن  به  مقصد  دستگاه  در    که 

و   ا یشود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزامی

پ گونه  صورت   یرداختهر  مقصد  دستگاه  اعتبار  از  صرفاً 

 خواهد گرفت.

مشمول قانون و    یمانینامه کارمند پ  مانیپ  دیتمد  -تبصره

  ت ی نامه پس از انتقال با رعا   مانیدر مفاد پ  ریی هرگونه تغ  زین

 دستگاه مقصد خواهد بود. اراتیمقررات مربوط از اخت

مزا  -۴  ماده  و  حقوق  به  مربوط  اعتبارات  مورد    ی ا یدر 

مطابق    یی و دارا  یندان منتقل شده، وزارت امور اقتصاد کارم

( قانون بودجه ۱۹تبصره )  "و"( بند  ۱جزء )  ییاجرا  نامهآیین
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آن اقدام خواهد   یکل کشور و اصالحات بعد   ۱۳۸۶سال  

 نمود. 

مشمول قانون    یمان یو پ  یکارمندان رسم  ت ی مأمور  - ۵  ماده 

  ی مشمول قانون با حفظ پست سازمان  گرید  هایهبه دستگا 

پرداخت   با  ماه  مدت شش  به  حداکثر  متبوع  دستگاه  در 

 . باشدمی  ها از اعتبار دستگاه متبوع مجازالعادهحقوق و فوق

که حسب مورد در  هایی  نهیو هز  العادهفوقپرداخت    -تبصره

اضافه   ری نظ  ردیگمی  به کارمند تعلق  تیدستگاه محل مأمور

و   مأمور  یرفاه  هایهزینهکار  محل  دستگاه  عهده   ت یبه 

فپرداخت   نیا.  است  صدور  با  و    ردیگمی  صورت  ش یها 

صادره   شیاز ف  یمکلف است نسخه ا  ت یدستگاه محل مأمور

 . دیمتبوع کارمند ارسال نما  دستگاهرا به 

دستگاه    کیاز    یمانی پ  ا ی  یکارمند رسم   ت ی مأمور  - ۶  ماده 

 ش یمشمول قانون به مدت ب  گر یمشمول قانون به دستگاه د

صورت اعزام کارمند به   نیدر ا.  مجاز است   زیاز شش ماه ن

کارمند در   یعدم حفظ پست سازمان  ا ی و حفظ    ت ی مأمور

 یو   هایالعادهفوقو مرجع پرداخت حقوق و    ت یمدت مأمور

ت بود  ی ذ   هایهدستگا   وافقحسب   لیقب  نیا.  ربط خواهد 

زمان   تها یمأمور مقاطع  توافق   کسالهیحداکثر    یدر  با 

 است. دیقابل تمد ت یمتبوع و محل مأمور هایهدستگا 

دستگاه    کیاز    یمانیپ  ا ی  یکارمند رسم  ت یمأمور   -۷  ماده 

شده   یمستثن   ییاجرا  هایهمشمول قانون به دستگا   ییاجرا

ماده ) با حفظ پست سازمان ۱۱۷در  قانون  در دستگاه   ی( 

ها از اعتبار دستگاه  العادهمتبوع و با پرداخت حقوق و فوق

  ر ی امکان پذ  کسالهیحداکثر    یدر مقاطع زمان   ت یمحل مأمور

از پنج سال   تها یمأمور  لیقب  نیاست و در هر حال مجموع ا 

 نخواهد بود.  شتریدر طول خدمت کارمند ب

به دفتر    ییاجرا  هایهکارمندان دستگا   تیمأمور  -۱  تبصره

رهبر معظم  رعا   یمقام  در   باتیترت  ت ی با  مقرر 

 ۳/  ۲۷مورخ    -ه۱۷۶۹۹/ت  ۵۷۷۱۸شماره    هاینامهتصویب 

صورت    ۱۳۸۰/  ۱۱/  ۷مورخ    -ه۲۵۸۳۸/ت۴۷۵۸۵و    ۱۳۷۶/

 .ردیگیم

ا  دیتمد  -۲  تبصره در  مقرر  زمان  رعا   ن یمدت  با   ت یماده 

تشخ  ریسا  به  اجرا  نیباالتر  صیمقررات،  دستگاه   یی مقام 

تأ و  مد  یشورا  دییمربوط  سرما   ت یریتوسعه   یانسان   هی و 

است  شماره  .  مجاز  مصوبه  مصوبه  موجب  به  )الحاق 

 (۱۴/۸/۱۳۹۱مورخ  -ه۴۸۱۸۷/ت۱۵۸۱۷۹

شماره    -۸  ماده  دادنامه  موجب  به  مورخ    ۲۹۵۹)ابطال 

ادار  وانید  یعموم  ئت هی  ۱۴۰۰؍۱۱؍۱۲ ( یعدالت 

رسم  ت ی مأمور  ییاجرا  هایهدستگا   یمان یپ  ا ی   یکارمندان 

 ی اعضا   تیمأمور  زی( قانون و ن ۱۱۷شده در ماده )  یمستثن 

دستگا   یمانی پ  ا ی  یرسم  یعلم  ئت یه  یی اجرا  هایهبه 

در مقررات   ت ی جواز مأمور  جودمشمول قانون در صورت و 

 مورد عمل آنان بالمانع است. یاستخدام

 ا یشده در مورد نحوه    اد ی  یکه مقررات استخدام  یصورت  در

مزا  ا ی مدت   و  حقوق  پرداخت  مأمور   یا یمرجع  کارمند 

 هایهنداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگا   ان یب   یحکم

 خواهد شد. نییتع تیمحل مأمورمتبوع و 

و    - ۹  ماده  به   ی های  العادهفوقحقوق  مورد  حسب  که 

 تعلق   نامهآیین  نی( ا۸( و )۷(، )۶موضوع مواد )  ت ی مأمور

 دستگاه قابل پرداخت است.  کیتنها از  رد،یگمی

مأمور  - ۱۰  ماده  قانون که  خاتمه   ی و   ت ی کارمند مشمول 

تمد  افتهی برا  دیو  را  خود  بالفاصله  است  مکلف   ی نشده، 

به دستگاه متبوع    یاستخدام   فیتکل  نییتع  ای  فهیانجام وظ

 .دینما یخود معرف

رسم  -تبصره خاتمه   یکارمند  از  پس  که  قانون  مشمول 

 ی انتصاب و   یبرا  یدر دستگاه متبوع پست مناسب  ت ی مأمور

مقررات قانون آماده به خدمت    ت ی وجود نداشته باشد، با رعا 

 خواهد شد.

اعزام مأمور به   ت یدستگاه محل مأمور  -۱۱  ماده  مجاز به 

 ها به صورت مأمور نخواهد بود.دستگاه ریسا 
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کارمندان مشمول قانون که در   ت یمأمور  دیتمد   - ۱۲  ماده 

اعزام شده اند، تابع مقررات   ت ی به مأمور  یمقررات قبل  یاجرا

 د بود. خواه  نامهآیین نیا

مشمول قانون حداکثر   یمان یکارمندان پ  ت یمأمور  -۱۳  ماده 

است و کارمند    رینامه آنان امکان پذ  مانیتا سقف مدت پ

نامه،   مانیمدت پ  یمأمور مکلف است پس از اتقضا   یمان یپ

 . دینما  یبه دستگاه متبوع معرف فیتکل نییتع یخود را برا

بدون حفظ   ،یمان یکارمند پ  ت ی که مأمور  یدر موارد  -تبصره

دستگاه    رد،یگ می  در دستگاه متبوع صورت  یپست سازمان

و محل   یرا در پست سازمان  یمجاز است و   تیمحل مأمور

 مانیکه در پ  ی پست و محل خدمت   ریبه غ  یگریخدمت د

 ر یسا  رییمجاز به تغ   کنی ل  دینامه مشخص شده، منصوب نما 

 . باشدنمینامه   مانیموارد مشخص شده در پ

دستگاه    رییتغ  -۱۴  ماده  در  مأمور  کارمند  استخدام  نوع 

 . ست ی مجاز ن  ت یمحل مأمور

رسم  - ۱۵  ماده  کارمند  اشتغال   ک ی   یمان یپ  ا ی  یچنانچه 

که دولت    یالملل  نیب  ی از سازمانها   یکیدر    ییدستگاه اجرا

باشد،    از ین  رفتهیآنها را پذ  ت یعضو   رانیا  یاسالم  یجمهور 

ا اجرا  نیدر  دستگاه  به  کارمند  عنوان    ییصورت  به  که 

تع  نده ینما  سازمان  در  و   ده یگرد  نییدولت  شده  مأمور 

 مربوط اعزام  یالملل  نی را به سازمان ب  یشده و  ادیدستگاه  

و  .  دی نما می بر   لی قب  نیا  هایالعادهفوقحقوق  مأموران 

 نیو سازمان ب   رانیا  یاسالم  ی اساس توافق دولت جمهور

 مربوط پرداخت خواهد شد. یالملل

به عنوان   یمانی پ  ا ی  یکه کارمند رسم   یدر موارد  -۱۶  ماده 

شوراها   ی کیعضو    ا یشهردار   شود،   ی اسالم  یاز  انتخاب 

  نیمقررات ا  تی را با رعا   یتواند ومی  متبوع  ییدستگاه اجرا

  ی اریده   ا ی  یفرماندار   ا ی  یاستاندار  ا ی  یبه شهردار  نامهآیین

 . دیربط مأمور نما  یذ

شماره    -۱۷  ماده  دادنامه  موجب  به  مورخ   ۴۴۵)ابطال 

ادار  وان ید  ی عموم  ئت یه  ۱۴۰۰/ ۰۲/۰۶ اعزام  (  یعدالت 

و   سازمانها  به  مأمور  صورت  به  قانون  مشمول  کارمندان 

غ مأمور  یردولتیمؤسسات  ا  ت یکه  قالب  در  آنها   نی به 

پذ  نامهآیین پ  ر یامکان  به  بنا  مورد  حسب   شنهادینباشد، 

تصو  یذ  سهمؤس  ا یسازمان   و  توسعه   یشورا  بیربط 

مرجع پرداخت .  است  ریامکان پذ  یانسان   هیو سرما   تی ریمد

و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ  ها  العادهفوقحقوق و  

مأموران در مصوبه    لیقب  نیا  یعدم حفظ پست سازمان  ا ی

 خواهد شد. نییشورا تع

مأمور  -تبصره ا  ی کارمندان  ت ی ادامه  ابالغ  از  قبل   ن یکه 

اجرا   میتصم به   رانیوز   ئتیه   یمصوبات مورد  ینامه، در 

ت  مد  انی مأمور شده اند، تا پا   یردولتی سازمانها و مؤسسات غ

 ن ی ا  ت ی آن منوط به رعا   دیتمد  کنیل.  بالمانع است  ت ی مأمور

 ماده خواهد بود.

مأمور:  نی گزی جا   مصوبه  ی علم  ئت یه  یاعضا  ت یمصوبه 

قانون    رمشمول یغ  ییاجرا   هایهها و کارکنان دستگا دانشگاه

 یخدمات کشور تی ریمد

هر   یاجرا  هایهدستگا   - ۱۸  ماده  مکلفند  قانون  مشمول 

نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست    کیبار    کیشش ماه  

رسم  پ  یکارمندان  توسعه    یمانیو  معاونت  به  را  خود 

 ند ی جمهور ارسال نما سییر یانسان  هیو سرما تی ریمد

شماره    - ۱۹  ماده  دادنامه  موجب  به   ۶۱۵  -۶۱۴)ابطال 

ادار ۰۶/۰۹/۱۳۹۱مورخ   با    (یهیأت عمومی دیوان عدالت 

( تبصره  مفاد  به  )۴توجه  ماده  تغ۴۵(  قانون،  محل   ر یی( 

 ی التیتشک   یدر واحدها   یخدمت کارمندان رسم  ییایجغراف

ادار مصالح  به  توجه  با  کشور،  سطح  در  ن  یدستگاه   ازی و 

 ربط است.  یذ  ییدستگاه اجرا  اراتیاز اخت   ،ییدستگاه اجرا

تواند می  یانسان  هیو سرما   ت یریتوسعه مد  یشورا  - ۲۰  ماده 

داشته   ییبه ضوابط اجرا  ازیکه ن  نامهآیین  نیاز ا  یمواد  یبرا

ابالغ  ها  مربوط را به دستگاه  نامهشیوه  ا یباشد دستورالعمل  

 .دی نما 
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 یی اجرا  هایهثابت دستگا   ا ی  یبا کارمندان رسم  - ۲۱  ماده 

 ف ی از وظا   یبخش   ا ی تمام    یمشمول قانون که به علت واگذار

 یکینباشد، به    ازی به خدمت آنان ن  یردولت یآنها به بخش غ 

 :رفتار خواهد شد ری ز یها از روش 

به    -الف که کتباً    ییاجرا  هایهاز دستگا   گری د   یکیانتقال 

 نیمقررات ا  ت یباشد با رعا  یاستفاده از خدمت و  یمتقاض 

 .نامهآیین

وابسته به دستگاه    ییاجرا  هایهدستگا   یکی انتقال به    -ب

صورت در  اجرا  یمتبوع  دستگاه   ی متقاض   یگرید   ییکه 

از خدمت و ا  ی استفاده  از   ر ییمنجر به تغ  نکهینباشد اعم 

 نشود. ا یخدمت شده  ییا یمحل جغراف

ماه و   ک یسنوات خدمت کارمند با پرداخت    دیبازخر  -پ

مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و   یا یحقوق و مزا  مین

حقوق و   نیشده بر اساس آخر  رهیذخهای  یوجوه مرخص

 طیشرا  نکهیمستمر زمان اشتغال مشروط بر ا  هایالعادهفوق

 نداشته باشد. یبازنشستگ

مدت سه تا پنج   یبدون حقوق برا  یموافقت با مرخص   -ت

  لحاظ جزو سوابق   چیبدون حقوق از ه  یمدت مرخص.  سال

شد نخواهد  محسوب  کارمند  پا .  خدمت  مدت   انی در 

بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار    یمرخص 

 خواهد شد.

غ  -ث بخش  به  مجر  یردولتیانتقال  و    فیوظا  یکه 

شده  یتهایفعال  نباشدمی  واگذار  اعالم  صورت  در   از ی ، 

 خ یصورت، از تار  نیدر ا.  ربط  یذ  یردولتیبخش غ  یکارفرما

قطع و با   ییکارمند با دستگاه اجرا  یانتقال، رابطه استخدام 

تأم  نیقوان  ت ی رعا  و  کار  مقررات  کارمند    ،یاجتماع  نیو 

. ربط محسوب خواهد شد  یذ  یردولتیبخش غ  یکارفرما

به  می  کارمندان  لیقب  نیا روش   یکیتوانند   ریز  یهااز 

 :ندیخود را انتخاب نما  یصندوق بازنشستگ

به    یاز صندوق قبل  یصندوق بازنشستگ   رییتغ   یتقاضا   -۱

بازنشستگ ا  دی جد  یکارفرما  یصندوق  در  صورت   نیکه 

کسور   پرداخت  ب  ا یسوابق  سابقه    یقبل  مهی حق  منزله  به 

بوده و با انتقال   دی کسور به صندوق جد  ای  مهیپرداخت حق ب

قبل  صندوق  از  دولت  و  کارمند  سهم  صندوق   یکسور  به 

جد  یالتفاوت   مابه پرداخت    د، ی جد صندوق  طبق   دی که 

  یی به عهده دستگاه اجرا  د،ی نما می  مقررات مربوط مطالبه

 کارمند خواهد بود.  یمتبوع قبل

و ادامه پرداخت حق    ی قبل  یانتخاب صندوق بازنشستگ   -۲

. سهم مستخدم به صندوق مذکور  ینشستگ کسور باز  ا ی   مهیب

ا کارفرما   نیدر  ب  دیجد   یصورت  است حق   ا ی   مهیمکلف 

بازنشستگ مبنا  یو  یکسور  بر  عمل   یرا  مورد  مقررات 

 .دیمحاسبه و به آن صندوق پرداخت نما یصندوق قبل

وظ  -ج غ   فهیانجام  بخش  در    یردولت یدر  مأمور  عنوان  به 

ن اعالم  غ  ی کارفرما   ازیصورت   ل یقب  نیا  یردولتیبخش 

از لحاظ   یردولتیدر بخش غ  ت یکارمندان در مدت مأمور

 بندی طبقهتابع طرح    ی افتیدر  یا یحقوق و مزا  زانیاقالم و م

بوده و کارفرما   یمشاغل کارگر  را    یمورد عمل  مزبور آن 

مأمور  کنیل .  دینما می  پرداخت  اجرا  تیمدت  لحاظ   یاز 

تلق متبوع  دستگاه  در  خدمت  منزله  به  قانون   ی مقررات 

محاسبه و    یمدت، کارمند از لحاظ مبنا   نیشود و در امی

بازنشستگ  زانیم ب  یکسور  حق  از    مهی با  انتزاع  نحوه  و 

خواهد    یخدمات کشور   ت یری خدمت، تابع مقررات قانون مد

 بود. 

ن  در عدم  اعالم  غ  یکارفرما  ازیصورت  به   یردولتیبخش 

مطابق مفاد ماده   یبا و   ت،یمأمور  ان ی خدمت کارمند تا پا 

 رفتار خواهد شد.  نامهآیین نی( ا۲۱)

اعالم   خیهفته از تار   کیتواند ظرف  می  کارمند  -۲۲  ماده 

روش  از  روش  سه  )  یها دستگاه،  ماده  به (  ۲۱موضوع  را 

اجرا  تی اولو  ب یترت دستگاه  به  و  کند  ییانتخاب  . اعالم 

شده   نیی تع  ت ی دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولو

در .  ها را انتخاب و اقدام کنداز روش   یکیکارمند    یاز سو

را انتخاب و    یروش  چیکه کارمند در مهلت مقرر ه  یورتص
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به اخت به    ار یاعالم نکند، دستگاه مجاز است  از    یکیخود 

 .دی ( اقدام نما ۲۱مذکور در ماده ) یهاروش 

تار  میتصم  نیا در  تأ  ۱۳۸۹/   ۱/  ۲۹  خینامه  مقام   دییبه 

 است. دهی رس یجمهور   است یمحترم ر

 جمهور   سییمعاون اول ر یمی رح محمدرضا 

 

قانون    یرمشمولغ  یی اجرا   ی ها ها و کارکنان دستگاه دانشگاه  ی علم  یئت ه   یاعضا   یتمصوبه مأمور 

 ی خدمات کشور   یریتمد

 ( یران وز یئت ه  ۱۲/۱۴۰۰/ ۱۱هـ مورخ  ۵۹۶۰۶/ت ۱۶۰۲۲۹شماره    نامه یب )تصو 

 کشور  یو استخدام یادار سازمان 

جلسه    یرانوز  هیئت  پ  ۱۲/۱۴۰۰/ ۱در  شماره    یشنهادبه 

ادار  ۱۴۰۰/ ۱/۱۲مورخ    ۶۷۰۰۳ استخدام  یسازمان   یو 

  ی و هشتم قانون اساس  یو س  یکصدکشور و به استناد اصل  

 کرد: یب تصو یرانا یاسالم یجمهور 

رسم  مأموریت   ییاجرا  ی هادستگاه  یمانیپ  یا   یکارمندان 

  یتمأمور  یزو ن  یخدمات کشور   یریت قانون مد   یرمشمولغ

ها، مراکز و  دانشگاه  یمانی پ  یا  یرسم  یعلم  یئت ه  یاعضا 

عال آموزش  پژوهش   یمؤسسات  فرهنگستان  ی و  و و  ها 

گسترش   یمجوز از شورا  یکه دارا  یعلم و فناور   یهاپارک

عال تحق  هایزارتخانهو  یآموزش  فناور   یقاتعلوم،  و   یو 

پزشک آموزش  و  درمان  سا   ی بهداشت،  قانون   یرو   یمراجع 

دستگاه  باشند،یم  ربط یذ قانون    ییاجرا  یها به  مشمول 

  یت در صورت وجود جواز مأمور  یخدمات کشور  یریتمد

قوان  استخدام   یا   یندر  مبدأ  مورد عمل دستگ   یمقررات  اه 

 بالمانع است.

مرجع پرداخت حقوق و    ینو همچن  یت و مدت مأمور  نحوه

رعا   یایمزا با  مأمور  مربوط    ینقوان   یت کارمند  مقررات  و 

 خواهد شد. یینتع

 جمهورییسمعاون اول ر -مخبر محمد

 

 و بالعکس   یرهبر  معظم  دفتر مقام  ها به دستگاه  کارکنان  یت انتقال و مأمور

 ( یران وز   یأت ه  ۷۶/ ۳/ ۲۷هـ مورخ  ۱۷۶۹۹/ت۵۷۷۱۸شماره    نامه یب )تصو 

 متن   به  با توجه  ۳/۲۵/ ۱۳۷۶  مورخ  در جلسه  یرانوز  هیأت

موافقت  خصوص  یرهبر  معظممقام  مورد  و    انتقال  در 

بههدستگا   کارکنان  یت مأمور معظم  ها  و   وبالعکس  لهدفتر 

  و کارکنان   شده  یاددفتر    کارکنان  خدمت   سوابق  احتساب

مو)ره  ینیخم  امامحضرت  یت ب   سابق  شماره   نامه  ضوع( 

مقام  ۲۸/ ۱۳۷/۹  مورخ  ۱/۱۲۹۱۰  یرهبرمعظم  دفتر 

 نمود:  یب تصو

 مشابه   ینو عناو   ثابت   ،یرسم  کارکنان  و انتقال  یت مأمور  -۱

مؤسساتوزارتخانه شرکت   ها،  نهادها  یدولت  یها و   یو 

آنها  به  نسبت   قانون  شمول  که  ییها و دستگاه  یاسالم  انقالب

  ی عموم  نهادها و مؤسسات  ین، همچناست   ذکر نام  مستلزم

 ی اسالم  یجمهور  مسلح  یروها یو ن  هایشهردار  ،یردولتیغ

مقام  به  یرانا بالعکس  یرهبر  معظم  دفتر    بادرخواست   و 

)متقاض  دستگاه موافقت یمقصد  و  مجاز   دستگاه  (  مبدأ 

 .است 
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  در دفتر مقام  از اشتغال  قبل  که  یکارکنان   خدمت   سوابق  -۲

 به  ( اشتغال)ره  ینیخم  امام  حضرتیت در ب  یرهبر  معظم

داشت همچن هکار  در   شده  انجام  خدمت   سوابق  یناند، 

  عنوان   مقصد از هر لحاظ به  مبدأ، توسط دستگاه  دستگاه

 ود. شیم محسوبقبول قابل  خدمت  سابقه

ب  انتقال  -۳ بازنشستگ   یمهکسور   انتقال   که  یکارکنان   یو 

صندوق  یابند یم بهدستگاه    از  مجاز   دستگاه  مبدا  مقصد 

 .است 

بر   یاجرائ  یهااز دستگاه  که  یکارکنان  یایو مزا   قوقح  -۴

دفتر مأمور   آن  به  یرهبر  معظمدفتر مقام  یازن  اعالم  اساس 

در دفترمذکور    یمورد تصد  شغل  سطح  گردند بر اساس   یم

 گردد.  یم پرداخت  مأمور کننده توسط دستگاه

 مأمور پست   کارکنان  یربط ذ  در دستگاه  که   یدر صورت  -۵

  باشد پست  مامور وجود نداشته  یمورد تصد  با شغل  مناسب 

نام  یسازمان    یجاد دفترا  اعالم  افراد حسب   ینگونها  یبرا  با 

 خواهد شد.

 یا مزا  یر از سا   یرهبر  معظم  دفتر مقام  مأمور به  کارکنان  -۶

بمصرف  یتعاون   یرنظ مسکن،  و   ،یبهداشت  هاییمه،  عمر 

 دستگاه  یقازطر  گذشته  همچون  یرفاه  یالتو تسه  یلیتکم

 مند خواهند شد. بهره  یربطذ

 

 ( 22مقررات ماده ) 

 شوری ک  خدمات   مدیریت قانون (  ۲۲)  ماده  اجرایی   نامهآیین 

 هیأت وزیران(   ۱۳۸۹/ ۷/ ۲۲  مورخ   ک ۴۵۰۲۰ت/ ۱۶۳۴۶۴  شماره  )تصویبنامه

 به   کترونی کال  دولت   و   اجتماعی  امور  میسیونک  عضو  وزیران

 مصوب   - شوریک   خدمات  مدیریت   قانون(  ۲۲)  ماده  استناد

 شماره   نامهتصویب (  ۱)  بند  « ط»    جزء  رعایت   با   و  - ۱۳۸۶

  اجرایی   نامهآیین  ،۱۰/۱۳۸۶/ ۱  مورخ  ه۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۷۹۵

 : نمودند تصویب  ذیل شرح به را یادشده قانون( ۲۲) ماده

 مشروح  معانی  در  زیر  اصطالحات  نامهآیین  این  در  - ۱ماده  

 : روندمی ارک به مربوط

  ها، سازمان  مؤسسات،  ،هاشرکت   انواع:  غیردولتی  بخش  -الف

 شوراهایی   و  ها انونک  ها،جمعیت   ها،انجمن  ها،لکتش   نهادها،

 استثنایبه  هستند،  فعالیت   برای   قانونی  مجوز  دارای  هک

 مواد   مشمول  دولتی   ی هاشرکت   و  مؤسسات  ها،وزارتخانه

 نهادهای   و  شوریک  خدمات  مدیریت  قانون(  ۳)  و(  ۲)  ،(۱)

 ساالنه   بودجه   درصد   پنجاه  از  بیش  هک  غیردولتی  عمومی 

 . شودمی تأمین دولتی منابع محل از آنها 

  داوطلب   هک  غیردولتی  حقوقی  شخص:  متقاضی  مؤسسه  -ب

 در  اجرایی  هایهدستگا   هایتصدی  از  بخشی  مجری  یا   انجام

 .است  شوریک خدمات مدیریت  قانون( ۲۲) ماده قالب 

  قالب   در  هک  غیردولتی  حقوقی   شخص:  مجری  مؤسسه  -ج

 و  قوانین سایر و شوریک خدمات مدیریت  قانون( ۲۲) ماده

 اجرایی   دستگاه هایتصدی  از  بخشی  انجام  مربوط،   مقررات

 .گیردمی برعهده را

 مشخص،  فعالیت   براساس   هک  قراردادی:  حجمی  قرارداد  -د

 طور  به  ل، ک  قیمت   و  ارک   واحد  هر  قیمت   معین،  ارک  حجم

 . شودمی منعقد مشخص و  شفاف

 از  دسته  آن:  دولت   از  شده  خارج  نانکار ک  تعاونی  -ه

 و  بوده  دولت   نانکارک  آن  سهامداران  هک  تعاونی  یها شرکت 

  رابطه   بازنشستگی،   از  قبل  و  نامهآیین  این  ابالغ  از  پس

 و  بازنشستگی  استثنای   به  طریقی  از   را  خود  استخدامی

 .اندردهک قطع  خود متبوع اجرایی دستگاه با اخراج



 شناسنامه قانون|  ۶۶

 خود   نظر  مورد  خدمات   دستگاه،  هک  حالتی:  خدمت   خرید  -و

 نیروی  هکآن  بدون  ند،ک می  خریداری  مجری  مؤسسات  از  را

  ورکمذ  مؤسسات  اختیار  در  اناتی کام  و  تجهیزات  یا   انسانی

 . باشد داده قرار

  یا  تمام  دستگاه  هک  حالتی:  خدمت   ارائه  در  ت کمشار  -ز 

 خدمات   ارائه  برای   نیاز  مورد  اناتکام  و  تجهیزات  از  بخشی

 نظر   مورد  خدمات  و  داده  قرار  مجری  مؤسسات  اختیار  در  را

 .ندک می خریداری مجری  مؤسسات از را

  تجهیزات،   تمام  دستگاه  ه ک  حالتی :  مدیریت   واگذاری  -ح

 در   را  خدمات  ارائه  برای  نیاز  مورد   انسانی  منابع  و  انات کام

 با   مجری  مؤسسات  و   داده  قرار  مجری  مؤسسات  اختیار

 نظر  مورد  خدمات  مجموعه،  اثربخش   و  صحیح  مدیریت

 هزینه   اجرایی  دستگاه  و   نندکمی  ارائه  را  اجرایی  دستگاه

 .ندک می پرداخت  را مجری مؤسسات مدیریتی خدمات 

 ثبت  فرایند  در  دخیل   اجرایی  هایهدستگا   تمامی  -۲ماده  

 های گواهینامه  و  فنی   مجوزهای  ارائه  ،هاشرکت   تأسیس  و

  اصالح   نحوی  به  را  خود  اریک  فرایندهای  موظفند  تخصصی،

 شدهانجام  اریک  روز  ده  ظرف ورکمذ  امور  تمامی  هک نمایند

 .شود داده تبیک صورتبه متقاضی پاسخ و

 :موظفند  یادشده اجرایی هایهدستگا  - ۳ماده  

( ۱۲)  ماده  موضوع  پورتال  در  را  اصالحی  فرایندهای  -الف

 روز  به  نیاز   صورت  در  و  ردهک  رسانیاطالع  نامهآیین  این

 موارد   شامل  حداقل  باید  فرایندها   رسانیاطالع.  نندک   آوری

 :باشد ذیل

 نیاز  مورد هایفرم و کمدار -۱

 ار ک انجام مراحل -۲

  فعالیتها  زمانبندی -۳

 ارک انجام برای مراجعه هایزمان و ها انکم -۴

 افزایش  و   فرایند  تسریع   در  تواندمی  هک  اطالعاتی  سایر  -۵

 .باشد مؤثر متقاضیان  رضایتمندی

  تمام   ارائه  انکام  برای  را  الزم  اقدامات  سال  کی  ظرف  -ب

  صورت  به  زیر  مراحل  انجام   حداقل   یا   خدمت   مراحل

 :نمایند فراهم متقاضیان برای یکترونی کال

 متقاضیان  درخواست دریافت  -۱

 متقاضیان  درخواست پیگیری و ثبت -۲

 متقاضیان  شده میلک ت هایفرم دریافت  -۳

 در  وی  درخواست  وضعیت   از   متقاضی   به  رسانیاطالع  -۴

 فرایند  مختلف مراحل

 از  یک ترونیکال   خدمات  ارائه  هک  را  خود  پورتال  آدرس   -ج

 قرار (  ۱۲)ماده  موضوع  پورتال  در  شود،می  انجام   آن  طریق

 رسانی، اطالع  در  زکتمر  و  پارچگیک ی  ایجاد  با   تا   دهند

 توسط   موردنیاز  خدمات  و  اطالعات  به   دسترسی  و  جستجو 

 . گردد تسریع و تسهیل متقاضی مؤسسات

 خرید  صورت  به  نامهآیین  این  براساس  هک  خدماتی  - ۴ماده  

 دارای   باید  شوند،می  تأمین   غیردولتی   بخش  از  خدمت

 : باشند  زیر هایویژگی

 موردنیاز  تعداد  بتوان  و   باشند  پذیرمیت ک  و  مشخص   -الف

  خدمت  آن  به  را  دستگاه  آن  ذینفعان   یا   اجرایی  دستگاه

 .ردک تعیین دیگر متغیرهای یا سرانه تعداد، براساس

 خدمات   برای  یفیک  و  میک  هایویژگی  تعیین  انک ام  -ب

 استفاده   با  اجرایی  دستگاه  تا   باشد  داشته  وجود  انتظار  مورد

 نظارت   شده  ارائه  خدمات  میت ک  و  یفیتک  بر   بتواند  آنها   از

 .ندک

 مانند   شوند  انجام  مستقل  عملیاتی  واحدهای  در  ترجیحاً  -ج

 و  رسیدگی  و  مدارس   در  آموزاندانش  پرورش   و  آموزش

 .ها بیمارستان در  بیماران درمان

  مؤسسات   هایتوانمندی  و  ها ظرفیت   از  استفاده  -۵ماده  

 اجرایی  هایهدستگا   هایتصدی  انجام  برای  متقاضی

 واگذاری   یا   ت ک مشار  خدمت،  خرید  صورت  به  تواند می
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 باید   قرارداد  عقد  ورکمذ  حاالت  از  کی   هر  در.  باشد  مدیریت

 .باشدمیحج  صورت به

  خرید   برای   ها فعالیت   یا  خدمات  سرانه  قیمت   تعیین  - ۶ماده  

 مدیریت  واگذاری  یا   ت ک مشار  مجری،  مؤسسات  از  خدمات 

 ماده  براساس   ه کاست    ایشده  تمام  هزینه   یا   قیمت   آنها،  به

 و  ها نامهآیین  و   شوریک  خدمات  مدیریت  قانون(  ۱۶)

 موارد  در.  شودمی  تعیین  و  محاسبه   آن   هایدستورالعمل

 تجهیزاتبه  مربوط  هایهزینه  مدیریت،   واگذاری  و  ت ک مشار

  مؤسسات   اختیار  در  اجرایی  دستگاه  توسط  هک  اناتیکام  و

 .شودنمی  محاسبه  شدهتمام  قیمت  در  گیرد،می  قرار  مجری

 اساسی   قانون   امسی  و  ونهم بیست   اصول  رعایت   با   -۷ماده  

 و  آموزش   و  درمانی  -بهداشتی  خدمات  تأمین  با   ارتباط  در

 و  مجری  مؤسسات  بین   توافق  صورت   در  پرورش، 

 از  بخشی  توانندمی  ورکمذ  مؤسسات  اجرایی،  هایهدستگا 

  صورت   در.  نندک  دریافت   مراجعان  از  را  خدمت   ارائه  هزینه

 دستگاه   ار،ک  این  برای  قانونی   مجوزهای   دریافت   به   نیاز

 برای  ذیربط  مراجع  با   هماهنگی  و  پیگیری  به  موظف  اجرایی

 .است  الزم قانونی مجوزهای سب ک

 متقاضی،   مؤسسات  بین  از  مجری  مؤسسه  انتخاب  -۸ماده  

 در  عمومی  اعالن  و  آگهی  درج  طریق  از  و  رقابتی  صورت  به

  علمی،   هایصالحیت   بررسی  و(  ۱۲)   ماده  موضوع   پورتال

 .باشدمی مناقصه برگزاری و   متقاضیان اجرایی و  اخالقی

 در  متقاضی  مؤسسه  چند  یا   دو  هک  صورتی  در  -۹ماده  

 بین  در  هک  صورتی  در  باشند،  سانکی  شرایط  دارای  مناقصه 

 باشد،  داشته  وجود  دولت   از  شده  خارج  نانکار ک   تعاونی  آنها 

 . باشدمی اولویت  دارای  ورکمذ  تعاونی

  قانون(  ۲۲)   ماده  اجرایی   نامه آیین (  ۹)   ماده  اصالح

 کشوری  خدمات   مدیریت

  مورخ   ـ ه ۴۵۰ت /۱۹۲۶۲۴  شماره   نامه تصویب ) 

( هیأت وزیران   ۳۰/۹/۱۳۹۰  

 جمهور  رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  پیشنهاد   به  بنا   ۱۳۹۰/ ۲۹/۸  مورخ  جلسه   در  وزیران  هیئت 

 استناد  به  و  ۸/۱۳۹۰/ ۲۱  مورخ  ۲۰۶۶۸/۹۰/۲۰۰  شماره

 -۱۳۸۶  مصوب  - کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۲۲)  ماده

 : نمود تصویب

 خدمات   مدیریت   قانون(  ۲۲)  ماده  اجرایی  نامهآیین(  ۹)  ماده

 ک ۴۵۰۲۰ت/۱۶۳۴۶۴  شماره  نامهتصویب   موضوع  کشوری 

 : شودمی اصالح زیر شرح به ۲۲/۷/۱۳۸۹ مورخ

  مفاد   از  دولت،  از  شده   خارج  کارکنانهای  تعاونی  -۹  ماده

 . باشندمی مستثنی  نامهآیین  این( ۸) ماده

 محمدرضا رحیمی  -جمهوررئیس اول معاون

 توانند می  انکام  صورت  در  اجرایی  هایهدستگا   -۱۰ماده  

 را  خدمات  ارائه  برای  الزم   فنی  و  اداری  تجهیزات  ساختمان،

 :صورت این در دهند، قرار مجری مؤسسات اختیار در

  مؤسسه   اختیار  در  اجرایی  دستگاه  هک  اقالمی  سهم  -الف

 شدهتمام(  هزینه)  قیمت   محاسبه  در  دهد،می  قرار  مجری

 .شود نمی منظور  خدمت 

  مؤسسه   اختیار  در  تواندمی  اجرایی  دستگاه  هک  اقالمی  -ب

  عمومی   اعالن  و   فراخوان  هنگام  در  باید   دهد،  قرار  مجری

 .شود اعالم و مشخص

 قرار   مجری  مؤسسه  اختیار   در  هک  تجهیزاتی  و  ساختمان  -ج

  شود،می  ارائه  هک  خدماتی  تنوع  و   حجم  با   باید  شود،می  داده

 و   ساختمان   از  تواند نمی  مجری  مؤسسه.  باشد  متناسب 

 قرار   وی  اختیار  در  اجرایی  دستگاه  توسط  هک  تجهیزاتی

 .ندک  دیگری استفاده است، گرفته

 مالی   منابع  و  نقدینگی  تأمین  به  کمک   منظور  به  -۱۱ماده  

 زیکمر  کبان  آنها،  توسعه  و  مجری  مؤسسات  اداره   برای  الزم

 امور   وزارت  اریکهم  با   است   موظف  ایران  اسالمی  جمهوری

 سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت   و  دارایی  و  اقتصادی

 و   تسهیالت  اعطای  نحوه  دستورالعمل  جمهور،رییس  انسانی



 شناسنامه قانون|  ۶۸

 از   پس  ماه  سه  ظرف  را  ورکمذ  مؤسسات  به  مالی   هایکمک

 .نماید ابالغ و تدوین نامه،آیین این ابالغ

 ساماندهی،   آموزش،  رسانی، اطالع  منظور   به   -۱۲ماده  

 بازار  به  دسترسی  و  برابر   هایفرصت   ایجاد  و  نظارت  حمایت، 

  نامه، آیین  این  ابالغ  از  پس   ماه  نه  متقاضی،  موسسات  برای

  توسعه  معاونت   توسط  یادشده  امور  تحقق  برای  پورتالی 

 اندازی راه  و  یلکتش   جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 موظفند  متقاضی  مؤسسات  و  اجرایی  هایهدستگا .  شود می

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   هک  دستورالعملی  براساس

  مربوط   اطالعات   ند،کمی  ابالغ  و  تدوین  جمهوررییس  انسانی

 با   و  تهیه  ،باشدمی  پورتال   این  نیاز  مورد  ه ک  را  خود   به

  اختیار   در  پورتال  این  مدیریت   هک  هاییدسترسی  از  استفاده

 .نندک بارگذاری ورکمذ پورتال در دهد،می قرار آنها 

 در  مندرج  الیفکت  اجرای  بر  نظارت  و  ریزیبرنامه  -۱۳ماده  

  اجرایی   نامهآیین(  ۴)  ماده  ارگروهک  برعهده  نامهآیین  این

 موضوع   شوری، ک  خدمات  مدیریت  قانون(  ۲۴)   ماده

 مورخ  ک۴۳۹۰۸ت/ ۲۳۱۳۷۸  شماره  نامهتصویب 

 .باشد می ۱۳۸۸/ ۲۱/۱۱

( ۲۹)  ماده(  ط)  بند  مشمول   هک  شهرهایی  در  - ۱۴ماده  

 مجری  مؤسسات  باشند،می  شوریک  خدمات   مدیریت   قانون

  شعاع  در ثرکحدا یا  ورک مذ اداری هایمجتمع در باید صرفاً

 .بپردازند خدمات ارائه به و شده  مستقر آنها  متری پانصد

 در   صرفاً  غیردولتی  حقوقی  و  حقیقی   اشخاص  -۱۵ماده  

  و   خاص  سهامی  عام،  سهامی  مثل  ها شرکت   انواع  قالب 

  فعالیت  و  شده  یلکتش  مربوط  قوانین  براساس   هک  تعاونی

 در   مجری  و  متقاضی  مؤسسات  عنوان  به   توانندمی  نند،کمی

 .نندک فعالیت  حوزه این

 در   مندرج  الیفکت  انجام  برای  نیاز  مورد  بودجه  - ۱۶ماده  

 اجرایی   هایهدستگا   توسط  برنامه  ارائه  براساس   نامهآیین  این

 اعتبارات  تخصیص.  شودمی  بینیپیش  آنها   ساالنه  بودجه  در

 .باشدمی  نامهآیین  این  مفاد   رعایت   به  منوط  شدهبینیپیش

 مسئول  شور، ک  اداری  تحول  ریزی برنامه  ستاد  -۱۷ماده  

 این   الیفکت  تحقق  و  پیگیری  الزم،  هایهماهنگی  انجام

 شور ک  اجرایی  هایهدستگا   ردکعمل   گزارش   و  است   نامهآیین

 .ندکمی ارائه وزیرانهیئت  به و تدوین ساالنه صورت به را

 انسانی  نیروی  نامهآیین  این   موضوع  مؤسسات   - ۱۸ماده  

  از   را  جدید  نیروی  و  تأمین  موجود  نانکارک  از  را  موردنیاز

 معاونت   نظارت  و  گزینش  قانون  رعایت   با   و   آزمون  طریق

 ارگیری ک ب  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 . نندک

  تکشر  قرارداد  طرف  انسانی   نیروی   قرارداد  تمدید  -تبصره

 .است  مربوط  دستگاه  رضایت   ابراز به منوط

 محترم  مقام   تأیید  به  ۷/۱۳۸۹/ ۱۱  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

  یرحیم  محمدرضا  -جمهور رییس اول معاون
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 ( 24مقررات ماده ) 

 احصا و واگذاری فعالیتهای تصدی گرانه :  موضوع  شوری ک  خدمات   مدیریت قانون (  ۲۴)  ماده  اجرایی   نامهآیین  

 هیأت وزیران(   ۱۱/۱۳۸۸/ ۲۱  مورخ   ک ۴۳۹۰۸ت/ ۲۳۱۳۷۸  )تصویبنامه شماره 

  ک ترونی کال  دولت   و  اجتماعی  امور  میسیونک  عضو  وزیران

 معاونت   پیشنهاد   به  بنا  ۱۳/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  جلسه  در

 استناد  به  و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 -شوریک   خدمات  مدیریت   قانون (  ۲۴)  ماده(  ۲)  تبصره

 نامه تصویب (  ط)   بند  رعایت   با   و   -۱۳۸۶  مصوب 

  نامه آیین  ۱۰/۱۳۸۶/ ۱مورخ  هـ۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۷۸۵شماره

 : نمودند  تصویب  زیر شرح  به را یادشده ماده اجرایی

 تصدیهای  احصای  از  بعد   اجرایی  هایهدستگا   -۱ماده  

 به   نسبت   خود  زیربنایی  و  خدماتی  فرهنگی،  اجتماعی،

 مدیریت  قانون  رعایت   با   واگذاری  قابل   موارد  واگذاری

 توسعه  های معاونت   با   هماهنگی  از  پس   شوریک  خدمات 

  و  ریزیبرنامه  و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

  فیمابین   نامهتفاهم  مطابق  جمهوررییس  راهبردی  نظارت

 .نمایند اقدام

 موضوع   تصدیهای  واگذاری  انکام  هک   صورتی  در  -۲ماده  

  به   اجرایی  هایهدستگا   نباشد،  میسر  نامهآیین  این(  ۱)  ماده

 برطرف  تا  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شورای  تشخیص

 برعهده  را  مزبور  خدمات  انجام  انکما ک  واگذاری  موانع  شدن

 . دارند

  پیشنهاد   شهرستانی،  و  استانی  واحدهای  مورد  در  -تبصره

 استان   توسعه  و  ریزیبرنامه  شورای  تأیید  به  اجرایی  دستگاه

 . رسید  خواهد

 اموال   و  بناها  واگذاری  نامه،آیین  این  اجرای  در  -۳ماده  

  مشمول   و  بوده  ممنوع.  باشندمی  ملی  نفایس  از   هک  دولتی

 .باشند نمی نامهآیین این امکاح

 تحت   ارگروهیک  اجرایی،  هایهدستگا   از  کی   هر  در  - ۴ماده  

 از   نفر   پنج  الی  سه  از  لکمتش  دولت   تصدیهای  اهشک   عنوان 

 باالترین  یا   وزیر  انتخاب  به  صاحبنظران  و  مدیران  معاونان،

 حوزه   در  یادشده  ارگروهک.  شودمی  یل کتش   دستگاه  مقام

 و  هامشیخط  و   سیاستها   ارایه  و  تنظیم  به  دستگاه  زیکمر

 تصدیها  واگذاری  نحوه  و  فرآیند  مستندسازی  شیوه  تدوین

 .پردازدمی

  باید   ماده  این  موضوع  ارگروهک  اعضای  از  یکی  -تبصره

 .باشد اجرایی دستگاه ذیحساب

 زیر   شرح  به  مورد  حسب   یادشده  ارگروهک  وظایف  -۵ماده  

 :است 

  تصدیهای  واگذاری  نحوه  اجرایی  برنامه   تصویب  -الف

 .دستگاه

 خدماتی   فرهنگی،  اجتماعی،  تصدیهای  احصای  و  تعیین  -ب

  اولویتهای   براساس   دستگاه  در   واگذاری  قابل  زیربنایی  و

 . مربوط

 برای   خدمات  تأمین  سرانه  هزینه  میزان  تصویب  و  تعیین  -ج

 . دستگاه در واگذاری قابل فعالیتهای

  بخش   با  منعقده  قراردادهای  چارچوبها،   تنظیم  و  تعیین  -د

 . موجود قراردادهای تمدید و غیردولتی

 .واگذاری قابل تصدیهای واگذاری  روشهای تعیین -هـ

 برای   موردنظر  حمایتهای  و  تسهیالت  تصویب   و  تعیین  -و

 . مربوط مقررات و قوانین برابر متقاضی غیردولتی بخش

 از   جلوگیری  منظور  به  الزم  هایضمانت   تصویب   و  تعیین  -ز

  غیرمنقول   و  منقول  اموال  از  حراست  و  حفظ  و  اربریک  تغییر

 .شده واگذار
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 موردنظر   معیارهای  و   استانداردها   تصویب  و  تدوین  -ح

 قابل  تصدیهای  و  خدمات  قیمت  و   یفیتک  درخصوص

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  هایمعاونت   هماهنگی  با   واگذاری

  راهبردی  نظارت  و  ریزی برنامه  و  جمهور رییس  انسانی 

 .جمهوررییس

 ک تمل  هایهپروژ  و  ساختمانها  برای  گذاریقیمت   -ط

 از   پس  آنها  اربریک  حفظ  با   تمامنیمه  ایسرمایه  داراییهای

 .غیردولتی بخش توسط آنها  اداره و پروژه اتمام

  دستگاه  سوی  از  ساالنه  می ک  اهداف  تعیین  و  بینی پیش  -ی

 .استانی  واحدهای  و  ستاد  برای  فعالیتها  از  کی   هر  کی کتف  به

 براساس   منقول   اموال  و   ساختمانها   اجاره  گذاریقیمت   -ک

 دادگستری  رسمی  ارشناس ک  سه  ارشناسیک  قیمت   میانگین

 انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  های معاونت   تأیید   و

  جمهوررییس  راهبردی   نظارت  و  ریزیبرنامه  و  جمهوررییس

 برگزاری   و  شور ک  عمومی   محاسبات  قانون  رعایت   و

 .مناقصات

 از  قرارداد  طرف  تخلفات   به  رسیدگی   و  بررسی  نحوه  -ل

 .واگذاری شرایط

 از   اعم  مالی  تسهیالت  اعطای  به  مربوط  ارک  و  ساز  تعیین  -م

 تعیین   شده،  اداره  وجوه  به  مربوط  موارد  اعتبارات  تخصیص

 موردنیاز   مالی   ضمانتهای  میزان  تعیین  و  اخذ  نحوه  قیمتها، 

 . مربوط مقررات و  قوانین براساس

 و  استانی  هایهارگروک  وظایف  شرح  و  اعضا   تعیین  -ن

 .شهرستانی

 و   دستگاه  مقام  باالترین  تأیید  با   ارگروهک  گزارش   -تبصره

  مدیریت  توسعه  هایمعاونت   با   هماهنگی  از  پس  وی  توسط

 نظارت   و  ریزیبرنامه  و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و

 .پذیردمی انجام جمهوررییس راهبردی

  اجرای   و  نترلک  و  نظارت   پیگیری،   منظور  به  -۶ماده  

 این (  ۵)  ماده  موضوع  ارگروهک   توسط  شده  تعیین  سیاستهای

 لزوم   صورت  در  و  استانی  هایهارگروک  نامه،آیین

  شهرستانی  و  استانی   واحدهای   در  شهرستانی  هایهارگروک

 .شوندمی  یلکتش  اجرایی هایهدستگا 

  دیگر کی   با   و  ارگروهک  با   تعامالت  نحوه  و  اعضا   یب کتر  -تبصره

 . گرددمی تعیین ستاد در مستقر  ارگروهک توسط

 برای  غیردولتی  بخش  در  انگیزه  ارتقای  منظور  به  -۷ماده  

 شده   بینیپیش  تسهیالت  و  حمایتها   دولتی،  تصدیهای  قبول

 در  مصرح  پیمان  عمومی  ضوابط  و  شرایط  بر  عالوه  ذیل

 ۱۳۷۸/ ۳/۲  مورخ  ۱۰۸۸/۱۰۲-۸۴۲/۵۴  شماره  بخشنامه

  هایمعاونت   تأیید  از  پس   سابق  بودجه  و  برنامه   سازمان 

 توسعه   و  جمهوررییس  راهبردی  نظارت  و   ریزیبرنامه

 : باشدمی ارایه قابل  جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 .ویژه شرایط با  مالیاتی و یک بان تسهیالت اعطای -الف

 نرخ  با   زیربنایی   خدمات  ارایه  و  زمین  واگذاری  -ب

 . دولت   با  ت کمشار  برای ارشناسیک

 خصوصی  بخش  متقاضیان  به  الحسنهقرض  وامهای  ارایه  -ج

 .شده اداره وجوه محل  از

 به   خدمات  تأمین  سرانه  هزینه  از   بخشهایی   پرداخت   -د

 و   مشخص  خدمات  انجام  ازای  در  قرارداد  طرف  اشخاص 

 .منعقده قراردادهای براساس

 قابل  واحدهای  و   فعالیتها  واگذاری  فرآیند  در  -۸ماده  

 خرید   و  مدیریت   واگذاری  روش   به  اجرایی  دستگاه  واگذاری

  و  فنی  صالحیتهای  تعیین  ازپس  ت کمشار  و  خدمت

 ایثارگران  با   اولویت   برابر،  شرایط  در  و   متقاضیان  اجتماعی

 هیئتهای   ایثارگران،  تعاونی  ی هاشرکت   اسالمی،  انقالب

  فهرست   قانون   موضوع   غیردولتی  عمومی  نهادهای   امناء، 

 ،- ۱۳۷۳  مصوب  -غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  نهادها 

 نهادهای   و  المنفعهعام  مؤسسات  و  دهیاریها  و  شهرداریها 

  صورت  به  بازنشستگان  و  اجرایی  دستگاه  نانک ارک  از  ل کمتش 

 سهامی  و   تعاونی  یها شرکت   جمله  از  حقوقی  شخص

  دولتی  دستگاه  با   آنها   استخدامی  رابطه  قطع  به  مشروط 

 . بود  خواهد
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 اجرایی   دستگاه  نانکارک  با   نک اما   واگذاری  اولویت  -تبصره

 یا  تمام  دولتی،   استخدامی  رابطه  قطع  صورت  در  هک   است 

 واگذار   آنان  به  رایگان  صورت  به  تجهیزات  و  نکاما   از  بخشی

 و   وظایف  و  ندهند  اربریک  تغییر  هکاین  به  مشروط  شود می

  بدهند   ارایه   باشد   دستگاه  تأیید  مورد  هک  استاندارد  خدمات 

 سال   پنج  تا   مستقیماً  خدمت  خرید   با  را  انسانینیروی  و

 . نمایند حفظ

 قرارداد  طرف  ت ک مشار  و  مدیریت   واگذاری  روش   در  - ۹ماده  

 استخدامی   رابطه  قطع  به  مشروط  نانکارک  حفظ   ازای  به

 امکاح  طبق  آنان  مزایای  و  حقوق  حداقل  پرداخت   و  آنان

 ویژه  تسهیالت  و  تقسیط  تخفیف،  از  نسبت   همان   به  رسمی

  شورای  تصویب  به  آن  مفاد  هک   قراردادی  براساس   توافق   با 

 .برخوردارند رسد،می انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 توسط   شده  واگذار  واحد  در  موجود  نانکارک  سایر  -تبصره

 خواهند   منتقل  دیگر  واحدهای  به  مربوط   اجرایی  دستگاه

 .شد

 و   نکاما   گذاریقیمت   و  اجاره  تعیین  منظور  به  -۱۰ماده  

 رسمی   ارشناسک  سه  نظر   واگذاری  مشمول  ساختمانهای

  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  هایمعاونت   تأیید  با   دادگستری

  راهبردی  نظارت  و  ریزی برنامه  و  جمهور رییس  انسانی 

 .بود خواهد عمل کمال جمهوررییس

 هزینه  تعیین  و  شده  واگذار  خدمات   ارایه  تعرفه  -۱۱ماده  

 تعهد   حسب  شده  واگذار  فعالیتهای  در  خدمات  تأمین  سرانه

  رعایت   ضمن  نامه، آیین  این(  ۴)  ماده  موضوع  ارگروهک  توسط

  صورت   موردنیاز  قانونی  مصوبات  اخذ  و  موجود  قانونی  ضوابط

 تأیید   از  پس  دستگاه  مقام   باالترین  پیشنهاد  با   هک  پذیردمی

  جمهور رییس انسانی  سرمایه  و   مدیریت  توسعه هایمعاونت 

  انجام   جمهوررییس  راهبردی   نظارت  و  ریزی برنامه  و

 .پذیردمی

 شده   واگذار  واحدهای   و  زکمرا  اربریک  تغییر  -۱۲ماده  

 پس  و  موجه  دالیل  رک ذ  با   استثنا   موارد  در  و  باشد می  ممنوع

 دریافت  و(  ۴)  ماده  موضوع  ارگروهک  در   تصویب   از

  نفع   به  اربریک  تغییر  از  ناشی  افزوده  ارزش   التفاوتمابه

  و   ربطذی  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  پیشنهاد  با  دولت 

 . بود  خواهد  بالمانع وزیران  هیئت  در   تصویب  مراحل طی

  استانداران   و  خود  اریک  حوزه  محدوده  در  وزیران  -۱۳ماده  

  نامهآیین  این  اجرای  حُسن   بر   نظارت  مسؤول  استانها   در

  اجرایی  هایهدستگا   رد کعمل  گزارش   لفندک م  و  باشندمی

 توسعه   هایمعاونت   به  و  تهیه  ماهه  شش  مقاطع  در  را  استان

  و  ریزیبرنامه  و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 معاونتها  این  و  نمایند   ارایه  جمهوررییس  راهبردی  نظارت

 .نندکمی نظارت  آنان  ردک عمل بر

  مقام  تأیید  به  ۱۳۸۸/ ۱۷/۱۱  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست  محترم

 رحیمی محمدرضا  -جمهور رئیس اول معاون

 

 کشوری   خدمات   مدیریت قانون (  ۲۴)  ماده  اجرایی   نامهآیین   اصالح

 ( وزیران  هیأت  ۱۳۸۹/ ۸/ ۸  مورخ   ک ۴۴۸۵۲ت/ ۱۷۶۴۲۹  شماره  تصویبنامه ) 

الکترونیک   اجتماعی و دولت  امور  وزیران عضو کمیسیون 

با توجه به نظر رییس مجلس   ۱۳۸۹/ ۲۸/۶در جلسه مورخ  

شماره   نامه  موضوع  اسالمی،  مورخ ۱۳۹۱۴شورای  هـ/ب 

( تصویبنامه شماره  ۱و با رعایت جزء »ک« بند )  ۹/۳/۱۳۸۹

 : تصویب نمودند ۱/۱۰/۱۳۸۶مورخ  هـ۳۸۸۵۶/ت۱۵۸۷۹۵
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قانون مدیریت خدمات کشوری   ۲۴اجرایی ماده    نامهآیین

شماره   تصویبنامه  مورخ  ۴۳۹۰۸/ت۲۳۱۳۷۸موضوع  ک 

 : شودمی به شرح ذیل اصالح ۱۳۸۸/ ۲۱/۱۱

( ۵بندهای »الف«، »ب«، »ج«، »هـ«، »و« و »ز« ماده )  -۱

 : شودمی به شرح ذیل اصالح

های برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیالف( تهیه و تدوین  

دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم 

 نهایی.

تصدی احصای  و  تعیین  فرهنگی، های  ب(  اجتماعی، 

اساس   بر  دستگاه  در  واگذاری  قابل  زیربنایی  و  خدماتی 

مربوط و ارائه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ های  اولویت 

 تصمیم نهایی.

تعی برای ج(  خدمات  تأمین  سرانه  هزینه  میزان  ین 

قابل واگذاری در دستگاه و ارائه آن به مرجع های  فعالیت 

 ذیربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

قابل واگذاری و های  واگذاری تصدیهای  هـ( تعیین روش 

 ارائه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

حمایت  و  تسهیالت  تعیین  بهای  و(  نظر  بخش مورد  رای 

غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن 

 به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ضمانت  تعیین  تغییر های  ز(  از  جلوگیری  منظور  به  الزم 

غیرمنقول   و  منقول  اموال  از  حراست  و  حفظ  و  کاربری 

واگذار شده و ارائه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم 

 .نهایی

 : شودمی ( به شرح زیر اصالح۷بند »الف« ماده ) -۲

الف( اعطای تسهیالت بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در 

 چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 

به تأیید مقام محترم   ۱۳۸۹/ ۳/۸این تصویبنامه در تاریخ  

 ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی  

 

  مردم حقوق -سوم فصلمقررات مربوط به 

 ( 25مقررات ماده ) 

 نظام   کارگزاران  ای حرفه   اخالق  و  اداری   و  اخالقی منشور 

 ( وزیران  هیئت  ۱۴۰۰/ ۲/ ۵  مورخ   هـ ۵۲۶۱۲ت/۱۱۴۱۱  شماره   نامه تصویب ) 

 سازمان  پیشنهاد   به  ۲/۱۴۰۰/ ۱  جلسه  در  وزیران  هیئت

( ۲۵)  ماده (  ۱)  تبصره  استناد  به  و  کشور  استخدامی  و   اداری

 منشور   ،- ۱۳۸۶  مصوب-  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون

 شرح  به  را  نظام  کارگزاران  ایحرفه  اخالق  و  اداری   و  اخالقی

 :کرد  تصویب  زیر

  معانی  در  زیر  اصطالحات  نامه، تصویب   این  در  -۱  ماده 

 : رودمی کار به مربوط مشروح

  قانون (  ۵)  ماده  موضوع  هایهدستگا :  اجرایی  هایهدستگا   -۱

 .کشوری خدمات مدیریت

 قانون(  ۷۱)  ماده  موضوع  مقامات  تمامی:  نظام  کارگزاران  -۲

  مشغول  کارکنان  و  مدیران   کشوری،   خدمات  مدیریت

 .اجرایی هایهدستگا  در  خدمت 

 ایحرفه  اخالق  و  اداری  و  اخالقی   منشور :  منشور  -۳

 . نظام کارگزاران
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 . نظام کارگزاران سوگندنامه: سوگندنامه -۴

 این  چهارچوب  در   مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   کلیه  - ۲  ماده 

 ایحرفه  رفتار   آیین  خود،های  مأموریت   با   متناسب   منشور

 .نمایند تدوین را خود  کارکنان اخالقی و

 استخدام  در  مکلفند   اجرایی  هایهدستگا   کلیه   -۳  ماده 

  اشتغال   بدو  در  و  گزینش  مراحل  طی  از  پس  خود،   کارکنان

 امضای   و   سوگند  ادای  برای  الزم  تمهیدات  افراد،  کار  به

 فراهم  را  آنان  توسط  اخالقی  و  ایحرفه  رفتار  آیین  و  منشور

 پرونده  در  را  امضاشده  منشور  و  سوگندنامه  و  کرده

 .نمایند نگهداری آنان کارگزینی

 خدمت،   به  ورود  بدو  در  موظفند  نظام  کارگزاران  -۴  ماده 

 .نمایند امضاء و کرده ادا را زیر  سوگند

 قانون (  ۱۳)  اصل  در  مصرح  دینی  هایاقلیت   پیروان  -تبصره

 نام   ذکر  با   را  سوگندنامه  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی 

  آنان  توسط  امضاشده  متن   و  کرده  قرائت   خود  آسمای  کتاب

 :بود خواهد  خودشان آسمانی کتاب نام ذکر با 

 "سوگندنامه"

 الرحیم الرحمن الل  بسم

  جمهوری   نظام  کارگزاران  از  یکی  عنوان  به  که  اکنون

  و   اسالمی  عزیز  میهن  به   خدمتگزاری  افتخار  ایرانی،  اسالمی 

 مجید   قرآن  برابر  در  است،   شده  فراهم  من  برای   هموطنانم

 تمام  راسخ  عزمی  با   که  کنممی  یاد  سوگند  متعال  خداوند  به

 های مسئولیت   و  شغلی  وظایف  انجام  برای  را  خود  تالش 

 ای حرفه  اخالق  بر  حاک  اصول  چهارچوب  در  قانونی 

  اساسی،   قانون  به  حال  همه  در  و  گیرم  کار  به  نظام  کارگزاران

 و  اخالقی  و  ایحرفه  رفتار   آیین  و  حاکم  مقررات  و  قوانین

 هیچ   از  و  باشم  پایبند  خود   متبوع  دستگاه  سازمانی  فرهنگ 

  انقالب   بلند  هایآرمان  سمت   به  حرکت   جهت   در  کوششی

  خود   متبوع  سازمان  و  اداری   نظام  اعتالی  و  توسعه  و  اسالمی 

 .نورزم  دریغ مردم به خدمت  و

 : است  زیر شرح به منشور بر حاکم اصول - ۵  ماده 

  دینی،  شعایر   و   شئونات  به  عملی   توجه   الهی،  تقوای  -۱

 . اجتماعی و فرد اخالق  تهذیب 

 .اداری مناسبات در قانون حاکمیت  -۲

 حقوق   از  صیانت   و  انسانی   شرافت  و  کرامت   رعایت   -۳

 .شهروندان

 . ناروا تبعیض عدم و محوری عدالت  -۴

 .گروهی و فردی انضباط و کاری نظم  -۵

  عدم   و  پاکدستی  کاری،  عملکرد  و  فرآیند   در   شفافیت   -۶

 .شغلی موقعیت از سوءاستفاده

  متناسب   پاسخگویی  و  پذیری  مسئولیت   کاری،  وجدان  -۷

 . اختیارات و وظایف با 

 و   منابع  از  بهینه  استفاده  و  جویی  صرفه  داری،  امانت   -۸

 .آنها  نگهداری در  اهتمام و المال بیت 

 و   سازمانهای  مأموریت   و  اهداف  به  وفاداری  و  تعهد  -۹

 . سازمانی اسرار حفظ

 و  تخصصی  علمی،  توان  مستمر  ارتقای  و  انتقادپذیری  -۱۰

 .مهارتی

 و  تبادل  تولید،  برای  همکاران  با   اندیشیهم  و  همکاری  -۱۱

 . سازمانی بلوغ به رسیدن هدف با  تجربیات  و دانش انتقال

 و  فردی   وریبهره  مستمر  بهبود  و  ابتکار   خالقیت،   -۱۲

 .سازمانی

 .گفتار و رفتار در  اعتدال و بردباری خردمندی، -۱۳

 محیط   در  شادابی  و  خلقی   خوش  نزاکت،   آراستگی،   -۱۴

 .کار

  انتصابات  در  تخصص  و  تعهد  به  توجه  ساالری،  شایسته  -۱۵

 .پروری جانشین و

 تعارض  عدم  و  موضوعات  به  رسیدگی  در  طرفیبی  -۱۶

 . رجوع ارباب و کارمند بین منافع
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 : است  زیر شرح به نظام کارگزاران تعهدات  و  مفاد - ۶  ماده 

 :سازمانی و  شغلی  هایمسئولیت  و وظایف انجام -۱

  حضور  و  ها فعالیت   انجام  در  انضباط   و  نظم  رعایت  به   -الف

 .نمایم توجه سازمان در موقع  به

 داشته  جدیت   و  پشتکار  ها مسئولیت   و   وظایف  انجام  در  -ب

 .دهم انجام موقع به و صحت دقت، با  را آنها  و

های  فعالیت   زمینه  در  را  خود  دانش  تا   نمایم  سعی  -پ

 توانمندی   با   را  خود  تجربه  و  دانش  و  نموده  روز  به  سازمانی

 . گیرم  کار  به  سازمانی  و   اداری  هایفعالیت   انجام  در  ابتکار   و

  اجرایی  برای  و  شده  قایل  ارزش   جدید  افکار  و   ها ایده  به  -ت

 نظام  و  متبوع  اجرایی  دستگاه  در  منطقی  شکل  به  آنها   کردن

 .کنم تالش  اداری

  از   استفاده  با   سازمان   و  خود  وریبهره  افزایش  برای  -ث

 خود  فعالیت   حیطه  در  دیگران  تجارب  و  علمیهای  روش 

 .کنم تالش 

 حفاظت  اداری  نظام   یهاسرمایه  و  تجهیزات  امکانات،  از  -ج

 .بکوشم  آنها  از مطلوب و مؤثر استفاده در و  نموده

 قبیل   از  مناسبات  و  روابط  تعامالت،  و  ها فعالیت   انجام  در  -چ

 آمیزتبعیض  رویکرد  و  مذهبی   نژادی،  قومی،  خویشاوندی،

 .ندهم تأثیر خود  اقدامات و تصمیمات در را جنسیتی

 را   دیگران  سازنده  انتقادات  و  داشته  انتقادپذیری   روحیه  -ح

 هایمفعالیت   و  خود  بهبود  و  اصالح  برای   فرصتی  عنوان  به

 . بدانم

 نحوه   به  را  خود  وظایف  اداری،  و  اخالقی  موازین  رعایت   با   -خ

 .دهم انجام مردم  به  خدمت   راه در  احسن

 :همکاران  و رجوع ارباب با  برخورد و رفتار -۲

 برای   نعمت   ولی  و  حقذی  عنوان  به  شهروندان  و  مردم  -الف

  و   مناسب   ارتباط  ایجاد  با   کنممی  تالش .  هستند  اداری  نظام

  نظام   و  اجرایی  دستگاه  از  مثبت   تصویری  بهتر،  خدمت   ارایه

 . کنم ایجاد آنان ذهن در اداری

 چهارچوب   در  و  عادالنه  صورت  به  کنندگانمراجعه  به  -ب

 .دهم ارایه خدمت  ضوابط، و مقررات قوانین،

 هایراهنمایی  و  اظالعات  شغلی،  وظایف  محدوده  در   -پ

 خدمات   زمینه  در  و  دهم  ارایه  رجوع  ارباب  به   مناسب   الزم

 .نمایم  سازیشفاف متبوع،  دستگاه

 چهارچوب   در  را  رجوع  ارباب  قانونی  هایهخواست   -ت

  زاید   تشریفات  بدون  و  سرعت   و  دقت   صحت،  با   خود  وظایف

 .دهم ارایه آنان به اضافی هزینه تحمیل  و  اداری

 صحبت  و استقبال  در و  گذاشته  احترام  رجوع  ارباب   به  -ث

 .باشم روگشاده  آنان با 

 و  شهروندان   بازخوردهای  و  پیشنهادها   نظرات،  به   -ج

  بهبود   برای  بها گران  منبعی   عنوان  به  کنندگانمراجعه

 به   منطقی  دید  با   و  کرده  نگاه  متبوع  سازمان   و  خود  عملکرد 

 .کنم  توجه آنها 

 . کنم  توجه  خود  کار  محل  و  شخصی  آراستگی   و  نظم  به  -چ

 پاسخگویی  رجوع،  ارباب  تکریم  فرهنگ  تا   کنممی  سعی  -ح

 ارزش   یک  به  مراجعان   و  مردم  مشکالت  از  گشاییگره   و

 . شود تبدیل اداری نظام در حاکم

  انجام  در  و  کرده  تقویت   خود  در  را  جمعی  کار  روحیه  -خ

 .باشم پذیر مشارکت و جو مشارکت گروهی هایفعالیت 

  در  را   دیگران   مفید  و  مثبت   اقدامات   از  قدردانی  روحیه  -د

 بین  در  را  امر  این  که  نمایم  سعی  و  کرده  تقویت   خود

 .دهم اشاغه همکاران

 در  صدر  سعه  با   را  خود  هایتوانمندی  و  تجربه  دانش،  -ذ

 آنان   هایتوانمندی  ارتقای  در  و  داده  قرار  همکاران  اختیار

 .باشم کوشا 

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۷۵

 
  تالش   همکاران  شغلی  مشکالت  حل  در  ممکن  حد  تا   -ر

  رجوع  ارباب   و  آنان  خصوصی  زندگی  در  تجسس  از  و   نمایم

 .نمایم پرهیز

  مورخ  ک ۴۳۹۱۴ت/۲۳۱۴۳۰  شماره  نامهتصویب   -۷  ماده 

 . شودمی لغو ۱۳۸۸/ ۲۱/۱۱

جمهور رییس اول  معاون -جهانگیری اسحاق

 

 ( 26مقررات ماده ) 

 ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵مصوب    -ی در نظام ادار  ی در خصوص حقوق شهروند  ی ادار   یعال   ی مصوبه شورا 

هشتم  کصدیدر    یادار  یعال   یشورا و  هفتاد  جلسه    ن یو 

 یو استخدام  یسازمان ادار  شنهادیبه پ  ۱۳۹۵/  ۱۱/  ۹مورخ  

پاسخگو و   ینظام ادار  جادیو ا  ضیکشور، به منظور رفع تبع

ارتقا و  بهبود  هدف  با  شهروند   یکارآمد،  حقوق   ، یسطح 

از ظرف  یبهره مند   ل ی شده، تسه  جادیا  یهات یشهروندان 

فصل سوم    ،ینظام ادار  ی کل  یهااست یدر تحقق اهداف س

مد کشور  تی ریقانون  »برنامه   ،یخدمات  از  هفتم  بخش 

ادار نظام  اصالح   أتیه  ۱۳۹۳/  ۱۰/  ۲۸مصوب    «یجامع 

ابالغ شده    «،ی»منشور حقوق شهروند   نیو همچن  رانیوز

 «یدر نظام ادار  ی، »حقوق شهروند ۱۳۹۵/  ۹/  ۲۹  خیدر تار

به شرح پ ب   وست ی را   یعال  یشورا  رخانهیمهر دب  ه)ممهور 

 نمود.  بی( تصویادار

ابالغ، الزم االجراء   خیو از تار  نیماده تدو  ۱۹مصوبه در    نیا

 .باشد می

 ی اصول و مبان:  اول   فصل 

مبان   -۱  ماده  و  شهروند   یاصول  ادار  یحقوق  نظام   ی در 

 : عبارتند از یمنبعث از منشور حقوق شهروند

شا   -۱ پا   ستهیاداره  بر  کشور  مدار  ی  هی امور    ،یقانون 

عدالت و انصاف توسط همه   ت،ی شفاف  ،یی پاسخگو  ،یکارآمد 

 است. یالزام ییاجرا  هایهو کارکنان دستگا  نی مسئول

 یبر اصل ب  یمردم مبتن  یقانون و انجام امور ادار  ت ی رعا  -۲

پره  یطرف پ  زیو  هرگونه  جو  ،یداور  شی از    ا ی  ییمنفعت 

ورز گرا  یشخص  یغرض  نظرگرفتن  در   ی هاشی بدون 

  نیتوسط همه مسئول  ،یشاوند ی و رابطه خو  یقوم  ،ی اس یس

 است. یالزام ییاجرا هایهو کارکنان دستگا 

دسترس  -۳ تبع  یامکان  بدون  و  به   ض یسهل  شهروندان 

به منظور   ،یو نظارت  یادار  ،ییطرف قضا   یمراجع صالح و ب

  ی نهادها   ماتیکه، تصم  یشهروندان  یآزادانه برا  یدادخواه

 بدانند. و مقررات نیکارکنان را خالف قوان ا یو  یادار

همه   یو اقدامات ادار  مات یتصم  یالزام به اطالع رسان  -۴

حقوق    ی که به نوع  ،ییاجرا  هایهو کارکنان دستگا   نی مسئول

 .دهندیقرار م ریو منافع مشروع شهروندان را تحت تأث 

و کارکنان    رانیمستمر شهروندان به مد  یامکان دسترس  -۵

 ی هاییو ارائه راهنما   یی پاسخگو  یبرا  ییاجرا  هایهدستگا 

 محوله. فی الزم در چارچوب وظا

غ  -۶ اطالعات  انتشار مستمر  و  ارائه  به   بندیطبقهریالزام 

 .ییاجرا هایهشهروندان توسط دستگا  ازیشده و مورد ن 

خود که   یشهروندان به اطالعات شخص  یامکان دسترس  -۷

عموم خدمات  دهنده  ارائه  مؤسسات  و  اشخاص   ی توسط 

و اجتناب از ارائه اطالعات   شودیم  یو نگهدار   یجمع آور

بدون وجود قانون الزام آور   گران،یشهروندان به د  یخصوص 

 خود فرد. ت ی رضا  ا ی

  ی ایشهروندان از مزا  زیآم  ضی رتبعیغ  یریامکان بهره گ  -۸

الکترون  الکترون  کی دولت  خدمات   یهافرصت   ،یک ی و 

 .یکاربران در نظام ادار یو توانمندساز  یآموزش 
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زم  -۹ کردن  گ  یقانون   نهی فراهم  از   ی ریبهره  شهروندان 

مزا  یشغل   یها فرصت  و  و حقوق  و    یا یمناسب  زنان  برابر 

  قه یسل  یکردها یو اجتناب از رو  کسانیمردان در قبال کار  

 یخصوص  میناقض حر  یهاو روش   زیآم  ضیتبع  ،یجناح  ،یا

 . نشیجذب و گز ندیدر فرآ

 ی در نظام ادار  یحقوق شهروند  ق ی مصاد  - دوم  فصل 

عبارتند    یدر نظام ادار  یحقوق شهروند   قیمصاد  -۲  ماده 

 : از

برخوردار  -۱ انسان   یحق  و    ی از کرامت  رفتار محترمانه  و 

 ی اسالم

 و مقررات نی قوان طرفانهیاز اِعمال ب یحق برخوردار -۲

تبعحق    -۳ از  بودن  نظام  ضیمصون  فرآدر  و   ندها یها، 

 ی ادار ماتیتصم

 ی به خدمات ادار عیآسان و سر  یحق دسترس  -۴

 همه افراد ی خصوص میحر ت ی حق حفظ و رعا  -۵

و    یادار  یندهای و فرآ  مات یبه موقع از تصم  ی حق آگاه  -۶

 ازیبه اطالعات مورد ن  یدسترس 

و   ماتیدر مورد تصم   شنهادیحق اظهارنظر آزاد و ارائه پ  -۷

 ی ادار  یندها یفرآ

آم  -۸ اجحاف  از شروط  بودن  مصون  توافق  زی حق  ها،  در 

 ی ادار یمعامالت و قراردادها

از   عیکامل و سر  یحق اشخاص توانخواه در برخوردار  -۹

 یخاص قانون  ازاتیامت

رس  -۱۰ شکا  یدگیحق  به  منصفانه  و  موقع  و    اتیبه 

 اعتراضات

قصور    -۱۱ اثر  در  وارده  خسارات  جبران   ر یتقص  ایحق 

 هاو کارکنان آن یاجرائ هایهدستگا 

نسبت    یی اجرا   های ه کارکنان و دستگا   ف ی تکال  - سوم  فصل 

 ی در نظام ادار   ی به حقوق شهروند

و رفتار محترمانه    یاز کرامت انسان  یحق برخوردار  - ۳  ماده 

 یو اسالم 

  ،ی اطالع رسان  یهات ی فعال  یدر تمام   ییاجرا  هایهدستگا   -۱

نامه آگهدعوت  باابالغ  ها،یها،  و هشدارها  ادب  دیها    ات ی از 

 . ندیاستفاده نما زیآم رتحکمیمحترمانه و غ

ارائه خدمت، امکانات    طیمکلفند مح  ییاجرا  هایهدستگا   -۲

 ن یاز احترام به مراجع  یحاک  طیمناسب و شرا  التی و تسه

 .ندیرا فراهم نما 

مکان  -۳ خروج  یورود   یهادر   ، ییاجرا  هایهدستگا   یو 

که   یاست و در موارد خاص  یضرور  نی حرمت مراجع  ت ی رعا 

تا حد ممکن به   دیضرورت داشته باشد با   نیمراجع  ی بازرس

نامحسوس و    یبازرس  ریو تداب  لیاز وسا   ،یبدن  یبازرس  یجا

 استفاده شود.  یکی الکترون 

منع همراه داشتن   لی موظفند دال  ییاجرا  هایهدستگا   -۴

و  یگوش  رینظ  ی لیوسا همراه  به .  . .تلفن  ورود  هنگام  به 

و   ندینما   یاطالع رسان  یقانون  ی ها دستگاه را حسب ضرورت

 ی مکان مطمئن  ن،یهمراه مراجع  لیوسا  یامانت سپار  یبرا

  ن یمراجع  دی به آن نبا   ی که دسترس  یبه نحو  رندیدر نظر بگ

 .د ی را متوجه آنان نما  یا نهیهز  ا یدچار مشقت کند  ار

در گفتار،   دیبا   یاجرائ  هایهو کارکنان دستگا   رانی مد  -۵

و   ت ی ادب و نزاکت را رعا   ن،یرفتار و مکاتبات خود با مراجع

آم اهانت  عرفاً  عبارات  و  الفاظ  بردن  کار  به  و   زیاز 

مجرمانه    نیعناو  ا یانتساب هرگونه اتهام    ا یو    رمحترمانهیغ

 . ندیها احتراز نما به آن

در   نیکارکنان و مراجع  انیرفتار توام با احترام متقابل م  -۶

 آنان حفظ گردد. یو کرامت انسان ت ی رعا  دی با  یطیهر شرا

 و مقررات   نیقوان  طرفانهی از اِعمال ب  یبرخوردارحق    - ۴  ماده 

دستورالعملبخشنامه  -۱ ادارها،  مکاتبات  و  در    یها 

و ابالغ شوند   میتنظ  یبه گونه ا  دیبا  ،ییاجرا  هایهدستگا 

مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه   یکه برا

اجرا  ض یتبع و  ابالغ   ها،نامهشیوهها،  بخشنامه  یدر 
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.  نسبت به مردم اجتناب شود   یو دستورات ادار  ماتیتصم

  ت، ی معلول  یکه بر مبنا   یتیاست رفتار متفاوت حما   یه یبد

توج  یها ت یوضع  ریسا   ا ی  یسالمند  قابل  صورت    هینوعاً 

 شود. یمحسوب نم ضی تبع رد،یگیم

 ،ی اطالعات  ا یمجاز به مطالبه مدارک    یاجرائ  هایهدستگا   -۲

قوان در  آنچه  بر  مقررات    نیاضافه  از   بینی پیشو  شده 

  ن یاز آنچه در قوان  شی ب  ،یا  نهیهز  دیو نبا  ستندین  نی مراجع

تصر مقررات  موارد.  کنند  افت ی در  دهیگرد  حیو  که   یدر 

با  مقررات،  مستند    افتیدر  دیمطابق  ذکر  با  مراتب  شود، 

 اعالم گردد. نیبه مراجع  یقانون

خود را در مدت زمان   فیوظا   دیبا   یاجرائ  هایهدستگا   -۳

قانون    نییتع در  و    ا یشده  دهند  انجام  مصوب  مقررات 

نشده باشد،   نی چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان مع

و از قبل به    ن ییاز خدمات را تع  کی هر    یزمان مناسب برا

 کنند. یاطالع رسان  نی مراجع

الزم   یدانش و مهارت تخصص  دیبا   یاجرائ  هایهدستگا   -۴

مرتبط   یو حقوق شهروند   یانضباط ادار  ت ی رعا   نیو همچن

 را به همه کارکنان خود آموزش دهند.   اراتیو اخت  فی با وظا 

خود را براساس    ماتیتصم  دی با   یو مراجع ادار  رانی مد  -۵

استدالل و  کرده  اتخاذ  معتبر  استنادها ادله  و    ی قانون   یها 

 کنند. انیخود را ب میمورد استفاده در اعالم تصم

درخواست حضور  رش ی پذ  -۶ ادار  یهرگونه  از   یخدمات 

 ،ییاجرا  هایهو کارکنان دستگا   رانیمردم توسط مد  یسو

مح در  ادار  طیصرفاً  ساعات  پذ  یو  از  .  است   رشیقابل 

  ،یادار  ر یساعت غ   ا ی  طیها در خارج از محدرخواست   رش یپذ

 اجتناب شود. داًیاک دی با 

ادار  -۷ قابل    دی با   ییاجرا  هایهدستگا   رانیو مد  یمراجع 

تصم  دنظریتجد نت  ماتیبودن  و  مهلت  مرجع،   جه یخود، 

 خود اعالم کنند.  ماتی را در تصم دنظریتجد

و    ندهای ها، فرآ در نظام  ضیمصون بودن از تبعحق    - ۵  ماده 

 ی ادار ماتیتصم

مشخص و اعالم    هیو رو  ندیفرآ  دیبا   یاجرائ  هایهدستگا   -۱

به   ی برا  یشده ا را  باشند و آن  ارائه خدمات خود داشته 

 کنند.  ت ی رعا  نینسبت به همه مراجع کسانیطور 

و    ماتیتصم  دی با   یاجرائ  هایهو کارکنان دستگا   رانی مد  -۲

قوان به  را مستند  انجام    نیاقدامات خود  و مقررات مربوط 

  ن یقوان  یدر اجرا  قهیاعمال سل  ا ی  ضیدهند و از هرگونه تبع

 .ندی و مقررات اجتناب نما 

دستگا   -۳ با  یاجرائ  هایهکارکنان  سطوح  همه  در    دیدر 

صالح اخت  ها ت ی اعمال  نظ  یادار   اراتیو  احراز    ر یخود 

ن   ها،ت ی صالح نظا   رو،یجذب  و  بدون   ریصدور مجوزها  آن 

 عمل کنند.  ض یتبع

 ی به خدمات ادار عیآسان و سر ی حق دسترس - ۶  ماده 

خود    یقانون   ندهینما   قی از طر  ا یمردم حق دارند شخصاً و    -۱

دستگا  خدمات  سر  یدسترس  ،یاجرائ  هایهبه  و    عیآسان 

 داشته باشند.

به   ت ی نها   دی با   یاجرائ  هایهدستگا   -۲ را  خود  تالش 

دسترس  رندیکارگ طر  ی تا  به  آنها  خدمات  به   ق یمردم 

و به   کی استفاده از خدمات دولت الکترون   ا یو    یرحضوریغ

کل فناور  یطور  و  گ  نی نو  یهایابزارها   نی تضم.  ردیانجام 

بودن   نیی و پا   تیاز نظر سرعت، امن  یدسترس  نیا  ت ی فیک

 مربوط خواهد بود. تگاهبا دس نهیهز

در  -۳ اجرائ  افت یچنانچه  دستگاه  از  مستلزم   ،یخدمات 

 :شوند  ت ی رعا   رینکات ز دی باشد با  یمراجعه حضور 

 ک ی مربوط به هرخدمت در    یادار   یندهایفرآ  عیتجم  -الف

 مکان. 

تابلوها  -ب ورود  ینصب  اطراف،  در  داخل   یراهنما  و 

 .یساختمان ادار

تسه  بینی پیش  -ج و  رفاه   یبرا  یکی زیف  التی امکانات 

آشام  نی مراجع آب  مبلمان،  جمله   سی سرو  ،ی دنی از 

 .نگیالمقدور آسانسور و پارک یو حت  یبهداشت 



 شناسنامه قانون|  ۷۸

و ارائه خدمات در تمام   یساعت کار ادار  قی دق  ت ی رعا  -د

 .یساعت کار ادار

ا  زیپره  -هـ برا   جاد یاز  ساکنان   گان،یهمسا  یمزاحمت 

 مردم. ریو سا  یمحل

فعال  یاجرائ  هایهدستگا   -۴ نوع  براساس  و   ت ی موظفند 

فرم ته  یهاخدمات،  را  اخت  هیمرتبط  در  سهولت  به    ار ی و 

 مراجعه کنندگان قرار دهند. 

مکتوب    ن یمراجع  یتقاضاها  یتمام  -۵ از    ای)اعم 

آنان   اری در اخت  یریگیثبت شده و شماره پ  دی (، با کی الکترون 

شود داده  به   دیبا  یی اجرا  هایهدستگا   نیهمچن.  قرار 

فرآ  نیمراجع  ، ی روشن با  فرد   ، یدگیرس   ندیرا  و  واحد 

 آنها آشنا سازند.  یکننده به تقاضا  یدگ یرس

بالفاصله بعد از ثبت    دی با   نیمراجع  یبه تقاضا  یدگیرس  -۶

رعا  با  ترت  ت ی آن  و  شود  ب ینوبت  تقاضا  .  آغاز    ا یچنانچه 

را ادامه داد، الزم است    یدگیمدارک ناقص بوده و نتوان رس 

متقاض  عاًیسر اطالع  به  تکم  یمراتب  و  شده   لی رسانده 

 درخواست شود.  یاطالعات و مدارک از و

همه    یاجرائ   هایهدستگا   -۷ در  را  خود  خدمات  مکلفند 

  وسته یو در طول ساعات اعالم شده به طور پ  یکار  ی روزها 

 ، یموقت ارائه خدمات در اوقات ادار  یلیتعط  ارائه دهند و

 .ست ی به مدت کوتاه مجاز ن یحت

بررس  د یبا  یاجرائ  هایهدستگا   -۸ بازنگر  یبا  مکرر    ی و 

و حذف    یارائه خدمت خود، نسبت به روان ساز  یندها یفرآ

مطلوب به مردم   ی مخل در خدمت رسان  ا ی  د یزا  هایرویه

 .ندیاقدام نما 

کارمند    -۹ عموم  ایچنانچه  خدمات  ارائه  هر    ی مأمور  به 

با   یعلت او   د ی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق 

 ایمتوقف    نیاتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجع  یبیترت

 موکول به مراجعه مجدد نشود. 

 ر ی گ  میمقام تصم  دی در ساعات مراجعه مردم، همواره با   -۱۰

در محل ارائه   شانیا  یمقامات مجاز از سو  ا یو امضاء کننده  

 خدمت حضور داشته باشد. 

 ی ها و ارائه کمک  ییکارکنان مکلف به راهنما   یتمام  -۱۱

در   نیمراجع  یهستند و چنانچه تقاضا   نیبه مراجع  ی ضرور

با  فشانی وظا   طهیح مناسب    دی نباشد،  نحو  به  را  آنها 

 کنند. ییراهنما 

 یاز انجام امور شخص  دی با   یاجرائ  هایهکارکنان دستگا   -۱۲

اجتناب    یدر ساعات ادار  یو به طورکل  نیدر منظر مراجع

 کنند. 

 همه افراد ی خصوص میحر ت ی حق حفظ و رعا  - ۷  ماده 

مربوط به او   یاثبات کند که اطالعات شخص  یاگر فرد  -۱

ناقص   ن  ا ینادرست،  اجرا  ست،ی روزآمد  دارنده   ییدستگاه 

. دینسبت به اصالح اطالعات مذکور اقدام نما   د یاطالعات، با

کامل و روزآمد بودن   ، حیچنانچه فرد و دستگاه دربارة صح

آور  جمع  فرد   یاطالعات  باشند،  داشته  اختالف  شده 

در    نه،یزم  نی ادر    یو   یتواند از دستگاه بخواهد تا ادعایم

در   یو  یچنانچه اطالعات شخص.  پروندة او منعکس شود

  ز ی اعتراض فرد ن  ردیقرار گ  ییاجرا   هایهدستگا   گرید  اریاخت

 به آنها منعکس گردد.  دی با 

 های هاز افراد توسط دستگا   یاطالعات شخص  ی جمع آور  -۲

 لیتنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسا   ، ییاجرا

 یها و روش   لی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسا   ی قانون

است   یرقانون یغ ممنوع  نامتعارف  حد    نیا.  و  تا  اطالعات 

 شود. یاز خود اشخاص اخذ و جمع آور  دیامکان، با 

افراد را فقط    یاطالعات شخص  دی با   ییاجرا  هایهدستگا   -۳

آنها به کاربرده   ی از جمع آور   ه یدر جهت منظور و هدف اول

در   ا یاز آنها استفاده و    گریاهداف و مقاصد د  یبرا  دیو نبا

 قرار دهند.  رمسئولی ها و اشخاص غ دستگاه ریسا   اریاخت

  یریشگیجهت پ  یضرور  ریتداب  دیبا   ییاجرا  هایهدستگا   -۴

سوء استفاده از اطالعات افراد، که   ا ی از مفقود شدن، افشا  
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ها مطلع شده اند خود از آن اراتی و اخت فیبه مناسبت وظا

 را اتخاذ کنند.

  - یو کالم  یتلفن   ،ینترنت یو شنود ارتباطات ا  یریرهگ  -۵

دستگا   یحضور  در  در   ییاجرا   هایهافراد  و  است  ممنوع 

مربوطه انجام خواهد    نیصورت ضرورت، در چارچوب قوان

 گرفت.

نظارت  ییاجرا  هایهدستگا   -۶ از  استفاده  به   ی ها مجاز 

مگر آنکه   ستندیافراد ن  یشخص  میبا حر  ریمغا  یکی الکترون 

مجرمانه   یهات ی احتمال ارتکاب فعال  ، یقو  لی دال   یبر مبنا

سوء استفاده   ایاموال    ب یتخر  ،سرقت  لیکار از قب  طی در مح

  تیامن  نیمتأ  یامر برا  نیا  ا یاز اموال محل کار وجود داشته،  

 باشد. یکارکنان ضرور ا یو بهداشت محل کار 

برا  -۷ ضرورت  صورت  الکترون  یدر  نظارت  و    یکی اِعمال 

دورب اجرا  ن، ینصب  هشدار   د یبا  ییدستگاه  با  را  مراتب 

از عال استفاده  و  رو  میمکتوب  و    ت،ی قابل  مردم  اطالع  به 

 برساند. نی مراجع

آگاه  -۸  ماده  تصم  یحق  از  موقع  فرآ  ماتیبه   یندهایو 

 ازیبه اطالعات مورد ن  یو دسترس  یادار

اطالعات  -۱ اساس  بر  دارند  حق  دستگا   یمردم    هایهکه 

م  ی اجرائ قرار  دسترس  م  ا ی  دهندیدر    کنند،یمنتشر 

بر خالف    یچنانچه دستگاه.  کنند  می خود را تنظ  هایبرنامه

مبنا  یاطالعات  اطالعات،  آن  و  کرده  اعالم  قبالً   یکه 

نما   ماتیتصم عمل  قرارگرفته  مردم  اقدامات    دیبا   د، یو 

 .دپاسخگو باش 

راستا   -۲ واقع   یدر  نظارت  دستگا   یتحقق   هایهمردم، 

در   دیبا   ییاجرا را  خود  عملکرد  گزارش  ساالنه،  طور  به 

 دسترس عموم قرار دهند. 

رعا   -۳ دسترس  ت ی با  و  انتشار  اطالعات   یقانون  به  آزاد 

سال   سا   ییاجرا  هاینامهآیینو    ۱۳۸۸مصوب  و    ر یآن 

افراد به اطالعات موجود   یکه حق دسترس  یو مقررات  نیقوان

دستگا  تصر  ییاجرا  هایهدر  دستگا   حیرا  اند،   های هکرده 

مردم را در دسترس    یموظفند اطالعات درخواست  ییاجرا

 دهند.  ارآنها قر

آزاد به   یقانون انتشار و دسترس(  ۱۰به موجب ماده )  -۴

مردم   یدسترس   یراهنما   دیبا   ییاطالعات، هر دستگاه اجرا

به اطالعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطالعات موجود 

ها را در سامانه  به آن  ی نحوه دسترس  زیدر آن موسسه و ن

در   زیخود منتشر کرده و به صورت مکتوب ن  یاطالع رسان

 قرار دهد.  انیمتقاض   اریاخت

نمو  یبرا   -۵ فرآآشنا  و  خود  حقوق  با  مردم    یندهای دن 

 ق یاز طر  یبه آموزش همگان  دی با   ییاجرا  هایهدستگا   ،یادار

با حقوق   ییاقدام، تا مردم ضمن آشنا   یارتباط جمع  لیوسا

تکال  را   فی و  انتظارات خود  آن سازمان،  با  تعامل  در  خود 

 . ندینما  میتنظ

 ری از طرق مختلف نظ  ست یبایمردم م   ازی اطالعات مورد ن  -۶

 : آنها قرار داده شوند اری در اخت لیموارد ذ 

مباد   -الف در  راهنما  تابلو  د  یورود   ینصب  معرض   دی و 

 .ینترنتی( و درگاه )پُرتال( ات ی تارنما )وب سا   ز یو ن  نی مراجع

 .نیمراجع یبروشور و کتاب راهنما  عیو توز هی ته -ب

 . ا یخط تلفن گو  یراه انداز -ج

انجام   انیمتصد  ف یو رئوس وظا   یپست سازماننصب نام،    -د

 کار در محل استقرار آنان.

تصم   د یبا   ییاجرا   هایهدستگا   -۷ ابالغ  به   ماتیدر  خود 

اتخاذ    میاز تصم  ینسخه ا  ر،ینکات ز  ت ی ضمن رعا   ن،ی مراجع

 .ندینما  لیتحو نفعیشده را به ذ

 .میو شماره تصم خیتار -الف

 .یمشخصات متقاض  -ب

اتخاذ   میمنجر به تصم  یها و استدالل  یمستندات قانون   -ج

 شده.

 .میتصم یمفاد اصل -د
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 .می اعالم مرجع و مهلت اعتراض به تصم -هـ

 .هینام و سمت صادرکننده ابالغ -و

  نیانجام کار مراجع  ندیمکلفند فرآ  ییاجرا  هایهدستگا   -۸

ارسال   رینظ  یرا به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتض

 ها برسانند. به اطالع آن  امکیپ

نحوه   ییاجرا  هایهدستگا   -۹ به  راجع  اطالعات  مکلفند 

نحوه مشارکت   ،یادار  ی ندها یاستفاده مردم از خدمات و فرآ 

و اقدامات خود را در    مات یدر آنها و نحوه اعتراض به تصم

 ی ر یگ  میکه امکان تصم  یقرار دهند، به نحوعموم    اریاخت

 آنها فراهم کنند. یآگاهانه را برا

به   دی با  ییاجرا  هایهدستگا   -۱۰ مراجعات،  با  متناسب 

افزا و  ارائه خدمت  نظام  بهبود مستمر    تیرضا   شیمنظور 

رسان  ی مند اطالع  مناسب  طرق  به  و   ی مراجعان،  نموده 

م فعال  ی تیاهم  زانیحسب  از  مردم  اطالع  آنها   یها ت ی که 

 دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.

از سو  یدر جلسات پرسش و پاسخ  -۱۱  ی سخنگو  یکه 

اجرا عموم  ای  ییدستگاه  م  یروابط  برگزار    شود، یدستگاه 

دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه    ثیاز ح  یضیتبع  دینبا

 .ردی منتقد صورت گ هایهرسان هی موارد، عل ریپاسخ و سا 

  ی اطالع رسان  ی ها ت یدر فعال   د ی با   ییاجرا  هایهدستگا   -۱۲

 :را مورد توجه قرار دهند ریخود نکات ز

 ی عنیارائه شده؛    ا ی بودن اطالعات قابل دسترس    دیمف   -الف

 یو قضاوت و آگاه  صیها، توان تشخکه علم به آن  یاطالعات 

 . دهدیم شیافراد را افزا

بد  -ب شده؛  ارائه  اطالعات  بودن  هم   نی درست  که  معنا 

ابزارها  و  مدارک  و  با  ی حاو   ی اسناد  و   ی واقع  د یاطالعات 

از خدشه   ی ها عاربوده و هم مفاد و مندرجات آن  حیصح

 باشد.

  یعنیارائه شده؛    ا یبه روز بودن اطالعات قابل دسترس    -ج

 هاهیتحوالت، مصوبات، اصالح   نیآخر  یحاو   د ی اطالعات با 

 باشد. رها ی و تفس 

رسان  -د اطالع  بودن  موقع  با   یعنی  ؛ی به  در   دی اطالعات 

ن  یزمان نحو  ازیکه  به  شود  ارائه  دارد  وجود  آن  که   یبه 

پس    یریگ  میواکنش و تصم  یمخاطبان، فرصت معقول برا

 از آگاه شدن از آن را داشته باشند.

رسان   -هـ اطالع  بودن  اطالعات  یعن ی  ؛یکامل  که    یتمام 

ها منوط است، مخاطبان به آن  میتصم  ا یاقدام    ا یواکنش  

الزم،   یت یو مدارک هو  نهیزمان، مکان، اسناد و ادله، هز  رینظ

 عالم شوند.ا کجایبه صورت 

پ  -۹  ماده  ارائه  و  آزاد  اظهارنظر  مورد   شنهادی حق  در 

 ی ادار یندهایو فرآ ماتیتصم

فرد  -۱ مشاهده    ی هر  صورت  در  دارد  از   ا یحق  اطالع 

ادار قوان   یتخلفات  نقض  هر    نیو  در  مقررات  از   کیو 

مشاهده    ،ییاجرا  هایهدستگا  به   ا یموارد  را  خود  اطالع 

 گزارش کند.   یو برون سازمان   یدرون سازمان  یمراجع نظارت

  مات یتصم  ندها،یفرآ  ها،است یشهروندان حق دارند تا س  -۲

  ی را نقد نموده و نظر انتقاد   ییاجرا  هایهو اقدامات دستگا 

 خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

آزاد  ییاجرا   هایهدستگا   -۳  ، یشخص  ینظرها   ان یب   یبه 

پ  یانتقاد   یها یابیارز و   نیمراجع  یاصالح   یشنهادها ی و 

تحمل نظرات مخالف را در   یها احترام گذاشته و فضا رسانه

 کنند. نهیدرون خود نهاد 

آگه  دی با  ییاجرا  هایهدستگا   -۴ هرگونه  نصب  در   یاز 

منع   ینظر انتقاد   انیرا از ب  ن یکه مراجع  یادار   یها طیمح

 بترساند، اجتناب کنند. ایکرده 

برگ   ن،ی موظفند هنگام ورود مراجع  ییاجرا  هایهدستگا   -۵

آنها    اری ( در اختیک یالکترون  ا ی  ی کیزی)به صورت ف  ینظرسنج

ا نظر  و  دهند  کار،   شانیقرار  گردش  نحوه  درخصوص  را 

تطب  ا ی  قیتطب قبل  قیعدم  اعالم شده  اطالعات  با  و   یآن 
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 رآن را به طو  جیشوند و نتا   ایانجام کار جو  انیرفتار متصد

کارکنان خود    ه یو تنب  قی و تشو  ندها یمنظم در اصالح فرآ

 مورد استفاده قرار دهند.

نسبت به   ط،یحسب شرا  ست ی با یم  ییاجرا  هایهدستگا   -۶

ارتباط   ی هاستمیروزآمد کردن س  ا یاستقرار و    ،یراه انداز 

و    یو انتقادها، پست صوت  شنهادها یصندوق پ  رینظ  ه یدوسو

به منظور ارائه شناسنامه خدمات و   ،یدرگاه )پُرتال( سازمان 

 .ندی مردم اقدام نما   هایهدگا یو اخذ د ها ت یفعال 

آم  -۱۰  ماده  اجحاف  شروط  از  بودن  مصون  در   زیحق 

 ی ادار یها، معامالت و قراردادهاتوافق

اجحاف   یقراردادها   ل یاز تحم  دی با   ییاجرا  هایهدستگا   -۱

 زیمنظور از قرارداد اجحاف آم.  کنند  ی به مردم خوددار   زیآم

با استفاده   ییاست که به موجب آن دستگاه اجرا  یقرارداد

موقع خود    ت یاز  شرا  ا یبرتر  مقابل،  طرف   ط یضعف 

 کند. لیتحم شانی را به ا یا رعادالنهیغ

ز  ییقراردادها   -۲ شروط  شوند،   ریکه  گنجانده  آنها  در 

 : گردندیم یتلق زیاجحاف آم

طرف مقابل   ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا  یشرط  -الف

 ش یکه پ  سازدیمتعهد م  یعدم انجام کار  ا یخود را به انجام  

انعقاد قرارداد ه از مفاد آن    یبرا  ی فرصت  چیاز  آگاه شدن 

 شرط نداشته است. 

که طرف مقابل آن به   ییدستگاه اجرا  ی از سو  یشرط  -ب

 ،یروان   یفشارها  ، یذهن  یناتوان  ، یماری کهولت سن، ب   لیدل

از   ا ی   یسواد   ی ب  ، یکم سواد امور مرتبط،  جهل نسبت به 

 آثار آن ناتوان باشد.  ا یمفاد   یابیارز

از قرارداد در   ینسخه ا  چیکه به موجب آن، ه  یشرط  -ج

 .ردیگ یقرارداد قرار نم گریطرف د  اریاخت

خود را مجاز   ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا  یشرط  -د

که قرارداد   یارائه خدمات  ا یکاال    لیتا در زمان تحو  سازدیم

 متیأساً قخود و ر  صی آن قبالً منعقد شده است، به تشخ

 دهد. شی را افزا

حق مراجعه   ،ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا  یشرط  -هـ

 .دی سلب نما گریرا از طرف د ییبه مراجع قضا 

خود را مجاز   یی که به موجب آن، دستگاه اجرا  یشرط   -و

طرفه قرارداد را فسخ کند   کی بداند هر زمان که بخواهد  

 گریبابت به طرف د  نیاز ا  یبدون آنکه خسارت عادالنه ا 

 قرارداد بپردازد. 

 یخود را حت  ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا  یشرط  -ز

 معاف سازد. ت ی از مسؤول ر،یدر صورت ارتکاب تقص

معنو  یشرط  -ک حقوق  آن،  موجب  به  از   یناش  ی که 

عادالنه به دستگاه    یبهابدون پرداخت    ،یفکر  یها ت یمالک 

 منتقل شود.  ییاجرا

معقول، استفاده   هیکه بدون وجود هرگونه توج  یشرط  -ل

که به موجب مقررات   یا  مهی ب  ا ی  نی طرف قرارداد از تضم

 دشوار سازد.  اری بس   ا ی  رممکنیبه نفع او برقرار شده است را غ

مشابه در    نیعناو  ا یامور قراردادها و    ، یحقوق  یواحدها  -ث

 نیمصوبه مکلفند براساس مفاد ا  نیمشمول ا  هایهدستگا 

خود اقدام   یو اصالح فرم قراردادها   ینی ماده نسبت به بازب

 . ندینما 

برخوردار  - ۱۱  ماده  در  خواه  توان  اشخاص  از    یحق 

 یخاص قانون  ازاتیامت

مفاد    ییاجرا  هایهدستگا   -۱ مطابق    نامه آیینمکلفند 

)  ییاجرا حما (  ۲ماده  جامع  معلوالن   ت ی قانون  حقوق  از 

و   ۱۳۸۴/  ۳/  ۹مورخ    هـ  ۳۱۹۶۰ت  /  ۱۴۲۷۷)شماره  

 ۳/  ۸ک مورخ  ۴۷۴۵۷ت /  ۴۵۵۱۵آن به شماره    هی اصالح

اشخاص توان خواه )معلول(   ی ، به سرعت دسترس(۱۳۹۱/

 کنند.  لیجهات تسه  ع یاز جم  راارائه خدمت    یها طیبه مح

  ی کار طیها و محدر ساختمان دیبا  ییاجرا هایهدستگا  -۲

اشکال و  عالئم  برا  ی خود،  که  به    یرا  خواه  توان  اشخاص 

 قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند. یآسان 
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و نوع مراجعات    زانی حسب م  دیبا   ییاجرا  هایهدستگا   -۳

را به کارکنان خود   یکاف   یها اشخاص توان خواه، آموزش 

 مراجعه کنندگان ارائه دهند.  نیدرخصوص نحوه رفتار با ا

فناور سامانه  دی با   ییاجرا  هایهدستگا   -۴ و   یهایها 

مستقالنه   استفاده  جهت  را  خود  ارتباطات  و  اطالعات 

 دهند.  اشخاص توان خواه از خدمات آنها ارتقاء

و   اتی به موقع و منصفانه به شکا   یدگ یحق رس  -۱۲  ماده 

 اعتراضات

که به اختالف،   یمراجع ادار  یمردم حق دارند در تمام  -۱

رس  ت ی شکا   ا یاعتراض   رس  کنند یم   یدگی آنها    یدگیاز 

ب و  آن  طرفانهی منصفانه  حقوق  و  شده  رعا برخوردار   ت یها 

 شود. 

حق استفاده   یادار  یدگ یدر همه مراحل رس  یهر فرد  -۲

 لیو تکم  میجهت تنظ  یاز مهلت کاف  دی را دارد و با   ل یاز وک

پاسخ به مطالب مطرح   ا ی شهود    یپرونده، ارائه ادله، معرف

 خود برخوردار باشد. هیشده عل 

قوان  یشخص  -۳ چارچوب  در  بدون   نی که  و  مقررات  و 

توه الفاظ  از  تصم  ز،ی آم  نیاستفاده  اقدامات    ماتیاز  و 

اجرا رسانه  ا ی  ییدستگاه  سطح  در  مسئول  انتقاد فرد  ها 

 یادار  امدی پ  ا ی   ب ی انتقاد، با تعق  نیا  ل یبه دل  دینبا  کند، یم

 دستگاه مواجه شود.  نیمسئول  یاز سو ییقضا ا ی

ارائه    انی مراجعان و متصد  نی در صورت بروز اختالف ب  -۴

ذ  واحد  مسئول  با   یخدمت،  موضوع    دی ربط  به  بالفاصله 

با رعا   یدگ یرس اخالق    تی و آن را در چارچوب مقررات و 

 . دیحل و فصل نما  ی اسالم

است در حق او ظلم شده،   یکه مدع  یاعتراض شخص  -۵

با مدارا    ییاجرا  هایهو کارکنان دستگا   رانیتوسط مد  دی با 

 تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.  ،یو اخالق اسالم

 ر یتقص ا ی حق جبران خسارات وارده در اثر قصور  -۱۳  ماده 

 هاو کارکنان آن یاجرائ هایهدستگا 

خود،    ی قانون  فیمکلفند حسب وظا  یی اجرا هایهدستگا  -۱

تهد هرگونه  احتمال  وجود  صورت  سالمت    هیعل  دیدر 

و هشدار به   بینیپیشنسبت به    ،یعی طب   یا ی بال  ا یو    یعموم

رفع آن به عموم مردم و به خصوص    ا ی دفع    هایه موقع و را

 . ندیاقدام نما  د، یافراد در معرض تهد

هستند   ی مسئول جبران خسارات  ،ییاجرا  هایهدستگا   -۲

نت در  خراب   ب یع  جة یکه  منقول    ا ی  اءیاش  یو   ا ی اموال 

 ر ی مال و سا  ،ها، به جانتحت تصرف آن  ا یمتعلق    رمنقولیغ

 . شودیوارد م  گرانیحقوق د

  ی مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالم  -۳

»تقص عنوان  مأمور  راتیتحت  و   «، یدولت  نیمقامات 

از خسارات    ییاجرا  هایهدستگا  دسته  آن  جبران  مسئول 

بدن  یمعنو   ،یماد  کارکنان    ی و  و  مستخدمان  که  هستند 

نتآن در  رعا   ا ی  ی مباالت  یب  ،یاط ی احت  یب  جةیها    ت ی عدم 

  ای   فهیانجام وظ   نیا نظامات مربوط، در حیمقررات    ن،یقوان

کمبود    ا ی نقص    جةیدر نت  ا ی وارد    گرانی به مناسبت آن به د

 .شودیبه اشخاص وارد م  ل،یامکانات و وسا رمتعارفیغ

اش  د ی با   ییاجرا  هایهدستگا   -۴ از  حفاظت  اموال،   اء، یدر 

  یها ت یکه در جهت انجام مأمور  یاسناد، مدارک و اطالعات 

متعارف   یها اطی و احت  ریتداب  کنند، یم   افت یخود از مردم در

 را به عمل آورند.

برا   -چهارم   فصل  شهروندان  از  حقوق    ت ی رعا   یانتظارات 

 ی شهروندان در نظام ادار  گر ید

م  -۱۴  ماده  انتظار  و   رودیاز شهروندان  احترام  به منظور 

  ، یی اجرا  هایهافراد در مراجعه به دستگا   ریحقوق سا   ت ی رعا 

 : را مورد توجه قرار دهند لی نکات ذ

شهروندان و مساعدت در   ریحقوق سا  ت ی به منظور رعا   -۱

نظم و    تی الزم را در رعا   ی، همکاربهتر حقوق خود  نیتأم

ورود و خروج، ارائه اطالعات    ی برا  یت ینوبت، ارائه مدارک هو

صح مدارک  برا  ،حیو  کامل  و  موقع  ارائه   ع یتسر  یبه  در 

 خدمت داشته باشند.
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ادار   مات یتصم  -۲ اقدامات  اند،    یو  نشده  نقض  مادام که 

  مات یتراض به تصم شوند و اع ت ی محترم شمرده شده و رعا 

 بینیپیشدر آنها با طرق    دنظریو اقدامات و درخواست تجد

 .رد یصورت گ یو توسل به مراجع قانون  نیشده در قوان

 ی ادار   طیتنها در مح  یادار  یهاخدمات و درخواست   -۳

مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج  

 اداره اجتناب شود. طیاز مح

برا  -۴ مساعدت  منظور  در   نیتأم  یبه  شهروندان  حقوق 

اطالع   ا یآحاد جامعه در صورت مشاهده    هی کل  ؛ینظام ادار

 هایهو مقررات در دستگا   نیو نقض قوان   یاز تخلفات ادار

  ربط یاطالع خود را به مراجع ذ  ا یالزم است مشاهده    ، ییاجرا

 گزارش کنند. 

موارد مربوط    ،ی دگیدر رس  عیاست جهت تسر   ستهی شا  -۵

و مقررات، ابتدا به مراجع   نیو نقض قوان   یبه تخلفات ادار

هر دستگاه گزارش و در صورت عدم   یدرون سازمان  ینظارت

  یسازمانبرون    یپاسخ قانع کننده، به مراجع نظارت  افتیدر

 ارائه شود.

و   رانیتوسط مد  گریکدیشهروندان به    حیعدم ترج  -تبصره

دستگا  رس  ییاجرا  هایهکارکنان  مراحل   ی الزام  ،ی دگیدر 

 است.

اجرا  -پنجم   فصل  شهروند  ییسازوکار  نظام    ی حقوق  در 

 ی ادار 

 قلمرو شمول مصوبه -۱۵  ماده 

قانون  (  ۱موضوع بند )ب( ماده )  ییاجرا  هایهدستگا   یتمام

سال    یبرگزار مصوب  دستگا   ۱۳۸۳مناقصات    های هو 

 ی که به نحو  هاییدستگاه  ریسا   زیآن و ن  لیموضوع تبصره ذ

عموم بودجه  م   یاز  استفاده  ا  کنند، یدولت   ن یمشمول 

 دهی نام  «یی، »دستگاه اجرانامهتصویب   نیمصوبه بوده و در ا

 .شوندیم

وظا   ییاجرا  هایهدستگا :  تبصره چارچوب  در    ف یموظفند 

عموم  ی نظارت خدمات  دهنده  ارائه  مراکز  بر   ، یخود 

خصوص خدمات،    ایحرفه  ی مؤسسات  ارائه  دار  عهده 

که با اخذ مجوز   یمؤسسات  ا یو هر نوع مراکز    یصنف   ینهادها

  پردازند، یبه ارائه خدمت به مردم م  ،ییاجرا  هایهاز دستگا 

آنها   یمصوبه را از سو  نیمرتبط ا یهابخش ا یتمام  ت ی رعا 

 امر نظارت کنند. نیو بر ا یالزام

 اجرا ند یو فرآ ت ی مسئول - ۱۶  ماده 

مصوبه    نیا  یمسئول اجرا  ،ییمقام دستگاه اجرا  نیباالتر  -۱

مشمول در    ییاجرا  هایهو کارکنان دستگا   ران یبوده و مد

مفاد آن هستند؛   ت ی مکلف به رعا   ،یسطوح سازمان   یتمام

 ها ت یمأمور  ارات،یموظفند متناسب با اخت  رانیمد  نیهمچن

مصوبه، رفع   نیا  یمحوله، در جهت حسن اجرا  فی و وظا 

آن، اقدامات الزم اعم   ینحوه اجرا  یابیارز  نیو همچن  نعموا

ها، آموزش کارکنان بهبود روش   ،یسازمانده  ، ریزیبرنامهاز  

به   یدگیو رس  ی عملکرد، بازرس  ت یریمد   یواحدها   زیو تجه

دستورالعمل  نیعناو  ا ی)  ات ی شکا  با  مطابق  را   ی ها مشابه( 

ادار  ی ابالغ استخدام   یسازمان  جمله   یو  از  کشور، 

فرآ  تورالعملدس روش   ندها یاصالح  کار،   یهاو  انجام 

تارنماها استاندارد  و   ییاجرا  هایهتگا دس  یدستورالعمل 

(  ۲۵ماده )(  ۱تبصره )  ییاجرا  نامهآیین  ،یاستان   هایهدرگا 

انجام   ،یموارد ابالغ   ریو سا  یخدمات کشور   ت ی ریقانون مد

 دهند. 

در   عیمکلفند با اهتمام و اقدام سر  ییاجرا  هایهدستگا   -۲

الکترون  دولت  توسعه  حضور   ازین  ک،ی جهت  مراجعه   ی به 

 مردم را به حداقل برسانند.

 خدمت زیم جادیا  -۱۷  ماده 

که به طور متعارف   ییاجرا  هایهدر آن دسته از دستگا   -۱

 ن ی مفاد ا  ت ی دارند؛ الزم است عالوه بر رعا   یاد یز  نی مراجع

ا کننده  هماهنگ  واحد  »م  یمصوبه،  عنوان   زیتحت 

اعطا  با  دستگاه،  مطّلع  کارشناسان  حضور  با   یخدمت« 

تعب  اراتیاخت نحو  هیالزم  به  مراجع  یشود،  ضمن   نی که 

المقدور بدون حضور   یانتظار مناسب، حت   حلاستقرار در م
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خود    ازی پاسخ مورد ن  ا یدستگاه، خدمت    یداخل  یدر واحدها 

طر از  صرفاً  خدمت«   زی»م.  ندینما   افت ی در  زیم  نیا  قیرا 

 :باشد می  ریمشروح ز فی ار وظا عهده د

راهنما   هیارا   -الف و  مراجع  یها ییاطالعات  به  در   نی الزم 

 ارتباط با امور مربوط. 

 .نی مراجع  یهامدارک و درخواست  افت ی در -ب

در صورت امکان   انیمتقاض یهاانجام امور و درخواست  -ج

 ه یزمان ارا  ا ی  یمراجعه بعد   خی صورت، اعالم تار  نیا  ری و در غ

 .نیبه مراجع ییخدمت نها

و    ربطی ذ  یاقدامات انجام شده از واحدها   جی نتا  افت ی در  -د

 .نیاعالم آن به مراجع

 یمرتبط در موارد ضرور  یبه واحدها   نیمراجع  ت یهدا  -هـ

 .ربطیبا واحد ذ  یپس از انجام هماهنگ 

بازرس  تی ریمد  یواحدها  -۲ رس  یعملکرد،  به   یدگیو 

موظفند    ییاجرا  هایهمشابه در دستگا   نیعناو   ا ی  ات ی شکا 

خدمت« را به   زیاز عملکرد »م  یبار گزارش  کیماه    ۳هر  

 دهند. هیمقام دستگاه ارا ن یباالتر

 و نظارت  یراهبر ت ی مسئول -۱۸  ماده 

 ی و نظارت بر اجرا  یر یگیپ  ،یراهبر  ت،یهدا  ت ی مسئول  -۱

مل  نیا سطح  در  ادار  یمصوبه  سازمان  عهده  و   یبه 

 کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.  یاستخدام

  ی مصوبه و ارتقا   نیا  یبر حسن اجرا  افتهینظارت نظام    -۲

و ابالغ   هیته  ،ی از حقوق مردم در نظام ادار  تی مستمر حما 

اطالع   هایبرنامه  نیتدو   نیو همچن  ییاجرا  هاینامهشیوه

و   یبر عهده سازمان ادار  یآموزش و فرهنگ ساز   ،ی رسان

م  یاستخدام سازمان  و  است   های هکارگرو  تواندیکشور 

نما   ی رورض حضور  با  و   ییاجرا  هایهدستگا   ندگانی را 

قانون  ی ها تشکل  نیهمچن نهاد  . دهد  لیتشک  ی مردم 

 مطلع   یبازرس  هایهسازمان با اعزام بازرسان و گرو  نیهمچن

اجرا حسن  بر  مجرب،  دستگا   نیا  یو  در    هایهمصوبه 

 مشمول نظارت خواهد کرد.

و   یسازمان ادار   ی وزارت کشور موظف است با همکار  -۳

مردم نهاد   یها تشکل  یریشکل گ  نهیکشور زم  یاستخدام

را فراهم   یدر امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام ادار

ا  د،ی نما  گونه  ا  یبه  چارچوب تشکل  نیکه  در  بتوانند  ها 

  ،یحقوق شهروندان در نظام ادار  نیتأم  یبرا  ی قانون  نیمواز

 .ندی نقش نما یفایا

مشمول و استانداران   ییاجرا  هایهمقام دستگا   نیباالتر  -۴

گزارش  اجرا   یلیتحل  ی هاموظفند  به   ینحوه  را  مصوبه 

کشور    یو استخدام  یو به سازمان ادار  هیته  یصورت دوره ا

 . ندیارسال نما 

در  -۵ از  تجم  افتیپس  و   یدستگاه  یهاگزارش   عیو 

تحل  ، ی استان اجرا  ی لیتفص  -یلیگزارش  مصوبه در   ینحوه 

و    یسازمان ادار  سیئبه صورت ساالنه، توسط ر  یسطح مل

رئ  یاستخدام به  و    یادار  یعال   یجمهور، شورا  س یکشور 

 خواهد شد.  هیارا رانیوز أتیه

ادار  -۶ استخدام  یسازمان  با   یو  است  موظف  کشور 

ا  یهمکار آمار  اجرا  انهی سال  رانیمرکز  به  طرح   ینسبت 

م  یافکارسنج سنجش  عملکرد   ت یرضا   زانی و  از  مردم 

  جیاقدام و نتا  یو استان  یدر سطوح مل  ییاجرا  هایهدستگا 

 أتیها به هها و استاندستگاه  ک یبه دست آمده را به تفک

 .دی نما ارائه  رانیوز

 ضمانت اجرا   -۱۹  ماده 

مصوبه    نیحقوق و الزامات مندرج در ا  ت ی عدم رعا   ای  نقض

 نامهآیین(    ۲۰آن؛ در چارچوب ماده )  یها و دستورالعمل

کارمندان، حسب    یبه تخلفات ادار  ی دگیقانون رس  ییاجرا

مصاد از  )  یبندها   قی مورد  رس(  ۸ماده  به   یدگیقانون 

واصله   ات ی و شکا   شودیکارمندان محسوب م  یتخلفات ادار

با   قیو تطب  یضمن بررس  ،ینظارت  هایهدستگا   ا ی  ماز مرد

احقاق حقوق آنان از    یبرا   ربط،یذ  یمقررات توسط واحدها
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تخلفات مد در    ،ییاجرا  هایهو کارکنان دستگا   ران یمنظر 

 یدگ یمربوط مورد رس  یبه تخلفات ادار  یدگی رس  یهاأتیه

 قرار خواهند گرفت. 

کارگزار  -۱  تبصره مؤسسات  و  مراکز  مورد  موضوع   یدر 

ذ )  لیتبصره  و   نامهتصویب   نیا(  ۱۵ماده  مقررات  مطابق 

 مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.  یضوابط اعطا

ناف   نیا  یاجرا  -۲  تبصره   ی مردم برا  یحقوق قانون   یماده 

و   ی مراجع قانون  ریدر سا   یاحتمال  اتیمراجعه و طرح شکا

 .باشدنمی  ییقضا 

 یحسن روحان  -جمهور    سیرئ

 

 

 

 خدمت   یزدستورالعمل م 

 کشور(  ی و استخدام  ی سازمان ادار  ۰۹/۱۳۹۶/ ۰۷مورخ    ۱۵۳۸۵۸۸)بخشنامه شماره  

خدمات   یریت قانون مد  ۵موضوع ماده    ییاجرا  هایدستگاه

 ی کشور 

بند    به )  ۲استناد  اجرا۱۸ماده  در  و  )  ی(  ( ۱۷ماده 

 یحقوق شهروند "با عنوان    یادار  یعال   یشورا  نامهیب تصو

و   ۹۵/ ۲۸/۱۲مورخ    ۱۱۲۷۱۲۸به شماره    "یدر نظام ادار

سر موقع،  به  خدمات  ارائه  منظور  ارباب   یعبه  به  آسان  و 

همچن و  رضا   ینرجوع  عملکرد   مندییت ارتقاء  از  آنان 

م"  یی،اجرا  ایهدستگاه شرح   "یزخدمت دستورالعمل  به 

 هایو استاندار  ییاجرا  یها دستگاه.  گرددیابالغ م  یوستپ

برنامه به  نسبت  اجرا   یزی رمکلفند  دستورالعمل   یو  مفاد 

 ینده اقدام نموده و نما  یزخدمت م  یانمذکور و آموزش متصد

ماه از ابالغ، به   یکمدت    یخود را حداکثر ط  یاراالخت تام

 کنند. یکشور معرف یو استخدام یسازمان ادار

کشور موظف   یو استخدام  یدارسازمان ا  ینکهتوجه به ا  با 

دستورالعمل مذکور و اعمال   یاست عالوه بر نظارت بر اجرا

ارز  یشرفتپ  یجنتا نظام  هر    یابیدر  از    یکعملکرد 

اجرا  یی، اجرا  یها دستگاه عملکرد   ینا  یگزارش 

 یادار  ی عال  یبار به شورا  یکدستورالعمل را هر شش ماه  

تمام دارد  ضرورت  لذا  کند،    یی اجرا  یها دستگاه    یارائه 

نتا  ادار  یج گزارش  سازمان  به  را  مرتبط  و   یاقدامات 

مربوط به موقع ارسال   ی استان  ی کشور و واحدها   یاستخدام

خدمت    یزم  یبر اجرا  یه کنند. استانداران مسئول نظارت عال

واحدها ا  یاستان  یدر  جا  ینهستند.   یگزین دستورالعمل 

 . شودیم ۳۰/۳/۱۳۹۰مورخ   ۷۱۹۳/۲۰۰بخشنامه شماره 

 خدمت  یز م  دستورالعمل 

  یب( تصو۱۷ماده )  ی( و در اجرا۱۸ماده )   ۲استناد بند    به

در نظام    یحقوق شهروند "با عنوان    یادار  یعال   ینامه شورا

و به منظور    ۹۵/ ۲۸/۱۲مورخ    ۱۱۲۷۱۲۸به شماره    "یادار

سر موقع،  به  خدمات  و و    یع ارائه  رجوع  ارباب  به  آسان 

 یآنان از عملکرد دستگاهها  یمند   یت ارتقاء رضا   ینهمچن

دستگاه  رایی، اج از  دسته  مل  ییاجرا  یها آن  از  و   ی)اعم 

عهدهیاستان که  کل(  مردم هستند،  به  ارائه خدمات   یه دار 

 را انجام دهند: یرموظفند اقدامات ز ییاجرا یها دستگاه

ارباب رجوع، نسبت    یحضور به منظور کاهش مراجعه    -۱

م استقرار  م  یزخدمت به  قالب   یکیالکترون   یزخدمت در 

حداکثر   یحضور  یزخدمت سال و م  یکمدت    یحداکثر ط

ا  ۶مدت    یط ابالغ  زمان  از  در   ینماه  دستورالعمل 

 : ینداقدام نما  یل چهارچوب ذ
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و    یکی الکترون  یاتحت سامانه  یکی الکترون  یزخدمت : مالف

طر از  دسترس  دستگاه  وب   یققابل  قابل   یارتباط  ی هاو 

 :یلذ  هاییت حمل هوشمند با قابل

از خدمات ارائه شده   یکشفاف در مورد هر    یاطالع رسان  •

م الکترون  یز در  م  یکی خدمت  شامل   یخدمت حضور   یزو 

و مقررات،   ینقوان  یاز،مراحل گردش کار، مستندات مورد ن 

مورد   یها  ینهسواالت متداول، مدت زمان انجام خدمت، هز

رو   یافت در  یبرا  یازن پ  یت ارائه شکا   یهخدمت،  و   یگیریو 

 ارائه خدمت. یمسئول اصل

قالب    • در  رجوع  ارباب  از  خدمت  درخواست  اخذ  امکان 

بارگذار  یکیالکترون  ی هافرم الکترون  یو  ارسال.   یکیو 

خدمت توسط    یافت در  یبرا  ازیمدارک و مستندات مورد ن

 ارباب رجوع.

 ی دستگاه  ینب  یندهای استعالمات و انجام فرآ   یهانجام کل  •

 ارائه خدمت. یبرا یازمورد ن 

ارباب رجوع به صورت   یلارائه و تحو  یت قابل  • به  خدمت 

 .یکیالکترون 

منحصربه فرد به درخواست خدمت به   یریارائه کد رهگ  •

ردگ اجرا   یریمنظور  پردازش درخواست   یندفرآ  یمراحل 

باز ارائه   یابیخدمت و  و رجوع به سوابق اطالعات خدمت 

 شده.

پ  • ارسال  رسان   یامکامکان  اطالع  منظور    ی به 

 .رجوع ارباب  به  خدمت   درخواست  پردازش   مراحل

  یفیت از ارباب رجوع در ارتباط با ک   یکیالکترون   ینظر سنج  •

 خدمت. یزخدمات ارائه شده در م

برایحضور   یزخدمت: مب به   ی:  از خدمات که  آن دسته 

خاص خدمت، امکان ارائه   یطشرا  یا و مقررات    ینموجب قوان

الکترون  یزدر م با   یکی خدمت  و  ندارند  به صورت   یستیرا 

شوند    یحضور  الکترون  یا ارائه  صورت  به    یاده پ  یکیهنوز 

ارائه خدمت به صورت    یندفرآ  یننشده اند و همچن  یساز

 یازیشود و ن  یدستگاه انجام م  یاراتاخت  حدودهکامل در م

ب تعامالت  ن  یبرا  یدستگاه  ینبه  خدمت  با   یست،ارائه 

 : یلمشخصات ذ

برا  ییفضا   یصتخص  • با    یمناسب  رجوع  ارباب  مراجعه 

در نظام    یحقوق شهروند "موارد مندرج در مصوبه    یت رعا 

به مراجعه   یازبتواند بدون نکه ارباب رجوع    یبه نحو   "یادار

پ واحدها   یگیریو  اجرا  ی از  دستگاه  از   ییمختلف  تنها  و 

 یافتخود را در  یازپاسخ مورد ن  یا مذکور، خدمت    یزم  یقطر

 .ایدنم

روزها  • در طول ساعات    یکار   یارائه خدمات در همه  و 

 . یوستهبه طور پ یادار

ماهر، پاسخگو و   یسته،از کارکنان شا   یتعداد  یسازمانده  •

مرتبط با   یادار  یندهایو مطلع نسبت به فرا  یدهآموزش د

ارائه خدمات )با توجه به تعداد ارباب رجوع و حجم خدمات 

  یف انجام وظا   ی کارکنان موجود برا  یانآنها(، از م  یازمورد ن

 :یلذ

الزم به ارباب رجوع در ارتباط   ییاطالعات و راهنما   یهارا  -

 مت.خد یافت در یندبا فرا

الکترون   - ارائه  امکان  عدم  م  یکیدر صورت  در   یز مدارک 

ارباب   یحضور   یهادرخواست   یافت در   یکی،خدمت الکترون 

ارائه خدمت به   برای  مربوطه  مستندات  و  مدارک  و   رجوع

مرحله   یک  یتنها ط   المقدوریکه ارباب رجوع حت  ی اگونه

 درخواست را ارائه کند. یاز مدارک مورد ن یهکل

  یپاسخ به درخواست ارباب رجوع بر اساس اطالع رسان  -

در زمان    یجهدستگاه و اعالم زمان ارائه خدمت و اعالم نت

 درخواست از ارباب رجوع. یافتدر

اجرا  - واحدها   یانجر  یآغاز  در  کار  گردش   یداخل  ی و 

در و  واحدها  یجنتا   یافت سازمان  از  شده  انجام   ی اقدامات 

 . بطیرذ

مرتبط در   یارباب رجوع به واحدها   یی و راهنما   یت هدا  -

 . یربطذ ی با واحدها  یپس از هماهنگ  یموارد ضرور
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ادارتبصره سازمان  استخدام   ی:  اجرا  یو  در   ی کشور 

 یشورا  ۱۰/۸۹/ ۵مورخ    ۲۰۰/ ۵۰۷۹۵دستورالعمل شماره  

 یهادستگاه  یبا هماهنگ   ی،انسان   یهو سرما  یریتتوسعه مد

 ینکار شاغل   یطشرا  یسخت  یازامت  یینتعنسبت به    ییاجرا

 اقدام خواهد کرد. یزخدمت در م یطواجد شرا

مکلفند در هنگام درخواست خدمت    ییاجرا  ی هادستگاه  -۲

طر از  رجوع  ارباب  بودن   یزم  یقتوسط  کامل  از  خدمت، 

برا رجوع  ارباب  توسط  شده  ارائه  مستندات  و   یمدارک 

حاصل نموده و هرگونه نقص در    ینانخدمت، اطم  یافتدر

مدارک   زمان    یا درخواست،  در  را  مربوطه  مستندات 

 درخواست خدمت، به اطالع ارباب رجوع برسانند. 

درخواست   یافت مکلفند پس از در  ییاجرا  یدستگاه ها  -۳

پاسخ خدمت   صدور  و  ارائه خدمت  زمان  رجوع،  ارباب  از 

در قالب فرم خدمت، به    یقرا به صورت مشخص و دق   یینها

ارائه خدمت    یندهای و فرآ  ها یت فعال  یهاعالم کنند و کل  یو

که ارباب رجوع بتواند خدمت مورد   یرد انجام گ  یا به گونه

 کند. یافت را در زمان مشخص شده در فرم خدمت در رنظ

ادارسازما   -۴ استخدام   ین  ارز  یو  به  نسبت    یابی کشور 

 یق بهتر از طر  یرسانخدمت   ینهدر زم  ییاجرا  یها دستگاه

دستگاه  یزخدمت م هرساله  و  نموده  استاناقدام  و    ی ها ها 

خواهد    یمعرف  ییرجا   یدو در جشنواره شه  یینبرتر را تع

 نمود. 

اجرا  ینباالتر  -۵ دستگاه  اجرا  یی، مقام   ینا  یمسئول 

و    یزاتدستورالعمل در دستگاه و فراهم نمودن مکان، تجه 

  یگردش کار، نظارت بر اجرا  یمالزم، تنظ  ییاجرا  یداتتمه

  یجاد خدمت و ا  یزهایم  یانو آموزش متصد  ینتام  یف، وظا 

مراجعه شونده   یادار  یواحدها  ینب  یو سازمانده   یهماهنگ 

 است.  ییخدمت مناسب در دستگاه اجرا یزم ایجاد یبرا

اجراهتبصر دستگاه  مد  یی:  منظور  به  است   یریتمکلف 

نما   ینا  یاجرا دستگاه،  در  را   یاراالختتام  ینده طرح  خود 

ط ادار  یکمدت    یحداکثر  سازمان  به  ابالغ،  از  و   ی ماه 

 کند. یکشور معرف  یاستخدام

ادار  -۶  ۱۸ماده    یکشور در اجرا  یو استخدام   یسازمان 

شهروند "  یبنامهتصو ادار  یحقوق  نظام    به   نسبت    "یدر 

گزارش   یانوبه  هایبازرسی  انجام اخذ  از    یادوره  یهاو 

را ضمن انعکاس   یجمبادرت کرده و نتا   ییاجرا  یها دستگاه

باالتر ذ  ینبه  مراجع  و  مربوطه  دستگاه  در   یصالح،مقام 

دولت    یزهو جا  ییاجرا  یها عملکرد ساالنه دستگاه  یبیا ارز

موضوع بخشنامه شماره   یرانا  یاسالم  یجمهور  یکیالکترون 

 لحاظ خواهد نمود. ۹۵/ ۱۹/۳مورخ  ۵۴۹۸۷۵

  یف دستورالعمل، وظا   ین درچارچوب ا  یزخدمت م  یجادبا ا  -۷

شماره    یزم مصوبه  از  مورخ   ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶خدمت 

ضوابط، مقررات و نظامات    یرو سا   یدهمنفک گرد  ۵/۴/۱۳۹۲

 است. ی مربوط به مصوبه مورد اشاره به قوت خود باق

با    نای جا   ۷دستورالعمل  شماره    یگزینبند  بخشنامه 

 . شودیم ۳/۱۳۹۰/ ۳۰مورخ  ۲۰۰/ ۷۱۹۳

 ی انصار جمشید 

 

 دستورالعمل آن   یاجرا   یابیخدمت و ارز   یز استقرار م  یزی مم 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار  ۱۳۹۶/ ۶/۱۲مورخ    ۱۷۱۷۶۶۸)بخشنامه شماره  

ها  یهکل  به )  ییاجرا   یدستگاه  ماده  قانون ۵موضوع   )

 یخدمات کشور یریتمد

خدمت به شماره   یزدستورالعمل م  ۶بند    یمنظور اجرا  به

شماره   یسازمان، راهنما   ینا  ۱۳۹۶/ ۷/۹مورخ    ۱۵۳۸۵۸۸

 گردد.  یابالغ م یوست،به شرح اسناد پ ۱
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 ا اجر   یابی خدمت و ارز یز استقرار م  ممیزی 

( دستورالعمل ۶بند )  یبه منظور اجرا  ییاجرا  یها   دستگاه

شماره    یزم به   ین ا  ۷/۹/۱۳۹۶مورخ    ۱۵۳۸۵۸۸خدمت 

 ییاجرا  یآن در دستگاه ها   یاجرا   یساز   یکسانسازمان و  

واحدها  رعا   یاستان  یو  به  مکلف  ز  یت مربوط،   یر موارد 

 هستند:

بازرس  -۱ ارز  یمراحل  دستورالعمل   یاجرا   یت وضع  یابی و 

به شرح   یو استان  یمل  ییاجرا  یخدمت در دستگاه ها   یزم

 باشد: ی( م۱)  یوست و مطابق نمودار پ یرز

 یی ( توسط دستگاه اجرا۲)  یوست فرم پ  یلتکم  -۱  مرحله

و   یدو ماهه و ارسال آن به سازمان ادار  یدر مقاطع زمان 

استان    یزی و برنامه ر  یریتکشور و به سازمان مد  یاستخدام

 .یاستان  یتوسط واحدها

کشور   یو استخدام  یسازمان ادار   یابحضور ارز  -۲  مرحله

استان )حسب مورد( در   یزیو برنامه ر  یریت سازمان مد  یا 

اجرا منظور   یاستان  یواحدها  یا   ییدستگاه  به  دستگاه 

 یلو تکم  ییدستگاه اجرا  یخوداظهار   یجنتا  ییآزما   یراست

 (۲) یوست فرم پ  "یابی ارز یجبخش نتا"

خدمت در    یزم   یاجرا  یابیارز  یجارائه گزارش نتا  -۳ مرحله

به   ییاجرا  ی( توسط دستگاه ها ۳)  یوستپ  ۲قالب جدول  

 دو ماهه.   یکشور در مقاطع زمان  یو استخدام  یسازمان ادار

ها   یاستان  یواحدها  یابیارز  یجنتا  همچنین،   ی دستگاه 

مد  ییاجرا سازمان  ر   یریت توسط  برنامه  ها    یزیو  استان 

 ۱قرار گرفته و در قالب جدول    یلو تحل  یند مورد جمع ب

ادار ۳)  یوستپ سازمان  به  استخدام   ی(  به    یو  و  کشور 

استان جهت رفع مشکالت   یریت توسعه مد  یراهبر  یشورا

دو ماهه ارائه   یخدمت در مقاطع زمان   یزم  راستقرا  یشبردو پ

 یشده از دستگاه ها   یافتگردد. بر اساس گزارشات در  یم

ها  ییاجرا سازمان   یابیارز  یج نتا   ی، استان  یریت مد  یو 

اجرا ادار  ییدستگاه  سازمان  استخدام   یتوسط  کشور   یو 

بند تحل  یجمع  زمان  یلو  مقاطع  در  و  به    ۶  یشده  ماهه 

 شود.  یم هارائ یادار یعال   یشورا

نما   یاستان  یواحدها  -۲ موظفند  ها  تام   یندگاندستگاه 

لعمل فوق الذکر دستورا  ۵بند    یلموضوع تبصره ذ  یاراالخت

ها  به سازمان  ر  یریتمد  یرا  برنامه  و ستاد   یزیو  استان 

  ین ا  یبه معرف  یازی. لذا نیندنما  یدستگاه متبوع خود معرف

 .یست کشور ن یو استخدام یبه سازمان ادار یندگاننما 

موضوع تبصره    ییاجرا  یدستگاه ها   یندگاننما   یفوظا  -۳

کل   یردر سطح مد  یست با  یدستورالعمل فوق الذکر که م  ۵

 شوند، عبارتند از:  یکل معرف یر معاون مد یا 

 یدستگاه  ینو ب یدرون دستگاه یها یهماهنگ -

 کشور  یو استخدام یبا سازمان ادار یهماهنگ -

نما   - با  االخت  یندگانارتباط  توسط   یمعرف  یارتام  شده 

 به آنها یو اطالع رسان یاستان  یواحدها

 مواد دستورالعمل فوق االشاره در دستگاه   یاجرا  یریگیپ  -

 ی و استخدام  یسازمان ادار  یازمورد ن   یگزارش ها   یهته  -

 ی دستورالعمل فوق االشاره در واحدها   یکشور از روند اجرا

 تابعه   یو سازمان ها   یاستان یدر واحدها

در    یست با   یکه م  یاستان   یواحدها  یندگاننما   یفوظا  -۴

 شوند عبارتند از: یسطح کارشناس معرف

نما   یهماهنگ  - مرکز  یندگانبا  و    یستاد  متبوع  دستگاه 

 استان  یزیو برنامه ر یریت سازمان مد

دستورالعمل فوق االشاره در واحد   یبندها   یاجرا  یگیریپ  -

 دستگاه  یاستان

اجرا  - گزارش  واحد    یزم  دستورالعمل  یارائه  در  خدمت 

 ین راهنما و همچن  ینا   ۱بند    ۱دستگاه طبق مرحله    ی استان

 یریت حسب درخواست سازمان مد  یمورد   یهاگزارش   یهته

 استان  یزیو برنامه ر

 ی صفدر علی
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 ی خدمت حضور   یز خدمت موضوع: روش استقرار م   یز( دستورالعمل م ۱بند )  یینامه اجرا  یوه ش 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۰۱/۱۳۹۷/ ۲۹مورخ   ۳۲۲۶۷)بخشنامه شماره  

 یریت( قانون مد۵موضوع ماده )  ییاجرا  یدستگاه ها   کلیه

 ی خدمات کشور 

خدمت به شماره   یز( دستورالعمل م۱بند )  ی منظور اجرا  به

راهنما   ینا  ۹/۱۳۹۶/ ۷مورخ    ۱۵۳۸۵۸۸   یسازمان، 

ابالغ   یوست، به شرح سند پ  "یخدمت حضور  یزاستقرار م"

 گردد. یم

 ی خدمت حضور یز استقرار م  روش 

اجرا   به حضور  یزم "  یمنظور  بند    "یخدمت   ۱موضوع 

مورخ   ۱۵۳۸۵۸۸شماره    "خدمت  یزم"دستورالعمل  

  یکلفند مطابق با گام ها م  ییاجرا  ی، دستگاه ها۷/۹/۱۳۹۶

اقدام   ی به گونه ا  یخدمت حضور  یزنسبت به استقرار م  یلذ

طبق زمان   یکخدمت الکترون   یزاستقرار م  ینهکه زم  یندنما 

دستورالعمل اشاره شده فراهم شود و    درشده    یینتع  یبند 

م استقرار  از  الکترون   یزپس   یز م  هاییت فعال  یکیخدمت 

 محدود گردد. یخدمت حضور 

م  یلتشک  - ۱  گام استقرار  کارگروه  یزکارگروه   یخدمت: 

نما  از  ادار   یواحدها  یندگانمتشکل    یبانی، پشت   ی،تحول 

به   ییو پاسخگو  یبازرس  ی،اطالعات، روابط عموم  ی فنآور

واحدها   ینعناو  یا )  یات شکا  و  ارائه   یتخصص  یمشابه( 

ز مسئول  یرخدمت دهنده  با  مورد،  تام   یندهنما   یت حسب 

شود   یلخدمت تشک  یزدستگاه تا زمان استقرار م  یارختاال

 را انجام دهند. یبعد  یتا گام ها 

ز  - ۲  گام برا   یرخدمات انتخاب  م  یمناسب  در   یزاستقرار 

 :یخدمت حضور 

م  زیرخدمات در  استقرار  منظور  به  خدمت    یزمناسب 

 ی انتخاب و به واحدها  ییتوسط ستاد دستگاه اجرا  یحضور 

ابالغ   ییدستگاه اجرا  یاستان  یدر ستاد و واحدها  ییاجرا

را    یلذ   یها   یژگی از و  یکیکه حداقل    یرخدماتیشوند. ز

 خدمت مناسب هستند: یزاستقرار در م یداشته باشند برا

بخش   برای ز  یانجام  انجام  مراحل  دال  یرخدمت از    یل)به 

  یرمانند آماده نبودن ز  یرساختیز  یها  یتمحدود  یا   ی قانون

 به حضور ارباب رجوع است. یاز ( نیکی)الکترون  ساخت امضا 

حق  دارای اشخاص  از  اعم  رجوع  به   ی،حقوق  یا   یقی ارباب 

 صورت مکرر است.

شده   یفارائه خدمت شفاف، تعر  یها   یهفرم ها و رو  مراحل

 و استاندارد است.

ن   یاستعالم ها   یینتع  - ۳  گام مستقر    یرخدماتز  یازمورد 

  خدمت:  یزدر م

انتخاب شده در گام   یرخدماتاز ز   یکهر    یبرا  -۱  مرحله

استعالم ۲ پاسخ دهنده هر  و دستگاه  ها  استعالم  ، عنوان 

 احصا شود. 

امکان   یرخدمت،ز   یاز استعالم ها   یکهر    یبرا  -۲  مرحله

 پاسخ استعالم، فراهم شود. یکیاخذ الکترون

مسئول تبصره ز  یافت در   یت :  هر  عهده    یرخدمت پاسخ  بر 

اجرا برا  ییدستگاه  رجوع  ارباب  فرستادن  از  و   یاست 

 شود.  یزپاسخ استعالم پره یافتدر

مستقر   یرخدمات ز  یبرا  یمستند اطالع رسان  یهته  - ۴  گام

 خدمت:  یزدر م

از خدمات با    یکهر    ی برا  یمستند اطالع رسان   -۱  مرحله

 شود:  یهته یلذ  یسرفصل ها 

که    ی)در صورت  یرخدمت ارائه ز  یزیکیف   یمحل ها   آدرس 

الکترون   یرز صورت  به  م  یکیخدمت  آدرس    یارائه  شود، 

 مشخص شود(  یرخدمت صفحه ارائه ز یکیالکترون 

 مراحل گردش کار
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نامه و    یهته  ی)مانند فرم ها، فرمت ها  یازمورد ن  مستندات

دستگاه ها    یردرخواست خدمت، مدارک الزم، استعالم از سا 

 و...( 

  ی )متوسط فاصله زمان   یرخدمت مدت زمان ارائه ز  متوسط 

 پاسخ خدمت(  یافت درخواست خدمت تا در ینب

 یرخدمتز یبرا یازمورد ن   یاستعالم ها  فهرست

و   یخدمت، شماره حساب و مواد قانون  یافت در   یها   هزینه

 مقررات مربوط به هر پرداخت

ارتباط با   یو چگونگ   یرخدمت ز   یو مسئول پاسخگو  شخص

 ی و

 یبه روش مقتض  یرخدماتز  یمستند اطالع رسان  -۲  مرحله

 یرنده به جامعه خدمت گ  یکیالکترون  یبر روش ها  ید با تأک

 ارائه شود، مانند:

 دستگاه یکیالکترون  درگاه

 یاطالع رسان  کیوسک

 تلفن همراه  یکاربرد یها  برنامه

 خدمت یزمستقر در محل م تابلوهای

هر   یخدمت: برا  یرروند گردش کار پاسخ به ز  یهته  -۵  گام

 انجام شود.  یلمراحل ذ دمات،یرخاز ز  یک

مدارک و مستندات    ین فرم ها، فرمت نامه ها و عناو  تمام

اسناد، مدارک هو )مانند  استعالم   یتی،الزم  عکس، مجوز، 

 یار شده و در اخت  یهته  یرخدمت، درخواست هر ز  یو...( برا 

 .یردخدمت قرار گ یزکارمند مستقر در م

 ینتدو  ۱ل  در قالب جدو  یرخدمت هر ز  یبرا  یل ذ  اطالعات

 شود: 

 انجام  مراحل -     

 مسئول انجام هر مرحله سازمانی واحد -     

 انجام هر مرحله برای  موردتوافق زمان -     

ا  یطراح  - ۶  گام سامانه  استقرار  مد  یو  منظور   یریتبه 

حضور  یزم  یکیالکترون  الکترون  ی خدمت  کردن   یکیو 

 که: ای گونه به ،۵مراحل ذکر شده در گام 

 یکی الکترون  یرخدمت،هر ز   یفرمت نامه ها   یا فرم ها    کلیه

 شود. 

غ  درخواست  صورت  به  الکترون   یرحضوریخدمت   یکی و 

 توسط ارباب رجوع ارسال شود. 

  یتی،مدارک و مستندات الزم )مانند اسناد، مدارک هو  کلیه

درخواست خدمت به   ی عکس، مجوز، استعالم و...( الزم برا

 شود. یدر سامانه بارگزار یلصورت فا 

شده در   یفخدمت ارباب رجوع طبق روند تعر  درخواست 

 مسئول ارجاع شود.  یسازمان یبه واحدها  ۵گام 

انجام کار در  اطالعات داده دستگاه   یگاهپا  مربوط به روند 

 باشد. یری و رهگ یشثبت و قابل نما 

در قالب جدول    یکیبه صورت الکترون  "ارائه خدمت  ید رس"

از ارباب رجوع    یرخدمت درخواست ز  یافتپس از ثبت در  ۳

 ارائه شود. یبه و

الکترون   یرخدمت ز   پاسخ ارباب رجوع به صورت  در   یکیبه 

 .یردقرار گ ارباب رجوع یارو در اخت یهته  ۴قالب جدول 

انجام مراحل   یعملکرد واحدها   یابیارز  امکان مختلف در 

 خدمت را داشته باشد. 

پست    یامک،پ  یقمراحل خدمت از طر  ی اطالع رسان  امکان

 و موارد مشابه به ارباب رجوع وجود داشته باشد.  یکیالکترون 

از ارباب رجوع مطابق جدول    یکیالکترون  ینظرسنج  امکان

 وجود داشته باشد. ۵

خدمت را   یزمختلف از عملکرد م  یگزارش ها   یهته  قابلیت 

 داشته باشد. 
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پ  قابلیت  برا  یافتو در  یگیریدرخواست،   ی پاسخ خدمت، 

طر از  رجوع  ها   یقارباب  هوشمند    ی دستگاه  حمل  قابل 

 باشد. یرامکان پذ

ها  یینتع  - ۷  گام باجه  م  یتعداد  در  خدمت:    یزخدمت 

 یخدمت حضور   یزمستقر در م  یرخدمات متناسب با تعداد ز

و تعداد روزانه مراجعه ارباب رجوع، به تعداد مناسب باجه 

  یصف ها   یلخدمت در نظر گرفته شود تا از تشک  یزدر م

 شود. یریجلوگ یلطو

 :یخدمت حضور  یزم یمناسب برا یفضا  ینتأم  -۸ گام

خدمت متناسب با تعداد باجه ها و تعداد   یزم  یکییزف   فضای 

  ۴، بند  ۳ماده    ۴و    ۳،  ۲بند    یت مراجعه کننده روزانه، با رعا 

  "یدر نظام ادار   یحقوق شهروند "مصوبه    ۱۱و ماده    ۹ماده  

و اجرا    یطراح  ۱۳۹۵/ ۲۸/۱۲مورخ    ۱۱۲۷۱۲۸به شماره  

 شود. 

تابلو  برای باجه  عنوان    یراهنما   ی هر  درج  با  مناسب 

 شود نصب شود.  یکه در هر باجه ارائه م یرخدماتیز

به طر  امکان ارباب رجوع  به  نوبت  فراهم   یمقتض   یقارائه 

 شود. 

برا  ینتأم  - ۹  گام ها  ی کارکنان  باجه  در    یز م  یاستقرار 

از   یخدمت، تعداد  یزم  یخدمت: متناسب با تعداد باجه ها 

شا  آم  یسته،کارکنان  و  پاسخگو  دماهر،  مطلع   یدهوزش  و 

  یانخدمات از م  یه مرتبط با ارا  یادار  یندهاینسبت به فرا

 انتخاب شوند: یلذ  یفانجام وظا  ی کارکنان موجود برا

الزم به ارباب رجوع در ارتباط   ییاطالعات و راهنما   یهارا  -

 ی اطالع رسان   یخدمت بر اساس بسته ها  یافت در  یندبا فرا

 ۴شده در گام  یهخدمات ته

ارباب رجوع و مدارک و   یحضور  یدرخواست ها   یافت در  -

که ارباب   یارائه خدمت به گونه ا  یمستندات مربوطه برا

مدارک مورد   یهمرحله کل  یک  ی المقدور تنها ط  یرجوع حت

 درخواست را ارائه کند. یازن

 ۳به ارباب رجوع در قالب فرمت جدول   یدهارائه رس -

اجرا  - واحدها   یانجر  یآغاز  در  کار  گردش   یداخل  ی و 

در و  واحدها  یجنتا   یافت سازمان  از  شده  انجام   ی اقدامات 

 یرخدمتهر ز یبرا ۱مطابق جدول    یربطذ

از واحدها  یجنتا   یافت در  - ارائه پاسخ   یربطذ  یاقدامات  و 

قالب جدول   ارباب رجوع در  به  از در  ۴خدمت   یافتپس 

 از ارباب رجوع  یدرس

درخوا  - هر  اطالعات  در ثبت  روزانه  گزارش  فرم  در  ست 

 ۲قالب جدول 

به ارباب رجوع و   ۵بر اساس جدول    یارائه فرم نظرسنج  -

 آن  یلتکم یتقاضا برا

مرتبط در   یارباب رجوع به واحدها   یی و راهنما   یت هدا  -

 . یربطذ ی با واحدها  یپس از هماهنگ  یموارد ضرور

 مراحل گردش کار ارائه خدمت یینتع -۱شماره   جدول

 خدمت یزگزارش کارکنان م -۲اره شم  جدول

 خدمت یدقالب رس -۳شماره   جدول

به   یماتتصم  یا قالب ابالغ پاسخ خدمت    -۴شماره    جدول

 ارباب رجوع 

ارباب رجوع از   یتپرسشنامه سنجش رضا   -۵شماره    جدول

 خدمات 

 ی صفدر علی
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  سازمانی ساختار - چهارم فصلمقررات مربوط به 

 (29مقررات ماده ) 

 اداری   هایمجتمع: موضوع   کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۲۹)   ماده ( ط )  بند  اجرایی   نامهآیین 

 ( وزیران  هیئت   ۱۰/۱۳۹۸/ ۲۹  مورخ   هـ ۵۵۳۴۲ت /۱۳۸۹۲۰  شماره   نامه تصویب ) 

 شماره  پیشنهاد  به  ۲۵/۱۰/۱۳۹۸  جلسه  در  وزیران  هیئت 

 استخدامی  و   اداری  سازمان  ۱۳۹۷/ ۳۰/۱  مورخ  ۳۲۹۲۱

  مدیریت   قانون (  ۲۹)  ماده(  ط )  بند  استناد  به  و  کشور

  بند   اجرایی  نامهآیین  ،-۱۳۸۶  مصوب-  کشوری  خدمات 

 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده 

 مشروح  معانی  در  زیر  اصطالحات  نامهآیین  این  در  - ۱  ماده 

 : روندمی کار به مربوط

  قانون (  ۵)  ماده  موضوع  هایهدستگا :  اجرایی  دستگاه  -۱

 .کشوری خدمات مدیریت

  که   اجرایی  هایهدستگا   سازمانی  واحدهای:  اداری  واحد  -۲

 بخش  و   شهرستان  سطح  در  دستگاه  وظایف  انجام  منظور  به

 . شوندمی ایجاد

 وظیفه   که  اجرایی  دستگاه  از  واحدهایی:  عملیاتی  واحد  -۳

  نهایی  و  اصلی  خدمات  و  محصول  ارایه   و  تأمین  تولید،

 -بهداشتی   مراکز  مدارس،  مانند.  دارند  برعهده  را  دستگاه

 . ها ورزشگاه و ای حرفه  و فنی  آموزش  مراکز درمانی، 

  های هدستگا   اداری  واحدهای   اجتماع:  اداری  مجتمع  -۴

  ساختمان   چند  یا   یک  در  شهرستان  یک  سطح  در  اجرایی

 .واحد  مکان یک در طبقه چند  یا  یک

( ۳۰)  ماده  اساس   بر  که  اجرایی  هایهدستگا   کلیه  -۲  ماده 

 اداری  واحد  دارای  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون

 در   را  خود   اداری  واحدهای  مکلفند   هستند،  شهرستانی

 . کنند مستقر شهرستان آن اداری مجتمع

  آموزشهای  خانهوزارت  شهرستانی  اداری  واحدهای  -تبصره

 خدمات   پزشکی،  علوم  هایهدانشگا   اطالعات،  و  پرورش   و

 عالی   آموزش   مراکز  و  هادانشگاه  سایر  و  درمانی   و  بهداشتی

 اجرایی  هایهدستگا   عملیاتی  واحدهای   و  مسلح  نیروهای  و

 . نیستند نامهآیین این مشمول 

 و   شهرستان  اداری  مجتمع  عمومی  مدیریت  برای  -۳  ماده 

 عمومی  نظافت  نگهداری،  نظیر  مربوط  پشتیبانی  امور

  و  گاز  برق،  آب،  هایهزینه  رستوران،  و  کتابخانه  ساختمان،

  شود،می  نظارت  و  مدیریت   فرمانداری  توسط  که  موارد  سایر

 . شودمی اقدام زیر شرح  به

  مستقر  استانی  ایهزینه  بودجه  تابع  اجرایی  هایهدستگا   -۱

 در  استقرار(  شارژ)  مشترک  هایهزینه  موظفند  مجتمع  در

 و   بینی پیش  ایهزینه  هاینامهموافقت   در  را  ها مجتمع  این

 تعیین (  ربطذی  هایفرمانداری)  استانداری  که  حسابی  به

 . نمایند واریز کند، می

 استانی   بودجه  از  که  رسانیخدمت   اجرایی  هایهدستگا   -۲

 یهاشرکت   ملی،  هایهدستگا   قبیل  از  کنندنمی  استفاده

 استقرار  به  نسبت   موظفند  نیز  عمومی  نهادهای  و  دولتی

 اجاره  هزینه.  نمایند  اقدام  اداری  مجتمع  در  مربوط  واحد

 پرداخت   نیز  و  اداری  هایمجتمع  در  واحدها   این   استقرار

  مابین فی  قرارداد  اساس   بر  آنها (  شارژ)  مشترک  هایهزینه

 مزبور  هایهدستگا   و (  ربطذی  فرمانداری )  استانداری

 . شودمی پرداخت 

 مشترک   هایهزینه  و  قراردادها   این  از   حاصل  وجوه  -۳

  سایر   و  اجرایی  هایهدستگا   توسط  پرداختی(  شارژ)
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 قوانین   در   که  هزینه  - درآمد  ردیف  به   مربوط،  درآمدهای

 واریز   است،  شده  منظور  استانی  صورت  به  سنواتی   بودجه

 فرمانداری)  استانداری  نامه موافقت   قالب  در   تا   شود می

  صرف   استان   ریزی برنامه  و  مدیریت  سازمان  با (  ربط ذی

 . شود اداری مجتمع همان توسعه یا و نگهداری و تجهیز

 موظفند  جدیدالتأسیس  هایشهرستان  فرمانداران  -۴  ماده 

 ریزی برنامه  نحوی  به  اداری  هایمجتمع  تکمیل  و  احداث  تا 

  ساختمان   چند  یا   یک  اجاره  طریق  از  که  نمایند  مدیریت   و

 ظرفیت   از  برداریبهره  یا   و  هم  مجاور  غیردولتی  بخش

 اجرایی   هایهدستگا   استقرار  امکان  که  دولتی  هایساختمان

 مجتمع  در  اداری  واحدهای  استقرار  برای  را  زمینه   دارند،  را

 .نمایند فراهم موقت، اداری

  اعتبار  تأمین  گونه   هر  نامه،آیین  این  ابالغ   تاریخ  از  - ۵  ماده 

 به   جدید  اداری  هایساختمان  واحد   خرید  برای  تخصیص  و

 در   نامه،آیین  این(  ۲)  ماده  تبصره  در  مذکور  موارد  استثنای

 توسط  جمعیت   نفر(  ۷۰۰۰۰)  از  کمتر   با   هایشهرستان

 توسعه   و  ریزیبرنامه  شورای  و  کشور   بودجه  و  برنامه  سازمان 

 در  صرفاً  اداری  واحدهای  و   باشدمی  ممنوع  استان 

  مربوط   فرماندهی   نظارت  و  مدیریت   تحت   اداری  هایمجتمع

 .شوندمی سازماندهی

 واحدهای  نیاز  بر   مازاد  دولتی  هایساختمان  -۱  تبصره

 های مجتمع  به  آنها  فعالیت   که   اجرایی  هایهدستگا   اداری

  مربوط   مقررات  و  قوانین  رعایت   با   یابندمی  مکان  نقل  اداری

 .شد خواهند  تکلیف تعیین

  همکاری   با   استان  توسعه  و  ریزی برنامه  شورای  -۲  تبصره

  رعایت   با   است   مجاز   استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان 

 هایمجتمع  توسعه  و  ایجاد  برای   مربوط  مقررات  و  قوانین

  مردم،   به  کیفیت   با   خدمات   ارایه   در  یکپارچگی  و  اداری

( ط )  بند  موضوع  هایشهرستان  در  موجود  اداری  واحدهای

 از  استفاده  با   را  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۲۹)  ماده

 قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون(  ۶)  ماده  موضوع  کار  و  ساز

 رسانده   فروش  به(  ۲)  دولت  مالی   مقررات  از  بخشی  تنظیم

 بودجه   قوانین  در  اختصاصی  درآمد  ردیف  در  را   آن  وجوه   و

 هایمجتمع  احداث  و  توسعه  صرف  تا  نماید  واریز  سنواتی 

 .شود استان همان اداری

 هایساختمان  ساخت   برای  ها استانداری  - ۶  ماده 

 مقررات   و  قوانین  رعایت   با   توانند می  اداری  هایمجتمع

 :گیرند  کار به را زیر هایروش  مربوط،

 .دولتی اعتبارات از استفاده -۱

 مازاد  هایساختمان  فروش   از  حاصل  درآمد  از  استفاده  -۲

 .مقررات و  قوانین  مطابق

 .منطقه مردم خودیاری -۳

 شرط   به  اجاره  قالب   در  خصوصی  بخش  گذاریسرمایه  -۴

 .تملیک

 در  موظفند  ها استان  توسعه  و  ریزیبرنامه  شورای  -۷  ماده 

 موارد  اداری،  های مجتمع  هایهپروژ  احداث  و  ایجاد  زمان

  از   که  مجری  سوی  از   رعایت   برای  قرارداد   انعقاد   در  را  زیر

 تعیین  مربوط  مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  شورا  آن  سوی

 : نمایند لحاظ شود می

 فضاهای   و  مکان  و  جا  استانداردهای  و  ضوابط  رعایت   -۱

  مناسب   چیدمان  و  مشترک  پشتیبانی  هایبخش  و   اداری

 .اداری تجهیزات

 نوع   و  حجم  حسب   بر  بینی پیش  قابل  تشکیالت  و  ضوابط  -۲

 سازمان   ابالغی  اجرایی  هایهدستگا   اداری  واحدهای  وظایف

 .کشور استخدامی و  اداری

 دسترسی  امکان  و  مجتمع  ارتباطی  شبکه   بینی پیش  -۳

 .اجرایی هایهدستگا  سایر به آن افقی  و عمودی 

 خدمات   دهندگان ارایه   سایر   استقرار  امکان   بینی پیش  -۴

 .شوند مستقر ها مجتمع این در  نباید الزاماً که  عمومی

  است   موظف  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  -تبصره

 این   پشتیبانی  اداری  ساختار  با   مرتبط  دستورالعمل

 .نماید  ابالغ  را  اداری  فضای  و  پست  تعداد  حداقل  و   ها مجتمع
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 اعتبار   است   موظف  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  -۸  ماده 

 که  را  اداری   های مجتمع  تکمیل  یا  و  ایجاد  برای  الزم

 و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان   توسط  آنها   فهرست

  های دارایی  تملک  اعتبارات  در  شود،می  تهیه  کشور  وزارت

  و  ریزیبرنامه  شورای.  نمایند  منظور  ها استان  ایسرمایه

 سقف   در   اعتبار  تأمین  به  نسبت   است   موظف  استان  توسعه

 ربطذی  شهرستان   و  اداری  مجتمع  برای  قانون   مصوب 

  هایهزینه  کلیه  و  اقدام  پروژه  فیزیکی  پیشرفت   براساس

 این  اجرایی  هایهدستگا   خدمات  و  پشتیبانی  به  مربوط

 .نماید   بینی پیش  مذکور  هایطرح  بودجه  در  را  ها شهرستان

 و   زمین  ملی   سازمان)  شهرسازی  و  راه  وزارت  -۹  ماده 

 وزارت  و  ربطذی  هایشهرستان  هایشهرداری  ،( مسکن

 سازمان  و   کشور  اراضی  امور  سازمان)  کشاورزی  جهاد

 به   مورد  حسب   ،(کشور  آبخیزداری  و  مراتع  ها،جنگل

 با  مکلفند   استان،  توسعه  و  ریزیبرنامه  شورای  تشخیص

  های زمین  واگذاری  به  نسبت   مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت 

 خدمات   و  اداری  فضاهای  و  ها مجتمع  احداث  جهت   مناسب 

 رفع   عمومی،  نقلیه  وسائل  هایهایستگا   نظیر   عمومی 

 خدمات   و  ها (پارکینگ)  توقفگاه  مراجعین،  رفاهی  نیازهای 

 .نمایند اقدام داخلی مشترک( های سرویس)

 های هدستگا   سازمانی  واحدهای  از  دسته   آن  - ۱۰  ماده 

  در   کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  مجوز  با   که  اجرایی

  شوند، می  یا   شده  تأسیس  ها بخش  برخی  در  نمایندگی   قالب 

 اداری  مجتمع  عنوان  به  بخشداری  ساختمان   در  موظفند 

  این   ضوابط  رعایت   با   و   بخشدار  نظر  تحت   و  شده  مستقر

 واحدهای   برای  نامهآیین  این  احکام.  کنند  فعالیت   نامهآیین

 . است  االجراالزم نیز بخش اداری

 مورخ   ک ۴۴۱۹۵ت/۴۰۵۳  شماره  نامهتصویب   - ۱۱  ماده 

 . شودمی لغو آن بعدی اصالحات و ۱۳۸۹/ ۱۴/۱

  جمهوررییس اول  معاون -جهانگیری اسحاق

 

 مستقر در شهرستان و بخش  ی ادار  ی ها مجتمع   یالت ی ابالغ ساختار تشک 

 جمهور( سیی ر  ی ه انسان یت و سرما ی ر یمعاونت توسعه مد   ۱۳۸۹/ ۱۲/۸مورخ   ۴۱۹۲۵/۲۰۰)بخشنامه شماره  

 بخشنامه به استانداران سراسر کشور 

ران یا  یاسالم  یاست جمهور یموافقت مقام محترم رحسب  

تشک  ساختار  سطح   یادار  یها مجتمع  یالتیبا  در  مستقر 

بند    یینامه اجرانییآ  ۲ماده    یو بخش در اجرا  یشهرستان

وست ی، به پیت خدمات کشوری ریقانون مد(  ۲۹)ط( ماده )

 گردد.یمزبور ابالغ م یها مجتمع یسازمان ینمودارها 

نامه  نیی آ  یید تا در اجرایی اتخاذ فرما   یبیاست ترت  ی مقتض

طر  ییاجرا از  مذکور  فرمانداری ماده  مجتمعیق   ی ها ها، 

نفر و   ۷۰.۰۰۰ت کمتر از  یبا جمع  یهادر شهرستان  یادار

جمع  یهابخش از  ی با  کمتر  تشک  ۳۰.۰۰۰ت  و ینفر  ل 

 شوند. یسازمانده

ی الل فروزنده دهکردلطف  

 

 

 

 

https://shenasname.ir/
https://shenasname.ir/sakhtar/103-29
https://shenasname.ir/sakhtar/103-29
https://shenasname.ir/sakhtar/103-29


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۹۵

 

 اداری   های مجتمع   تفصیلی  تشکیالت  ابالغ 

 ( جمهور  رییس   مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۱/۱۳۹۰/ ۱۲  مورخ  ۲۰۰/ ۵۳۱۷۶ بخشنامه )

 کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  ۲۹  ماده(  ط)   بند  اجرای  در

  مورخ   ک۴۴۱۹۵ت/۴۰۵۳  شماره  نامهتصویب   و

  قانون  ۲۹  ماده  ط  بند  اجرایی  نامهآیین  موضوع  ۱۳۸۹/ ۱۴/۱

 مبنی  اجرایی  هایهدستگا   الزام  و  کشوری  خدمات  مدیریت

 در   مستقر  اداریهای  مجتمع  در  انسانی  نیروی  ساماندهی  بر

 از   کمتر  شهرهای  در)  فرمانداری  نظر  زیر  شهرستان  سطح

 نفر  هزار  ۳۰  از  کمترهای  بخش  نیز  و  جمعیت   نفر  هزار  ۷۰

 به   عنایت   با   اداریهای  مجتمع  تفصیلی  تشکیالت  ،(جمعیت

 خدمت   ارائه  ضرورت  و   مذکور  هایهدستگا   وظایف  گستره

 در   شرح  به  مصوب  ضوابط  وها  شاخص  رعایت   با   و  مردم   به

 .گرددمی ابالغ و مشخص آمده پی

 شهرستان   اداری   مجتمع  تفصیلی   تشکیالت

 اداری   مجتمع  هماهنگی  مسؤول  و   فرماندار  معاون -۱

 شهرستان 

 عمومی  روابط مسؤول   کارشناس  -۲

 عمومی  روابط  کارشناس  -۳

 اطالعات  فنآوری مسؤول   کارشناس  -۴

 افزار  سخت  و  شبکه  کارشناس  -۵

 پشتیبانی  و افزار  نرم کارشناس  -۶

 پشتیبانی  و  عمومی امور مسؤول   کارشناس  -۷

 عمومی  امور کارشناس  -۸

 پشتیبانی  کارشناس  -۹

 شهرستان  دارایی و اقتصادی امور نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۱۰

 دارایی و اقتصادی کارشناس -۱۱

 دارایی و اقتصادی کارشناس -۱۲

 شهرستان  شهرسازی و  راه نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۱۳

 شهرسازی  و معماری کارشناس -۱۴

 ساختمان  و راه کارشناس -۱۵

 شهرستان  تجارت و معدن صنعت، نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۱۶

 صنایع  کارشناس -۱۷

 بازرگانی کارشناس -۱۸

 شهرستان  اسالمی ارشاد و فرهنگ نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۱۹

 مطبوعاتی  و دینی  فرهنگی، امور کارشناس -۲۰

 مطبوعاتی  و دینی  فرهنگی، امور کارشناس -۲۱

 شهرستان  اجتماعی رفاه و  کار تعاون، نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۲۲

 کار بازرس کارشناس -۲۳

 کار روابط کارشناس -۲۴

 تعاونی  امور کارشناس -۲۵

 شهرستان  زیست  محیط حفاظت  نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۲۶

 زیست محیط کارشناس -۲۷

 زیست محیط کارشناس -۲۸

 شهرستان  بهزیستی نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۲۹



 شناسنامه قانون|  ۹۶

 اجتماعی  امور کارشناس -۳۰

 معلولین  امور کارشناس -۳۱

 شهرستان  خون  انتقال پایگاه

 ( کارشناس ) پایگاه مسؤول -۳۲

 خون   انتقال کارشناس -۳۳

 خون   انتقال کارشناس -۳۴

 شهرستان  جوانان و ورزش  نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۳۵

 ورزش امور کارشناس -۳۶

 جوانان  امور کارشناس -۳۷

 شهرستان  احوال ثبت نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۳۸

 سجلی و   حقوقی امور کارشناس -۳۹

 احوال ثبت  امور کارشناس -۴۰

  گردشگری  و  دستی  صنایع   فرهنگی،  میراث  نمایندگی

 شهرستان 

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۴۱

 گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کارشناس -۴۲

 شهرستان ( ثبتی  واحد) امالک و  اسناد ثبت نمایندگی

 ( کارشناس ) نمایندگی مسؤول -۴۳

 ها شرکت  ثبت  و امالک دفاتر متصدی -۴۴

 اجرا متصدی و ممیز -۴۵

  محل   از   مذکورهای  نمایندگی  سازمانیی  هاپست  -۱

  متبوع   اجرایی   دستگاه  بالتصدی  سازمانیی  هاپست 

 . شد خواهد بینیپیش

 ، «پزشکی  آموزش   و  درمان   بهداشت،»های  خانه  وزارت -۲

 و  گستره  علت   به  «کشاورزی  جهاد»  و  «پرورش   و  آموزش »

 . بود خواهند مستثنی بخشنامه این  از وظایف، نوع و  حجم

  دار   عهده  که  اجرایی  هایهدستگا   عملیاتی  واحدهای -۳

  وها  سیاست   اساس  بر   مردم  به  مستقیم   خدمات  ارائه

  متبوع  هایهدستگا   ستادی   واحدهای   ابالغی  استانداردهای

  و   فنی  آموزش   مراکز  ها،بیمارستان  مدارس،  نظیر   باشند،می

 محسوب   اداری  واحد  هنری،  و  فرهنگی  مراکز  ،ای حرفه

  اساس   بر  و  گیرند  نمی  قرار  اداریهای  مجتمع  در  و   نشده

 ۲۴  و  ۱۶  مواد  اجرایی  نامهآیین  و  مربوط  مقررات  و  قوانین

 . شد خواهند اداره کشوری، خدمات  مدیریت  قانون

 این  در  اجرایی  هایهدستگا   سایر  نمایندگی  ایجاد -۴

  معاونت  موافقت   و  اجرایی  دستگاه  پیشنهاد   به  ها،مجتمع

  رعایت  با   جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 شماره  بخشنامه  طی  ابالغی  ضوابط  و ها  شاخص

  و  مدیریت   توسعه  معاونت   ۱۳/۷/۱۳۸۹  مورخ  ۳۶۲۷۱/۲۰۰

 . بود خواهد  جمهور،   رییس  انسانی  سرمایه

فروزنده اله لطف
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۹۷

 

  قانون  ۲۹ ماده  موضوع  اجرایی  های هدستگا  تشکیالت  تنظیم   و  طراحی   سازماندهی،   های شاخص  و  ضوابط 

 کشوری  خدمات   مدیریت

 ( وزیران   هیأت   ۱۲/۱۳۸۸/ ۲۷  مورخ   ک ۴۳۹۱۱ت/ ۲۶۲۷۷۳  شماره  تصویبنامه ) 

 طراحی   سازماندهی،  های شاخص  و  ضوابط  الگوها،   - ۱  ماده 

 تعیین  زیر  شرح  به  اجرایی،  هایهدستگا   تشکیالت  تنظیم  و

 :شوندمی

  و  وظایف  براساس   ها مأموریت   و  تشکیالت  طراحی  -الف

 مربوط  مقررات و  قوانین از  ناشی  هایمسئولیت  و اختیارات

 نظیر)  گذاریسیاست   امور   در  هماهنگی  و  انسجام  -ب

 ریزی برنامه  ،(گذاریتعرفه  و  مقررات  تنظیم  استانداردسازی، 

 و   دستگاه  ستاد   در  ای مرحله  هایهدف  تعیین  نظیر)

 و  بودجه  تنظیم  و  وابسته  هایسازمان  و  استانی  واحدهای

 تطبیق  وابسته،  اجرایی  دستگاه  عملیاتی  هایبرنامه

 بر  نظارت  دستگاه،  های فعالیت   نوع  با   عملیاتی  هایبرنامه

  مدیریت  ها،پروژه  و  هافعالیت   انجام  به  مربوط  هایهزینه

 ( کارکنان  و  مدیریت   سازمان،  عملکرد   ارزیابی  شامل  عملکرد 

 واگذاری قابل وظایف تفویض -ج

 ارتباطات  و اطالعات  فناوری  و اداری فناوری از استفاده -د

  استانی   واحدهای  دربین  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  - ۲  ماده 

 مشمول،   اجرایی  هایهدستگا   به  وابسته  و  تابع  شهرستانی  و

 از  دستگاه  وظایف  انجام  در  شهرستان،  و  استان  سطح  در

  آن  هایهکارگرو  و  توسعه  و  ریزی برنامه  شورای  ظرفیت

 . شود استفاده

 مستخدمان   برای  مشمول  هایهدستگا   یها پست   -۳  ماده 

  یهاپست   و  وظایف   شرح  و  ساختار   تأیید  از  پس  که  جدید

  دسته   دو  به.  شوندمی  جذب  نامهتصویب   این   مطابق  آنها 

 .شوندمی  تقسیم

 مشاغل  در  رسمی  استخدام  برای  ثابت   یهاپست   -الف

 حاکمیتی

  و   سازمانی  یها پست   تصدی   برای   پیمانی  ی هاپست   -ب

 معین مدت

 و   آن  بدون  یا   پست   با   پیمانی   و  رسمی  کارکنان  -۱  تبصره

 به   توانندمی  پست   همراه  به  نام  با  پست   با   کارکنان

 . شوند  منتقل   یا   مأمور  دستگاه  دو  توافق  با   دیگر  هایهدستگا 

 به   ها دستگاه  مرکزی  ستاد  از   کارکنان  انتقال  -۲  تبصره

  دستگاه  مقام  باالترین   اختیارات  از  ها شهرستان  و  ها استان

 قانونی   مزایای  و  تسهیالت  از  آنان   برخورداری  و  است   اجرایی

  توانندنمی  کارکنانی  چنین.  باشد می  مقام  همان  تشخیص  با 

 . برگردند مرکزی ستاد  به

 یهاپست   مجموعه  از  یی هاپست   نام  با   یها پست   -۴  ماده 

 یا  رسمی  شاغل  دارای  که   هستند  دستگاه  موجود  سازمانی

 توافق   براساس   تشکیالت   اصالح  با   ولی   هستند،  پیمانی 

  انسانی   سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت   و  دستگاه

 صورت  به   ها پست   اینگونه.  گردند  حذف  باید  جمهوررییس

 از   پس  و  بود  خواهند   پادار  مربوط   شاغالن   خروج  تا  نام  با 

. شوندمی  حذف  تشکیالت  مجموعه  از  شاغالن   خروج 

 دستگاه  مقام  باالترین  تشخیص  به  مدیریتی  یهاپست 

 .یابد تغییر دیگر عناوین به تواند می

  اشتغال   حالت   قانون  مشمول  سازمانی  یها پست   -تبصره

 انقالب  مفقوداالثر  و  کارافتاده  از  جانباز  شهید،  مستخدمین

 به   مربوط  نیز  و  - ۱۳۷۲  مصوب-تحمیلی  جنگ  و  اسالمی 

 .باشندمی  مربوط  مقررات  مشمول  شهدا  فرزندان  و  ایثارگران

 هایهدستگا   عملیاتی  واحدهای   سازماندهی  نحوه  -۵  ماده

 مردم  به   مستقیم  طور  به  خدمات  ارائه  دارعهده  که  مشمول 

 آموزش   مرکز  بهزیستی،  مجتمع  ملی،  پارک  نظیر  باشندمی

 عملیات،  حجم  براساس   ثبتی  واحدهای  و  ای حرفه  و  فنی



 شناسنامه قانون|  ۹۸

 توسط   آنها  خدمات  نوع   و  ها فعالیت   جغرافیایی  پراکندگی

  و  مدیریت   توسعه  معاونت   تأیید  با   و   تهیه  مربوط   دستگاه

 . گرددمی تعیین جمهوررییس انساین  سرمایه

 جمهور  رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

 قبلی  مقررات   اصالح   و  اجرایی   های ه دستگا   یالت کتش   جدید  ردهای ک روی  و   سیاست  ابالغ 

 ( جمهور  رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۸/۱۳۹۲/ ۴  مورخ   ۲۰۰/ ۱۳۷۱۲/۹۲  شماره  بخشنامه )

 شورک اجرایی هایهدستگا  به بخشنامه

 و   تطبیقی  مطالعات  اقتصاد،   و  مدیریت   علوم  نظری  مبانی

 اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پسهای  سال  مدیریتی  تجربه

 ابالغی   لی ک  هایسیاست   و(  ره)  امام  حضرت  هایهدیدگا 

 ۴۴  اصل  اجرای  مورد  در(  العالی  مدظله)  رهبری  معظم  مقام

 نظران   صاحب   اداری،  نظام  لیک  هایسیاست   و  اساسی  قانون

  توسعه  هک  است   نموده  واقف  واقعیت   این  بر  را  مسئوالن  و

 خصوصی  بخش  دولت،  میان  ملی   ارک  تقسیم  بر   یکمت  شورک

  ی کمت  و  صحیح  و  دقیق  ریزیبرنامه  با   غیردولتی   نهادهای  و

  سایر  تجربه  و  است  نک مم  و  میسر   مردم  عموم  ت کمشار   بر

  گسترش  با   شورها ک  هک  است   نظر  این  مؤید  نیز  شورهاک

  با  ناسازگار  و  بزرگ  دولت   وجود  و  اداری  یالتکتش   رویهبی

  دست  توسعه  به  هرگز  ،لمتداو  و  علمی  استانداردهای

 .اندنیافته

 ه ک  است   این  از  یکحا  اسالمی،  ایران  اداری  نظام  تجربه

 هایسیاست   قالب   در  رهبری  معظم  مقام   یداتکتأ  علیرغم 

 انعطاف  سازی،   متناسب  سازی،کچاب  بر  مبنی  فوق  لیک

 حجم  و  ساختار  اداری،  نظام  در  زک تمر  عدم  و  پذیری 

 هک بل   است،  نداشته  اهشیک  روند  تنها   نه  اجرایی  هایهدستگا 

  رشدی   معاونت،  این  در   موجود  اطالعات  و  آمار  استناد  به

 .است  یافته نندهک نگران  و فزاینده

 اجرایی   ساختار   میک  توسعه   و   گسترش   دالیل  جمله  از

 است  بوده  غیرتخصصی  و  غیرسیستمی  بخشی،  نگاه  شور، ک

 طول  در   هک  ها سیاست   این   بار  زیان  آثار   به  توجه  بدون  هک

  موجب   شده،  دنبال  اجرایی  هایهدستگا   در  اخیر  دهه  چند

 رشد  اهشک  گذاری،  سرمایه  رشد  اهشک  اری،کبی   رشد

 ه ک هایی  سرمایه  از  وسیعی  بخش  عمالً  و  شده  ملی  اقتصاد

 دولت   جاری  هایهزینه  برای  شود،  شورک  توسعه  مصرف  باید

 .شود می و شده هزینه

 برطرف   برای  راسخ  عزم  با   جز  موجود  الت کمش   بر  آمدن  فائق

  لکمش   رفع   برای  جانبه  همه  تالش  و  همت   و   موانع،  نمودن

  راستای  در  معاونت   این  علت،  همین  به .  نیست   پذیر  انکام

  جمهور   رییس  یداتکتأ  همچنین  و  الذکرفوقهای  سیاست 

  بر  عالوه  دولت،  سازی  کوچ ک  ضرورت  بر  مبنی  محترم

 از   رفت  برون  در  اجرایی  هایهدستگا   به  کمک   و  همراهی

 از  بخش  آن  خود  اختیارات  تفویض  با   موجود،  وضعیت

 در  مندنظام  غیر  و  منتزع  نحو  به  هک  غیرضرور  الزامات 

 اعالم   اجرایی  هایهدستگا   سازمانی  ساختار  ایجاد  و  طراحی

 ابالغی  لی ک  هایسیاست   اجرای  برای  مانعی  و  است   نموده

  ه ک  ترتیبی  به  را  است (  العالی  مدظله)  رهبری  معظم  مقام

  ابالغ   اجرایی  هایهدستگا   به  است،  آمده  پیوست   متن  در

 . ندکمی

 اقدامات  گزارش  ارائه  و تهیه  به  لفکم و  مصمم  معاونت   این

 رتبه   عالی  مقامات  به  اجرایی  هایهدستگا   در  شده  انجام

 و   ملزم  بر   عالوه  اجرایی  هایهدستگا   تمامی  و  است   شورک

 شایسته،   و  ضروری  اقدام  این  در  ت ک مشار  به  بودن  لفکم

 و  تهیه  ماهه  ۳  مقاطع  در  را  خود های  فعالیت   گزارش   باید

  گیری   اندازه  و  پایش  زمینه   تا   نمایند  ارسال  معاونت  این  به

 . شود نکمم و  میسر  خصوص این در  شده انجام اقدامات 
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  متناسب   و   سازی  چابک  راستای  در  اختیارات  تفویض  -الف

 اجرایی هایهدستگا  سازمانی  ساختار  سازی

 از  اعم  سطوح   تمامی  در  سازمانی  واحدهای  ادغام  -۱

 سایر  و  گروه  اداره،  مدیریت،  کل،   اداره  دفتر،  مرکز،  معاونت، 

  وظایف  شرح  با  متناسب   جدید  عنوان  انتخاب  و  عناوین 

 واحدهای   ادغام  با   آنکه  بر  مشروط  شده  ادغام  واحدهای

  افزایش   زیرمجموعه  واحدهای   تعداد  و  سطوح  سازمانی،

 . نشود انجام  سازمانی  ارتقای و نیابد

 سطوح  تمامی  در   سازمانیی  هاپست   و  واحدها   حذف  -۲

 گروه  اداره،  مدیریت،  کل،  اداره  دفتر،  مرکز،  معاونت،  از  اعم

 اصالح  و  وظایف  واگذاری  راستای   در  عناوین  سایر   و

 .فرایندها 

 اعمال   با   الذکرفوق  واحدهای  حذف  و  ادغام  -۱  تذکر

 واگذاری  و  سازمانی  ساختار   سازی  متناسب های  سیاست 

 انجام   محولههای  مسئولیت   حفظ  و  غیردولتی  بخش  به  امور

 .شد  خواهد

 های هدستگا   ساختار  ساختن  پذیر  انعطاف  منظور  به  -ب

  اجرای   وها  فعالیت   سازی  روان  و  امور  گردش   اصالح  اجرایی

 هایهدستگا   به  زیر  اختیارات  اداری،  تمرکز  عدم  سیاست

 .شود می  تفویض اجرایی

  یا   معاونت   یک  داخل  در  سازمانی  واحدهای  جاییجابه  -۱

  دستگاه،   مقام  باالترین   نظر  تحت   واحدهای  وها  معاونت   بین

  و  دفاتر  مراکز،  کل،   ادارات  زیرمجموعه  واحدهای  همچنین

 بر  مشروط  سازمانی،ی  هاپست   جاییجابه  و   عناوین  سایر

  و   نیافته  افزایش  سازمانی  سطح   و   تعداد  نظر  از  اینکه

  پایین   از  کشوری  تقسیمات  سطوح  در  سازمانیی  هاپست 

 ستاد   به  استان  مرکز  و   استان  مرکز  به  شهرستان)  باال  به

 .نگیرد صورت( مرکزی

 به   مرکزی  حوزه  واحدهای  از   اجرایی  وظایف  انتقال  -۲

ی  هاپست   انتقال  همراه  به  شهرستانی  و  استانی  واحدهای

 در  مربوط،  سازمانیی  هاپست   انتقال  بدون  یا   سازمانی

 بین   وظایف  انتقال  همچنین  اداری،  زدایی  تمرکز   راستای 

 .مربوط سازمانیی هاپست  همراه  به سازمانی واحدهای

 موقت به ثابت سازمانیی  هاپست  تبدیل -۳

 :زیر موارد استثنای به  سازمانیی ها پست  عنوان  تغییر -۴

 به   اصلی  مشاغل   به  مربوطی  هاپست   عنوان  تغییر  –

 . خدماتی و پشتیبانی مشاغل به مربوطی هاپست 

 و  غیرمدیریتی   سازمانی ی  هاپست   عنوان  تغییر  –

 .سرپرستی و  مدیریتیی ها پست  به غیرسرپرستی

 جانبازان  به  مربوط–  نام  با   سازمانی  پست   عنوان  تغییر  -۵

  با  متناسب   دارند،  عهده  بر  را  پست   تصدی  که  آزادگانی  و

 به  -مربوط  شاغلین  تحصیلی  و  تجربی  احراز   شرایط

 . کارشناسیی هاپست 

 برای   قبلی  مشاغل  با   همتراز–  نام   با   سازمانی  پست   ایجاد  -۶

  از   آزاده  جانباز  کلی،  افتاده  کار  از  جانبازا  شهید،  مستخدمان

 تحمیلی  جنگ  و  اسالمی  انقالب  مفقوداالثر  و  کلی  کارافتاده

  با  -ندارند  را  وقت   تمام  کار  انجام  توانایی  که  جانبازانی  و

 .مربوط مقررات و  قوانین رعایت 

 تغییر   محل  از   سازمانی ی  ها پست   بینی پیش  -۲  تذکر

  دستگاه   قانونی  وظایف  و  اهداف  چارچوب  در   باید  عنوان،

 .باشد اجرایی

 سیاست  اجرای  از  مانع  که  الزاماتی  حذف  منظور  به  -ج

 های هدستگا   سازی  متناسب   و  سازی   منطقی   سازی،  چابک

 سازمانی  ساختارهای  رویه   بی  گسترش   موجب   و  اجرایی

  ابالغ   معاونت   این  سوی   از  که  زیرهای  بخشنامه  اند،  شده

 . شودمی لغو شده،

 بخشنامه   پیوست   ۲  شماره  جدول  ۱۶  و  ۱۵  بندهای  -۱

 همچنین،   ،۰۷/۱۳۸۹/ ۱۳  مورخ  ۳۶۲۷۱/۲۰۰  شماره

  این   ۱۱/۹/۱۳۸۸  مورخ  ۸۶۴۳۱/۲۰۰  شماره  بخشنامه

 امور  در  وزیر  مقام   قائمی  ها پست   ایجاد  موضوع  معاونت



 شناسنامه قانون|  ۱۰۰

  ارتباطات   امور  در  وزیر  مقام  قائم  و  المللی  بینهای  همکاری

 .مردمی

 این  ۱۰/۱۳۸۹/ ۸  مورخ  ۵۱۸۰۵/۲۰۰  شماره  بخشنامه  -۲

 ریاست   نهاد   در  جوان  مشاوران   حوزه  ایجاد  موضوع  معاونت

 وها  وزارتخانه  در  جوان  مشاور  پست   ایجاد  و  جمهوری

 .ها  استانداری و  مستقلهای سازمان

 این  ۱۰/۱۳۸۹/ ۲۵  مورخ  ۲۰۰/ ۵۴۹۸۹  شماره  بخشنامه  -۳

 و  خانواده  و  زنان  امور  مشاور  پست  ایجاد»  موضوع  معاونت

 و ها  وزارتخانه  در  «آن  ذیل  سازمانی  پست   ۳  اختصاص

 مستقل های سازمان

 ۲/۱۳۹۱/ ۳۰  مورخ  ۹۱/۲۰۰/ ۴۴۶  شماره  بخشنامه  -۴

 .اجرایی هایهدستگا  در غیرعامل  پدافند ایجاد موضوع

 ۹/۱۳۸۸/ ۲۵  مورخ  ۷۸۴۴۵/۲۰۰  شماره  بخشنامه  -۵

  مواد  با   مبارزه  سازمانی  واحد  استقرار  و  سازماندهی  موضوع

  مواد  با   مبارزه  ستاد  عضو   اجرایی  هایهدستگا   در  مخدر

 .مخدر

  مورخ  ۹۰۵۹۴  شماره  بخشنامه(  ۲)   و(  ۱)   بندهای  -۶

 ساختار   سازماندهی  دستورالعمل»  موضوع  ۱۳۸۹/ ۲۷/۴

 از   استفاده  ،«اجرایی  هایهدستگا   حقوقی  واحدهای  سازمانی

 واحدهای  وظایف  شرح  تنظیم  برای  مذکور  بخشنامه  ۳  بند

 .شود می توصیه  حقوقی

 ۱۳۸۹/ ۱۲/۱۰  مورخ  ۵۲۳۳۶/۲۰۰  شماره  بخشنامه  -۷

  و   ارتباطات  و  اطالعات   فنآوری  سازمانی  واحد  ایجاد  موضوع

 .اجرایی هایهدستگا  در ( فاوا)  امنیت 

 ۴/۱۳۹۲/ ۲۶  مورخ  ۹۲/۲۲۰/ ۷۹۳۵  شماره  بخشنامه  -۸

 . اجرایی  هایهدستگا   در  سرزمین  آمایش  گروه  ایجاد  موضوع

 ۱۳۸۸/ ۵/۱۲  مورخ   ۱۳۸۵۹۹/۲۰۰  شماره  بخشنامه  -۹

  ایجاد  و  عمومی  روابط  واحدهای  تشکیالتی  جایگاه  موضوع

 .عمومی روابط مشاور پست 

 ۵/۱۳۹۰/ ۲۳  مورخ  دم/ ۲۹۲۲/۱۱۰  شماره  بخشنامه  -۱۰

  هایهدستگا   در   حراست   واحدهای  تشکیالتی  ضوابط  موضوع

 .اجرایی

 ۱۱/۱۳۹۰/ ۱۲  مورخ  ۵۳۱۵۷/۲۰۰  شماره  بخشنامه  -۱۱

 .اداریهای مجتمع تفصیلی تشکیالت موضوع

 جدول   موضوع  سازمانیی  هاپست   سقف  تعیین  جدول  -۱۲

  مورخ   هـ۴۸۷۰۲ت/۱۷۶۴۴۱  شماره  نامهتصویب   در  مندرج

 نامه تصویب   به  توجه  با   ،(مهرآفرین  مصوبه)  ۱۳۹۱/ ۳۰/۹

 هیأت  ۱۳۹۲/ ۲۸/۷  مورخ   هـ۴۸۷۰۲ت/۱۳۰۹۴۵  شماره

 .وزیران محترم

  برای  ،«ج»  بند  در  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با   -۳  تذکر

  سازمانیی  ها پست   یا   واحدها   از  یک  هر  ایجاد  یا   و  اصالح

  اجرایی   هایهدستگا   شده،  لغوهای  بخشنامه  موضوع 

  معاونت  این  به  تأیید  و  بررسی  منظور  به  را  خود  پیشنهادهای

  شده   تفویض  اختیارات  قالب   در  که  صورتی  در  و  کنند  ارسال

 امکان   دستورالعمل  این  «ب»  و  «الف»  بندهای  در  مذکور

 وجود  مربوط  سازمانیی  هاپست   یا  و  واحدها   حذف  یا  ادغام 

 .نمایند اقدام رأساً دارد،

 هـ ۴۸۷۰۲ت/۱۷۶۴۴۱  شماره  نامهتصویب   لغو   با   -۴  تذکر

 سقف   ،(مهرآفرین  طرح  مصوبه )  ۱۳۹۱/ ۳۰/۹  مورخ

ی  هاپست   تعداد  به  اجرایی  هایهدستگا   سازمانیی  هاپست 

 صورتی  در.  گرددمی  باز  مهرآفرین  تصویب   از  قبل  سازمانی

  با  است   نموده  اقدامی  مصوب  آن   استناد  به  دستگاهی  که

 ماده   «ب »  و  «الف»  بندهای  مفاد   رعایت   با   و  الزم  توضیحات

  درخواست   مجددا  کشوری  خـدمات  مدیریت   قانون  ۴۵

  مدیـریت   قانون  ۲۹  ماده  الف   بند  اجرای  در  تا   نمایند

  از   پس   سازمانیی  هاپست   سقف  موضوع  کشوری،  خدمات 

  ارسال   وزیران  محترم  هیأت  تصویب   برای  تأیید  و  بررسی

 . شود

 : اجرا شیوه -د
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 تشکیالتی   تغییرات  از  نسخه  یک  اجرایی،  هایهدستگا   -۱

های فرم  قالب   در  را  دستگاه  مسئول  مقام   توسط  شده  تأیید

 درج  و  کنترل  برای  بخشنامه  این  پیوست   هفت   تا   یک  شماره

  مذکورهای  فرم  نمایند،می  ارسال  معاونت   این  به  سوابق  در

 قابل  www.mdhc.ir  نشانی  به  معاونت   این   سایت   در

 .باشدمی دسترسی

 تطبیق  در  را  شده  انجام  تشکیالتی  تغییرات  معاونت   این  -۲

 ظرف  که  صورتی  در.  نمایدمی  بررسی  بخشنامه  این  مفاد  با 

 این  سوی  از  اجرایی،  دستگاه  مکاتبه  وصول  از   پس  ماه   یک

  و  تأیید  منزله  به   نشود،  نظر  اعالم  ذیربط  دستگاه  به  معاونت

 .است  شده ایجاد تغییرات با  موافقت

 عملکرد   ارزیابی  و  ای  دوره های  بررسی  با   معاونت   این  -۳

  این   مفاد  رعایت   عدم  صورت  در  اجرایی،   هایهدستگا 

 قرار  تجدیدنظر  مورد  را  مذکور  اختیارات  تفویض  بخشنامه،

 .داد  خواهد

آزاد ریکعس  محمود

 

 استانداران   سوی   از   هاپست  ساماندهی  اختیار  خصوص  در  بخشنامه

 ( جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس   ۱۳۹۰/ ۶/ ۷  مورخ  ۲۰۰/ ۱۳۲۶۶  شماره بخشنامه )

-۶۵۳۶۵  شماره  بخشنامه  ۱  بند  الف   قسمت   اجرای  در

 تفویض   موضوع  جمهور،  رییس  ۱۳۸۹/ ۲۲/۳  مورخ  ۴۴۱۸۵

 به   استخدامی  و   اداری  امور  در   جمهور  رییس  اختیارات

  اقدامات   هماهنگی  حفظ   و  ایجاد  منظور  به  و  استانداران

  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   با   زمینه  این  در  استانداران

 . گرددمی ابالغ اجرا برای ذیل موارد  جمهور  رییس  انسانی

  بالتصدی ی  ها پست %  ۳۰  محل  از  ها پست   جایی جابه -۱

 ۳۶۲۷۱/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع  سازمانی  واحدهای

 از  خارج  واحدهای  ۲  شماره  جدول)  ۱۳۸۹/ ۱۳/۷  مورخ

  است هایی  دستگاه  از  جاییجابه  اولویت .  پذیرد  صورت(  مرکز

 .دارند بیشتری  بالتصدی سازمانیی  هاپست  که

 و   عنوان   تغییر  بر   صرفاً  اختیار  تفویض  بخشنامه -۲

 تغییر و دارد تأکید بالتصدی سازمانیی هاپست  جاییجابه

  شامل  را  مربوطه  واحدهای  ادغام   و  سازمانی  واحد  عنوان

 .شود نمی

  پست   انتقال   کشوری،   تقسیمات  عناصر   اساس  بر  -۳

 پایین  به  باال  از  سازمانی  مختلف  واحدهای  بین  در  سازمانی

 . نیست  مجاز  آن عکس و است  مجاز

 کیف   و  کم  به  توجه  با  سازمانیی  هاپست   عنوان  تغییر -۴

  در   جز  به  آنها   به  تخصیص  قابل   مشاغل  و  مربوط  وظایف

 :است  مجاز زیر موارد

 به   اصلی  مشاغل  به  مربوط ی  هاپست   عنوان  تغییر  -الف

ی هاپست )  خدماتی  و  پشتیبانی  مشاغل  به  مربوطی  هاپست 

  شورای  ۱۳۷۹/ ۳۱/۱  مورخ   ۴۶/۱۴  شماره  مصوبه  در  مندرج

 .آن بالعکس  و( اداری عالی

  و   غیرمدیریتی  سازمانیی  هاپست   عنوان  تغییر  -ب

 .سرپرستی و  مدیریتیی ها پست  به غیرسرپرستی

ی هاپست   به  علمی   هیأت ی  هاپست   عنوان  تغییر  -ج

 و  عالی  آموزش  مؤسسات  وها  دانشگاه  در  علمی  غیرهیأت

 .آن بالعکس و پژوهشی

 جهت  به  عنوان   تغییر  از  پس  سازمانیی  هاپست   عناوین -۵

 به  مربوطه  مشاغل  تصدی  مشاغل  تصدی  شرایط  با   تطبیق

  یا   کاردان  مانند  کلی  عناوین  قید  از  و   گردد  ذکر  کامل  طور

 . شود  خودداری کارشناس 
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  و   جانبازان  به  مربوط   نام،  با   سازمانی  پست   عنوان   تغییر -۶

  متناسب  دارند  عهده  بر  سازمانی  پست   تصدی  که  آزادگانی

 .است  مجاز تجربی و تحصیلی احراز شرایط با 

 برای   قبلی  مشاغل  با   همتراز  نام،  با  سازمانی  پست  ایجاد -۷

 از  آزاده  جانباز  کلی،  کارافتاده  از  انباز،  شهید،  مستخدمان

 تحمیلی  جنگ  و  اسالمی  انقالب  مفقوداالثر  و  کلی  کارافتاده

 با   ندارند  را  وقت   تمام  کار  انجام  توانایی  که  جانبازانی  و

 . است  بالمانع مربوط مقررات و  قوانین رعایت 

 واحدهای  سازمانیی  هاپست   عنوان  تغییر   و  جاییجابه -۸

 و  ضوابط  اساس   بر  باید  اجرایی  هایهدستگا   مرکز  از  خارج

 و   باشد  شهرستانی  و  استانی   واحدهای   موجودهای  شاخص

 مرکزی   سازمان   اطالع  و  هماهنگی  با   مذکور  جاییجابه

 رییس  انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   و  مربوطه 

 . شود انجام  جمهور

 دهکردی  فروزنده اله لطف

 

 ن )قائم مقام( ی بخشنامه انتصاب جانش 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۱۴۰۱/ ۲۴/۱مورخ   ۴۱۵۵)بخشنامه شماره  

تمام به  )  ییاجرا  هایهدستگا   یبخشنامه  ماده  ( ۵موضوع 

 ی ت خدمات کشور ی ریقانون مد

  یت وزرا و رؤسایف و تعدد عضویوظا   یبا توجه به گستردگ

ز  یها سازمان ریمستقل  نظر  و سییر  شوراها  در  جمهور 

افزاها  ونی س یکم ایو به منظور   یفایش سرعت و دقت در 

ف  ی از وظا   یشود بخش یها اجازه داده مامور محوله، به آن

واگذار با شرا  یقابل  را  زیخود  به  یط  معاونان    ی کیر  ا  یاز 

 :ض کنندیتفو  "نی جانش"مقامات همتراز آنها با عنوان  

وزارتخانه    -۱ هر  زیدر  مستقل  سازمان  نظر یا  ر 

صرفاً  سییر جانش ی جمهور،  م یک  شود ین  منصوب  .  تواند 

مسئول یاختض  یتفو سلب  موجب  تفویارات،  مقام  ض  یت 

 کننده نخواهد بود. 

اجرا  -۲ تشکیا  یدر  توسعه  هرگونه  بخشنامه،   یالتی ن 

د به صورت  ین با یشخص جانش   یممنوع است و پست سازمان

  هایهت ساختار دستگا ی ریمد  یو بانام در سامانه مل  یبیترک

 ثبت شود.  ییاجرا

جانش  -۳ زمان  ینیابالغ  صورت  تعبه  با  و  دقییدار  ق  ین 

ه در صفحه یارات، صادر شده و متن ابالغی ها و اختت ی مسئول

مربوط منتشر و در دسترس    ی رساناطالع  هایهدرگا   یاصل

گ قرار  جانشیعموم  عنوان  از  استفاده  و  ی رد؛   یهاپست ن 

، صرفاً در امور مربوط  یدر مکاتبات و مناسبات ادار  یبیترک

 ار مجاز است.ی ض اختی تفو نیبه ا

قب  یموارد  -۴ عضوی از  هیل  در  و ی ت  دولت  ئت 

مجامع،    ی ها ونی س یکم شوراها،  از  دسته  آن  و  مربوط 

و..ئت یه قوان.  ها  به موجب  برایکه  مقررات  و  شخص   ین 

ض ی ن شده است، قابل تفوییها تعن سازمانیا  یا رؤسایر  یوز

 .باشدمین

( ۲۹بند )ج( ماده )  ت ی در صورت ضرورت و با رعا   - تبصره 

امور   ی، به منظور هماهنگ یت خدمات کشوری ریقانون مد

 های هدستگا   یاستان   ین مقام واحدهایتوسط باالتر   یت یریمد

به    ییاجرا از واژه جانش یوابسته  ن  یک وزارتخانه، استفاده 

طریا  یبرا از  استان  در  فرد  وزین  مقام  ابالغ  بالمانع یق  ر 

 است.

 شود. یلغو م  ۱/۱۳۹۷/ ۲۸مورخ  ۲۹۹۸۶بخشنامه شماره 

 ی فیثم لطیم

 

https://shenasname.ir/
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 ار )مشاور( ی دست  ی ر ی کارگ امکان به 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۱۴۰۱/ ۲۴/۱مورخ    ۴۱۵۶)بخشنامه شماره  

(  ۵موضوع ماده )  ییاجرا  هایهدستگا   یبخشنامه به تمام

 ی خدمات کشور ت ی ریقانون مد

بهره منظور  ظرف  یریگبه  تجارب  یاز  و  نخبه  جوانان  ت 

ایمتخصص و  زمین  بهبود یجاد  در  آنها  مشارکت  نه 

زیسازمیتصم متن  شماره  یها،  بخشنامه  به   ۷۰۷۸۳۲ر 

میا  ۱۳۹۷/ ۱۸/۱۲مورخ   الحاق  مفاد  ین سازمان  و  شود 

 :ردیگیقرار م ۱تحت عنوان بند  یقبل

رؤسا  -۲» ز  ی ها سازمان  ی وزرا،  رنظر  یمستقل 

رؤسا سییر و  استانداران  دولت   ی جمهور،  با    یمؤسسات 

ق احکام  ینفر را از طر  ۵مجازند حداکثر    ی گستره کشور 

داخلی  یانشائ ابالغ  قوانی ا  چارچوب  در  مقررات ی،  و  ن 

مشاور«   /اریعنوان »دستر بهیط زیت شرا یمربوط و با رعا

 : ن کنندییتع

ف  یناً وظا یافراد مذکور، ع  یشده براف  یف تعریوظا .  ۲.۱

ا  یو    یا واحد موجود در نمودار سازمان ی ک پست  ی   یجار 

 رنده بخش عمده آن نباشد.یدربرگ

جاد  یا  ید ین دسته از افراد، پست جدیدر خصوص ا.  ۲.۲

 نخواهد شد.

ف  یق وظا ین دقییدار و با تعن ابالغ به صورت زمانیا.  ۲.۳

 ی ه در صفحه اصلیبالغها، صادر شده و متن ات یو مسئول 

مربوط منتشر و در دسترس عموم   ی رساناطالع  هایهدرگا 

 رد.«یقرار گ

 ی فیثم لطیم

 

 ( 31مقررات ماده ) 

 اجرایی  های هها و ضوابط تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای تقسیمات کشوری دستگا شاخص

 جمهور( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس   ۸۹/ ۱۳/۷مورخ   ۳۶۲۷۱/۲۰۰)بخشنامه شماره  

و  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  ۳۱و    ۲۹در اجرای مواد  

 هایهبه منظور نظم بخشیدن به تشکیالت تفصیلی دستگا 

ها، ضوابط و فرایند طراحی، بررسی و تأیید  اجرایی، شاخص

تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای خارج از مرکز تشکیالت  

رییسوزارتخانه نظر  تحت  مستقل  مؤسسات  و  ها،  جمهور 

به شرح  تدوین گردیده است که  و  تهیه  مؤسسات دولتی 

 .گردد پیوست ابالغ می

آن  تفصیلی  تشکیالت  فرمایید،  مقرر  است  خواهشمند 

شاخص رعایت  با  را  طراحی دستگاه  فرآیند  و  ضوابط  ها، 

این  ابالغ به  تأیید  و  بررسی  جهت  و  تنظیم  پیوست،  ی 

 .معاونت ارسال نمایند

حداقل   ی سازمانی مصوب،هاپست ضمناً تشکیالت و سقف  

پنجساله  برنامه  دو  از  پس  حداکثر  و  برنامه  یک  از  پس 

ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و متناسب با سیاست 

 .تصویب مجدد قرار خواهد گرفت 

اله فروزنده دهکردی لطف



 اجرایی   های ه های عمومی ناظر بر بررسی تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی دستگا سیاست :  (  ۱جدول شماره ) 

 عوامل ردیف

 مقررات مربوطناشی از قوانین و ی هامسؤولیتبر اساس وظایف و اختیارات و ها طراحی تشکیالت و مأموریت ۱

 وابسته  هایهو نظارت دستگا ریزیبرنامهانسجام و هماهنگی در امور سیاستگذاری،   ۲

 تفکیک وظایف و اختیارات اجرای از حوزه مرکزی و انتقال آنها به واحدهای استانی ۳

 استانی حذف کلیه وظایف تصدی در حوزه مرکزی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی یا واحدهای ۴

۵ 
آن بخش از امور حاکمیتی که طبق قوانین مربوط به مؤسسه دولتی وابسته محول شده است در تشکیالت وزارتخانه  

 سازماندهی نشود.

 استفاده از فنآوری اطالعات به عنوان یک ضرورت قرار گیرد.ها در انجام وظایف و فعالیت ۶

 شود. بینی پیشبرای ایجاد هماهنگی افقی در بین واحدهای مختلف حوزه مرکزی ساز و کارهای الزم  ۷

 عمومی و اولویت دار در موارد خاص ساختارهای موقت ایجاد شود.های  برای انجام سیاست ۸

۹ 
بایست مستقیماً تحت نظر رییس دستگاه باشد در نمودار سازمانی یا  میها واحدهایی که طبق قوانین و مقررات و یا ضرورت

 شوند. بینی پیشدر تشکیالتی تفصیلی 

۱۰ 
دولت، دادن اختیارات الزم به  های الزامات الزم برای رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم قانون نظیر واگذاری تصدی

 شود. بینیپیشنظیم تشکیالت مدیران دولتی، ایجاد تسهیالت برای بخش غیردولتی در ت

۱۱ 

انجام خدمات مورد نیاز دستگاه بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل از طریق  

قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر حمل و نقل، تعمیر و    ۱۷در مشاغل موضوع ماده  هاشرکتمناقصه یا عقد قرارداد با 

ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، نامه رسانی، پیشخدمتی، تلفنچی،  نگهداری خدمات رایانه 

 ماشین نویسی و امور تأسیسات. 

 اجرایی در حوزه مرکزی   های ه ضوابط بررسی تشکیالت تفصیلی دستگا :  (  ۲جدول شماره ) 

 شاخص ردیف

۱ 
  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری  ۲۹سطح دوم سازمانی موضوع بند ج ماده حداکثر تعداد واحدهای سازمانی سطح سوم به 

 باشد. ۱به 

 سازمانی بدون متصدی در حوزه مرکزی ی  هاپست% ۸۰حذف  ۲

 سازمانی حوزه مرکزی و انتقال آن به واحدهای استانی و عملیاتی در صورت نیازی هاپست% تعداد کل  ۲۰کاهش حداقل   ۳

 سازمانی بدون متصدی در امور پشتیبانی و خدماتی ی هاپستحذف  ۴

 % کارکنان دستگاه در حوزه مرکزی در مشاغل غیرحاکمیتی۲کاهش سالیانه  ۵

 سازمانی پشتیبانی دارای متصدیی  هاپستبا نام نمودن  ۶

 ممنوعیت ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی ۷

 مدیریتی و سرپرستی اختصاص یابد.ی  هاپستتواند به می سازمانی واحد مربوطی هاپست% تعداد کل  ۲۰حدکثر  ۸

۹ 
و  ۵مستقل تحت نظر رییس جمهور به ترتیب های و سازمانها و واحدهای سازمانی در وزارتخانه ها  حداکثر تعداد معاونت

 قبل نباید افزایش یابد. در عین حال تعداد معاونت نسبت به . باشدمی ۲۵

 .باشدمی ۱۵و  ۳و واحدهای سازمانی در مؤسسات دولتی به ترتیب ها  حداکثر تعداد معاونت ۱۰
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 مشاور ۲حداکثر تعداد مشاوران وزرا و معاونان رییس جمهور به ازای هر معاونت  ۱۱

 مشاور خواهد بود. ۴قانون مدیریت خدمات کشوری    ۷۱حداکثر تعداد مشاوران برای مقامات موضوع بند )هـ( ماده  ۱۲

 پست خواهد بود )به ازای هر معاون یک مشاور( ۳حداکثر تعداد مشاوران برای مؤسسات دولتی با گستره کشور حداکثر  ۱۳

 نمی شود. بینی پیشدر تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی پست کارشناس مسؤول  ۱۴

 ضروری است.ها بین المللی در همه وزارتخانه های امور همکاریایجاد پست قائم مقام وزیر در  ۱۵

 که ارباب رجوع و با حجم نسبتاً باال ضروری است.هایی ایجاد پست قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی در دستگاه ۱۶

 مشاغل حاکمیتی بر اساس ضوابط ابالغی تعیین گردد. ۱۷

 سازمانی ممنوع است.ی هاپستبکارگیری هر گونه نیروی قراردادی در  ۱۸

 است.  ۵به  ۱اصلی و تخصصی ی هاپستپشتیبانی )اداری و خدماتی( به ی هاپستنسبت  ۱۹

 وضعیت سازمانی حوزه مرکزی :  (  ۳جدول شماره ) 

 عنوان ردیف
تعداد در 

 وضعیت موجود

تعداد در وضعیت 

 پیشنهاد

توضیحات تفاوت )با ذکر 

 ضروری(

       سازمانی مصوب )کل( ی هاپست ۱

       سازمانی بالتصدیی هاپست ۱-۱

       ثابت ی هاپست ۲-۱

       موقتی هاپست ۳-۱

       با نام ی هاپست ۴-۱

       ترکیب پست ها ۲

       مدیریتیی هاپست ۱-۲

       سرپرستی ی هاپست ۲-۲

       کارشناسی ی هاپست ۳-۲

       هیأت علمیی هاپست ۴-۲

       عادی )غیرکارشناسی(ی هاپست ۵-۲

 وضعیت شاغلین 

 تعداد در وضعیت موجود  عنوان ردیف

   شاغلین رسمی  ۱

   شاغلین پیمانی ۲

   شاغلین قراردادی ۳

   سایر شاغلین  ۴

   جمع کل  
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 اجرایی   های هبررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی دستگا فرآیند طراحی، :  ( ۴جدول شماره ) 

 عوامل ردیف

۱ 

دستگاه بر اساس نمودار سازمانی ابالغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، 

  ۲و   ۱شماره و ضوابط تشکیالتی مندرج در جداول ها شرح وظایف واحدهای سازمانی را با رعایت سیاست

 کند. می تهیه و تنظیم

 نماید.تکمیل می ۳سازمانی و وضعیت شاغلین حوزه مرکزی را در جدول شماره ی هاپستدستگاه وضعیت  ۲

۳ 
  ۳و  ۲،  ۱سازمانی پیشنهادی برای هر واحد سازمانی را با توجه به جداول شماره ی هاپستدستگاه تعداد 

 نماید.می مشخص

۴ 

سازمانی هر واحد سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی و از واحدهای زیرمجموعه  ی هاپستدستگاه 

سمت چپ  های معاونتدر سمت راست نمودار به   هایمعاونتباالترین مقام دستگاه و سپس به ترتیب از 

 کند. می نمودار پیشنهاد

۵ 

گیرد و در  دار(، شماره پست تعلق میی با نام )ستارههاپستی مستخدمین رسمی، پیمانی و هاپستبه کلیه 

ها حضور فیزیکی در ی حالت اشتغال که مستخدم آن هاپستشود و صرفاً لحاظ می هاپستسرجمع و آمار 

شود درج می گیرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشکیالت تفصیلیمحل کار ندارد شماره پست تعلق نمی

 گردد.لحاظ نمی هاپستو در سرجمع و آمار 

 شود. یا )موقت( درج میی مستخدمین پیمانی بعد از عنوان پست عالمت )م( هاپستدر کنار  ۶

۷ 
شود ی حالت اشتغال در ردیف واحد سازمانی مربوط درج میهاپستی مستخدمین با نام به استثنای هاپست

 اید به نام متصدی آن پست باشد.حتما ب هاپستگونه و این 

۸ 
  گردندمی  قانون مدیریت خدمات کشوری که همطراز  ۷۱مشاور مقامات موضوع ماده  ی هاپستنیمی از 

 تواند با عالمت )هـ( یا )همطراز( در مجموعه تشکیالت تفصیلی مشخص گردند.می

۹ 

 بایست مدارک زیر را به این معاونت ارسال نمایند.میدستگاه برای بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی خود 

 نمودار سازمانی امضا و ابالغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  -

 ( ۳جدول تکمیل شده شماره ) -

 ۲و  ۱گرفته در مورد جداول شماره شرحی از اقدامات انجام -

 شرح وظایف واحدهای سازمانی -

 ی سازمانی واحدها هاپستعناوین  شماره و -

 ی بانامهاپستاحکام کارگزینی مستخدمین حالت اشتغال و مستخدمین دارای  -

 ها )تشکیالت اسمی موجود( ی دستگاه با ذکر متصدیان آن هاپستفهرست وضعیت موجود  -

۱۰ 
ای با  محلی را طی نامهدستگاه اجرایی مجموعه تشکیالت تفصیلی تهیه شده واحدهای شهرستانی، بخش و 

 نماید.جمهور ارسال میامضای باالترین مقام دستگاه برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۱۱ 

جمهور در هنگام بررسی تشکیالت  انسانی رییس ربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایهواحدهای ذی 

یا برگزاری جلسه یا دستگاه را داشته باشند، مراتب را به پیشنهادی دستگاه چنانچه نیاز به بررسی میدانی و 

 نماید.دستگاه اعالم می
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۱۲ 
ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر  ۳جمهور حداکثر ظرف مدت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 نماید.گاه اعالم میخود را در مورد مغایرت یا عدم مغایرت تشکیالت پیشنهادی با ضوابط تشکیالتی را به دست

۱۳ 

دستگاه موظف است نسبت به اصالح موارد مغایر اعالم شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

ماه از تاریخ وصول نامه معاونت مذکور اقدام نماید و مجددا تشکیالت اصالح شده جمهور ظرف مدت یک رییس

 را جهت تأیید به معاونت ارسال نماید. 

۱۴ 

جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه،  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

ای به دستگاه ابالغ  ربط تشکیالتی معاونت نموده و طی نامهتشکیالت تأیید شده را ممهور به مهر واحد ذی 

 نماید.می

۱۵ 
ی نمودن تشکیالت مصوب را به معاونت توسعه ماه گزارش عملیات ۳دستگاه موظف است حداکثر پس از مدت 

 جمهور ارسال نماید. مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 

 اجرایی در واحدهای خارج از مرکز  های ه ها و ضوابط تشکیالت تفصیلی دستگا شاخص 

 بخش(   - شهرستان   - )استان های عمومی ناظر بر بررسی تشکیالت تفصیلی واحدهای استانی  سیاست :  (  ۱جدول شماره ) 

 عوامل ردیف

۱ 
دار خدمات مستقیم و مستمر به مردم در محل و در گستره جغرافیایی کشور )شهرستان، بخش، دهستان(  دستگاه عهده

 باشد.

 های جدید و به صورت الکترونیکی باشد.انجام امور و ارایه خدمات مربوطه با استفاده از فنآوری ۲

۳ 
  ۲۴نامه اجرایی ماده آیین ۱۳های موضوع ماده اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در دستگاه از طریق روشهای تصدی 

 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بخش غیردولتی انجام شود.

 ها و خدمات قابل ارایه از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد.ارایه فعالیت ۴

 شهرستانی، اختیارات الزم از سوی مقامات مربوط به مسؤول واحد شهرستانی داده شود.در ایجاد واحدهای  ۵

۶ 
در صورت غیرضروری تشخیص دادن ادامه فعالیت واحد استانی، شهرستانی یا بخش، دستگاه ملزم به انحالل واحد  

 .باشدمیمربوط 

 تنظیم شرح وظایف و ایجاد هر گونه واحد سازمانی در چارچوب وظایف قانونی صورت پذیرد. ۷

 حداکثر برابر تعداد معاونان حوزه مرکزی خواهد بود. تعداد معاونان واحدهای استانی در دستگاه اجرایی  ۸

 ی سازمانیهاپستهای مربوط به سطوح سازمانی و ضرورت رعایت نسبت ۹

 ۳و   ۲های عمومی و اختصاصی مصوب در صفحات ضرورت تنظیم تشکیالت تفصیلی بر اساس شاخص ۱۰

۱۱ 
قانون مدیریت  ۱۶اجرایی که بر اساس قیمت تمام شده )موصوع ماده   هایهتنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از دستگا

 .باشدمیشوند بر عهده مدیران واحدهای مذکور خدمات کشوری( اداره می

 هیأت وزیران تعیین شده باشد.. ..مورخ. ...ینامه شمارهمشاغل حاکمیتی بر اساس ضوابط مندرج در تصویب ۱۲

 



 شناسنامه قانون|  ۱۰۸

 های عمومی بررسی تشکیالت دستگاه اجرایی در واحدهای خارج از مرکز شاخص :  (  ۲جدول شماره ) 

 عوامل ردیف

 ی سازمانی بدون متصدی واحدهای عملیاتیهاپست% ۳۰حذف حداقل   ۱

 ی سرپرستی و مدیریتی هاپست% ۲۰کاهش حداقل   ۲

 پشتیبانی و خدماتی ی سازمانی بدون متصدی در امور هاپستحذف  ۳

 % در سال برای واحدهای عملیاتی۴واگذاری مدیریت حداقل  ۴

 % کارکنان دستگاه در امور غیرحاکمیتی۲کاهش سالیانه  ۵

 ی سازمانی پشتیبانی دارای متصدیهاپستبا نام نمودن  ۶

 ممنوعیت ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی ۷

 سازمانی بدون متصدی در ستاد واحدهای استانیی  هاپست% ۸۰حذف  ۸

 ی مدیریتی و سرپرستی اختصاص یابد.هاپستتواند به ی سازمانی واحد مربوط میهاپست% تعداد کل  ۲۰حداکثر  ۹

 ی حاکمیتی هاپستتعیین دقیق تعداد  ۱۰

 ها نیست.واگذاری آنی مربوط به امور تصدی دستگاه که فعالً امکان هاپستتعیین تعداد  ۱۱

 های جدید در صورت درخواست ایجاد پست سازمانی ارایه مستندات قانونی مأموریت ۱۲

 ستادی هایهی حوزهاپستی مورد نیاز واحدهای صف از طریق کاهش هاپستتأمین بخشی از  ۱۳

 % در ستاد استان۳۰عملیاتی به نسبت ها و واحدهای ی ستادی در مرکز استان به شهرستانهاپستانتقال  ۱۴

 قانون مدیریت خدمات کشوری  ۲۴ی واحدهای عملیاتی ناشی از فرایند واگذاری موضوع ماده هاپستحذف  ۱۵

 ی اصلی و تخصصی یک به پنج باشد. هاپستی پشتیبانی )اداری و خدماتی( به هاپستنسبت  ۱۶

فعالیت دستگاه در خارج از مرکز )به منظور ایجاد واحدهای سازمانی در سطوح  های اختصاصی برای  شاخص :  (  ۳جدول شماره ) 

 شهرستان و بخش( 

 عوامل تأثیرگذار در فعالیت دستگاه در واحدهای مربوط به عناصر تقسیمات کشوری  -۱

 نحوه محاسبه امتیاز حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

۱       

۲       

۳       

۴       

۵       

۶       

۷       

۸       

۹       

   ۱۰۰جمع    ۱۰
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 :میزان امتیاز -۲

 حداقل امتیاز برای ایجاد نمایندگی  -

 حداقل امتیاز برای ایجاد اداره -

ی سازمانی مورد نیاز برای هر یک از  هاپستبندی و  های توسط دستگاه درجه متناسب با حجم و تنوع وظایف، ادارات یا نمایندگی -

 شود.درجات مربوط برای تأیید پیشنهاد می

 مستقیم به مردم باشد.توسعه و ضرورت ادامه خدمات  هایبرنامهها باید بیانگر نوع وظایف، حجم عملیات، تکالیف این شاخص -

 بایست بر اساس عوامل مؤثر بر آن تعیین و امتیازبندی شود.امتیاز مربوط به هر شاخص می -

 دستگاه تأییدکننده دستگاه پیشنهاد دهنده 

 : وزارت/ سازمان

 :یختار: خانوادگینام و نام 

 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 :یختار: خانوادگینام نام و 

  ۱۳۸۸/ ۱۲/ ۲۷ک مورخ  ۴۳۹۱۱/ت ۲۶۲۷۷۳نامه شماره  تصویب   ۵سازماندهی واحدهای عملیاتی موضوع ماده  :  (  ۴جدول شماره ) 

 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 

 :شوددهی میبندی و سازمانواحدهای عملیاتی بر اساس فرم نمونه زیر درجه

         دامنه تغییر

         عنوان پست سازمانی/ درجه
          
          
          

 :توضیح

ی( مورد نیاز متناسب با درجه  هاپستشوند و مشاغل )بندی میمتناسب با دامنه تغییر شاخص، واحدهای عملیاتی دستگاه درجه

 گردد.شده در جدول ذکر میتعیین

واحد عملیاتی بیش از یک مورد باشد جدول ترکیبی توسط دستگاه تنظیم و پس از تکمیل  های فعالیت  در صورتی که تعداد شاخص

 گردد.برای تأیید ارسال می

 دستگاه تأییدکننده دستگاه پیشنهاد دهنده 

 : وزارت/ سازمان

 :یختار: خانوادگینام و نام 

 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 :یختار: خانوادگینام نام و 

 

 ی سازمانی مصوب در واحدهای استانی، شهرستانی و بخش وزارت/ سازمان/ مؤسسه ها پست تعداد    - ۵جدول شماره  

 ردیف
نام  

 استان

ی سازمانی هاپست

ستاد اداره کل در 

 مرکز استان

ی سازمانی هاپست

 واحدهای شهرستانی 

ی سازمانی در هاپست

سایر واحدهای  

 تقسیمات کشوری

 جمع
ی هاپستتعداد 

 سازمانی در هر استان



 شناسنامه قانون|  ۱۱۰

 بالتصدی باتصدی  بانام موقت ثابت  بانام موقت ثابت  بانام موقت ثابت  بانام موقت ثابت 

۱                               

۲                               

۳                               

۴                               

۵                               

 

 اجرایی   های ه فرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی ستاد استانی دستگا :  ( ۶جدول شماره ) 

 عوامل ردیف

۱ 
بندی  درجهها را حداقل در سه درجه، ها موظفند ستاد استانها برای طراحی تشکیالت تفصیلی ستاد استاندستگاه

 کنند.

۲ 
بایست به تأیید معاونت توسعه باشند که میهای فعالیت دستگاه در حد کالن استان میبندی، شاخصمالک درجه

 جمهور برسد.مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۳ 
این پیوست  ۲و  ۱های مندرج در جداول شماره های به تأیید رسیده و با توجه به سیاستدستگاه بر اساس شاخص

 نمایند. ها اقدام میدستورالعمل، نسبت به تنظیم تشکیالت تفصیلی ستاد استان

۴ 
  ۲و  ۱ی سازمانی پیشنهادی برای هر واحد سازمانی ستاد استانی را با توجه به جداول شماره هاپستدستگاه تعداد 

 نماید.مشخص می ۵و 

۵ 

ی سازمانی هر واحد سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی و از واحدهای زیرمجموعه باالترین  هاپستدستگاه 

سمت چپ نمودار  هایمعاونتدر سمت راست نمودار به  هایمعاونتمقام استانی دستگاه و سپس به ترتیب از 

 کند. پیشنهاد می

۶ 

گیرد و در سر دار(، شماره پست تعلق می)ستاره  ی با نامهاپستی مستخدمین رسمی، پیمانی و هاپستی به کلیه

ها حضور فیزیکی در محل کار ندارد  ی حالت اشتغال که مستخدم آنهاپستشود و صرفاً لحاظ می هاپستجمع 

شود و در سرجمع و آمار گیرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشکیالت تفصیلی درج میشماره پست تعلق نمی

 گردد. لحاظ نمی هاپست

 شود. میی مستخدمین پیمانی بعد از عنوان پست عالمت )م( یا )موقت( درج هاپستدر کنار  ۷

۸ 
شود و  ی حالت اشتغال در ردیف واحد سازمانی مربوط درج میهاپستی مستخدمین با نام به استثنای هاپست

 حتما باید به نام متصدی آن پست باشد. هاپستگونه این

۹ 

 ارسال نمایند. بایست مدارک زیر را به این معاونت دستگاه برای بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی ستاد استان می

 ( ۵جدول تکمیل شده شماره ) -

 ۲و  ۱گرفته در مورد جداول شماره شرحی از اقدامات انجام -

 شرح وظایف واحدهای سازمانی -

 ی سازمانی واحدها هاپستشماره و عناوین  -

 ی بانامهاپستکارگزینی مستخدمین حالت اشتغال و مستخدمین دارای  -

 ها )تشکیالت اسمی موجود( دستگاه با ذکر متصدیان آن ی هاپستفهرست وضعیت موجود  -
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۱۰ 
ای با امضای باالترین مقام دستگاه دستگاه اجرایی مجموعه تشکیالت تفصیلی تهیه شده ستاد استانی را طی نامه

 نماید.جمهور ارسال میبرای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۱۱ 

جمهور در هنگام بررسی تشکیالت پیشنهادی انسانی رییس توسعه مدیریت و سرمایهربط معاونت واحدهای ذی 

دستگاه چنانچه نیاز به بررسی میدانی و یا برگزاری جلسه یا دستگاه را داشته باشند، مراتب را به دستگاه اعالم  

 نماید.می

۱۲ 
اه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر خود  م ۳جمهور حداکثر ظرف مدت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 نماید.را در مورد مغایرت یا عدم مغایرت تشکیالت پیشنهادی با ضوابط تشکیالتی را به دستگاه اعالم می

۱۳ 
جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه،  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 نماید. ای به دستگاه ابالغ میربط تشکیالتی معاونت نموده و طی نامهه مهر واحد ذی تشکیالت تأیید شده را ممهور ب 

۱۴ 
جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه،  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 نماید. ای به دستگاه ابالغ مینامهربط تشکیالتی معاونت نموده و طی تشکیالت تأیید شده را ممهور به مهر واحد ذی 

۱۵ 
ماده گزارش عملیاتی نمودن تشکیالت مصوب را به معاونت توسعه  ۳دستگاه موظف است حداکثر پس از مدت 

 جمهور ارسال نماید. مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 

 اجرایی   های هشهرستانی و بخش دستگا فرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی واحدهای  :  (  ۷جدول شماره ) 

 عوامل ردیف

۱ 
ها یا  ، ابتدا شاخص۳بایست بر اساس جدول شماره دستگاه برای حضور و ایجاد واحد سازمانی در شهرستان و بخش می

 جمهور برساند.فعالیت دستگاه را تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۲ 

های تأییدشده،  ی مورد نیاز واحدهای شهرستانی و بخش دستگاه بر اساس شاخصهاپستسازمانی و تعداد  سطح واحد

تنظیم و    ۲و   ۱ها و ضوابط مندرج در جداول شماره تعیین و تشکیالت تفصیلی شهرستان و بخش با رعایت سیاست

 گردد.جمهور ارسال میبرای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۳ 

در صورتی که دستگاه اجرایی در سطوح شهرستان، بخش و واحدهای محلی )شهر و روستا(، واحد عملیاتی موضوع 

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را  ۱۲/۱۳۸۸/ ۲۷ک مورخ ۴۳۹۱۱/ت ۲۶۲۷۷۳نامه شماره تصویب  ۵ماده 

تنظیم و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و  های واحدهای مذکور را ، شاخص۴داشته باشد، مطابق جدول شماره 

ها، تشکیالت واحدهای عملیاتی بر اساس آن کنند و پس از تأیید شاخصجمهور ارسال میسرمایه انسانی رییس

 شود.جمهور ارسال میها تنظیم و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسشاخص

۴ 
های  ی سازمانی پیشنهادی برای شهرستان، بخش و واحدهای محلی را با توجه به شاخصهاتپس دستگاه سطح و تعداد 

 نماید. شده مشخص میتأیید 

۵ 

گیرد و در سرجمع و  دار(، شماره پست تعلق میی با نام )ستارههاپستی مستخدمین رسمی، پیمانی و هاپستبه کلیه 

ها حضور فیزیکی در محل کار ندارد شماره اشتغال که مستخدم آنی حالت هاپستشود و صرفاً لحاظ می هاپستآمار 

  هاپستشود و در سرجمع و آمار گیرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشکیالت تفصیلی درج میپست تعلق نمی

 گردد. لحاظ نمی

 . شودیا )موقت( درج می ی مستخدمین پیمانی بعد از عنوان پست عالمت )م( هاپستدر کنار  ۶
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۷ 
شود و  ی حالت اشتغال در ردیف واحد سازمانی مربوط درج میهاپستی مستخدمین با نام به استثنای هاپست

 حتما باید به نام متصدی آن پست باشد. هاپستگونه این

۸ 

این  بایست مدارک زیر را به دستگاه برای بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی واحدهای شهرستانی، بخش و محلی، می

 معاونت ارسال نمایند.

 ( ۵جدول تکمیل شده شماره ) -

 ۲و  ۱گرفته در مورد جداول شماره شرحی از اقدامات انجام -

 شرح وظایف واحدهای شهرستانی، بخش و محلی حسب مورد -

 ی سازمانی واحدها حسب موردهاپستشماره و عناوین  -

 ی بانامهاپستکارگزینی مستخدمین حالت اشتغال و مستخدمین دارای  -

 ها )تشکیالت اسمی موجود( ی دستگاه با ذکر متصدیان آن هاپستفهرست وضعیت موجود  -

۹ 
ای با امضای  دستگاه اجرایی مجموعه تشکیالت تفصیلی تهیه شده واحدهای شهرستانی، بخش و محلی را طی نامه

 نماید.جمهور ارسال میانسانی رییسباالترین مقام دستگاه برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

۱۰ 
جمهور در هنگام بررسی تشکیالت پیشنهادی دستگاه انسانی رییس ربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایهواحدهای ذی 

 نماید.چنانچه نیاز به بررسی میدانی و یا برگزاری جلسه یا دستگاه را داشته باشند، مراتب را به دستگاه اعالم می

۱۱ 
ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر خود را   ۳جمهور حداکثر ظرف مدت ت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسمعاون

 نماید.در مورد مغایرت یا عدم مغایرت تشکیالت پیشنهادی با ضوابط تشکیالتی را به دستگاه اعالم می

۱۲ 

ت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه موظف است نسبت به اصالح موارد مغایر اعالم شده توسط معاون

ماه از تاریخ وصول نامه معاونت مذکور اقدام نماید و مجددا تشکیالت اصالح شده را جهت جمهور ظرف مدت یک رییس

 تأیید به معاونت ارسال نماید.

۱۳ 
پیشنهادی دستگاه،  جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 نماید. ای به دستگاه ابالغ میربط تشکیالتی معاونت نموده و طی نامهتشکیالت تأیید شده را ممهور به مهر واحد ذی 

۱۴ 
ماه گزارش عملیاتی نمودن تشکیالت مصوب را به معاونت توسعه مدیریت  ۳دستگاه موظف است حداکثر پس از مدت 

 ال نماید. جمهور ارسو سرمایه انسانی رییس

 

 ی استان   ی واحدها  ی عدم جواز استفاده از عنوان سازمان برا 

 س جمهور( ییر  ی ه انسان ی ت و سرما ی ری معاونت توسعه مد ۱۳۸۹/ ۱۱/ ۲مورخ   ۵۶۶۱۶)بخشنامه شماره  

 ی ها و مؤسسات دولتبخشنامه به وزارتخانه

 یت خدمات کشور یری قانون مد   ۲۹( ماده  یبند )   یدر اجرا

  یی اجرا  هایهر دستگا ی ها و سا وزارتخانه  یسازمان  یواحدها

استان مراکز  استثناء  در  )به  در ها استانداریها  حداکثر   )

شوند، لذا استفاده از عنوان یم  یسطح اداره کل سازمانده 

ست و یمجاز نها  مستقر در استان  یواحدها  یسازمان برا

عناو در  واحدها یچنانچه  سازمان   یسازمان   ی ن  عنوان  از 

ت ی ریاست متناسب با سطح مد  یاستفاده شده است، ضرور

 ند.ی مصوب نسبت به اصالح آن اقدام نما 

 لطف الل فروزنده 
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 یها و مؤسسات دولت وزارتخانه  ی ستاد مرکز   ی عموم  ی واحدها  ی ضوابط سازمانده

 کشور(   ریزیبرنامه ت و  ی ر یسازمان مد   ۵/۱۳۹۵/ ۶مورخ    ۶۴۳۳۵۶)بخشنامه شماره  

 یها و مؤسسات دولت ه وزارتخانهیبخشنامه به کل

ن جلسه ی کصد و هفتاد و سومیمصوبه  (  ۵بند )  یدر اجرا

ابالغیادار  یعال  ی شورا موضوع  شماره  ی،    ۴۸۸۹۱/۲۰۶ه 

ضوابط  یر  ۱۳۹۴/ ۶/۴مورخ   جمهور،  محترم  است 

و وزارتخانه  یستاد مرکز  ی عموم  یواحدها  یسازمانده ها 

 :گرددیاجرا، ابالغ م یر برایبه شرح ز یمؤسسات دولت 

  ی عموم  یو واحدها   ی عمومهای  ت یف، فعال ی ف وظا یتعر  -۱

 :یها و مؤسسات دولت وزارتخانه

وظا  از  دسته  فعالیآن  و  براهایی  ت یف  که   یهستند 

مأمور  یبان یپشت  سازمان   ی اصلهای  ت ی از  ساختار   یدر 

ا  یی واحدها .  شوندمی  یسازماندهها  دستگاه گونه یکه  ن 

 دهی نام  یرا به عهده دارند، واحد عموم ها  ت ی ف و فعال یوظا 

 شوند.می

 :یعموم یواحدها یف ضوابط سازمانده یتعر -۲

  ی هات ی ف و فعال یوظا   یبند ک و دستهیعبارت است از تفک

ن ی که ا  ییواحدها   یسازمان گاه  ین سطح و جا ییو تع  یعموم

 خواهند شد. یف در آن واحدها، سازماندهیوظا 

تنظ  ی کلهای  است یس  -۳ بر  تشکیناظر  واحدهایم   یالت 

 : یعموم

متجانس و همسو  های  ت ی ف و فعالیوظا   یع حداکثریتجم  -

 .یک واحد سازمانیدر 

واحدها   - تعداد  مستق  یسازمان   ی کاهش  نظر  م ی تحت 

 ن مقام دستگاه. یباالتر

تعداد  - سازمان  هاپست کاهش  مراتب   یو سطوح  )سلسله 

 (یادار

 :یعموم یسازمان یتعداد واحدها  -۴

در    یف عمومی که عهده دار وظا   یسازمان   ی تعداد واحدها 

مرکز نبا  یستاد  هستند  از  یدستگاه  واحدها،   %۲۵د  کل 

 د. یتجاوز نما 

 :ییاجرا هایهسطح دستگا  -۵

در سه سطح )الف(، )ب( و )ج( به شرح   ییاجرا  هایهدستگا 

 :شوندمی بندیطبقهر یز

)الف(   نظر ها  وزارتخانه:  سطح  تحت  مستقل  مؤسسات  و 

 جمهور.سیرئ

ت آنها در  یگستره فعال   -۱هستند که    یمؤسسات:  سطح )ب(

دولت را به   یت یف حاکمیانجام وظا   -۲سطح کشور است  

 ید ناخالص ملی آنها بر تول  یرگذاریزان تأثیم(  ۳.  عهده دارند

 اد است.یز

 . یر مؤسسات دولتی سا : سطح )ج(

واحدها   ها استانداری  یعموم  یواحدها :  تبصره    ی مشابه 

 شوند.می مؤسسات سطح )ب( محسوب  یعموم

که در حال حاضر    یعموم  یها ت ی ف و فعالیق وظا یمصاد  -۶

و   مستقل  صورت  ترکیبه  و    یبیا  واحدها  قالب  ا  یدر 

دستگاه  ی سازمان  یهاپست  ساختار  دارند، در  وجود  ها 

 : عبارتند از

وز  -۱ ریحوزه  باالتریر/  دستگاه  یاست/  مقام  روابط   -۲ن 

ارتباطات   ،فاتی، تشر یرسان و اطالع  ی)روابط عموم   ی عموم

 - ۵ها  امور استان  یهماهنگ  -۴الملل  نیامور ب  -۳(  یمردم

ارزی ریمد  ( عملکرد  بازرس   یاب یت  رسیعملکرد،  و   یدگی ، 

 ی دگ یرسهای  أتیه  یهماهنگ   -۶ات(  ی به شکا   ییپاسخگو 

ادار ت بحران یریمد  -۸رعامل  یپدافند غ   -۷  یبه تخلفات 

)هیگز  -۱۰حراست    -۹ مرکزینش  هسته   ، نش یگز  یأت 

مجلس  -۱۲  یحقوق   -۱۱نش(  یگز و   –  ۱۳امور  برنامه 
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تلف،  یزیر بودجه )طرح و برنامه، برنامه ق بودجه(  یبودجه، 

، توسعه یو تحول ادار  ی)نوساز   یو تحول ادار  ینوساز  -۱۴

آمار و   -۱۵الت و روش ها(  ی، تشک یت و تحول اداری ریمد

)فنآور  یفنآور  -۱۶اطالعات   ارتباطات  و   یاطالعات 

ادار تحول  و  ارتباطات  و   یفنآور  -یاطالعات،  اطالعات 

ه  یتوسعه سرما   -۱۷(  ی ک یارتباطات، توسعه خدمات الکترون

انسان  ی انسان منابع  اداری)توسعه  امور  کارگزی،  ،  ینی، 

بهساز  آموزش،  بیاستخدام،  کارکنان(  ی،  رفاه  و   -۱۸مه 

پشت   یبان یپشت  و خدمات،  فن  یبانی)تدارکات   / ی و خدمات 

مال   -۱۹(    یرفاه  /یادار مال  یامور  امور  ی )امور  و   یمال، 

سارخانهیدب   -۲۰(  یحساب یذ و  فعال ی ها  خدمات   ی هات ی ر 

 گر. ید  یعموم

بند  -۷ فعالی وظا   ی گروه  و  تع  یعموم  یها ت ی ف  ن یی و 

ف  ین وظا یعهده دار ا  یسازمان  یا واحدها یگاه واحد و  ی جا 

ت ی ل رعا یکه با توجه به تجانس و همسو بودن آنها و به دل

واحدها تعداد  )حداکثر   یعموم  ینسبت  واحدها  کل  به 

 :ر است یگر را دارند، به شرح زیت ادغام با همدی قابل( ۲۵%

ر/ یر نظر وزیز  یعموم   یهات یف و فعالی وظا   یگروه بند   -الف

 :ن مقام دستگاهیا باالتریس و ییر

بند وز:  اول  یگروه  ریحوزه  و  ییر/  باالتریس  مقام  یا  ن 

ب  -یروابط عموم   -دستگاه المللیامور  امور   یهماهنگ   -ن 

 استان ها

ا مستقل صرفًا یو    یب ین الملل اعم از ترکیامور ب  -۱تذکر  

پیشدستگاه  یبرا دارامی  بینیهایی  که  ف  یوظا   یشود 

 مربوطه باشند.   یقانون

ا مستقل  یو    یبیاعم از ترکها  امور استان  یهماهنگ  -۲تذکر  

است و   بینی پیشسطح )الف( قابل    هایهدستگا   یصرفاً برا

صورت  هایهدستگا   یبرا در  )ب(   بینیپیشقابل    یسطح 

، یت خدمات کشور یری قانون مد  ۳۰است که به استناد ماده  

 ی ع در واحدها ی آنها از تجم  یا منطقه ای و    یاستان   یواحدها

و    ی استان ری وزارتخانه  نظر  تحت  مستقل  سازمان  س ییا 

ب خود،  مربوطه  هجمهور  مصوبه  استناد  وزیه  ران،  یأت 

 شده باشند.  یمستثن 

هماهنگی وظا   -۳تذکر   به  مربوط  استان  یف  در ها  امور 

  ص دستگاه،ی سطح )الف( و )ب(، حسب تشخ  هایهدستگا 

وزمی حوزه  در  و  یر/ری تواند  توسعه ی است  معاونت  در  ا 

 شود.  یسازمانده  یه انسان یت و سرمای ریمد

های أتیه  یهماهنگ  - ت عملکردیری مد  -:دوم  یگروه بند

 یبه تخلفات ادار یدگ یرس

صورت   -۱تذکر   دل  یدر  به  رعا ی که  تعداد یل  نسبت  ت 

از کل واحدها( و سقف مقرر   %۲۵)سقف    یعموم  یواحدها

جاد ی، ایت خدمات کشور یری قانون مد  ۲۹در بند )د( ماده  

ا  یسازمانهای  واحد وظا یهر    یبرا  یجداگانه  از  ف ی ک 

بندشمرده شده   گروه  در دستگاههای  یدر  و دوم  ها  اول 

ایم در  نباشد،  بعضیسر  تمامی و    ی ن صورت  و یوظا   یا  ف 

مذکور  های  یک از گروه بند یدرج شده در هر  های  ت یفعال 

دو گروه مزبور های  ت ی ف و فعال یو در صورت ضرورت، وظا 

ک واحد یا در  یگر ادغام شده و در واحدها و  یز با همدین

 شوند.می یسازمانده  یسازمان 

بند بحرانی ریمد:  سوم  ی گروه  غ  -ت   -رعامل ی پدافند 

 حراست

که به عنوان هایی  رعامل در دستگاهیامور پدافند غ   -۱تذکر  

عموم یفعال  ضرورتاً  یتلق  یت  و  فعال یبامی  شده  ت  یست 

 ی ک یت  ی رعامل“ با مسئولیته پدافند غید، در قالب ”کمی نما 

ل جلسات و  یانجام امور تشک   یبراجادشده و  ین ایاز معاون 

دب  ی ر یگیپ ای مصوبات،  عنوان    یرخانه  تحت  مورد  حسب 

رعامل“ حداکثر در سطح اداره  یته پدافند غیرخانه کمی”دب 

ت بحران )در صورت  ی ریا با مدیر نظر معاون مربوطه و  یز

ت بحران، یریوجود( ادغام شده و در صورت عدم وجود مد 

 شود.می  جادی تگاه اص دس ی در حراست دستگاه حسب تشخ

از   یبرخهای  ت ی ف و فعالیت وظا یچنانچه محور  -۲تذکر  

تواند یباال باشد، دستگاه م  یتیب امنیضر  یداراها  دستگاه
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کمیدب غیرخانه  پدافند  واحد یته  عنوان  تحت  را  رعامل 

ن مقام دستگاه و یا باالتری ر و  یر نظر وز یمستقل ز  یسازمان 

ت سقف تعداد ی مربوطه با رعا   هایمعاونت از    یکیر نظر  یا زی

ت ی ریقانون مد  ۲۹مقرر در بند )د( ماده    یسازمان  یواحدها

 د. ینما  ی نی بشی ، پییو سطح دستگاه اجرا یخدمات کشور 

ت ی ریانجام امور مربوط به مد  ی برا  یواحد سازمان   -۳تذکر  

آنها جاد  ی ا  یبرا  یکه الزام قانون   هاییدستگاهبحران صرفاً در  

که متناسب    یدر صورت.  باشدمی  ینی ب شیوجود دارد، قابل پ

ک دستگاه ی  یت بحران برایریبا حجم کار، واحد مستقل مد 

در    یک واحد سازمانی ن صورت به عنوان  یجاد شود، در ایا

تع ماده  نییسقف  )د(  بند  در  مد  ۲۹شده  ت ی ریقانون 

 شود. یمحسوب م یخدمات کشور 

بند گز:  چهارم    یگروه  هدبی  –نش  یهسته  أت یرخانه 

 نش یگز یمرکز

أت یرخانه هینش و دب یهسته گز  یگاه سازمانیجا   -۱تذکر  

زمی  نشیگز  یمرکز وزی تواند  نظر  )یر  باالتریر  مقام ی ا  ن 

ت و منابع در یریر نظر معاونت توسعه مدیا ز یدستگاه( و  

و    هایهدستگا  )ب(  و  )الف(  کل/مدیسطح  اداره  ت ی ریا 

سطح )ج( حسب    هایهت و منابع در دستگا ی ریتوسعه مد

 شود. ین مقام دستگاه سازماندهیا باالتریر و ی ص وزیتشخ

رخانه ینش و دبیدر صورت وجود تواماً هسته گز  -۲تذکر  

ر نظر ینش زیهسته گز  ها، نش در دستگاهیگز  یأت مرکزیه

 ت خواهد کرد.ی نش فعالیگز یأت مرکزیه

بند   -ب فعالی وظا   یگروه  و  نظر یز  یعموم  یها ت ی ف  ر 

مد توسعه  و  ی ریمعاونت  منابع  و  /مدیت  کل  اداره  ت ی ریا 

 :سطح )ج( هایهت و منابع در دستگا ی ریتوسعه مد

 - یو تحول ادار  ینوساز  -برنامه و بودجه:  اول  یگروه بند

اطالعات  و  وظا   یفنآور   -آمار  و  ارتباطات  و  ف  یاطالعات 

 مشابه   یعموم

  ی ذکرشده در گروه بندهای  ت ی ف و فعالیوظا   یتمام:  تبصره  

در   سازمان یمزبور،  واحد  عنوان    یک  ، یزیربرنامه"تحت 

الکترون  ی نوساز ع شده و در یتجم  "یک ی و توسعه خدمات 

ز  هایهدستگا  )ب(  و  )الف(  توسعه ی سطح  معاونت  نظر  ر 

و  ی ریمد دستگا ت  در  و  )ج(  هایهمنابع  نظر یز  ،سطح  ر 

 شوند.می ین مقام دستگاه سازماندهیباالتر

محدود   -۱تذکر   نداشتن  و  ضرورت  صورت  تعداد  یدر  ت 

ت  ی ز رعا یاز کل واحدها( و ن  %۲۵)سقف    یعموم  یواحدها

ماده   )د(  بند  در  مقرر  مد  ۲۹سقف  خدمات  یر یقانون  ت 

تواند به طور  می  اطالعات و ارتباطات  ی، واحد فنآوری کشور 

 جاد شود. یمستقل ا

صورت   -۲تذکر   وظا   یدر  دار  عهده  دستگاه  ف ی که 

امور برنامه  "توان  می  باشد،  یو موضوع   یتخصص  ریزیبرنامه

بودجه ارتباطات  ی فنآور"  ،"و  و  و  "و    "اطالعات  آمار 

 یتخصص   هایمعاونت ا  ی ز در معاونت مزبور و  یرا ن   "اطالعات

 نمود. یگر سازمانده یربوط دم

صورت   -۳تذکر   دل  یدر  به  رعا ی که  تعداد یل  نسبت  ت 

از کل واحدها( و سقف مقرر   %۲۵)سقف    یعموم  یواحدها

جاد ی، ایت خدمات کشور یری قانون مد  ۲۹در بند )د( ماده  

سازمان  ا   یواحد  عنوان    یجداگانه  ،  یز یربرنامه"تحت 

الکترون   ی نوساز خدمات  توسعه  دستگا   "یک یو    هایهدر 

و   )ب(  میسطح  )ج(  سطح  ایا  در  نباشد،  صورت  یسر  ن 

فعالیوظا  و  وظا یاهای  ت ی ف  در  واحد  فعالین  و  های  ت ی ف 

 شود. می ر ادغامیدوم به شرح ز یدرج شده در گروه بند 

بند سرما :  دوم  یگروه  انسانیتوسعه  منابع    یه  )توسعه 

،  ی، استخدام، آموزش، بهساز ینی، کارگزی، امور اداری انسان

کارکنان(یب رفاه  و  خدمات،    یبان ی پشت  -مه  و  )تدارکات 

 ها رخانهیدب-(  یرفاه /یادار /یو خدمات فن یبان یپشت 

دوم، در   یف شمرده شده در گروه بندی وظا   یتمام  -۱تذکر  

سازمانی واحد  عنوان    یک  انسان  "تحت  منابع  و   یتوسعه 

 شوند.می یسازمانده "یبان یپشت 

محدود   -۲تذکر   نداشتن  و  ضرورت  صورت  تعداد  یدر  ت 

ت  ی ز رعا یاز کل واحدها( و ن  %۲۵)سقف    یعموم  یواحدها
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ماده   )د(  بند  در  مقرر  مد  ۲۹سقف  خدمات  یر یقانون  ت 

پژوهش(ی کشور  و  )آموزش  آموزش  واحد  واحد  نی  و   ،  ز 

امی  یبان یت پش  ایتوانند به طور مستقل  ن یجاد شوند و در 

انسان منابع  توسعه  واحد  عنوان  پشت  یصورت  به    یبانی و 

حسب    انسانی   منابع  توسعه   ا یو    یبانیو پشت  یع انسانی منا 

 ابد.یمی رییمورد تغ

، در صورت وجود واحد  یف مربوط به امور رفاهیوظا :  تبصره  

پشت پشت می  ،ی بانیمستقل  قسمت  در  ز ین  یبان یتواند 

 شود. یسازمانده

ن مقام دستگاه  یا باالتری ر و  یص وزیدر صورت تشخ-۴تذکر  

نش در معاونت توسعه یف مربوط به گزیبر انجام وظا   یمبن

 یت سقف تعداد واحدها ی ت و منابع، در صورت رعا ی ریمد

ماده  (  %۲۵)حداکثر  ی عموم )د(  بند  ت ی ریقانون مد  ۲۹و 

کشور  امی  ،یخدمات  به  نسبت  مستقل یتوان  واحد   یجاد 

ف  ین وظا ین صورت، ایر اینش اقدام نمود و در غیگز  یبرا

خواهد    یسازمانده   یبان یو پشت   یدر واحد توسعه منابع انسان

 شد.

بند مال   -سوم  یگروه  مالیامور  مال  ، ی)امور  و   یامور 

 (یحساب یذ

صورت   -۱تذکر   دل  یدر  به  رعا ی که  تعداد یل  نسبت  ت 

از کل واحدها( و سقف مقرر   %۲۵)سقف    یعموم  یواحدها

جاد ی، ایت خدمات کشور یری قانون مد  ۲۹در بند )د( ماده  

سازمان  ا  یواحد  مالیوظا  یبرا  یجداگانه  امور  در    یف 

ایمها  دستگاه نباشد، در  ایسر  ف در ینگونه وظا ین صورت 

بندیوظا  و در    ،دوم  ی ف شمرده شده در گروه  ک یادغام 

 شوند.می ی، سازماندهیانواحد سازم

 امور مجلس  -یحقوق: چهارم یگروه بند

امور مجلس صرفاً در دستگا :  تذکر الف،   هایهواحد  سطح 

 یمستقل در سقف تعداد واحدها  یتواند به عنوان واحد یم

ادغام گردد و    ی حاً با دفتر حقوقیجاد شود و ترجیا  ی عموم

ا  یکل)دفتر( و  ف در سطح ادارهیزان و حجم وظا یحسب م

زی ریمد مدیت  توسعه  معاونت  نظر  منابع یری ر  و  ت 

 شود. یسازمانده

جاد یسطح )ب( و )ج(، واحد امور مجلس ا  هایهدر دستگا   -

اینم مجلس  امور  و  دستگاهنیشود  طرگونه  از  ق یها 

جمهور انجام سیی ا سازمان مستقل تحت نظر ری وزارتخانه و  

و   ی سطح )ب( و )ج(، واحد حقوق  هایهدر دستگا .  شود یم

 شود.   یجاد نمیز این یبیمجلس ترک

 هایمعاونت جاد تعداد  ی که امکان ا  هاییدستگاهدر    -تبصره

و امور مجلس با   ی شتر وجود داشته باشد، معاونت حقوقیب

های  ت سقفیتواند با رعایگر میدهای  ت یاز مأمور  یبیترک

ا اجاد  یمقرر  امور   ی حقوق  ین صورت واحدهایشود، در  و 

و    یعموم  یمقرر واحدها های  ت نسبت ی ز با رعا یمجلس ن

ر  یز  یت خدمات کشور ی ریقانون مد  ۲۹سقف بند )د( ماده  

 نظر معاونت مذکور قرار خواهند گرفت.

 : یسازمان یسطح واحدها  -۸

مد  -۱ مرکز  یعموم  یواحدها  یتیری سطح  ستاد   ی در 

ا دفتر خواهد یگروه )الف(، حداکثر اداره کل    هایهدستگا 

 بود. 

مد  -۲ مرکز  یعموم  یواحدها  یتیری سطح  ستاد   ی در 

در .  ت“ خواهد بودی ریحداکثر ”مد  ،سطح )ب(،  هایهدستگا 

 ی حداقل سه واحد عمومهای  ت ی ف و فعالیکه وظا   یصورت

تواند می  آن واحد  یتیری ع شود، سطح مدیک واحد تجمیدر  

 ا ”دفتر“ باشد.ی”اداره کل“ 

مد  -۳ مرکز  یعموم  یواحدها  یتیری سطح  ستاد   ی در 

در .  ا گروه خواهد بودیسطح )ج(، حداکثر اداره    هایهدستگا 

 ی حداقل سه واحد عمومهای  ت ی ف و فعالیکه وظا   یصورت

تواند  می  آن واحد  یتیر یع شود، سطح مدیک واحد تجمیدر

 ت“ باشد.ی ر ی”مد

سازمان  -۱تذکر   واحد  برخ  یسطح  در  که  از   یحراست 

، توسط باشدمی  در وضع موجود، در سطح مرکزها  وزارتخانه
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مد و  یریسازمان  همکار  ریزیبرنامهت  با  سازمان   یکشور 

 ل خواهد شد.یحراست کل کشور، تعد

سطح )الف(، )ب(   هایهنش در دستگا یهسته گز  -۱تبصره  

ت“ و یری ت“، ”مد ی ریاکثر در سطح ”مدب حدیو )ج( به ترت

 شوند.می ی”اداره“ سازمانده

نش حداکثر در سطح یگز  یأت مرکزی رخانه هیدب   -۲تبصره  

سازماندهی ریمد دب  یت  مسئول  و  شد  در  یخواهد  رخانه 

 ر خواهد بود.یسطح مد

سازمان  -۴ عنوان    یواحد  نوساز ی زیربرنامه"تحت  و   ی، 

الکترون  )الف(،   هایهدر دستگا   "یکیتوسعه خدمات  سطح 

ب حداکثر در سطح ”مرکز“، ”دفتر“ و  ی)ب( و )ج( به ترت

 شوند.می یت“ سازماندهی ر ی”مد

 :ر ضوابطی سا  -۹

قالب    ییاجرا  هایهدستگا   یفرهنگ  ی ها ت یفعال   -۱ در  که 

مربوط   هایکمیتهن انجمن، شورا و  یتحت عناو هایی  تشکل

خواهند   ی سازمانده  یشکل گرفته اند، در حوزه روابط عموم

 شد.

مد  هایهدر دستگا   -۲ توسعه  معاونت  )ج(،  و  یریسطح  ت 

ا نم یمنابع  جا  یجاد  به  و  مد  یشود  کل/  اداره  ت ی ریآن 

 شود. می جادی ا "ت و منابعی ریتوسعه مد"

ن ییت سقف مقرر تعی مجازند با رعا   ییاجرا  هایهدستگا   -۳

ت ی ریقانون مد  ۲۹و ماده    یعموم  یتعداد واحدها   یشده برا 

کشور  واحدها   یخدمات  تعداد  معاونت  یز  ی و  هر  نظر  ر 

ا  ۵)حداکثر   به  نسبت  واحدها یواحد(،   یعموم  یجاد 

ن یذکر شده در اهای  یا مستقل در گروه بندیو    یبیترک

 ند. یبخشنامه،اقدام نما 

طراح  ییاجرا  هایهدستگا   -۴ باز  در  ساختار   یموظفند 

رعا   یسازمان  منظور  برای به  مقرر  سقف   یواحدها  یت 

ف شمرده یکل واحدها(، نسبت به ادغام وظا   %۲۵)  ی عموم

ل  ین بخشنامه و تشکیمذکور در اهای  یشده در گروه بند

 ند.یمربوط اقدام نما   یواحد سازمان

همچن  یدولت ی  هاشرکت   -۵ مؤسسات  یو  و  نهادها  ن 

 یت خدمات کشور یری مشمول قانون مد   یر دولتیغ  یعموم

 ۲۹ماده    یو در اجرا  ی عموم  یواحدها  یز در سازماندهین

  تین دستورالعمل تبعی از ا  یت خدمات کشوری ریقانون مد

 ند.ی نما می

 محمدباقر نوبخت
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  اداری خدمات و اطالعات فناوری -پنجم فصلمقررات مربوط به 

 ( 36مقررات ماده ) 

 ی ت خدمات کشوریر ی( قانون مد ۳۶انجام کار موضوع ماده )  ی ها ندها و روش ی دستورالعمل اصالح فرآ 

 کشور(   یز یر ت و برنامه ی ر ی سازمان مد  ۱۳۹۳/ ۱۱/ ۷مورخ    ۱۳۷۰۴۷)بخشنامه شماره  

 هااستانداریو  ییاجرا هایهدستگا  یبه تمام

»بند   تحقق  منظور  ادار  یکل   یها است یس   ۱۲به   ی نظام 

اجرا  «یمقام معظم رهبر  یابالغ قانون    ۳۶»ماده    یو در 

کشوری ریمد خدمات  دولت   « یت  توسعه  »برنامه  و 

موضوع نقشه راه اصالح   یادار  یک و هوشمندسازی الکترون 

است محترم ی ر  یابالغ  یادار  ی عال  یمصوبه شورا  ینظام ادار

شماره   به  ، ۱/۱۳۹۳/ ۲۰مورخ    ۵۶۰/۹۳/۲۰۶جمهور 

فرآ اصالح  روش ی»دستورالعمل  و  به   ی هاندها  کار«  انجام 

 های هدستگا .  گرددیصفحه( ابالغ م  ۲۹وست )یشرح سند پ

برنامه  ییاجرا به  نسبت  اجرا  یزی ر مکلفند،  برنامه    یو 

 ند.ین سند اقدام نما یمذکور مطابق مفاد ا یات یعمل

کشور، ضمن   یز یرت و برنامهی ریکه سازمان مد  ییاز آنجا 

شرفت  یج پیدستورالعمل مذکور و اِعمال نتا  ینظارت بر اجرا

ها، موظف است  ک از دستگاهیعملکرد هر    یابیدر نظام ارز

عم اجراگزارش  ماه یا  یلکرد  شش  هر  را  دستورالعمل  ن 

 ی د، ضرورت دارد تمامی ارائه نما   یادار  یعال   ی کبار به شورای

ن سازمان یج اقدامات مربوطه را به ای ها گزارش نتا دستگاه

 ارسال کنند. 

 ف ی اهداف و تعار 

 : اهداف - ۱ماده  

نفعان )شهروندان، مراجعان، کارمندان و  یت ذیش رضا یافزا

 نفع(یذ ییاجرا  هایهدستگا ر یسا 

 هانهی دستگاه و کاهش هز ییش کارایافزا

شفافیافزا کی ش  و  صحت  دقت،  سرعت،  اجرا ی فیت،   ی ت 

 ندهایفرآ

 ندهایت فرآی ریت مدیقابل 

 : ف و اصطالحاتیتعار - ۲ماده  

 کشور یز یرت و برنامهیر یسازمان مد: سازمان

ت ی ریقانون مد  ۵مشمول ماده    هایهدستگا :  ییدستگاه اجرا

 ی خدمات کشور 

 یارزش برا  یدارا  یل دادنیک تحویعبارت است از  :  خدمت 

کاالافت یدر به  است  ممکن  که  خدمت،    ی کیزیف   یکننده 

ک ی ارائه گذرنامه، پاسخ به استعالم  .  ا نباشدیوابسته باشد  

ک یالت، ارائه شناسنامه و ارائه  ی ، ارائه تسهییدستگاه اجرا

 ک خدمت هستند.یاز  یهای هنمجوز، نمو

منتخب  که   یگروه:  خدمات  هستند  دستگاه  خدمات  از 

دستگاه   یاصل  ی ها ت یت را با توجه به مأمورین اهمی شتریب

کل نقش  و  ارتقا ید یداشته  در  شهروندان  ی رضا   ی ،  ا  یت 

 مراجعان دارند.

فعال  یامجموعه:  ندیفرآ و   ی هات ی از  هم  با  مرتبط 

 ی ا اطالعات مشخصیک خدمت، کاال  یافته است که  ی ساختار 

تحقق   منظور  )به  معی را  برای ک هدف  متقاضی  ین(   یک 

 کند. ید م یجاد و تولین، ایمع

ران و صاحبنظران با یاز کارشناسان، مد  یگروه:  م بهبودیت

 ی ها و اجرافرصت   یتخصص و تجربه هستند که در جستوج

 کنند. یت میند، فعال ی ر بهبود فرآبه منظو ییها طرح
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 ییساختار اجرا

ن دستورالعمل در دستگاه، واحد یا  یمسئول اجرا  - ۳ماده  

ن مشابه،  یا عناوی  "کی و دولت الکترون   ی، نوساز یزیربرنامه"

  "یکیکارگروه توسعه خدمات الکترون "و نظارت    یبا راهبر

توسعه دولت   ییو اجرا  یضوابط فن  ۵دستگاه، موضوع ماده  

اطالعات به شماره    یفنآور  یعال   یمصوبه شورا یکی الکترون 

آ  ۶/۱۳۹۳/ ۱۱مورخ    ۱۴۵/۲۰۰ توسعه خدمات نییو  نامه 

 ی ادار   ی عال   یمصوبه شورا ییاجرا  هایهدستگا   یکی الکترون 

شماره   که ۱۰/۶/۱۳۹۳مورخ    ۲۰۶/ ۷۷۴۰/۹۳به  است   ،

 :ل را بر عهده داردیف ذیوظا 

 . ل..یدر حال تکم

  آزاد یمحمود عسکر 

 

 

  کارآمدی  انسانی،   نیروی   وری بهره   افزایش »  موضوع  کشوری   خدمات   قانون (  ۳۶)   ماده  اجرایی  دستورالعمل 

 « مردم کرامت و  رضایت   تأمین  وها  فعالیت 

 انسانی(   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۲/۸۸/ ۱۷  مورخ  ۲۰۰/ ۱۴۱۱۵۲  شماره  بخشنامه )

 قانون (  ۵)  ماده  مشمول  هایهدستگا   کلیه  به  بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

 کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۳۶)   ماده  مفاد   اجرای  در

  کارآمدی  انسانی،  نیروی  وریبهره  افزایش   منظور  به  و

 دستورالعمل   مردم،  کرامت   و  رضایت   تأمین  وها  فعالیت 

 ابالغ   زیر  شرح به  کشوری  خدمات  قانون(  ۳۶)  ماده اجرایی

 :گرددمی

 قانون (  ۵)  ماده  موضوع  اجرایی  هایهدستگا   کلیه  -۱

 عمل   مورد  فرآیندهای  موظفند  کشوری  خدمات  مدیریت

 ۸۸۸۸۲/۱۰۰  شماره  بخشنامه  مفاد)  ضوابط  مطابق  را  خود

 مورخ   ۷۸۵۵۸/۱۹۰۰  شماره  بخشنامه  و  ۴/۷/۱۳۸۶  مورخ

  انسانی   سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت   ۱۳۸۷/ ۲۵/۸

  ارائه  امکان  با   و   نموده  اصالح  و   مستندسازی(  جمهور  رییس

( سایت   وب)  اینترنتی  جایگاه  و  مردم  پرتال  در  زیر  اطالعات

 .نمایند درج دستگاه

  دیگر  و  مردم  به  دستگاه  ارایه  قابل   خدمات  عناوین  فهرست  -

 اجرایی  هایهدستگا  و  نهادها 

 و  قوانین  خدمت،  شرح  قبیل  از  اطالعاتی  ارایه  امکان -

 .خدمت  هر مورد  در. ..و خدمت ارایه  به مربوط  مقررات

 خدمت  انجام برای نیاز مورد مدارک اعالم -

  ارایه   برای  که  نیاز   مورد  اداریهای  فرم  بودن  دسترس   قابل -

 .باشدمی الزم شهروندان به  خدمت 

 انجام های  روش   و  کار  گردش   فرآیند  مشاهده  قابلیت  -

 آنها انجام بندی بازمان همراه شهروندان به خدمات 

  قالب   در  نمایش  طریق  از  اداری  خدمات  ارایه   مراحل -

 سادههای گراف 

 مراجعه موردهای  ساختمان آدرس -

 در   را   عمل  مورد  فرآیندهای  که  اجرایی  هایهدستگا   -۲

  مستندشده   فرآیندهای  کلیه  مکلفند  اند،  نموده  وارد  پرتال

 درج،  جهت   الزم  اصالحات  انجام  با   و  بازنگری  را  خود  پیشین

 .نمایند هنگام به

  قبلی،  فرآیند  درج  فرآیندها،  سازی  هنگام  به  در  -تبصره

 .است  ضروری بازنگری تاریخ  و اصالحی  فرآیند

  کد  مردم  سیستم  به  ورود  برای  کنون  تا   کههایی  دستگاه  -۳

  به   نسبت   وقت   اسرع  در   موظفند  اند  ننموده  دریافت   رمز  و

 این   ابالغ  تاریخ  از  ماه  ۶  مدت  ظرف  و  اقدام   موضوع 

 .نمایند اجرا را دستورالعمل این  ۱ ماده مفاد دستورالعمل،
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 بار  یک  سال  سه  هر  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۴

 مورد  را  خود   عمل  مورد  فرآیندهای  و   کار  انجامهای  روش 

 از  خودکار  صورت  به  امر  این.  دهند  قرار  اصالح  و  بازبینی 

 .شد  خواهد  پیگیری پرتال سیستم  طریق

  از   ماه  یک  مدت  ظرف  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۵

  خصوص   در  را  خود   پیشنهادات  دستورالعمل  این  ابالغ  تاریخ

 به   فرآیندها   عملکرد   ارزیابی  برای  اختصاصی های  شاخص

 قرار   برداری  بهره  مورد  تأیید  از  پس  تا   ارسال  معاونت   این

 .گیرد

های  فعالیت   کارآمدی  میزان  گیری  اندازههای  شاخص  -۶

  پرتال  طریق  از(  مردم  رضایت   و  امور  صحت   جمله  از)  اجرایی

 .گرفت   خواهد  قرار استفاده مورد  ارزیابی در

 الکترونیکی  ارتباط  نحوه  به  نسبت  موظفند ها  دستگاه  -۷

 طریق  این  از  خدمات  دریافت  و   دستگاه  سایت   وب  با  مردم

 خدمات  رسانی  اطالع.  نمایند  رسانی  اطالع  مقتضی   نحو  به

 رسانی  خدمات  امکان  صورت  در  نیز  و  دستگاههای  فعالیت   و

 ارزیابیهای  شاخص  مهمترین  از  (e-service)  الکترونیکی

 .بود خواهدها دستگاه عملکرد 

 اقدامات  این  انجام  برای  الزم  اعتبارات  مکلفند  دستگاه  -۸

 .نمایند بینی پیش سالیانه بودجه در را

  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   -۹

 منظور  به  مردم  به  رسانی  اطالع  خصوص  در  است   موظف

 .نماید  اقدام «مردم پرتال» از برداری بهره

 فروزنده  الل لطف

 

 یی اجرا های هدستگا   ی منابع انسان  تی ری مد   ینامه تعال نظام 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۴/۱۴۰۰/ ۲۶مورخ   ۲۲۲۹۶)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه )  ییاجرا  هایهدستگا   هیبه  ماده  ( ۵مشمول 

 ی خدمات کشور  ت ی ریقانون مد

  های رویهو ها روش  ندها، یفرا ت ی فیمنظور ارتقاء سطح ک  به

نتا و  کار  انسان  ت یری مد  جیانجام  افزا  یمنابع   زانیم  شیو 

همچن  ییاجرا  هایهدستگا   یانسان   یرو ین  وریبهره  ن ی و 

  یمنابع انسان  تی ریمد  یتخصص  یندها یفرا  ی استانداردساز 

نامه مد" انسان  ت یری نظام   با   "ییاجرا  هایهدستگا   یمنابع 

عمل ا  ر یز  اتیاهداف  گونه  و   ی به  نامه  نظام  در  که 

براهای  وست یپ است،  شده  مشخص  ابالغ  یآن   اجرا 

 :گرددمی

و نظام    کپارچهی  کردیکاربست رو   یبستر مناسب برا  جادیا  -

 یدر نظام ادار یمنابع انسان  ت یر یمد یمند تعال 

از    ییاجرا  هایهدستگا   کردیرو  رییتغ  نهیفراهم کردن زم  -

مد  یی اجرا  -یادار  یندها یفرا سمت  اثربخش   تی ریبه 

 ی انسان  هیسرما 

ک  یاب یارز  - مد  ت ی فیسطح  نظام  عملکرد  منابع    تی ریو 

 ییاجرا هایهدستگا   یانسان

فرا  ییو شناسا   یشناس  ب ی آس  - بهبود  قابل  و   ندهاینقاط 

 ییاجرا هایهدستگا  یمنابع انسان ت یریمد های یخروج

معرف  ییشناسا   - حوزه   ییاجرا  هایهدستگا   یو  در  برتر 

 آنان  هایهدرس آموخت  جیو ترو یمنابع انسان تی ریمد

 ی و نظارت بر اقدامات مربوط به تعال  ت یهدا  ،یراهبر  مسئول

انسان  تی ریمد نظام  یمنابع  اساس  عهده بر  بر  مذکور  نامه 

مد  یراهبر  ی شورا  ییاجرا  هایهدستگا   تی ریتوسعه 

ارز  ییاجرا  هایهدستگا .  باشدمیمشمول   اساس    یابیبر 

مد  یتعال  تیوضع  ،ی درون بلوغ  انسان  تی ریو  بر   یمنابع  را 

انسان  تی ریمد  یمبنا مبنا   یمنابع  بر    یشناس  ب یآس   ی را 

  بیو به تصو  نی را تدو  ازی مورد ن  یموجود، راهبردها   تیوضع

 .رسانندیمذکور م  یشورا

https://shenasname.ir/
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و ضرورت، با    از یدر صورت ن  توانند یم  ییاجرا  هایهدستگا 

و   طیبر اساس شرا  ت،ی ریتوسعه مد  یراهبر  ی شورا  بیتصو

منابع    ت ی ریمد  یخود، مدل تعال  یند یفرا  ا ی   یالزامات قانون

 ت ی ریمد  یتعال  ی هامدل  ریاز سا   ا ی  یرا طراح  ی مقتض  یانسان

 . ندیمناسب استفاده نما  یمنابع انسان

 یابیارز  ند یفرا  ،ی ابیو اعتبار ارز  یکپارچگیمنظور حفظ    به

اساس    یی اجرا  هایهدستگا   یتعال تعال"بر  نامه   ی نظام 

انسان  تی ریمد   ن یا  وستیپ  "ییاجرا  هایهدستگا   یمنابع 

به   لیکه تما   یی اجرا  هایهدستگا .  ردیگیبخشنامه انجام م

فرا در  انجام    یاب یارز  ندیشرکت  توسط سازمان  که  ساالنه 

مندرج در   یها از مدل، ابعاد و شاخص  دیدارند با   ردیگیم

 .ندینامه مذکور استفاده نما نظام

 ی انصار د ی جمش 

 : های بخشنامه دانلود پیوست 

 هایهمدل تعالی مدیریت منابع انسانی دستگا

 اجرایی 

عالی مدیریت منابع انسانی مدل ارزیابی ت 

اجرایی  هایهدستگا

 

 ( 37مقررات ماده ) 

موضوع ماده    ی استان  ی و درگاه )پورتال(ها یی اجرا  های هدستگا  ی (ها یتدستورالعمل استاندارد تارنما )وب سا

 ی خدمات کشور  یریت ( قانون مد۳۷)

 ( ریزی برنامه و   یریت سازمان مد   ۱۱/۱۳۹۳/ ۲۰مورخ    ۱۴۵۱۰۰)بخشنامه شماره  

 ها یو استاندار ییاجرا هایهدستگا  یتمام به

»بند    به تحقق  ادار  یکل های  یاست س   ۱۵منظور   ی نظام 

قانون   ۳۷»ماده    یو در اجرا  «یمقام معظم رهبر  یابالغ

کشور  یریتمد دولت   « یخدمات  توسعه  »برنامه  و 

موضوع نقشه راه اصالح   یادار  یو هوشمندساز  یکالکترون 

محترم   یاست ر  یابالغ  یادار  ی عال  یمصوبه شورا  ینظام ادار

شماره   به  «، ۲۰/۱/۱۳۹۳مورخ    ۲۰۶/ ۵۶۰/۹۳جمهور 

الکترون   یسیونکم دولت  هفتم  یکتوسعه  جلسه،    یندر 

)وب  ۱۳۹۳/ ۷/۱۱مورخ   تارنما  استاندارد  »دستورالعمل   ،

)پ  ییاجرا  هایهدستگا   ی(ها یت سا  درگاه    ی ورتال(ها و 

  یوست پ  ۷ماده و    ۲۷شامل    یوست را به شرح سند پ  «ی استان

تصو  ۲۹) مکلفند،    اییاجر   هایهدستگا .  نمود  یب صفحه( 

استاندارد مذکور مطابق مفاد   یو اجرا  ریزیبرنامهنسبت به  

 .یندسند اقدام نما  ینا

کشور، ضمن   ریزیبرنامهو    یریت که سازمان مد  ییآنجا   از

  یشرفتپ  یج دستورالعمل مذکور و اعمال نتا  ینظارت بر اجرا

موظف است    ها،از دستگاه  یکعملکرد هر    یابیدر نظام ارز

 یک دستورالعمل را هر شش ماه    ینا  یگزارش عملکرد اجرا

 امیضرورت دارد تم  ید،ارائه نما   یادار  یعال   یبار به شورا

سازمان   یناقدامات مربوطه را به ا  یجگزارش نتا ها  دستگاه

 ارسال کنند. 

 آزاد یعسکر  محمود
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 یران ا   یاسالم  ی جمهور   یکی دولت الکترون   یزه دستورالعمل جا 

 کشور(   ریزیبرنامه و   یریت سازمان مد  ۱۳۹۵/ ۳/ ۱۹مورخ    ۵۴۹۸۷۵)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه قانون   ییاجرا  هایهدستگا   یهبه  مشمول 

 یخدمات کشور یریتمد

 ی فصل دوم برنامه جامع اصالح نظام ادار  یمنظور اجرا  به

شماره   مصوبه  مورخ   هـ۵۰۶۴۲/ت۱۲۷۶۷۵موضوع 

توسعه   یزانم  یابی و ارز  یرانمحترم وز  یأته  ۱۳۹۳/ ۲۸/۱۰

الکترون  دستگا   یکدولت  دستورالعمل "  یی، اجرا  هایهدر 

الکترون   یزهجا  در   "یرانا  یاسالم  یجمهور  یکیدولت  که 

مورخ   یکیتوسعه دولت الکترون  یسیونکم  یزدهمجلسه س

تصو  ۱۳۹۴/ ۲۷/۱۱ پ  یدهرس  یب به  به  جهت    یوستاست، 

 گردد. می اجرا ابالغ

 نوبخت محمدباقر

 

 (39مقررات ماده ) 

  فضاها، بکارگیری   استاندارد  و  ضوابط   موضوع  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۳۹)   ماده  دستورالعمل 

 اداری  ملزومات   و  تجهیزات

 ( توسعه   معاونت   ۱۳۹۰/ ۳/ ۷  مورخ  ۹۰/۲۰۰/ ۵۲۳۶  شماره  بخشنامه )

ضوابط و استاندارد به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات 

ماده ) قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۹اداری موضوع   )

معاونت   ۱۳۹۰/ ۷/۳مورخ    ۵۲۳۶/۹۰/۲۰۰)بخشنامه شماره  

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور(

ماده اجرای  کشوری(  ۳۹)  در  خدمات  مدیریت  ، قانون 

ضوابط و استاندارد بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات  

 : گرددمی اداری به شرح ذیل برای اجرا ابالغ

 : مفاهیم و تعاریف -۱

منظور فضاهایی هستند که کار :  فضاهای اصلی اداری  -۱-۱

می انجام  آنها  در  مستقیماً  اداری  قبیل .  دشواصلی  از 

فضای اتاق چندنفره(،  یا  )یک  کارشناسی  مدیریت،  های 

های جاری )در ارتباط مستقیم با  انجام امور دفتری، بایگانی

 ...کار اداری(، و 

وابسته  -۱-۲ برای :  فضاهای  که  هستند  فضاهایی  منظور 

شده و در کنار بینیرسانی انجام کار پیشتسهیل و خدمات

اصلی شکل می اجتماعات،  .  دگیرنفضاهای  سالن  قبیل  از 

 .های آموزشی، اتاق جلساتکتابخانه، کالس 

منظور فضاهایی هستند که برای :  فضاهای پشتیبانی  -۱-۳

ها و خدمات تأمین رفاه کارکنان و برای پشتیبانی فعالیت 

ساخ  در  پیش-اداری  است تمان  شده  اتاق .  بینی  قبیل  از 

تأسیسات و انبار    سرور، نمازخانه، چاپ و تکثیر، آبدارخانه،

 .های بهداشتیملزومات، سرویس

ارباب رجوع  -۱-۴ برای  منظور فضاهایی :  فضای موردنیاز 

هستند که برای تکریم ارباب رجوع جهت دریافت خدمات 

 .گرددموردنظر مشخص می

گردش  -۱-۵ برای :  فضاهای  که  فضاهایی هستند  منظور 

و   وابسته  اصلی،  فضاهای  بین  دادن  پشتیبانی  ارتباط 

 .هاپلهاز قبیل راهروها، راه . شوندبینی میپیش

بر :  فضاهای اختصاصی  -۱-۶ منظور فضاهایی هستند که 

مأموریت  و  وظایف  اختصاصاً حسب  اجرایی،  دستگاه  های 
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از قبیل آزمایشگاه در سازمان استاندارد و  .  گرددایجاد می

در   خزانه  صنعتی،  موزها بانکتحقیقات  ازمان  س  هایه، 

 .میراث فرهنگی 

عبارتست از مجموع فضاهای اصلی  :  زیربنای خالص  -۱-۷

 .اداری، وابسته، رفاهی و پشتیبانی و ارباب رجوع

مجموعه وسایل و ملزوماتی است که :  تجهیزات اداری  -۱-۸

دستگا  سازمانی،   هایهکارکنان  پست  با  متناسب  اجرایی 

ای انجام وظایف و  نیازهای شغلی و فضای اداری موجود، بر

نیاز  مأموریت  سازمانی  اهداف  تحقق  راستای  در  هایشان 

 .دارند

فضاهای    -۲ از  یک  هر  زیربنای  سطح  قبول  قابل  نسبت 

مجموع  به  رجوع  ارباب  و  پشتیبانی  وابسته،  اداری،  اصلی 

 : باشدمیآنها )زیربنای خالص( این استاندارد به شرح ذیل 

برداری، خرید و اجاره های فوق در بهرهرعایت نسبت   -۲-۱

 .های دولتی الزامی است ساختمان

فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران سیاسی و مشاغل   -۲

همتراز )وزراء معاونین وزراء استانداران و مشاغل همتراز( 

( شماره  جدول  موردنیاز ۱براساس  اداری  اصلی  فضای   ،)

ستادی  ای، کارشناسان و کارمندان در سطح  مدیران حرفه

( و فضای اصلی موردنیاز  ۲و استانی براساس جدول شماره )

حرفه سطح مدیران  در  کارمندان  و  کارشناسان  ای، 

 .شود ( تعیین می۳شهرستان براساس جدول شماره )

فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران  : ( ۱جدول شماره ) 

 سیاسی و مشاغل همتراز 

)شامل فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

۸۰ 

 مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

متر  ۷۰

 مربع 

فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، 

 معاون استاندار و مشاغل همتراز

متر  ۴۰

 مربع 

  ای، حرفه   مدیران   نیاز   مورد   اداری  فضای:  ( ۲جدول شماره ) 

 استانی   و  ستادی   سطح   در   کارمندان  و  کارشناسان 

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

۸۰ 

 مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

متر  ۷۰

 مربع 

معاون وزیر، فضای اصلی اداری مورد نیاز 

 معاون استاندار و مشاغل همتراز

متر  ۴۰

 مربع 

 ( شماره  مدیران  :  ( ۳جدول  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای 

 ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان حرفه 

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

۸۰ 

 مترمربع

نیاز استاندار )شامل فضای اصلی اداری مورد 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

متر  ۷۰

 مربع 

فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، 

 معاون استاندار و مشاغل همتراز

متر  ۴۰

 مربع 

 مترمربع  80 

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل اتاق کار و فضای  

 جلسات اختصاصی(

 مترمربع  70 

و  فضای   کار  اتاق  )شامل  استاندار  نیاز  مورد  اداری  اصلی 

 فضای جلسات اختصاصی(

و  40  وزیر  نیاز معاون  اداری مورد  اصلی  مترمربع فضای 

 مشاغل همتراز

 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا 15 

 ( شماره  مدیران  :  ( ۲جدول  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای 

 ن و کارمندان در سطح ستادی و استانی ، کارشناساای حرفه 

 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا ۲۶ 
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و  ۳۶  نیاز مدیران کل  اداری مورد  اصلی  مترمربع فضای 

 مشاغل همتراز

 مترمربع  ۲۶ 

و  وزرا  معاونین  مشاوران  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای 

 استانداران

فضای اصلی اداری مورد نیاز معاونین مدیرکل مترمربع   ۲۶ 

 و مشاغل همتراز

گروه  ۲۱  رییس  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای  مترمربع 

 مشاغل همتراز

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان )شاغلین  ۷ 

 ( سازمانی یهاپست ی کارشناسی و سایر هاپست 

اداری   ۲۶  اصلی  نیاز رییس دفتر و مترمربع فضای  مورد 

 فضای ارباب رجوع 

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و  ۲۳ 

 فضای ارباب رجوع 

امور  ۲۱  متصدی  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای  مترمربع 

 دفتری و فضای ارباب رجوع 

 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس  ۷ 

) جدول   مدیران  :  ( ۳شماره  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای 

 ، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان ای حرفه 

فرمانداران  ۷۱  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای  مترمربع 

 )شامل اتاق کار و فضای جلسات( 

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز بخشدار )شامل  ۵۱ 

 اتاق کار و فضای جلسات( 

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران و رؤسای  ۴۱ 

 ادارات )شامل اتاق کار و فضای جلسات(

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان )شاغلین  ۷ 

 ی سازمانی( هاپست ی کارشناسی و سایر هاپست 

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و  ۲۳ 

 رجوع فضای ارباب 

امور  ۹  متصدی  نیاز  مورد  اداری  اصلی  فضای  مترمربع 

 دفتری و فضای ارباب رجوع 

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس  ۷ 

 

 کشور  یی اجرا  های هدستگا  ی ادار  ی ها و فضاها ساختمان   ی ضوابط سامانده

 ( ی ادار  ی عال   ی شورا  ۴/۱۳۹۱/ ۱مورخ    ۲۰۶/ ۷۵۳۹)مصوبه شماره  

تگا  کلیه وع ماده ) ییاجرا  هایهدـس   یریتقانون مد( ۵موـض

 یخدمات کشور

جلسه مورخ    ینو چهل و نهم  یکصددر    یادار  یعال   شورای

  یه و سرما   یریت معاونت توسعه مد   یشنهادبنا به پ  ۵/۲/۱۳۹۰

قانون  (  ۱۱۵ماده )(  ۱۴بند )  یدر اجرا  جمهور،ییسر  یانسان

مطلوب از   یبردارو به منظور بهره  یخدمات کشور  یریتمد

فضا   یصتخص  ی،ادار  یهاساختمان و   یادار  یمناسب 

  ی و نگهدار  یبرداربهره  ین،از تأم  یناش   هایهزینهکاهش  

 نمود:  یب تصو یدولت یهاساختمان

 یو رفاه   یادار  ی مصوبه، فضاها  ینابالغ ا  یخاز تار  - ۱  ماده 

و   ییاجرا  هایهدستگا   یازموردن  ضوابط  اساس  بر 

 ی،و ملزومات ادار  یزاتفضاها، تجه  یریبکارگ  یاستانداردها

 یینتع  ی خدمات کشور   یریت قانون مد (  ۳۹موضوع ماده )

 .شود یم

  یو درمان  یآموزش  یکاربر   یکه دارا  یی ها ساختمان  -تبصره

 یبردارمنظور مورد بهره  ینو در حال حاضر به هم  باشندیم

فضا  دارند،  ا  یادار  یقرار  مشمول  و  نشده   ینمحسوب 

 .باشندیمصوبه نم
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تسر  -۲  ماده  منظور  تصم  یعبه  اجرا   گیری یمدر   ینا  یو 

با    یادار  یها فضاها و ساختمان  یمصوبه، کارگروه سامانده

 : شودیم یلتشک یرز یاراتو اخت  یفاعضا و وظا  یب ترک

 اعضاء : یب ( ترکالف

 ییسکشور؛ ر ریزیبرنامهو  یریت سازمان مد ییس ر -

 کارگروه

 جمهور   ییسر ییمعاون اجرا -

 ییو دارا یامور اقتصاد  یروز -

 ی راه و شهرساز یروز -

 کشور  یروز -

  یریت سازمان مد  یانسان  یهو سرما یریتمعاون توسعه مد -

 هوکارگر یردب : کشور ریزیبرنامهو 

 یربطدستگاه ذ ییمقام اجرا ینباالتر -

 :یاراتو اخت یف( وظاب

در خصوص   ییاجرا  هایهدستگا   یشنهادپ  ییدو تأ  یبررس  -۱

 خاص  ی با کاربر یو فضاها یاختصاص  یبه فضاها یازن

فضاها ساختمان  ییدتأ  -۲ و  کمبود    یادار  یها  و  مازاد 

 ییاجرا هایهدستگا 

 یادار  یها و فضاهابردار از ساختماندستگاه بهره  ییدتأ  -۳

 ییاجرا  هایهمازاد دستگا 

ته  ی آورجمع  -۴ و  و    یلیتحل  یهاگزارش   یهاطالعات 

 ربط یارائه به مراجع ذ ی برا یریتیمد

بازد   یبرا  یکارشناس  هایهگرو  یلتشک  -۵  یدهایانجام 

 ی ادار  ی فضاها  یت الزم از وضع  یها گزارش   یهو ته  یدانیم

 ییاجرا هایهدستگا 

توسعه    یرخانهدب   -۱  تبصره معاونت  در  مذکور  کارگروه 

 .باشدمیمستقر  جمهورییسر یانسان  یهو سرما یریتمد

ها در خصوص ساختمان  یمو اتخاذ تصم  یبررس  -۲  تبصره

مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و   یادار  یو فضاها

مذکور   کارگروه  عهده  بر  استان  کل  .  باشد میادارات 

 ریزیبرنامهو    یریت کارگروه مذکور در سازمان مد  یرخانهدب

 . باشدمی استان مستقر

 ی ادار  یفضاها و ساختمانها  یکارگروه سامانده   -۳  تبصره

بامسئول استان  هر  عضو  یت در  و    هایهدستگا   یتاستاندار 

 .گرددیم  یلفوق تشک یف با شرح وظا  ربط یذ

 - ۳ماده  

مدت   ی مکلف است ط  ییو دارا  یالف( وزارت امور اقتصاد

تار  ۶ از  ا  یخماه  تکم  ینابالغ  و  ورود  به  نسبت   یلمصوبه 

دستگا  »امالک  سامانه  )مصوب   «ییاجرا  هایهاطالعات 

کم  ینهفتم الکترون   یسیونجلسه  دولت  به یکتوسعه   ،)

اراض  ی و فضاها  ینها، زم امالک، ساختمان  ی،منظور ثبت 

با امکان    یی،اجرا  هایهدر تصرف دستگا   یا   یاردر اخت  یادار

الزم توسط سازمان های  اخذ گزارش   ی بر خط برا  یدسترس 

 . یدکشور، اقدام نما  ریزیبرنامهو  یریتمد

 یریت قانون مد  ۵مشمول ماده    ییاجرا  هایهدستگا   یه( کلب

 ینابالغ ا  یخماه از تار  ۶مدت    ی مکلفند ط  یخدمات کشور 

  یاسند    یامالک؛ اعم از دارا  یهمصوبه اطالعات مربوط به کل

مالک  سند  سامانه  .  ..و  یملک  ی،وقف  ی،اجار،یت فاقد  در  را 

 .یندمذکور ثبت نما 

موظفند پس  ها  دستگاه  یامور مال  یرانو مد  یحسابان( ذج

مصوبه، پرداخت هر گونه   ینابالغ ا  یخماه از تار  ۶از گذشت  

تعم:  یرنظ  یربطذ  هایهزینه و  تلفن  گاز،  برق،   یران آب، 

تجه  یجار  برا  یزو  فضاها  یآنها  و  اخت  یامالک    یار در 

رهگها  دستگاه کد  اخذ  به  منوط  مذکور    یریرا  سامانه  از 

 . نمایند

ن  ییاجرا  هایهدستگا   -۴  ماده  صورت  احداث،    یازدر  به 

اجاره ساختمان، الزم است گزارش آن را به همراه    یا  یدخر
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سامانده   یهیتوج  یل دال کارگروه  و    یبه  فضاها 

 .یندارائه نموده و مجوز الزم را اخذ نما   یادار  یهاساختمان

 ها استانداریو    ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه  -تبصره

 یا   یداحداث، خر  یبودجه برا   یصو تخص  ینموظفند در تدو 

مجوز کارگروه   یی،اجرا  هایهاجاره ساختمان توسط دستگا 

ساختمان  یسامانده  و  دستگاه    یادار  یهافضاها  از  را 

 . یندمطالبه نما  ییاجرا

 ۴حذف شد. - ۵  ماده 

موظف است    ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه  - ۶  ماده 

هماهنگ وشهرسازی   یبا  راه  )  ،وزارت  مدت  ماه (  ۶ظرف 

بازنگر به   ی ضوابط طراح)  ۱۷۸  یفن  یهمفاد نشر   ینسبت 

مصوبه اقدام  ین آن با مفاد ا یق( و تطبیادار یهاساختمان

 .یدنما 

و استانداران در   یدر سطح مل ییاجرا  هایهدستگا   - ۷  ماده 

و مقررات مربوطه،   ینقوان  یت سطح استان مکلفند ضمن رعا 

امکانات و  تطب  یساختمانها  در  ا  یق که  مفاد  مصوبه    ینبا 

را به فروش رسانده، از محل درآمد آن   باشدمین  یازموردن 

 حول ت  یهاطرح  یو اجرا  تمامیمهن  یهانسبت به اتمام طرح

  یو نظارت راهبرد  یزیرمعاونت برنامه.  ینداقدام نما  یادار

تسه  جمهورییسر است  برا  یقانون   یالتموظف  را   ی الزم 

 . یدبند فراهم نما  ینا یاجرا

در   سازییکپارچهو    یهوحدت رو  یجادبه منظور ا  -۸  ماده 

ساختمان مربوطه   های یت فعال  یهکل  ی،دولت   یهااحداث 

برنامه  یرنظ وزارت .  و..  ییاجرا  ی،مطالعات  یزی،رامور  در 

 . گرددیمتمرکز م  یمسکن و شهرساز

قانون برنامه پنجم (  ۵۶مشمول ماده )  هایهدستگا   -تبصره

 . باشندیم یبند مستثن  ینتوسعه از مفاد ا 

رؤسا  -۹ماده   استانداران   یهاسازمان  یوزراء،  و  مستقل 

اجرا و دب  ینا  یمسئول حسن  بوده    ی شورا   یرخانهمصوبه 

  یه آن را به شورا ارا  یگزارش مستمر نحوه اجرا  یادار  یعال 

 .نمایدیم

ضوابط اقدام مؤثر    ینکه در انجام ا  یاستانداران  یبرا  -تبصره

قانون بودجه سال (  ۳۸موضوع ماده )   %۵از محل    یند، نما 

رفاه  ۱۳۹۰ تا صرف  داده خواهد شد  عملکرد   یأت پاداش 

 .یندکارکنان استان و دستگاه واگذارنده نما 

 نژاد یمحمود احمد  -جمهوررییس

 

 (40مقررات ماده ) 

 کشوری   خدمات   مدیریت قانون (  ۴۰)  ماده  اجرایی   نامهآیین 

 ( وزیران  هیئت   ۱۳۹۰/ ۴/ ۱۹  مورخ   ک ۴۴۲۹۴ت/۸۱۸۳۹  شماره   نامه تصویب ) 

الکترونیک   اجتماعی و دولت  امور  وزیران عضو کمیسیون 

مورخ   جلسه  معاونت   ۱۳/۱۰/۱۳۸۸در  پیشنهاد  به  بنا 

جمهور و به استناد توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

( )۳تبصره  ماده  کشوری  ۴۰(  خدمات  مدیریت  قانون   )-

 
شده:   ۴ حذف  فناورمتن  به  توجه  بکارگ  یننو  هاییبا    یری و 

هدفمند  یاجرا  یرنظ  یدجد   یکردهایرو  ها، یارانه  یقانون 

)   - ۱۳۸۶مصوب   بند  جزء)ط(  رعایت  با    نامه تصویب (  ۱و 

نامه  آیین  ۱/۱۰/۱۳۸۶مورخ    ه۳۸۸۵۶/ت۱۵۸۷۹۵شماره  

( ماده  را ۴۰اجرایی  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )

 :د فقت نمودنامو

دستگاه  یدورکار فضا  ییرااج   یهاو...  به   یموظفند  مشترک 

 . یدنما  بینییشکارکنان دورکار را پ  یمناسب برا  یزاتهمراه تجه
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 مشروح  معانی  در  زیر  اصطالحات  نامهآیین  این  در  - ۱  ماده 

 . روندمی کار به مربوط

( ۵)  ماده  موضوع  هایهدستگا :  اجرایی  هایهدستگا   -الف

 کشوری  خدمات  مدیریت  قانون

 انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت:  معاونت   -ب

 جمهوررییس

 =GSB)  دولت   الکترونیک  خدمات  گذرگاه  -ج

Government Service Bus)  :که  افزاری  نرم  سامانه 

  سازی   یکپارچه  برای  مرکزی  و  امن  زیرساخت   عنوان  به

 های هدستگا   داده  هایهپایگا   و  افزاری  نرم  هایهسامان

 الکترونیکی  هایپیام  پردازش  و  مبادله  طریق  از  اجرایی

 چارچوب  در  اطالعاتی،  تبادالت  و  استعالمات  به  مربوط

. نمایدمی   عمل  مشخص  امنیتی  هایسیاست   و  استانداردها 

  هایهدهندتطبیق  طریق  از  داده  هایهپایگا   و  سامانه  اتصال

 . پذیردمی صورت( آداپتور )  مناسب 

 در   دولت   الکترونیک  خدمات   گذرگاه  استقرار  محل  - ۲  ماده 

 ریاست   نهاد   ارتباطات  و  اطالعات  فنآوری  مرکز  داده  مرکز

  خواهد   دولت  شبکه  استفاده،  مورد  ارتباطی  بستر  و  جمهوری

 . بود

های فناوری  و  امنیت   افزارها،  نرم  تجهیزات،  تامین  - ۳  ماده 

 گذرگاه  اندازیراه   برای  ارتباطی  بستر  تقویت   و  نیاز  مورد

  و   امنیتی  و  فنی   پشتیبانی  و  دولت   الکترونیک  خدمات 

ی ها بانک  بین  ارتباط  برقراری  همچنین  و  آن  نگهداری

  یاد  سامانه  با   دولتی   هایهدستگا   افزارهاینرم  و  اطالعاتی

  نامه آیین  این(  ۵)  ماده  موضوع  هیئت   هماهنگی  با  شده

  ریاست   نهاد   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مرکز  توسط

 . شودمی انجام جمهوری

  پشتیبانی   و  اندازیراه   برای  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  - ۴  ماده 

 تشکیالتی   ساختار  قالب   در  معاونت   توسط  شده  یاد  سامانه

  جمهوری   ریاست   نهاد  ارتباطات  و  اطالعات   فنآوری  مرکز

 .شد  خواهد  تأمین

 اشتراک   جهت   الزم  اطالعاتی  اقالم  تعیین  منظور  به  - ۵  ماده 

 دسترسی   به  ناظر  امنیتیهای  سیاست   و  کدگذاری  گذاری، 

 نگهداری   ایجاد،  در  هماهنگی  و ها  دستگاه  سایر  توسط  آنها 

 و   تدوین  دولت،  الکترونیک   خدمات  گذرگاه  دهی  سرویس  و

 از   مرکب   هیئتی  آنها   پیگیری  و  الزمهای  دستوالعمل  ابالغ

 : گرددمی تشکیل زیر  اعضای

  جمهور رییس  انسانی   سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاون  -الف

 (.رییس)

 .معاونت  اداری تحول و نوسازی معاون -ب

 .ایران آمار مرکز رییس -ج

 .کشور امالک و اسناد ثبت  سازمان رییس -د

 .کشور احوال ثبت  سازمان رییس -هـ

 . اطالعات وزارت ربطذی معاون -و

 ریاست   نهاد   ارتباطات  و  اطالعات  فنآوری  مرکز  رییس  -ز

 .جمهوری

  راهبردی   نظارت  و  ریزیبرنامه  معاونت   ربطذی  معاون  -ح

 .جمهوررییس

 .ایران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک ربطذی معاون -ط

 . اطالعات فنآوری و  ارتباطات وزارت ربطذی معاون -ی

 و   اطالعات  فنآوری  حوزه  در  نظر  صاحب  نفر  دو   -ک

 .هیئت  رییس تأیید و هیئت  دبیر  پیشنهاد به ارتباطات

 (. دبیر) معاونت  الکترونیک دولت  توسعه امور  رییس -ل

 .شود می  مستقر  معاونت  در هیئت  دبیرخانه -تبصره

 از  پس  روز  ده  ظرف  مکلفند   اجرایی  هایهدستگا   -۶  ماده 

 را  خود  نظر صاحب   و  االختیارتام  نماینده  نامهآیین  این  ابالغ

  هماهنگی   مسئول  عنوان  به  دستگاه  مقام  باالترین  امضای  با 

 .کنند معرفی هیئت  دبیرخانه به
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 ی ها بانک  هایهداد  موظفند   اجرایی  هایهدستگا   -۷  ماده 

 دولت   الکترونیک   خدمات  گذرگاه  طریق  از   را  خود  اطالعاتی

 خواهد   ابالغ  شده  یاد  هیئت   توسط  که  دستورالعملی  طبق

 در  یا   و  گذاشته  اشتراک  به  اجرایی  هایهدستگا   سایر  با   شد،

 ها، داده  داخلی  مدیریت  و  مالکیت .  دهند   قرار  آنها   اختیار

 داخلی،   امور  انجام  در  دیگر  ی ها بانک  به  وابستگی  عدم

 امنیتی  های روش   اعمال  در  آزادی  و  عملیات   داخلی  کنترل

 .شود می انجام دستگاه خود  توسط آن  مانند و

 چارچوب  در نامهآیین  این(  ۵)  ماده موضوع هئیت  - ۸  ماده

  اولویت   با   اجراییهای  دستورالعمل  و  مقررات  و  قوانین

  دو   از  پس  و  زیر  اطالعاتی  یهابانک  بین  تعامل  و  ارتباط

 بندی، زمان  برنامه  تعیین  با   و  نامهآیین  این  ابالغ  از  سال

  اجرایی  هایهدستگا   اطالعاتی  یها بانک  سایر   با   ارتباط

 را  مردم  به  الکترونیکی  و  اداری  خدمات  ارایه  در  مربوط

 : نمایدمی عملیاتی

 (احوال ثبت سازمان) کشور جمعیتی  اطالعات پایگاه -الف

 و   اسناد  ثبت   سازمان )  ملی  شناسه   اطالعات  پایگاه  -ب

 (امالک

 (امالک و اسناد ثبت  سازمان) امالک اطالعات پایگاه -ج

 ( پست   شرکت )  کدپستی اطالعات پایگاه -د

 امور   وزارت)  کشور  مالیاتی  جامع  نظام  اطالعات  پایگاه  -هـ

 (دارایی و اقتصادی

 ( بهداشت   وزارت)  ایرانیان  سالمت   پرونده  اطالعات  پایگاه  -و

 معاونت)   کشور  مناقصات  رسانی   اطالع  ملی  پایگاه  -ز

 (جمهوری ریاست راهبردی  نظارت و ریزیبرنامه

  تامین   و  رفاه  وزارت)  شدگانبیمه  اطالعات  پایگاه  -ح

 (اجتماعی

 (بازرگانی   وزارت)  امالک  فروش   و  خرید  اطالعات  پایگاه  -ط

 (مرکزی  بانک)کشور بانکی اطالعات هایهپایگا  -ی

 (ایران آمار مرکز ) کشور آماری اطالعات هایهپایگا  -ک

 و   وظیفه  نظام  گذرنامه،  امور  اطالعات  هایهپایگا   -ل

 ( انتظامی نیروی کشور، وزارت) رانندگی گواهینامه

 وزارت)  تحصیلی  امور  به  مربوط  اطالعات  هایهپایگا   -م

 (علوم وزارت و پرورش  و آموزش

  کشور،  وزارت)  افراد  جزایی   سوابق   اطالعات   هایهپایگا   -ن

 ( قضائیه قوه انتظامی، نیروی

  است   مکلف  اطالعات  فناوری  و   ارتباطات  وزارت  -۹  ماده 

 .نماید  فراهم  را  نیاز  مورد  مخابراتی  و  ارتباطی های  زیرساخت 

  هیئت  هماهنگی  با   است   موظف  ایران  آمار  مرکز  -۱۰  ماده 

 گذرگاه  به  اتصال  ضمن  نامهآیین  این(  ۵)  ماده  موضوع 

 که   نماید  ریزیبرنامه  نحوی  به  دولت   الکترونیک  خدمات 

  از   استفاده  با   نیاز  مورد  آماری  هایگزارش   تولید  امکان

 یها بانک  سایر  و(  ۸)  ماده  در  مندرج  اطالعاتی  یهابانک

 طریق   از  اجرایی  هایهدستگا   توسط  که  نیاز  مورد   اطالعاتی

 .شود فراهم شوند،می گذاشته اشتراک به سامانه این

  بستر  ایجاد  منظور  به  مکلفند   اجرایی   هایهدستگا   -۱۱  ماده 

 شماره  ،مردم  با   مرتبط  اطالعاتی  هایهپایگا   تمامی  در  الزم

 ملی   شناسه  همچنین.  نمایند  درج  را   افراد  کدپستی  و  ملی

 مورخ  هـ۳۹۲۷۱ت/۱۶۱۶۹  شماره  نامهتصویب   موضوع 

 اشخاص  اطالعاتی  هایهپایگا   تمام  در   باید  ،۱۳۸۸/ ۲۹/۱

 از   غیر  به  مشخصات،  سایر  از  استفاده .  شود  لحاظ  حقوقی 

  در   آنان  مکان  و  افراد  شناسایی  برای  کدپستی   و  ملی  شماره

  و   معامالتی  مالیاتی،   پرسنلی،  امور  نظیر   هاییفعالیت   مورد

 . باشدمین  مجاز  عمومی  اسناد  و  مدارک  ها،گواهینامه  صدور

 که  صورتی  در  مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   -تبصره

 صادره   هایهپروان  و  ها گواهینامه  مدارک،  قانونی،  مستندات

 درج  به  نسبت   باشند،می  کدپستی  و  ملی  شماره  فاقد  قبلی

  خود  اطالعاتی  پایگاه  و  اقدام  ها آن  در  کدپستی   و  ملی  شماره

 . نمایند روز به  و ویرایش را
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 پس   ماه  شش  ظرف  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   - ۱۲  ماده 

  سازمان   جمعیتی  اطالعات  بانک  از  نامه آیین  این  ابالغ  از

  کدپستی   و  سجلی  اطالعات   تایید  برای  کشور  احوال  ثبت 

 اطالعاتی  بانک  در  شده  ثبت   ملی  شناسه   از   و  شهروندان

  و  اسناد  ثبت   سازمان   اطالعاتی  بانک  در  شده  یاد  سازمان 

 صحت  و  حقوقی  اشخاص  هویت   تایید  برای  کشور  امالک

 مردم  به  خدمت   ارائه  جهت   آنان  سوی  از  شده  ارائه  کدپستی

 .کنند استفاده

 از  پس  ماه   یک  ظرف  کشور  احوال   ثبت  سازمان  -تبصره

 کارت  در  افراد  پستی   کد  تغییر  امکان  نامهآیین  این  ابالغ

  پایگاه  طریق  از  جمله  از   و  ممکن  زمان  حداقل  در  را  ملی

 .نماید  فراهم اینترنتی

  است   موظف  نامهآیین  این(  ۵)  ماده   موضوع  هیئت   -۱۳  ماده 

  درخواست   منع  دستورالعمل  کار،  پیشرفت   میزان  با   متناسب 

 قابل   مدارک  سایر  یا   ملی  کارت  تصویر  یا   شناسنامه  تصویر

 توسط  دولت   الکترونیک   خدمات  گذرگاه  طریق  از  احصاء

 . نماید ابالغ و تهیه را مردم  از اجرایی هایهدستگا 

 یهابانک  فهرست   موظفند  اجرایی  هایهدستگا   - ۱۴  ماده 

  وظایف   با   مرتبط  نیاز  مورد  یا  و  فعال  تخصصی  اطالعاتی

 دبیرخانه   به  نامهآیین  این  ابالغ  از  پس  ماه  دو  ظرف  را  خود

 . نمایند ارسال هیئت 

 به   نیاز   صورت  در  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۱۵  ماده 

  ایجاد   و  نامهآیین  این  نمودن  اجرایی  برای  خاص  اعتبارات

 در   را  نیاز  مورد  اعتبارات  تخصصی،  اطالعاتی  یهابانک

 ریزیبرنامه معاونت  و  نموده بینی پیش خود سنواتی  بودجه

 هادستگاه  ساالنه  بودجه  در  جمهوررییس  راهبردی  نظارت  و

 . نماید منظور

  راهبردی  نظارت   و  ریزی برنامه  معاونت  -۱۶  ماده 

 تامین  ایجاد  برای   الزم  اعتبار  است   موظف  جمهوررییس

 به  را  ایرانیان   اطالعات  پایگاه  توسعه  و  نگهداری  امنیت، 

 به  مربوط  سیاسی  بسته  قالب   در  ملی  پروژه  یک  عنوان 

  های هبودج  در  الکترونیک  دولت   و  اطالعات  فناوری   توسعه

 .نماید بینیپیش سنواتی 

 محترم  مقام   تأیید  به  ۴/۱۳۹۰/ ۱۸  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

  خدمت  به ورود -ششم فصلمقررات مربوط به 

 (41مقررات ماده ) 

 یی اجرا  های هدر دستگا   ی و قرارداد  یمانی پ   ی، دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسم

 جمهور(   ییس ر  ی انسان   یه و سرما  یریت معاونت توسعه مد   ۰۸/۱۳۹۲/ ۰۱مورخ    ۲۰۰/ ۱۳۵۹۸/۹۲)بخشنامه شماره  

 هـ۴۸۷۰۲ت/۱۳۰۹۴۵شماره    نامهتصویب بند دو    یاجرا  در

ا  ۱۳۹۲/ ۲۸/۷مورخ   به  توجه  با   ییس ر  یقانون   یراداتو 

شورا مجلس  شماره   نامهتصویب به    ی اسالم  یمحترم 

  یران وز  یأته  ۱۳۹۱/ ۳۰/۹مورخ    هـ۴۸۷۰۲ت/۱۷۶۴۴۱

( ۴۱( که لغو شده است و به استناد مواد )ین)طرح مهرآفر

، (۵۱مواد )  یزو ن  یخدمات کشور  یریـت قانون مد(  ۴۴و )

قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق (  ۲۲۴و )(  ۵۷)

و سوم س  ی بندها  ادار  یکل های  یاست دوم    ی ابالغ  ینظام 

رهبر معظم  العال  یمقام  مبنی )مدظله  »عدالت    ی(  بر 

و   «یمنابع انسان   یدر جذب، تداوم خدمت و ارتقا  ی محور
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 ی منابع انسان   ینشگزهای  روش   یو روزآمد  یارها»بهبود مع

و   یستهتوانمند، متعهد و شا   یانسان   یرویبه منظور جذب ن

نظر  یزپره تنگ  نگرش ها  یاز  و   یا  یقهسلهای  و 

درباره    یو شفاف ساز  یهماهنگ  ینو همچن  «ایحرفهیرغ

و اقدامات مرتبط با ها  یت و مقررات در فعال  ینقوان  یت رعا 

استخدام دستگا   یموضوعات  رفع    راییاج  هایهتوسط  و 

 شود.می ابالغ یرابهامات موجود موارد ز

آن    یفتکل  یینمعاونت در تع  ینا  یت با توجه به مسئول   -۱

از   شده   یاستخدام   هایسهمیهبخش  لغو  مصوبه  موضوع 

از محل برنامه   یافته  یصتخص  هایسهمیه  یا فوق االشاره و  

آن انجام    یاستخدام  یندهایاز فرآ  یپنجم توسعه که بخش

 ینابالغ ا  یخموظفند از تار  ییاجرا  هایهشده است، دستگا 

از مراحل   یکقبل از انجام هر گونه اقدام در هر    نامه،بخش 

آزمون    یبرگزار  ی،استخدام  یانتشار آگه  یرنظ  یاستخدام

آگه محل  نتا   یافته،انتشار    یاستخدامهای  یاز   یج اعالم 

معرف  یاستخدامهای  آزمون شده،  پذ  یبرگزار    یرفتهافراد 

 ی ط  یبرگزار شده برا  یاستخدامهای  شده از محل آزمون

 یلرا به همراه تکم   یرمدارک و مستندات ز  ینش،گز  لمراح

 ین بخشنامه به ا  ینا  یوست و دو پ  یکشماره  های  کاربرگ

در مورد آنها اتخاذ   ی،تا پس از بررس   یندمعاونت ارسال نما 

 شود.  یمتصم

برا  ییدیهتأ  -الف ساالنه  بودجه  در  اعتبار  بودن   یپادار 

و نظارت    ریزیبرنامهمعاونت    یید مورد نظر با تأهای  استخدام

 جمهور  ییسر یراهبرد

  یی اجرا  یتهکم  ییدمشخصات شغل که به تأ  یینبرگ تع  -ب

 است. یدهمشاغل دستگاه رس  بندیطبقهطرح 

روز  یاستخدام   یآگه  -ج در  شده    هاینامهمنتشر 

 یراالنتشارکث

 ی برا   یت برابر ظرف  یمو ن  یکشدگان    یرفتهفهرست پذ   -د

 آنها اعالم شده است.  یجکه نتاهایی آزمون

درخواست  یت مسئول   -تبصره مدارک  ا  یارسال   ین موضوع 

استخدام در  استاندارهای  بند  توسط  شده  هابا   یانجام 

تأ  یاستاندار ارسال  و  معاونت   ییدیهاست  از  اعتبار 

بر پادار  یجمهور مبن ییسر ی و نظارت راهبرد ریزیبرنامه

 است.  یانجام شده الزامهای بودن اعتبار استخدام

استخدام  -۲ مجوز  گونه  هر  محل   یدجد  یصدور  از 

ارسال های  یت ظرف به  منوط  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون 

  یوستو دو پ  یکشماره  های  اطالعات الزم بر اساس کاربرگ

قانون (  ۵۱شده در ماده )  یینو الزامات تع  یندهافرآ  یو ط

 مذکور است. 

رعا   یاستخدامهای  آزمون  -۳ بدون  و   یت که  الزامات 

 یمربوط از جمله استخدام بدون نشر آگه  یقانون   یندهایفرآ

روز )  یراالنتشار کث  هاینامهدر  ماده  قانـون (  ۴۴موضوع 

لعمل مربوط انجام شده، و دستورا  یخدمات کشور  یریتمد

 فاقد اعتبار است.

( ی و استان  ی)مل  یاستخدام  هایسهمیهبا توجه به لغو    -۴

 یاستگذاریس  یت (، مسئولیندر مصوبه مذکور )طرح مهرآفر

زم  ریزیبرنامهو   انسان  ینهدر  تشخ  یمنابع  ضرورت    یصو 

  های هبر عهده دستگا   یاستان  یواحدها  یاستخدام  یازهای ن

و واحدها   ییاجرا  ی استخدام  یازهاین  یدبا   یاستان  یاست 

منعکس    یربط ذ  ییبه ستاد دستگاه اجرا  یبررس  یخود را برا

 . یندنما 

مفاد بند دو   یت با رعا   ،هااستانداری  یاستخدام  یازهاین  -۵

از طر  ینا ا  یقبخشنامه،  به  برا  ینوزارت کشور   ی معاونت 

 منعکس خواهد شد. یمراحل قانون یط

معاونت   ینا  یو مکاتبات انجام شده از سو  یموارد اعالم   -۶

 یافراد با ذکر نام برا  یبر معرف  یمبن  ییاجرا  هایهبا دستگا 

که قبل   یبه صورت قرارداد  یریبکارگ  یا و    یاستخدام مورد 

بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با   یناز ابالغ ا

 شود. می بخشنامه، لغو ینمذکور در ا  یقانون  یندفرآ
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قانون برنامه پنجم توسعه (  ۵۷تبصره دو ماده )  یدر اجرا  -۷

ماده   دو  تبصره  مد  ۴۶و  کشور   یریـت قانون   ی،خدمات 

منوط   یشی آزما   یبه رسم  یمانیوضع مستخدمان پ  یلتبد

 یریت توسعه مد  یاز شورا  یخدام رسممجوز است  یافت به در

سرما تأ  یانسان   یهو  نظارت    ریزیبرنامهمعاونت    ییدو  و 

ا   ییسر  یراهبرد در آزمون   یمعاونت و قبول   ینجمهور و 

خدمات   یانسان   یروین  یریبکارگ.  است  به  ورود  بدو  در 

 .باشد می یمانیبصورت پ یدولت

اجرا  -۸ )  ی در  ماده  »هـ«  پنجم قانون  (  ۵۰بند  برنامه 

)کار مشخص( و    ینقرارداد کار مع  یروین  یریتوسعه، بکارگ

 یریت قانون مد(  ۳۲ماده )  یلتبصره ذ  یت با رعا   یساعت   یا 

 شود:می انجام یرو بر اساس موارد ز یخدمـات کشور

ن  -الف تعداد  مع  یروهایچنانچه  کار  )کار   ینقرارداد 

و ساعت اجرا  یمشخص(  از    ییدستگاه  قبل    ۱/۱/۱۳۹۰تا 

ماده    یلموضوع تبصره ذ  یاز سقف مقرر قانون  یشترب  یا برابر  

مـد(  ۳۲) کشور  یریتقانون  بکارگ  یخدمات   یریباشد، 

صرفاً در   یقبل  یروهای ن   یگزینیجا  یا   یدجد  یقرارداد  یروین

شده در قانون،    یینتر از سقف تع  یینبه پا  سیدن صورت ر

قانون اعتبارات  سقف    یانسازمی  ها پست   %۱۰تا    یدر 

 مصوب، مجاز است. 

ن  -ب تعداد  مع  یروهایچنانچه  کار  انجام  )کار   ینقرارداد 

  یا و    ۱/۱/۱۳۹۰قبل از    ییدستگاه اجرا  یمشخص( و ساعت

قانون  از سقف مقرر  از آن کمتر   یل موضوع تبصره ذ  یبعد 

 ی قرارداد  یروین   یریقانون مذکور باشد، بکارگ(  ۳۲ماده )

مصوب    یسازمانی  ها پست   %۱۰به سقف    یدنتا رس  یدجد

 ممکن خواهد بود. یاعتبارات قانون ایت و با رع 

  ی قرارداد  یروهاین  یبه جا   یقرارداد  یروین   یریبکارگ  -ج

بند مجاز   ینموارد )الف( و )ب( ا  یت خارج شده، بدون رعا 

 .باشدنمی

نسبت    ی،قرارداد  یروین   یریبکارگ  -د ی هاپست   %۱۰به 

برا واحدها   یمصوب،  از  دسته    ییاجرا  هایهستگا د  ی آن 

استان   ی)مل ذیو  و  بودجه  که  دارند   یحساب (  مستقل 

 یت واحدها با رعا   ینب  یزانم  ینا  ییشود و جابجا می  محاسبه

 ییمقام اجرا  ینباالتر  ییدبا تأ  یسازمان ی  هاپست کل    ۱۰%

 است. یر امکان پذ ییاجرا هآن دستگا 

منعقد    ی)کار مشخص( و ساعت  ینقرارداد انجام کار مع  -۹

افراد واجد شرا  با  اجرا  یطشده    ییصرفاً در همان دستگاه 

جابجا و  است  ا  ییمعتبر  انتقال    یانم  یروهان  ینو 

گونه افراد   ینا  یری بکارگ.  یست مجاز ن  ییاجرا  هایهدستگا 

دستگا  رعا   یگرد  ییاجرا  هایهدر  با  ا  یت تنها   ینضوابط 

 بخشنامه ممکن است.

موضوع   ۱۳۹۲بودجه سال    ییضوابط اجرا(  ۱۳بند )  -۱۰

شماره    ۱۳۹۲/ ۶/۵مورخ    هـ۴۹۴۰۳ت /۱۰۱۹۵۹مصوبه 

سقف مشخص شده در تبصره    یت با رعا   یرانمحترم وز  یأته

)  یلذ مـد(  ۳۲ماده  کشور   یریت قانون  مواد    یخدمات  و 

 شود.می قانون برنامه پنجم توسعه انجام( ۵۷و )( ۵۱)

واجد   ییاجرا  هایهدستگا   -۱۱ افراد  اطالعات  مکلفند 

به کار گرفته   یقانون   یرا که بر اساس مجوزها(۸بند )  یطشرا

تأ از  پس  اند،  طر  یحسابذ  ییدشده  کارمند   یق از  سامانه 

نما   یرانا زم  یند منعکس  قرارداد  ینهتا  از   یصدور شناسه 

 مذکور فراهم شود. یکیسامانه الکترون یقطر

آزاد یعسکر  محمود
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 ( 42مقررات ماده ) 

  و  جسمانی  سالمت   سنجش:  موضوع   کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۴۲)   ماده(  ز )   بند  اجرایی   نامهآیین 

 کشوری  خدمات  مدیریت   قانون   ۴۲  ماده  موضوع   استخدام  داوطلبان   روانی

 ( وزیران   هیأت   ۸۹/ ۴/ ۲۳  مورخ   ۴۴۱۷۸/ ۸۸۳۸۴  تصویبنامه شماره ) 

  ک ترونی کال  دولت   و  اجتماعی  امور  میسیونک  عضو  وزیران

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد   به  بنا

  مدیریت   قانون(  ۴۲)  ماده(  ز)   بند  استناد  به  و  جمهوررییس

 بند(  ط)  جزء  رعایت  با   و  -۱۳۸۶  مصوب-  شوریک  خدمات 

 مورخ   هـ۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۷۹۵  شماره  تصویبنامه   ۱

  یاد  قانون(  ۴۲)  ماده(  ز)  بند  اجرایی  نامه  آئین  ۱۳۸۶/ ۱/۱۰

 : نمودند زیرموافقت  شرح  به را شده

 و  جسمانی  سالمت   موظفند   اجرایی  هایهدستگا   -۱  ماده 

 مورد  پست  در  استخدام  برای  را  استخدام  داوطلبان   روانی

 . دهند قرار سنجش مورد نظر

 مواد  به  اعتیاد  دارای  صرفاً  که  داوطلبانی  استخدام  - ۲  ماده 

 .است  ممنوع باشندمی دخانیات و الکل مخدر،

 توانایی   و   صالحیت   توانندمی  اجرایی  هایهدستگا   -۳  ماده 

 طریق   از  شوندمی  استخدام  آن  برای  که  داوطلبانی  کار  انجام

 احراز   پزشکی  معاینات   و  تخصصی  مصاحبه  علمی،  آزمون

 . نمایند

 داوطلبان  اعتراض  و  مشکل   بروز  صورت   در  -۴  ماده 

 روانی  و  جسمی  توانایی   به  رسیدگی  نهایی  مرجع  استخدام،

 استان  پزشکی   علوم  دانشگاه   پرشکی  شورای  کار،  انجام

 .باشد می  مربوط

 به   آنکه  شرط  به  معلوالن  و   جانبازان  استخدام  -۵  ماده 

  بهزیستی   سازمان  و  ایثارگران  امور  و  شهید   بنیاد  تشخیص

  مأموریت   از  مانع  معلولیت   و  جانبازی  ،(مورد  حسب )   کشور

 .است  بالمانع  ناشد  آنها  کاری

 محترم  مقام   تأیید  به  ۴/۱۳۸۹/ ۲۳  تاریخ  در  نامه  تصمیم  این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

جمهور  رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

 یپلمد  یلیافراد با مدرک تحص  یری بکارگ 

 ( یران وز  یأت ه  ۱۱/۱۳۸۹/ ۱۹هـ مورخ  ۴۶۰۹۸/م/ت ۸۹- ۳۴۳۸۵)مصوبه  

  یشنهادبنا به پ  ۱۳۸۹/ ۲۶/۱۰در جلسه مورخ    یرانوز  هیأت

جمهور و   ییسر  یانسان  یهو سرما   یریت معاونت توسعه مد

( تبصره  استناد  )۵به  ماده  مد ۴۲(  قانون  خدمات   یریت ( 

 نمود: یب تصو -۱۳۸۶مصوب - ی کشور 

در مشاغل   یپلمد  یلیافراد با مدرک تحص  یریبه کارگ  -الف

 مجاز است: یرز

 یدارسرا -۱

 نگهبان  -۲

 مأمور گارد انتظامات -۳

 یماهواپ یسینتکن -۴

 آتش نشان  -۵
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 کارآموز حرفه و فن -۶

 نجات یدّمتص  -۷

 ی امور دفتر  یمتصدّ -۸

 مسئول ابالغ و اجرا -۹

 یاتیامور مال  یمتصد -۱۰

 یری و بارگ یهتخل یمتصد -۱۱

 ی کمک کارشناس خدمات فرودگاه -۱۲

 یستز یطمح ییمأمور اجرا -۱۳

 یدامپزشک یسینتکن -۱۴

 یار به  -۱۵

 یارکمک به -۱۶

 ی مسئول امور ارتوپد -۱۷

 ین معلول یارمدد -۱۸

 بهورز -۱۹

 یحمأمور سالن تشر -۲۰

 یتی و ترب ینیمراقب اقدامات تأم -۲۱

 یلدار تحو -۲۲

 راننده مقامات  -۲۳

 یس نو  ینماش -۲۴

 نامه یب تصو  ینافراد موضوع ا  یریحداقل سن به کارگ  -ب

 .باشدمیسال تمام  یجدهه

افراد در مشاغل بند )الف(   یریمناطق و موارد به کارگ  -ج

مدت مشخص   ید با ق  یی تگاه اجرادس  یشنهاد حسب مورد با پ

تأ مد  ییدبه  توسعه  سرما   یریتمعاونت    یانسان  یهو 

 . یدخواهد رس جمهورییسر

 نامه یب تصو  ینا  یکه در اجرا  یشغل و انتقال افراد  ییرتغ  -د

مناطق    یی،اجرا  یها دستگاه  یربه سا   شوند یبه کار گرفته م

 .باشدمیممنوع  یگر مشاغل د یا 

جمهورییسمعاون اول ر -یمیرح محمدرضا 

 

 (44مقررات ماده ) 

 ( ۱۴۰۰اجرایی )تنقیح شده و ابالغی   های هدستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگا 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   ۱۰/۰۵/۱۴۰۰مورخ    ۲۴۵۱۰)بخشنامه شماره  

دستگا  کلیه  به  قانون   هایهبخشنامه  مشمول  اجرایی 

 مدیریت خدمات کشوری

سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای  مصوبات  به  عنایت  با 

ابالغی طی   مورخ    ۱۱۷۲۶۶۰شماره  های  بخشنامهانسانی 

 ۱۸۴۲۷و    ۰۷/۱۳۹۹/ ۲۷مورخ    ۳۶۹۴۸۸،  ۱۳۹۶/ ۲۶/۰۲

به    ۱۴۰۰/ ۰۸/۰۴مورخ   مربوط  اصالحات  با  ارتباط  در 

ان عمومی و تخصصی برای دستورالعمل نحوه برگزاری امتح

دستگاه در  افراد  بخشنامه استخدام  )موضوع  اجرایی  های 

همچنین (  ۰۷/۱۳۹۳/ ۱۹مورخ    ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷شماره   و 

آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به  

و  عمومی  امتحان  برگزاری  نحوه  »دستورالعمل  پیوست 

های اجرایی« که تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه

فوق تنظیم گردیده و بعد از این به های  بخشنامهبا تجمیع  

جایگزین   در   الذکرفوقهای  بخشنامهعنوان  عمل  مبنای 

 برگزاری امتحانات استخدامی خواهد بود جهت اجرا، ابالغ

 گردد.می



 شناسنامه قانون|  ۱۳۴

 تعاریف واختصارات - ۱ماده  

 سازمان اداری و استخدامی کشور: سازمان -

سامانه الکترونیکی امتحانات و مسابقات  :  سامانه امتحانات  -

 استخدامی.

اجازه استخدام در دستگاه اجرایی که :  مجوز استخدامی  -

الزامات قانونی، در سقف  ها  بر اساس سیاست  ی هاپست و 

زمان  در  مصوب،  اعتبارات  و  بالتصدی  مصوب  سازمانی 

 گردد. مشخص از طریق سازمان اعالم می

اس  - از :  تخدامیآگهی  بخشی  یا  تمام  به  مربوط  آگهی 

رسانی اجرایی برای اطالع  هایهمجوزهای استخدامی دستگا 

رعایت   با  که  است  واجد شرایط  داوطلبان  نام  ثبت  جهت 

طبقه »طرح  جمله  از  مربوط  مقررات  و  و قوانین  بندی 

ارزشیابی مشاغل مستخدمین دولت« و »تشکیالت تفصیلی 

 شود. یی« تنظیم میمصوب دستگاه اجرا

ها و معلومات سنجش توانمندی:  حیطه عمومی امتحان  -

عمومی، هوش و    عمومی داوطلبان استخدام، شامل دانش

و  روانشناختی  و  ذهنی  توانمندی  یادگیری،  استعداد 

تبی برگزار  که به صورت  کاطالعات و معلومات پایه است  

 شود.می

امتحان  - تخصصی  معلومات :  حیطه  و  دانش  سنجش 

است   استخدام  داوطلبان  شغل ک تخصصی  تصدی  برای  ه 

 شود. تبی برگزار میکمورد نظر به صورت 

فراگیر  - مشترک  و    هایحیطهسنجش  :  امتحان  عمومی 

تخصصی است که بر اساس شغل در فواصل زمانی مشخص، 

از طریق امتحان به صورت متمرکز و سراسری، با تجمیع 

استآگهی دوره، های  هر  در  سازمان  تایید  مورد  خدامی 

 گردد.توسط سازمان برگزار می

مشترک  - امتحان  نام :  دفترچه  ثبت  راهنمای  دفترچه 

داوطلبان در امتحان مشترک فراگیر و یا خاص است که به 

 یابد. صورت عمومی توسط موسسه مجری انتشار می

خاص  - مشترک  و   هایحیطهشامل  :  امتحان  عمومی 

ا نظیر تخصصی  عمومی  مشاغل  از  برخی  برای  متحان 

ه به صورت متمرکز در کحراست، گزینش و حقوقی است  

نظارت   و  راهبری  با  و  سطح کشور توسط موسسه مجری 

 گردد.سازمان برگزار می

نصاب  - )%:  حد  درصد  پنجاه  حداقل  نمره  (  ۵۰کسب 

( وزنی چهل درصد  ارزش  با  اول  نفر  برای (  %۴۰مکتسبه 

برای حیطه تخصصی (  %۶۰ت درصد ) حیطه عمومی و شص

  اجرایی  هایهشهرستان در هر یک از دستگا   -در هر شغل

 .باشد می

مجری  - دولتی :  موسسه  شده  صالحیت  تایید  موسسات 

آموزش   مرکز  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  )نظیر 

..(، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان .مدیریت دولتی و

 گردند. اجرای امتحان مشترک تعیین میبه عنوان مسئول 

استخدامی  - شایستگی  :  مصاحبه  حضوری  سنجش 

ویژگی و  شغلی  مهارت  نظر  از  استخدام  های داوطلبان 

شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، عالئق، استعداد یادگیری  

مرحله   نامهشیوه.  باشدمی .  ..و فرایندهای  اجرای  نحوه 

 گردد.و ابالغ میمصاحبه استخدامی، توسط سازمان تدوین  

موسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که :  مراکز ارزیابی   -

بر اساس دستور العمل اعتبار سنجی، صالحیت آنها توسط 

استخدامی  مصاحبه  اجرای  مسئول  و  تائید  سازمان 

 باشند.می

دستگا   -۲ماده   در  اساس   هایهاستخدام  بر  اجرایی، 

میان داوطلبان واجد مجوزهای صادره توسط سازمان و از  

مصاحبه   و  مشترک  امتحان  در  را  الزم  نمرات  که  شرایط 

استخدامی بر اساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده  

اخالقی گزینش  نظر  از  و  شرایط   -باشند  واجد  عقیدتی 

 تشخیص داده شوند، با تایید سازمان صورت خواهد گرفت. 

نسبت به تدوین برنامه اجرایی مکلفند    هایهدستگا   - ۳ماده  

نیروی انسانی اقدام نموده و نیازهای استخدامی خود را بر  
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اساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه استخدامی از 

 سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

اجرایی موظفند، درخواست مجوزهای   هایهدستگا   - ۴ماده  

با ر را  ارسال استخدامی خود  به سازمان  عایت موارد ذیل 

سازمان نیز پس از بررسی، نسبت به تایید یا عدم .  نمایند

تایید مجوز درخواستی اقدام و نتیجه را به دستگاه اجرایی 

 نماید.می اعالم

 تبیین ضرورت نیازهای استخدامی -

پیشنهادی در بودجه های  تأمین اعتبار الزم برای استخدام  -

 سنواتی 

س  - )وجود  مواد  اجرای  در  مصوب  سازمانی  و (  ۲۹اختار 

 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۳۱)

احکام و سیاست   - الزامات،  قانونی مصوب در های  رعایت 

انسانی و کاهش  نیروی  ترکیب  خصوص اصالح ساختار و 

 نیروی انسانی در امور تصدی و غیرحاکمیتی

دستگاه اجرایی موظف است به منظور جذب نیروی    - ۵ماده  

از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، متن آگهی ا نسانی 

استخدام پیشنهادی را )مطابق نمونه پیوست( برای تایید و 

 اخذ مجوز نشر به سازمان ارسال نماید.

تواند در صورتی که در قوانین و دستگاه اجرایی می  -تبصره

شرایط  بر  عالوه  شرایطی  خود  عمل  مورد  قبلی  مقررات 

قانون مدیریت خدمات کشوری داشته (  ۴۲مندرج در ماده )

 باشد، آن را در زمان تنظیم آگهی استخدام منظور نماید. 

و   -۶ماده   بررسی  از  پس  استخدام  آگهی  انتشار  مجوز 

»برگ   پیشنهادی«،  استخدام  آگهی  نویس  »پیش  تطبیق 

تعیین مشخصات شغل« و »تامین اعتبار از سازمان برنامه 

گهی استخدام با ضوابط و بودجه کشور« مربوط به مشاغل آ

صادر خواهد شد سازمان  توسط  تایید  .  جاری،  در صورت 

انتشار  از سوی سازمان، امکان  آگهی استخدام پیشنهادی 

 آن در اولین امتحان مشترک فراهم خواهد شد.

دستگاه اجرایی موظف است برای استخدام از محل   - ۷ماده  

شده  تایید  استخدامی  آگهی  از  ای  نسخه  صادره،  مجوز 

حداقل   را  سازمان  برگزاری   ۴۵توسط  زمان  از  قبل  روز 

امتحان مشترک به موسسه مجری جهت درج در دفترچه 

 امتحان مشترک و انتشار عمومی ارسال نماید. 

و    -۸ماده   )عمومی  استخدام  برای امتحان  تخصصی( 

مجوز   هایهدستگا  و  استخدامی  مجوز  دارای  که  اجرایی 

باشند، به صورت امتحان مشترک  انتشار آگهی استخدام می

های بهار و پاییز( فراگیر حداکثر دو بار در سال )در فصل

 شود.توسط سازمان برگزار می

و    -۹ماده   ضوابط  دقیق  رعایت  عدم  از  ناشی  مسئولیت 

شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت  مشرایط اعال

ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده 

و   جذب  از  مرحله  هر  در  چنانچه  و  بود  خواهد  داوطلب 

عمد اطالعات   اشتباه یا بهاستخدام محرز شود، داوطلب به  

خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه امتحان  

باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده راگیر  مشترک ف

و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر 

 شود.می

به    -۱۰ماده   مربوط  امتحان    هایحیطهسواالت  عمومی 

اسناد  مقررات  رعایت  با  و  سازمان  توسط  مشترک 

می  بندیطبقه تهیه  تهیه می  سازمان.  شودشده  تواند 

تفویض  مجری  موسسه  به  را  تخصصی  و  عمومی  سواالت 

 نماید.

 : شودمواد امتحان عمومی به شرح زیر تعیین می  -۱۱ماده  

 معارف اسالمی -۱

 زبان و ادبیات فارسی -۲

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی  -۳

 ریاضی و آمار مقدماتی -۴

 زبان انگلیسی عمومی -۵



 شناسنامه قانون|  ۱۳۶

 نی های ذه هوش و توانمندی -۶

 فناوری اطالعات  -۷

حداقل   -۱تبصره   عمومی  امتحان  سواالت  و   ۱۰۰تعداد 

ای ه به صورت چهار گزینهکسوال خواهد بود  ۱۵۰حداکثر  

 و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

پیروان سایر   -۲تبصره   به  سواالت معارف اسالمی مربوط 

می مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسال

ایران )حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی( مطابق تعالیم  

 و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

اساسی اقلیت   -۳تبصره   قانون  در  مصرح  دینی  های 

معارف  سواالت  به  پاسخگویی  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

این  مکتسبه  نمره  صورت  این  در  و  بوده  معاف  اسالمی 

راز شده سایر سواالت محاسبه  داوطلبان، بر اساس مجموع ت 

 خواهد شد.

های پایه و عمومی فناوری به منظور احراز مهارت  -۴تبصره  

مشاغل  در  استخدام  جهت  شرایط  واجد  افراد  اطالعات 

( ۴۲تخصصی، کارشناسی و باالتر )موضوع تبصره دو ماده )

استخدام  داوطلبان  کشوری(  خدمات  مدیریت  قانون 

از اعالم تایید گزینش، مدارک موظفند حداکثر یک ماه پس  

از ICDLهفت گانه )های  مربوط به کسب مهارت ( صادره 

را  سازمان  توسط  شده  تایید صالحیت  موسسات  و  مراکز 

 ارائه نمایند. 

تخصصی در امتحان مشترک    هایحیطهسواالت    -۱۲ماده  

به صورت چهار گزینه و  نظر  به شغل مورد  توجه  با  با  ای 

و حداکثر   ۵۰ه منفی به تعداد حداقلاحتساب یک سوم نمر

 سوال خواهد بود. ۱۰۰

می  هایهدستگا   -۱۳ماده   انجام اجرایی  به  نسبت  توانند 

مشترک   امتحان  شدگان  پذیرفته  از  استخدامی  مصاحبه 

نمایند انجام .  اقدام  جهت  افراد  انتخاب  برای  الزم  شرط 

نصاب   حد  کسب  استخدامی،  انتخاب    باشدمیمصاحبه  و 

راد بر اساس مجموع نمره فضلی آنان )با وزن چهل درصد اف

(۴۰%  )( درصد  شصت  و  عمومی  حیطه  برای (  %۶۰برای 

برابر ظرفیت پذیرش در (  ۳حیطه تخصصی( به تعداد سه )

)اصالحی به .  پذیردهر شغل و محل مورد تقاضا صورت می

 (۱۴۰۰/ ۹/ ۶مورخ  ۴۷۸۵۷موجب بخشنامه شماره 

افراد دارای حد نصاب در در صورتی که    -۱تبصره   تعداد 

مشاغل و محل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد،  

همه افراد واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط  

 معرفی خواهند شد.

شدگان را برای موسسه مجری فهرست پذیرفته  -۲تبصره  

اعالم  امتحانات  سامانه  طریق  از  استخدامی  مصاحبه 

دستگا   سامانه.  نمایدمی دسترسی  امکان    های همذکور 

امتحان مشترک  نتایج  به  را  پذیرفته شده  افراد  و  اجرایی 

 فراهم خواهد نمود.

استخدامی   هایمصاحبهتواند  دستگاه اجرایی می  -۳تبصره  

 خود را به مراکز ارزیابی واگذار نماید. 

در صورت درخواست دستگاه اجرایی و موافقت   -۴تبصره  

معرفی افراد برای مصاحبه استخدامی تا پنج برابر   سازمان،

ظرفیت استخدامی، مشروط بر اینکه در زمان ثبت نام به  

)الحاقی  .  پذیر خواهد بودداوطلبان اطالع رسانی گردد، امکان

 (۹/۱۴۰۰/ ۶مورخ   ۴۷۸۵۷به موجب بخشنامه شماره  

برگزاری   - ۱۴ماده   از  پس  است  موظف  اجرایی  دستگاه 

استخدامی، نسبت به معرفی افراد اصلی به گزینش مصاحبه  

درصد  هفتاد  وزن  با  آنان  فضلی  نمره  مجموع  اساس  بر 

نظر گرفتن وزن(  ۷۰%) )با در  امتحان مشترک  های برای 

برای   شده  ماده   هایحیطهتعیین  در  تخصصی  و  عمومی 

برای مصاحبه استخدامی، به تعداد (  %۳۰و سی درصد )(  ۱۳

در صورت عدم تایید .  ذیرش اقدام نمایدیک برابر ظرفیت پ

افراد معرفی شده در فرایند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب 

 نمره فضلی به گزینش معرفی خواهند شد.

استخدامی،    -۱تبصره   مصاحبه  برگزاری  عدم  صورت  در 

اساس   بر  گزینش،  به  نصاب  دارای حد  افراد  معرفی  برای 

برای (  %۴۰صد )مجموع نمره فضلی آنان )با وزن چهل در
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برای حیطه تخصصی( (  %۶۰حیطه عمومی و شصت درصد )

 گردد.برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام می

در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه    -۲تبصره  

به   معرفی  اولویت  مصاحبه،  و  کتبی  آزمون  در  داوطلبان 

گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در  

 مشترک باالتر باشد. آزمون کتبی

استخدامی   -۳تبصره   مرحله مصاحبه  در  اجرایی  دستگاه 

با تمامی  انجام مصاحبه استخدامی  به  مکلف است نسبت 

داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در 

 سامانه امتحانات اقدام نماید. 

گرفتن   - ۱۵ماده   نظر  در  با  است  موظف  اجرایی  دستگاه 

ظرف    هایسهمیه حداکثر  معلولین(،  و  )ایثارگران  قانونی 

روز پس از تایید فهرست پذیرفته شدگان  (  ۱۵مدت پانزده )

اصلی توسط سازمان، مشخصات افراد مذکور را برای ادامه 

 مراحل جذب و استخدام به گزینش اعالم نماید. 

اجرایی موظفند   هایهگزینش دستگا   هایهسته  - ۱۶ماده  

قانون گزینش نسبت به اعالم نظر در (  ۱۶رعایت ماده )با  

اقدام  مقرر  موعد  در  شده  معرفی  افراد  یا  فرد  خصوص 

 نمایند. 

ه پس از اعالم نظر گزینش، نیروی کدر صورتی    -۱۷ماده  

مصاحبه  در  که  داوطلبانی  بین  از  نیاز  مورد  انسانی 

پذیرفته شده اجرایی  استخدامی  نگردد، دستگاه  تامین  اند 

تواند از سایر داوطلبان همان شغل و محل مورد تقاضا می

که در امتحان مشترک حد نصاب الزم را کسب نموده اند،  

انجام سایر مراحل استخدامی  برای  ترتیب نمره فضلی  به 

 دعوت به عمل آورد. 

دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر   - ۱۸ماده  

پذیرفته به  اطالع رسانی  به  نسبت  نهایی  شدگاگزینش،  ن 

شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت اقدام نماید و پذیرفته

ماه پس از اعالم دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و   کی

نمایند  مراجعه  مربوط  اجرایی  دستگاه  به  عدم .  استخدام 

در  استخدام  از  انصراف  منزله  به  مقرر،  مهلت  در  مراجعه 

 .باشددستگاه اجرایی می

اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت دستگاه  -۱۹ماده  

ماه پس از اعالم نظر گزینش و انجام سایر تشریفات  (  ۳سه )

استخدامی، نسبت به درخواست شماره مستخدم برای افراد 

اقدام  کارمندایران  سامانه  طریق  از  نهایی  شده  پذیرفته 

).  نماید یک  ظرف  حداکثر  اخذ (  ۱همچنین  از  پس  ماه 

ور حکم کارگزینی یا تنظیم شماره مستخدم، نسبت به صد

 قراداد پیمانی آنان اقدام نماید.

در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته    -۱تبصره  

حکم  صدور  از  قبل  مقرر،  مهلت  ظرف  نهایی  شدگان 

از  پس  ماه  تا شش  آنان  از خدمت  یا خروج  و  کارگزینی 

اجرایی می کارگزینی، دستگاه  رعایت صدور حکم  با  تواند 

ین دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به مفاد ا

ترتیب نمره فضلی در همان شغل و محل مورد تقاضا اقدام 

شماره  .  نماید بخشنامه  موجب  به  مورخ    ۴۷۸۵۷)اصالحی 

۶/۹/۱۴۰۰) 

از   -۲تبصره   گروه  آن  برای  صدور شماره مستخدم صرفاً 

پذیرفته شدگان نهایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل  

 اند، امکان پذیر است.جذب گردیده

می  -۲۰ماده   در سازمان  عمومی  فراخوان  طریق  از  تواند 

خاص   مشترک  امتحان  برگزاری  به  نسبت  خاص  مشاغل 

 توسط موسسه مجری اقدام نماید. 

تشخیص و تایید مشاغل خاص با سازمان خواهد   -تبصره

 بود. 

سامانه    - ۲۱ماده   است  موظف  مجری  موسسه  یا  سازمان 

ماه از تاریخ ابالغ (  ۳انات را حداکثر ظرف مدت سه )امتح

نماید ایجاد  دستورالعمل  انجام .  این  امکان  سامانه  این 

فراهم  مشترک  امتحانات  خصوص  در  را  زیر  فرایندهای 

 آورد.می

 اطالع رسانی عمومی به داوطلبان استخدام. -
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 .. .امکان ثبت نام داوطلبان، صدور کارت، اعالم نتایج و -

مراحل اعال  - از  یک  هر  در  شدگان  پذیرفته  فهرست  م 

 استخدام.

نام می  - ۲۲ماده   ثبت  زمان  در  استخدام  توانند داوطلبان 

عالوه بر شغل محل مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک  

شغل محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همان دستگاه  

توانند پس از اجرایی می  هایهدستگا .  اجرائی انتخاب نمایند

اعالم نتیجه نهایی هر آزمون در بازه زمانی برگزاری آزمون  

ماه پس از اعالم نتیجه، (  ۶بعدی تا حداکثر به مدت شش)

با هماهنگی سازمان و موسسه مجری در هر یک از شغل 

هایی که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر  محل

یان داوطلبان همان آزمون با در از نیاز دستگاه باشند، از م

نظر گرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین 

های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت شده در شغل محل

از سهمیه،  )اعم  نظر  مورد  برای دستگاه  آزمون  نام همان 

در  فضلی  نمرات  ترتیب  به  و...(،  احراز  شرایط  جنسیت، 

ها جهت انجام ت از آنمرحله آزمون کتبی، نسبت به دعو 

 سایر مراحل استخدامی اقدام نماید. 

مالک عمل در خصوص محاسبه تاریخ فراغت از   -۲۳ماده  

تحصیل، اتمام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت دائم سه 

ماه پس از آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و 

برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک 

مورخ    ۴۷۸۵۷)اصالحی به موجب بخشنامه شماره  .  باشد میاگیر  فر

۶/۹/۱۴۰۰) 

قانون مدیریت (  ۴۴با توجه به قانون اصالح ماده )  -۲۴ماده  

سال   )مصوب  کشوری  ایجاد  (  ۱۳۹۹خدمات  بر  مبنی 

استثنای   )به  شهرستانی  بومی  داوطلبان  برای  اولویت 

شهرستان و  تهران  در های  شهرستان  ها(  استان  مراکز 

 :امتحانات مشترک فراگیر

  "متولد"گردد که  می  داوطلبی بومی شهرستانی تلقی  -الف

در همان شهرستان   "ساکن با سابقه ده سال سکونت"یا  

 گردد؛ بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می. باشد

با   -۱ داوطلب  تولد مندرج در شناسنامه  شهرستان محل 

 شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

های با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال:  تبصره

خصوص   در  ابهام  یا  نظر  اختالف  صورت  در  مختلف، 

شهرستان محل تولد، مالک عمل نظر اداره کل ثبت احوال 

 استان مربوطه خواهد بود. 

استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید   -۲

با   سکونت  سال  ده  حداقل  و  بودن  استشهاد  ساکن  ارائه 

محلی )بر اساس فرم پیوست( ممهور به مهر نیروی انتظامی  

)پاسگاه یا کالنتری محل( در شهرستان مورد تقاضا خواهد  

 بود. 

داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی،  :  تبصره  

دب  یا  با یراهنمایی  تقاضا  مورد  محل  شهرستان  در  رستان 

تواند به  ن مربوطه میتایید اداره آموزش و پرورش شهرستا

عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط 

ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد 

 در شهرستان محل مورد تقاضا مالک محاسبه قرار گیرد.

تقسیمات    -۳ بودن،  بومی  تعیین  برای  شهرستان  مبنای 

 . باشدمین کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمو

داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر   -ب

اولویت  دارای  شرح .  باشند می  بومی  این  به  بومی  اولویت 

»نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی :  اعمال خواهد شد

( درصد  چهل  وزن  کتبی)مجموع  آزمون  برای (  %۴۰در 

برای حیطه تخصصی( (  %۶۰حیطه عمومی و شصت درصد )

محاسبه و مالک عمل  (  ۴/۱ضریب »یک و چهار دهم« )  با 

 گیرد.«قرار می

تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق   -۲۵ماده  

( درصد  صد  تا  یافته  توسعه  کمتر  و  به (  %۱۰۰محروم 

نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید 

 .است  پذیرسازمان امکان
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تحصیلی مدارک    - ۲۶ماده   مقاطع  از  تر  پایین  تحصیلی 

اعالم شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و 

همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک 

 . باشدمیو استخدام مجاز ن

مقاطع   -تبصره از  باالتر  تحصیلی  مدارک  دارای  افراد 

اعالم میتحصیلی  آزمون  در  شرکت  برای  بایست  شده، 

. تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند  مدرک مقطع

در این حالت مقطع تحصیلی باالتر لحاظ نگردیده و صدور 

شدگان بر  حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته

اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد 

 بود. 

ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود   -۲۷ماده  

 باشند.می

کسب   - ۲۸ماده   صورت  در  معلولین  استخدامی  سهمیه 

 است.( %۳حدنصاب، سه درصد )

ای تنظیم شود  استخدامی باید به گونههای  آگهی  -۲۹ماده  

که موارد مرتبط با وظایف و آگاهی داوطلبان استخدام از 

جمله شرایط و فرایندهای مختلف استخدام، در آن لحاظ 

 گردد.

این دستورالعمل بر اساس مصوبات شورای توسعه   -۳۰ماده  

شماره های  بخشنامهمدیریت و سرمایه انسانی ابالغی طی  

شماره  ۰۷/۱۳۹۳/ ۱۹مورخ    ۹۳/۲۰۰/ ۹۷۵۷  ،۱۱۷۲۶۶۰ 

شماره    ۱۳۹۶/  ۰۲/ ۲۶مورخ   مورخ    ۱۸۴۲۷و 

جایگزین    ۱۴۰۰/ ۰۸/۰۴ و  گردیده  های  بخشنامهتهیه 

 گردد. می الذکرفوق

 جمشید انصاری 

تشهاد محل سکونت جهت شرکت در امتحانات  فرم اس

 اجرایی   های ه فراگیر استخدامی دستگا 

 ……………… کد ملی  .  ......................فرزند.  ...................اینجانب

  محل   شهرستان   که  دارم  تقاضا   محل  معتمدین  و  مطلعین  از

 . نمایند گواهی را اینجانب  سکونت  مدت و  فعلی سکونت

 تشکر با 

 امضا و اثر انگشت

نماییم که نامبرده می  اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهی

 ساکن   ……………   شهرستان  …… باال در حال حاضر در بخش  

 شهرستان  این  در  که  است   ماه   ……   سال  ……   مدت  و  است 

 . است داشته سکونت

 مراتب   صحت .  ………………   ملی  کد  به.  ………………… اینجانب  

 انگشت اثر و امضا . نمایممی گواهی را فوق

 مراتب   صحت .  ………………   ملی  کد  به.  ………………… اینجانب  

 امضا و اثر انگشت. منمای می گواهی را فوق

 مراتب   صحت .  ………………   ملی  کد  به.  ………………… اینجانب  

 انگشت اثر و امضا . نمایممی گواهی را فوق

کالنتری   یا  )پاسگاه  انتظامی  نیروی  توسط  قسمت  این 

 تکمیل گردد.محل( 

 .باشدمی …………………………… موارد فوق مورد تایید این 

 امضا -محل مهر

 پاسگاه یا کالنتری محل

 : تذکرات مهم  

تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی   -۱

ساکن  لحاظ  به  استخدام  اولویت  از  استفاده  متقاضی  که 

سکونت   سال  ده  حداقل  سابقه  با  الزامی میبودن  باشند، 

 است.

داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در   -۲

مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد  

شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  تایید  با  باشند،  تقاضا 

توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی  مربوطه صرفاً می

مند ر شهرستان مورد تقاضا بهرهاز سوابق ده سال سکونت د

گردند و تکمیل این فرم برای احراز ساکن بودن فعلی آنان  

 .باشدمیدر شهرستان مورد نظر الزامی 
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چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقلده سال سکونت   -۳

از  بخش  یک  از  بیش  در  تقاضا،  مورد  در شهرستان  خود 

می باشد،  داشته  سکونت  مربوطه  یک توشهرستان  از  اند 

 نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

بهره  -۴ جهت  صرفاً  فرم  متقاضی این  داوطلبان  مندی 

استفاده از اولویت بومی شهرستانی )به جز شهرستان تهران 

استان مراکز  آزمونو  در  امتحانات ها(  استخدامی  های 

 .باشد یماجرایی کشور   هایهمشترک فراگیر دستگا 

 نمونه آگهی استخدام پیمانی در دستگاه اجرایی 

 

 

شهرستان تهران و    ی شهرستان ها )به استثنا   یداوطلبان بوم   یبرا   یت اولو  یجادو ا  گزینی ی دستورالعمل بوم

 ی استخدام  ی هاها( در آزمون مراکز استان 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار  ۱۳۹۹/ ۷/ ۲۷مورخ    ۳۶۹۴۸۸)بخشنامه شماره  

مد  شورای سرما   یریتتوسعه  مورخ    یانسان  یهو  در جلسه 

 ی و استخدام  یسازمان ادار  یشنهادبنا به پ  ۰۷/۲۱/ ۱۳۹۹

 یریت ( قانون مد۴۴کشور و به استناد قانون اصالح ماده )

کشور مورخ    یخدمات  مجلس   ۰۶/۱۶/ ۱۳۹۹)مصوب 

ایاسالم   ی شورا با  بوم  یبرا  یت اولو   یجاد(    ی دوطلبان 

استش )به  ها  در    نای شهرستان  ها(  استان  مراکز  و  تهران 

فراگ مشترک  ها  یرامتحانات  به   ییاجرا  یدستگاه  کشور 

 موافقت نمود: یلشرح ذ

مورد اشاره    یشهرستان   ی با توجه به داوطلبان بوم  -۱  ماده 

ساکن با    یا متولد    یددر ماده قانون فوق الذکر،که داوطلب با 

بودن   یکونت در همان شهرستان باشد، بوم سابقه ده سال س

 گردد:  یاحراز م یلذ  یقافراد از طر

شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با   ۱-۱

 باشد. یکیمورد تقاضا  یتانشهر

مختلف،  یدر سال ها   ی : با توجه به تقصسمات کشور تذکر

اختالف   صورت  محل    یادر  شهرستان  خصوص  در  ابهام 

تولد،مالک عمل نظر اداره ثبت احوال استان مربوطه خواهد 

 بود. 

 یید سکونت بموجب تا   یقاز طر  یبوم  یت استفاده از اولو  ۲-۱

ار با  سکونت  سال  ده  حداقل  و  بودن  استشهاد   یهساکن 

  ی انتظام  یروی( ممهور به مهر نیوست)بر اساس فرم پ  یمحل

محل(در شهرستان مورد تقاضا خواهد   یکالنتر  یا )پاسگاه  

 بود 

گواهتبصره داشتن  تحص  یلتحص  ی:  مقاطع   یلیدر 

مورد    یرستاندب  یا   یی،راهنماییابتدا محل  شهرستان  در 

تا  با  مربوطه   ییدتقاضا  شهرستان  پرورش  و  اموزش  اداره 

از ده سال سابقه سکونت به شرط   یبه عنوان قسمت   یتونادم

محل  تا  یمبن   یاستشهاد  فعل  ییدبر  بودن  در   ی ساکن  فرد 

 .یردمورد محاسبه قرار گ  قاضا شهرستان مورد ت

برا  یمبنا   ۳-۱ تقس   یبوم  یینتع  یشهرستان   یمات بودن 

 باشد. یآزمون م  یروز ثبت نام برا یندر اول ی کشور 
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واحده قانون مذکور، داوطلبان بر اساس مفاد ماده    - ۲  ماده 

بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیربومی دارای 

خواهد   اعمال  ذیل  شرح  به  بومی  اولویت  هستند.  اولویت 

 شد:

آزمون    نمره» در  شهرستانی  بومی  داوطلب  مکتسبه 

%( برای حیطه عمومی  ۴۰کتبی)مجموع وزن چهل درصد )

برای حیطه تخصصی( با ضریب »یک   %(۶۰و شصت درصد )

 گیرد.«( محاسبه و مالک عمل قرار می۴/۱و چهار دهم« )

درصد   -۳  ماده پنجاه  حداقل  کسب  آزمون،  نصاب  حد 

وزنی چهل درصد ۵۰) ارزش  با  اول  نفر  مکتسبه  نمره   )%

(۴۰( درصد  شصت  و  عمومی  حیطه  برای  برای %۶۰(   )%

شغل هر  در  تخصصی  از شهرستا  -حیطه  یک  هر  در  ن 

 های اجرایی است.دستگاه

 ی انصار جمشید 

 

در   یی اجرا  های هاستخدام افراد در دستگا  ی برا   ی و تخصص ی آزمون عموم  ی اصالح دستورالعمل نحوه برگزار 

 یت جمع   ی از خانواده و جوان  یتقانون حما  ی اجرا 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۰۴/۱۴۰۱/ ۰۵مورخ    ۲۲۹۳۲)بخشنامه شماره  

تمام  بخشنامه قانون   یی اجرا  هایهدستگا   یبه  مشمول 

 یخدمات کشور یریتمد

مد  شورای سرما   یریتتوسعه  مورخ    یانسان  یهو  در جلسه 

  ی از خانواده و جوان  یت به قانون حما   یتبا عنا  ۱۴۰۱/ ۰۵/۰۲

شماره    یتجمع مصوبه  مورخ   ۲۷۸/۶۹۳۸۵)موضوع 

شورا  ۱۴۰۰/ ۱۹/۰۸ اصالح ی اسالم  یمجلس  با   )

 یبرا   یو تخصص  یامتحان عموم  یدستورالعمل نحوه برگزار

د افراد  بخشنامه   ییاجرا  هایهدستگا   راستخدام  )موضوع 

موافقت   یلبه شرح ذ(  ۱۴۰۰/ ۱۰/۰۵مورخ    ۲۴۵۱۰شماره  

 نمود: 

از  -۱ فرزند،    یابه  هر  داشتن  و  سقف   یکسالتأهل  به 

سن راهنما   یمحدوده  دفترچه  در  که  نام    یداوطلب  ثبت 

 یبرا  یشسنوات قابل افزا.  اضافه خواهد شد  یده،درج گرد

ا موضوع  فرزند  داشتن  و  )  ینتاهل  پنج  (  ۵ماده، حداکثر 

 . باشدمیسال 

حداکثر تا درصد،  (  ۲هر فرزند دو )   یزتأهل و ن  یبه ازا  -۲

( امت(  ۱۰ده  مجموع  به  کتب  یازدرصد    یطه)ح  یآزمون 

 . شودی( داوطلب اضافه میو تخصص  یعموم

مشروط به (  ۲و )(  ۱مطروحه در مواد )  یازاتامت  -۱  تبصره

فرزند،    یا شهرستان محل زادگاه پدر    یآن است که نرخ بارور

بارور  یینتع  یمبنا.  نباشد  ۵/۲  یباال    ین آخر  ی،نرخ 

مرکز   یوزارت کشور با همکار  یاطالعات اعالم شده از سو

 . باشدمی یآزمون استخدام یقبل از برگزار  یرانآمار ا

در   -۲تبصره   فرزندان،  تولد(  )محل  زادگاه  چنانچه 

مطروحه    یازاتامت  یمختلف باشد، در اعطا  یهاشهرستان

( مواد  )(  ۱در  برا(  ۲و  در   یصرفاً  متولدشده  فرزندان 

محاسبه    یمبنا  تریینو پا   ۵/۲  یبا نرخ بارور  یهاشهرستان

 . گیرندیقرار م

سن در نظر   یش و افزا  یازاتاعمال امت  ینکهبا توجه به ا  -۳

( مواد  در  شده  )(  ۱گرفته  براساس    ینا(  ۲و  بخشنامه 

که در    یدر صورت  ،باشدمیداوطلبان    یاطالعات خوداظهار

بررس ف  یمرحله  داوطلب  مستندات،  و  مدارک مدارک  اقد 

 ین ا  یت استخدام حذف و وضع  یندفرا  یرمثبته باشد، از سا 

سا   هگرو با  رقابت  در  متعاقباً  افراد  تع  یراز   یینداوطلبان 

 خواهد شد.

 ی انسان یهمعاون سرما  -یعرب اسد حسین



 اجرایی  های هنامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگا آیین 

 هیئت وزیران(   ۱۲/۱۴۰۰/ ۲مورخ    هـ ۵۹۵۰۶/ت۱۵۴۴۴۹)تصویبنامه شماره  

به پیشنهاد مشترک   ۱۷/۱۱/۱۴۰۰هیئت وزیران در جلسه  

سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی و فنآوری  

جمهور )بنیاد ملی نخبگان( و به استناد اصل یکصد  رییس

و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و 

( )(  ۱تبصره  کشوری  (  ۶۵ماده  خدمات  مدیریت  -قانون 

ا  - ۱۳۸۶صوب  م مور و در اجرای سند راهبردی کشور در 

)  -۱۳۹۱مصوب  -نخبگان   ماده  و (  ۵و  راهکارهای جذب 

 - ۱۴۰۰مصوب  -نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان  

جذب و نگهداشت   نامهآیینشورای عالی انقالب فرهنگی،  

اجرایی    هایهسرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگا 

 :را به شرح زیر تصویب کرد

 لیات تعاریف و ک   - فصل اول

، اصطالحات زیر در معانی مشروح نامهآییندر این    - ۱ماده  

 : روندمی مربوط به کار

 بنیاد ملی نخبگان و واحدهای تابع آن. : بنیاد -۱

سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای :  سازمان  -۲

 تابع آن.

قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران :  دستگاه اجرایی  -۳

از   و ها  سازمان  ها، وزارتخانهاعم  دولتی  مؤسسات  و 

انتفاعی  هاشرکت دولتی،    هایهدانشگا  ی دولتی، مؤسسات 

دولت،   به  دولتی،    ها بانکوابسته  اعتباری  مؤسسات  و 

عمومی  ی  ها شرکت  نهادهای  و  مؤسسات  دولتی،  بیمه 

غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل  

میکشور   انقالب استفاده  نهادهای  و  بنیادها  نمایند(، 

مجمع  نگهبان،  شورای  اسالمی،  شورای  مجلس  اسالمی، 

و  بنیادها  مسلح،  نیروهای  نظام،  مصلحت  تشخیص 

شوند و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می

دستگاه آنها  ها  همچنین  بر  قانون  که شمول  واحدهایی  و 

ام است اعم از اینکه قانون خاص  مستلزم ذکر یا تصریح ن

خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند  

نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت 

ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان 

گسترش و نوسازی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی  ایران، سازمان بنادر و  

سیمای  و  صدا  سازمان  ایران،  معدنی  صنایع  و  معادن 

ی تابع آنها، ستاد اجرایی هاشرکت جمهوری اسالمی ایران و  

سازندگی و اشخاص   هایهفرمان امام خمینی )ره( و قرارگا 

 حقوقی وابسته به آنها. 

مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری  :  قانون مدیریت   -۴

 و اصالحات بعدی آن.  - ۱۳۸۶

برگزیدگان  -۵ صاحبان :  برگزیده/  و  نخبگان  از  کدام  هر 

موضوع   هاینامهاستعداد برتر متقاضی که به استناد شیوه

( )(  ۳ماده  ماده  آیین(  ۱۵یا  آن  این  مزایای  مشمول  نامه 

 شوند.می

متقاضیان  -۶ درخواست :  متقاضی/  که  حقیقی  اشخاص 

دستگا  در  این   هایهجذب  مزایای  از  استفاده  با  اجرایی 

 نامه را داشته باشند. آیین

فردی برجسته و کارآمد که در خلق و گسترش  :  نخبه  -۷

در   کشور  مدیریت  و  فرهنگ  ادب،  هنر،  فناوری،  علم، 

های اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشد و چهارچوب ارزش 

خالقیت  فعالیت  هوش،  پایه  بر  وی  و های  انگیزه 

و توانمندی تخصص  خبرگی،  و  سو  یک  از  ذاتی  های 

سرعت  توانمندی موجب  دیگر،  سوی  از  اکتسابی  های 

 بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود. 

های فردی که با توجه به ویژگی:  صاحب استعداد برتر  -۸

  باشد میذاتی خود امکان رسدین به مرحله نخبگی را دارا  
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هنوز   بروز   یها زمینهولی  و  کامل  شناسایی  برای  الزم 

 استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.

ی که به تشخیص های  هافراد یا گرو:  اجتماع نخبگانی  -۹

توانمندی نخبگان،  ملی  انجام بنیاد  بالفعل  یا  بالقوه  های 

های نخبگانی را دارا هستند که شامل همه افراد و فعالیت 

 .باشدمیاستعداد برتر  نخبه و صاحب  هایهگرو

وزارت اطالعات    هایهکلیه دستگا   -۲ماده   به جز  اجرایی 

 باشند.نامه میملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین

اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری در    هایهدستگا :  تبصره

 شوند. نامه نمیصورت مخالفت ایشان، مشمول این آیین

بنیاد موظف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه  - ۳ماده  

آیین این  ابالغ  تاریخ  شیوهاز  صاحبان نامه،  شناسایی  نامه 

های بالقوه و بالفعل را با در استعداد برتر دارای توانمندی

شایستگی گرفتن  و نظر  فناوری  پژوهشی،  علمی،  های 

شایستگی متقاضیان،  فرهنگی، افتخارات  شغلی،  های 

س و  جهت اجتماعی  با  کاری  در وابق  تحول  ایجاد  گیری 

توسعه    هایهدستگا  شورای  تصویب  به  و  تنظیم  اجرایی 

( ماده  موضوع  انسانی  سرمایه  و  قانون  (  ۱۱۶مدیریت 

 مدیریت برساند. 

اطالعات   -۱تبصره   بانک  ایجاد  ضمن  است  موظف  بنیاد 

آیین این  مشمول  متقاضیان  از  ماه جامع  یک  ظرف  نامه، 

 اضیان را بررسی و نتیجه را به آنان اعالم کند.مدارک متق

آیین  -۲تبصره   این  مزایای  از  برخورداری  نامه  متقاضیان 

توانند در سال آخر تحصیل در دانشگاه و یا طی زمان می

گذراندن خدمت ضرورت سربازی درخواست خود را به بنیاد 

دارند و .  اعالم  برخورداری  نتیجه  است  موظف  بنیاد 

اجرایی  دستگاه  به  ماه  یک  ظرف  را  آنها  برگزیدگی 

 کارگیرنده و متقاضی اعالم کند.به

دوم و    - فصل  نخبگان  استخدام  و  به خدمت، جذب  ورود 

 استعدادهای برتر 

ای که اجرایی مجازند بر اساس سهیمه  هایهدستگا   - ۴ماده  

می توافق  و  تعیین  ساالنه  طور  به  بنیاد  تأیید با  با  کنند، 

رعایت س با  و  سالیانه  مصوب  منابع  چهارچوب  در  ازمان 

و   جذب  به  نسبت  مربوط  استخدامی  مقررات  و  قوانین 

 نامه اقدام کنند.کارگیری مشمولین این آیینبه

ها نخبگان متقاضی جذب هیئت علمی در دانشگاه  -تبصره

و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفاً از شرکت در 

 باشند. ستثنی میفراخون عمومی مربوط م

بنیاد و سازمان موظفند هر ساله، برنامه زمان بندی    - ۵ماده  

استخدامی متناسب    هایسهمیهشده و  جذب افراد شناسایی

و  عموم  اطالع  به  و  تهیه  را  نخبگی  احراز  شرایط  با 

 استعدادهای برتر و نخبه برسانند.

در   -۶ماده   که  نماید  اتخاذ  ترتیبی  است  موظف  سازمان 

طرح طبقهاصالح  دستگا های  مشاغل  اجرایی،   هایهبندی 

احراز   اختصاصی ها پست شرایط  و  تخصصی  سازمانی  ی 

و گونهبه نخبگی  شرایط  متضمن  که  شود  اصالح  ای 

 استعدادهای برتر برای جذب و انتصاب باشد.

و   -۷ماده   عمومی  آزمون  ساله  هر  است  موظف  سازمان 

این  (  ۶و ) (  ۴ضوع مواد )اختصاصی متناسب با مشاغل مو

های استخدامی یا مستقل  نامه را همراه با سایر آزمونآیین

و  برتر  استعداد  صاحب  برگزیدگان  استخدام  ویژه  آنها،  از 

 اجرایی برگزار کند  هایهنخبه در دستگا 

این    -۸ماده   وفق  استخدام  و  جذب   نامه آیینمتقاضیان 

آزمون   موفقیت  با  بتوانند  و چنانچه  اختصاصی  عمومی، 

کنند،   طی  را  موظفند    هاییدستگاهگزینش  اجرایی 

تمهیدات الزم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی 

 و رسمی شدن بر آنها را فراهم کنند.

مشمول این   هایهدر صورتی که هر کدام از دستگا   - ۹ماده  

نامه نیاز به دریافت خدمات نخبگان و استعدادهای برتر آیین

برگزیده داشته باشند، سازمان موظف است در اجرای تبصره 
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( دریافت خدمات، (  ۳۲ماده  برای  مدیریت خدمات  قانون 

 اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد.

تواند در صورت نیاز، مشمولین دستگاه اجرایی می  -تبصره

ای بدون های مدیریت حرفهرا در قالب سمت   نامهآیینین  ا

)الف( ماده ) بند  ( ۵۴رعایت سلسله مراتب مدیریتی وفق 

قانون مدیریت برای دریافت خدمات، اشخاص یادشده را در  

 اولویت قرار دهد.

)   هایهدستگا   -۱۰ماده   ماده  تبصره  این (  ۲موضوع 

ای خود به نیروی انسانی نخبه تواند رأساً نیازه می  نامهآیین

بنیاد موظف است ضمن اعالم این .  را به بنیاد اعالم کنند

نیاز به اجتماع خبرگانی، متقاضیان برگزیده را به این نهادها 

دستگاه  خاص  مقررات  و  قوانین  مطابق  تا  کند  معرفی 

 اجرایی گزینش و جذب شوند.

غل بنیاد موظف است به صورت ساالنه فهرست مشا  -تبصره

دستگا ها پست و   بالتصدی  قانون   هایهی  شمول  از  خارج 

خود   پوشش  تحت  برگزیدگان  معرفی  جهت  را  مدیریت 

 دریافت کند.

با    - ۱۱ماده   و  بنیاد  همکاری  با  است  موظف  سازمان 

اجرایی ذیربط، از محل اعتبارات بنیاد   هایهمشارکت دستگا 

و    هایهدور رشد  و  برای آموزشی  الزم  توانمندسازی 

از  پس  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  بیشتر  اثرگذاری 

 استخدام را طراحی و اجرا کند.

به  -۱۲ماده   عدم  صورت  متقاضی  در  برگزیده  کارگیری 

نامه، دستگاه اجرایی موظف مندی از امتیازات این آیینبهره

است تا سه ماه پس از درخواست برگزیده یا بنیاد، دالیل 

 پذیرش او را به وی و بنیاد اعالم نماید. عدم 

اجرایی موظفند در استفاده از نیروها    هایهدستگا   -۱۳ماده  

در  را  برتر  استعداد  و  نخبه  افراد  سربازی،  امریه  محل  از 

 اولویت قرار دهند.

  نامه آییناین  (  ۱۵و )(  ۳برگزیدگان موضوع مواد )  - ۱۴ماده  

مقررات دولتی برای احراز   های سنی مندرج دراز محدودیت 

از   کدام  در   ها پست هر  و  هستند  معاف  دولتی  مشاغل  و 

و حداکثر سن  استخدام، حداقل  عمومی  شرایط  خصوص 

( ماده  در  اعمال (  ۴۲مقرر  آنها  مورد  در  مدیریت  قانون 

 شود.می

 نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر   - فصل سوم

همکاری بنیاد ظرف شش سازمان موظف است با    -۱۵ماده  

آیین این  ابالغ  تاریخ  از  شیوهماه  و نامه،  نگهداشت  نامه 

اجرایی،   هایهارتقای نیروهای استعداد برتر و نخبه دستگا 

تعیین  شغلی،  کارراهه  ترسیم  شناسایی،  نحوه  شامل 

و  شاخص پویایی  حفظ  و  نخبگانی  عملکرد  ارزیابی  های 

ری را تدوین و به تصویب سازی برای اثرگذاچگونگی زمینه

ماده   موضوع  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای 

ذی(  ۱۱۶) سامانه  و  برساند  مدیریت  برای  قانون  را  ربط 

 نامه مذکور ایجاد نماید.اجرای شیوه

در دستگاه   نامهآیینبه منظور راهبری اجرای این    - ۱۶ماده  

ملکرد اجرایی، پایش عملکرد برگزیدگان و ارایه گزارش ع

سالیانه به سازمان و بنیاد، کارگروه پایش و نگهداری سرمایه  

توسعه  راهبری  برتر، ذیل شورای  استعداد  و  نخبه  انسانی 

 شود. مدیریت دستگاه تشکیل می

برگزیدگان از امتیازات و تسهیالت زیر برخوردار   -۱۷ماده  

 :شوندمی

و طبقه قرار گرفتن در دو رتبه یا سه طبقه باالتر از رتبه    -۱

برتعیین بدو  (  ۶۵)   ماده  اساس   شده  در  مدیریت  قانون 

 استخدام.

( ۱۰العاده ویژه موضوع بند )استفاده از سقف امتیاز فوق  -۲

 قانون مدیریت. ( ۶۸ماده )

راتب   -۳ از  استفاده  در  کوتاه  هایهاولویت  مدت آموزشی 

 کارمندان. داخل و خارج از کشور، در شرایط یکسان با سایر  

به   -۴ انتصاب  برای  نیاز  مورد  تجربی  سوابق  کاهش 

و  (  ۵۴و ) (  ۵۳ی مدیریتی و سرپرستی طبق مواد ) هاپست 

https://shenasname.ir/
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قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این (  ۵۷)

 نسبت به سایر کارمندان. ( %۵۰نامه تا پنجاه درصد )آیین

 تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت  -۵

 درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی.

برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در    -۶

 نامه.این آیین( ۱۵نامه موضوع ماده )چهارچوب شیوه

مسئولیت   -۷ گرفتن  عهده  در  و اولویت  تخصصی  های 

خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر  

 مستخدمین.

التألیف تا سقف پنجاه درصد التحقیق و حقپرداخت حق  -۸

 بیش از سایر کارکنان. ( ۵۰%)

دستگا   -۹ جابه  هایهالزام  به  به اجرایی  برگزیدگان  جایی 

اجرایی و واحدهای سازمانی    هایهشکل انتقال بین دستگا 

 در صورت موافقت دستگاه مقصد.

 سایر مقررات   - فصل چهارم 

نمایندگان    -۱۸ماده   حضور  با  مشترکی  دایمی  کارگروه 

سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد تشکیل و بر 

این .  نامه نظارت خواهند داشت حسن انجام مواد این آیین

کارگروه موظف است اعتراضات برگزیدگان را نسبت به امور  

دستگا  در  آنها  بنیاد   هایهاستخدامی  و  سازمان  اجرایی، 

یگیری نموده و نتیجه بررسی را طی دو ماه به معترضین پ

 اعالم نماید. 

کارگروه موضوع این ماده موظف است در صورت    -تبصره

اجرایی در خصوص ترک فعل   هایهمشاهده تخلفات دستگا 

آیین این  اجرای  از  انحراف  پیرامون یا  تخلف  یا  نامه 

آ اعتراض  که  برگزیدگان  از  کدام  هر  وارد برخورداری  نها 

 باشد، موارد را به سازمان جهت تعیین تکلیف گزارش نماید. 

آیین  -۱۹ماده   تصویب این  جایگزین  شماره  نامه  نامه 

  . شودمی  ۱۲/۱۳۹۰/ ۱۵مورخ    هـ۴۷۰۵۰ت/۲۴۷۲۸۵

نامه نامه، بر اساس تصویب افرادی که پیش از ابالغ این آیین

برگزیدگی بر طبق اند در صورت عدم  یادشده برگزیده شده

آیین تصویب این  امتیازات  از  کماکان  سابق  نامه،  نامه 

 برخوردار هستند.

 جمهورمعاون اول رییس -محمد مخبر

 

 اجرایی کشور  های هنامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگا شیوه 

 داری و استخدامی کشور( سازمان ا  ۱۴۰۱/ ۴/ ۱۱مورخ   ۲۴۴۲۶)بخشنامه شماره  

( ماده  اجرای  آیین۳در  سرمایه  (  نگهداری  و  جذب  نامه 

اجرایی موضوع   هایهانسانی استعداد برتر و نخبه در دستگا 

 ۱۴۰۰/ ۲/۱۲مورخ    هـ۵۹۵۰۶ت/۱۵۴۴۴۹نامه  تصویب 

»شیوه وزیران،  به  هیئت  برتر  استعدادهای  شناسایی  نامه 

اجرایی کشور« که در جلسه    هایهدستگا منظور جذب در  

و    ۱۴۰۱/ ۲۴/۳مورخ   مدیریت  توسعه  شورای  تصویب  به 

سرمایه انسانی رسیده است، به شرح پیوست )ممهور به مهر  

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی( جهت اجرا ابالغ 

 گردد.می

 مقدمه 

مورخ   در جلسه  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای 

و    ۱۴۰۱/ ۲۴/۳ نخبگان  ملی  بنیاد  مشترک  پیشنهاد  به 

ماده   استناد  به  و  کشور  استخدامی  و  اداری   ۳سازمان 

نامه جذب و نگهداری سرمایة انسانی استعداد برتر و »آیین

نامه شماره اجرایی« )موضوع تصویب   هایهنخبه در دستگا 

هیئت وزیران( و    ۲/۱۲/۱۴۰۰مورخ    هـ۵۹۵۰۶/ت۱۵۴۴۴۹

ف شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر و جذب با هد
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نامه به شرح اجرایی کشور، این شیوه  هایهآنان در دستگا 

 زیر تصویب نمود.

 تعاریف - ۱ماده  

شیوه این  عنواندر  جایگزین نامه،  زیر  اختصاری  های 

 :شودها میهای کامل آنعبارت

 بنیاد ملی نخبگان : بنیاد -

 سازمان اداری و استخدامی کشور: سازمان -

هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و :  مؤسسه علمی  -

داخل کشور که دارای مجوز تأسیس از وزارت علوم،   فناوری

آموزش   و  درمان  بهداشت،  وزارت  یا  فناوری  و  تحقیقات 

پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط باشد و همچنین هر  

پژوه عالی،  آموزش  مراکز  از  از یک  خارج  فناوری  و  شی 

کشور که صحت مدارک تحصیلی صادره آنها مورد تأیید دو  

 الذکر باشد.وزارتخانه فوق

شناسایی  - انسانی :  کارگروه  سرمایه  شناسایی  کارگروه 

( ۲مادة )  ۳-۲استعداد برتر و نخبه که ترکیب آن، در بند  

 نامه مشخص شده است.این شیوه

مشترک که ترکیب آن،    کارگروه دائمی:  کارگروه مشترک  -

( ماده  آیین۱۸در  شده  (  مشخص  نگهداری  و  جذب  نامه 

 است؛ 

تحصیلی کارشناسی،   هایهآموختگان دوردانش:  متقاضی  -

حرفهکارشناسی دکتری  و ارشد،  تخصصی  دکتری  و  ای 

  هایهاند و نیز دورافرادی که دوره پسا دکتری را طی نموده

ها  علوم پزشکی مؤسسه  هایرشتهتخصص و فوق تخصص  

ها که در سال تحصیلی زمان ثبت یا دانشجویان این دوره

 آموخته خواهند شد.درخواست، دانش

نامه برگزیده متقاضیانی که بر اساس این شیوه:  برگزیده  -

 شوند.می

نامة جذب و نگهداری  آیین:  جذب و نگهداری  نامهآیین  -

اجرایی    هایهنخبه در دستگا سرمایة انسانی استعداد برتر و  

تصویب  شماره  )موضوع  مورخ    هـ۵۹۵۰۶/ت۱۵۴۴۴۹نامه 

 هیئت وزیران( ۱۴۰۰/ ۲/۱۲

تحصیلی  - از  :  زمینه  یک  انسانی«،   یها زمینههر  »علوم 

»علوم پایه«، »علوم پزشکی و بهداشت«، »فنی مهندسی«، 

رشتة »کشاورزی و منابع طبیعی« و »هنر و معماری« که  

تحصیلی هر یک از متقاضیان، به تشخیص بنیاد، در یکی 

 شود. بندی میها دستهاز آن

شایستگی  - ارزیابی  شایستگی کانون:  کانون  ارزیابی  های 

 دارای مجوز از سازمان. 

( ۳اجرایی ذکر شده در بند )  هایهدستگا :  دستگاه اجرایی  -

 نامه جذب و نگهداری ( آیین۱ماده )

نام بر روی وبگاه بنیاد به آدرس  سامانه ثبت :  بنیاد  سامانه  -

bmn.ir 

 فرآیند شناسایی - ۲ماده  

گام برتر  استعدادهای  انسانی  سرمایه  شناسایی  های  برای 

 : شودذیل طی می

ماه یکبار در سامانة   ۶پس از نشر فراخوان عمومی هر  .  ۱-۲

فعالیت  سوابق  متقاضیان  بنیاد،  در اطالعاتی  را  خود  های 

 کنند. نة مذکور بارگذاری و درخواست خود را ثبت میساما

پروند.  ۲-۲ استانی،  نخبگان  بنیادهای  همکاری    های هبا 

آزمایی شده و  متقاضیان طی ده روز کاری بررسی و راستی

 شود. به کارگروه شناسایی ارائه می

عنوان  کارگروه شناسایی، متشکل از نماینده بنیاد به  .  ۳-۲

نظران  کم سه نفر از صاحب رئیس کارگروه شناسایی و دست 

های نخبگانی، با تشکیل جلسه در هر یک از حوزة فعالیت 

محاسبه   یهازمینه را  متقاضیان  نهایی  امتیاز  تحصیلی، 

 کند. می

فعالیت .  تبصره چهارامتیاز  در  متقاضیان  بخش   های 

فرهنگی    -مهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی  -فناورانه
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نامه محاسبه خواهد ( این شیوه۱بر اساس جدول پیوست )

 شد.

شایستگی.  ۴-۲ برگزیدگان ارزیابی  شغلی  عمومی  های 

پیوست  اساس جدول  بر  تأییدشده در کارگروه شناسایی، 

 شود. های ارزیابی شایستگی انجام می( توسط کانون۲)

برگزیده .  رهتبص شناسایی  کارگروه  در  متقاضی  چنانچه 

تواند پس از های خود مینشود، در صورت ارتقای فعالیت 

کم سه ماه از اعالم نتیجه، درخواست خود را گذشت دست 

 مجدداً در سامانه ثبت نماید.

یک ماه پس از ثبت نام متقاضیان، نتیجه درخواست .  ۵-۲

 ود. شاز طریق سامانه بنیاد اعالم می

آیینبهره.  ۶-۲ از مزایای  نگهداری در مندی  و  نامه جذب 

)  هایهدستگا  ماده  تبصره  مشمول  آیین۲اجرایی  نامه  ( 

اجرایی   هایهمذکور منوط به تأیید سازمان و موافقت دستگا 

 .باشد میمذکور  

این شیوه  -۷-۲ اساس  بر  برگزیده شدن  اعتبار  نامه  مدت 

پ سال  دو  تا  است حداکثر  شدن  برگزیده  زمان  از  . س 

می مذکور  زمان  از  پس  جهت متقاضیان  مجدداً  بایست 

ثبت  بنیاد  سامانه  در  پرونده  کنند بررسی  زمان  .  نام  مدت 

بازه  شامل  برگزیده شدن  برای  وظیفه  نظام  دوره خدمت 

 شود.زمانی این بند نمی

 شرایط برگزیده شدن  - ۳ماده  

پرونده در کارگروه شناسایی،  شرط الزم برای بررسی  .  ۱-۳

کسب حداقل امتیازات زیر متناسب با مقطع تحصیلی و بر 

 ( است.۱اساس جدول پیوست )

 امتیاز؛ ۳۵کم کارشناسی، دست . الف

 امتیاز؛  ۴۰کم  ای، دست کارشناسی ارشد و دکتری حرفه.  ب

 ۵۰کم  دکتری تخصصی، تخصص و فوق تخصص، دست .  ج

 امتیاز. 

 ۱-۳صورت لزوم، تغییر حداقل امتیاز در بند  در  .  ۱تبصره  

( پیوست  جدول  تأیید ۱و  از  پس  و  اعمال  بنیاد  توسط   )

 شود.کارگروه مشترک از طریق سایت بنیاد اعالم می

آموختگان هر دورة تحصیلی،  دانشجویان و دانش.  ۲تبصره  

شیوه این  اساس  بر  برگزیدگی  اساس برای  بر  فقط  نامه 

می تحصیلی  مقطع  ثبت آخرین  بنیاد  سامانه  در  نام  توانند 

 نمایند. 

آیین.  ۳تبصره   اینکه  به  توجه  نگهداری با  و  جذب  نامه 

مورخ   هـ۴۷۰۵۰/ت  ۲۴۷۲۸۵نامه شماره  جایگزین تصویب 

اساس    ۱۳۹۰/ ۱۵/۱۲ بر  که  افرادی  کلیه  است،  شده 

از اند، برای بهرهگذشته برگزیده شده   هاینامهشیوه مندی 

سال    نامه آیینتسهیالت   نگهداری  و  ، ۱۴۰۰جذب 

نام نمایند و شرایط بایست مجدداً در سامانه بنیاد ثبت می

 نامه بررسی شود. ایشان بر اساس ضوابط این شیوه

امتیاز حاصل از دوره پسا دکتری بر اساس جدول .  ۴تبصره  

 شود.( محاسبه می۱پیوست )

متقاضی  ها محرز شود  چنانچه در هر مرحله از بررسی.  ۲-۳

اطالعاتی خالف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، عالوه بر 

آیین مزایای  از  سایر  محرومیت  از  نگهداری،  و  نامه جذب 

حمایت  و  میتسهیالت  محروم  بنیاد  تشخیص .  شودهای 

 مصادیق مربوط به این بند، بر عهده بنیاد است. 

( و  ۳( و )۲شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد مواد ).  ۳-۳

گیری در  ( برعهده بنیاد و تصمیم۱رح جدول پیوست ) ش

مواردی که به تشخیص بنیاد جزء موارد خاص متقاضیان 

 شود، بر عهده کارگروه شناسایی است. شناخته می

 فرآیند جذب  - ۴ماده  

 های هبندی مشاغل دستگا های طبقهدر اصالح طرح.  ۱-۴

شیوه این  اساس  بر  شدن  برگزیده  عنوان  نامه  اجرایی،  به 

شرط قابل جایگزینی با مدرک تحصیلی، به شرایط احراز 

 گردد.مشاغل اختصاصی تخصصی اضافه می
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سازمان تا پایان شهریورماه هر سال فهرست مشاغل   -تبصره

( ۶بندی مشاغل )موضوع ماده )اصالح شده در طرح طبقه

 کند. نامه جذب و نگهداری( را به بنیاد اعالم میآیین

نامه را شدگان این شیوهبانک اطالعات برگزیدهبنیاد    -۲-۴

 کند. تهیه و به سازمان ارائه می

عناوین  .  ۳-۴ و  بالتصدی هاپست تعداد  سازمانی  ی 

اردیبهشت   هایهاجرایی دو بار در سال )در ما   هایهدستگا 

اعالم می بنیاد  به  و  تهیه  توسط سازمان  آبان(  در .  شودو 

دس بند،  این  اطالعات   هایهتگا اجرای  مکلفند  اجرایی 

مدیریت ها پست شاغلین   سامانه  در  را  خود  سازمانی  ی 

 اجرایی کشور به روز رسانی نمایند. هایهساختار دستگا 

 های هی بالتصدی دستگا هاپست بنیاد تعداد و عناوین  .  ۴-۴

( ماده  تبصره  به   نامهآیین(  ۲مشمول  نگهداری  و  جذب 

 کند.مذکور دریافت می  هایهصورت ساالنه از دستگا 

و  .  ۵-۴ برگزیدگان  اطالعات  بانک  اساس  ی هاپست بر 

اجرایی که برای آن درخواست نیرو   هایهبالتصدی دستگا 

زمان برنامه  دارند،  برگزیدهانسانی  جذب  و بندی  شدان 

دستگا  ما اجرایی    هایهسهمیه  )در  سال  در  بار   های هدو 

و  تعیین  مشترک  کارگروه  در  آبان(  و  اردیبهشت 

 رسانی خواهد شد.اطالع

ی  هاپست شدگان و  بر اساس بانک اطالعات برگزیده.  تبصره

دستگا  )  هایهبالتصدی  ماده  تبصره  مشمول  ( ۲اجرایی 

نامه جذب و نگهداری که برای آن درخواست نیروی آیین

زمانانسا برنامه  دارند،  برگزیدهنی  جذب  و بندی  شدگان 

مربوطه دو سال در سال توسط بنیاد و    هایهسهمیه دستگا 

مربوطه تعیین و پس از تأیید کارگروه مشترک    هایهدستگا 

 رسانی خواهد شد.اطالع

کارمعین .  ۶-۴ قرارداد  نیروی  بکارگیری  قانونی  ظرفیت 

مشاب عناوین  یا  دستگا )مشخص(  از  یک  هر  در   هایهه 

و سیاست  مربوط  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  های  اجرایی 

ما  )در  سال  در  بار  دو  سازمان،  و    هایهجاری  اردیبهشت 

 شود. آبان( توسط سازمان تعیین و به بنیاد اعالم می

برگزیدهبه.  ۷-۴ بیشتر  اثرگذاری  ساالنه  منظور  شدگان، 

نگه و  پایش  ماده کارگروه  )موضوع  انسانی  سرمایه  داشت 

آموزشی، رشد   هایهنامه جذب و نگهداری( دور( آیین۱۶)

ریزی و پس از تأیید سازمان، برای  و توانمندسازی را برنامه

 کند.اجرا به بنیاد اعالم می

در .  ۸-۴ نام  ثبت  زمان  در  که  آنچه  اساس  بر  متقاضیان 

دار برای اجرایی اولویت   هایهسامانه بنیاد به عنوان دستگا 

اند، پس از برگزیده شدن به سازمان و جذب انتخاب نموده

)  هایهدستگا  ماده  تبصره  مشمول  آیین۲اجرایی  نامه  ( 

 شوند. جذب و نگهداری معرفی می

پروژه  .  ۹-۴ انجام  حال  در  که  نخبگانی  خصوص  در 

نخ مرکز  تأیید  مورد  خدمت  جایگزین  و تحقیقاتی  بگان 

مفاد   رعایت  هستند،  مسلح  نیروهای  برتر  استعدادهای 

سازمان ضروری   ۱۴۰۰/ ۶/۹مورخ    ۴۷۸۵۶بخشنامه شماره  

 است.

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این ماده و جدول  .  ۱۰-۴

 ( بر عهده سازمان خواهد بود. ۲پیوست )

 نامه جذب و نگهداری بندی اجرای آیینزمان - ۵ماده  

آی اجرای  اجرای یندر طول  نتایج  نگهداری،  و  نامه جذب 

قرار آیین بررسی  مورد  بنیاد  و  توسط سازمان  نامه مذکور 

سال از تاریخ ابالغ آن،    ۳گرفته و در صورت لزوم پس از  

اصالحات مورد نیاز اعمال و جهت تصویب به هیئت وزیران 

 گردد. ارسال می

 فرهنگی - اجتماعی  و  پژوهشی   آموزشی،   مهارتی، - فناورانه   هایت ی فعال از   حاصل  از ی امت .  ۱  شماره   جدول 
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 عنوان فعالیت 
حداکثر  

 امتیاز 
 توضیحات 

های  فعالیت

 مهارتی -فناورانه

خوارزمی، رازی،    های ه جشنوار 

های رقابتی( و  فارابی )بخش 

 سلمان فارسی )نیروهای مسلح( 

 بر اساس ضوابط بنیاد ۴۰

المللی روبوکاپ آزاد  بین مسابقات  

 ایران 
 با در نظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( ۱۸

مسابقة ملی فناوری نانو  

 )دانشجویی( 
 بر اساس ضوابط بنیاد ۱۸

آموزی علوم و فناوری  المپیاد دانش 

 نانو 
 بر اساس ضوابط بنیاد ۲۱

های تخصص  مجموعه رقابت 

 آورد فن 
 ضوابط بنیادبر اساس   ۷.۲

شده در بنیاد  های برگزیده  اختراع 

 ملی 
 با در نظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳۰

شرکت و برگزیدگی در مسابقات  

 محور )طرح شهید بابایی( مسئله 
 بر اساس ضوابط بنیاد ۱۵

 بر اساس ضوابط بنیاد ۱۸ برگزیدگی در مسابقات فناورانه 

برگزیدگان آزمون استخدام  

 بنیان ی خصوصی و دانش ها شرکت 
 دارای حداقل سه شایستگی برتر و بر اساس ضوابط بنیاد ۵

قراردادهای  همکاری در اجرای  

 ای و کاربردی پژوهشی توسعه 
۴۰ 

هایی که به طور کامل یا مرحله ای از آن خاتمه یافته باشد و  فقط برای طرح 

 قرارداد باشد دارای مبلغ 

 با درنظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( ۱۰.۸ آفرینی( جشنواره شیخ بهایی )فن 

  محصول   د ی تول   در   موثر   مشارکت 

 ان ی بن   دانش   شرکت   در   ان ی بن   دانش 
 بر اساس ضوابط بنیاد ۱۸

سابقه اشتغال مرتبط با زمینه  

 استعدادی با ارائة سوابق بیمه 
 امتیاز به ازای هر ماه  ۰.۸ ۱۸

 امتیاز به ازای هر ماه  ۰.۸ ۱۸ دوره پسادکترا و فرصت مطالعاتی 

  ی تخصص   و   ه ی پا   های نامه   ی گواه 

 ی مهارت   معتبر 
 امتیاز به ازای معادل هر ماه  ۱.۵ ۱۵

 بر اساس ضوابط بنیاد ۴.۵ برگزیدگی در مسابقات مهارتی 
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ی، پژوهشی و  دستیاری آموزش 

 فناورانه 
 سال امتیاز به ازای هر واحد در نیم  ۰.۲ ۴.۵

 سال امتیاز به ازای هر واحد در نیم  ۰.۲ ۶ س ی سابقه تدر 

هنری/    های نامه برگزیدگان شیوه 

 ادبی/ قرآنی بنیاد 
 امتیاز  ۱۰امتیاز و سرآمد  ۵مستعد برتر  ۱۰

کارآموزی و    های برنامه شرکت در  

 کارورزی 
 امتیاز  ۰.۵ماه به ازای هر  ۶

محور  مسئله   های هسته فعالیت در  

پژوهشی/ فناورانه )طرح شهید  

 احمدی روشن( 

 امتیاز )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳به ازای هر دوره   ۹

های  فعالیت

 پژوهشی

 ۱۵ مقاله پژوهشی 

مقاالت، تعداد و    تیفیتعداد مقاالت، ک  ری نظ ی بیمقاالت، بر اساس ضرا از یامت

 شود. محاسبه می نامه ارتقا(  )بر اساس ضرایب آیین ترتیب نویسندگان 

مقاله   ۱۰مقاله برای کارشناسی ارشد و  ۵مقاله برای کارشناسی،   ۲)حداکثر  

 برای دکتری( 

 با درنظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( ۴۰ کتاب سال جمهوری اسالمی 

 ۱۵ کتاب تخصصی 

و بر اساس ضرایب  های علمی مرتبط با تخصص متقاضی برای کتاب  امتیاز 

ها  هایی با موضوعات مجموعة پرسش شود و برای کتاب لحاظ می نامه ارتقا  آیین 

با در نظر  .  شود ها، امتیازی در نظر گرفته نمیالمسائل و نظایر آن ها، حل و آزمون 

 گرفتن سهم مشارکت

کتاب   ۵کتاب برای کارشناسی ارشد و  ۲ی،  کتاب برای کارشناس ۱)حداکثر  

 برای دکتری( 

 یافته باشد ای از آن خاتمهکه به طور کامل یا مرحلههایی فقط برای طرح  ۱۵ های پژوهشی همکاری در طرح 

های  فعالیت 

 آموزشی 

 )بر اساس ضوابط بنیاد(  ۳۰و دانشجویی  ۲۴.۷۵آموزی دانش  ۳۰ المپیادهای علمی 

 بر اساس ضوابط بنیاد ۱۵ ریاضی دانشجویی کشور مسابقة  

 ۱۰.۵ دانشجویان نمونة کشوری 
دکتری  ، تخصص یا  ۶: ، کارشناسی ارشد۴.۵: ایکارشناسی و دکتری حرفه

 ۷.۵: تخصصی

  پایة   علوم   جامع   های آزمون 

  داروسازی   و   پزشکی دندان   پزشکی، 

 پزشکی   کارورزی پیش   آزمون   و 

 بنیادبر اساس ضوابط  ۲۰

آزمون سراسری ورود به دانشگاه از  

 دورة تحصیلی متوسطه 
۱۵ 

:  ایحرفه( یا )کارشناسی ارشد و یا دکتری  ۰.۰۱۵ (×۱۰۰ ۱-)رتبه : )کارشناسی

 (۰.۰۱×(۱۰۰ ۱ -)رتبه:  ( یا )دکتری۰.۰۱۲×(۱۰۰  ۱-)رتبه

 شود.(می )صرفاْ یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد در نظر گرفته 
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امتیاز از میانگین کل  

 آموختگی دورة کارشناسی دانش 
 ۰.۱۵×میانگین کل کارشناسی(( -۱۲×۲۳) ۳۳

با احتساب  

ضریب  

سازی  همسان

 معدل/ 

آموختگان  دانش 

محور  پژوهش

امتیازی از  

میانگین کل  

آموختگی  دانش 

کسب نخواهند  

 کرد.

  کل   میانگین   از   از ی امت 

کارشناسی    ة دور   تا  آموختگیدانش 

 ارشد 

۳۹ 
میانگین   -۱۴×)۲۲میانگین کل کارشناسی((+ ) -۱۲×۱۱))

 ۰.۱۵کل کارشناسی ارشد((( ×  

از میانگین کل    از ی امت 

  ی دکتر   ة دور   تا آموختگی  دانش 

 ی ا حرفه 

 ۰.۱۵ای( × میانگین کل دکتری حرفه -۱۲×)۲۵ ۳۴

  کل   میانگین   از   از ی امت 

  ی دکتر   ة دور   تا   آموختگی دانش 

 ی تخصص 

۴۳ 
 -۱۶× )۳۰ای((+ )میانگین کل دکتری حرفه -۱۲× )۱۷))

 ۰.۱۵میانگین کل دکتری تخصصی((( × 

۵۵ 
میانگین کل   -۱۴× )۱۸میانگین کل کارشناسی((+ ) -۱۲×)۶))

میانگین کل دکتری تخصصی(((  -۱۶× )۴۱کارشناسی ارشد((+ )

 ×۰.۱۵ 

های  فعالیت 

 -اجتماعی 

 فرهنگی 

  - های علمی انجمن   در عضویت  

 مجوز   ی تخصصی دارا 
 امتیاز ۰.۰۵ازای هر سال عضویت به ۲

  ی/ حضور در برنامه همکار 

  های مردم نهاد، ها، سازمان تشکل 

و    ی فرهنگ  - ی علم   های انجمن 

 بنیادهای نخبگان استان 

 امتیاز  ۰.۲۵امتیاز و حضور هر مورد  ۰.۵همکاری در هر مورد  ۲

 امتیاز  ۱هر مورد   ۲ جهادی شرکت در اردوهای  

  های ه عضو هیئت تحریریه نشری 

 علمی 
 امتیاز  ۱هر سال   ۲

عضویت در هیئت مدیره  

 علمی/ تخصصی های  انجمن 
 امتیاز  ۱هر سال   ۲

 امتیاز  ۱هر سال   ۲ علمی   های ه سردبیری نشری 

های علمی  دبیری انجمن 

 دانشجویی 
 امتیاز  ۱هر سال   ۲

 ها فعالیتسایر 

  - های فناورانه سایر فعالیت 

مهارتی،آموزشی، پژوهشی،  

فرهنگی )به تشخیص   - اجتماعی 

 بنیاد( 

 . شود می محاسبه بر اساس ارزیابی کارگروه شناسایی  امتیاز این ردیف،  ۱۰۰

 است.  ۳ماده  ۱درصد از حداقل امتیاز ذکر شده در بند   ۱۰فرهنگی برابر   -سقف جمع امتیازات بخش اجتماعی
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 ی عموم  ی های ستگ ی شا . ۲شماره    جدول 

 مصادیق  تعریف  نام شایستگی  ردیف 

تفکر تحلیلی و   ۱

 مسئله حل 

قابلیت بررسی سیستمی و منطقی  

ها که منجر به دستیابی به  پدیده 

 راهکارهای جامع گردد 

 شناسایی عوامل و متغیرهای موثر در حل یک مسئله -۱

 متغیرها ها و اهمیت  تشخیص اولویت -۲

 هاها و اطالعات ممکن قبل از تدوین گزینه آوری دادهجمع -۳

 مسئلهحل های ه شناسایی و تعریف گزین -۴

 هابررسی و تحلیل کمی و کیفی گزینه  -۵

 شناسایی تاثیر سیستمی متغیرها بر یکدیگر  -۶

 مسئله حل  های هها و منافع گزین ارزیابی هزینه  -۷

داشتن پشتکار و تالش مجدانه برای   جهادی روحیه   ۲

 دستیابی به اهداف سازمانی 

 پیگیری امور تا رسیدن به نتیجه مورد نظر -۱

 تالش همراه با انرژی زیاد برای رسیدن به اهداف  -۲

 های انجام کار قوی بر روی اهداف و روش ذهنی  تمرکز -۳

های در  اد مشکل در مسیر های جایگزین در صورت ایجحلاستفاده از راه   -۴

 حال انجام

قابلیت تطبیق با ساختارها، مقررات و   سازگاری سازمانی  ۳

اجرایی    های ه فرهنگ کار در دستگا 

 کشور 

 ها نگاه جامع و فراگیر به مسائل و موضوع  -۱

 نگاه ملی در بررسی مسائل بخشی -۲

 های کالن و اسناد فرادستی توجه به استراتژی  -۳

 رعایت فرایندهای قانونی برای انجام امور و رعایت سلسله مراتب اداری -۴

 همکاری با سایر همکاران و به اشتراک گذاشتن اطالعات  -۵

 آگاهی یافتن از اهداف و وظایف سازمانی و تالش برای دستیابی به آنها -۶

 های مثبت فرهنگ سازمانی و تطبیق با آنهاشناسایی ویژگی-۷

ابلیت انجام مطلوب کارها در شرایط  ق آوری تاب  ۴

 سخت 

 شکیبایی در مواجه شدن با مشکالت و موانع  -۱

موقعیت   -۲ یا  تنش  پر  از شرایط  عبور  برای  و عصبی  با  توان ذهنی  های 

 استرس باال

های با  ایجاد محیط آرام برای همکاران در شرایط پر تنش یا موقعیت   -۳

 استرس باال

 ل در شرایط پر فشارانجام کارها با کیفیت کام -۴

قابلیت ایجاد راهکارهای خالقانه یا   خالقیت و نوآوری  ۵

 نوآورانه برای حل مسائل جدید 

 خالقانه و جدید های ه ها و اید حلارائه راه  -۱
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اید حلارائه راه   -۲ از روش   های هها و  بر اساس کاربرد جدید  های  نوآورانه 

 موجود 

 های متداول ها و چهارچوب ها خارج از کلیشهموضوع نگرش و بررسی   -۳

یابی نظیر توفان فکری یا دلفی  های خالقانه برای ایده استفاده از روش  -۴

 .. .و

 یافتن راهکارهای کاربردی از بین قوانین و مقررات موجود  -۵

 استفاده کاربردی و نوین از امکانات موجود برای حل مسائل جدید  -۶

ها و  قابلیت پاسخگو بودن در برابر اقدام  پذیری مسئولیت  ۶

 ها تصمیم

 ها خارج از اینکه شخصا در آنها نقش داشته یا نه پذیرفتن مسئولیت  -۱

 هاتالش برای اصالح اشتباهات و نتایج منفی ناشی از تصمیم  -۲

 پاسخگو بودن در برابر بازخواست از چگونگی انجام وظایف -۳

 پذیرفتن تعهدات و پایبندی به آنها -۴

 ها و تعهدات تراشی برای انجام ندادن مسئولیت پرهیز از بهانه  -۵

 انجام وظایف بدون نیاز به نظارت فرا دستان  -۶

 

 یثارگران ا  یتوضع   یل کل کشور موضوع: تبد ۱۴۰۱( قانون بودجه سال  ۲۰دستورالعمل بند »و« تبصره )

 کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۰۴/۱۴۰۱/ ۰۷مورخ    ۲۳۶۵۷)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه )  ییاجرا  یهادستگاه  یهبه  ماده  ( ۲مشمول 

 یثارگران به ا یرسانقانون جامع خدمات

)  یاجرا  در اجرا۴۳ماده  ضوابط  سال    یی(  بودجه  قانون 

دستورالعمل  ۱۴۰۱ کشور،  موضوع   یابالغ  ی ها کل 

شماره ۱۴۰۰/ ۳/.۱۹مورخ    ۱۳۷۵۸شماره    یها بخشنامه  ،

شماره    ۹/۱۲/۱۴۰۰مورخ    ۶۹۴۰۵ مورخ   ۶۸۱۳۵و 

 :شودیم یذ تنف یرموارد ز  یت با رعا  ۱۴۰۰/ ۴/۱۲

)   ینمشمول  -۱ رسان۲۱ماده  خدمات  جامع  قانون  به   ی( 

در آن دستگاه    ۱۴۰۰ماه سال  بهمن  نیا که تا پا   یثارگرانا

 . گردندیقانون م ینمشغول به کار باشند مشمول ا 

غ   هابانک،  هاشرکت   -۲ مؤسسات  به   یرانتفاعیو  وابسته 

 .باشندیصدرالذکر م یمشمول حکم بند قانون یزدولت ن 

 ی شغل  یگاهارتقاء جا   یبه معنا   ینمشمول  یت وضع  یلتبد  -۳

ن بدباشدمیآنان  تغ  یهی.  وظا   ییراست  پست    یف،نوع 

 یلآنان بعد از تبد  یشغل  یگاهارتقاء جا   یا و شغل    یسازمان 

 .باشد می  پذیرامکان   و مقررات  یندر چارچوب قوان  یتوضع

ا  -۴ مشمول  فرد  ادامه   ینچنانچه  خواستار  بخشنامه 

وضع  یهمکار شکل  به  دستگاه  تبد  یفعل   یت با   یل)عدم 

رسم  یتوضع استخدام  اجرایبه  دستگاه  باشد،  اعالم    یی( 

  یت وضع یلبر عدم درخواست تبد یفرد مشمول مبن  یکتب

وضع در   یلرا اخذ و به عنوان مستند عدم تبد  یاستخدام

 .یدنما  ریسوابق مربوطه نگهدا

مشمول که بر اساس قانون مربوط به خدمت    یثارگرانا  -۵

پ و  خدمت   ۱۳۷۵مصوب    یراپزشکان پزشکان  اشتغال    به 

اساس،   ین. بر اگیرند یبخشنامه قرار م  یندارند، در شمول ا
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مورخ    ۶۸۱۳۵( منضم به بخشنامه شماره  ۸پاسخ سؤال )

 . گرددی، اصالح م ۱۴۰۰/ ۴/۱۲

۶-   ( تبصره  بند )ب(  به  استناد  بودجه سال ۲۰با  قانون   )

آن به شماره   یی( ضوابط اجرا۹کل کشور و ماده )  ۱۴۰۱

مورخ  ۵۹۷۴۰/ت۲۱۵۰۲ اعتبار  ۱۴۰۱/ ۱۵/۲هـ  چنانچه   ،

برا محل    یروهای ن   یت وضع  یلتبد  یالزم  از  مشمول، 

ابالغ  تخص  یاعتبارات  سقف  در  دستگاه  یصو   ی هااعتبار 

داخ   ییاجرا منابع  مؤسسات    ها بانک،  هاشرکت   لیو  و 

تأم  ی انتفاع قابل  دولت  به  ن  ین وابسته  اخذ   یازیباشد،  به 

و بودجه کشور نبوده  اعتبار از سازمان برنامه    ینتأم  ییدیهتأ

تبد رعا  یروهاین  یت وضع  یلو  با  و   ینقوان   یت مشمول 

سامانه  از  مستخدم  شماره  اخذ  جمله  از  مربوطه  مقررات 

ادار  یکپارچه ارمندایران)کا   ینظام  بر  است.  بالمانع   ین( 

( ماده  شماره  ۹اساس،  بخشنامه  مورخ    ۶۹۴۰۵( 

 . گرددی، اصالح م ۱۴۰۰/ ۹/۱۲

ا  -۷ دستگاه  ین مفاد  موافقتنامه  در   یها دستورالعمل 

کل کشور   ۱۴۰۱قانون بودجه سال    ییمشمول ضوابط اجرا

 است. یهالرعا مربوط الزم  یرانمد  یو برا  شودیلحاظ م 

مسعود میرکاظمی –  یفیلط میثم

 

 موضوع: تبدیل وضعیت ایثارگران   ۱۴۰۰قانون بودجه سال  (  ۲۰بند »د« تبصره )دستورالعمل نحوه اجرای  

با آخرین    کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور  ی و استخدام   یسازمان ادار  ۱۴۰۰/ ۳/ ۱۹مورخ    ۱۳۷۵۸بخشنامه شماره  )

 ( اصالحات و الحاقات ابالغی 

دستورالعمل تعریف و اختصارات در معانی  در این    - ۱ماده  

 :زیر بکار می روند

 کل کشور ۱۴۰۰قانون بودجه سال ن: قانو  -

ماد:  مشمولین   - )مشمولین  خدمات (  ۲۱ه  جامع  قانون 

های  و اصالحات بعدی آن که در دستگاه رسانی به ایثارگران

( تبصره  »د«  بند  موجب  به  و  هستند  شاغل  ( ۲۰اجرایی 

استخدام رسمی دستگاه اجرایی تبدیل وضع قانون، باید به 

 .یابند

شماره  مصوبه  اخیر  قسمت  به  توجه  با 

مورخ  ۵۹۲۴۱/ت۷۵۸۰۴ وزیران،    ۱۴۰۰/ ۱۹/۷هـ  هیأت 

مقررات  و  قوانین  مشمول  نیز  مقاومت  جبهه  رزمندگان 

هستند رزمندگان  بر  شماره  ).  حاکم   ۶۹۴۰۵بخشنامه 
پرسش    - (۱۴۰۰/ ۹/۱۲مورخ   در  بخشنامه   ۵تکرار 

مورخ   ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره  « )»مجموعه پرسش و پاسخ
۴/۱۲ /۱۴۰۰) 

( قانون بودجه سال ۲۰با توجه به تصریح بند »د« تبصره )

کل کشور، صرفاً ایثارگرانی که از نظر ایثارگری در   ۱۴۰۰

رسانی به ایثارگران ( قانون جامع خدمات۲۱شمول ماده )

و   در هستند مشمول حکم  مندرج  مزایای  از  برخورداری 

 ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره  ).  گیرندبند قانونی مذکور قرار می
 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ 

 سازمان اداری و استخدامی کشور: سازمان  -

اجرایی   -  )دستگاه:  دستگاه  ماده  مشمول  اجرایی  ( ۲های 

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

موجب قرارداد مقام   مشمولینی که به:  نیروی قراردادی   - 

صالحیتدار، قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی داشته )اعم  

ماده   تبصره ذیل  قانون مدیریت خدمات   ۳۲از مشمولین 

کار،  کشوری  بر  قانون  حاکم  مقررات  و  قوانین  سایر  یا  و 

های  ر فعالیت دستگاه های اجرایی( و به طور تمام وقت د 

 .نماینددستگاه فعالیت می امور جاری مربوط به 
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اموری  جاری«،  فعالیت  یا  جاری  »امور  عبارت  از  منظور 

ی سازمانی هاپست های  هستند که در جهت انجام مأموریت 

مأموریت  انجام  از  پشتیبانی  یا  و  دستگاه  های  مصوب 

در محل دستگاه اجرایی صورت  سازمانی  . پذیرندمیهای 

در    -(۹/۱۲/۱۴۰۰مورخ    ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره  ) تکرار 

بخشنامه خ« )بخشنامه »مجموعه پرسش و پاس  ۱پرسش  
 (۱۴۰۰/ ۴/۱۲مورخ   ۶۸۱۳۵شماره 

پزشکان   خدمت   به  مربوط  قانون متعهدین خدمت موضوع

مصوب   پیراپزشکان  اجباری(   ۱۳۷۵و  طرحی  )نیروهای 

 ۶۸۱۳۵امه شماره  بخشن ).  باشندنمیمشمول قانون مذکور  
 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ 

ی طرف هاشرکت مشمولینی که از سوی : نیروی شرکتی  -

دستگاه  در  و  شده  بکارگیری  اجرایی  دستگاه  با  قرارداد 

فعالیت  در  وقت  تمام  طور  به  به  اجرایی  مربوط  امور  های 

 .نماینددستگاه فعالیت می جاری 

اموری  جاری«،  فعالیت  یا  جاری  »امور  عبارت  از  منظور 

ی سازمانی هاپست های  هستند که در جهت انجام مأموریت 

پشت یا  و  دستگاه  مأموریت مصوب  انجام  از  های  یبانی 

در محل دستگاه اجرایی صورت میسازمانی  . پذیرندهای 

 (۹/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره )

پاس   ۱تکرار در پرسش   و    خ«بخشنامه »مجموعه پرسش 
 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره )

های مبادله مشمولینی که برابر موافقتنامه:  نیروی طرحی   - 

ن سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی،  شده بی 

های عمرانی توسط دستگاه اجرایی  از محل اعتبارات طرح

های مربوط  بکارگیری شده و به طور تمام وقت در فعالیت 

 .نمایندبه دستگاه فعالیت می

های های طرحبا توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت 

از شمول های سرمایهداراییعمرانی )تملک   ای(، موضوعاً 

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج  ۲۱ماده )

فعالیت می مذکور صرفاً  ماده  در  مقرر  و حکم  های  باشند 

گیرد، لذا نیروهای شاغل  جاری دستگاه اجرایی را در برمی

طرح قرار در  مذکور  قانونی  بند  شمول  در  عمرانی  های 

 (۱۴۰۰/ ۴/۱۲مورخ   ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره ) .گیرندنمی

مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت   - ۲ماده  

از حاالت آزمایشی )رسمی آزمایشی(،  تمام وقت در یکی 

های  فعالیت پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام  

یا دستگاه، در دستگاه  جاری  های اجرایی به موجب حکم 

دار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط قرارداد مقام صالحیت

اساس مقررات  بر  )یا عناوین مشابه  به صورت رسمی  زیر 

مورد عمل در دستگاه اجرایی(، استخدام و یا تبدیل وضع 

 :می شوند

اموری  جاری«،  فعالیت  یا  جاری  »امور  عبارت  از  منظور 

ی سازمانی هاپست های  هستند که در جهت انجام مأموریت 

و دستگاه  مأموریت   مصوب  انجام  از  پشتیبانی  های  یا 

در محل دستگاه اجرایی صورت میسازمانی  . پذیرندهای 

در    -(۹/۱۲/۱۴۰۰مورخ    ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره  ) تکرار 

بخشنامه « )بخشنامه »مجموعه پرسش و پاسخ  ۱پرسش  
 (۱۴۰۰/ ۴/۱۲مورخ   ۶۸۱۳۵شماره 

از دستگاه آن دسته  از مشاغل در  برخی  که  اجرایی  های 

نیروهای دستگ  به  حاکم،  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  اه 

کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل 

مذکور در صورت تقاضای مستخدم و با ارائه تعهد رسمی 

کارگری  قرارداد  به  تبدیل وضعیت  فرد،  بر رضایت  مبنی 

بر  اساس ضوابط حاکم  بر  اینصورت  و در غیر  انجام  دائم 

بخشنامه ).  نمایندتبدیل وضع پیدا میدستگاه به رسمی  
تفصیل   -(۱۴۰۰/ ۹/۱۲مورخ    ۶۹۴۰۵شماره   با  تکرار 

«  بخشنامه »مجموعه پرسش و پاسخ   ۲بیشتر در پرسش  

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره )

حقوق و مزایای ایثارگرانی که از قراداد موقت کارگری به 

می وضعیت  تبدیل  دائم  کارگری  در قرارداد  یابند 

های اجرایی مشمول قانون کار براساس قانون کار دستگاه
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دستگاه آن  بر  حاکم  مقررات  و  ضوابط  درچارچوب  ها  و 

های اجرایی ازجمله لیکن در سایر دستگاه.  شود تعیین می

کشوری ها دستگاه خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  ی 

براساس ضوابط و مقررات قرارداد مشاغل کارگری موضوع 

شماره    ۱۳/۱۱/۱۳۹۰مورخ    ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰بخشنامه 

جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت 

می تعیین  شماره  ).  شود)سابق(  مورخ    ۶۸۱۳۵بخشنامه 
۴/۱۲ /۱۴۰۰) 

ها شاغل هستند  ر دهیاریایثارگران مشمول مصوبه که د

ها متبوع تبدیل وضع  به قرارداد کارگری دائم در دهیاری

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره ). یابند می

دستگاه   خدمت  در  وقت  تمام  صورت  به  که  رانندگانی 

اجرایی بوده و بیمه پرداختی آن توسط شرکت پیمانکاری 

می تامین  اجرایی  دستگاه  قانیا  مشمول  مذکور شود  ون 

 (۱۴۰۰/ ۴/۱۲مورخ   ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره ). باشندمی

مجتمع خودگردانی  وجوه  محل  از  که  های نیروهایی 

شده بکارگیری  رفاهی  و  آموزشی  و  مشمول فرهنگی  اند 

نمی مذکور   ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره  )  .شونددستورالعمل 
 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ 

متفاوت  با توجه به اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً  

انسانی”   نیروی  بکارگیری  و  “جذب  خرید    باشدمیبا  و 

محسوب  انسانی  نیروی  بکارگیری  مشاوره،  خدمات 

و  نمی اقسام  در  مشاوره  خدمات  خرید  طرفی  از  و  گردد 

ذی   حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  آن  گوناگون  مصادیق 

و  مناقصات  برگزاری  قانون  چارچوب  در    نامه آیین صالح 

شماره   مشاوره  خدمات   خرید  )مصوبه 

هیأت وزیران(   ۱۳۸۸/ ۱/۱۰ک مورخ  ۴۲۹۸۶ت/۱۹۳۵۴۲

گیرد؛ بنابراین استخدام و سایر مقررات ذی ربط صورت می

یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت 

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵خشنامه شماره )ب . ندارد

تأیی  -۱ به  رسمی  استخدام  برای  مشمولین  د صالحیت 

در  وی  خدمت  ادامه  فرد،  رسمی  استخدام  برای  گزینش 

ماده در  مقرر  تابع حکم  اجرایی  نامه آ(  ۴۷)  دستگاه  یین 

 .باشدمی اجرایی قانون گزینش کشور

برای   -۲ دستگاه  تفصیلی  تشکیالت  در  بالتصدی  پست 

انتصاب مشمولین وجود داشته باشد )در صورت عدم وجود 

پست بالتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی 

های تواند از طریق »سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاهمی

ی  هاپست اجرایی کشور« نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین  

ی و  شرایط سازمانی  با  متناسب  آن  جابجایی  و  انتقال  ا 

 .مشموالن اقدام نماید( 

اجرایی می تغییر دستگاه  درخواست  ثبت  به  نسبت  تواند 

عنوان پست سازمانی بالتصدی و جابجایی آن در سامانه  

دستگاه ساختار  مدیریت  جهت  ملی  کشور  اجرایی  های 

ضمناً در صورت .  تخصیص به ایثارگران مشمول اقدام نماید

یک ض زیرمجموعه  واحدهای  بین  پست  جابجایی  رورت 

دستگاه، این امر صرفاً جهت تخصیص پست به ایثارگران 

سال   بودجه  قانون  »د«  بند  کشور   ۱۴۰۰مشمول  کل 

افراد دیپلم و  خاطرنشان می.  پذیردصورت می سازد برای 

زیردیپلم پست سازمانی معرفی شده به پست بانام تبدیل 

فمی خروج  از  پس  و  قبل شود  حالت  به  سیستم  از  رد 

 (۱۴۰۰/ ۹/۱۲مورخ    ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره  ).  گرددبرمی

پرسش   در  و   ۱تکرار  پرسش  »مجموعه  بخشنامه 

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره ) «پاسخ

اجرا دستگاه  سازمان  یدارا  ییاگر  متناسب    یپست 

به به  نسبت  صرفاً  است  الزم  باشد،    ی روزآورمشمولین 

اسمیتشک مل  یالت  سامانه  ساختار  یمد  یدر  ریت 

نما  ییاجرا  یها دستگاه اقدام  است .  دیکشور  ذکر  شایان 

شرایط احراز در مجموعه سامانه های کارمندایران بررسی 

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره ). می گردد
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حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط  -۳

ی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده هاشرکت یا  

 .باشد

نیروهای  :  تبصره خصوص  در  بند  این  استثناء  موارد 

تأیید  و  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  اعالم  با  قراردادی، 

یی ذیحساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرا

بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال 

 .، قابل اقدام است ۱۳۹۹

این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی    -۴

ی طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد هاشرکت یا  

 .آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد

  مشمولین با رعایت تبصره   استخدام و تبدیل وضع:  ۱تبصره  

( قانون برنامه پنجساله ۴۴قانون اصالح بند )و( ماده )(  ۲)

ایران اسالمی  جمهوری  توسعه  می پنجم  .  پذیرد صورت 

مشاغل  در  تحصیلی  مدرک  نظر  از  احراز  شرایط  رعایت 

 .های اجرایی ضروری استتخصصی دستگاه

فاد ( این قانون، رعایت م۲۰بنا به تصریح بند »د« تبصره )

( قانون برنامه پنجم توسعه و ۴۴( بند »و« ماده )۲تبصره ) 

( قانون  ۲۱اصالحیه آن الزم کلیه ایثارگران موضوع ماده )

ایثارگران معاف از سن میجامع خدمات . باشندرسانی به 

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره )

در صورت دارا بودن   مجازندهای مشمول بخشنامه  دستگاه

بال ایثارگران پست  تحصیلی  مدارک  با  متناسب  تصدی 

موصوف، اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان  

دستگاه.  نمایند که  صورتی  پست  در  فاقد  مشمول  های 

ایثارگر  تحصیلی  مدرک  با  متناسب  بالتصدی  سازمانی 

باشند، پست سازمانی »متصدی خدمات عمومی« به این 

 ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره  )  .گیرددسته از ایثارگران تعلق می
 (۹/۱۲/۱۴۰۰مورخ 

شماره   شغل   ۱۴۰۰/ ۹/۵مورخ    ۲۴۲۳۲بخشنامه  الحاق 

متصدی خدمات عمومی جهت تبدیل وضعیت مشمولین  

کل کشور   ۱۴۰۰( قانون بودجه سال  ۲۰بند »د« تبصره )

بخشنامه ).  باشدمیها نیز قابل تسری و اجرا  در شهرداری
 (۱۴۰۰/ ۴/۱۲مورخ   ۶۸۱۳۵شماره 

در استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی :  ۲تبصره  

وزارت  آموزشی  کادر  همچنین  و  اجرایی  های  دستگاه 

مربوط خاص  مقررات  پرورش،  و  از   آموزش  گروه  این  به 

 .شاغلین توسط دستگاه های مربوطه اعمال خواهد شد

التدریس  التدریس در صورت داشتن سابقه حقنیروهای حق

تمام وقت همانند نیروهای رسمی یا پیمانی دستگاه )نظیر 

معلمین در وزارت آموزش و پرورش( مشمول تبدیل وضع  

« ماده ۲»  تبدیل وضع این نیروها با رعایت تبصره.  گردندمی

صورت    ۱۹/۳/۱۴۰۰مورخ    ۱۳۷۵۸( دستورالعمل شماره  ۲)

 (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره ). گیردمی

تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین   -۳تبصره  

 .باشد می ۱۴۰۰/ ۱/۱این قانون 

تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین  :  اصالحیه 

اعتبار   تأمین  و  گزینش  نظر  اعالم  تاریخ  از  پس  مصوبه، 

های اجرایی  صدور احکام برای آن دسته از دستگاه  باشد می

کنند  که شماره مستخدم از سامانه کارمندایران دریافت می

بخشنامه شماره ).  پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود
 (۱۴۰۰/ ۹/۱۲رخ  مو ۶۹۴۰۵

سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از سقف اعتبار    - ۳ماده  

( قانون، توسط سازمان ۲۰تعیین شده در بند )د( تبصره )

شد خواهد  مشخص  کشور  بودجه  و  همچنین .  برنامه 

های اجرایی موظفند با تأیید سازمان برنامه و بودجه  دستگاه

مربوط به حقوق و مزایای کشور نسبت به جابجایی اعتبارات  

مستمر و غیرمستمر آن دسته از مشمویلن این دستورالعمل 

که به استخدام رسمی دستگاه درمی آیند، از سایر فصول 

 .( اقدام نمایند۶( و )۱به فصول )

اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین آن :  تبصره

( ۲۰دسته از دستگاه های اجرایی مشمول بند »د« تبصره )



 شناسنامه قانون|  ۱۵۸

( قانون هستند،  ۱۰( و )۷قانون که فاقد ردیف در جداول )

 .گردد از محل منابع داخلی تأمین می

اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای آن دسته از نیروهای 

های جاری که غل در فعالیت شرکتی و نیروهای طرحی شا 

دستگاه  استخدام  به  صدرالذکر  قانونی  بند  راستای  در 

درمی دستگاه  اجرایی  در  مربوطه  اعتبارات  محل  از  آیند، 

مزایای   و  حقوق  به  مربوط  اعتبارات  به  و  کسر  اجرایی 

مورخ   ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره  ).  شودکارکنان منتقل می
۹/۱۲ /۱۴۰۰) 

الزم   اعتبار  تأمین  نیروهای  چنانچه  وضع  تبدیل  برای 

اعتبارات   یا  و  از محل منابع داخلی  مشمول دستورالعمل 

امکان دستگاه  تأییدیه موجود  اخذ  به  نیازی  باشد،  پذیر 

و   نبوده  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  اعتبار  تأمین 

های اجرایی با تأیید ذیحسابی یا مدیر مالی دستگاه  دستگاه

ب نسبت  مربوطه  ضوابط  سایر  نیروهای  و  وضع  تبدیل  ه 

مشمول و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمندایران اقدام 

های اجرایی برای تأمین  در صورت نیاز دستگاه.  نمایندمی

ردیف   محل  از  سال   ۵۵۰۰۰۰  -۸۰اعتبار  بودجه  قانون 

جاری، اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه  

ام یا تبدیل وضعیت الزامی  کشور برای ادامه فرآیند استخد

 (۹/۱۲/۱۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره ). است 

اعبارات تخصیصی دستگاه    - ۴ماده   در صورت محدودیت 

)در سقف اعتبار تعیین شده در قسمت اخیر بند »د« تبصره  

وضع ۲۰) تبدیل  یا  و  استخدام  برای  اولویت  قانون(   )

 .باشدمیمشمولین بر اساس سابقه خدمت بیشتر 

دستگاه  - ۵اده  م  در  جدید  انسانی  نیروی  های بکارگیری 

اجرایی به جایگزینی نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی  

( قانون، به استخدام رسمی ۲۰که در اجرای بند )د( تبصره )

 .آیند، ممنوع است دستگاه اجرایی درمی

تأکید و  در :  تکرار  جدید  انسانی  نیروی  بکارگیری 

جا دستگاه به  اجرایی  از های  )اعم  نیروهایی  کلیه  یگزینی 

قراردادی، شرکتی و طرحی( که در اجرای بند )د( تبصره  

سال  ۲۰) بودجه  قانون  استخدام   ۱۴۰۰(  به  کشور  کل 

بخشنامه ).  آیند ممنوع است رسمی دستگاه اجرایی درمی
 (۱۴۰۰/ ۹/۱۲مورخ   ۶۹۴۰۵شماره 

اجرای  های اجرایی موظفند پس از  تمامی دستگاه  - ۶ماده  

سامانه   در  را  کارکنان  اطالعات  دستورالعمل،  این 

بروزرسانی   و  بارگذاری  پاکنا(  )زیرسامانه  کارمندایران 

های اجرایی که شماره مسخدم آن دسته از دستگاه. نمایند

می دریافت  سازمان  مستندات  از  و  اطالعات  باید  نمایند، 

این دستورالعمل در سامانه  با رعایت شرایط  را  مشمولین 

کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام الزم نسبت  

به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل 

برای  .  آید مستخدم  شماره  صدور  و  اطالعات  بررسی 

سازمان  توسط  استانی  واحدهای  در  شاغل  مشمولین 

مدیریت و برنامه ریزی استان و برای مشمولین شاغل در 

ستادی سازمان دستگاه  واحدهای  توسط  اجرایی  های 

می مستندات .  پذیردصورت  و  اطالعات  صحت  مسئولیت 

و  قوانین  چارچوب  در  مذکور  سامانه  در  شده  بارگذاری 

 .مقررات بر عهده دستگاه اجرایی است

های اجرایی اطالعات و مستندات مشمولین دستگاه:  تبصره

ولی  رسمی شاغل در دستگاه که دارای حکم کارگزینی بوده  

باشند را نیز با رعایت شرایط این فاقد شماره مستخدم می

ایران، جهت صدور شماره  دستورالعمل در سامانه کارمند 

 .مستخدم رسمی بارگذاری و ارسال نمایند

)  -۷ماده   تبصره  )د(  بند  اجرای  پیگیری  ( ۲۰مسئولیت 

های قانون و مفاد این دستورالعمل در آن دسته از دستگاه

رای کارمندان خود از سامانه کارمندایران شماره اجرایی که ب

نمی دریافت  بنیاد  مستخدم  نفت،  وزارت  )نظیر  نمایند 

مستضعفان، وزارت اطالعات و...( حسب مورد بر عهده بنیاد  

شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و  

 .باشدمیپشتیبانی نیروهای مسلح 

https://shenasname.ir/
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ابهام  :  تبصره از  در صورت وجود  افراد  انطباق  در خصوص 

( قانون  ۲۱نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده )

جامع خدمات رسانی به ایثارگران، احراز شرایط توسط بنیاد 

شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و  

خواهد  صورت  مورد(  )حسب  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 

 .گرفت 

( قانون ۲۰ای بند )د( تبصره )مسئولیت حسن اجر  - ۸ماده  

عهده  بر  اجرایی،  دستگاه  در  دستورالعمل  این  مفاد  و 

 .باالترین مقام دستگاه اجرایی است 

تبدیل   از  پس  ایثارگران  مزایای  و  حقوق  تعیین  نحوه 

و :  وضعیت  قوانین  به  توجه  با  کارمندان  مزایای  و  حقوق 

براساس پست سازمانی   اجرایی  بر دستگاه  مقررات حاکم 

میمو تعیین  تصدی  برقراری رد  برای  مستندی  و  شود 

ندارد وجود  حقوق  تطبیق  شماره ).  تفاوت  بخشنامه 
 (۱۴۰۰/ ۴/۱۲مورخ   ۶۸۱۳۵

ایثارگران به   از تبدیل وضعیت  نحوه احتساب سابقه قبل 

در حال حاضر  :  عنوان سابقه قابل قبول برای بازنشستگی 

شماره   عمومی   ۱۳۹۹/ ۱۸/۹مورخ    ۱۰۸۴دادنامه  هیأت 

وان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق خدمت در دی

های دولتی ی پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاهها شرکت 

عمل   شماره  ).  باشدمیمالک  مورخ   ۶۸۱۳۵بخشنامه 
۴/۱۲ /۱۴۰۰) 

برای ارتقاء رتبه، طبقه و یا    نحوه محاسبه سوابق تجربی

بندی مشاغل  نامه طرح طبقه( آیین۱۴گروه بر اساس ماده )

 .باشد می

وضعیت   تبدیل  از  بعد  تحصیلی  مدرک  احتساب  نحوه 

با توجه به :  (۴/۱۲/۱۴۰۰مورخ    ۶۸۱۳۵بخشنامه شماره  )

( شماره  ۳بند  بخشنامه   ۱۳۹۳/ ۲۴/۱۲مورخ    ۱۷۰۰۶۱( 

مدیریت  صرفاً   سازمان  )سابق(،  کشور  ریزی  برنامه  و 

کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت  

پیش در صورت  باشند،  می  مقطع آموزشی  و  رشته  بینی 

آنان،  تصدی  مورد  احراز شغل  در شرایط  باالتر  تحصیلی 

مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه  

احتساب آثار اداری .  د بودموضوع بخشنامه مذکور نخواهن

بینی رشته و و استخدامی مدارک تحصیلی منوط به پیش

مقطع تحصیلی باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی  

از تاریخ تصویب کمیته ذی ربط قابل اعمال   آنان بوده و 

 .باشد می

 بر این اساس؛ 

در صورت دارا    مکلفند دستگاههای مشمول بخشنامه  :  الف

بودن پست بالتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران 

آنان  دانشگاهی  اعمال مدارک تحصیلی  به  اقدام  موصوف 

پست  .  نمایند فاقد  مشمول  دستگاههای  که  صورتی  در 

ایثارگر  تحصیلی  مدرک  با  متناسب  بالتصدی  سازمانی 

این  به  عمومی  خدمات  متصدی  سازمانی  پست  باشند، 

گیرد  ایثارگران می  اعمال  )  .تعلق  تکلیفی  جنبه  نسخ 

تحصیلی )   مدارک  بند  وسیله  شماره ۴به  بخشنامه   )

در خصوص ایثارگرانی که :  ب(  ۱۴۰۰/ ۹/۱۲مورخ    ۶۹۴۰۵

ساختار   با  نامرتبط  آنان  دانشگاهی  تحصیلی  مدارک 

خود  هاپست  متبوع  دستگاه  سازمانی  جهت  باشدمیی   ،

های دارای افراد به دستگاهفراهم نمودن زمینه انتقال این  

پست سازمانی مرتبط موضوع در شورای توسعه مدیریت و 

 .سرمایه انسانی طرح خواهد شد

 

 استخدام -فصل هفتممقررات مربوط به 
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 (45مقررات ماده ) 

 اعالم لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه ها در حوزه استخدام

 جمهور( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  ۱۳۹۳/ ۲/ ۳مورخ    ۹۳/۲۰۰/ ۱۲۱۷)بخشنامه شماره  

 های اجراییبخشنامه به کلیه دستگاه

و  ها  بخشنامه  از  برخی  اجرای  اینکه  به  عنایت  با 

دستورالعمل های صادره از این معاونت در حوزه استخدام 

منت ذیل  دالیل  از  یکی  به  بنا  وضعیت،  تبدیل  شده و  فی 

 :است 

بخشنامه مستند به یکی از مصوبات هیأت وزیران بوده    -الف

و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا 

  قابلیت بعدی،  مصوبات  و  قانون  احکام  با   یا  ملغی االثر شده و

 است؛  داده دست از را خود اجرایی

قانون    -ب در  مقرر  تکالیف  و  احکام  اجرای  در  بخشنامه 

برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آن و الزم 

توسعه   پنجم  پنجساله  برنامه  قانون   مصوب–االجرا شدن 

 زنگری است؛ با  نیازمند ،- ۱۳۸۹

با صدور بخشنامه های   -ج موضوع بخشنامه صادره قبلی 

 شده است؛ بعدی این معاونت، تعیین تکلیف 

بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد،    -د

در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آن منتفی گردیده 

 است؛ 

بردن  میان  از  و  زدایی  مقررات  هدف  با  وسیله  بدین  لذا 

اعالم  مکاتبات،  کاهش  و  اجرایی  های  دستگاه  ابهامات 

معاونت الذکر که از سوی این  نماید، بخشنامه های ذیلمی

است،  شده   االثر ملغی  و  نداشته  اجرایی   قابلیت  صادر 

 .باشندمی

 مشخصات بخشنامه  ردیف  مشخصات بخشنامه  ردیف 

۱ 
۶۶۷۴۱/۱۰۰ - 

۲۴/۰۴/۸۵ 
۹ 

۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- 

۲۳/۰۱/۹۰ 

۲ 
۱۳۵۹۳۸/۱۰۰- 

۱۷/۰۸/۸۵ 
۱۰ 

۱۲۵۱۵/۲۰۰- 

۳۰/۰۵/۹۰ 

۳ 
۴۸۴۸/۱۰۰- 

۲۰/۰۱/۸۶ 
۱۱ 

۱۸۳۷۴/۲۰۰- 

۲۵/۰۷/۹۰ 

۴ 
۸۵۹۰۵/۱۰۰- 

۱۲/۰۹/۸۷ 
۱۲ 

۲۸۲۹۸/۲۰۰- 

۰۹/۱۱/۹۰ 

۵ 
۹۷۲۸/۲۰۰- 

۱۰/۰۳/۸۹ 
۱۳ 

۲۹۷۰۹/۲۲۰- 

۲۳/۱۱/۹۰ 

۶ 
۵۰۷۹۶/۲۰۰ - 

۰۵/۱۰/۸۹ 
۱۴ 

۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰- 

۲۲/۰۱/۹۱ 

۷ 
۵۶۱۴۱/۲۳۴ - 

۲۹/۱۰/۸۹ 
۱۵ 

۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰- 

۲۱/۱۰/۹۱ 

۸ 
۶۰۱۲۳/۲۰۰- 

۰۱/۱۲/۸۹ 
۱۶ 

۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰- 

۰۸/۰۲/۹۲ 

 محمود عسکری آزاد
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مشاغل   یین ضوابط تع :  موضوع  ی خدمات کشور   یریت( قانون مد ۴۵( ماده )۲تبصره )   یی اجرا  نامهیین آ

 یتی حاکم 

 ( یران وز  یأت ه  ۱۳۸۹/ ۷/ ۲۲مورخ    ۴۴۹۱۳/ ۱۶۳۴۶۷شماره    نامه یب )تصو 

اجتماع   یسیونعضو کم  وزیران الکترون  یامور    یک و دولت 

پ به  مد  یشنهاد بنا  توسعه  سرما   یریت معاونت   یانسان   یهو 

)   جمهورییسر تبصره  استناد  به  )(  ۲و  قانون  (  ۴۵ماده 

کشور  یریتمد رعا   -۱۳۸۶مصوب  -   یخدمات  با   یت و 

مورخ ۳۸۸۵۶ت/ ۱۵۸۸۹۵شماره    نامهیب تصو ک 

 نمودند:  یب تصو ۱۳۸۶/ ۱/۱۰

که در   ییاجرا  هایه)شغل( دستگا   یسازمان   یهاپست   -۱

تشک اجرا  یلیتفص  یالتمجموعه  )  یدر  قانون  (  ۲۹ماده 

  یریت معاونت توسعه مد   ییدبه تأ  یخدمات کشور  یریتمد

سرما  یین تع  یمبنا  اند،یدهرس  جمهورییسر  یانسان   یهو 

 خواهندبود.  یتیمشاغل حاکم

 است: یرشرح ز به یتیمشاغل حاکم یینتع یشاخصها  -۲

 یتی با امور حاکم  یقدر تطب  یواحد سازمان  یفنوع وظا   -الف

 .یخدمات کشور یریتقانون مد( ۸موضوع ماده )

 .یاستقرار پست سازمان یاییمحل جغراف -ب

 شغل )پست(.   یت حساس -ج

وظا   -د انجام  امکان  سازمان  یفعدم  توسط بخش   یپست 

 .یردولتیغ

مستقر در ستاد    یسازمان  یواحدها   یسازمان   یهاپست   -۳

مستقل    یها سازمانها وزارتخانه  یاستان   یو ستادها   یمرکز

 ها استانداریو    یو مؤسسات دولت  جمهورییستحت نظر ر

و نظارت هستند،   یت هدا  یاستگذاری،س  یفدار وظا که عهده

 .شوندیمحسوب م یتیبه عنوان مشاغل حاکم

 ۴۶/۱۴موضوع مصوبه شماره    یخدمات  یهاپست   -۱  تبصره

)مشاغل(   یها پست و    یادار  عالییشورا  ۳۱/۱/۱۳۷۹مورخ  

حمل و نقل،   یلاز قب  یبانیو پشت  یمربوط به امور خدمات

امور   یر،امور چاپ و تکث  ای،یانهخدمات را  ی،و نگهدار  یرتعم

نگهبان رستوران،  و   ی، رساننامه  ی،باغبان   ی، آشپزخانه 

محسوب   یتیشغل حاکم  ساتی،یو امور تأس  نویسیشینما 

معاونت   یسازمان   یواحدها   ی هاپست   یرسا .  شوندینم

 ی مشابه در ستاد مرکز  ینو عناو  یو مال  یادار  یا   یبانیپشت 

استان اجرا  ی و ستاد  محسوب   یتیشغل حاکم  یی،دستگاه 

 .شوندیم

دفتر،   ییسر  ی،)مشاغل( منش   یسازمان   یهاپست   -۲  تبصره

  نویس ینو ماش  یگانیو با  یامور دفتر  یمسئول دفتر، متصد

استانداران،   جمهور،ییسو معاونان ر  یراندر حوزه دفاتر وز

حاکم شغل  آنها،  همطراز  و  وزرا  محسوب   یتیمعاونان 

 .شوندیم

استثنا  ییاجرا  هایهدستگا   -۳  تبصره موارد  که   ییدر 

ا  هاپست  موضوع  مشاغل  را    ینو  دالبند   یا  یتیامن  یلبه 

 دهند، یم  یصتشخ  یتیحاکم  یر،ناپذ اجتناب  یضرورتها 

با ذکر دال  یشنهادپ را  به معاونت توسعه   یهیتوج  یلخود 

سرما   یریتمد تا   یندنما   یهارا  جمهورییسر  یانسان  یهو 

 شود.   گیرییمو شاغالن آنها تصم  ها پست گونه  یننسبت به ا

  یر در سا   یسازمان   یواحدها  یسازمان   یهاپست درباره    -۴

)شهرستان، بخش و دهستان(   یکشور   یماتتقس   یواحدها

 عمل خواهدشد: یرز یب به ترت

 یمات تقس   یمستقر در واحدها   یچنانچه واحد سازمان  -الف

 یریت مصوب معاونت توسعه مد  یبراساس شاخصها   ی کشور 

باشد که به   یفی دار وظا عهده  جمهورییسر  یانسان   یهو سرما

حاکم )نظ   یتیعنوان  شود  تأ  یرشناخته  مجوز،   ییدصدور 

نظارت(،    یت صالح مشاغل   یها پست و  عنوان  به  مربوط 

 شناخته شوند.  یتیحاکم
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 یماتتقس   یمستقر در واحدها   یچنانچه واحد سازمان  -ب

 نامه یب تصو(  ۵موضوع ماده )  یاتیاز نوع واحد عمل  ی کشور 

مورخ  ۴۳۹۱۱ت/۲۶۲۷۷۳شماره   باشد    ۱۳۸۸/ ۲۷/۱۲ک 

و    یمرکز آموزش فن  یستی،مجتمع بهز   ی،پارک مل   یر)نظ

ثبت  ی،احرفه ب  یواحد  تمامیمارستان و    یهاپست   ی(، 

ع به  واحد  آن  تصد  نوان)مشاغل(  محسوب   یمشاغل 

موارد  گردند،یم در  )  یمگر  ماده  )ل(  بند  مطابق  (  ۸که 

 قابل  یرانوز  یئت ه  ییدبا تأ  یخدمات کشور   یریت قانون مد

غ  یواگذار بخش  ا  یردولتیبه  در  که  نشوند   ین شناخته 

مشاغل   یها پست صورت   عنوان  به  مربوط  )مشاغل( 

 .شوندیمحسوب م یتیحاکم

هرگونه درخواست صدور   نامه،یب تصو  ین ابالغ ا  یخاز تار  -۵

منوط   ییاجرا  هایهدستگا   یاز سو  یمجوز استخدام رسم

 . باشدمیتگاه آن دس یتیمشاغل حاکم یینبه تع

ا  ییاجرا  هایهدستگا   -۶   نامه، یب تصو  ینموظفند براساس 

خود را احصا و به   گرییو تصد  یتیامور و مشاغل حاکم

اعالم   جمهورییسر  یانسان   یهو سرما   یریتمعاونت توسعه مد

 کنند. 

رم مقام محت  ییـدبه تأ  ۱۳۸۹/ ۸/۷  یخدر تار  نامهیب تصـو  این

 است. یدهرس یجمهور   یاست ر

 یمیمحمدرضا رح -جمهور یساول رئ معاون

 

 حاکمیتی   مشاغل  تعیین   شاخصهای   خصوص   در  نامه تصویب(  ۳)  بند(  ۳)  تبصره   اصالح

 ( هیئت وزیران   ۱۳۹۰/ ۱۶/۱۲  مورخ   ک ۴۴۹۱۳ت /۲۴۸۱۹۷  نامه شماره تصویب ) 

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد   به  بنا

 قانون (  ۴۵)  ماده(  ۲)  تبصره  استناد  به   و  جمهور   رییس

 رعایت   با  و  -۱۳۸۶  مصوب   -کشوری  خدمات  مدیریت

 مورخ   ک۳۸۸۵۶ت/ ۱۵۸۷۹۵  شماره  نامهتصویب 

 :نمودند  تصویب  ۱۳۸۶/ ۱/۱۰

  شماره  نامه تصویب (  ۳)  بند (  ۳)  تبصره -۱

 اصالح   ذیل  شرح  به  ۷/۱۳۸۹/ ۲۲  مورخ  ۱۶۳۴۵۷/۴۴۹۱۳

 :گرددمی

 که  استثنایی  موارد  در   اجرایی  هایهدستگا   -۳  تبصره

 یا  امنیتی  دالیل  به  را  بند   این  موضوع  مشاغل  و  هاپست 

 دهند، می  تشخیص  حاکمیتی   ناپذیر،  اجتناب  ضرورتهای

 توسعه   معاونت  به  توجیهی  دالیل  ذکر  با   را  خود  پیشنهاد

 پس  تا   نمایند  ارایه  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

  تقدیم  وزیران  هیئت   به  تصویب   جهت   تأیید،  و  بررسی  از

 .نماید

  ذیل   شرح  به  مذکور   نامه تصویب (  ۴)   بند(  الف)  جزء -۲

 : گرددمی اصالح

 در   مستقر  سازمانی  واحدهای   مشاغل  و  هاپست   -الف

 حاکمیتی   وظایف  دار  عهده  که  کشوری  تقسیمات  واحدهای

 . شوندمی شناخته حاکمیتی مشاغل عنوان به باشند،می

 محترم  مقام   تأیید  به  ۴/۱۲/۱۳۹۰  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

 رحیمی  محمدرضا  -جمهوررئیس اول معاون
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 (46مقررات ماده ) 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۶ماده )نامه اجرایی  آیین 

 هیئت وزیران(   ۱۱/۱۳۹۶/ ۲۱مورخ    هـ ۵۴۷۷۰/ت ۱۴۷۹۹۱نامه شماره  )تصویب 

به پیشنهاد شماره   ۱۸/۱۱/۱۳۹۶هیئت وزیران در جلسه  

سازمان اداری و استخدامی   ۷/۱۳۹۶/ ۲۲مورخ    ۱۴۴۷۰۴۵

 ( تبصره  استناد  به  و  )۳کشور  ماده  مدیریت ۴۶(  قانون   )

نامه اجرایی ماده یاد آیین  -۱۳۸۶مصوب  -خدمات کشوری  

 :شده را به شرح زیر تصویب کرد

در    -۱ماده   پیمانی  کارمندان  رسمی  ی  هاپست استخدام 

( ماده  )الف(  بند  موضوع  مدیریت  ۴۵سازمانی  قانون   )

سیاست  رعایت  با  کشوری  و خدمات  قوانین  و  دولت  های 

مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور 

ری و استخدامی مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان ادا

آیین این  در  مندرج  موارد  رعایت  و  امکانکشور  پذیر نامه 

 است.

توانند بر اساس مجوزهای اجرایی می  هایهدستگا   -۲ماده  

 ( از محل ماده  از ۱صادره  را پس  پیمانی خود  (، کارکنان 

شایستگی سنجش  و  رفتاری آزمون  و  تخصصی  های 

و حصول اطمینان ی سازمانی حاکمیتی  هاپست متناسب با  

های مورد نظر به استخدام آزمایشی  از دارا بودن شایستگی

 درآورند.

اجرایی    هایهآن دسته از کارمندان پیمانی دستگا   -تبصره

در  قبولی  و  شرکت  طریق  از  آنان  پیمانی  استخدام  که 

)آزمون ماده  سازوکار  رعایت  با  که  استخدامی  (  ۴۴های 

گردد، نبوده است برگزار می  قانون مدیریت خدمات کشوری

می آزمایشی  استخدام  آزمونبرای  در  های بایست 

( ماده  موضوع  توسط ۴۴استخدامی  که  مذکور  قانون   )

گردد، شرکت سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می

کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوطه  

 کسب نمایند. 

تشخیص صالحیت   -۳ماده   منظور  )الف(   به  بند  موضوع 

( قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته ۴۶ماده )

تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی، مورد نظر در 

 های هبند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگا 

شماره   مصوبه  موضوع  مورخ    ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶اجرایی 

 گردد. می واگذار شورای عالی اداری ۵/۹/۱۳۹۳

اساس    -۴ماده   بر  ایثارگران  استخدامی  وضعیت  تبدیل 

 پذیرد. قوانین و مقررات مربوطه صورت می

آیین  -۵ماده   اجرایی  شرح دستورالعمل  همچنین  و  نامه 

وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در 

نامه به پیشنهاد سازمان اداری این آیین  ( ۳خصوص ماده )

استخدامی   و  و  مدیریت  توسعه  شورای  تصویب  به  کشور 

 رسد.سرمایه انسانی می

ک ۴۳۹۱۳/ت۲۳۱۴۱۳شماره   هاینامهتصویب   -۶ماده  

ک مورخ ۱۳۴۳۹/ت۲۶۲۷۷۰شماره  و    ۱۳۸۸/ ۲۱/۱۲مورخ  

 شوند.لغو می ۱۳۸۸/ ۲۷/۱۲

 جمهور معاون اول رییس -اسحاق جهانگیری
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  همراه   به   رسمی  به   آزمایشی  رسمی  و  آزمایشی  رسمی   به   پیمانی   کارمندان  وضعیت  تبدیل  دستورالعمل 

  خدمات   مدیریت قانون (  ۴۶)  ماده   اجرایی  نامه آیین ( ۵)  ماده : موضوع  صالحیت  تعیین   به   مربوط های فرم 

 کشوری 

 ( کشور  استخدامی   و   اداری  سازمان   ۰۳/۱۳۹۷/ ۲۸  مورخ   ۱۴۴۱۸۹  شماره  بخشنامه )

 قانون  مشمول   اجرایی  هایهدستگا   کلیه  به  بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  نامه آیین«  ۵»  ماده  موضوع  دستورالعمل  ۱۳۹۷/ ۰۷/۰۳

  را کشوری  خدمات  مدیریت   قانون (  ۴۶)  ماده   اجرایی

  به   مراتب .  نمود  تصویب  تبصره(  ۹)  و   ماده(  ۱۲)  بر  مشتمل 

 تبدیل   برای  کارمندان  صالحیت   تعیین  فرم»  انضمام 

 صورتجلسه   فرم»  و  «رسمی  به  آزمایشی  رسمی  از  وضعیت

 رسمی  از  وضعیت   تبدیل  برای  کارمندان  صالحیت   تعیین

 برای   مذکور  شورای  مهر  به  ممهور   «رسمی  به  آزمایشی

 .گرددمی ابالغ اجراء

 اختصارات  و تعاریف - ۱  ماده 

 کشوری خدمات مدیریت  قانون: قانون -

 قانون   مشمول  اجرایی   هایهدستگا :  اجرایی  دستگاه  -

 کشوری خدمات مدیریت

 برگزاری   نحوه  دستورالعمل»:  امتحانات  دستورالعمل  -

 در  افراد  استخدام  برای  تخصصی  و  عمومی  امتحان 

 شماره   بخشنامه  موضوع  «اجرایی  هایهدستگا 

 ۱۳۹۳/ ۱۹/۷ مورخ  ۹۳/۲۰۰/ ۹۷۵۷

 توسعه   راهبری  شورای :  مدیریت   توسعه  راهبری  شورای  -

  شماره   مصوبه   موضوع  اجرایی  هایهدستگا   مدیریت

 اداری  عالی شورای۵/۹/۱۳۹۳ مورخ  ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶

 این  یک  شماره  پیوست   فرم:  صالحیت   تعیین  فرم   -

  شورای  آن،  در  مندرج  معیارهای  اساس  بر  که  دستورالعمل

 صالحیت  تعیین  به  نسبت   مدیریت   توسعه  راهبری

 رسمی  به  وضعیت   تبدیل  برای  آزمایشی  رسمی  کارمندان

  صالحت   تعیین  فرم»  عنوان  تحت   و  نماید می  اقدام

 به   آزمایشی  رسمی  از  وضعیت   تبدیل  برای  کارمندان

 .باشدمی «رسمی

  رسمی   به   پیمانی   از   استخدامی   وضعیت   تبدیل   - الف 

 آزمایشی 

(  ۴۶)  ماده  اجرایی  نامهآیین  یک   ماده  اجرای  در  -۲  ماده 

 قابل   یهاپست   برای  توانند می  اجرایی  هایهدستگا   قانون،

 مجوز   صدور  درخواست   حاکمیتی  مشاغل  به  تخصیص

  به   را   دستگاه  در   شاغل  پیمانی  کارمندان  رسمی  استخدام

 سازمان.  نمایند  ارسال  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 

  مربوطه  مقررات  و  قوانین  رعایت   با  کشور  استخدامی  و  اداری

 یا   تمام  برای  مجوز  صدور  به  نسبت   دولت،   هایسیاست   و

 .نمایدمی اقدام اجرایی دستگاه درخواست  از بخشی

  هایهدستگا   قانون، (  ۴۶)  ماده(  ۲)  تبصره  اجرای  در  - ۳  ماده 

  پس   را  ذیل  شرایط  واجد  پیمانی  کارمندان  توانندمی  اجرایی

 احراز   و  رفتاری  و  تخصصی  هایشایستگی  سنجش  از

 محل   از   قانون،(  ۴۲)  موضوع  موضوع  های صالحیت 

 حاکمیتی   مشاغل  در  دستورالعمل،  این(  ۲)  ماده   مجوزهای

 . درآورند آزمایشی رسمی استخدام به

  سپری   کارمند  پیمانی  استخدام  از  سال   پنج  حداقل  -الف

 .باشد شده

  به   دیگری  اجرایی  دستگاه  از  پیمانی   کارمند   چنانچه :  تبصره

 موضوع   سنوات  حداقل  رعایت   با   باشد،  شده  منتقل   دستگاه

  دستگاه   به  وی  انتقال  زمان  از  یکسال  حداقل  باید  بند،  این

 .باشد گذشته مقصد اجرایی
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 هایآزمون  در  قبولی طریق  از   کارمند  پیمانی  استخدام  -ب

  عمومی   صورت  به   که  قانون (  ۴۴)  ماده  موضوع  استخدامی

 .باشد پذیرفته صورت شود،می  یا  شده برگزار

 استخدام   که  کارمندانی   آزمایشی  رسمی  استخدام  -تبصره

  عمومی  نشر  با   هاییآزمون  در  قبولی  طریق  از  آنان  پیمانی

 است،   نبوده  قانون(  ۴۴)  ماده  اساس   بر  استخدامی  آگهی

 در  شرکت   به  موکول  دستورالعمل  این  مفاد  رعایت   بر   عالوه

  و   اداری  سازمان  توسط   که)  عمومی  استخدامی  امتحانات

 نصاب  حد  کسب   و(  گرددمی  ریزیبرنامه  کشور  استخدامی

 دوره   در  ،«امتحانات  دستورالعمل»  اساس  بر   آزمون  نمره

 .باشد می پیمانی

 کارمند  آخر   سال  سه  ساالنه  ارزشیابی  امتیازات  متوسط  -چ

  ارزشیابی   امتیازات(  ۸۰)%  درصد  هشتاد  از   پیمانی   دوره  در

 . نباشد کمتر

موجب    )ابطال  -د شماره  به  مورخ   ۱۹۶۱دادنامه 

 (۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/ ۱۹/۱۲

 به  پیمانی  کارمندان  استخدامی  وضع  تبدیل  -۱  تبصره

 اجرایی  دستگاه  در  مأموریت،  دوره  در  آزمایشی  رسمی

  آنان  آزمایشی  رسمی  استخدام.  باشدمین  پذیرامکان  مقصد

  حداقل   که  است   این  بر  مشروط  نیز  مبدأ  دستگاه  در  در

 مبدأ  اجرایی  دستگاه  در  وضع  تبدیل  به  منتهی   یکسال 

 شده  رعایت   آنان  مورد  در  فوق  بندهای  مفاد  و   داشته  اشتغال

 .باشد

 سنجش   در  کنندگانشرکت   تعداد  که  صورتی  در  -۲  تبصره

 مجوزهای   تعداد  از  بیشتر  ماده  این  موضوع   های شایستگی

  اساس  بر  افراد  پذیرش   باشد،  ازمایشی  رسمی  استخدام

 . بود  خواهد شغل هر در آنان فضلی نمرات

 
عدم   "د"بند   ۵  از  یک  هر  به  کارمند  محکومیت  سابق: 

 رسیدگی  قانون(  ۹)   ماده  « ز»  و  « و»  ، «هـ»   بندهای  هایمجازات

 .پیمانی دوره طول در اداری تخلفات به

 در   ماده  این  موضوع  هایشایستگی  سنجش  نحوه  -۳  تبصره

 توسعه   راهبری  شورای»  توسط  اجرایی   دستگاه  هر

 . گرددمی تعیین دستگاه «مدیریت

 رسمی   به  آزمایشی  رسمی  از   استخدامی  وضعیت  تبدیل   - ب

 دستگاه   هر  «مدیریت  توسعه  راهبری  شورای»  -۴  ماده 

  صالحیت   تشخیص  تخصصی  کمیته  عنوان  به  اجرایی، 

 رسمی  کارمندان  برای  قانون (  ۴۶)  ماده  «الف»  بند  موضوع

 :دارد عهده بر را زیر وظایف آزمایشی،

  قبیل   از)  ذیصالح  مراجع  از  شده  اخذ  اطالعات  بررسی  -الف

 حضور  نحوه  کارمند،  گذشته   هایسال  ارزشیابی  های فرم

( کارمند   متبوع   واحد   مدیر  گزارش   و  کار  محل  در  کارمند

 خود  سال  سه  ازمایشی  رسمی  دوره  که  کارمندانی  مورد   در

 بند   که   کارمندانی   خصوص  در)  شده  تمدید  سال  دو   یا   و

 شده  اِعمال  آنان  مورد  در  (۴۶)  ماده  یک  تبصره  «الف»

 . اندنموده طی را( است 

  آزمایشی  رسمی  کارمندان  وضعیت  ارزیابی  و  بررسی  -ب

  عنوان   نسجش  معیارهای  از  یک  هر  با   ارتباط  در  نظر  مورد

 «صالحیت  تعیین فرم» در  شده

 یا   کارمند  صالحیت   خصوص  در   گیریتصمیم  و  بررسی  -ج

 ساز   اساس   بر  قانون  (۴۶)  ماده  «الف»  بند  موضوع  کارمندان

 دستورالعمل این در شده بینی پیش کارهای و

 به   که  آزمایشی   رسمی  کارمندان  شکایات  به   رسیدگی  -د

 .باشند معترض خود، صالحیت تعیین نتایج

 رسمی   کارمندان   صالحیت   ارزیابی  راهنمای  فرم   -۱  تبصره

 شورای »  توسط  رسمی  به  وضعیت   تبدیل  برای  آزمایشی

 به  شورا،  جلسهصورت  فرم  و   «مدیریت   توسعه   راهبری

 . باشدمی دستورالعمل پیوست
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  دستگاه  «مدیریت   توسعه  راهبری  شورای»  -۲  تبصره

 «الف»  بند  مفاد   اجرای  برای  را  ایکمیته  تواند می  اجرایی

  تصمیمات   صورت،  این  در.  دهد  تشکیل  قانون  (۴۶)  ماده

 .بود خواهد عمل مبنای مذکور شورای تأیید از پس کمیته

 معترض  خود   ارزیابی  نتیجه  به   کارمند  چنانچه  -۵  ماده 

  از   ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  را  خود  اعتراض  باید  باشد،

 شورای  دبیرخانه   به  مکتوب  صورت  به  نتیجه،  ابالغ  تاریخ

 نیز   شورا.  کند  ارائه  اجرایی  دستگاه  مدیریت  توسعه  راهبری

  نموده   رسیدگی  فرد  اعتراض  به  تا   دارد  مهلت   ماه  دو  حداکثر 

 نتیجه   و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  مجدداً  را  فرد  صالحیت   و

 . نماید اعالم را نهایی

 پس   رسمی  به  کارمند   استخدامی  وضعیت   تبدیل  - ۶  ماده 

  کسب   به  مشروط  و  ساله  سه  آزمایشی   رسمی  دوره  طی  از

 : باشدمی ذیل شرایط

 امتیازات   مجموع  از  درصد  پنج  و  هفتاد  حداقل  کسب   -الف

 «صالحیت تعیین فرم»

 الزم  امتیازات کسب و  آموزشی هایهدور طی -ب

 گزینش  تأیید -ج

 ماده   موضوع  شرایط  از  یک  هر  حائز  کارمند  چنانچه  - ۷  ماده 

 ذیل   در  شده   عنوان  هایروش   از  یک  هر  اعمال  نباشد،(  ۶)

  صورت  زیر  بندهای  با   مطابق  قانون(  ۴۶)  ماده  یک  تبصره

 :پذیردمی

 صورتی   در:  قانون(  ۴۶)  ماده  «الف»  بند  هایویژگی  -الف

 تعیین  فرم»  از   را(  امتیاز  ۷۵)  الزم  نصاب  حد   کارمند  که

 : شودمی عمل زیر  هایهشیو به ننماید کسب  «صالحیت 

 و   درصد(  ۶۵)  حداقل  فرد  مکتسبه  امتیاز  که  صورتی  در  -۱

 دیگر   ساله  دو  مهلت   باشد،  کل  امتیاز  درصد(  ۷۵)  از   تر پایین

  و   گردیده  اعطا   باریک  فقط   مهلت   این.  شودمی  اعطا   وی  به

 . باشدمین تمدید قابل

( ۶۵)  از  ترپایین  و  درصد(۵۵)  حداقل  کسب   صورت  در  -۲

 تبدیل   پیمانی   به  فرد  استخدامی  وضع  کل،  امتیاز  درصد

 .گرددمی

 امتیاز  درصد(  ۵۵)  از  کمتر  کارمند  ارزیابی  امتیاز  چنانچه  -۳

 . گرددمی لغو وی استخدامی حکم باشد، کل

  موضوع  آموزشی   هایهدور  عناوین:  آموزشی  هایهدور  -ب

 تصدی   شرایط  در  که  آموزشی  هایهدور  بر  عالوه  بند،  این

  تصویب   به  دولت   مشاغل  بندیطبقه  هایطرح  در  مشاغل 

  است،   رسیده  انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  شورای 

  دوره  سه  حداقل  که  دولت   کارمندان  آموزش   نظام  با   منطبق

  دستگاه   توسط   ،باشد می  آموزش  ساعت (  ۱۲۰)   یا   و  آموزشی

 آموزشی   هایهدور  که   افردی.  گرددمی  تعیین  اجرایی

  باشند،   نموده  طی  پیمانی  خدمت   دوره  در  را  تصدی  شرایط

  نصاب .  داشت   نخواهند  ها دوره  این  مجدد  طی  به  نیازی

 آزمایشی  رسمی  دوره  آموزشی  هایهدور  برای  الزم  امتیاز

 .است  دوره هر امتیاز( %۷۰) درصد هفتاد

 بوده (  ۶)  ماده  «ج»  و  «الف»  بندهای  حائز  کارمند   چنانچه 

 با   را  «ب »  بند  در  اشاره  مورد  آموزشی  هایهدور  کلیه  ولی

 دارد   مهلت   دیگر  سال  دو  حداکثر  باشد،  نکرده  طی  موفقیت

 مدت،   این  طول  در.  نماید  طی  را  مذکور  آموزشی  هایهدور  تا 

 استخدام  حکم  آموزشی،   هایهدور  طی  در   موفقیت   محض  به

 ساله  دو  مهلت   اتمام  به  نیازی  و   گردیده  صادر  کارمند  رسمی

 امکان   بار  یک  حداقل  است   مکلف  اجرایی  دستگاه.  باشدمین

 دوره  طول  در  کارمند   برای  را  مزبور  هایهدور  در  شرکت 

 .نماید  فراهم آزمایشی رسمی

  بند   موضوع  سال  دو  مهلت  اتمام  از  پس  چنانچه  -تبصره

  مورد  آموزشی  هایهدور  قانون،(  ۴۶)  ماده   یک  تبصره  «الف»

  کسب   را  الزم   نصاب  حد  یا  و  نشده  طی  کارمند  توسط  نظر

 . گرددمی تبدیل پیمانی به وی  استخدامی وضعیت  ننماید،

  شروط   از  اجرایی،  هایهدستگا   گزینش  تأیید:  گزینش  -ج

 به   آزمایشی  رسمی  از  کارمند  وضعیت   تبدیل  برای  الزم

 . است  رسمی
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( مشابه  عناوین  یا )  انسانی  منابع  توسعه  واحدهای  -۸  ماده 

  مراجع   تصمیمات  آوریجمع  مسئول  اجرایی،  هایهدستگا 

 شورای »  نظر   اخذ  از  پس   هستند  مکلف  و   بوده  مذکور

 واحد »  و  «گزینش  هسته »  ،«مدیریت   توسعه  راهبری

  کارمند   خصوص  در  تصمیمات  اعمال  به  نسبت   ،«آموزش

 . نمایند اقدام نظر مورد

 دیگر  ساله   دو  مهلت   که  آزمایشی  رسمی  کارمندان  - ۹  ماده 

 ساله،   دو  مهلت   اتمام  از  پس  باید  شود، می  اعطا   آنان   به

  این(  ۶)  ماده  در  نظر  مورد  امتیازات  و   ها صالحیت 

 اساس   بر  صورت،این  غیر  در.  نمایند  کسب  را  دستورالعمل

 ردیف   استثنای  به)  دستورالعمل  (۷)  ماده  در  مندرج  ضوابط

 به  آنان  استخدامی  وضعیت   ، (مذکور  ماده  الف   بند  یک

 .گرددمی حکم  لغو یا  و شده تبدیل پیمانی

  اجرایی   هایهدستگا   انسانی  منابع  واحدهای  - ۱۰  ماده 

  سه   را  آزمایشی   رسمی  کارمندان  مشخصات  هستند  مکلف

 در)  شده  تمدید  سال  دو  یا   سال  سه  انقضای  از  قبل  ماه

  راهبری  شروای  به(  دیگر  ساله  دو  مهلت   اعطای  صورت

 دستگاه   آموزش   واحد  و  گزینش  هسته   مدیریت،  توسعه

 نظر  مورد  کارمندان  مورد  در  را  مراجع  آن  نظر  و  کرده  اعالم

 را  خود  نظر   هستند  موظف  نیز  مزبور  مراجع.  نمایند  کسب 

  جهت   انسانی  منابع  واحد  به  ،(ماه  سه)  شده  تعیین  مهلت   در

 .کنند اعالم  استخدامی و اداری تصمیمات اعمال

 موعد   در  را  خود  نظر  مزبور  مراجع  از  یک  هر  چنانچه  -تبصره

 نظر  منزله  به  ننمایند،   ارسال  انسانی  منابع  واحد  به  مقرر

 از   کارمند  استخدامی  وضعیت  تبدیل  برای  مراجع  آن  مثبت 

  مبنای  امر  این  و  شده  تلقی  رسمی  به  آزمایشی  رسمی

 .گیردمی قرار اداری تصمیمات

  اساس  بر   ایثارگران  استخدامی  وضعیت   تبدیل  -۱۱  ماده 

 . پذیردمی صورت مربوط مقررات و  قوانین

  شماره  دستورالعمل  دستورالعمل،  این  ابالغ  با   -۱۲  ماده 

  توسعه   معاونت  ۱۱/۰۹/۱۳۹۳  مورخ  ۱۲۱۷۵/۹۳/۲۰۰

 . گرددمی  لغو(  وقت )  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 انصاری  جمشید 

 برای کارمندان صالحیت  تعیین فرم -۲ شماره پیوست

 رسمی  به آزمایشی رسمی از وضعیت تبدیل

  صالحیت  تعیین جلسهصورت فرم -۲ شماره پیوست

  به آزمایشی رسمی از وضعیت تبدیل برای  کارمندان

 رسمی
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 اجرایی  های هدستگا  به   حاکمیتی  مشاغل  در  رسمی   به   پیمانی   کارمندان  وضعیت  تبدیل  مجوز  اعطای 

 ( کشور  استخدامی   و   اداری  سازمان ۱۳۹۷/ ۱۲/ ۵  مورخ   ۶۷۱۷۰۹  شماره  بخشنامه )

  مدیریت  قانون  مشمول  اجرایی  هایهدستگا   به  بخشنامه

 کشوری  خدمات 

 مورخ  هـ۵۴۷۷۰ت/۱۴۷۹۹۱  شماره  نامهتصویب   اجرای  در

  شماره  بخشنامه  پیرو  و  وزیران  هیئت  ۱۳۹۶/ ۲۱/۱۱

 وضع   تبدیل  خصوص  در  ۳/۱۳۹۷/ ۲۸  مورخ  ۱۴۴۱۸۹

 حاکمیتی،   مشاغل  در  آزمایشی   رسمی  به  پیمانی  کارکنان

 : گرددمی ابالغ اجرا برای ذیل موارد

 در  را  خود   حاکمیتی  مشاغل  که  اجرایی  هایهدستگا   به  -۱

  مورخ  ۴۴۹۱۳/ ۱۶۳۴۶۷  شماره  نامهتصویب (  ۶)  بند  اجرای

  دولت   و  اجتماعی  کمیسیون  عضو  وزیران  ۱۳۸۹/ ۲۲/۷

 مورخ   ۴۲۴۸۰/۲۰۰  شماره  بخشنامه  و   الکترونیک

  داده  اجازه  اند،نموده  اعالم  سازمان   این  به  ۱۶/۸/۱۳۸۹

 مفاد   رعایت   با   را  زیر  شرایط  واجد  کارمندان  شود می

  آزمایشی   رسمی  به  صدراالشاره  بخشنامه  و  نامهتصویب 

 :نمایند وضع تبدیل

 که  حاکمیتی  مشاغل  سازمانی  یها پست   شاغلین  -۱-۱

های بخشنامه  و  نامهتصویب   اجرای  در  اجرایی  هایهدستگا 

 اعالم   سازمان   این  به  و  تعیین  بخشنامه  این   یک   بند  موضوع

 .اندنموده

 مشاغل   به  یافتهتخصیص  سازمانی  یها پست   - ۱-۲

 مدرک  احراز  شرایط  با   اجرایی  هایهدستگا   اختصاصی

 مصوبه  (۳)  بند  به  توجه  با   که  باالتر،  و  لیسانس  تحصیلی

  ماده  مفاد  اجرای  در  شغل،  تعریف  در  ،(۱)  بند  در  شده  اشاره

 شورای   مصوبه  طبق  کشوری   خدمات  مدیریت   قانون(  ۷۰)

 وظایف  دارعهده  انسانی،  سرمایه  و   مدیریت   توسعه

 .باشند نظارت و هدایت گذاری، سیاست 

 واحدهای   در  مستقر   سازمانی  یها پست   شاغلین  -۳-۱

 شماره  مصوبه(  ۲)  بند  موضوع )   کشوری  تقسیمات

  عضو  وزیران  ۱۳۹۰/ ۱۶/۱۲  مورخ  ک ۴۴۹۱۳ت/۲۴۸۱۹۷

  زمره   در  که(  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون

 بخشنامه   این(  ۱۰۲)  و(  ۱۰۱)  بندهای  موضوع  مشاغل 

 . باشند

 مشخص  طور  به  که  مشاغلی   متصدیان  وضع  تبدیل:  تبصره

  شماره   نامه تصویب (  ۳)  بند (  ۱)  تبصره  در

 اند،شده  ذکر  ۱۳۸۹/ ۲۲/۷  مورخ  ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳

 .بود نخواهد پذیرامکان

 خود   حاکمیتی  مشاغل  کنون  تا   که  اجرایی  هایهدستگا   -۲

 با   منطبق  ابتدا  باید  اند، ننموده  اعالم  سازمان  این  به  را

 به   نسبت (  ۱)  بند   موضوع  ابالغی  بخشنامه  و  نامهتصویب 

 موارد به  توجه با   سپس  اقدام، خود  حاکمیتی  مشاغل اعالم

  کارمندان   وضع  تبدیل  خصوص  در(  ۱)  بند  در  مطروحه

 .نمایند اقدام خود پیمانی

  خاص   مقررات  و  قوانین  مشمول  ایثارگران  وضع  تبدیل  -۳

 . باشدمی خود

  موردهای  بخشنامه  و  مصوبات  تصاویر  ارسال  ضمن  لذا،

 به  مربوط  عملیات   کلیه  که  سازد می  خاطرنشان  استناد، 

  کارکنان   برای  آزمایشی  رسمی  مستخدم  شماره  صدور

  توسط   موضوع  تأیید  و  طرح  از  پس  شرایط،  واجد  پیمانی

  بستر   در   اجرایی،  دستگاه  مدیریت   توسعه  راهبری  شورای

 اساس،   این   بر.  گیردمی  صورت  ایران  کارمند  سامانه 

  و   اطالعات  بارگذاری  از  پس  توانند می  اجرایی  هایهدستگا 

 اخذ   به  نسبت  مستقیماً   مذکور،  سامانه  در  خود   مستندات

 گونه   هر  از   و  نموده  اقدام  آزمایشی  رسمی  مستخدم  شماره

  واجد  افراد  اسامی  لیست   ارسال  قبیل  از  غیرضرور  مکاتبه

 .نمایند خودداری سازمان   این به شرایط
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۱۶۹

 
 مقام  باالترین  عهده  به  بخشنامه  این  اجرای  حسن  مسئولیت 

 .باشدمی اجرایی دستگاه

 انصاری  جمشید 

 ( 48مقررات ماده ) 

 کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۴۸)   ماده(  ۳)  بند  اجرایی   نامهآیین 

 ( با اصالحات بعدی  وزیران   هیأت   ۱۱/۱۳۸۸/ ۲۱  مورخ   ک ۴۳۹۱۵ت/ ۲۳۱۳۲۷  شماره  تصویبنامه ) 

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 معاونت   پیشنهاد   به  بنا  ۱۳/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  جلسه  در

 استناد  به  و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

  - کشوری  خدمات  مدیریت  قانون(  ۴۸)ماده(  ۳)  بند

 شماره  نامهتصویب (  ط )  بند  رعایت   با   و  - ۱۳۸۶مصوب 

  نامهآیین  ۱۰/۱۳۸۶/ ۱  مورخ  هـ۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۷۹۵

 : نمودند  تصویب  زیر شرح  به را یادشده بند اجرایی

 عملکرد   ارزشیابی  نظام  اجرای  در  که  کارمندانی  -۱ماده  

 سه   در  آنان   امتیارات  مربوط،   هایدستورالعمل  و  کارمندان

  کل   درصد  هفتاد  از  متناوب  سال  چهار  یا  متوالی  سال

 باشد،  کمتر  کارمندان  ارزیابی  برای  شده  بینیپیش  امتیازات

 قانون (  ۱۰۳)  موضوع  بازنشستگی  شرایط  نداشتن  صورت  در

تصویبنامه )اصالحی به موجب  .  گردندمی  بازخرید  مذکور، 

هیئت    ۱۳۹۷/ ۳۰/۱۱مورخ    هـ۵۴۸۳۴ت/۱۵۹۹۲۰شماره  

 ( وزیران

  اجرای  در  که  کارمندانی  بازخریدی  به   مربوط  وجوه  - ۲ماده  

  وجوه  اضافه  به  شوندمی  خدمت   بازخرید   نامهآیین  این

  ماده (  ۱)   تبصره  براساس   آنان،  شده  ذخیره  هایمرخصی

 -۱۳۸۶  مصوب  - کشوری  خدمات  مدیریت  قانون (  ۱۲۲)

 .شد  خواهد تعیین

 در   بازخریدی  کارمندان   کارگیری  به   هرگونه  -۳ماده  

  توانندنمی  دستگاهها   و  بوده  ممنوع  اجرایی  هایهدستگا 

 باشند. داشته  محل هر از آنان به پرداختی هیچگونه

 این   مفاد  اجرای  چگونگی  به  مربوط  دستورالعمل  -۴ماده  

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  شورای  مصوبه  موجب   به  نامهآیین

 . بود  خواهد  انسانی

  مقام  تأیید  به  ۱۳۸۸/ ۱۷/۱۱  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست  محترم

 جمهور  رئیس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

 هر ماه  ستم یتا ب  ها یو پرداخت   ای حقوق و مزا  ه ی لزوم ثبت اطالعات کارکنان و کل 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۱۰/۱۴۰۰/ ۱۵مورخ    ۵۷۱۸۷)بخشنامه شماره  

 ی ایکه حقوق و مزا  ییاجرا  هایهبه همه دستگا   بخشنامه

عموم بودجه  محل  از  را  خود  )عموم   ی کارکنان   ،یدولت 

 کنند ی( پرداخت میمتفرقه و اختصاص

 ۱۴۰۰( قانون بودجه سال  ۲۰بند )الف( تبصره )  یاجرا  در

پ و  کشور  شماره    رو یکل  مورخ   ۶۸۹۳۹بخشنامه 

جمهور و نامه شماره   سییمعاون اول محترم ر  ۳۰/۶/۱۴۰۰

ه  ر یدب  ۸/۱۴۰۰/ ۱۱مورخ    ۸۶۶۷۴/۵۹۳۰۷  أت یمحترم 

 رانیوز  أتیمتخذه در جلسه ه  ماتیدولت در خصوص تصم
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 شناسنامه قانون|  ۱۷۰

ا  یسامانده  به منظور به   یانضباط مال  جادیو  در پرداخت 

مزا و  حقوق  ضرور  یا یموقع  د  یکارکنان،  از  ماه   یاست 

جار ثانو  ،یسال  اطالع    ییاجرا  هایهدستگا   یتمام  ی تا 

تکم به  به   لی نسبت  ثبت   یروزرسان و  و  کارکنان  اطالعات 

که   ها یپرداخت  ریو سا   رمستمریمستمر و غ  ی ا یحقوق و مزا

 ستم یحداکثر تا ب  دارند،قصد پرداخت آن را    یتحت هر عنوان 

( اقدام ران ی)کارمند ا  ی نظام ادار  کپارچهیهر ماه در سامانه  

 . ندینما 

بند »الف« تبصره   ۲- ۲به ذکر است با استناد به جزء    الزم

 ی ناش   ا،یعدم پرداخت حقوق و مزا   ت ی (، هر گونه مسئول۲۰)

مقام دستگاه   نی عهده باالتر  از عدم ثبت اطالعات مذکور، بر

 . باشدمی ربطی ذ  یامور مال ریمد  /حساب یو ذ ییاجرا

 ی فیلط ثمیم

 

 یو طرح   یشرکت   ه، ی امر  س، ی التدرحق  ی پاره وقت، قرارداد / یساعت   ی روها ی اطالعات ن  ی ثبت و بروزآور 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۰۸/۱۴۰۰/ ۲۴مورخ   ۴۴۸۶۶)بخشنامه شماره  

 کشور  ییاجرا هایههمه دستگا  به

بررس   با  لزوم  به  در   یانسان  یروین   ت یوضع   یتوجه  شاغل 

مستق  ییاجرا  هایهدستگا  طور  به  دستگاه    میکه  توسط 

و    یر یبکارگ  ربطیذ  یمانکار ی پ  یها شرکت توسط    ا یشده 

ن  یانسان   ی رو ین  نیتام قالب  در   یشرکت  یروها یدر 

 یاست تمام  یمقتض   کنند، یم   ت ی فعال  ییاجرا  هایهدستگا 

غ  ییاجرا  هایهدستگا  و  مشمول  از  قانون    رمشمول ی)اعم 

کشور  تی ریمد »نیخدمات  اطالعات    ی روها ی( 

»نپاره/ یساعت  ی روهای»ن  «،التدریسحق  یروهایوقت«، 

قالب   یریبکارگ  ی شرکت  یروها ی»ن  ه«،یامر در  شده 

مشمول طرح   ی روهای»ن  «،یانسان   یرو ین  نیتام   یها شرکت 

فعال  یعمران در  عمران  یهات یشاغل  به طرح  و   «یمربوط 

عمران  یروهای»ن طرح  فعال  یمشمول  در    یهات ی شاغل 

اجرا  یجار  پا   «ییدستگاه  تا  حداکثر  سال   انیرا  آذرماه 

پا   ،یجار  ا  یاطالعات  گاهی در  آدرس    روها ین  نی مربوط  به 

http://aro.gov.irدر   ،ییک ترون ک، )در بخش خدمات ال

بروزآور و  »ثبت  ن  یقسمت  پاره /یساعت  یروهایاطالعات 

قراردا طرح   یشرکت  ه،یامر  س،ی التدرحق  یدوقت،  ( «یو 

 .ندینما  یثبت و بروزرسان 

مقرر   یقانون   فیتکل  رغمیعل  سازد،یخاطر نشان م  نیهمچن

و بند   ی« قانون بودجه سال جار ۲۰در بند »الف« تبصره »

 ی هایریگیپ  زیقانون و ن  نیا  یی( ضوابط اجرا۴( ماده )۲)

اطالعات   نیا کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  سازمان 

برخ  ز  ییاجرا  هایهاز دستگا   یکارکنان   ا پاکن   رسامانهیدر 

بروزآور و  است   یثبت  مقتض.  نشده  کل  یلذا   ه یاست 

رسم  ، ییاجرا  هایهدستگا  کارکنان   ، یمان یپ  ،یاطالعات 

مع کار  کارگر  نیقرارداد  حوزه    ی)مشخص(،  کارکنان  و 

و   پزشکان  خدمت  به  مربوط  قانون  اساس  بر  سالمت 

  ی مهلت زمان  ان ی کارکنان خود را تا پا   ریو سا   راپزشکانیپ

)پاکنا( ثبت   یکارکنان نظام ادار  اطالعات  گاهیشده در پا   ادی

الزم به ذکر است در بخشنامه شماره  .  ندینما   یو بروزآور

محترم   ۳۰/۰۶/۱۴۰۰مورخ    ۶۸۹۳۹ اول  معاون 

قرار گرفته   دیشده مورد تاک  ادیموضوع    ز،ی ن  جمهورسییر

 است.

به موقع و صحت   یثبت و بروزآور  ت ی است، مسئول  یه یبد

از عدم ثبت    یناش  یامدهایپ  نیاطالعات ثبت شده و همچن

بروزرسان اجرا  یو  دستگاه  عهده  بر  مذکور    یی اطالعات 

 خواهد بود. 

 ی فیلط ثمیم
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 پنجم  ( قانون برنامه  ۴۴بازنشسته در اجرای بند »ک« ماده )  آزادگان  خدمت   به   دستورالعمل نحوه اعاده 

 ( جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس   ۱۲/۱۳۹۱/ ۲۳  مورخ   ۲۰۰/ ۴۵۲۵۱/۹۱  شماره  بخشنامه )

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  خصوص   در  ها دستگاه  اقدام  نحوه  با   ارتباط  در  ۱۳۹۱/ ۷/۱۲

 ماده(  ک)  بند  موضوع  بازنشسته  آزادگان  خدمت  به  اعاده

  ۵  جزء  به  استناد  با   توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  ۴۴

 شرح   به  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  ۱۱۶  ماده(  ب )  بند

 : نمود تصمیم اتخاذ زیر

 پنجم  پنجساله  برنامه  قانون (  ۴۴)  ماده  «ک»  بند  چند   هر

 :داردمی مقرر توسعه

  اسارت   سابقه  شدن   دوبرابر  از   استفاده  دلیل  به  که  آزادگانی»

 با  توانند می  اند،شده  بازنشسته   سال  سی   خدمت   از  زودتر

  نموده   تکمیل  را  خود   خدمت   سال  سی  خدمت،  به  بازگشت 

.« آیند  نائل  بازنشستگی  به  اسارت  سوابق  لحاظ  با   سپس   و

  هایه گرو  همه  برای  بازنشستگی  شرط  که  آنجا   از  لکن

 به   توجه  با  و  باشدمین   خدمت  سال   سی   کارمندان،  مختلف

 شرط   به  مربوط  مقررات  جمع  به  نسبت   است   الزم  اینکه

 ماده(  ک )  بند  و  کارمندان  مختلف  هایهگرو  بازنشستگی

 زودتر  بازنشستگی  قید  بنابراین  گردد،  اقدام  برنامه  قانون  ۴۴

 پنجم   برنامه  قانون  ۴۴  ماده(  ک)   بند   در   سال  سی   خدمت   از

 سال  سی  فرد  بازنشستگی  شرط  که  است  مواردی  به   ناظر

 شرط  که  مواردی  در   ترتیب   بدین  باشدمی  خدمت

 قانون   نظیر  مواردی   از  استفاده  دلیل   به  بازنشستگی

  ماده (  ب)   بند  یا   و  دولت   کارکنان  موعد  از  پیش  بازنشستگی

  به  مربوط  مقررات  یا   کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  ۱۰۳

 آن،  نظایر  و  آورزیان  و  سخت   مشاغل  شاغلین  بازنشستگی

  با  مذکور  مقررات  جمع  ،باشد می  سال  سی  از   کمتر  خدمت 

 . بود  خواهد عمل مالک یادشده(  ک) بند حکم

  بازنشستگی  قانون  از  استفاده   دلیل  به   که  فردی   بنابراین 

 سابقه   سال  پنج  و  بیست   با   دولت   کارکنان  موعد  از   پیش

 قانون  ۱۳  ماده  اجرای  از  ناشی  آن  از  بخشی  که)  خدمت

 کار  سابقه  سال  پنج  و  بیست(  باشدمی  آزادگان  از  حمایت

 به  اسارت  سوابق  لحاظ  با   سپس  و  نموده   تکمیل  را  خود

 ارفاقی  سنوات  اینکه   به   توجه  با   آمده  نائل  بازنشستگی

  دولت  کارکنان   موعد  از  پیش  بازنشستگی  قانون  موضوع 

  ساله   پنج  برنامه  قانون  ۴۴  ماده  ک  بند   خاص  مورد  مصداق

( اسارت  سابقه  شدن  محاسبه  برابر  دو)  توسعه  پنجم

  خدمت   به  بازگشت   از  پس   فرد  مجدد  خدمت   مدت  باشدمین

 . بود  خواهد  اسارت  سنوات میزان به  صرفاً

 الهام غالمحسین
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 (49مقررات ماده ) 

  ی و کارکنان قرارداد  یمان ی و پ   ی و کارمندان رسم ران ی عملکرد مد   ی ابی ارزش   ندی فرآ  یی دستورالعمل اجرا

 ی خدمات کشور   تی ری مشمول قانون مد

 کشور(  ی و استخدام  ی سازمان ادار  ۰۵/۱۳۹۶/ ۱۰مورخ    ۱۳۰۸۱۸۶)بخشنامه شماره  

کل   بخشنامه )  یمشمول  ییاجرا  هایهدستگا   هیبه  (  ۵ماده 

 ی خدمات کشور  ت ی ریقانون مد

)  یاجرا  در )  ییاجرا  نامه نییآ(  ۱ماده  )(  ۳بند  ( ۴۸ماده 

مد کشور  تیری قانون  شماره   ی خدمات  به 

ماده   ۲و بند    ۱۳۸۸/ ۲۱/۱۱ک مورخ  ۴۳۹۱۵ت/۲۳۱۳۲۷

 ت ی ریاستقرار نظام مد  یدر راستا   زیقانون مذکور و ن(  ۴۹)

به پ اجرا  وست ی عملکرد،    ی ابیارزش  ندیفرآ  ییدستورالعمل 

مد کارمن  رانیعملکرد  پ  یرسم  دان و  کارکنان    یمانیو  و 

مد   یقرارداد قانون  کشور   ت یریمشمول  جهت    یخدمت 

 . گرددیاجرا ابالغ م

  عملکرد سال  ی اب یارزش  ندیفرا  یذکر است اجرا  انیشا   ضمناً

ابالغ   خیالذکر از تاردستورالعمل فوق  نیمشمول  هیکل  جاری

 .باشدمیاالجرا بخشنامه الزم نیا

و    رانی عملکرد مد  ی اب ی ارزش   ند ی فرآ" یی اجرا  دستورالعمل 

مشمول   ی و کارکنان قرارداد  ی مانی و پ  ی کارمندان رسم 

 "یخدمات کشور ت ی ر یقانون مد ( ۵ماده ) 

)  یاجرا  در )  ییاجرا  نامه آیین(  ۱ماده  )(  ۳بند  ( ۴۸ماده 

مد کشور  تیری قانون  شماره   ی خدمات  به 

ماده   ۲و بند    ۱۳۸۸/ ۲۱/۱۱ک مورخ  ۴۳۹۱۵ت/۲۳۱۳۲۷

 ت ی ریاستقرار نظام مد  یدر راستا   زیقانون مذکور و ن(  ۴۹)

به پ اجرا  وست ی عملکرد،    ی ابیارزش  ندیفرآ  ییدستورالعمل 

مد کارمن  رانیعملکرد  پ  یرسم  دان و  کارکنان    یمانیو  و 

به انضمام    ،یخدمت کشور  ت ی ریمشمول قانون مد  یقرارداد

 : گرددیابالغ م لیبه شرح ذ   وست،یفرم و سه پ ۳

 : و اصطالحات فیتعار - ۱  ماده 

و    یمانی و پ  یو کارمندان رسم  رانیمد:  و کارمندان  رانیمد

 ی کارکنان قرارداد

ز  یکی:  عملکرد  یاب یارزش عملکرد   تی ریمدهای  رنظامیاز 

ساالنه عملکرد   یاست که به منظور سننجش و ارزش گذار

الزم با   یو ابزارها ها  و کارمندان با استفاده از روش   رانیمد

  های برنامهتحقق    زانی نگاه به گذشته و قضاوت در مورد م

ب توافق  انجا   یاب یارزش   نی مورد  مسؤول  مقام  و   م شونده 

 .ردیگمی

تحقق   یهستند که برا  یمحورها و اقدامات:  یاختصاص   عوامل

شونده در طول   یابیساالنه توسط ارزش  یاتی عمل  هایبرنامه

ارزش ارزش  ردیگمی  انجام  یاب یدوره  مورد    قرار  یابیو 

 .رندیگمی

مهارتها  نقش:  یتیریمد  ی عموم  عوامل  یعمومهای  و 

جمله    یت یریمد ارزش  ،ریزیبرنامهاز  و  نظارت   یاب یاجرا، 

ارزش توسط  که  )مد  یابیهستند  دوره ریشونده  در طول   )

 . رندیگمی قرار یابیمورد ارزشگردد و می اجرا یاب یارزش

عنوان    یعوامل:  بانیپشت  ی عموم  عوامل به  که  هستند 

شونده   یاب یعملکرد ارزش  لیو تسه  عیموجب تسر   بانیپشت 

انجام   ارزش  هایبرنامهدر  دوره  طول  در  توافق   ی اب یمورد 

 شود.می

و    یعوامل رفتار   ،یشامل عوامل توسعه ا:  یندیفرا  عوامل

ارزش  قاتیتشو که  دوره    یاب یهستند  طول  در  شونده 

 :عوامل عبارتند از نیا. گرددمی از آنها برخوردار یاب یارزش
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شونده در   یاب یکه فرد ارزشهایی  ت یفعال :  یتوسعه ا  عوامل

توانمند  ارتقاء سطح دانش و  بهبود عملکرد   ی برا  یجهت 

 دهد. می  انجام  یکارمندان واحد تحت سرپرست   ریخود و سا 

 ی اب یهستند که در طول دوره ارزش  ی افعال:  یرفتار  عوامل

ارزش پ  یاب یتوسط  بروز  امی  دایشونده  بر    نیکند،  افعال 

م مع  زانیاساس  و  انتظارات  با  آنها  جامعه،    یارها یانطباق 

 .ردیگمی قرار یابیمورد ارزش ینیدهای و ارزش  یسازمان 

که   هاینامهریتقد:  قاتیتشو هستند  شغل  با  مرتبط 

و رسم  یاب یارزش مکتوب  به صورت  و   یشونده  مقامات  از 

 کند. می  افت یدر  یاب یدوره ارزش  کیمافوق در طول    رانیمد

است که برگرفته از عوامل   یا  نهیحوزه و زم:  یاب یارزش  محور

بر آن   یاب یارزشهای  و شاخص  ارها یو مع  باشدمی  یاب یارزش

 گردد. می نییاساس تع

ا:  اریمع شاخص  یمشخصه  آن  اساس  بر  که  های است 

ارزش و  ته  یده  ازیامت  یبرا  یابیسنجش  عملکرد   ه یبه 

 گردد.می

است که بر اساس آن عملکرد افراد با   یمشخصه ا:  شاخص 

ورود  به  امت  ندیفرآ  ها،یتوجه  برونداد،  مورد    یازدهیو  و 

 .رندیگمی قرار یاب یارزش

شود که عملکرد می  اطالق  یبه دوره زمان:  یاب یارزش  دوره

. ردیگمی  قرار   ی اب یو کارمندان در آن بازه مورد ارزش  رانیمد

هر سال   نیاول فرورد  یابیدستورالعمل، دوره ارزش  نیدر ا

و کارمندان    رانیمد.  باشدمی  اسفندماه همان سال  ان یتا پا

  وسته یاز پ  محداقل شش ماه اع  ،ی ابیدر هر دوره ارزش  دی با 

 یابیمنقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزش  ا ی

 . رندیقرار گ

است که از لحاظ   ی مسئول:  بالفصل(  ر یکننده )مد  یاب یارزش

سازمان مراتب  مستق  یسلسله  طور    ت ی مسئول  میبه 

 ی شونده را دارد و از و  یابیو ارجاع کار به ارزش  یسرپرست 

 کند.می افت یگزارش در

باالتر   یاست که از لحاظ سطح سازمان  یریمد:  کننده  دییتأ

 کننده قرار دارد. یابی از ارزش

است که در ط   ران یمد:  شوندگان  یاب یارزش کارمندان   ی و 

 حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند.   یابیدوره ارزش

امت  حد نصا:  یابیارزش  ازینصاب  ارزشحد  در  مقرر   یاب یب 

برا رسم  رانیمد   یساالنه  کارمندان  کسب    یو  از  عبارت 

مجموع    ازیامت  ۵۰حداقل   ارزش  از یامت  ۱۰۰از   ی ابیفرم 

ماده (  ۳بند )  ییاجرا  نامهآیین(  ۱)موضوع ماده )  باشد می

حد نصاب مقرر در .  (یخدمات کشور   ت یریقانون مد (  ۴۸)

و کارکنان    یمان یکارمندان پ  یعملکرد ساالنه برا  یاب یارزش

مجموع    از یامت  ۷۰حداقل    یقرارداد فرم   ازیامت  ۱۰۰از 

 .باشدمی یاب یارزش

 عملکرد یاب یاهداف ارزش - ۲  ماده 

  هایبرنامهاز تحقق اهداف و    نان یو حصول اطم  یاب یارزش  -۱

 .نیدوره مع کیدر طول  ییاجرا یدستگاه ا یات یعمل

 ی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاص  یاب یارزش  -۲

 ی ارهایو کارمندان بر اساس عوامل و مع   رانیمد  یو عموم 

 شده. نییتع

و کارمندان در    رانیعملکرد مد   جیاطالع از بازده و نتا  -۳

 .ییاجرا هایهدستگا 

مد  -۴ ضعف  و  قوت  نقاط  و   ران یشناخت  کارمندان  و 

 .یادارهای یریگ می آن در تصم جی استفاده از نتا 

مختلف ارتقاء   یهازمینهو فراهم آوردن    ازها یشناخت ن  -۵

 و کارمندان.  رانیسطح عملکرد مد

 :عملکرد یاب یارزش ندیفرا یمراحل اجرا - ۳  ماده 

مشابه   نیعناو   ا یعملکرد    یاب یارز  یواحدها  -الف

 ی ساالنه تمام  یاتیموظفند اهداف عمل  ییاجرا  هایهدستگا 

 ن ییمقام دستگاه تع  ن یکه توسط باالتر  یسازمان  یواحدها

اجرا در همان    یماه هر سال برا  نیشده است را در فرورد

 .ندی سال ابالغ نما 
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و کارمندان ستاد   رانیکنندگان موظفند مد   یابیارزش  -ب

اجرا رعا   ییدستگاه  با  )   ت ی را  ماده  الف   نیا(  ۳بند 

شماره   وست ی عمل مربوط )پ  یدستورالعمل و طبق راهنما 

از عوامل را بر    کیهر    از یقرار داده و امت  یابیمورد ارزش(  ۱

 . ندینما  نییشده، تع فیتعرهای و شاخص  ارها یاساس مع

مستقر   ییاجرا  هایهدستگا   رانی کنندگان، مد  یابیارزش  -ج

  ت ی را با رعا ها  ادارات شهرستان  یو رؤسا ها  در مراکز استان

 ( ماده  الف  راهنما (  ۳بند  )پ  یو طبق  مربوط    وستی عمل 

ارزش  ن یا(  ۲شماره   . دهندمی  قرار  یابیدستورالعمل مورد 

استان  ییاجرا  هایهدستگا   ران یمد مراکز  در  و  ها  مستقر 

ادارات شهرستانها توسط دو مرجع )ستاد دستگاه    یرؤسا

 شوند. می یاب یفرمانداران( ارزش ا یاستانداران  ، ییاجرا

 شمول   طهیح - ۴  ماده 

مدهای  سازمان  ن یمعاون  -الف معاون  رانیوابسته،   ن ی کل، 

)  ریمد فرم شماره  اساس  بر  (  ۱کل و مشاغل همتراز، که 

 شوند. می یاب یارزش

سا   ها،گروه  یرؤسا   -ب و  همتراز  مشاغل  و    ریادارات 

رسم پ  یکارمندان  قرارداد  یمانی و  کارکنان  بر   ،ی و  که 

 شوند. می یاب یارزش( ۲اساس فرم شماره )

و ها  مستقر در مراکز استان  ییاجرا  هایهدستگا   رانی مد   -ج

مورد   لی ذ  ندیکه بر اساس فرآ   ها،ادارات شهرستان  یرؤسا

 :رندیگمی قرار یاب یارزش

 ری کننده( در ستاد دستگاه، مد  یابیمقام مسئول )ارزش  -۱

استان  واحد  )   ربطیذ  یکل  فرم شماره  اساس  بر    نیا(  ۱را 

 دهد.می قرار یاب یدستورالعمل مورد ارزش

استان  ری مد  -۲ رؤسا   یاب ی)ارزش  یکل  ادارات   یکننده(، 

)  یشهرستان شماره  فرم  اساس  بر  دستورالعمل   نی ا(  ۲را 

 دهد. می قرار ی اب یمورد ارزش

پا   -۳ در  فرمانداران،  و  ارزش  انی استانداران  به    ی ابیدوره 

استان  ران یمد  ب یترت رؤسا  یواحد  شهرستان  یو    ی ادارات 

دستورالعمل مورد   نی ا(  ۳را بر اساس فرم شماره )  ربطیذ

 دهند.می قرار یاب یارزش

بهمن   انیعملکرد حداکثر تا پا  یاب یارزش  یینها   جهی نت   -۴

واحد   یدرج و برا(  ۳فرم شماره )(  ۱۴ماه هر سال، در بند )

  اداره کل استان ارسال   ا ی دستگاه    یستاد مرکز  یمنابع انسان

 گردد.می

انسان   -۵ ستاد دستگاه و کارشناس مسئول   ی واحد منابع 

 از ی با اخذ امت  ب ی عملکرد اداره کل استان، به ترت  یاب یارزش

مد واحدها  رانیمکتسبه  رؤسا  یاستان  یکل  ادارات   یو 

دستگاه   ازیرا بر اساس دو سوم امت  یینها   ازی امت  ،یشهرستان

و   بهفرماندار محاس  ا یاستاندار و    ازیسوم امت   کیو    ییاجرا

  شوندگان   یابی، ارزش"یابیشناسنامه ارزش"آن را در    جینتا

 .دی نما می درج

های یژگیو و  طیتواند متناسب با شرامی  دستگاه  -۵  ماده

امت   یاختصاص  از عوامل،    کیهر    ازیمشاغل خود، چنانچه 

 دییباشد با تأ  دی اضافه نمودن عامل جد  ا یو    رییتغ  ازمند ین

مد  یراهبر   ی شورا تا    ت یریتوسعه  حداکثر   ۲۰دستگاه، 

که   یدهد، به نحو  رییفرم را تغ   ازیامت  ۱۰۰از سقف    ازیامت

از عوامل مندرج در فرم   کی  چی منجر به حذف ه  رییتغ  نیا

)کاهش   عامل   ا یو    ازیامت  شیافزا  ا ینشود  نمودن  اضافه 

توانند به منظور  می  ییاجرا  هایهدستگا   ن،یهمچن.  (دی جد

 ییاجرا  نامهشیوه  ها،و شاخص  ارها یتر مع  قی دق  یاب یارزش

 ر مشاغل دستگاه خود را دهای  یژگیو و  طیمتناسب با شرا

ا تدو  نیچارچوب  تأ  نیدستورالعمل  از    ی شورا  دییو پس 

 . ندیدستگاه، اجرا نما  تی ریتوسعه مد یراهبر

  ران یمد  یموظف هستند تمام  ییاجرا  هایهدستگا   - ۶  ماده 

ا را بر اساس  دستورالعمل، به صورت   ن یو کارمندان خود 

  ی اب یارزش  جینتا   یو پس از اطالع رسان  د ینما   یاب یساالنه ارزش

در سامانه مربوطه،    یینها   جهی شونده و ثبت نت   یاب یبه ارزش

 .دی ما ن یافراد نگهدار  یفرم مربوط را در پرونده پرسنل
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  یدر راستا  ییاجرا  هایهدستگا   یواحد منابع انسان  - ۷  ماده

را انجام   ریدستورالعمل موظف است اقدامات ز  نیا(  ۳ماده )

 : دهد

  ی ابیارزشهای  فرم  قی دق  لیاعالم ضرورت و روش تکم(  ۱

برا رسان   ران یمد  یعملکرد  اطالع  و  کارمندان  در   یو 

ارزش عوامل  نقش  یابیخصوص  در   کیهر  های  و  افراد  از 

 عملکرد؛  یاب یارزش ندیفرآ

ارزش  یاب یارزش خام  های  فرم  لیتحو(  ۲ به   ی اب یعملکرد 

)مد ذ  رانی کنندگان  واحد  براربطی مافوق  با    ی(  توافق 

مرتبط با   هایهاقدامات و پروژ  یشوندگان بر رو  یاب یارزش

ابتدا  هایبرنامه در  ارزش  یساالنه  در  یابیدوره  آن    افت ی و 

 ماه؛ نیفرورد انی تا پا  ۱بند الف/  لیپس از تکم

مع  لیتکم (  ۳ به  مربوط  برخورد "  اریاطالعات  و  رفتار 

ارباب رجوع با  و ضوابط طرح   "مناسب  مقررات  اساس  بر 

شماره    میتکر بخشنامه  )موضوع  رجوع  ارباب 

در   یو حقوق شهروند(  ۱۳۸۱/ ۴/۱۰مورخ    ۱۹۵۱۶۶/۱۹۰۰

ادار تصو  ینظام  مورخ    ۱۱۲۷۱۲۸شماره    بنامهی)موضوع 

های  از فرم  کیهر  ارائه    و(  یادار  یعال   یشورا  ۱۳۹۵/ ۲۸/۱۲

 ربط یمقام مافوق واحد ذ  یو کارمندان برا  رانیمد  یاب یارزش

 ل یتکمهای  فرم  افت یو در  یابیارزش  یدر اول بهمن ماه برا

 بهمن ماه هر سال؛  انیشده، حداکثر تا پا

امضاها (  ۴ به    یاخذ    ی ابیارزش"و    "دکنندهییتأ"مربوط 

و کارمندان و   ران یعملکرد مد  یاب یطبق فرم ارزش  "شونده

رسان اطالع  و  مروبطه  ضوابط  اساس  بر  مد  یاقدام   ر ی به 

 اسفندماه هر سال؛  ۱۵تا   ربط،یذ

ن  لیتکم (  ۵ و  از    کیهر    یبرا  یاب یارزش  مرخیشناسنامه 

 (.۲و کارمندان بر اساس جدول شماره )  رانیمد

جلوگ  -۸  ماده  منظور  تض  ی ریبه  و   ع ییاز  حقوق 

فرآهای  ییپاسخگو  در  افراد  یاب یارزش  ندیالزم   ی عملکرد، 

نت به  اعتراض داشته باشند،   ی اب یارزش  جهیکه نسبت   خود 

  ازات یامت   اتیبه شکا  ی دگیرس"  ندیتوانند بر اساس فرآ می

 (. ۳شماره  وست یاقدام کنند )پ "عملکرد یاب یارزش

تحقق اهداف برنامه   ینظارت بر چگونگ   ت یمسئول  -۹  ماده 

مقام مسئول در    نیبه عهده باالتر  ،ییساالنه دستگاه اجرا

آن به   ت یفینسبت به ک  ییعملکرد و پاسخگو  یابیدفاتر ارز

واحدها انسان  یعهده  در   نی عناو   ای)  یمنابع  مشابه( 

 . باشدمی ییاجرا هایهدستگا 

و   دهیگرد   میماده تنظ (  ۱۰دستورالعمل در )  نیا  -۱۰  ماده 

مد  یابیارزشهای  دستورالعمل کارمندان   رانیعملکرد  و 

پ  یرسم قرارداد  یمانیو  کارکنان  ا  ر یمغا   ی و   نیبا 

 گردد. می دستورالعمل لغو

 ی انصار د ی جمش 

  ی و کارمندان رسم   رانی عملکرد مد  ی اب ی ارزش   دستورالعمل 

 ی و کارکنان قرارداد ی مان ی و پ

 ( ۳و   ۲،  ۱  های ه عملکرد )شمار  ی اب ی ارزش های  فرم 

 و جدول مربوط  ی اب ی ارزش   ج ی نتا   ی کاربردها

تصم  ییگرا  ستهیشا  یراستا   در مس   یادار  ماتیدر    ریو 

رسم  رانیمد  ی خدمت  کارمندان  پ  یو  کارکنان    یمانیو  و 

عملکرد   یابینظام ارزش  نیارتباط ب  یبرقرار  زیو ن  یقرارداد

  ی اب یارزش  جهیاز نت   ،یمنابع انسان   ت یر یمدهای  نظام  گریو د

 :شود می استفاده ریعملکرد ساالنه در موارد ز

 شغل؛ رییدر تغ ی اب یارزش جیاستفاده از نتا -۱

توانا   به و  استعدادها  انطباق   ی اب یارزشهای  ییمنظور 

و    یمشاغل مورد تصدهای  و الزامها  یازمندی شوندگان با ن

و مقررات،    نیقوان   ریسا   ت ی آنان، ضمن رعا   ییکارآ  شیافزا

 ر یباالتر به شرح زی  ها پست در انتصاب به    ی اب یارزش  جینتا

 :ردیگمی مورد استفاده قرار

مد  یبرا  - رعا ی  ها پست به    رانی انتصاب  ضمن    تیباالتر 

حداقل   کسب  مربوط،  ارزش  ازیامت  ۸۵مقررات   ی اب یدر 

 است.  یساالنه، الزام
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در دستگاه، فهرست افراد فوق را به   یانسانواحد منابع    -

مقتض اقدام  ادار  یمنظور  امور   ارسال  ینیکارگز  ا ی  یبه 

 کند. می

ادار  - مقام    ینیکارگز  ا ی  یامور  از  نظر  کسب  با  دستگاه 

واحدها به    ربطیذ  یمافوق  آنان   یشغل  ریزیبرنامهنسبت 

 اقدام خواهد کرد.

 : یدر آموزش و توانمندساز ی اب یارزش جیاستفاده از نتا -۲

که در   یشوندگان   یاب یارزش :  یشغل   یآموزش   هایهدور  -الف

شده   نییتع  ازات یعملکرد، حد نصاب امت  یعوامل اختصاص 

نتا  کاربرد  جدول  تصم  یاب یارزش   جی در  را    یادار  ماتی در 

  های هبعد، دور  یابیدوره ارزش  یدر ابتدا  دی با   ند، یکسب ننما 

آموزش    یشغل  یآموزش  نظام  چارچوب  در  را  مربوط 

 بگذرانند.  رانیکارمندان و مد 

که در عوامل   یشوندگان   یابیارزش:  یت یریمد  هایهدور  -ب

امت  ،یتی ریمد  ی عموم نصاب  در   نییتع  ازاتی حد  شده 

نتا " کاربرد  تصم  یاب یارزش  جیجدول  را    "یادار  ماتیدر 

  های هبعد، دور  یابیدوره ارزش  یدر ابتدا  دی با   ند، یکسب ننما 

آموزش   یتیری مد  یآموزش  نظام  چارچوب  در  را  مربوط 

 بگذرانند.  رانیکارمندان و مد 

که در عوامل   یشوندگان   یابیارزش:  یت یریمد  هایهدور  -ب

امت  ،یتی ریمد  ی عموم نصاب  در   نییتع  ازاتی حد  شده 

نتا " کاربرد  تصم  یاب یارزش  جیجدول  را    "یادار  ماتیدر 

  های هبعد، دور  یابیدوره ارزش  یدر ابتدا  دی با   ند، یکسب ننما 

آموزش   یتیری مد  یآموزش  نظام  چارچوب  در  را  مربوط 

 بگذرانند.  رانیکارمندان و مد 

  ی ابیارزش:  یعموم   ی ابیارزش:  یعموم   هایهدور  -ج

مع  یشوندگان  در  امت  اریکه  نصاب   نییتع  ازاتیرفتار، حد 

در   نتا "شده  کاربرد  تصم   یاب یارزش   جی جدول    مات یدر 

ننما  "یادار ارزش  دی با  ند،یرا کسب  دوره  در    یابیدر  بعد، 

در چارچوب نظام   اریمربوط به مع  یآموزش عموم  هایهدور

کارمن  مد  دانآموزش  نما  رانیو   نیهمچن.  ندی شرکت 

عموم  یشوندگان   یاب یارزش عامل  در  حد   بان،یپشت   یکه 

امت در    نییتع  ازات ینصاب  نتا "شده  کاربرد   ج ی جدول 

تصم  یاب یارزش ننما   "یادار  ماتیدر  در   دی با   ند، یرا کسب 

ارزش دور  ی اب یدوره  در  عموم  هایهبعد،  ن  ی آموزش   ز یو 

 .ندیشرکت نما  اریمربوط به مع یتیر یمد هایهدور

فرصت   ی برخوردار  -د کشور   یآموزشهای  از  از  خارج 

امت  یشوندگان   یابیارزش:  )بورس( مجموع    یابیارزش  ازیکه 

متوال سال  سه  در  آنها  متناوب   ا یو    یعملکرد  سال  پنج 

خارج از   یآموزش  هایهبه دور  یباشد، در معرف  ۸۵حداقل  

 برخوردار هستند. ت ی کشور )بورس(، از اولو

امت  ی شوندگان  یابی ارزش:  ی د یبازخر  -۳  یاب یارزش  ازیکه 

چهار سال متناوب حد   ا یو    یعملکرد آنها در سه سال متوال 

ارزش نمره  ننما ازیامت  ۵۰)  یابینصاب  کسب  را  در   ند،ی( 

 گردند.می دیبازخر ،یبازنشستگ طیصورت نداشتن شرا

پ  دیتمد  -۴ کارمندان  قرارداد  یمانیقرارداد  :  یو کارکنان 

پ قرارداد  یمان یکارمندان  کارکنان  کسب   یو  صورت  در 

عملکرد،    یاب یاز مجموع عوامل فرم ارزش  ازی امت  ۷۰حداقل  

  د یو مقررات مربوط، تمد  نی قوان  ریسا   ت ی قرارداد آنها با رعا 

 . خواهد شد

 

 عملکرد و جدول مربوط  ی اب ی ارزش   شناسنامه 

https://shenasname.ir/
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 ل ی تکم  ی راهنما   (: ۱شماره )   وست یپ

کارمندان رسم  ران یعملکرد مد  یاب یارزشهای  »فرم و   یو 

 «ییستاد دستگاه اجرا یو کارکنان قرارداد یمان یپ

و کارمندان    رانیمد  یاب یبه منظور سنجش و ارزشها  فرم  نیا

پ  یرسم قرارداد  یمانیو  کارکنان  عوامل   یو  ابعاد  در 

عموم  ،یاختصاص  پشت   /ی تیریمد  یعوامل    بان، یعوامل 

( در طول یو رفتار  قاتی تشو  ،ی)توسعه ا  ی ند یعوامل فرآ

مورد   لی و ضوابط ذ   طی شرا  ت ی و با رعا   یاب یدوره ارزش   کی

 :ردیگمی قراراستفاده 

 :یابیارزش یاجرا ندیفرآ -الف

ارزش  یابیارزش  -۱ ماه   نی)فرورد  یاب یکننده در آغاز دوره 

وظا  چارچوب  در  را  خود  انتظارات  سال(  و    یشغل  فیهر 

مد  ژهیبو  ،یسازمان  از  برگرفته  ساالنه  عملکرد   ت یریبرنامه 

شونده در قالب   یاب یبه ارزش  یبه نحو مقتض   ،ییدستگاه اجرا

 .دی نما می اعالم و توافق یابیفرم ارزش

ضمن نظارت   یاب یکننده در طول دوره ارزش  یابیارزش  -۲

فعال  )اختصاصهای  ت یبر  عملکرد  به    ی عموم  ،یمربوط 

الزم را    یشونده، بازخوردها  یاب ی( ارزشیند یو فرآ  یت یریمد

 دهد.می ارائه یجهت بهبود عملکرد و ی به نحو مقتض

پا   یابیارزش  -۳ در  ارزش  انی کننده  به   یابیدوره  توجه  با 

تکم مراحل  بخش  در  مندرج  ارزش  لیضوابط    ، یابیفرم 

 .دی نما می اقدام "شونده  ی اب یارزش" یابینسبت به ارزش

را در اسفند ماه هر سال    یابیارزش  جی کننده نتا   یاب یارزش  -۴

مقتض  نحو  ارزش  یبه  اطالع  و می  شونده  یاب یبه  رساند 

 دهد.می ارائه یالزم را به و یبازخوردها 

 :عملکرد یابیفرم ارزش لیمراحل تکم -ب

ماه(    نی )فرورد  یابیدوره ارزش  یدر ابتدا  یاب یفرم ارزش  -۱

 شونده قرار   یابی ارزش  اریدر اخت  یتوسط واحد منابع انسان

مشخصات خود   لیشونده پس از تکم  یابیو ارزش  ردیگمی

بندها  هماهنگ۷  یال  ۱  یدر  با  بند   یابیارزش  ی ،  کننده، 

  وط نموده و توسط واحد مرب  ل یفرم را تکم  ۸از بند  (  ۱-)الف

 شود. می عودت داده یبه واحد منابع انسان

بهمن   ی )ابتدا  یاب یدوره ارزش  ان ی در پا   یابیارزشهای  فرم  -۲

شونده   یاب یارزش  اری در اخت  یماه( توسط واحد منابع انسان 

و ها  ت یشونده اهم اقدامات، فعال   یاب یو ارزش  ردیگمی  قرار

فرم    ۸از بند  (  ۱-بند )الف  یبه دست آمده در راستا  جینتا

است را در   افتهی به آن دست    یابیکه در طول دوره ارزش

تحقق آن را در بخش   زانیفرم درج نموده و م  ۳-بند الف 

لحاظ ارزش.  دی نما می  مربوط  بررس  یاب یسپس  با   یکننده 

و درصد تحقق   ۲-و الف  ۱-الف  یاطالعات مندرج در بندها

بخش مورد   نیشونده را در ا   یاب یارزش  ،یابیآنها در فرم ارزش

ن  یاب یارزش و  داده  عموم  زیقرار  و   یتیری)مد  ی عوامل 

فرا  بانیپشت  و  بندها  یندیعملکرد(  فرم   ی در  در  مربوط 

شده   نییتعهای  و شاخص  ارها یرا با توجه به مع  یاب یارزش

شده،   نیی تع  ازیحداکثر امت  ت ی از آنها و با رعا   کیهر    یبرا

آنها را در بخش مربوط    از یدهد و امتمی  قرار  ی اب یمورد ارزش

 یهاواحد  یاز سو  هبهمن ما   انی کند و حداکثر تا پا می  درج

انسان  یتخصص  منابع  واحد  ا.  گرددمی  ارسال  یبه   ن یدر 

 : ردیمورد توجه قرار گ  ل یبه شرح ذ  یالزم است نکات   ندیفرا

اختصاص   هایبرنامه:  ۱/۲ عوامل  الف  یبخش  فرم   ۱-)بند 

بایاب یارزش از    دی (  ساالنه   ی اتیعمل  هایبرنامهبرگرفته 

 باشد. ییاجرا هایهدستگا 
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ا  یند یفرا  یارهایموارد ثبت شده در مع:  ۲/۲   ،ی)توسعه 

و   قات،یتشو رجوع  ارباب  با  مناسب  برخورد  و  رفتار 

با تأ  دی همکاران(،  توسط  مربوطه،  مستندات  اساس   د یی بر 

 فرم گردد.  وست ی شده و پ  دیی تأ  یکننده و واحد منابع انسان

تشو:  ۳/۲ تقد  قاتیصرفاً  براهایی  رنامهی و  خدمات   یکه 

  فیانجام وظا   ی در راستا   یابیدر طول دوره ارزش  یمشخص 

گرد  یشغل عموم   دهیاعطا  جنبه  عمل  یو  مالک   ندارد 

 .باشد می

مورخ   ۱۴۹۹۷/۲۰۰شماره  های  بخشنامهمفاد  :  تبصره

شماره  ۱۳۸۸/ ۲۲/۲ ،  ۱۳۸۸/ ۲۰/۱۰مورخ    ۸۳۹۳۷/۲۰۰، 

شماره    ۲۹/۲/۱۳۹۲مورخ    ۲۰۰/ ۳۸۹۷/۹۲شماره   و 

توسعه   ۳/۱۳۹۲/ ۲۰مورخ    ۹۲/۲۰۰/ ۵۴۰۴ سابق  معاونت 

سرما   تی ریمد خصوص    سییر  یانسان  هیو  در  جمهور 

همکار  ی افتیدر  هاینامهریتقد لحاظ  برگزار  یبه   ی در 

 السابق الزم االجرا است.  یانتخابات کما ف

از هر مقام   رنامهیتقد  ۲حداکثر    ،ی ابیدر هر دوره ارزش:  ۴/۲

 شود. می لحاظ رکنندهیتقد

چند مقام    ا یتوسط دو    ،یموضوع واحد   یچنانچه برا:  ۵/۲

ارزش تقد  یاب یبه  تقد   رنامه یشونده    رنامهیاعطا گردد، صرفاً 

 مقام مالک عمل خواهد بود. نی مربوط به باالتر

نقاط قوت و قابل   ،یده  ازیکننده پس از امت  یابیارزش  -۳

 ی شنهادها ی و پها  هیو توص  نییشونده را تع  ی اب یبهبود ارزش

 .دی نما می خود را ارائه

ارزش  -۴ تأ  یاب یفرم  از  اخت  دیی»تأ  دییپس  در    ار ی کننده« 

تا نسبت به درج نظر خود در   ردیگمی  شونده قرار  یاب یارزش

الزم به ذکر است که .  دیفرم و امضاء آن اقدام نما   ۱۷بند  

شونده« صرفاً به عنوان    یابی توسط »ارزش  ۱۷بند    لیتکم

 یو   اتی به شکا   یدگی رس   یح بوده و مبنا مطر  ینظرخواه

 .باشدنمی یابیدر خصوص ارزش

تکم  -۵ اخت  ل یفرم  در  انسان  یواحدها   اریشده  و    یمنابع 

آنها بر    دییو تأ  یمشابه قرار گرفته تا نسبت به بررس  نیعناو

و چنانچه واحد منابع    دیاساس مدارک و مستندات اقدام نما 

شده    لیدهد که فرم تکم   صیمشابه تشخ  نی و عناو  یانسان

واحد   بهفرم مورد نظر را    ،با ضوابط و مقررات بوده  ریمغا 

ارزش   یسازمان  به   یاب یمتبوع  نسبت  تا  داده  عودت  شونده 

اصالح   ایو    رتیدر صورت فقدان مغا .  آصالح آن اقدام شود

شونده، مقام مسئول در واحد   یابیتوسط واحد متبوع ارزش

 . دینما می آن را امضا  ۱۸و بند  دییفرم را تأ  یمنابع انسان

  یی مشابه در دستگاه اجرا  نیعناو   ا ی  ی واحد منابع انسان  -۶

 ی اب یارزش  جینتا  یبا کاربردها   یابیارزش  جینتا   قیپس از تطب

شوندگان   یاب یاز ارزش   کیشناسنامه هر    یادار  ماتیدر تصم

جدول    نیا.  خواهد نمود  لیتکم(  ۲را طبق جدول شماره )

ارزش  نگر ینما    مات یو کارمندان و تصم  رانیمد  یاب یسوابق 

به صورت   مربوط  در طول سال  ک یمتخذه  های  مجموعه 

 و کارمندان خواهد بود.   رانیخدمت مد

 ل ی تکم  ی راهنما :  ( ۲شماره )   وست یپ

مستقر در های  سازمان  یکل و رؤسا  ران یمد  ی اب یارزش  »فرم

توسط استانداران و ها  ادارات شهرستان  یو رؤسا ها  استان

 فرمانداران«

  ها،کل استان  ران یعملکرد مد  یابیبه منظور ارزشها  فرم  نیا

استانهای  سازمان  ی رؤسا در  رؤساها  مستقر  ادارات   ی و 

عناوها  شهرستان اختصاص  ن یو  عوامل  اساس  بر   ،یمشابه 

توسط   ی ندیو عوامل فرا  بانیپشت   /یت یریمد  ی عوامل عموم

  دمور  ی اب یدوره ارزش  کیاستانداران و فرمانداران در طول  

 :ردیگمی استفاده قرار

 :یابیارزش یاجرا ندیفرا -الف

 ی اب یاستانداران و فرمانداران مکلفند در آغاز دوره ارزش  -۱

مد  نی )فرورد با  سال(  هر  استان  رانیماه  رؤسا  یکل    ی و 

و اهداف و انتظارات های  ت یمأمور  یبر رو  یادارات شهرستان

استان برش  اساس  مد  یبر  ساالنه  عملکرد   ت یریبرنامه 

 توافق کنند.  ی دستگاه استان

https://shenasname.ir/
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های  گزارش   ، یاب یاستانداران و فرمانداران، در طول ارزش  -۲

نق  عملکرد،  شناخت  منظور  به  را  کاست الزم  و  قوت   ی اط 

در های  سازمان  یرؤسا  ا ی  رانیمد"از    یاحتمال  مستقر 

و به نحوه   افت یدر  "ادارات شهرستان ها   یو رؤسا ها  استان

  یبازخوردها   ازی و در صورت ن  یعملکرد آنان را بررس  ی مقتض

 . ندینما می الزم را به آنان ارائه

)بهمن   یابیدوره ارزش  انی استانداران و فرمانداران، در پا   -۳

به مع توجه  با   ی اب یارزش های  و شاخص  ارها یماه هر سال( 

اطالعات حاصله در طول دوره، نسبت به    زیشده، و ن  نییتع

ها مستقر در استانهای  سازمان  یرؤسا   ا ی  رانیمد  یاب یارزش

 .ندی نما می اقدامها ادارات شهرستان یو رؤسا

کل آموزش و پرورش استان توسط   ر یمد  یاب یارزش:  تبصره

اداره آموزش و پرورش شهرستان توسط   سیی استاندار و ر

 .ردیگمی صورت یلیسال تحص انی فرماندار در پا 

بهمن   انیشده حداکثر تا پا  لیتکم  ی اب یارزشهای  فرم  -۴

 نییفرمانداران به منظور تع  ا یماه هر سال، توسط استانداران  

های سازمان  یرؤسا  ای  رانیمد "  یاب یارزش  یینها  جهینت

، پس از "ادارات شهرستان ها   یو رؤساها  مستقر در استان

 ی امضا و اخذ    یاب یارزش  جهیشوندگان از نت  یاب یاطالع ارزش

در ستاد و  ها  سازمان  یرؤسا  ا یوزراء    یبرا  ب یآنها، به ترت

 گردد. می کل استان ارسال  رانیمد

انسان   -۵ منابع  دستاه    یواحد  مسؤول   ا یستاد  کارشناس 

  ازات یو امت  افت یرا در  یابیارزشهای  فرم  ،یاستان   یاب یارزش

نت در  را  اعمال   یابیارزش  یی نها  جه یمکتسبه    عملکرد 

استاندار  دی نما می اطالع  به  مورد  حسب  را  مراتب    ای  یو 

 رساند.می یفرماندار

 عملکرد  یابیفرم ارزش لیمراحل تکم -ب

ماه(    نی )فرورد  یابیدوره ارزش  یدر ابتدا  یاب یفرم ارزش  -۱

فرماندار  ها استانداریتوسط   اخت ها  یو    ی اب یارزش  اریدر 

و  ها  مستقر در استانهای  سازمان  یرؤسا  ا ی  رانیشونده )مد

شوند   یاب یو ارزش  ردیگمی  ادارات شهرستان ها( قرار  یرؤسا

تکم از  بندها   لیپس  در  خود    با،  ۷  یال  ۱  یمشخصات 

)الف  یاب یارزش  یهماهنگ  بند  بند  (  ۱-کننده،  را    ۸از  فرم 

کننده )استاندار و    یاب ینموده و پس از امضاء ارزش  لیتکم

ارزش و  استاندار   ی اب یفرماندار(  به   یفرماندار   /یشونده، 

  ی ابیاز فرم ارزش  ی ریمرحله تصو  نیدر ا.  شودمی  عودت داده

انسان  منابع  واحد  و    یبه  مربوط   ارشناس ک به    ا ی دستگاه 

 گردد. می در استان ارسال یاب یمسئول ارزش

اختصاص  هایبرنامه:  تذکر الف  ی بخش  فرم   ۱-)بند 

بایاب یارزش از    دی (  ساالنه   ی اتیعمل  هایبرنامهبرگرفته 

 باشد. یبر اساس برش استان  ییاجرا هایهدستگا 

)بهمن ماه(    یاب یدوره ارزش  انی در پا   یابیارزشهای  فرم  -۲

  ی اب یارزش  اریها« در اخت  یو فرماندار  ها استانداریتوسط »

قرار ارزش  ردیگمی  شوندگان  اساس    یاب یو  بر  شوندگان 

ابتدا   نییتوافقات تع انتظارات    نیدوره و همچن  یشده در 

 امات،واگذار شده در طول دوره، اهم اقد  فیوظا   ا یشده    انیب

  ۱-بند الف  یر راستا به دست آمده را د   جیو نتاها  ت یفعال 

تحقق آن را در بخش   زانیفرم درج و م  ۲-فرم، در بند الف

 یسپس استاندار و فرماندار با بررس.  دی نما می  مربوط ثبت 

و درصد تحقق   ۲-و الف  ۱-الف  یاطالعات مندرج در بندها

بخش مورد   نیشونده را در ا   یاب یارزش  ،یابیآنها در فرم ارزش

ن  یاب یارزش و  داده  عموم  زیقرار  و   یتیری)مد  ی عوامل 

فرآ  بانیپشت  و  بندها   ی ند یعملکرد(  فرم   یدر  در  مربوط 

شده   نییتعهای  و شاخص  ارها یرا با توجه به مع  یاب یارزش

با رعا  کیهر    یبرا و  آ»ها  امت  ت یاز   نییتع  ازاتیحداکثر 

را در بخش   نها آ  ازیدهد و امتمی   قرار  یابیشده، مورد ارزش

 کند. می مربوط درج

نقاط قوت و ضعف   ،یازده یکننده پس از امت  یابیارزش  -۳

ش  یاب یارزش و  راه  ت ی تقو  هایهویشونده  و   هایه و  اصالح 

( ۱۱فرم درج نموده و بند )  ۱۰و    ۹  یبهبود آن را در بندها

 .دی نما می فرم را امضا 

 ی توسط استاندار  یابیمراحل فوق، فرم ارزش  یپس از ط  -۴

شود  می  شونده قرار داده  یابیارزش  اریدر اخت  یفرماندار  ا ی
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و سپس   د ی اقدام نما (  ۱۲تا نسبت به درج نظر خود در بند )

»مد  لیتکمهای  فرما  رؤسا  رانیشده  و  سازمان   ی کل 

وزارتخانه    «ی استان فرم  ا یبه  و  متبوع  سازمان  های  ستاد 

به اداره کل استان    «یادارت شهرستان   یشده »رؤسا  لیتکم

 گردد. می ارسال یبعدهای متبوع جهت اقدام

در دو    ی و فرماندار  یفرم در حوزه استاندار   ن یا:  (۱)  تذکر

 ن یینسخه اول به منظور تع .  گرددمی  پ یو تا   لینسخه تکم

شونده ارسال و   یابیبه دستگاه متبوع ارزش  ی اب یارزش  جینتا

 شود. می ینسخه دوم در همان حوزه نگهدار

شونده« صرفاً    یاب یتوسط »ارزش(  ۱۲بند )  لیتکم:  (۲)  تذکر

نظرخواه عنوان  مبنا  ی به  و  بوده  به   یدگی رس  یمطرح 

 . باشدنمی یاب یدر خصوص ارزش یاعتراضات و  ا ی ات ی شکا 

انسان   -۷ منابع  مسئول   یواحد  کارشناسن  و  دستگاه 

  ی کل استان   ریمد   ازیامت  ب یاداره کل استان به ترت  یاب یارزش

فرم   ازیسوم امت  ک یادارات شهرستان را بر اساس    یو رؤسا

محاسبه  (  ۲  ا ی و    ۱فرم شماره )  ازیو دو سوم امت(  ۳شماره )

آن    وکند  می  اقدام  یاب یارزش  یی نها   جهینت  نییو نسبت به تع

 .دی نما می درج( ۳فرم شماره )( ۱۴) فیرا در رد

ارزش  یدر صورت  -۸ نت   یابیکه  به   یاب یارزش  جهیشوندگان 

توانند ظرف مدت پانزده روز پس می  خود معترض باشند،

به   یدگیرس  تهیکم"فرم، اعتراض خود را کتباً به    ت یاز رؤ

 . ندیارسال نما  "یاب یاعتراضات ارزش

  ازات ی امت  ات ی به شکا   ی دگ یرس  ند ی فرآ  (: ۳شماره )   وست یپ

 عملکرد  ی اب ی ارزش 

آن   ند یفرآ  حیصح  یو اجرا  ی ابی جهت استقرار نظام ارزش  در

جلوگ منظور  به  و  عادالنه  تض  یری بصورت  حقوق   عییاز 

رس  ران یمد دستورالعمل  کارمندان،  شکا   یدگ یو   اتی به 

 :باشدمی ری به شرح ز یابیارزش جهیمربوط به نت

و کارمندان   رانیمد   یاب یارزش  اتیبه شکا  یدگی رس  یبرا   -۱

به   یدگیرس  تهیمربوط، کم  یدر هر دستگاه و واحد استان 

 : شودمی لی تشک ری ز ب یبا ترک یاب یارزش ات ی شکا 

دستگاه  -الف ستاد  انسان   ریمد:  در  منابع  واحد    ا ی)  یکل 

 یدگیعملکرد و رس  یابیکل واحد ارز  ریمشابه(، مد  نیعناو

 ا ی  ریمشابه( و دو نفر به انتخاب وز  نیعناو  ا ی)  اتی به شکا 

 مقام دستگاه  ن یباالتر

و   یابیمسئول واحد ارزش  نیباالتر:  یاستان   یدر واحدها  -ب

 ی مقام واحد استان نیباالتر ا یکل  ر یدو نفر به انتخاب مد

کارمندان   رانی مد  -۲ نتا   یو  به  نسبت  امت  ج ی که   ازاتی و 

خود    تی توانند شکا می  خود اعتراض داشته باشند،  یاب یارزش

 ته یبه کم  یاب یفرم ارزش  ت یماه پس از رؤ  کی را ظرف مدت  

 کنند.  میتسل اتی به شکا  یدگ یرس

و کارمندان شاغل در حوزه    ران یمد  یابیارزش  ت یشکا  -۳

دستگاه نها  ستاد  مد  ز یو  از  دسته  کارمندان    رانیآن  و 

کننده فرم    دییتأ  ایکننده و    یاب یکه ارزش  یاستان   یواحدها

کم  یاب یارزش عضو  شکا   یدگ یرس  تهیآنان  استان   ات ی به 

ستاد دستگاه مورد    ات ی به شکا   یدگیرس  تهیباشد، در کم

کارمندان    ریسا   یابیارزش  ت ی شکا .  ردیگمی  قرار  یدگ یرس

 یاب یارزش  اتی به شکا   یدگ یرس  تهیدر کم  ،یاستان   یواحدها

 شود. می یدگ یاستان طرح و رس

به عنوان  ها  در حوزه ستاد دستگاه  ی واحد منابع انسان  -۴

عمل خواهد کرد و   ات ی به شکا   یدگیرس  تهیکم  رخانهیدب

و کارمندان، نسبت    رانیمد  یابیارزش  ات ی شکا   افت یضمن در

اقدام   تی اطالعات الزم در مورد موضوع شکا   یبه جمع آور

به   یو صدور رأ  یمقتض  میرا به منظور اتخاذ تصم  جه یو نت

در مراکز .  داردمی  مرکز ارسال  اتی به شکا   یدگ یرس  تهیمک

ا انسان   فهیوظ  نیاستانها   نیعناو   ا ی  یبه عهده واحد منابع 

 .باشد می  یمشابه دستگاه استان

شکا  یدگیرس  تهیکم   -۵ بررس  اتیبه  از   جی نتا   یپس 

 یخود را مبن  میآراء تصم  ت یبه عمل آمده با اکثر  قاتیتحق

  ، یو کارمندان شاک  رانیمد  یاب یارزش  جهیرد نت  ا یو    دییبر تأ

انسان  منابع  واحد  به  به    یاستان  یو در واحدها   یدر مرکز 

استان، حداکثر ظرف مدت دو   یابیکارشناس مسئول ارزش

 کند.می ماه اعالم
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در استان   یابیدر ستاد و مسئول ارزش  یواحد منابع انسان  -۶

تغ صورت  در  نظر   یابیارزش  جهی نت  رییمکلفند  اساس  بر 

به   تهیکم  یضمن انعکاس رأ  ات،ی به شکا   یدگ یرس  تهیکم

را جهت اقدام   یاب ینسخ فرم ارزش  ،یو کارمندان شاک  رانیمد

انسان   ی مقتض منابع  واحد  واحد   نیعناو   ا ی  یبه  و  مشابه 

است در   یهیبد.  ندینما   لیو کارمندان تحو  ران یمد  تبوعم

از   یو کارمندان شاک  رانیحقوق معوقه مد  هی صورت کل  نیا

 استحقاق به آنان اعطا خواهد شد. خیتار

عمداً   ی اب یارزش  جهیمحرز گردد که نتها  یدر بررس  چنانچه 

تض ارزش  عییموجب  گرد  یابیحق  واحد    ده یشونده  است، 

در استان   یابیمسئول ارزش  نی در مرکز و باالتر  یمنابع انسان

مقام دستگاه و   نی)حسب مورد( موضوع را به اطالع باالتر

استان   ا ی تصم  ی واحد  اتخاذ  مورد    یمقتض  ماتیجهت  در 

کننده خواهند رساند.  دییتأ ا یکنند و  یاب یزشار

  

  شغلی   ارتقاء و انتصاب -هشتم فصلمقررات مربوط به 

 (54مقررات ماده ) 

 شوری ک  خدمات  مدیریت   قانون(  ۵۴)   ماده(  ۲)  تبصره  و(  ج)   بند  اجرایی   نامهآیین 

 ( ۸۸/ ۲۱/۱۱  مورخ   ک ۴۳۹۰۹ت /۲۳۱۴۰۰شماره   مصوبه ) 

  ک ترونی کال  دولت   و  اجتماعی  امور  میسیونک  عضو  وزیران

 معاونت   پیشنهاد   به  بنا  ۱۳/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  جلسه  در

 استناد   به  و  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 خدمات   مدیریت  قانون(  ۵۴)  ماده(  ۲)   تبصره  و(  ج )  بند

 نامه تصویب (  ط)  بند  رعایت   با   و  -۱۳۸۶  مصوب  -شوری ک

  نامهآیین  ۱/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  هـ۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۸۷۵  شماره

 :نمودند  تصویب  زیر شرح به را یادشده تبصره و بند

  مدیران   سمت   توانندمی  اجرایی  هایهدستگا   -۱  ماده

  حاالت  از  یکی   در  چهارسال  مدت   انقضای  از  قبل  را  ای حرفه

 : دهند تغییر شده مشخص شرایط رعایت  با و زیر

 .باالتر  مقام به انتصاب -۱

 .آن  همتراز  یا  سیاسی مقام عنوان به انتصاب -۲

 .دستگاه مافوق مقام موافقت  و مربوط مدیر درخواست  -۳

  پست  تصدی  دوره  در  موردنیاز  آموزشی  هایهدور  طی  -۴

 سامانه  بر   مبتنی  ساالنه  آموزشی  نیازهای  براساس  فعلی

 مدیریت  قانون(  ۵۶)  ماده  موضوع  مدیران  آموزش  اجرایی

 .شوریک خدمات 

 طور  به  ساالنه  ارزشیابی   امتیاز  لک(  %۸۵)  حداقل  سب ک -۵

 .باالتر  برای فعلی مدیریت  پست  تصدی طول در میانگین

 احراز   شرایط  یا   انتصاب  شرایط  از  یک ی  دادن  دست   از -۶

 . تصدی مورد پست به مربوط شغل شرح  در  مندرج

 .دستگاه معتمد کپزش  تشخیص به بیماری -۷

  تأیید  و  مافوق  مقام  تشخیص  به  وظایف  انجام  ناتوانی -۸

 . دستگاه مقام باالترین 

 رسیدگی  هایهیئت   یا   و  قضایی  مراجع  مک ح  براساس -۹

 .دستگاه  مقام  باالترین  تشخیص  موجب   به  اداری  تخلفات  به

  از   مترک   مدیر  ردکعمل  ارزیابی  امتیاز  متوالی  سال  دو  -۱۰

  سال  ک ی  یا   / باشد  رد کعمل  ارزیابی  امتیازات  لک(  ۷۰%)

 . (%۶۰) از تر پایین
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 در  ساختاری   تغییرات  دلیل  به   مدیر  پست  حذف -۱۱

 . خدمت   محل سازمان 

  از   یکی  به  مدیر  وظایف  حوزه  به  مربوط  امور  واگذاری -۱۲

 .قانون  دوم فصل در مقرر طرق

 .اجرایی دستگاه مقام باالترین تشخیص -۱۳

 معاونین   ی هاپست   از  ی کی  اجرایی  هایهدستگا   -۲  ماده

(  ۷۱)  ماده(  هـ)  و(  د)  بندهای  در  رشدهکذ  اجرایی  مقامات 

 در  ثابت   پست   عنوان  به  را  شوریک  خدمات   مدیریت   قانون

 توسعه   معاونت   تأیید  به  و  مشخص  خود  تفصیلی  یالتکتش 

 تغییر   در  و  رسانندمی  جموررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 . خواهدشد طی مراحل همین  نیز آن

 اجرایی   هایهدستگا   در  ثابت   مدیر  انتصاب  شرایط  -۳  ماده

 :گرددمی تعیین زیر شرح  به

 .باشدمیرس  ارمندک موردنظر فرد -الف

 حداقل   و  باالتر  یا   ارشناسیک  تحصیلی  کمدر  دارای  -ب

 حوزه   به  مرتبط  مشاغل  در  مؤثر  و  مفید   تجربه  سال  پنج

 .باشد ثابت  معاونت

 شرایط   فوق،  شرایط  بر  عالوه  توانندمی  ها دستگاه  -تبصره

  توسعه   شورای  تأیید  از  پس  و  تعیین  را  دیگری  اختصاصی

 .نمایند اعمال انسانی سرمایه و مدیریت

  مقام  تأیید  به  ۱۳۸۸/ ۱۷/۱۱  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست  محترم

جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

 ای حرفه   ران ینحوه انتخاب و انتصاب مد   یی دستورالعمل اجرا

 ( یادار   ی عال  ی شورا ۱۳۹۵/ ۴/ ۱مورخ   ۵۷۹۰۹۵)مصوبه شماره  

 یعموم  ینهادها   ،ها شرکت مؤسسات،    ها،وزارتخانه  یتمام

 یردولت یغ

پنجم  کصدیدر    یادار  یعال   ی شورا و  هفتاد  جلسه   نیو 

پ  ۱۳۹۵/ ۲۷/۲مورخ   به  مد  شنهاد یبنا  و   ت یری سازمان 

  تیری قانون مد   ۵۷و    ۵۴مواد    یکشور، در اجرا  ریزیبرنامه

کشور عمل  یخدمات  برنامه  اقدامات  نظام   یات یو  اصالح 

تصو  یادار مورخ    ۲۰۶/ ۵۶۲/۹۳شماره    بنامهی)موضوع 

( منبعث از نقشه راه اصالح یادار  یالع   یشورا  ۱۳۹۳/ ۲۰/۱

ادار اجرا  ینظام  »دستورالعمل  و   ییکشور،  انتخاب  نحوه 

)ممهور   وست یرا به شرح سند پ  «ایحرفه  رانیانتصاب مد

 ی نمود که برا  ب ی ( تصویادار  ی عال  یشورا  رخانهیبه مهر دب

 شود. می اجرا ابالغ

باالتر  وزرا دستگا   نیو  حسن    ،ییاجرا  هایهمقام  مسئول 

دب  نیا  یاجرا و  بوده   یادار  یعال  ی شورا  رخانهیمصوبه 

 .دی نما می ه یآن را به شورا ارا یگزارش نحوه اجرا

  ران ی نحوه انتخاب و انتصاب مد یی اجرا  دستورالعمل 

 ای حرفه 

 واژگان  فیتعر - ۱  ماده 

 کشور. ریزیبرنامهو  ت یر یسازمان مد: سازمان

  ی تیر یمدهای  سمت   نیعناو  یشامل تمام:  ای حرفه  رانیمد

مد  یی اجرا  هایهدستگا  قانون  خدمات   تی ریمشمول 

سمت   ،ی کشور  استثناء  موضوع   ،ی اسیس   ت یری مدهای  به 

قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار   ۷۱ماده  

 :شده اند می تقس  ریگروه به شرح ز
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  فهیباشند که وظمی  یرانیآن دسته از مد:  ارشد   رانیمد  -

مش   ،یگذار   استیس کالن،    ریزیبرنامه  ،یگذار  یخط 

 ی بر عملکرد دستگاه را در واحدها   هی و نظارت عال  ت یهدا

 به عهده دارند.  یستاد

شود که می  اطالق  یرانیبه آن دسته از مد:  یان یم  رانیمد  -

)مقامات(    یسطوح عال   نیارتباط ب  جادیا  ،یهماهنگ   فهیوظ

را در واحدها  رانیمد   ا یو   . به عهده دارند  یتساد  یارشد 

مد معاون  رانیمانند  و  معاون  ن یکل   ها،سازمان  ن یآنان، 

هم   یتیر یمدهای  و مراکز مستقل و سمت   یمؤسسات دولت 

 آنها. سطح

شود که می  اطالق  یران یبه آن دسته از مد:  هیپا  رانیمد  -

 یسازمان   هایبرنامهو  ها  یخط مش   ها،است یس  یاجرا  فهیوظ

ادارات،   یرؤسا:  مانند.  بر عهده دارند  ی ستاد   ی را در واحدها 

 همسطح آنها.   یتیریمد های و سمت ها گروه  یرؤسا

مد:  یاتیعمل  رانیمد  - واحدها  رانیشامل  از  دسته    ی آن 

مدارس،    ر ینظ  ییاجرا  هایهدستگا   یی اجرا  ا ی  یات یعمل

و   ایحرفهو    یمراکز فن  ها،موزه  ها،ورزشگاه  ها،مارستانیب

نگهدار  تول  نیمعلول  یمراکز  که  ارا  نی تأم  د،ی هستند   ه ی و 

 دستگاه را به عهده دارند. یی و نها  یخدمات اصل

ا:  رانیمد  یعموم  یستگی شا   - مجموعه  دانش،    یبه  از 

سازمان   ی شده از سو  نییتعهای  یژگیو وها  مهارتها، نگرش 

  ف یدهد تا بتواند وظا می  فرد امکان  کیشود که به  می  اطالق

ارتقاء به سطوح    ا یو    ی تیریمربوط را پس از احراز سمت مد

 انجام دهد. زیآم  ت ی باالتر به طور موفق

 : ی احرفه  ران ی انتخاب و انتصاب مد   ی عموم   ط ی ( شراالف 

برا  یعموم  طی شرا  -۲  ماده  در   ی الزم  انتصاب  و  انتخاب 

تعر  یتیری مدهای  سمت  )  فیشقوق  ماده  در    نیا(  ۱شده 

و موارد مندرج در جدول شماره   لیدستورالعمل، به شرح ذ

 :باشدمی (۱)

های احراز سمت   یعموم  یستگیشا   نامهیدارا بودن »گواه  -

 ؛ (۱۳۹۷سال  ی )از ابتدا «؛یت یریمد

مورخ   ۳۸۶۰۶۰به موجب مصوبه شماره    ی)الحاق  -تبصره

بودن یادار  یعال   یشورا  ۱۳۹۹/ ۲۷/۱۰ دارا  شرط   )

  ” یتیری مد  یهااحراز سمت   ی عموم  یستگی شا   نامهی“گواه

 یاتیو عمل  هیپا  یاحرفه  ت یر یانتصاب در سطوح مد  یبرا

 خ ی ( از تارگردندیم  فیتعر  ی)که به عنوان سطوح سرپرست 

الزام(  ۳مصوبه به مدت )   نیا  طیدر شرا.  باشدمین  یسال 

انتصاب در سطوح مورد اشاره با دارندگان   تی اولو  ی مساو

 مذکور خواهد بود. نامهیگواه

اطالعات   - بانک  در  انتصاب،  از  قبل  فرد  مشخصات  ثبت 

 ؛ یتیر یمدهای احراز سمت  یستگی شا  یافراد دارا

از   یکی( در  سانسی)حداقل ل  یلیدارا بودن مدرک تحص  -

 احراز؛ طیمندرج در شرا یلیتحص هایرشتهمقاطع و 

 مربوط؛  یتیر یسطح مد یآموزش  هایهدور یط -

عملکرد در دو   یابیارز  ازیدرصد کل امت  ۸۵کسب حداقل    -

 به انتصاب؛  یسال منته

  یفرد نامزد برا  ی و رفتار  یاخالق  ، یاعتقاد  ت ی احراز صالح  -

 ربط؛ یاز مراجع ذ  ،ی تیریاز سطوح مد یکیانتصاب در 

قرارداد کار    ا ی  ی مان یپ  ، یرسم  یبودن رابطه استخدامدارا    -

  ت یریقانون مد  ۳۲)مشخص( در سقف تبصره ماده    نیمع

 با دستگاه.  یخدمات کشور 

های  انتصاب به سمت   ی عموم  ط یشرا : ( ۱شماره )   جدول 

 ی ت یر یمد 

 شرایط عمومی 

حداقل  

تجربه  

خدمت  

دولتی یا  

غیردولتی  

 مرتبط 

تجربه در  

های  سمت 

 مدیریتی 

کننده  ارزیابی 

های  شایستگی 

 مدیریتی 

نمونه  

ای  ه ی شایستگ 

عمومی مدیریتی  

 مورد ارزیابی 

مدیریت  

 عملیاتی 
۱ - 

های کانون 

 ارزیابی

 دارای مجوز

 -روحیه جهادی

مسؤولیت  

  -پذیری

های مهارت 

ارتباطی، آینده  

نگری و تفکر 

راهبردی، هدف  

گرایی و هدایت 
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عملکرد، نظارت 

 و کنترل 

 - ۲ پایه مدیریت  

های کانون 

 ارزیابی

 دارای مجوز

روحیه جهادی، 

مسؤولیت  

پذیری، تیم و 

شبکه سازی، 

تفکر تحلیلی و 

حل مسأله، 

هدف گرایی و 

هدایت عملکرد،  

تعهد و تعلق 

 سازمانی 

 ۲ ۴ مدیریت میانی 

کانون ارزیابی 

ویژه مرکز 

آموزش مدیریت 

 دولتی 

عالوه بر  

های شایستگی 

سطح قبل؛ 

های مهارت 

تباطی، نظارت ار

و کنترل، 

نوجویی و تفکر 

 خالق 

 ۳ ۶ مدیریت ارشد 

کانون ارزیابی 

ویژه مرکز 

آموزش مدیریت 

 دولتی 

عالوه بر  

های شایستگی 

سط قبل؛  

نگری و اینده 

تفکر راهبردی، 

کل نگری و 

نگرش فرایندی، 

ریزی و برنامه

 هماهنگی 

 

 یکیدستورالعمل، در    نیکه قبل از ابالغ ا  یافراد  -۱  تبصره

دستورالعمل منصوب شده    نیا(  ۱از سطوح موضوع ماده )

دستورالعمل   ن یا(  ۲مندرج در ماده )  یعموم  طیاند از شرا

ارا جمله  احراز   ی عموم  یستگیشا   نامه ی»گواه  هیاز 

 خواهند بود.  یدر همان سطح مستثن   «یتیر یمدهای  سمت 

  یکه فرد نامزد برا  یدر موارد خاص، در صورت  -۲  تبصره

شده در ماده   بینی پیش  طیواجد شرا   یتیر یمدهای  سمت 

 یعموم  یستگیشا   نامهیدستورالعمل بوده و »گواه  ن یا(  ۲)

ول   «یتیری مدهای  احراز سمت  باشد  نموده  اخذ  فاقد   یرا 

باشد، دستگاه  (  ۱شده در جدول شماره )  بینیپیشتجارب  

انتصاب فرد را همراه با مستندات    شنهادیتواند پمی  ییاجرا

توسعه   یراهبر   یدر شورا  ب یو تصو  دییطرح، تأ  یمربوط برا

در هر صورت انتصاب  .  دینما   ه یارا  ییدستگاه اجرا  تی ریمد

دوم تجارب   کیدسته افراد، منوط به داشتن حداقل    نیا

مقام    ن یباالتر  دییو تأ(  ۱شده در جدول شماره )  بینیپیش

 خواهد بود.  ییاجرا تگاهدس

شرا  ی کارمندان  -۳  تبصره قبل،  ضوابط  موجب  به   ط یکه 

دارا بوده  یلیرا به لحاظ نوع رشته تحص  یاحراز شغل خاص

اند، چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند،  

متبوع رعا می  دستگاه  با  مقررات،   ریسا  ت ی تواند  و  ضوابط 

 ص یقابل تخص  یت یریمدی  هاپست نسبت به انتصاب آنان در  

 . دیشغل اقدام نما  ماندر ه

اجرا  -۴  تبصره دستگاه  تشک  ییچنانچه  اساس   التیبر 

باشد، انتصاب    هیو پا   یاتیعمل  ت یریمصوب، فاقد سطح مد 

م  ران یمد در سطح   ،یانیدر سطح  تجربه  بودن  دارا  بدون 

 مقررات مربوط بالمانع است.  ر یسا   ت ی و با رعا   یقبل  تی ریمد

 ۴  ایحرفه  ت یر یمد ی  هاپست دوره خدمت در    -۵  تبصره

توانند در صورت وجود و می  ییاجرا  هایهدستگا .  سال است 

، کسب  (۱شده در جدول شماره )  بینیپیش  طیاستمرار شرا

بالفصل و   ریمد  شنهادی درصد، پ  ۸۵حداقل    یابینمره ارزش

 . ندینما دیموارد، مدت مذکور را تمد ریسا   ت ی رعا 

)  خیتار  -۳  ماده  ماده  در  شماره   بنامهیتصو(  ۱۵مندرج 

به   ،یادار   یعال  یشورا  ۱۳۹۳/ ۵/۹مورخ    ۱۱۸۵۱/۹۳/۲۰۶

 گردد.می اصالح ۱۳۹۷سال   یابتدا

 ی احرفه  ران ی انتخاب و انتصاب مد   ی تخصص  ط ی( شرا ب

شرا  یی اجرا  هایهدستگا   - ۴  ماده  و   طیموظفند 

و ساز و کار احراز آنها را   رانیمد  یتخصص های  یستگ ی شا 

مأمور با  ماهها  یژگیو  ت،یمتناسب  مشاغل   فی وظا   تی و 

و به   نی تدو  یت یریسطوح مد  ک یدستگاه، به تفک  یاختصاص 

مد  یراهبر   یشورا  بیتصو برسانند،   ت یریتوسعه  دستگاه 

و    ت یریتوسعه مد  یشورا  رخانهینسخه از آن را به دب  کی

مد  ،ی انسان  ه یسرما   ریزی برنامهو    تی ریمستقر در سازمان 

 .ندیکشور ارسال نما 
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 انتخاب و انتصاب   ند ی ( فرآ ج

 ییاجرا  هایهدر دستگا   رانیانتخاب و انتصاب مد  -۵  ماده 

 :ردیگمی انجام ل یذ ندی بر اساس فرآ

شرا  -۱/۵ تخصص  یعموم  طیاحراز  های  یستگ ی شا   ،یو 

اخالق  ی اعتقاد   ت ی صالح  ،یت یریمد  ی عموم رفتار   یو   یو 

توسط واحد منابع   ران،یمد  یتخصص های  یستگ ی افراد و شا 

 ؛ییمشابه در دستگاه اجرا نیعناو ا یو   یانسان

مستندات و مدارک مربوط به   گریارسال پرونده و د  -۲/۵

مشابه   نیعناو  ا یو    یواحد منابع انسان   یفرد منتخب، از سو

 د؛ ییتأ یبرا  هیسرما  تهیبه کم ییدر دستگاه اجرا

با ضوابط مربوط توسط   قیو تطب  یبررس  -۳/۵ مستندات 

 ؛ ی انسان  هیسرما  تهیکم

کم  -۴/۵ توسط  مجوز   یبرا  یانسان   ه یسرما   تهیصدور 

 انتصاب؛ 

 ربط؛ یذ  یاز مراجع قانون هیدیی اخذ تأ -۵/۵

 ؛ییمقام مجاز دستگاه اجرا هیدیی اخذ تأ -۶/۵

 .ربطیذ یصدور حکم توسط مراجع قانون  -۷/۵

تمام  ییاجرا  هایهدستگا   -۶  ماده  اطالعات   ی موظفند 

دارا احراز    یعموم  ی ستگی شا   نامهی»گواه  یکارمندان 

  ی که در حال حاضر متصد  یو افراد  «یتیر یمدهای  سمت 

سمت   یکی اطالعات   ی تیریمدهای  از  بانک  در  را  هستند 

 ، یخدمات کشور   ت یری قانون مد(  ۵۵موضوع ماده )  ران، یمد

 ی فعل  رانیثبت اطالعات مد  ی حداکثر مهلت برا.  ندیثبت نما

 شود.می نییدر بانک مذکور شش ماه تع

  نیگزیتبصره، جا   ۵ماده و    ۷دستورالعمل با    نیا  -۷  ماده 

شماره   شماره  ۱/۱۳۸۲/ ۱۱مورخ    ۱۲۶/۱۹۰۱مصوبات   ،

  ۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶و شماره    ۳/۱۳۹۰/ ۲۳مورخ    ۲۰۶/ ۶۶۴۳

 شود. می یادار یعال یشورا ۱۳۹۱/ ۱۵/۱۱مورخ 

جمهور    سییر - ی روحان حسن

 

 نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران   ی و اختصاص ی عموم  یطشرا  یی دستورالعمل اجرا

 ( یادار   ی عال  ی شورا ۱۳۹۵/ ۴/ ۱مورخ    ۵۷۸۶۰۶)مصوبه شماره  

مد   - کشور  وزارت   - کشور  ریزیبرنامهو    یریت سازمان 

 ها  ی و بخشدارها یفرماندار ،هااستانداری

پنجم  یکصددر    یادار  یعال   شورای  و  هفتاد  جلسه   ینو 

پ  ۱۳۹۵/ ۲۷/۲مورخ   به  تأ  یشنهادبنا  و  کشور   یید وزارت 

و   ۵۴مواد    یکشور، در اجرا  ریزیبرنامهو    یریت سازمان مد

مد   ۵۷ کشور   یریت قانون  تبصره    یخدمات   ۳ماده    ۴و 

 یعال  یشورا   ۳/۱۳۹۰/ ۲۳مورخ    ۲۰۶/ ۶۶۴۳مصوبه شماره  

اختصاص  ی عموم  یطشرا  ییاجرا  عمل»دستورال  ی؛ادار  یو 

نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران« را به شرح  

( یادار  ی عال  یشورا  یرخانه)ممهور به مهر دب  یوست سند پ

 شود. می اجرا ابالغ ینمود که برا یبتصو

مصوبه خواهد بود و مفاد آن،   ینا  یکشور مسئول اجرا  وزیر

اخت و   یر وز  یقانون   یاراتناقض  انتخاب  در خصوص  کشور 

 یمات قانون تقس   یانتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرا

 .باشدنمی ی کشور 

نحوه   ی و اختصاص  ی عموم   یط شرا  یی اجرا  دستورالعمل 

 انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران 

 انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران: یطشرا - ۱  ماده 

و   وزارت فرمانداران  انتصاب  و  انتخاب  است  کشور موظف 

شرا حداقل  اساس  بر  را  جدول   یطبخشداران  در  مندرج 

 مربوط انجام دهد.  هایهدستورالعمل و تبصر ینا ۱شماره 
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انتخاب و   یشده برا  بینیپیش  یلیمدارک تحص  -۱  تبصره

تحص مدرک  شامل  بخشداران  و  فرمانداران   یلیانتصاب 

وزارت کشور    یمشاغل اختصاص  یهکل  یشده برا  بینیپیش

 یخدمات کشور   یریت قانون مد   ۷۰بوده، که به استناد ماده  

 .یدخواهد رس یب به تصو

ب و انتصاب شده جهت انتخا   یافراد معرف  یتمام  -۲  تبصره

 ی آموزش  هایهمذکور، موظف به گذراندن دوری  هاپست در  

ح  یهیتوج و  انتصاب  بدو  جدول   یندر  موضوع  انتصاب، 

 باشند. می دستورالعمل ینا ۱شماره 

دستورالعمل با هر   ینکه قبل از ابالغ ا  یافراد  -۳  تبصره

به سمت فرماندار و بخشدار منصوب شده   یلی،مدرک تحص

مندرج در جدول   یطانتصاب در همان سطح از شرا  یاند، برا 

افراد به    یندر صورت ارتقاء ا.  خواهند بود   یمستنث  ۱شماره  

  این  ۱ماده  یطشرا یو باالتر، کسب تمام یسطوح فرماندار

 .باشدمی یدستورالعمل الزام

سا   یبرا  -۴  تبصره کارشناسان  از   های هدستگا   یراستفاده 

شماره    یترعا   یی، اجرا ماده    ۱جدول  »الف«  بند  مفاد  و 

مد(  ۵۴) کشور  یریتقانون  ا  یمبن  یخدمات   ینکه بر 

برامی  ییاجرا  هایه»دستگا  درصد   ۱۵حداکثر    ی توانند 

شا   ایحرفه  یریت مدهای  سمت  افراد  رعا   یستهاز    یت)با 

سلسله   یت نسبت به شغل، بدون رعا   اغل تخصص و تجربه ش

 ی الزام  ،« یند( خارج از دستگاه استفاده نما یریتیمراتب مد

 .باشد می

احراز انتخاب و انتصاب    یط شرا : ( ۱شماره )   جدول 

 فرمانداران و بخشداران 

 

 فرماندارن و بخشداران: یتخصص های یستگیشا  - ۲  ماده 

با های  یستگیشا   احراز متناسب  بخشداران،  و  فرمانداران 

در   یت،منطقه محل مأمور  یاختصاص های  یژگیو و  یت ماه

های  یستگیکشور و شا   یرانمد   یعمومهای  یستگیقالب شا

تخصص  یاختصاص  نهای  و  کشور   یاز، مورد  وزارت  توسط 

 گردد. می یینو تع یهته

احراز    -تبصره منظور  به  است  موظف  کشور  وزارت 

  یابی ارزهای  کانون  یلمذکور، اقدام به تشکهای  یستگیشا 

 ین شده در ا  یت صالح  ییدتأ  یابی ارزهای  از کانون  یا نموده و  

 .یداستفاده نما  ینه،زم

و   ییاجرا  یندفرا  -۳  ماده  فرمانداران  انتصاب  و  انتخاب 

 بخشداران

پ  یمعرف  -۱ و   یتصد  یبرا  یشنهادیفرد  فرماندار  پست 

مصوبه شماره   ۶و    ۵بخشدار توسط استاندار، بر اساس مواد  

 .یادار یعال   یشورا ۱۳۷۷/ ۳۰/۷مورخ  ۶۰۲/۱۲
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تفو  -تبصره صورت  وز  یاراخت  یضدر  به   یرتوسط  کشور 

رعا توسط   یتمام  یت استانداران،  فوق  مراحل  و  موارد 

 است. یالزام یاستاندار

شرا  -۲ در    یعموم  یطاحراز  شده  شماره  درج  ، ۱جدول 

مشابه(   ین عناو  یا و منابع )  یرتیتوسط معاونت توسعه مد

 شود. می وزارت کشور انجام

فرماندارن و بخشداران متناسب با  های  یستگیاحراز شا   -۳

و  یتماه مأمور  یاختصاصهای  یژگیو  محل    یتمنطقه 

 ی تخصص  یابیارزهای  کانون  یقتوسط وزارت کشور و از طر

 .یردپذمی  صورت

 . یربطذ  یالزم از مراجع قانونهای  اخذ استعالم -۴

و صدور حکم انتخاب و انتصاب )در صورت تطابق   یهته -۵

دستورالعمل(،   ینشده با مفاد ا  یکامل مستندات فرد معرف

 طبق مقررات مربوط. 

 سال   ۴فرماندار و بخشدار  ی  هاپست دوره خدمت در    -۶

سال   ۴دوره را بعد از    ینتواند امی  و وزارت کشور  باشد می

  یل ذکر شده و در صورت کسب موارد ذ  یطشرا  یت با رعا 

 : یدنما  یدتمد

عملکرد   یابیارزش  یازامت  %۸۵  یانگینکسب حداقل م  -۱-۶

سازمان واحد  و  شخص  تصد  یساالنه  طول  پست    ی در 

 .یریتمد

برا  یینتع  یآموزش   هایهدور  یط  -۲-۶ سطوح    یشده 

 .یتصدفرماندار و بخشدار مورد 

 . یمقام مافوق و ییدبالفصل و تأ یرمد یشنهاد پ -۳-۶

شده   ینتبصره تدو  ۶ماده و    ۴دستورالعمل در    ینا  - ۴  ماده 

وز اجرا  یرو  حسن  مسئول  گزارش .  باشدمی  آن  یکشور 

ن  یاجرا  ی ادوار مد  یزمصوبه  سازمان  و   یریتتوسط 

 شود.می ارائه یادار یعال یکشور به شورا ریزیبرنامه

 جمهور   ییسر - ی روحان حسن

 

 اجرایی  های هدستگا   آینده مدیران   تربیت   و  آموزش  برنامه 

 ( اداری  عالی   شورای  ۱۳۹۳/ ۹/ ۵  مورخ   ۲۰۶/ ۱۱۸۵۱/۹۳  شماره   مصوبه ) 

 عمومی  نهادهای  ،ها شرکت   مؤسسات،   ها،وزارتخانه  تمامی

 هااستانداری و غیردولتی

  جلسه  پنجمین  و  شصت   و  یکصد   در   اداری  عالی  شورای

  مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد  به  بنا   ۳۱/۴/۱۳۹۳  مورخ

 ۴  بند  اجرای  راستای  در   و  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و

  رهبری   معظم  مقام  ابالغی   اداری  نظام   کلی  هایسیاست 

 ساالری شایسته  و  گراییدانش»  بر  مبنی(  العالیمدظله)

  به  و  «مدیران   ارتقاء  و   نصب   در  اسالمی  اخالق  بر  مبتنی

 کشوری   خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۱۵)  ماده  ۱۱  بند  استناد

 در  مقرر  تکلیف  نیز   و  شده  یاد  قانون (  ۵۶)  ماده  اجرای  در  و

  نظام  اصالح  راه  نقشه  انسانی  سرمایه  مدیریت   برنامه  ۷  بند

 ۱/۱۳۹۳/ ۲۰  مورخ  ۵۶۰/۹۳/۲۰۶  شماره  ابالغیه   اداری،

 آینده   مدیران   تربیت   و  آموزش   برنامه »  جمهور،رییس

  سند  شرح   به  که  نمود  تصویب   را  «اجرایی  هایهدستگا 

 برای (  اداری  عالی  شورای  دبیرخانه  مهر  به  ممهور)  پیوست

 . گرددمی ابالغ اجرا

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   است،   ضروری 

 گزارش   و   نموده  نظارت  مصوبه  این  اجرای  بر   جمهوررییس

 .نماید ارایه اداری عالی  شورای به ساالنه را،آن عملکرد 

 : اختصارات   و  تعاریف 

  به   مصوبه  این  در  رفته  بکار  اختصارات   و  تعاریف  -۱  ماده 

 :است  زیر شرح
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  انسانی   سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت :  معاونت 

 نامیده  « معاونت »  اختصار  به  مصوبه  این  در  که  جمهوررییس

 .شود می

 به  مصوبه  این  در  که  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز:  مرکز

 .شود می نامیده « مرکز»  اختصار

  به   مدیریت   عمومی   هایشایستگی  توسعه  فرآیند:  برنامه

  موردنیاز   ایحرفه  مدیران  توسعه  و   پرورش   منظور 

 .است  اجرایی هایهدستگا 

 هاینگرش   و  ها مهارت  دانش،  از  ایمجموعه  به:  شایستگی

 فرد   یک  به  که  شودمی  اطالق  معاونت   سوی  از  شدهتعیین

 احراز  از   پس  را   مدیریتی  وظایف  بتواند  تا   دهدمی  امکان

 طور   به  باالتر،  سطوح  به  ارتقاء  یا   و  مدیریت  پست 

 .دهد انجام آمیزموفقیت 

 که  مستند  است   اینگاره:   (Profile) شایستگی  نیمرخ

 افراد،   موجود   وضع  ارزیابی  و  هاشایستگی  براساس

 آمادگی   برای  را  آنان   نگرشی  و  مهارتی  دانشی،  کمبودهای

  نشان   باالتر،  سطوح  به  ارتقاء  یا  و  مدیریتی  یهاپست   پذیرش 

 . دهدمی

 و   دولتی)  شده  صالحیت   تأیید   مراکز:  ارزیابی  کانون

 رسمی   فرآیندی  طی  که  هستند  معاونت   توسط(  غیردولتی

 نسبت  معاونت   تأیید  مورد   ابزارهای  و   ها شاخص  برمبنای  و

 توان   میزان  تعیین  و  کارمندان  هایشایستگی  ارزیابی  به

 .نمایندمی اقدام مدیریتی یهاپست  احراز برای  آنان بالقوه

 هایهدستگا   سازمانی  واحدهای   از  دسته  آن:  عملیاتی  واحد

 ها، موزه  ها، ورزشگاه  ها،بیمارستان  مدارس،   نظیر  اجرایی

  که   هستند  معلولین  نگهداری  مراکز  و  ایحرفه  و   فنی  مراکز

  به   را  دستگاه  نهایی  و  اصلی  خدمات  ارائه  و  تأمین  تولید،

 .دارند عهده

 اجرایی   هایهدستگا   واحدهای  از  دسته  آن  به:  ستادی  واحد

 اطالق  گیرند،نمی  قرار  عملیاتی  واحد  تعریف  زمره  در  که

 .شود می

 هایهدستگا   مدیریتی  یهاپست   تمامی:  ایحرفه  مدیریت

 در  مندرج  سیاسی  مدیریت   ی هاپست   استثناء  به  اجرایی

 . کشوری خدمات مدیریت  قانون  ۷۱ ماده

 : برنامه   اهداف 

 :است  زیر شرح به  برنامه  اهداف - ۲  ماده 

 :اصلی هدف( الف

 کشور مدیران شایستگی ارتقاء

 :فرعی اهداف( ب

 گرایی، دانش  اصل  تحقق  برای  مناسب   بستر   ایجاد  -

  اسالمی  اخالق  بر  مبتنی  گراییایحرفه  و  ساالری شایسته

 مدیران ارتقاء و نصب  در

 و   شناسایی  برای  مناسب   سازوکارهای  نمودن  فراهم  -

  کارمندان   هایشایستگی  و  هاقابلیت   ها،ظرفیت   توسعه

 ایحرفه مدیریت  یهاپست  احراز مستعد

 طریق   از  توانمند  کارمندان  و  کارشناسان   انگیزه  افزایش  -

 به   انتصاب  و  انتخاب  در  عادالنه  و   رقابتی  فضای  ایجاد

 ایحرفه مدیریت  یهاپست 

 : داوطلبان  انتخاب   و  ورود   شرایط 

 ذیل  شرایط  احراز  با   اجرایی  هایهدستگا   کارمندان  - ۳  ماده 

 : باشند برنامه در شرکت  داوطلب  توانندمی

 یهاپست   و  ای حرفه  مدیریت   یهاپست   تصدی  -

 کارشناسی

  دارندگان  برای  مرتبط  تجربه  سال  ۳  حداقل  داشتن  -

 تجربه   سال   ۷  و  لیسانسفوق  و  دکتری  تحصیلی  مدرک

 لیسانس  تحصیلی مدرک دارندگان برای مرتبط

 سن سال ۴۵ حداکثر داشتن -

  با   مدیریت   دکتری  و  لیسانسفوق  مدارک  دارندگان  -تبصره

  اولویت  در  دستگاه،  وظایف  با   متناسب   مختلف  هایگرایش

 .باشندمی
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 : اجرا   فرآیند 

  های ه دستگا   ستادی   کارمندان   برای  اجرا   فرآیند (  الف 

 اجرایی 

 و  آموزشی  مراکز  صالحیت   تأیید  و  ریزی برنامه  -۴  ماده 

  نظارت   همچنین  و  برنامه  این  اجرای  برای  ارزیابی  هایکانون

 .است  معاونت برعهده آن اجرای حسن بر

 تعداد  مانند  هاییشاخص  براساس  معاونت   -۵  ماده 

 تنوع  و   پیچیدگی  حساسیت،  ها،دستگاه  مدیریتی  یهاپست 

  ظرفیت  با  متناسب   را  ها دستگاه  از  یک  هر  سهمیه  شغلی،

  تأیید  ارزیابی  های کانون  و   آموزشی  مراکز  اجرایی

  اعالم   و  معین  برنامه،  در   شرکت   برای   شده صالحیت 

 .نمایدمی

 شرایط   رعایت  با  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۶  ماده 

 ها ویژگی  گرفتن  نظر  در  و  فرد  عملکرد  با   متناسب   و   ۳ماده

 و  انتخاب  به   نسبت  داوطلبان،  مدیریتی   بالقوه هایقابلیت   و

 به  شده  داده  تخصیص  سهمیه)  ظرفیت   برابر  سه  معرفی

  معاونت  به  خود  شرایط  واجد  ستادی  کارمندان(  دستگاه

 .نمایند اقدام

  از   افراد  اسامی  اعالم  از   پس   است   موظف  معاونت   -۷  ماده 

  های شایستگی  ارزیابی به نسبت  اجرایی، هایهدستگا   سوی

  داده   تخصیص  سهمیه  میزان  به  افراد  انتخاب  برای  داوطلبان

  منتخب  افراد  شایستگی   نیمرخ  تهیه  و (  ۶ماده  موضوع)  شده

 از  معاونت   ابالغی  ضوابط  بر  مبتنی (  شایستگی  حیث   از)

 . نماید اقدام شده، صالحیت  تأیید ارزیابی هایکانون طریق

  همراه   به  منتخب   افراد  معرفی  به  نسبت   معاونت   -۸  ماده 

  آموزش   مراکز  ظرفیت  با   متناسب   آنها  شایستگی  نیمرخ

 آموزشی  هایبرنامه  اجرای  برای  و  شده  صالحیت   تأیید

 .نمود خواهد اقدام مراکز اینگونه توسط

 افراد   های شایستگی  مجدداً  برنامه،   پایان   از  پس  -۹  ماده 

 ابزارهای  و  ها شایستگی  براساس   برنامه  در  کنندهشرکت 

 صالحیت  تأیید  مراکز  توسط  معاونت،  تأیید  مورد  سنجش 

 حدنصاب   که  کسانی  برای  و  گیردمی  قرار  سنجش  مورد  شده

 سمت   احراز  شایستگی  گواهینامه  نمایند،می  کسب   را  الزم

  معاونت  سوی  از(  آن  سطح  ذکر   با )  ایحرفه  هایمدیریت 

  گواهینامه   دارندگان  اطالعات   بانک  در  و  گردد می  صادر

 . شودمی نگهداری مدیران شایستگی

  عملیاتی   واحدهای   کارمندان   برای   اجراء   فرآیند (  ب

 اجرایی   های ه دستگا 

 های هدور  هایسرفصل  بر  مبتنی  برنامه  اجرای  - ۱۰  ماده 

 نیمرخ  در  شدهتعیین  آموزشی  کمبودهای   و  ابالغی  آموزشی

 عملیاتی   واحدهای  کارکنان  برای   داوطلبان،   شایستگی

  دستگاه   آموزش   مسئول  واحد  عهده  به  اجرایی  هایهدستگا 

 .باشد می

  با   که  اجرایی   هایهدستگا   افراد،  انتخاب  از  پس  -۱۱  ماده 

  باشند،   داشته  را  ارزیابی  کانون  ایجاد  ظرفیت  معاونت   تأیید

 .نمایندمی اقدام داوطلبان هایشایستگی ارزیابی به نسبت 

 و   ملی  های ظرفیت   از   تواندمی  اجرایی  دستگاه  -تبصره

  و   ها شایستگی  ارزیابی  برای(  غیردولتی  و  دولتی )  استانی 

 .نماید استفاده برنامه اجرای

 به  مجاز معاونت، تأیید با  که اجرایی هایهدستگا  - ۱۲  ماده 

 همچنین  و  باشندمی  خود  داوطلبان   شایستگی  ارزیابی 

  برمبنای   باید  آنها   سوی   از  منتخب   ارزیابی  هایکانون

 نیمرخ   معاونت،  تأیید  مورد  سنجش   ابزارهای  و  ها شایستگی

 حیث  از)  صالحیت   واجدین   و  تعیین  را  افراد  شایستگی

 . نمایند معرفی برنامه به ورود برای را( ها شایستگی

 شرایط  واجد   کارمندان   معرفی  و  انتخاب  -۱۳  ماده 

 هایکانون  به  اجرایی   هایهدستگا   عملیاتی  واحدهای

 .شد خواهد  انجام ربطذی دستگاه توسط رأساً  ارزیابی

 افراد  هایشایستگی  مجدداً  برنامه،  پایان  از  پس  - ۱۴  ماده 

 ابزارهای  و  ها شایستگی  براساس   برنامه  در  کنندهشرکت 

  یا   اجرایی  دستگاه  توسط  معاونت،   تأیید  مورد  سنجش 

  کسانی  برای   و  شود می  ارزیابی   منتخب   ارزیابی  هایکانون



 شناسنامه قانون|  ۱۹۰

 شایستگی  گواهینامه  نمایند،می  کسب   را  الزم  حدنصاب  که

  دستگاه  سوی  از  عملیاتی  واحدهای  در  مدیریت   سمت   احراز

 . گرددمی صادر اجرایی

 گواهینامه  از  تصویری  موظفند   اجرایی  هایهدستگا   -تبصره

 عملیاتی   واحدهای  در  مدیریت   سمت   احراز  شایستگی

 گواهینامه  دارندگان  اطالعات  بانک  در  ثبت   برای  را  صادره

 . نمایند ارسال معاونت  به مدیران شایستگی

 : بکارگیری  فرآیند 

 سال   ابتدای  از  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۱۵  ماده 

  افرادی   از  مدیران  ارتقاء   و   انتصاب  انتخاب،   در  ۱۳۹۵

 احراز  عمومی  شایستگی  گواهینامه  دارای  که  نمایند  استفاده

 نیز  مذکور  تاریخ  از  قبل  تا .  باشند  مدیریتی  هایسمت 

 در  مدیریت   سمت   احراز  شایستگی  گواهینامه  دارندگان

 .خواهندداشت قرار  ارتقاء و انتصاب انتخاب،  اولویت 

  از   یکی  در  مصوبه  این  ابالغ  از   قبل  که  افرادی  -تبصره

 در  انتصاب  برای  اند،شده  منصوب   مدیریتی  یهاپست 

 .باشندنمی ماده این مفاد مشمول  آن، از تر پایین  سطوح

 مدیریت   قانون   ۵۵  ماده  اجرای  در  معاونت   -۱۶  ماده 

 گواهینامه   دارندگان  اطالعات   بانک  کشوری،  خدمات 

 اختیار  در   برخط  صورت  به  و  تشکیل  را  مدیران  شایستگی

 .دهدمی قرار اجرایی هایهدستگا 

 : موارد   سایر 

 هر  برای  موظفند،  برنامه  مجری  آموزشی  مراکز  - ۱۷  ماده 

 عنوان  به  را  موفق  مدیران  یا   و   مجرب  اساتید  از  یکی  دوره

 در   است   موظف  یادشده  مشاور.  نمایند  تعیین  دوره  مشاور

 به   نسبت   و  داشته  فعال  حضور  آموزشی  دوره  مراحل  تمامی

 رفتاری  و  تخصصی  اطالعات   ثبت   و  پرونده  تشکیل 

 برای  را  خود   گزارش   دوره،  پایان  در  و  اقدام   کنندگانشرکت 

 . نماید تسلیم دوره مسئول به نهایی تصمیم

  براساس  ها،برنامه  اجرای  موردنیاز  اعتباری  منابع  -۱۸  ماده 

  مشترکاً  و   رسدمی  معاونت   تأیید  به  که   است   یهای  هتعرف 

 در  شرکت   داوطلبان  و   مربوط  اجرایی  هایهدستگا   توسط

 درصد۱۵  حداکثر  که  ای گونه  به).  شد  خواهد  تأمین  برنامه

 (. شود  اخذ داوطلبان از برنامه هزینه

 خود   که  هاییدوره  مورد  در  است   موظف  مرکز  -۱  تبصره

  را   ها برنامه  این  به  مربوط  اعتبارات  از  بخشی  کندمی  اجراء

 .نماید پرداخت  و تأمین( معاونت  تشخیص با )

 استفاده  عمومی  بودجه  از  که  اجرایی  هایهدستگا   -۲  تبصره

  های هدور  برگزاری  به  مربوط  اعتبارات  موظفند  نمایند،می

 هزینه )  مصوب  هایهبودج  محل  از  را  خود  موردنیاز  آموزشی

. نمایند  پرداخت  و  بینی پیش(  سایر  بخش  -عمومی 

 ای هزینه  بودجه  محل  از  موظفند  نیز  دولتی  یها شرکت 

 .نمایند پرداخت   را الزم  اعتبارات خود

 در   مصوبه  این  اجرای  حسن  مسئولیت   -۱۹  ماده 

 و  بوده  دستگاه  مقام  باالترین  عهده  به  اجرایی  هایهدستگا 

. است  معاونت   عهده  به  آن  اجرای  بر  نظارت  مسئولیت 

  را  اجرایی  هایهدستگا   و  مرکز  عملکرد  گزارش   باید  معاونت

  هادستگاه  سالیانه  ارزیابی  قالب   در  مقرر  تکالیف  با   رابطه  در

 .نماید ارائه اداری عالی  شورای به

 جمهور   رییس - روحانی  حسن
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  کارمندان توانمندسازی  -نهم  فصل مربوط به مقررات

 (59مقررات ماده ) 

 غیردولتی   آموزشی مؤسسات  و  مراکز   اعتبارسنجی دستورالعمل  و  ضوابط 

 ( جمهور  رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۸۹/ ۱۰/ ۹  تاریخ   ۵۱۸۷۵/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 مقدمه 

 آموزش   اثربخشی  و  کیفیت   بر  مؤثر  عوامل  مهمترین  از  یکی

  دولت،   کارمندان  آموزش   نظام  جمله  از  آموزشی  نظام  هر  در

  های برنامه  که  هستند  آموزشی  هایمؤسسه  و  مراکز

 کیفیت  با   و  صحیح  اجرای.  میکنند  اجرا  را  آموزشی

 روشهای  کافی،   آموزشی  امکانات  از  استفاده   با ها  آموزش 

 مناسب،   آموزشی  محیط  و  تجربه  با   مدرسان  نوین،  آموزشی

 .آوردمی  فراهم  فراگیران  یادگیری  انتقال  برای  را  الزم  زمینه

 مورخ   ۷۳۴۰/۲۰۰  شماره  ابالغیه  اساس  بر  که   آنجا   از

 مدیریت   آموزش   مرکز  گانهبیست   تکالیف   ۲۶/۲/۱۳۸۹

 به   غیردولتی   آموزشی  مؤسسات  اعتبارسنجی  وظیفه  دولتی،

 سطح  ارتقاء  منظور  به  است،  شده  گذاشته  مزبور  مرکز  عهده

 و   مراکز  اعتبارسنجی  ضوابط  استانداردها،   و  ها شاخص

 مورخ   ۱۰۱۵۸/۱۸۰۳  شماره  بخشنامه  آموزشی  هایمؤسسه

 ضعف  نقاط  اصالح  با   و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  ۱/۲/۱۳۸۶

  ورود  برای  الزم زمینه آن قوت نقاط افزایش  و قبلی ضوابط

 این   به  توانمند  و  کیفیت   با   آموزشی   هایمؤسسه  و  مراکز

 . گردد فراهم عرصه

 استانداردها،  شاخصها،  دربرگیرنده  اعتبارسنجی،   ضوابط 

  تمدید   تأیید،  برای  موردنیازهای  کاربرگ  و  فرآیند   امتیازها،

  آموزش  نظام   با   مرتبط  آموزشی   مؤسسات  صالحیت   لغو  و

  دست   عمل  مبنای  که  است   دولت   مدیران  و  کارمندان

  دفاتر   و   دولتی   مدیریت   آموزش   مرکز  در  امر  اندرکاران

 .گیردمی قرارها استان در ها استانداری پژوهش و آموزش

 :  اختصارات  و  تعاریف 

 -علمی  انجمن  و  شرکت   مؤسسه،  مرکز،  به:  متقاضی  مؤسسه

 متقاضی   که  گرددمی  اطالق  غیردولتی   و  دولتی  آموزشی

 حیطه   در   دولت   کارمندان  شهای   آموز  از  بخشی  اجرای

 . باشدمی استان یک درسطح شده تعیین آموزشی

 مؤسسه   توانمندی  و  کیفیت  بررسی  فرآیند:  اعتبارسنجی

 حیطه  در  دولت   کارمندانهای  آموزش   اجرای  برای   متقاضی

 . باشدمی مشخص آموزشی ی

 برای  که  میشود  گفتههایی  مالک  به:  اعتبارسنجی  شاخص 

 مورد  متقاضی  مؤسسههای  ویژگی  و  شرایط  سنجش 

 .گیردمی قرار استفاده

 مؤسسه   توان   میزان  که  است   وضعیتی   از  کمی  بیان:  رتبه

  کارمندان   شهای  آموز  اجرای  برای  را   متقاضی  آموزشی

  نشان   شاخصها   به  توجه  با   خاص  آموزشی  ی  حیطه  در  دولت 

 . میدهد

 این  ضوابط  براساس   که  است   مدرکی:  صالحیت   گواهینامه

 برای  متقاضی  مؤسسه  صالحیت  اعالم  منظور  به  مجموعه،

 درسطح  خاص  آموزشی  حیطه  سه  تا   یک  در  آموزش   اجرای

 نمونه)  دولتی   مدیریت  آموزش   مرکز  توسط  استان   یک

 .شود می صادر( پیوست

 و  تخصصی  شهای  آموز  مجموعه  به:  آموزشی  حیطه

 به  موضوعی لحاظ از که گرددمی اطالق سنخ  هم کاربردی

 .هبتند مربوط هم



 شناسنامه قانون|  ۱۹۲

 سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت :  مدیریت   توسعه  معاونت

 دفاتر :  استان  پژوهش  و   آموزش   دفتر  جمهور  رئیس  انسانی

 کشور سراسرهای استان استانداری پژوهش و آموزش

 دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز: آموزش  مرکز

 بررسی   برای  که  است   ای  کمیته  منظور:  اعتبارسنجی  کمیته

  دولت،   کارمندان  آموزش   متقاضی  هایمؤسسه  پرونده  نهایی

 . گرددمی تشکیل دولتی مدیریت  آموزش  مرکز در

 اعتبارسنجی   مراحل 

 اعتبارسنجی درخواست  -۱

  بند  در  مندرج  شرایط  حداقل  دارای  که  متقاضی  مؤسسات

  خود   درخواست   توانند می  باشند،می  دستورالعمل  این  «ب»

  آموزشی  حیطه  و  گروه  تعیین  با (  ۱  شماره  کاربرگ)  را

 با   پیوست   هایحیطه  وها  گروه  فهرست   اساس   بر  موردنظر

  اعالم  ترتیب  و  آموزشی،  ی  حیطه  هر  تفکیک  به  مدارک  ارائه

( ۲  شماره  کاربرگ)  استانی  مدارک  بررسی  کاربرگ  در   شده

 کاربرگ )  مؤسسه  اطالعات  شده  تکمیل  کاربرگ  با   همراه

  ارسال  مربوطه  استان  پژوهش  و  آموزش   دفتر  به(  ۳  شماره

 . نمایند

 آموزشی حیطه انتخاب نحوه: الف

 تجربه  خود،  فعالیت   مجوز   براساس  متقاضی  مؤسسات

 اعتبارسنجی های  شاخص  از  برخورداری   و  آموزشی

 بین  اولویت   ترتیب   به   آموزشی  حیطه  سه  تا   توانندمی

 .نمایند انتخاب  شده تعیین هایهگرو

 عمومی شرایط: ب

 ذیل  شرایط  حداقل  از  است   الزم  متقاضی  مؤسسات

 :باشند  برخوردار

 در   «آموزشی  هایه   دور   برگزاری  یا   اجرا»    کلمه  قید  -۱

  حیطه   با  مرتبط  متقاضی  مؤسسه  قانونی  اسناد  یا   اساسنامه

 درخواست؛  مورد  آموزشی

 در   آموزشی  دوره  اجرای  جهت   قانونی  مجوز  داشتن -۲

 عدم   صورت  در)  مربوطه  قانونی  مراجع  از  تقاضا   مورد  حیطه

 تشخیص   به  آموزشی،  دوره   اجرای  مجوز  صدور  مرجع  وجود

 ؛(شد  خواهد اقدام آموزش  مرکز

  و   تقاضا   مورد  رتبه  با   متناسب   آموزشی  سابقه  داشتن -۳

 :زیر جدول براساس  تخصیص قابل هایحیطه سقف

 رتبه

 شده اجرا آموزشی قراردادهای تعداد  حداقل

 مکتسبه  امتیاز  حداقل

 حیطه  حداکثر 

 اختصاصی های شاخص عمومی شاخصهای

 منوط   ۳  و  ۲  هایرتبه  دارندگان  برای  باالتر  رتبه  اخذ -۳-۱

 . است  قبلی مجوز اعتبار مدت انقضای به

 اساس   برها  حیطه  از  هریک  در   شده  کسب   امتیازات  -۳-۲

 .بود خواهد عمل مالک( ۶) شماره کاربرگ 

 دوکالس حداقل) آموزشی فضای متر ۶۰ حداقل دارای -۴

 .اداری  فضای متر ۳۰  و( مناسب  آموزشی امکانات به مجهز

 . آموزشی هایرویه و مقررات بودن مستند -۵

 مدیر  برای  لیسانس  تحصیلی  مدرک  حداقل  دارابودن -۶

 مؤسسه

  مدیر   و  مدیرعامل  مدیره،  هیأت  یا   موسس  هیأت  آشنایی -۷

 گواهینامه   داشتن).  دولت   کارمندان  آموزش  نظام   با   مؤسسه

  هشت  حداقل  مدت  به  دولت   کارمندان  آموزش   نظام  دوره

 ( ساعت 

  منع  قانون   و  اساسی  قانون  ۱۴۱  اصل  مفاد  رعایت  -۸

 ماه  دی  مصوب  دولتی معامالت  در دولت  کارمندان  مداخله

 متقاضی  مؤسسه مدیره هیأت اعضای و مدیر برای ۱۳۳۷

  برای   ذیل   موارد  حیث   از  استان  کل  حراست   تأییدیه -۹

 : مؤسس هیأت یا و مدیره هیأت اعضای عامل، مدیر
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 .ایرانی تابعیت  داشتن -۹-۱

 .ایران اسالمی جمهوری  اساسی قانون به التزام ۹-۲

 شناخته   ادیان  از  یکی  یا   اسالم  مبین  دین  به  اعتقاد ۹-۳

 .ایران اساسی قانون در  شده

 .مؤثر جزایی  محکومیت سابقه نداشتن ۹-۴

 .مخدر مواد و   دخانیات به اعتیاد عدم ۹-۵

 طریق   از  آن  به  عملی  التزام   و  اسالم  مبانی   به  اعتقاد -۹-۶

 .مصاحبه و میدانی تحقیقات

 اختصاصی  شرایط: ج

  آموزشی  یا   و  مدیریتی  سابقه  سال  ۵  حداقل  داشتن -۱

 . مؤسسه مدیر برای  درخواست  مورد حیطه  با  مرتبط

 ریزیبرنامه  و  مدیریت   رشته  در  تحصیلی  مدرک  داشتن -۲

 مورد  آموزشی  حیطه  با   مرتبط  تحصیلی  رشته  یا   و  آموزشی

 . مؤسسه مدیر برای  درخواست 

 بررسی فرآیند -۲

  دریافت   از  پس  استان  پژوهش  و  آموزش   دفتر  -الف

  ارسالی   مستندات  و  مدارک  بررسی  به  نسبت   درخواست،

 مورد   هایحیطه  و  سه  دو،   یک،  شمارههای  کاربرگ  براساس

 هریک   فقدان  یا   و  نقص  وجود  صورت  در .  کندمی  اقدام  تقاضا 

 .رساندمی متقاضی مؤسسه اطالع به را مراتب  شرایط از

 از  استان  پژوهش   و  آموزش   دفتر  پرونده،   بررسی  از  پس  -ب

 را   بازدید  گزارش   کاربرگ  و  نموده  بازدید  متقاضی  مؤسسه

 . کندمی تکمیل( ۴ شماره کاربرگ) 

 شرایط   ۹  بند  خصوص  در  استان   کل  حراست   نظر  -ج

  اخذ (  ۵  شماره  کاربرگ)    اساس  بر  متقاضی  مؤسسه  عمومی

 .شود می

  بازدید  گزارش   حراست،  کل  اداره  مثبت   نظر  اعالم  از  پس  -د

 طبق   استان   پژوهش   و  آموزش   دفتر  پرونده،  مستندات  و

 کاربرگ )  متقاضی  امتیاز  فرم  امتیازات،  وها  شاخص  کاربرگ 

 هریک   برای  را  متقاضی  مؤسسه  امتیاز  و  تکمیل  را(  ۶  شماره

  مشخص  گروه به توجه با  قبول مورد آموزشی  هایحیطه از

 پرونده  رتبه   حداقل  کسب  رت  صو  در  و  پیشنهاد  شده

 آموزش  مرکز  به  مذکور  کاربرگ  همراه   به   را  متقاضی  مؤسسه

 . کندمی ارسال

 متقاضی،  مؤسسه  پرونده  بررسی  از  پس  آموزش   مرکز  -ه

 را  مؤسسه  آن  آموزشی   حیطه  و  نهایی  رتبه  امتیاز،  پیشنهاد

 صورت   در  و  ارسال  اعتبارسنجی  کمیته  به  نهایی  تأیید  برای

 یک  رتبه  برای  اعتبارسنجی  گواهینامه  آن  براساس  تأیید،

 دو   مدت  به  حداکثر  دو  رتبه  برای  سال،  سه  مدت  به  حداکثر 

 و  صادر  ماه  هیجده  مدت  به  حداکثر   سه  رتبه  برای  و  سال

 صورت   در.  کندمی  ارسال  استان  پژوهش  و  آموزش   دفتر   به

 و   بازنگری  جهت   پرونده  ارسالی،  مدارک  در  نقص  وجود

 . گرددمی اعاده مذکور دفتر  به تکمیل

)    تعهدنامه   اخذ  از  پس  استان  پژوهش  و   آموزش   دفتر

 به  مذکور  گواهینامه  ارائه  به  نسبت (  ۷  شماره  کاربرگ 

  گواهینامه   است   بدیهی.  کندمی  اقدام  متقاضی  مؤسسه

 تایید   مؤسسه   و  بوده  معتبر  استان  سطح  در  موصوف 

  استان های  شهرستان  کلیه  در   تواندمی  شده  صالحیت 

 . نماید فعالیت مربوطه 

 نظارت و رسانی اطالع -۳

ها استان  پژوهش  و  آموزش  دفتر  و   آموزش   مرکز  -الف

 را  شده  صالحیت   لغو  یا   و  تأیید  آموزشی  مؤسسات  فهرست

  اطالع   به  مقتضی  نحو  به  بار   یک  روز  ۳۰  هر  حداکثر 

 .رسانندمی اجرایی هایهدستگا 

 موظفند  استان پژوهش و آموزش  دفتر و آموزش  مرکز -ب

 آموزشی  مؤسسات  ارزیابی  و  نظارت  دستورالعمل  براساس

  شده  صالحیت   تأیید  مؤسسات  آموزشی   برعملکرد  متقاضی،

 . کنند نظارت

 تأیید   مؤسسات  صالحیت  لغو  یا  و  انصراف  تمدید،  نحوه -۴

 شده  صالحیت 
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 تمدید : الف

  اعتبار  تاریخ  انقضاء  از  قبل  ماه  سه  حداقل  متقاضی  مؤسسات

  صورت   در  و  اعتبار  تمدید  به  تمایل  صورت  در  گواهینامه،

  ارزشیابی،  دستورالعمل  از  الزم   امتیازات  کسب  و   تأیید

  رعایت   با)   حراست   «ب)»    اعتبار  تمدید  درخواست   میتوانند

 دفتر   به(  ۸  شماره  کاربرگ)    اساس   بر  را  قسمت  ۹  بند

 .نمایند ارائه  استان پژوهش و آموزش

 اعتبار   تمدید  برای  شده  تعیین  مهلت   در  مراجعه  عدم  -۱

 انصراف   منزله  به  آموزشی  مؤسسه   سوی  از  گواهینامه

 .باشد می

 منوط  شده  تأیید  آموزشی  مؤسسه  مجوز  اعتبار  تمدید -۲

 و   آموزشی   دوره  ۶  حداقل  اجرای  و  آموزشی  قرارداد  عقد  به

 شرایط   ۳  بند  جدول  در  شده  بینی پیشهای  حداقل  رعایت 

 صرفاً  آموزشی  مؤسسات  است   بدیهی.  بود  خواهد   عمومی 

  نسبت  شده  اخذ  گواهینامه  اعتبار  زمان  مدت  در  توانندمی

 .کنند اقدام  هایهدور اجرای و  قراداد  عقد به

  جهت  متقاضی   آموزشی  مؤسسات  مدرسان   شرایط:    ب

 .دولت  کارمندان آموزش  صالحیت  مجوز تمدید

 زمینه   در  تدریس   تجربه  سال  پنج  حداقل   داشتن ۳-۱

 تقاضا؛  مورد موضوع

 آنها؛   تدریس  موضوع  با  مدرسان  تحصیلی  رشته  ارتباط ۳-۲

 لیسانس؛  تحصیلی مدرک حداقل  بودن  دارا ۳-۳

 آموزش؛  مرکز از تدریس صالحیت  گواهی بودن  دارا ۳-۴

  های حیطه  در  مدرسان  تخصصی  صالحیت   تأیید:  تبصره

 و  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی،  مدیریت،  مالی،  و  اداری

  آموزش  مرکز  برعهده  مستقیماً   الملل  بین  و  عمومی  روابط

 کمیته   تأیید  از  پسها  حیطه  سایر  در  و  دولتی   مدیریت

 .بود خواهد دستگاه آموزش  راهبری

 انصراف : ب

 قبل شده صالحیت  تأیید آموزشی مؤسسات  که  صورتی در

 ارائه   از  انصراف  به  تمایل  گواهینامه،  اعتبار   تاریخ   انقضاء  از

  است   الزم  دارند،  را  دولت   کارمندان   به  آموزشی  خدمات 

  و   آموزش   دفتر  به(  ۹  شماره  کاربرگ)    را  خود   درخواست 

 .نمایند ارائه پژوهش 

 صالحیت مجوز  لغو: ج

  پژوهش  و  آموزش   دفتر  گزارش   حسب   یا   راساً  آموزش   مرکز

  مؤسسات   صالحیت   لغو  به  اقدام  ذیل  موارد  در  استانداری

 .کند می شده صالحیت  تأیید آموزشی

 براساس   شده  صالحیت  تأیید  آموزشی  مؤسسه  انصراف -۱

 چهار  ماده «ب » بند

 ارزشیابی  فرآیند در الزم امتیاز کسب  عدم  -۲

 و   آموزشی  مقررات  و  ضوابط  از   تخلف  هرگونه  مشاهده -۳

 اعتبارسنجی

 به  آموزشی  هایهدور  اجرای  و   آموزشی  قرارداد  عقد  عدم  -۴

 «الف» قسمت ۲ بند در شده بینی پیش تعداد

 حراست   کل   اداره  توسط  آموزشی  مؤسسه  صالحیت   رد -۵

 استان  استانداری

 آموزشی   های حیطه  و ها گروه   فهرست 

 مهندسی و فنی گروه: الف

 هواپیمایی   خدمات  -۲  هواشناسی  -۱:  آموزشی  هایحیطه

 تأسیسات   و  برق  -۴  معماری   و  ساختمان  و  راه  عمران،  -۳

 - ۸  مخابرات  و  ارتباطات  -۷  مکانیک   -۶  نیرو  و  آب  امور  -۵

 -۱۰  کشی  نقشه  و  برداری  نقشه  -۹  معادن  و   شناسی  زمین

 تاریخی  آثار  و  بناها   مرمت   -۱۲  ای  هسته  فنون  -۱۱  صنایع

( گانه  هفت   مهارتهای  استثناء  به)   اطالعات  آوری  فن  -۱۳

  صنایع  و  کوچک  صنایع  -۱۵  شهرسازی  و  شهری  امور  -۱۴

 استاندارد  امور -۱۶  دستی

 زیست محیط و کشاورزی گروه: ب
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 محیط   -۳  دامپروری  - ۲  کشاورزی  -۱:  آموزشی  هایحیطه

 زیست

 اجتماعی امور گروه: پ

 خدمات   و  رفاه  -۲  اجتماعی  امور  -۱:  آموزشی  هایحیطه

 -۵  اوقاف  و  دینی  امور  -۴  ثبتی   و  حقوق  -۳  اجتماعی

 - ۷  بازرگانی  و  اقتصادی   -۶  جهانگردی  و   گردشگری

 - ۱۰  اشتغال  و  کار  -۹  تعاون   -۸  سیاسی  و  مدنی  و  کشوری 

  انتظامی،   امور  -۱۲  آمار  -۱۱  الملل  بین  و  عمومی  روابط

 بازرسی و تربیتی و تأمینی

 درمانی  و بهداشتی گروه: ت

 -۲  دندانپزشکی  و  پزشکی   -۱:  آموزشی  هایحیطه

  بهزیستی   و  توانبخشی  -۴  مامایی  و  پرستاری  -۳  دامپزشکی

 و   رفتاری  علوم  -۷  رادیولوژی  و  آزمایشگاهی  -۶  دارویی  -۵

 و   بهداشتی  مددکاری  -۹  ای  تغذیه  خدمات  - ۸  روانشناسی

 خانواده بهداشت -۱۰ درمانی

 فرهنگی  و آموزشی گروه: ث

 و  آموزشی  -۲  ورزش   و  بدنی  تربیت   -۱:  فرعی  هایحیطه

 امور-۵  تربیتی  امور  -۴  هنری  و  فرهنگی  -۳  پژوهشی

 آموزشی خدمات 

 مالی  و اداری گروه: ج

 گمرکی  امور  - ۲  مالی  و  اداری  امور  -۱:  فرعی  هایحیطه

 مالیاتی  امور -۳

 خارجی   زبان گروه: چ

 تخصصی مدیریت  -ح

 برگزاری)  الذکرفوق  هایهگرو  آموزشی  هایحیطه  از  یکی  در

 نظام  در  شده  بینی پیش  مدیریت   بهبود  آموزشی  هایهدور

 آموزش   دفاتر  عهده  به  دولت،  مدیران   و  کارمندان  آموزشی

 ( بود خواهد ها استانداری پژوهش و

 هیچ   در  متقاضی  مؤسسه  درخواست   مورد   فعالیت   چنانچه  ٭

 و   آموزش   دفتر  نباشد،   تعریف  قابل   مذکور  هایحیطه  از  یک

  آموزش   مرکز  به  را  مراتب   تواندمی  استان  استانداری  پژوهش 

 . نماید اعالم بررسی جهت 

 

 (60مقررات ماده ) 

 کشور  از   خارج  آموزشیهای بورس   توزیع   نحوه  دستورالعمل 

 ( انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   شورای   ۱۳۸۹/ ۴/ ۲۸  مورخ   ۲۰۴/ ۲۱۲۸۵  مصوبه ) 

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

 و  مدیریت   توسعه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا   ۱۳۸۹/ ۲۹/۳

  قانون (  ۶۰)  ماده  استناد  به  و  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه

 فصل   اجرایی  نامهآیین(  ۶)  ماده  و  کشوری  خدمات  مدیریت

 شماره   نامهتصویب   موضوع )  فوق  قانون   نهم

  دستورالعمل (  ۱/۱۳۸۹/ ۱۰  مورخ   ک۴۳۹۱۶ت/ ۲۵۷۹

 را  کشور از خارج آموزشیهای بورس  توزیع  نحوه به مربوط

 ابالغ  اجرا  جهت   مراتب   که  نمود  تصویب   پیوست   شرح  به

 :گرددمی

 کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۶۰)   ماده  حکم   اجرای  در

 قانون  نهم   فصل  اجرایی  نامهآیین(  ۶)  ماده  استناد  به  و

  آموزشیهای  بورس   از  بهینه  برداری   بهره  منظور  به  مذکور،

 در  المللی  بین  مؤسسات  یا   خارجی های  دولت   سوی  از  که

 در   و  گیردمی  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   اختیار 

 ای حرفه  و  تخصصیهای  مهارت  و  دانش  سطح  ارتقای  جهت 

  پذیرش   برای  آنان  نمودن  آماده   و   دولت   کارکنان

  از   استفاده  نحوه  دستورالعمل  جدید،ی  هامسؤولیت 
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  تصویب  به  زیر  شرح  به   کشور  از  خارج  آموزشیهای  بورس 

 .رسید انسانی سرمایه و مدیریت توسعه  شورای

 اختصارات  و تعاریف - ۱  ماده 

 .کشوری خدمات  مدیریت  قانون: قانون

 سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت :  مدیریت   توسعه  معاونت

 . جمهور  رییس  انسانی

  قانون   مشمول   اجرایی  هایهدستگا :  اجرایی  هایهدستگا 

 .کشوری خدمات مدیریت

های  دولت   سوی  از  که  است  امکانی  و  فرصت :  آموزشی  بورس 

 جمهوری  دولت   اختیار  در  المللی  بین  مؤسسات  یا   و  خارجی 

 نظر   از  آموزشیهای  بورس   این.  گیردمی   قرار  ایران  اسالمی 

 : باشد زیرهای شکل از یکی  به تواندمی مالی منابع

 بین   سازمانهای  و  دولتها   توسط  شده  واگذار  بورس (  الف

 .است   دهنده  بورس   منابع  عهده  بر  کال  آن  مخارج  که  المللی

 بین  سازمانهای  و  دولت   توسط  شده  واگذار  بورسهای(  ب

  منابع   عهده   به  آن   مخارج  از  قسمتی  امین-ت  که  المللی

  متبوع  دستگاه عهده  به   آن  از  قسمتی و  است   دهنده  بورس 

 .باشدمی داوطلب 

  دستگاه   عهده  بر  کال  آن  مخارج  که  آموزشیهای  بورس (  ج

 .است  کننده اعزام

 اسالمی  جمهوری  دولت   به  اعطایی  آموزشیهای  بورس (  د

 اعزام   دستگاه  عهده  به  آن  مخارج  از  قسمتی  تأمین   که  ایران

  عهده  به   مربوط  هایهزینه  التفاوت  مابه  تأمین  و  بوده  کننده

 .باشدمی داوطلب 

 عهده   به  آن   مخارج  کلیه  تامین  که  آموزشی   بورسهای(  هـ

 .باشدمی داوطلب 

  کوتاه  آموزشی  نیازهای  مدیریت   توسعه  معاونت   -۲  ماده 

  هایهدستگا   از  ساالنه  صورت  به  را  کشور  از  خارج  مدت

 دریافت   جهت   ریزیبرنامه  منظور   به  و  اخذ  اجرایی

 امور  وزارت  به  دهنده  بورس   مراجع  از  آموزشیهای  بورس 

 .نمایدمی اعالم خارجه

  مراجع   با  هماهنگی  ضمن  خارجه   امور   وزارت  -۱  تبصره

 ساله   یک  یا   ماهه  شش  بندی  زمان  برنامه  دهنده،   بورس 

  مراجع   از   را   سال  هر  به  مربوط  آموزشیهای  بورس   اجرایی

  و  انتخاب  توزیع،  ،ریزیبرنامه  منظور  به   و  اخذ  دهنده  بورس 

 اعالم  مدیریت   توسعه  معاونت  به  شرایط  واجد  افراد  معرفی

 .نمایدمی

 مورد   آموزشیهای  بورس   اجرایی  هایهدستگا   -۲  تبصره

 از  و  مدیریت   توسعه  معاونت   وسیله  به  باید  صرفاً  را  خود  نیاز

 دهنده   بورس  مراجع   اطالع  به   خارجه  امور  وزارت  طریق

 .برسانند 

 جمهوری  دولت   اختیار   در   که  آوزشی های  بورس   -۳  ماده 

 خط  وها  سیاست   به  توجه  با   شود می  گذاشته  ایران  اسالمی 

  دهنده،   بورس   کشور  بورس،  نوع  دولت،های  مشی

 آنان،   آموزشی  نیازهای   وها  دستگاه  وظایف   و ها  مأموریت 

 پس  روز(  ۱۰)  ظرف  حداکثر  مدیریت،   توسعه  معاونت   توسط

 بین   آموزشی  بورس   به  دعوت  هایهاعالمی  وصول  از

 . شودمی توزیع اجرایی هایهدستگا 

 مراجع  طرف  از  مستقیماً   که  آموزشیهای  بورس   -۱  تبصره

 گذاشته  اجرایی   هایهدستگا   اختیار  در  دهنده   بورس 

 پس  تا   ارجاع  خارجه   امور  وزارت  به  بالفاصله   باید  شود،می

  نیازهای   اساس   بر  مدیریت،  توسعه  معاونت   به  ارسال  از

 موارد   گونه  این  در.  گردد  توزیع  اجرایی  هایهدستگا   آموزشی

  آموزشی   بورس   کننده  دریافت   دستگاه  مساوی،  شرایط  در

 . داشت   خواهد قرار توزیع اولویت  در

  بورس  مراجع   طرف   از  که  آموزشیهای  بورس   -۲  تبصره

  از   اجرایی  هایهدستگا   سایر  یا   خارجه  امور  وزارت  به  دهنده

 فنی  و  اقتصادیهای  کمک  و  گذاری  سرمایه   سازمان   جمله

 در  باید  شود، می  ارسال  ایران  وریبهره  ملی  مرکز  و  ایران

 که   ای  گونه   به  گیرد  قرار   مدیریت   توسعه   معاونت  اختیار 

 معرفی   و   انتخاب  توزیع،  جهت   فرصت   روز(  ۴۵)  حداقل 
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 معاونت  و  اجرایی  هایهدستگا   سوی  از  شرایط  واجدین 

  وجود   تبصره   این   موضوع  هایهدستگا   به  مدیریت  توسعه

 . باشد داشته

 تداخل  و  کاری  موازی  از  جلوگیری  منظور  به  -۳  تبصره

 ،(۲)  تبصره  موضوع  هایهدستگا   ها،بورس   توزیع  در  وظایف

 که   راهایی  دوره  هاینامه  رونوشت   ارسال  یا   دوره  اعالم  حق

  های هدستگا   به  نمایند،می  اعالم  مدیریت   توسعه  معاونت   به

 . ندارند اجرایی

  که  کارمندانی  اعزام به مجاز اجرایی هایهدستگا  -۴  تبصره

 دهنده   بورس   مراجع  از  آموزشی  بورس   قبول  به  اقدام  رأساً

 .باشندنمی نمایند،می

 بین  دوجانبه   قراردادهای  طبق  کههایی  دوره   -۴  ماده 

  شود می  واگذار  دهنده  بورس   مراجع  و  اجرایی  هایهدستگا 

 هایهدستگا   و  باشند نمی  دستورالعمل  این  احکام   مشمول 

  توافقات   اساس   بر  آن  خصوص  در  توانندمی  مربوط  اجرایی

 .نمایند عمل

 آموزشی های بورس  از استفاده برای که کارمندانی - ۵  ماده 

 مأموریت  مدت  طی  در  شوندمی  اعزام  کشور  از  خارج  به

 که   سازمانی  پست   مزایای  و  ثابت  حقوق  از   صرفاً  آموزشی

  و   گردندمی  مند  بهره  اند،  داشته  اشتغال  آن  به  اعزام  از  قبل

 .گیرد نمی تعلق آنان به روزانه مأموریت  العادهفوق

 تشخیص   صورت  در  مدیریت   توسعه  معاونت   -۶  ماده 

  اعالم   مربوط   اجرایی  دستگاه  به  را  مراتب   بورس،   ضرورت 

  در   و  زیر  موارد  رعایت   با   است   موظف  دستگاه  و  نمایدمی

  معاونت  به  داوطلبان  معرفی  به  نسبت   شده  تعیین  زمان

 : نماید اقدام مدیریت توسعه

 مقتضی  طریق  به   را  آموزشی  بورس   شرایط  و   موضوع  -الف

 . برسانند شرایط واجدین اطالع به

 توسعه  معاونت  اعالمیه   در   مندرج  خاص  شرایط  بر  عالوه  -ب

 است،  شده  اعالم  دهنده  بورس   مراجع  سوی  از  که  مدیریت

 باید   آموزشی  بورس  از   مندی  بهره  برای   پیشنهادی  افراد

 :باشند  زیر شرایط واجد

 ۴۵  ماده  موضوع)  پیمانی  یا   رسمی  استخدامی  وضعیت  -۱

 .باشند( قانون

 جمهوری  مبانی  به  اعتقاد  و  بوده  اخالقی  صالحیت   دارای -۲

 . باشد شده محرز آنان در اساسی قانون و اسالمی 

  حصول  هنگام  تا   کارمند  خدمت   از  سال(  ۵)  حداقل -۳

 . باشد مانده باقی بازنشستگی شرایط

 یا  و  جاری  وظایف  و  شغل   با   آموزشی  بورس   موضوع -۴

 .باشد مرتبط کارمند آینده

 عمل   به  دستگاه  حراست   از  که  استعالمی  به  مستند -۵

 . باشد بالمانع آموزشی  بورس  به  کارمند اعزام آید،می

 به  منتهی  سال  دو  در  کارمند  ارزشیابی  امتیاز  میانگین -۶

 .باشد  کل  امتیاز  درصد(  ۷۵)  حداقل  نظر   مورد  آموزشی  دوره

  مراکز   از  خارج  در  که  کارمندانی   و  متأهلین  ایثارگران،  -ج

 اولویت   در  بورس   از   استفاده  در  نمایندمی  خدمت ها  استان

 . بود خواهند 

 کارمندان  معرفی  و  شرایط  وجود  از  اطمینان  حصول  -د

 شرایط   اساس  بر   آموزشی  بورس   از  استفاده   شرایط  واجد

 باالترین   توسط  مدیریت،  توسعه  معاونت   اعالمیه  در  مندرج

 یاد   مقام  همچنین،.  گیردمی  انجام  اجرایی  هایهدستگا   مقام

  از   یکی  به  را  شرایط  واجد   افراد  معرفی  تواند می  شده

 آموزشی   واحد  یا  و  وابستههای  سازمان  رؤسای  معاونین،

 به  را  مراتب   آنان،  امضای  نمونه  ارسال  با  و  تفویض  دستگاه

 . برساند مدیریت  توسعه معاونت  اطالع

 صورتی   در  اجرایی  هایهدستگا   پیمانی  مستخدمین  -هـ

  ایفای  فرصت   که  نمایند  استفاده  آموزشی  بورس   از  توانندمی

  آنان  پیمان  طی  در  بورس  مدت   برابر  سه  میزان   به   تعهد

 .باشد داشته وجود
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 معرفی   داشتن  دست   در  با   موظفند  شده  معرفی   افراد   -و

 گذرنامه   کارگزیی،  حکم  مربوطه،  اجرایی  هایهدستگا   از  نامه

 کتبی  تأییدیه  ، (باشد  اعتبار   ماه  شش  دارای  حداقل)  معتبر

 از  قبل  تا   شده  تکمیل  مشخصات  فرم  و  دستگاه  حراست

 به   اداری  مراحل  انجام  جهت   شده  تعیین  مهلت   پایان 

 .نمایند مراجعه مدیریت توسعه معاونت

 شرایط   تطبیق   از  پس  مدیریت   توسعه  معاونت   -۷  ماده 

  بورس،   کمیته  نهایی  تأیید  و  شده  معرفی  کارمند  با   بورس 

 به  مورد  حسب   اعزام  به  مربوط  امور  سایر  انجام  جهت   را  وی

 . نمایدمی معرفی( ۳) ماده( ۲) تبصره موضوع هایهدستگا 

 نامه  دریافت   از  پس  باید   اجرایی  هایهدستگا   -۸  ماده 

 بر  نظارت  هیأت  از  مجوز  اخذ  جهت   بالفاصله  پذیرش،

های مسافرت  بر   نظارت  قانون  موضوع  خارجی  سفرهای

 مجلس   ۲۰/۶/۱۳۷۳  مصوب)  دولت   کارکنان  خارجی 

 صدور .  نمایند  اقدام(  آن   بعدی  اصالحیه  و  اسالمی   شورای

 با  مذکور  هیأت  موافقت   به  منوط  آموزشی  مأموریت   حکم

 .بود خواهد کارمند اعزام

  کسب  از  قبل  آموزشی   بورس   از  کارمند  مندی  بهره  -تبصره

  حتی   صورت  هر  در  خارجی   سفرهای   بر  نظارت  هیأت  نظر

 . باشدنمی مجاز مرخصی از استفاده با 

 و   پذیرش   دریافت   از  پس   اجرایی  هایهدستگا   -۹  ماده 

  تمهید  با   خارجی  سفرهای  بر  نظارت  هیأت  موافقت   کسب 

  در   و  نمایندمی  اقدام  کارمند   اعزام  به  نسبت   الزم،   مقدمات

 دالیل   ذکر  با   کتباً  را  مراتب   است   الزم  وی،  اعزام  عدم  صورت

 .دارند اعالم مدیریت  توسعه معاونت  به

 عدم  اجرایی  دستگاه  تشخیص  به  که   صورتی  در  -تبصره

 یا  و  قصور  واسطه  به  آموزشی   بورس   در  کارمند  شرکت

 در  شرکت   از  سال  سه  تا   کارمند  باشد،  وی  کوتاهی 

 . گرددمی محروم کشور از خارج آموزشیهای بورس 

  اعزام   از   قبل  مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   - ۱۰  ماده 

  تشکیل   با   کشور  از  خارج   آموزشی   بورس   به  کارمندان

 زمینه   در  کارمندان  به  را   الزم  اطالعات  توجیهی  جلسات 

 دهند،   ارایه   دهنده  بورس   مراجع  به  توانند می  که  مستنداتی

 توانندمی  صرفاً  لزوم  صورت  در  کارمندان   و   نمایند  مشخص

  که   را(  آموزشی  بورس   قلمرو  در)  اطالعاتی  و  آمار   مستندات،

 بورس   مراجع  به   گردیده  منتشر  قبالً  و   داشته  عمومی  جنبه

 .دهند ارایه دهنده

 نفع   ذی  افراد  و  اجرایی  هایهدستگا   مستقیم   ارتباط  -تبصره

  دهنده،   بورس   مراجع  با(  آموزشی  دوره  طی  از  بعد  و  قبل)

 . باشدمی  مجاز  خارجه  امور  وزارت  هماهنگی  و  اطالع  با   صرفاً

 در  مکلفند  آموزشی  بورس   از  کنندگان  استفاده  - ۱۱  ماده 

 را   دوره  آموزشی  هایبرنامه  از  جامعی  گزارش   دوره  پایان

 مدیریت   توسعه  معاونت   سوی  از  منظور  بدین  که  فرمی  برابر

  و   نموده  تسلیم  متبوع  اجرایی   هایهدستگا   به  گرددمی  ابالغ

 را   آنان  گزارش   مکلفند  نیز  ذیربط  اجرایی  هایهدستگا 

 به  دوره  از  کننده  استفاده  بازگشت   از  پس   روز(  ۴۵)  حداکثر 

 . نمایند ارسال مذکور معاونت

  پس  ماه  یک  حداکثر  مکلفند   اجرایی  هایهدستگا   -۱  تبصره

 با   را  دوره  دستاوردهای  ارایه  زمینه  کارمند،  مراجعت   از

 ساالنه  و  نمایند  فراهم   دستگاه  داخل  در  سمیناری  برگزاری

 برای   حاصل  نتایج   و  آموزشیهای  بورس   دستاوردهای

 .نمایند  اعالم  مدیریت  توسعه  معاونت   به  و  ارزیابی  را   سیستم 

 به   نسبت   است   موظف  مدیریت   توسعه  معاونت   -۲  تبصره

  شود می  برگزار  که  آموزشیهای  بورس   اطالعاتی  بانک  ایجاد

 دوره   تاریخ  دوره،  عنوان  دوره،  در  کننده  شرکت   افراد  شامل

 به  که  ای  سامانه  در  را   نظر  مورد  اطالعات  و  نموده  اقدام  ،...و

 مجاز   کاربران  دسترس   در  شد  خواهد  طراحی  منظور  این

 .دهد قرار

 تحقق   صورت  در  بورس   از  کارمند  مجدد  استفاده  - ۱۲  ماده 

 :است   پذیر امکان زیر شرایط
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  باشد   باالتر  سطح  در  یا   و  قبلی  بورس   مکمل  جدید  بورس  -۱

 شغل  با   مرتبط  دوره  موضوع  کارمند،   شغل  تغییر  صورت  در  و

 .باشد  وی جدید

 شده  منقضی(  ۹)  ماده  تبصره  موضوع  محرومیت   مدت -۲

 .باشد

  کنندگان   استفاده  از  موظفند  اجرایی   هایهدستگا   -۱۳  ماده 

 قبل   بورس   ادامه  از  انصراف  صورت  در  آموزشیهای  بورس   از

  اجرایی  هایهدستگا   در  خدمت   از  استنکاف  یا   و  دوره  اتمام  از

 تعهدی   اند،   شده  متعهد  که  خدمتی   مدت  انقضای   از  قبل

 دوره  به  مترتب   هایهزینه  کلیه  پرداخت   به  الزام  بر  مبنی

 .نمایند اخذ اجرایی، دستگاه برآورد برابر

 بیماری،)  بینیپیش  غیرقابل   و  اضطراری  موارد   -تبصره

  دستگاه تشخیص با ...(  و غیرمترقبه قهریه، حوادث  تصادف، 

 . باشدمی مستثنی مثبته مدارک به مستند و اجرایی

  مدت   که  آموزشیهای  بورس   از   کنندگان  استفاده  - ۱۴  ماده 

 مدت   برابر  سه  بایدمی  باشد،  ماه  سه  از  بیش  آنها   دوره

  خدمت  تعهد  مربوطه  هایهدستگا   به  بورس   از  استفاده

 .بسپارند 

  جلسه  در  تبصره(  ۱۲)   و  ماده(  ۱۴)  در  دستورالعمل  این

  انسانی   سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شورای  ۲۹/۳/۱۳۸۹  مورخ

 .رسید تصویب  به

 قدمیاری   علیرضا 

 

 آموزشی  های ه دور  به   اعزام   و  کشور  از   خارج  آموزشی های ه دور  پذیرش   نحوه  دستورالعمل 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۰۴/۱۳۹۲/ ۲۳  مورخ  ۹۲/۲۰۰/ ۷۷۳۷  شماره  بخشنامه )

 ۱۳۸۹/ ۲۸/۰۴  مورخ  ۲۱۲۸۵/۲۰۴  شماره  بخشنامه  پیرو

های بورس   توزیع  نحوه  به  مربوط  دستورالعمل  موضوع)

 برداری بهره  و  ساماندهی  منظور  به  ،(کشور  از  خارج  آموزشی

 اجرای  در  و  کشور  از  خارج  آموزشی  هایفرصت   از  مطلوب 

  فوق،  بخشنامه(  ۳)  ماده (  ۴)   تبصره  و(  ۲)  ماده (  ۲)   تبصره

 :گرددمی ابالغ زیر مراتب 

  آموزشی   هایهدور  برگزارکننده  مؤسسات  از   پذیرش   اخذ

 ارائه   کارمند،  یا  اجرایی  دستگاه  توسط  کشور  از  خارج

 هایمسافرت  بر   نظارت  هیأت  به  سفر   مجوز  درخواست 

 دوره  هرگونه  به  اعزام  همچنین  و  دولت   کارکنان  خارجی 

 طبق کههایی دوره استثنای به) عنوان هر تحت  و آموزشی

  از   موافقت   اخذ  به  موکول  ،(گرددمی  برگزار  دوجانبه   قرارداد

  رعایت  با   دوره  شروع  از  قبل  روز  سی  حداقل  معاونت   این

  پیوست   کاربرگ  قالب  در  مذکور  بخشنامه(  ۶)  ماده  «د »   بند

 .باشد می

 الهام غالمحسین

 

 

خارج از کشور در خصوص امکان شرکت    یآموزش  ی هابورس   یع تبصره به دستورالعمل نحوه توز  یکالحاق  

 یآموزش  های هدر دور   ی کارمندان قرارداد 

 کشور(  ی و استخدام  ی سازمان ادار  ۰۲/۱۳۹۶/ ۰۲مورخ    ۱۱۳۲۰۱۲)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه قانون   ییاجرا  هایهدستگا   یهبه  مشمول 

 یخدمات کشور یریتمد

مد  شورای  سرما   یریت توسعه  موخ    یانسان  یهو  جلسه  در 

 ی و استخدام  یسازمان ادار  یشنهادبنا به پ  ۱۳۹۵/ ۲۴/۱۲
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ذ تبصره  الحاق  با  )  یلکشور  ماده  شماره  (  ۴به  بخشنامه 

دستورالعمل )  ۱۳۸۹/ ۲۸/۰۴مورخ    ۲۱۲۸۵/۲۰۴ موضوع 

خارج از کشور( در خصوص   یآموزش   یهابورس   یعنحوه توز

ماده   یلع تبصره ذ)موضو  یقرارداد  دانامکان شرکت کارمن

 یآموزش  هایه( در دوریخدمات کشور   یریت قانون مد  ۳۲

م  برگزار  دوجانبه  قرارداد  طبق  نمود  گردد یکه  . موافقت 

 : گرددیمراتب جهت اجرا ابالغ م

قراردادها  هاییدوره":  تبصره اساس  بر   یمابینف  یکه 

اجرا و    ییدستگاه  مؤسسات  طرف   یخارج  یهاشرکت و 

 یاندازکاربردها و راه  یادگیری  ی،انتقال فنآور  یقرارداد برا

برگزار   یهانظام قرارداد  موضوع  به  گردد، می  مربوط 

ادار  یدارا  یقرارداد  یروهاین سازمان  از  و   یشناسه 

در   یمابینموضوع قرارداد ف  یکه متول   یزن  ورکش   یاستخدام

رات و مقر  ینقوان   یت با رعا  توانندیدستگاه تابعه هستند م

 ".یندها شرکت نما مربوط در آن دوره

 یااکبر اول علی

 

 (60مقررات ماده ) 

 ( ۱۰/۱۳۷۲/ ۱۴)مصوب    یل کارگزاران کشور در ساعات ادار ی ت ادامه تحص ی قانون ممنوع 

ن قانون اشتغال و ادامه به یب ایخ تصویاز تار  -ماده واحده

ران اعم از یا  یاسالم   ی جمهورل کارگزاران شاغل در  یتحص

مجر قوهیقوه  و  مقننه  قوه  نهادهاییقضا ه،  و  انقالب    یه 

کل  یو شرکتها  ی اسالم و  دولت  مؤسساتیتابعه  به    یه  که 

ند در ساعات ینما یکشور استفاده م  یاز بودجه عموم  ینحو

هفته در داخل و خارج کشور ممنوع   یکار  یروزها یادار

ک سال یموقت از خدمت از  ن به انفصال  یباشد و متخلفیم

 شوند. یتا سه سال محکوم م 

ل تمام وقت کارکنان با استفاده از  یادامه به تحص  -۱تبصره  

مرخصیت  ی مأمور تع  ی ا  جانش یی با  این  شرطی ن  به   یشان 

با  همزمان  که  است  اداریتحصمجاز  اشتغال  نداشته   یل، 

ل ی ادامه تحص  یتواند برا یباشند. وزارت آموزش و پرورش م

آموزش پرورش  یکارکنان  مامور  یو  تحصیخود   یلیت 

نمهین ایوقت  بر  مشروط  کند،  صادر  مامورنکهیز  ت  یمدت 

از    یلیتحص حداکثر  خدمت  طول  در  تجاوز   ۳۶آنان  ماه 

اخ )جمله  الحاقینکند.  مصوب    یط  یر  واحده  ماده 

 مجلس( ۱۳۷۶/ ۲۳/۰۹

و    -۲تبصره   رزمندگان  و  باال  به  درصد  پنجاه  جانبازان 

ا متناوباً سابقه حضور در ی اً  یسال تمام متوال  ۳که    ین آزادگا 

از باشند  اسارت داشته  و  اجبهه  قانون مستثنیشمول    ین 

 باشند.یم

له ی مانند وس  یاستفاده از بودجه و امکانات دولت   -۳تبصره  

ل ممنوع  یادامه تحص  یاب و ذهاب برا ینه ایه، راننده، هزینقل

در اموال   یر قانونیغعنوان متصرف  باشد و با متخلف بهیم

 ن و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.یبرابر قوان  یدولت

کشور مسئول   یو استخدام  یسازمان امور ادار  -۴تبصره  

ک بار گزارش یباشد و در هر سه ماه  ین قانون میا  یاجرا

و فرهنگ و   یو استخدام  یادارامور  یونهایس ی کار را به کم

 ند.ی نما یارائه م  ی اسالم  یمجلس شورا یآموزش عال

قبول ی امت  -۵تبصره   به  مربوط  زمان    یازات  تا  کارگزاران 

 باشد. ین قانون محفوظ م یدر ا یاستفاده از مجوزها 

ن قانون حداکثر ظرف مدت یا  یینامه اجرانییآ  -۶تبصره  

 ین قانون توسط سازمان امور اداریب ایک ماه پس از تصوی

ران خواهد  یوزأت  یب هیتصوه و بهیکشور ته   یو استخدام

 د. یرس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه  

صد و هفتاد یک هزار و سیماه  یروز سه شنبه چهاردهم د
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شورا مجلس  دو  تاریتصویاسالم  یو  در  و  خ یب 

 ده است.ینگهبان رس ی د شوراییبه تأ ۱۳۷۲.۱۰.۲۲

 ی اسالم  یس مجلس شورایرئ

 

 نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آیین 

 ( با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۷۳,۰۴,۱۲  )مصوب 

پیشنهاد  ۱۳۷۳/ ۱۲/۴وزیران در جلسه مورخ    هیات به  بنا 

سازمان امور اداری و   ۱۸/۱۲/۱۳۷۲/د مورخ  ۷۵۹۵شماره  

( تبصره  استناد  به  کشور،  قا ۶استخدامی  ممنوعیت  (  نون 

مصوب   اداری   ساعات  در  کشور  کارگزاران  تحصیل  ادامه 

زیر   ۱۳۷۲ شرح  به  را  شده  یاد  قانون  اجرایی  نامه  آیین 

 تصویب نمود: 

در این آیین نامه واژه های اختصاری زیر به جای   -۱  ماده 

 عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند: 

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور    :قانون  -الف

 ۱۳۷۲در ساعات اداری  مصوب 

طی آن دسته از دوره های آموزشی است   :ادامه تحصیل  -ب

ارزش   با  یا  رسمی  تحصیلی  مدرک  اخذ  به  منجر  که 

کارشناسی ا  ، ،کارشناسی  کاردانی  مقاطع  در  ستخدامی 

 ارشد و دکتری می شود.

دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه های مقننه    -ج

،مجریه و قضاییه و نهادهای انقالب اسالمی، شرکتهای تابع  

عمومی   بودجه  از  نحوی  به  که  موسساتی  کلیه  و  دولت 

 استفاده می کنند اطالق می شود. 

افرادی هستند که در کارگاهها به    ن:ارکنان و کارگزاراک  -د

صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از این پس به 

 نامیده می شوند. "کارگزاران "اختصار  

از   -۲  ماده  خارج  در  کارکنان  و  کارگزاران  تحصیل  ادامه 

ساعات اداری یا با استفاده از ماموریت آموزشی  اعم از تمام 

مام وقت  یا مرخصی با رعایت قوانین و مقررات وقت یا غیرت

 مربوط مجاز است.

ماده   -۱  تبصره این  موضوع  ماموریت  یا  مرخصی  اعطای 

منوط به سپردن مسؤولیت یا وظایف فرد ذی نفع به شخص 

 واجد شرایط دیگری است.

اعطای ماموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در   -۲  تبصره

 ربط مجاز است. دوره های آموزشی مصوب مراجع ذی 

 در  شهدا  همسران  -(۱۳۷۵ˏ۰۴ˏ۱۰)الحاقی    -۳  تبصره

 یت آموزشی اولویت دارند. مامور از استفاده

دستگاهها مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ   -۳  ماده 

تصویب این آیین نامه ادامه تحصیل تمام وقت آن دسته از 

کارگزاران و کارکنانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با 

اجازه دستگاه ذی ربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط 

الزم برای ادامه تحصیل آنان فراهم شده است ، با ضوابط 

نون و این آیین نامه تطبیق دهند و پس از تعیین جانشین  قا 

یا  آموزشی  ماموریت  مورد  سازمانی حسب  پست  با حفظ 

 مرخصی اعطا کنند.

امتیازات مربوط به قبولی آن دسته از کارگزاران و   -تبصره

تحصیل  ادامه  مجوز  قانون  تصویب  از  قبل  که  کارکنانی 

کسب کرده اند   ( این آیین نامه را ۱موضوع بند )ب( ماده ) 

 محفوظ است.

پرداخت هرگونه وجه به عنوان فوق العاده ماموریت    - ۴  ماده 

، هزینه ایاب و ذهاب ، هزینه سفر به کارگزاران و کارکنان  
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و  دولتی  نقلیه  وسیله  و  راننده  از  استفاده  همچنین  و 

 اختصاصی به منظور ادامه تحصیل ممنوع است.

وع این آیین نامه مرجع رسیدگی به تخلفات موض   -۵  ماده 

هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری هستند و هیاتهای یاد  

شده پس از رسیدگی حسب مورد نسبت به صدور رای و 

قانون   و  قانون  این  در  شده  بینی  پیش  مجازات  تعیین 

 رسیدگی به تخلفات اداری اقدام می کند.

هرگاه تخلف کارکنان و کارگزاران عنوان یکی از    -۱  تبصره

هیات  جرایم   باشد  داشته  نیز  را  قوانین جزایی  در  مندرج 

برای  را  مراتب  است  مکلف  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 

 رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال کند.

تخلفات    -۲  تبصره به  رسیدگی  نظر  از  که  دستگاههایی 

نامه  آیین  و  اداری  تخلفات  به  قانون رسیدگی  تابع  اداری 

مربوط به خود هستند و به   اجرایی آن نیستند تابع مقررات

جرایم کارگزاران و کارکنان آنها در مرجع مربوط رسیدگی  

می شود و حسب مورد مجازات مقرر در قانون و مجازاتهای 

 دیگر مندرج در مقررات مربوط اعمال می شود. 

ماه   -۶  ماده  سه  هر  مکلفند  قانون  مشمول  دستگاههای 

گزاران شاغل یکبار گزارش کار مربوط به ادامة تحصیل کار

به تحصیل خود را طبق دستورالعمل و فرمهایی که توسط 

کلیه  به  و  تهیه  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 

 دستگاهها ابالغ می شود به سازمان مزبور ارسال کنند.

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی 

 

 ( 63مقررات ماده ) 

 کشوری  خدمات   مدیریت  قانون  نهم   فصل   اجرایی   نامه  آئین

 ( وزیران  هیأت  ۱۳۸۹/ ۱/ ۱۰  مورخ ک ۴۳۹۱۶ت /۲۵۷۹  شماره  تصویبنامه ) 

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 توسعه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا ۱۳/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  درجلسه

  ماده   استناد  به  و  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 وبا  ۱۳۸۶  مصوب  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون  ۶۳

 ت /۱۵۸۷۹۵  شماره  نامهتصویب (  ۱)  بند (  ط)  جزء  رعایت 

  نهم   فصل  اجرایی  نامه  آئین۰۱/۱۰/۱۳۸۶  مورخ   ه۳۸۸۵۶

 : نمودند  تصویب  را قانون این

  با  اجرایی  هایهدستگا   کارمندان  آموزش   نظام   -۱  ماده 

 از   پس  ماه  شش  حداکثر  زیر،  هایویژگی  و  اصول  رعایت 

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   توسط  ،نامهآیین  این  ابالغ

 ابالغ   اجرایی  هایهدستگا   به  و  طراحی  جمهور  رئیس  انسانی

 :شد  خواهد

  رویکرد   بست   کار  جهت   اجرایی  هایهدستگا   هدایت   -الف

 . انسانی سرمایه  توانمندسازی  و  آموزش  در راهبردی

  کارمندان  معنوی  نگرش   و  مهارت  دانش،   افزایش  -ب

 .آنها  به محولههای نقش و  مشاغل با  متناسب 

 مانند   انسانی  منابعهای  نظام  دیگر  با  تعامل  برقراری  -ج

  مشاغل،   بندیطبقه  خدمات،   جبران  انتصاب،  و  ارتقاء

 .کارمندان عملکرد   ارزیابی

  جهت   مدیران  و   کارمندان  درونی   انگیزش  افزایش  -د

 هایهانگیز  ایجاد  و  آموزش   فرآیند  در  تر  فعال  مشارکت 

 .توانمندسازی و آموزش  امر به آنان ترغیب  برای بیرونی

 سرانه   قبیل  از  آموزشی   استانداردهای  کاربست   و  تدوین  -ه

 .مدیران و  کارمندان آموزشی ساعت  و گذاری  سرمایه

  و  آموزشیهای  فعالیت   وها  برنامه  بخشی  اثر  ارزشیابی  -و

 .مختلف سطوح در  توانمندسازی
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 نظام  چارچوب  در   موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۲  ماده 

 معاونت  که  دستورالعملی  اساس   بر  و  کارمندان  آموزش

 ابالغ  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه

 خود  آموزشی  هایبرنامه  و  راهبردها   اهداف،  نمود  خواهند 

  پنج  هایهدور  برای)  مدت   میان  راهبردی،  سطح  سه  در  را

 اجرای   طراحی، (  کسالههاییدوره  برای)  مدت  کوتاه  و (  ساله

 .نمایند ارزشیابی  را آن  نتایج و

 و   آموزش   اعتبارات   اجرایی  هایهدستگا   -۳  ماده 

 ساعت  سرانه  اساس  بر  را  خود   کارمندان  توانمندسازی

 توسعه  معاونت  توسط  که  مدیران   و  کارکنان  آموزش

  شد  خواهد  تعیین  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 .نمایند بینی پیش دستگاه سنواتی بودجه در

  اعتبار   و   صالحیت   تعیین  نحوه  العمل  دستور  -۴  ماده 

  آموزش  مشاوره  خدمات  و  آموزشی  موسسات  و  مراکز  سنجی

  توسعه  معاونت   توسط  آنها،  خدمات   از  مندی  بهره  نحوه  و

 ابالغ  و  تدوین  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 .شد  خواهد

  مهارت   افزایش  هدف  با  که  آموزشی  هایهدور  کلیه  - ۵  ماده 

 نظام  شرط  عنوان  به  شود می  برگزار   کارکنان  توانمندی  و

 . شد خواهد محسوب شغلی انتصاب و  ارتقاء

 مدارک   اخذ  به  منجر  خدمت   ضمن  هایهدور  -تبصره

 . شد نخواهد دانشگاهی

  اخذ   به  منجر  که  آموزشی  بورسهای  توزیع  نحوه  -۶  ماده 

 المللی   بین  موسسات  طرف  از  و  گردد  نمی  دانشگاهی  مدرک

 خواهد   دستورالعملی  اساس   بر  گیردمی  قرار  دولت  اختیار  در

 ابالغ   انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شورای  توسط  که  بود

 .شد  خواهد

 و   آموزش   عملکرد  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۷  ماده 

  سامانه  اساس   بر   را  خود  مدیران  و  کارمندان  توانمندسازی

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   توسط  که   ای

 سامانه   بر   ارزیابی  جهت   گرددمی  تهیه   جمهور   رئیس

 .نمایند منعکس 

 انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  های معاونت   -۸  ماده 

  رئیس   راهبردی   نظارت  و  ریزی برنامه  و  جمهور   رئیس

 .کنندمی نظارت اجرایی هایهدستگا  عملکرد بر  جمهور

  مقام  تائید   به  ۱۳۸۹/ ۰۹/۰۱  تاریخ  در  نامهتصویب   این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست  محترم

 جمهور  رییس اول معاون -محمدرضارحیمی

 

 

 اجرایی   های ه دستگا  ارمندان ک آموزش  نظام 

 ( مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۰/ ۳۰/۱  مورخ  ۱۸۳۴/۲۰۰ بخشنامه )

  ماده  و  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  ۵۸  ماده   اجرای  در

  آموزش   نظام»  مذکور،  قانون  نهم  فصل  اجرایی  نامهآیین  ۲

 برای  زیر  موارد  به  توجه  با   «اجرایی  هایهدستگا   کارمندان

 : گرددمی ابالغ اجرا

 و  مدیران  از  اعم)  پیمانی  و  رسمی  کارمندان  تمامی -۱

  شرکت  و  داشته  قرار  آموزشی  نظام  این  شمول  در(  کارکنان

  آموزشی   هایهدور  در  نیز  معین   کار   قرارداد  کارمندان

  دستگاه   نیاز   و  بخشنامه  این  مفاد  اساس   بر  نظام  این  موضوع

 .است  الزامی اجرایی، 

  اساس   بر  کارمندان  توسط  شده  طی  مصوب های  آموزش  -۲

  شماره  بخشنامه  موضوع)  کارکنان  آموزش   قبلی  نظام

  در   مربوط،  مقررات  و(  ۱۳۸۰/ ۲۸/۱۲  مورخ  ۲۲۵۵۴/۱۰۵

 احتساب  نحوه.  باشدمی  احتساب  قابل  نظام  این  چارچوب
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  این  با  آنها  تطبیق و کارمندان توسط شده طیهای آموزش 

 . شد  خواهد  ابالغ  و  مشخص  نظام های  دستورالعمل  در   نظام 

 بند   و  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون  ۵۶  ماده  اجرای  در -۳

  آموزش  برنامه  و  سامانه  کارکنان،  آموزش  نظام  الف/۴

  پس  و   طراحی  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز  توسط  مدیران

 رییس   انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   تأیید  از

 .شد خواهد ابالغ اجرایی هایهدستگا  به  جمهور

  همکاری  با   است   موظف  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز -۴

  مدرسان   صالحیت   تعیین  منظور   به  اجرایی  هایهدستگا 

 کارمندان،   آموزش   نظام  در  شده  بینی پیشهای  آموزش 

 تشکیل   و   مدرسان   ارزیابی  و   سنجش  آموزش،  به  نسبت 

 . نماید اقدام  مدرسان اطالعاتی بانک

 و  عمومی  هایهدور  نیاز  مورد  آموزشی  محتوای  و  مواد  -۵

 استاندارد   صورت  به  عمومی  مشاغل   و  مدیران  فرهنگی،

 استفاده   برای  دولتی   مدیریت   آموزش   مرکز  توسط 

 . شودمی تدوین و تهیه اجرایی، هایهدستگا 

 مفاد   و  کارمندان  آموزش   فرآیندهای  ارزشیابی  و  نظارت -۶

  راهبردی   معاونت   عهده  بر  آموزشی   نظام  این  در  مندرج

 انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت  انسانی  منابع

 تا   مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   و  بوده  جمهور   رییس

 تعیینهای  چارچوب  اساس   بر  را  خود  عملکردهای  گزارش 

 .نمایند ارائه معاونت  این به شده

  نظام  و  بخشنامه  این  با  مغایر  مقررات  وها  بخشنامه -۷

 . گرددمی اعالم ملغی آن، پیوست

 مقام   باالترین  عهده  بر  بخشنامه  این  اجرای  حسن  مسئولیت 

 .باشدمی اجرایی دستگاه

 آموزش   نظام کلیات :  اول   بخش 

 اصطالحات  و تعاریف - ۱  ماده 

 است شوریک خدمات مدیریت  قانون منظور: قانون

  قانون   ۵  ماده  موضوع   اجرایی  هایهدستگا :  اجرایی  دستگاه

 آن  ۱۱۷ ماده  مستثنیات رعایت  با 

 سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت :  مدیریت   توسعه  معاونت

 جمهور   رییس  انسانی

 آموزشی های  فعالیت   و ها  برنامه  تمامی:  کارمندان  آموزش

 در  مدیران  و  ارمندانک  آموزش   نظام  چارچوب   در  هک  است 

 توانمندی   و  شایستگی  سطح  بهبود  و  افزایش  راستای 

  منظور  به  معین  ارک  انجام   یا   و  پیمانی  رسمی،  ارمندانک

 و  طراحی  اجرایی  هایهدستگا   ارآمدیک  و  وریبهره  ارتقاء

 . گرددمی اجرا

 تبصره   اجرای  در   که  افرادی:  معین  کار  قرارداد  کارمندان

  یا  و  شوندمی  گرفته  کار  به  کشوری  خدمات  قانون   ۳۲  ماده

 ۱۵/۱۲/۱۳۸۴  مورخ  هـ۳۴۶۱۳ت /۸۴۵۱۵  مصوبه  اساس   بر

 .اند گردیده وضع تبدیل وزیران هیأت

  آموزش  لیک  ارهایک   راه  و  ردها کروی   به:  آموزش   راهبرد

 ک ی  آموزشی  اهداف  تحقق  چگونگی  هک  گرددمی  اطالق

 . نمایدمی تعریف را اجرایی دستگاه

 خارجی   دولت   ک ی  هک  است  انیکام  و  فرصت :  آموزشی  بورس 

 اسالمی   جمهوری   دولت   اختیار  در  المللی  بین  مؤسسه  یا   و

 اجرایی   هایهدستگا   مدیران  و  ارمندانک   و  دهدمی  قرار  ایران

  آموزشی   دوره  چند  یا   کی  در  آن  از  استفاده  با   توانندمی

  یا   جاری  وظایف  و  شغل  با   هک  شورک   از  خارج  مدت  وتاهک

 مهارتهای   و  دانش  افزایش  موجب   و  داشته  ارتباط  آنان  آینده

 . نمایند  ت کشر  گردد،می آنان شغلی

 آموزشی های  فعالیت   و   اقدامات  مجموعه:  آموزش   برنامه

  آموزشی  راهبردهای  و  اهداف  براساس   هک  است   هدفمند 

 مدت   میان  راهبردی،  سطح  سه  در   اجرایی  دستگاه

 .شودمی طراحی(  ساله یک ) مدت کوتاه و( پنجساله)

  فعالیت  یک  نمودن  محول  و  انتقال :  آموزش   سپاری  برون

  آن   خارج  منبع  یک  به  سازمان   یک  داخل  را  آموزشی   خاص
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  آموزش   سپاری   برون  را   منبع  آن  توسط   آن   اجرای  و

 .گویندمی

 و   مدیریتیی  هاپست   عناوین  تمامی:  ایحرفه  مدیران 

های  سمت   استثنای  به   اجرایی،  هایهدستگا   سرپرستی

 خدمات   مدیریت   قانون  ۷۱  ماده  موضوع  سیاسی  مدیریت

 . شوندمی تلقی ایحرفه مدیران آنان، همطراز و کشوری 

 که  آموزشیهای  فعالیت   وها  برنامه  تمامی:  مدیران   آموزش

های مهارت  بهبود  و  ایجاد  و  دانش  و  بینش  افزایش  منظور  به

  و   ایحرفه  مدیران  معنوی  تعالی  و  ادراکی  و   انسانی  فنی،

 با   مدیران  و  کارمندان   آموزش   نظام  چارچوب  در  مقامات، 

  مدیران   آموزش   اجرایی  هایبرنامه  و  سامانه  به  عنایت 

 .گرددمی اجرا و طراحی

 ه ک  است   شغلیهای  آموزش   از  لیکش:  پودمانی  آموزش

  هم   از  جدا  و  مستقل   مهارتهای  قالب   در  شغلی  تخصصهای

 مهارت  آموزشها،   از  کهری   و  شد  داده  آموزش   ارمندانک  به

 نارک  در  حال   عین  در  و  ندکمی  ایجاد  را  خاصی  پاداش   و

  جدید  دانش   یا  و  مهارت  کی   ایجاد  به   منجر  پودمانها  سایر

 .گرددمی تر  جامع  و

  ارتباطی  و  فنی  شناختی،  ظرفیت   و  توانایی:  شغلی  مهارت

 طریق  از  خدمت   سنوات  طی  در  کارمندان  توسط  شده  کسب 

  وظایف  دقیق  و  درست   انجام  موجب   که  تجربه  یا   آموزش

 . گرددمی شغل یک

  کارمندان  آموزش   راهبردهای  و  اهداف  اصول،  -۲  ماده 

 :است  ذیل بندهای  شرح به دولت 

 :دولت  کارمندان  آموزش  بر حاکم اصول -الف

 اجزاء  بین  درونی  ارتباط  برقراری:  سیستمی  نگرش   اصل -

 آموزش  نظام  بین  بیرونی  ارتباط  و  طرف  یک  از  آموزش   نظام

 انسانی منابع مدیریت های نظام  سایر با 

 آموزشی   نیازهای  تمامی  گرفتن  نظر  در:  جامعیت   اصل -

 شغلی  عمومی،  هایهجنب   در  اختصاصی  و  عمومی   مشاغل

 .ها دوره  ساختار در مدیریتی و

  و ها  آموزش   بازطراحی  و  بازنگری:  تغییرات  به  توجه  اصل -

های  پیشرفت   و   تحوالت  تغییرات،  بر  مبتنی  آنها   استمرار

 .روز فنآوری و  علمی

 و   راهبردها   اهداف،  همسوسازی:  راهبردی  نگرش  اصل -

 انداز،   چشم   باها  دستگاه  کارمندان   آموزش   هایبرنامه

  و   ملی  توسعه  هایبرنامه  و   کالن  مشی  خط  وها  هدف

 .سازمانی

  مؤسسات   و  مراکز  مشارکت :  مشارکت  و  همکاری  اصل  -

 و  آموزش   فرآیند  در  دولتی  پژوهشی  و   آموزشی

 .دولت  کارمندان  توانمندسازی

 بررسی   و   شناسی  آسیب :  مستمر  بازخورد  و   اصالح  اصل

 الزم  بازخوردهای  نمودن  فراهم  و  آموزش  نظام  مستمر 

 آن  بازنگری و  اصالح جهت 

 دولت  کارکنان آموزش  کالنهای  هدف -ب

 از   دولتی  خدمات  ارائه  در  ارائیک  و  اثربخشی  افزایش -۱

 مشاغل متصدیان مهارتهای و  دانش بینش، توسعه طریق

 طریق   از  دولتی  بخش  انسانی  سرمایه  یفیک  سطح  ارتقاء  -۲

 دولت  ارمندانک مهارت و  دانش  توانایی، سطح افزایش

  نسبت  مدیران و  کارکنان اعتقادات و باور سطح افزایش -۳

 اسالمیهای ارزش  به

 ابعاد  از  دولت   ارمندانک  عمومی  هایآگاهی  توسعه -۴

 اجتماعی و فرهنگی مختلف

ها  نقش  مؤثر  ایفای  جهت   مدیران  توسعه  و  توانمندسازی -۵

 مدیریتی وظایف و

 و   مهارت  دانش،  بعد  از  دولت   ارمندانک  سازی  آماده  -۶

 باالتر شغلی  هایهرد به ارتقاء برای شغلیهای  شایستگی

 مبنای  بر   سازمانی  فرهنگ  و   اسالمی  اخالق  توسعه -۷

 انسانی  روابط بهبود  و انسانی کرامت  و انسانیهای ارزش 
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 نگرش  و   مهارتها   دانش،  سطح  ارتقاء  و  روزآمدسازی -۸

 کارمندان  بصیرتی و معنوی

 دولت کارمندان آموزش  راهبردهای -ج

 های برنامه  سازی  همسو  راهبردی  نگرش   ایجاد -۱

 راهبردی  اهداف  با   انسانی  منابع  توسعه  و  توانمندسازی

  سازمان 

  آموزش   فرآیند  عناصر  بین  تعامل  و   پارچگیکی  ایجاد  -۲

 تعاملی -فرآیندی  ردکروی بعنوان

  و  آموزشیهای  فرصت   وها  برنامه  بین   تناسب   ایجاد -۳

 از  اجتناب و سازمانی و شغلی آموزشی  نیازهای با  یادگیری

 غیرضرورهای آموزش 

 و   مهارتی  مادی،  معنوی،  رشد  و  خودسازی  انگیزه  ایجاد -۴

 خودکنترلی صورت به کارکنان  دانشی

 و   توانمندسازی  به  مدیران  اعتقاد  و  باور  سطح  ارتقاء -۵

 آموزش طریق از انسانی سرمایه ارتقاء

  و   آموزشیهای  فرصت   وها  برنامه  اثربخشی  افزایش -۶

 مختلف سطوح در یادگیری

 سازمانی   برون  و   درون های  ظرفیت   و   منابع  از  استفاده -۷

 آموزشی  خدمات تأمین و تعیین در

  و  مدیریت   در  المللی  بین  و  ملی   استانداردهای  اربردک -۸

 آموزش فرآیند  راهبری

های فنآوری  و  روشها  و ها  مدل  ردها،کروی  از  استفاده -۹

 آموزش ارزشیابی و اجراء مدیریت،  نوین

  های هدستگا   به   آموزش   مدیریت   اختیار   واگذاری -۱۰

 آنها اجرایی توانمندی براساس اجرایی

 اربردی ک و مدت وتاهکهای آموزش   ردکروی بر زکتمر -۱۱

 و   اجرایی  هایهدستگا   آموزشیهای  فعالیت   بر  نظارت -۱۲

 آموزش عملکرد از بازخورد اخذ

  کارکنان   آموزش   راهبردی   و   مدیریت   ساختار :  دوم   بخش 

 دولت 

  آموزشی،   ریزیبرنامه  آموزشی،   گذاری  مشی  خط  -۳  ماده 

  فرآیند   چهار  آموزشی،   ارزشیابی  و  نظارت  و  اجرایی  مدیریت

 است   اجرایی  هایهدستگا   در  ارمندان ک   آموزش   چرخه  اصلی

  آموزش   راهبری  و  مدیریت  ساختار  آنها  مجموعه  هک

 . دهندمی یلکتش  را ارمندانک

 استاندارد  براساس   موظفند  اجرایی   هایهدستگا  -۱-۳

 های هدستگا   در  ارمندانک  آموزش  راهبری  و  مدیریت

 گذاری   مشی  خط  شامل  آموزش   چهارگانه  فرآیند   اجرایی، 

 و  نظارت  و  اجرایی  مدیریت   آموزشی،  ریزیبرنامه  آموزشی،

 .نمایند سازی مستند و طراحی را آموزشی ارزشیابی

  ارمندان ک  آموزش   راهبری  و   مدیریت   استاندارد:  تبصره

 و   طراحی  معاونت   این  توسط  متعاقباً  اجرایی  هایهدستگا 

 .شد  خواهد ابالغ اجرایی هایهدستگا  به  تصویب  از پس

 در   کارمندان  آموزش   کالن  مدیریت   و   سیاستگذاری -۲-۳

 ریاست  به   وابستههای  سازمان  از  اعم)  اجرایی  هایهدستگا 

 بر(  آنها   به  وابستههای  سازمان  وها  وزارتخانه  جمهوری،

  از   "توانمندسازی   و   آموزش   راهبری  کمیته"  عهده

 ستاد   در  اداری  تحول  شورای   زیرمجموعه  فرعی  هایکمیته

 در   "توانمندسازی  و  آموزش  اجرایی  کمیته"  و  دستگاه

 :باشدمی زیر وظایف و اعضاء ترکیب  با ها استان

  و   آموزش   اجرایی   و  راهبردی   های کمیته   اعضاء 

 توانمندسازی 

 توانمندسازی و آموزش  راهبری کمیته اعضاء  -

  به   دستگاه  کارمندان   آموزش   مسؤول  مقام  باالترین -۱

  و  مالی  و  اداری  معاون  آموزش،  معاون)  کمیته  رییس  عنوان

 (مشابه عناوین یا 

 عناوین  یا   دستگاه  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش   مدیر -۲

 کمیته دبیر عنوان به مشابه
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 ناظر   و  عضو   عنوان  به  مدیریت   توسعه  معاونت   نماینده -۳

 کمیته

 عضو   عنوان  به  دستگاه  انسانی  منابع  و  اداری  امور  مدیر -۴

 باشد  اداری  حوزه  در  آموزش   وظیفه  که   صورتی  در)  کمیته

 (.بود خواهد یکی ۴ و ۲ ردیف

 کمیته عضو  عنوان  به دستگاه مالی امور مدیر -۵

 اجرایی  دستگاه  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش   مدیر -۶

 عضو  و  دستگاه  آن  نماینده  عنوان  به  مشابه  عناوین  یا   وابسته

 طور  به  آموزش   راهبری  کمیته  فاقد  که   صورتی  در)  کمیته

 (.مورد  حسب   باشند مستقل 

 عنوان   به  اجرایی  دستگاه  آموزش   کارشناسان  از  نفر  یک  -۷

 انسانی  منابع   توسعه  و  آموزش   مدیر  انتخاب   به   کمیته  عضو

 مشابه عناوین یا 

 تخصصی  سازمانی  واحدهای  نمایندگان  یا  مدیران -۸

 (مرتبط موضوعات اساس  بر و مورد حسب )ها دستگاه

  اعضاء   تأیید   با   توانند می  اجرایی  هایهدستگا   نیاز،  صورت  در

  تا   ۱  بندهای  بر  عالوه  دیگری   مسؤول  مقام  یا   افراد  کمیته،

 .نمایند تعیین کمیته عضو  عنوان  به را ۸

 توانمندسازی  و آموزش  راهبری کمیته وظایف -

 و  آموزش های  استراتژی  و  اهداف   تعیین  و  بررسی -۱

 اجرایی دستگاه کارمندان  توانمندسازی

 بر   که  دستگاه  آموزشی   نیازهای  نهایی  تأیید  و  بررسی -۲

 . است  گرفته  صورت  فرد و شغل سازمان، تحلیل اساس 

 و  کارمندان  آموزشی  هایبرنامه  تصویب   و   بررسی -۳

 پنجساله  و  ساالنه راهبردی،  برنامه از اعم دستگاه  مدیران

  و   آموزش   نیاز  مورد  اعتبارات  پیشنهاد  و  بررسی -۴

  آموزشی   برنامه  اساس   بر  مدیران  و  کارمندان   توانمندسازی

 سنواتی بودجه در بینی پیش برای  مصوب

  آموزشی   اعتبارات  کرد  هزینه  پیگیری  و   بررسی -۵

 و  آموزش   برای  دستگاه  سنواتی  بودجه  در  شده  بینیپیش

 مصوب   هایبرنامه اساس  بر  توانمندسازی

 مورد   آموزشی  هایرویه  و ها  دستورالعمل  تأیید  و  بررسی -۶

 اجرایی دستگاه نیاز

 های هدور  نیاز  مورد  آموزشی  مواد  و  محتوا  تأیید  و  بررسی -۷

  اساس   بر  الکترونیکی  و  چاپی  صورت  به  آموزشی

 مصوب   آموزشیهای سرفصل

 و   مطالعاتیهای  طرح  و ها  پروژه  تصویب   و   بررسی -۸

 .توانمندسازی و آموزش  کاربردی

 استانی  واحدهای  و   دستگاه  ستاد  اختیار  تعیین  و  بررسی -۹

 و  آموزشی  هایبرنامه  اجرای  و   ریزیبرنامه  برای

 کارمندان  توانمندسازی

  دستگاه   آموزشی   هایهدور  خصوص  در  گیری  تصمیم -۱۰

 . گردد اجرا  باید ای منطقه  یا  ملی  صورت به که

  مورد )  مشاور  یا   و  مجری  مؤسسات  انتخاب   بر  نظارت -۱۱

 و   اجرا  و  طراحی  نیازسنجی،  حوزه  در(  توسعه  معاونت   تأیید

 آموزشی ارزشیابی

 کارهای   و  ساز  از  برخورداریهای  سیاست   تعیین -۱۲

 مقررات و  قوانین  چارچوب در انگیزشی

  و   کارمندان  دوم  نوع  نامه  گواهی  اولیه  تأیید  و  بررسی -۱۳

  کارمندان   آموزشی  پرونده  با   گواهینامه  اخذ  شرایط  تطبیق

  اساس   برها  نامه  گواهی  تأیید  و  بررسی  راهکارهای  تعیین  و

 برای   مدیریت   توسعه  معاونت   به  آن  ارسال  و   آموزش   نظام

 گواهینامه صدور و تأیید

 و   آموزش های  فعالیت   و  عملکرد   بر  نظارت  -۱۴

 مستقر   آموزش  اجرایی  هایکمیته  و  دستگاه  توانمندسازی

 .ادواری گزارشات اخذ و استان در

 مدیریت  توسعه  معاونت  به  کمیته  جلسات  صورت  ارائه -۱۵

 (دبیرخانه توسط) جمهور رییس انسانی سرمایه و
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  آموزش  نظام  اساس   بر  که  وظایفی  سایر  انجام -۱۶

  پیشنهادی   موارد  یا   و  شود می  مشخص  مدیران  و  کارمندان

 توانمندسازی  و  آموزش   حوزه  در  اجرایی  دستگاه  سوی   از

 .کارکنان

 توانمندسازی  و  آموزش   اجرایی   کمیته   اعضاء 

 کمیته رییس عنوان به استانی دستگاه مقام باالترین -۱

  استانی  دستگاه  انسانی  منابع  توسعه  و   آموزش   مسئول -۲

 کمیته دبیر عنوان به مشابه عناوین یا 

 هااستانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت   نماینده -۳

 کمیته ناظر و عضو

 عنوان  به  استانی  دستگاه  انسانی  منابع  و  اداری  امور  مدیر -۴

  امور  حوزه  در  آموزش  وظیفه  که   صورتی  در)  کمیته  عضو

 ( بود  خواهد یکی ۴ و ۲ ردیف باشد اداری

 عنوان  به  استانی  دستگاه  آموزش   کارشناسان  از  نفر  یک  -۵

 کمیته عضو

 سازی توانمند   و  آموزش   اجرایی   کمیته   وظایف 

 استانی  دستگاه  ساالنه آموزشی  نیازهای تأیید و بررسی -۱

 واحد  نیاز  مورد  کارمندان  آموزشی  اعتبارات  بینی پیش -۲

 مصوب  آموزشی سرانه اساس  بر  استانی

 مبنای   بر   آموزشی  هایهدور  اجرای  برای  ریزی برنامه -۳

 سوی   از  شده  اعالم  هایبرنامه  وها  مشی  خط  ها،سیاست 

 راهبری کمیته

 حوزه   در  مشاور  و  مجری  مؤسسات  انتخاب  و  بررسی -۴

  صالحیت  که  آموزش   ارزشیابی  و  اجرا  طراحی،  نیازسنجی،

 .است  رسیده تأیید به  آنها  فنی و تخصصی

  در   آموزش   حوزه  در  راهبری  کمیته  تصمیمات  اجرای -۵

 استان 

 ارائه   و  استان  در  آموزش های  فعالیت   و  عملکرد  بر  نظارت -۶

 راهبری   کمیته  به  استانی  واحدهای  عملکرد  از  گزارشات

 آموزش

  برای  کارمندان  آموزشی  هایهپروند  اولیه  تأیید  و  بررسی -۷

  و  آموزش   راهبری  کمیته  به  اعالم   و  دوم   نوع  گواهینامه  اخذ

 .دستگاه مرکزی ستاد  توانمندسازی

 دولت   کارکنان   آموزش   فرآیند :  سوم   بخش 

 مراحل  شرح  به  دولت   کارمندان  آموزش   فرآیند  -۴  ماده 

 : باشدمی ذیل

 آموزشی گذاری مشی خط -الف

  دولت   ارمندان ک   آموزش   النک   راهبردهای  و  اهداف  تعیین

 : پذیردمی صورت زیر شرح  به

 بر  دولت   ارمندانک  آموزش   النک  راهبردهای  و  اهداف -۱

 اداری،  نظام های  سیاست   ساله،  بیست   انداز  چشم   اساس 

 راهبردهای  همچنین  و   کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 

 مدیریت،  توسعه  معاونت   توسط  انسانی  منابع  حوزه  در  دولت 

  ابالغ  اجرایی  هایهدستگا   به  اجرا  جهت   و  تدوین  تعریف،

 .شود می

 و  اهداف  براساس   موظفند   اجرایی  هایهدستگا  -۲

 توسعه  معاونت  توسط  شده  ابالغ  آموزش   النک   راهبردهای

 را  خود  دستگاه  آموزش   راهبردهای  و  اهداف  مدیریت،

 آموزش،   راهبری  ی  میتهک  در  تصویب   از  پس  و  تدوین

 .نمایند عملیاتی

 آموزشی ریزیبرنامه و طراحی -ب

 دو  شامل  کارمندان  آموزشی  ریزیبرنامه  و  طراحی  مرحله

 :است  زیر اصلی  فعالیت 

  اجرایی  هایهدستگا :  ها   آموزش   طراحی  و  نیازسنجی -۱

  نیازهای   آموزش،  راهبردهای  و  اهداف  براساس   موظفند 

  را   مدیران   و  ارمندانک  فردی   و  شغلی  سازمانی،  آموزشی

  پودمانهای   وها  دوره  آنها  نمودن  مرتفع  برای  و  شناسایی
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 و   نیازها   مستمر   طور  به  و   نموده  طراحی  متناسب   آموزشی

 . کنند روزآمد راها  دوره

 ریزی برنامه  مرحله  دومین:  آموزش   هایبرنامه  تدوین -۲

 دستگاه   آموزشی  هایبرنامه  تدوین  و   طراحی  آموزشی،

 سه  در  باید  اجرایی  دستگاه  آموزش   عملیاتی   برنامه.  است 

  در.  گردد  طراحی  سالهک ی  و  پنجساله   راهبردی،   زمانی  بازه

 کالن   راهبردهای   و  اهداف  باید  آموزشی،  هایبرنامه  طراحی

  آموزش  راهبردهای   و  اهداف  دولت،  کارمندان  آموزش

  کارمندان  ای  توسعه  و  آموزشی  نیازهای  و  دستگاه  کارمندان

 .گیرد قرار توجه مورد  مدیران و

 کمیته  تصویب   از  پس  اجرایی  دستگاه  آموزش   هایبرنامه -

 . شودمی ابالغ آموزش  واحد به اجرا جهت  آموزش  راهبری

 ها آموزش  اجرای -ج

  و   آموزش   شده  تدوین  هایبرنامه  راهبری  و  مدیریت

 اجرای   برای  کافی  منابع  و  امکانات  نمودن  فراهم  چگونگی

 صورت   آموزش  فرآیند  از  مرحله  این  در   آموزشی  هایهدور

 .گیردمی

  مسؤولیت  اجرایی،  دستگاه  آموزش  متولی  سازمانی  واحد

  راهبری  کمیته  نظارت  تحت   را  آموزش   هایبرنامه  اجرایی

 .داشت  خواهد عهده بر دستگاه آموزش

 آموزشی  ارزشیابی و نظارت -د

 در   کارکنان  آموزش   نظام  فرآیند  اجرای  کیفیت   بر  نظارت -

  باشدمی  مدیریت   توسعه  معاونت   با   اجرایی  هایهدستگا 

 اثربخشی   و  آزمون  مدرسین،  آموزشی،  محتوای  فرآیندها،)

 (.ها دوره

 فراگیر،   از  ارزشیابی)  آموزشی  هایبرنامه  ارزشیابی -

 بررسی   اجرایی،   مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از  ارزشیابی

  دستگاه   عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایبرنامه  اثربخشی

 .باشد می اجرایی

  کارمندان   آموزش   فرآیند  به  مربوطهای  دستورالعمل -

 تهیه   مدیریت  توسعه  معاونت  توسط(  الذکرفوق  فرآیندهای)

 .شد  خواهد ابالغ و

 مدیران  و  کارمندان های  آموزش   ساختار :  چهارم   بخش 

  نوع   از  دولت   کارمندان  آموزشی   هایهدور  -۵  ماده 

 اجرا،  زمان   به  عنایت   با   و  بوده   مدت  کوتاههای  آموزش 

 :شوندمی بندیطبقه ذیل شرح به آنها  محتوای و ماهیت 

 خدمت  بدو شغل  تصدی و  توجیهیهای آموزش  •

 شغلیهای آموزش  •

 آزمایشی  استخدام  کارمندان ویژههای آموزش  -

 شغلی ارتقای های آموزش  -

 معین کار قرارداد تمدید ویژههای آموزش  -

 ( آموزشی بورس ) کشور از خارج مدت کوتاههای آموزش  -

 عمومی  و  فرهنگیهای آموزش  •

 مدیرانهای آموزش  •

 خدمت بدو شغل  تصدی و توجیهیهای آموزش  -۱-۵

 -۱  هدف  دو  با   که  گرددمی  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

  وظایف   و  اهداف  با   جدیداالستخدام  کارمندان   ساختن  آشنا 

 مقررات  و  قوانین  آنها،  خدمت   محل  اجرایی  دستگاه

  حقوق  کشوری،   خدمات  مدیریت   قانون  کلیات  استخدامی،

  جمهوری   نظام  اساسی  قانون  کار،  محیط  شغلی،   و   فردی

 شغلیهای  توانایی  ایجاد  -۲  و   اداری  نظام  و   ایران  اسالمی 

  توسط  شغل   تصدی  برای  نیاز  مورد(  نگرش  و  مهارت  دانش،)

 در (  قراردادی  و  پیمانی  رسمی،)  جدیداالستخدام  کارمندان

  حکم  صدور.  گرددمی  اجرا  و   طراحی  خدمت   به  ورود  بدو

 این  طی  به  منوط  جدیداالستخدام  کارکنان  کارگزینی

 . هاست  آموزش

 :هدف -
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 و  اداری  نظام  با   کارمند  سالم  ارتباط  گذاری  پایه -۱

 .کند می آغاز آن در را خود کار فرد که است دستگاهی

 کارمندان   در  اولیه  شغلی  نگرش   و  مهارت  دانش،  ایجاد -۲

 .شغل تغییر  یا   خدمت   به ورود بدو در شغل  تصدی جهت 

 نظام  زمینه  در  عمومیهای  آگاهی:  دوره  محتوای -

  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  ایران،  اسالمی  جمهوری

 و   راهبردها   اصول،  و  اداری  نظام  دولت،  تشکیالت  ایران،

  با  آشنایی  استخدامی،   مقررات  و   قوانین  آن،  بر  حاکم  اهداف

 های برنامه  با   آشنایی   کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون

 با   آشنایی  آن،  بر  حاکمهای  سیاست   و  اصول  و  توسعه

 قرار   کارمندان  که  محیطی  و  حقوق  ،ها مسؤولیت   وظایف، 

 روابط  و  کارگزاری  اخالق  شود،  کار  به   مشغول  آن  در   است 

 تخصصی   نگرش   و  مهارت  دانش،  و  کار  محیط  در  انسانی

 . خدمت   به ورود بدو در شغلی  وظایف انجام برای نیاز مورد

  توسعه   معاونت :  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسؤول -

 تصدی های  آموزش   و  توجیهی  آموزش   بخش  در  مدیریت

 .شغل احراز شرایط  اساس  بر شغل

 صدور  از  قبل  خدمت  به  ورود  بدو:  دوره   برگزاری  زمان  -

 کارگزینی حکم

 پیای   رسمی،  کارمندان   کلیه  برای:  دوره  در  شرکت  -

 صدور.  است   الزامی  قراردادی  کارمندان  و  جدیداالستخدام

 توجیهی های  آموزش   طی  از  قبل  افراد  کارگزینی  حکم

 . است  ممنوع

 :دوره  مجری -

  پژوهش   و  آموزش   دفاتر  دولتی،  مدیریت   آموزش   مرکز -۱

های آموزش   برای  اجرایی  هایهدستگا   و   ها استانداری

 توجیهی

 صالحیت   تأیید  مؤسسات  و  مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا  -۲

 شغل تصدیهای آموزش  برای شده

 غیرحضوری  یا  و  حضوری: دوره اجرای  روش  -

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  ۶۰)%   نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 شغلیهای آموزش  -۲-۵

 : شوندمی تقسیم دسته  چهار به شغلیهای آموزش 

 آزمایشی  استخدام  کارمندان ویژههای آموزش  -۱

 شغلی ارتقای های آموزش  -۲

 معین کار قرارداد تمدیدهای آموزش  -۳

 کشور  از خارج مدت کوتاههای آموزش  -۴

 آزمایشی  استخدام  کارمندان ویژههای آموزش  -۱-۲-۵

 ایجاد   منظور  به  که  شودمی  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

 طول   در  آزمایشی  کارکنان  شغلی  نگرش   و  مهارت  دانش،

ها آموزش   این  طی  و  گرددمی  ارائه  آزمایشی  استخدام  دوران

  قطعی،  رسمی  به  آزمایشی  استخدام  وضع  تبدیل  برای

 . است  الزامی

 و   شغلی  نگرش   و  مهارت  دانش،  توسعه  و  ایجاد:  هدف  -

 سازمانی   وظایف   وها  مأموریت   از   کارمندان  تحلیلی  شناخت

 توسعه   با   رابطه  در   راهبردی  گیری  جهت   منظور  به  شغلی   و

 شغلی عملکرد 

 شغل نیاز مورد  مهارت و دانش: دوره  محتوای -

  بر   اجرایی  هایهدستگا :  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسؤول -

 مشاغل  و  سازمانی  تخصصی  وظایف  و ها  مأموریت   اساس 
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 طراحی  و  نیازسنجی  مسؤول  آزمایشی  استخدام  کارمندان

 . هستندها دوره این

 آزمایشی  خدمت   دوره  طول  در:  دوره  برگزاری  زمان  -

 کارمندان 

 حاکمیتی   مشاغل  در  که  کارکنانی  برای:  دوره  در  شرکت  -

 آزمایشی،   ساله  سه  دوره  اتمام  از  قبل  شوندمی  استخدام

 . است  الزامیها دوره این گذراندن

  مؤسسات   و  مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا :  دوره  مجری -

 مدیریت توسعه معاونت  تأیید مورد  آموزشی

  مبنای  بر  غیرحضوری  یا   حضوری:  دوره  اجرای  روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت 

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 شغلی  ارتقاءهای آموزش  -۲-۲-۵

های توانایی  که  شود می  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

 رسمی،   کارکنان  نیاز  مورد(  نگرش   و  مهارت  دانش،)  شغلی

  وظایف   صحیح  انجام  منظور  به  را  معین  کار  قرارداد  و  پیمانی

 ارتقاء  و  نمایدمی فراهم شغلی مسیر  طول در ارتقاء  و شغل

  کار  معین  کار  قرارداد  و  پیمانی  قرارداد  تمدید  و  آنها   شغلی

 .هاست  آموزش  این طی به منوط

 در   شغلی  نگرش   و  مهارت  دانش،  توسعه  و  ایجاد:  هدف -

 کردن  روزآمد  و  اختصاصی  و   عمومی  مشاغل  متصدیان

 در  آوری  فن  و  علمی  تغییرات   به  توجه  با   آنانهای  توانایی

 کارمندان  شغل مسیر طول

 نیاز  مورد  شغلی  نگرش  و  مهارت  دانش،:  دوره  محتوای -

 شغلی هایرتبه

 :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

 مشاغل  وظایف  شرح  اساس   بر   مدیریت   توسعه  معاونت  -۱

 مشاغل  شغلی  هایرتبه  از  یک  هرهای  آموزش   عمومی، 

 توانندمی  اجرایی  هایهدستگا .  نمایدمی  طراحی  را  عمومی 

 توسعه   معاونت   توسط  شده  طراحیهای  آموزش   بر  عالوه

  خصوص   در  را  خود  اختصاصی   آموزشی  نیازهای  مدیریت،

 راهبری   کمیته  تصویب  از  پس  و   طراحی  عمومی  مشاغل 

 . نمایند اجرا توانمندسازی و آموزش

 وظایف  شرح  اساس   بر  موظفند  اجرایی  هایهدستگا  -۲

  و  طبقات  از  یک  هر های  آموزش   اختصاصی،  مشاغل 

  تصویب  به  و  طراحی  را  اختصاصی  مشاغل  شغلی  هایرتبه

 . برساند آموزش  راهبری کمیته

  اساس  بر   مستخدم  خدمت   طول  در:  دوره   برگزاری  زمان -

 کارمندان  شغلی هایرتبه  در  شغلی مسیر

  پیمانی   و  رسمی  کارمندان  کلیه  شرکت :  دوره  در  شرکت  -

 .است الزامی شغلی رتبه اساس  برها آموزش  این در

  مؤسسات   و  مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا :  دوره  مجری -

 مدیریت توسعه معاونت  تأیید مورد  آموزشی

  مبنای  بر  غیرحضوری  یا   حضوری:  دوره  اجرای  روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت 

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -
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 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 معین کار قرارداد تمدیدهای آموزش  -۳-۲-۵

 منظور  به   که  شود می  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

  برای  نیاز  مورد(  نگرش   و  مهارت  دانش، )  شغلیهای  توانایی

 تمدید .  گرددمی  اجرا  و   طراحی  معین  کار  قرارداد  کارمندان

 .هاست   آموزش  این طی به منوط کارکنان  اینگونه قرارداد

 کارمندان   در  شغلی  نگرش   و  مهارت  دانش،  ایجاد:  هدف -

 .معین کار قرارداد

 نیاز  مورد  تخصصی  نگرش   و  مهارت   دانش، :  دوره  محتوای -

 شغلی   وظایف انجام

  بر   اجرایی  هایهدستگا :  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسؤول -

 نیاز  مورد  توانمندسازی  و  مشاغل   وظایف  شرح  اساس 

 معین کار قرارداد کارمندان

 کارمندان   خدمت  حین: دوره  برگزاری  زمان -

 معین  کار  قرارداد  کارمندان  کلیه  شرکت :  دوره  در  شرکت  -

 .است الزامیها آموزش  این در

  مؤسسات   و  مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا :  دوره  مجری -

 مدیریت توسعه معاونت  تأیید مورد  آموزشی

  مبنای  بر  غیرحضوری  یا   حضوری:  دوره  اجرای  روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت 

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 کشور  از خارج مدت کوتاههای آموزش  -۴-۲-۵

 به  مربوط  اطالعات   دیگر  و  نیازسنجی  نحوه  هدف،  تعریف،

 دستورالعمل   اساس   بر  کشور  خارج  مدت  کوتاههای  آموزش 

 خدمات  مدیریت   قانون  نهم  فصل  اجرایی  نامهآیین  ۶  ماده

 . بود خواهد  کشوری 

 عمومی   و فرهنگیهای آموزش  -۳-۵

 تقسیم  زیر  دسته  سه  به  عمومی  و  فرهنگیهای  آموزش 

 :شود می

 اجتماعی  و فرهنگی •

 اداری های توانمندی •

 اطالعات فنآوری   عمومی •

 اجتماعی  و فرهنگیهای آموزش  -۱-۳-۵

 رشد   منظور  به  که  گرددمی  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

  بهینه  و   سازمانی  پذیری  فرهنگ  معنوی،  اخالقی،   فضایل

 ارائه   اداری  نظام  در  مدیران  و  کارمندان   انسانی  روابط  سازی

 .گرددمی

 فرهنگ  یها زمینه  در  کارمندان   به  دادن  آگاهی:  هدف  -

 فرهنگ  اخالقی،   فضایل  رشد  منظور  به  سازمانی  و  اسالمی 

 . کشور  اداری  نظام  در  انسانی  روابط  بهبود  و  سازمانی  روابط  و

  متناسب   اجتماعی  و  فرهنگی  هایهحوز  در:  دوره   محتوای -

 اجرایی  هایهدستگا  کلیه در  کارکنان نیاز با 

  توسعه   معاونت :  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسؤول -

 ربط  ذی تخصصی مراجع مشارکت و همکاری با  مدیریت

 اساس   بر   کارمندان  خدمت   طول  در:  دوره  برگزاری  زمان -

 اجرایی دستگاه  آموزش  برنامه
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 توسط  دوره   بودن  اختیاری  یا  الزامی:  دوره  در  شرکت  -

 .گرددمی تعیین مدیریت توسعه معاونت

 مدیریت   آموزش   مرکز  اجرایی،  هایهدستگا :  دوره  مجری -

 و  مراکز  و  ها استانداری  پژوهش  و  آموزش   دفاتر  دولت، 

 مدیریت توسعه معاونت  تأیید مورد آموزشی مؤسسات

  مبنای  بر  غیرحضوری  یا   حضوری:  دوره  اجرای  روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت 

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 اداری های توانمندیهای آموزش  -۲-۳-۵

 منظور  به  که  گردد می  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

 مأموریت  با   مرتبط  عمومی  نگرش   و  مهارت   دانش،   افزایش

های توانمندی  یا   و  اجرایی  دستگاه  و  دولت   عمومی  وظایف  و

 .گرددمی اجرا و طراحی  فردی

 در  دولت   کارمندان  اداریهای  توانمندی  افزایش:  هدف -

 و  فردی  نیازهای  و   دولت   عمومی  وظایف  و  مأموریت  حوزه

 محیطی 

 نیازسنجی  اساس   برها  آموزش   این  محتوای:  دوره  محتوای -

  فردی   نیازهای   دولت،  عمومی   وظایف  و  مأموریت   سطح  در

 .گرددمی طراحی محیطی و

  توسعه   معاونت :  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسؤول -

 ربط ذی مراجع مشارکت و همکاری با  مدیریت

 بر   کارمندان  خدمت   دوران  طول  در:  دوره  برگزاری  زمان

 اجرایی هایهدستگا  آموزش  برنامه  اساس 

 توسط  دوره  بودن  اختیاری  یا   الزامی:  دوره  در  شرکت

 .گرددمی تعیین مدیریت توسعه معاونت

 مدیریت   آموزش   مرکز  اجرایی،  هایهدستگا :  دوره  مجری -

 و  مراکز  و  ها استانداری  پژوهش  و  آموزش   دفاتر  دولت، 

 مدیریت توسعه معاونت  تأیید مورد آموزشی مؤسسات

  مبنای  بر  غیرحضوری  یا   حضوری:  دوره  اجرای  روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت 

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 اطالعات  فنآوری عمومی های آموزش  -۳-۳-۵

های توانمندی  که  گرددمی  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

 ارتقا   عمومی  سطح  در  اطالعات   فنآوری  حوزه  در  را  کارکنان

 . دهدمی

 فنآوری   عمومی های  مهارت  و  دانش  ارتقاء   و  ایجاد:  هدف -

 و  الکترونیک  دولت   تحقق  راستای  در  ارتباطات  و  اطالعات

  نظام  به   مربوط  افزارهای  نرم  و   رایانه  مدیریت  و  مؤثر  استفاده

 اداری

  و  اطالعات  فنآوری  عمومی های  مهارت:  دوره  محتوای -

 الکترونیک  دولت  و ارتباطات
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  توسعه  معاونت :  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسئول -

 مدیریت

  خدمت  طول  در   و  خدمت  بدو:  دوره  برگزاری  زمان  -

 آموزش  نوع حسب  کارمندان

 رسمی،  از  اعم  دولت   کارمندان  کلیه  برای:  دوره  در  شرکت  -

 . است  الزامی آموزش  این طی معین کار قرارداد و پیمانی

  مؤسسات   و  مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا :  دوره  مجری -

 مدیریت توسعه معاونت  نیاز مورد  آموزشی

 اساس   بر   غیرحضوری  و  حضوری:  دوره  اجرای  روش -

 آن آموزشی  اهداف و دوره ماهیت 

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 مدیرانهای آموزش  -۴-۵

 راستای   در   که  گردد می  اطالقهایی  آموزش   به:  تعریف -

  نگرش  بهبود  یهازمینه  در  مدیران  ایحرفه  و   معنوی  تعالی

 فنی  و  ادراکی  انسانی،های  مهارت  توسعه  و  افزایی  بصیرت  و

 و   طراحی  «مدیران  آموزش   برنامه   و  سامانه»  چارچوب  در

 آموزش   برنامه  اساس  بر ها  آموزش   این  طی.  گرددمی  اجرا

 ای حرفه  مدیریت   مدت  تمدید  و  ارتقا   انتصاب،  برای  مدیران

 . است  الزامی

 :هدف -

  و   انسانی  فنی،های  مهارت  توسعه  و   تعالی  و  ارتقا   -الف

 با   آنانهای  توانایی  ساختن  متناسب  و  مدیران  ادراکی

  ، ریزی برنامه  یها زمینه  در  فنآوری  و  دانش  پیشرفت 

های نقش  و  ارزشیابی  و  هدایت   سازماندهی،نظارت،

 .مدیریتی

 پذیرش   برای  کارمندان  و  ایحرفه  مدیران  ساختن  آماده  -ب

 .جدیدی  هامسؤولیت 

 :شوندمی بندیطبقه زیر بخش دو به مدیرانهای آموزش 

 مدیران معنوی تعالی -الف

 مدیران ایحرفه تعالی -ب

 و  دانش  اسالمی،  معارف  و  دانش :  آموزشی  محتوای -

 اختصاصی  مهارت  و  دانش   و  مدیران  عمومیهای  مهارت

 مدیران 

  مدیریت  آموزش   مرکز:  دوره  طراحی  و  نیازسنجی  مسئول -

 مدیریت توسعه معاونت تأیید با  دولتی

های آموزش   توانند می  اجرایی  هایهدستگا   -تبصره

  پس  و  طراحی  را  خود  مدیران  نیاز  مورد  مدیریت   اختصاصی

 اجرا   توانمندسازی  و  آموزش   راهبری  کمیته  در  تصویب   از

 در   دولتی   مدیریت   آموزش   مرکز  نماینده  حضور .  نمایند

 مدیران  اختصاصی های  آموزش   تأیید  و  بررسی  جلسات 

 . است  الزامی

  آموزش  سامانه  و  برنامه  اساس   بر:  دوره  برگزاری  زمان  -

 مدیران 

  جهت   مدیران  و   کارکنان   کلیه  برای:  دوره  در   شرکت  -

 .است الزامی مدیریتیی  هاپست  در ارتقا  و انتصاب 

 برای  مدیران  آموزشی   هایهدور  مجری:  دوره  مجری -

( کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  ۷۱  ماده  موضوع)  مقامات 

  ،ایحرفه  مدیران  برای  و  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز  صرفاً

  پژوهش  و  آموزش   دفاتر   دولتی،  مدیریت  آموزش   مرکز
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 مؤسسات   و  مراکز  و  اجرایی   هایهدستگا   ،هااستانداری

 .باشد می مدیریت  توسعه معاونت  تأیید مورد  آموزشی

  ماهیت   اساس   بر  غیرحضوری  و  حضوری:  دوره  اجرای  روش 

 آموزشی  اهداف و دوره

  اساس  بر  دوره  ساعت   مدت:  دوره  ساعت   مدت -

 . شد خواهد تعیین طراحی زمان  در  آموزشیهای سرفصل

  از(  %۶۰)  نمره  نصاب  حد  کسب :  دوره  در  موفقیت   مالک  -

 . شودمی برگزار دوره پایان در که  آزمونی

 :دوره  ارزشیابی و نظارت -

 . باشدمی مدیریت  توسعه معاونت  با  دوره  کیفیت  بر نظارت

 ارزشیابی  فراگیر،  از  ارزشیابی)  آموزشی  هایهدور  ارزشیابی

 اثربخشی   بررسی  اجرایی،  مدیریت   ارزشیابی  مدرسین،  از

 .باشد می  اجرایی  دستگاه  عهده  بر(  غیره  و  آموزشی  هایهدور

 شغلی   مهارت :  پنجم  بخش 

 شغلیهای  مهارت  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۶  ماده 

  استاندارد   و  احصا   را  خود  اختصاصی   مشاغل  نیاز  مورد

  آن   اساس   بر  را  کارمندان  و  نموده  تدوین  را  مشاغل  مهارتی

 از  یک  هر   احراز  صورت  در.  دهند  قرار  سنجش   مورد

 شناسنامه   در  مهارت   آن   عنوان  کارمند،  توسطها  مهارت

 مهارتی   استاندارد.  گرددمی  ثبت   کارمند  مهارتی  و  آموزشی

 تدوین  مدیریت  توسعه  معاونت   توسط  عمومی  مشاغل 

 .شد  خواهد

  ارتقاء   در  کارمندان   توسط  شده  کسب های  مهارت  -۷  ماده 

  شاغل   حق  امتیازات  و   دوم  نوع  نامه  گواهی  اخذ   آنان،  شغلی

 سنجش   و  احصا   نحوه  دستورالعمل.  شودمی  محاسبه

  و   آموزش   ساعات  با   آن  سازی  معادل  شغلی،های  مهارت

  و  تدوین  مدیریت   توسعه  معاونت   توسط  آن  محاسبه  نحوه

 . گرددمی ابالغ

 آموزشی های  فعالیت   سپاری   برون :  ششم   بخش 

  انجام   برای  توانندمی  اجرایی  هایهدستگا   -۸  ماده 

 قبیل   از  خود  کارمندان   توانمندسازی  و   آموزشیهای  فعالیت 

 از  استفاده  بر  عالوه  ارزشیابی،  و  اجرا  و   طراحی  نیازسنجی،

 عمل   زیرهای  روش   به  دستگاهی  درون  آموزشیهای  ظرفیت 

 : نمایند

 عالی   آموزش   مؤسسات  وها  دانشگاه  با  قرارداد  انعقاد  -الف

  دفاتر   دولتی،  مدیریت  آموزش   مرکز  غیردولتی،  و  دولتی

 مراکز  سایر  و  کشور  سراسری  ها استانداری  پژوهش  و  آموزش 

 فنی  صالحیت   که   غیردولتی  و  دولتی  آموزشی  مؤسسات  و

 . رسدمی مدیریت  توسعه معاونت  تأیید به آنان تخصصی و

  شورای   مجوز با که پژوهشی  مؤسسات با قرارداد انعقاد -ب

 امور   انجام  برای  نمایندمی  فعالیت   عالی  آموزش   گسترش 

 و   آموزش  هایبرنامه  ارزشیابی   و  طراحی  نیازسنجی،

 مدیران  و  کارکنان توانمندسازی

  و   ساز   و   امتیازات   آموزشی،   هاینامه   گواهی :  هفتم   بخش 

 ها   آموزش  انگیزشی   کارهای 

 زیر   دسته  دو  به  آموزشی   هاینامه  گواهی  -۹  ماده 

 :شوندمی بندیطبقه

 هر   پایان   در  کههایی  گواهینامه:  اول  نوع  هایگواهینامه -۱

  شرکت   به  مدت  کوتاه  آموزشیهای  پودمان  یاها  دوره  از  یک

 .گرددمی  اعطا  کنندگان

 آن   دارندگان  کههایی  گواهینامه:  دوم  نوع  هایگواهینامه -۲

 مدارک   دارندگان   نظیر  آن  استخدامی  مزایای  از  توانندمی

 در  دکترا  و  لیسانس  فوق  لیسانس،  دیپلم،   فوق  تحصیلی

 کلیه   رعایت   چارچوب  در   مربوطه  مشاغل  احراز  شرایط

  و  کارمندان.  گردند   برخوردار  مربوطه  مقررات  و  قوانین

  نوع   هاینامه  گواهی  از  سطح  دو  حداکثر  توانندمی  مدیران

  معادل   تحصیلی  مدرک  دارندگان.  نمایند   دریافت  را  دوم

  دوم   نوع  هایگواهینامه  از  سطح  یک  اخذ  به  مجاز  حداکثر 

 .باشندمی
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 است   مدارکی  از  دسته  آن  معادل،  مدرک  از  منظور  -تبصره

 اداری   امور  سازمان  سوی  از  صادره  مجوزهای  استناد  به  که

 وقت  ریزیبرنامه  و  مدیریت   سازمان  یا   و  کشور  استخدامی  و

 های هدور.  است   دانشگاهی  معادل   مدارک  و  شده  اجرا

 . باشدنمی عمل مالک شده ارزشیابی

 :از عبارتند دوم  نوع  هایگواهینامه

 مهارتی گواهینامه -

 تخصصی گواهینامه -

 یک سطح پژوهشی-تخصصی گواهینامه-

 دو  سطح پژوهشی-تخصصی گواهینامه -

 دوم  نوع هاینامه گواهی اخذ کار و ساز  -۱۰  ماده 

 : مهارتی نامه گواهی

 : مهارتی نامه گواهی  اخذ برای الزم شرایط

 متوسطه  دیپلم تحصیلی مدرک بودن دارا -۱

 :زیر شرایط با  مصوب  آموزش  ساعت  ۱۲۰۰ طی  -۲

 . باشد   شغلیهای  آموزش   زمینه  درها  آموزش   ۳/۲  حداقل  -

 .شود طی سال ۶ در حداقل آموزش  ساعت  ۱۲۰۰ -

 سال یک طول  در آموزش  ساعت  ۲۰۰ حداکثر احتساب -

  و  کتب   ترجمه  تألیف،  ابتکارات،  جدید،  پیشنهادات  -تبصره

  افزایش  موجب   که  تجربیاتی  مستندسازی  و  مقاالت 

 گردد، می  سازمانی  و  فردی  عملکرد  بهبود   و  کار  وریبهره

  معاد   تا   تواندمی  حداکث   آموزش   راهبری  کمیته  تأیید  از  پس

 ساعات .  شود  گرفته  نظر  در  فرد  برای  آموزش   ساعت   ۲۰۰

 شده   تعیین  ساعات  میزان  از  شده   سازی  معادل  آموزشی

 . گرددمی کسر( ساعت  ۱۲۰۰)

 :تخصصی نامه گواهی

 :تخصصی نامه گواهی  اخذ برای الزم شرایط

  نامه  گواهی  یا   دیپلم   فوق   تحصیلی  مدرک  بودن  دارا -۱

 مهارتی 

 شرایط   با   مصوب  مدت  کوتاه  آموزش   ساعت   ۱۰۰۰  طی  -۲

 :زیر

 . باشد   شغلیهای  آموزش   زمینه  درها  آموزش   ۴/۳  حداقل  -

 .شود طی  سال ۵ در حداقل آموزش  ساعت  ۱۰۰۰ -

 سال یک طول  در آموزش  ساعت  ۲۰۰ حداکثر احتساب -

  و  کتب   ترجمه  تألیف،  ابتکارات،  جدید،  پیشنهادات  -تبصره

  افزایش  موجب   که  تجربیاتی  مستندسازی  و  مقاالت 

 گردد، می  سازمانی  و  فردی  عملکرد  بهبود   و  کار  وریبهره

 تا   تواندمی  حداکث   آموزش   راهبری  کمیته  تأیید  از  پس

.  شود   گرفته  نظر  در  فرد  برای  آموزش   ساعت   ۲۰۰  معادل

 تعیین   ساعات  میزان  از  شده   سازی  معادل  آموزشی  ساعات

 .گرددمی کسر( ساعت  ۱۰۰۰) شده

 :یک سطح پژوهشی -تخصصی نامه گواهی

 :پژوهشی -تخصصی نامه گواهی  اخذ برای الزم شرایط

 نامه   گواهی  یا  لیسانس  تحصیلی  مدرک   بودن   دارا -۱

 تخصصی

 شرایط  با  مصوب  مدت  کوتاه  آموزش  ساعت   ۸۰۰  طی -۲

 :زیر

های آموزش   زمینه  درها  آموزش   ۴/۳  حداقل  •

 .باشد مدیران آموزش  یا  شغلی

 . شود طی سال ۵ در حداقل  آموزش  ساعت  ۸۰۰ •

 طول   در   آموزش   ساعت   ۱۶۰  حداکثر  احتساب •

 سال یک

  امتیاز%  ۶۰  نصاب  حد  کسب  و  جامع  آزمون  در  شرکت  -۳

 آزمون 

 تصدی   مورد   شغل  زمینه  در  تحقیقی   طرح  یک  تهیه -۴

 پژوهشی -تخصصی  نامه گواهی اخذ ویژه
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  و  کتب   ترجمه  تألیف،  ابتکارات،  جدید،  پیشنهادات  -تبصره

  افزایش  موجب   که  تجربیاتی  مستندسازی  و  مقاالت 

 گردد، می  سازمانی  و  فردی  عملکرد  بهبود   و  کار  وریبهره

 تا   تواندمی  حداکث   آموزش   راهبری  کمیته  تأیید  از  پس

.  شود   گرفته  نظر  در  فرد  برای  آموزش   ساعت   ۲۰۰  معادل

 تعیین   ساعات  میزان  از  شده   سازی  معادل  آموزشی  ساعات

 . گرددمی کسر( ساعت  ۸۰۰) شده

 : دو سطح پژوهشی  تخصصی نامه گواهی

 سطح  پژوهشی-تخصصی  گواهینامه  اخذ  برای  الزم  شرایط

 : دو

 نامه   گواهی  یا   لیسانس  فوق  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا -۱

 یک سطح پژوهشی-تخصصی

 شرایط   با  مصوب  مدت  کوتاه  آموزش  ساعت   ۶۰۰  طی  -۲

 :زیر

های آموزش   زمینه  درها  آموزش   ۴/۳  حداقل  •

 .باشد مدیران آموزش  یا  شغلی

 . شود طی سال ۵ در حداقل آموزش  ساعت  ۶۰۰ •

 طول   در  آموزش   ساعت   ۱۲۰  حداکثر  احتساب •

 سال یک

  امتیاز%  ۶۰  نصاب  حد  کسب  و  جامع  آزمون  در  شرکت  -۳

 آزمون 

 تصدی   مورد   شغل  زمینه  در  تحقیقی   طرح  یک  تهیه -۴

 توسط   آن   تأیید  و  پژوهشی-تخصصی  نامه  گواهی  اخذ  ویژه

 دفاعیه  جلسه برگزاری طی علمی کمیته

 پیشنهاد، :  شامل  برجسته  خدمت   دو  حداقل  داشتن -۵

 مستندسازی  و   مقاله  و  کتاب  ترجمه  یا   تألیف  ابتکار،

 عملکرد   بهبود   و  کار  وریبهره  افزایش  موجب   که  تجربیات

 .گردد سازمانی و  فردی

 دریافت  برای  ۵  تا   ۱  بندهای  بر   عالوه  زیر  شرایط  داشتن -۶

 :است  الزامی دو سطح  پژوهشی تخصصی گواهینامه

  یا  لیسانس فوق مقطع در باال به ۱۶  معدل از برخورداری -

 نامه   گواهی  جامع  آزمون  امتیاز   %۸۰  حداقل   کسب 

 یک سطح پژوهشی -تخصصی

 ۵  عملکرد  ارزشیابی  در   باال  به  ۸۵  امتیاز   از  برخورداری -

 گواهینامه صدور به  منتهی سال

 نامه  گواهی  هر  در  شده  ذکر  آموزشی  ساعات  -۱  تبصره

  بعدی  سطوح   و   گردیده  محاسبه  سطح  همان  برای  صرفا 

 .باشد می جدیدهای آموزش  نیازمند 

 دوم  نوع  هایگواهینامه  صدور  و  نهایی  تأیید  -۲  تبصره

 .گیردمی  صورت مدیریت  توسعه معاونت  توسط

 تخصصی  سطوح  هاینامه  گواهی  صدور  ظرفیت   -۳  تبصره

  معاونت  توسط  ساالنه   دستگاه  هر  برای  دو  و  یک  پژوهشی

 .گرددمی تعیین مدیریت توسعه

 باشند   برخوردار  ذیل  شرایط  از  کههایی  آموزش   - ۱۱  ماده 

  و   شودمی  محسوب  کارمندان   آموزش   نظام  چارچوب  در

 در   کننده  شرکت   پیمانی  و  رسمی  مدیران  و  کارمندان

های  نظام  در  آن  کاربردهای  از  توانند می  هایآموزش   اینگونه

 کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  طبق  انسانی  منابع  مختلف

 .شوند  مند بهره

 نظام   این  ۵  ماده  اساس   بر  بایستی  آموزشی   هایهدور -۱

 . باشند شده  تصویب  شده تعیین مراجع توسط و طراحی

  دستگاه   ساالنه  آموزش   برنامه  در  آموزشی   هایهدور -۲

 آموزش   راهبری  کمیته  تصویب   به  و   بینیپیش  اجرایی

 . باشد رسیده

 مدیران  و   کارکنان  آموزشی  شناسه  در  آموزشی  هایهدور -۳

 .باشد شده درج

 دوره  ارزشیابی   سیستم  از  را  الزم  امتیازات   کارکنان، -۴

 .باشند کرده کسب 

 شرایط   اساس   بر  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۱۲  ماده 

 و  کارمندان های  آموزش   احتساب  نحوه  جدول  و  ۱۱  ماده
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  آموزشی   هایهدور  ،(یک  شماره  جدول)  دولت  مدیران 

 شرایط،  احراز  تأیید  از  پس  و  بررسی  را  مدیران  و  کارکنان

  که هایی  مربع  در  همزمان  طور  به  امتیازات  اعطای  به  نسبت 

 موارد   گرفتن  نظر  در  با   است،  شده  مشخص  ضربدر  عالمت   با 

 :نمایند اقدام زیر

 و   ملی   المللی،  بینهای  گردهمایی  و  سمینارها   ها،همایش -

 تشریح   و  تبیین  منظور  به  خاص  موارد  در  که  استانی  یا 

 هایهیافت   ارائه  یا .  ..و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  مسایل

  و ها  ارگان  سوی  از  علمی  مختلف  هایهحوز  در  پژوهشی

 امتیازات   احتساب   برای  گردد می  برگزار   کشورهای  سازمان

 بهره  برای  کارمندان  اعزام  است   بدیهی.  گردد  نمی  محاسبه 

  رعایت  با   علمی  مجامع  گونه  این  دانشی  تولیدات  از  مندی

 . است  بالمانع مربوطه مقررات

  فنآوری   عمومیهای  آموزش   هایهدور  ساعات  میزان -

 برای  اطالعات  فنآوری   رسته  شاغلین  برای  اطالعات

 . نیست   محاسبه قابل امتیازات  از برخورداری

 در   که  اجرایی  هایهدستگا   پیمانی   و  رسمی  کارکنان -

 حل  شوراهای   و  هیأت  تعاونی،ی  هاشرکت   چون  اموری

 برای  و  دارند  عضویت .  ..و  ورزشیهای  فدراسیون  اختالف،

.  نمایندمی  طی  را  آموزشی  هایهدور  محوله  وظایف  انجام

 مترتب   امتیازات   از  برخورداری  برای  آموزشی   هایهدور  این

 .گیرد  قرار عمل مالک تواند نمی نظام بر

  آموزشی   هایهدور  صرفاً  شغلی،  رشته  تغییر  صورت  در -

های  آموزش   و  مدیرانهای  آموزش   عمومی،   و  فرهنگی

 قابل  آموزشی  راهبردی   کمیته  تشخیص  به  مرتبط  شغلی

 .است  محاسبه 

  و   کارمندان های  آموزش   احتساب  نحوه : یک   شماره   جدول 

 دولت   مدیران 

 
  آموزش   ارزشیابی   و   اطالعات   مدیریت :  هشتم   بخش 

 دولت   کارمندان

 از  یک  هر  برای  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۱۳  ماده 

 آموزشی   شناسنامه(  رسمی  و  پیمانی)  مدیران  و  کارکنان

 اساس   بر)  کارمندان  آموزشی  شناسنامه  کاربرگ   طبق

  طور   به  را  آنها   آموزشی  اطالعات  و  نموده  تهیه  ،(دستورالعمل

 در  مندرج  اطالعات.  نمایند  روز  به  و  بازنگری  مورد  مستمر

 دستگاه  آموزش   واحد  تأیید  از  پس  آموزشی  شناسنامه

های  نظام  در  آموزش   کاربردهای  محاسبه  مبنای   اجرایی، 

  ارزشیابی   شغلی،  ارتقا   دستمزد،  و  حقوق)  انسانی  منابع

 .بود خواهد...( و عملکرد 

 وها  داده  تمامی  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   - ۱۴  ماده 

  تحت  ای  رایانه  سامانه   یک   قالب   در  را  آموزش   اطالعات

  پردازش،  ذخیره،  «کارمندان   آموزش   مدیریت »  عنوان

 ای  گونه  به  باید  سامانه  این.  نمایند  روز  به  و  نگهداری

 دستگاههای  ریزیبرنامه  مبنای  که  یابد   استقرار  و  طراحی

 بردارنده   در  حداقل  و  باشد  کارمندان   آموزش   زمینه  در

 : باشد زیر اطالعاتی محورهای

 مدیران و کارکنان  آموزش  شناسنامه -۱

 اجرایی دستگاهی هاپست  و مشاغل -۲

 دستگاه انسانی منابع کامل اطالعات -۳
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  مدیریتی،   عمومی،  شغلی،  تفکیک  به  آموزشی   هایهدور -۴

 مشاغل با  آن ارتباط و. ..و سازمانی

  تقویم )   ساالنه  و  ساله   پنج   راهبردی،  آموزشی   هایبرنامه -۵

 (آموزشی

 دستگاه  آموزشی بودجه -۶

 عملکرد  ارزیابی   منظور  به  مدیریت   توسعه  معاونت   -۱۵  ماده 

 عملکرد  از  مستمر  گزارشات  اجرایی،  هایهدستگا   آموزشی

 هر   کههایی  شاخص  اساس  بر  را   اجرایی  دستگاه  آموزش

 اطالعات   مدیریت   سامانه  طریق  از  نماید می  تدوین  سال

 تحلیلی  و  آماری  گزارشات  و  اخذ   دولت،  کارمندان  آموزش

 .نمود خواهد ارائه مقتضی نحو به را نیاز مورد

 و  مطالعات  انجام  از  پس  مدیریت   توسعه  معاونت   - ۱۶  ماده 

 هایهدستگا   تجربی  و  کارشناسی  هایهدیدگا   و  نظرات  اخذ

  مدیران   آموزش   شبکه  طراحی  و  بازنگری  به  نسبت   اجرایی، 

 افزایش   و  افزایی  هم  ساماندهی،  هدف  با   دولت   کارمندان  و

 .نمود خواهد اقدام اداری نظام در آموزش  وریبهره

 

 اجرایی  های هدستگا  مدیران   و  کارمندان   آموزش نظام   اصالحیه 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۱/۱۳۹۲/ ۱۴  مورخ   ۲۰۰/ ۱۸۸۱۹/۹۲  شماره  بخشنامه )

 اجرایی هایهدستگا  تمام به بخشنامه

 ۱/۱۳۹۰/ ۳۰  مورخ  ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه  پیرو

 هایهدستگا   مدیران  و   کارمندان  آموزش  نظام  موضوع)

 مورخ  ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰  شماره  بخشنامه  و(  اجرایی

 و   احتساب  نحوه  دستورالعمل  موضوع)  ۱۳۹۰/ ۰۴/۱۲

 بررسی  نحوه  و   دولت   کارمندانهای  آموزش   تطبیق 

  بسترهای  کردن  فراهم  منظور  به  و(  دوم   نوع  هایگواهینامه

  اداری،  نظام  کلیهای  سیاست (  ۵)  بند  تحقق  برای  الزم

 رشد   زمینه  ایجاد»  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  ابالغی

 و  دانش  سطح  ارتقای  و  بهسازی  و  انسانی  منابع  معنوی 

 کیفیت   ارتقای   برای   همچنین  ،«آنانهای  مهارت  و  تخصص

 بخشنامه   انسانی،  منابع  بهسازی  و   آموزش   هایبرنامه

 نظام   تکمیلی   موارد  و  اصالحات  عملیاتی،  راهبردهای

 نظام   اصالحیه»  عنوان  تحت   مدیران   و  کارمندان  آموزش

 شرح   به  «اجرایی  هایهدستگا   مدیران  و  کارمندان  آموزش

 . شودمی ابالغ اجرا برای ذیل موارد

 هایهدستگا   مدیران  و  کارمندان   آموزش   نظام  اصالحیه  -۱

 اجرایی

 در   آموزش   فرآیند  کیفیت  ارزیابی   استانداردهای  -۲

 (۱ شماره  پیوست ) اجرایی هایهدستگا 

  ساالنه   آموزشی   هایبرنامه  تصویب   و  تهیه   دستورالعمل  -۳

 (۲ شماره  پیوست ) اجرایی هایهدستگا 

  آموزشی  هایبرنامه  اثربخشی   سنجش  دستورالعمل  -۴

 (۳ شماره پیوست)  اجرایی هایهدستگا 

 معاونت جانشین - آزاد عسکری محمود

  های ه دستگا  مدیران  و   کارمندان   آموزش   نظام  ه اصالحی 

 اجرایی 

 اختصارات  و تعاریف - ۱  ماده 

( ۵)  ماده  موضوع  اجرایی  هایهدستگا   به:  اجرایی  دستگاه -

 ماده  مستثنیات  رعایت   با   کشوری  خدمات   مدیریت   قانون

 . شودمی اطالق( ۱۱۷)

  رئیس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت :  معاونت  -

 .شود می نامیده معاونت  اختصار به که  جمهور

 و  مدیریتیی  هاپست   عناوین  تمامی:  ایحرفه  مدیران -

 مدیریت های  سمت   استثنای  به  اجرایی،  دستگاه  سرپرستی



 شناسنامه قانون|  ۲۲۰

 کشوری   خدمات  مدیریت   قانون(  ۷۱)   ماده  موضوع   سیاسی 

 . شوندمی تلقی ای حرفه  مدیران  آنان، همتراز و

  مدیریت  قانون(  ۷۱)  ماده  موضوع  مقامات:  سیاسی  مدیران -

 محسوب  سیاسی  مدیران  آنها   همتراز  و  کشوری  خدمات 

 .شوندمی

 و  آموزش   راهبری  کمیته  منظور:  آموزش   راهبری  کمیته -

 نظام  ۳- ۲  بند  موضوع  اجرایی  هایهدستگا   توانمندسازی

 .است  دولت  کارمندان آموزش

  شماره  بخشنامه  در  مندرج  مشاغل  منظور:  عمومی  مشاغل -

 . است  ۱۳۹۱/ ۴/۱۱ مورخ  ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰

 . است  دولتی مدیریت  آموزش  مرکز  منظور: آموزش  مرکز -

 کارمندان   آموزش   فرآیند  کردن  استاندارد   - ۲  ماده 

 اجرایی هایهدستگا 

 فرآیند   استانداردسازی   طریق  از  کیفیت   بهبود  منظور  به

 نیازسنجی،   گذاری،  مشی  خط)  اجرایی  هایهدستگا   آموزش 

( آموزشی  نظارت  و  ارزشیابی   اجرا،  ،ریزیبرنامه  طراحی، 

 هایهدستگا   کارمندان،  آموزش   نظام  ۳-۱  بند   موضوع 

 پیوست )   ابالغیهای  استاندارد  براساس   موظفند  اجرایی

 مورد  مراکز  توسط  شده  طراحی  استانداردهای  یا (  ۱  شماره

 و   مستندسازی  بازنگری،  را  آموزش  فرآیند  معاونت،  تأیید

 در  اجرایی  هایهدستگا   در  آموزش   فرآیند.  نمایند  استاندارد

 مورد   معاونت   توسط  الذکرفوقهای  استاندارد  چارچوب

 .گیردمی قرار ممیزی و  بررسی

  و   عمومی  مشاغلهای  آموزش   استانداردسازی  -۳  ماده 

 اختصاصی

 نظام   ۵/ ۲/۲  بند  مطابق  اجرایی  هایهدستگا   تمام  -۱/۳

 ارتقایهای  آموزش   موضوع )  دولت   کارمندان  آموزش

 اختصاصی   مشاغل  آموزشیهای  استاندارد  موظفند  ، (شغلی

 در   و  طراحی  مشاغل  نیاز  مورد  شایستگی  مبنای  بر  را  خود

 کارمندان  که  کنند  بندیطبقه  ای  گونه  به  شغلی  هایرتبه

 شرایط   سایر  کسب  با   رتبه  هر های  آموزش   طی  از  پس

 و  طبقات  در  کارمندان  ارتقای  نحوه  ضوابط  در  شده  تعریف

 ۵۵۵۸۸/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع)  شغلی  هایرتبه

. یابند  ارتقا   باالتر  هایرتبه  به  ، (۱۳۸۹/ ۲۷/۱۰  مورخ

 برای   رتبه  هر  در   شده  تعیین  آموزشی  هایهدور  گذراندن

 طیهای  آموزش .  است   الزامی  باالتر،  شغلی  هایرتبه  به  ارتقا 

  بر  آنها   آموزشی  شناسنامه  در   کارکنان  نیاز  مورد  و  شده

 .گرددمی درج مکتسبه رتبه و شغل نوع  اساس 

 استناد   به  دولت   کارمندان  توانمندسازی   منظور  به  -۲/۳

 که   صورتی  در  کشوری،   خدمات  مدیریت   قانون(  ۶۲)  ماده

  بند  موضوع)  شغل  شده  تعریفهای  شایستگی  کارمندان

 مرکز   توسطها  شایستگی  این   و  نمایند   کسب  را(  ۱/۳

ها تشکل  مراکز،)  معاونت   تأیید  مورد  مراکز   دیگر  و  آموزش

 اجرایی  هایهدستگا   گردد،   احراز(  ایحرفه  و  علمی  مجامع  و

  استاندارد  هایهدور  با   را   شده  احرازهای  شایستگی  توانندمی

 آموزش  راهبری  کمیته  تأیید  از  پس  و  داده  تطبیق  شغل  آن

 .نمایند ثبت  فرد آموزشی  شناسنامه در

 مرکز   همکاری  با   عمومی  مشاغل  آموزشی  استاندارد  -۳/۳

 مورد   تخصصی  مراکز  دیگر  و  اجرایی  هایهدستگا   و  آموزش

 ابالغ   و  تدوین  طراحی،  معاونت   توسط  معاونت،   تأیید

 .شود می

 مشاغل  آموزشی  استانداردهای  الکترونیکی  سامانه"  -۴/۳

 ایجاد  اجرایی  هایهدستگا   همکاری  با   معاونت   توسط  "دولت 

  از   اختصاصی   و  عمومی   مشاغل  آموزشی  استانداردهای  و

  بروز   و  ثبت   آن   در  اجرایی  هایهدستگا   و  معاونت   سوی

 .گرددمی  رسانی

 های هدستگا   اداری  تحول  هایکمیسیون  و  شوراها  -۵/۳

 ارتقا   برای  کارکنان   آموزشی  هایهدور  احتساب  در  اجرایی

  را  آموزش   راهبری  کمیته  تأییدیه  باید  شغلی،  هایرتبه   در

 :نمایند اخذ ذیل موارد رعایت  با 

 احتساب   برای  مدیران  و   شغلی  آموزشی  هایهدور  صرفاً(  الف

 .است  عمل مالک شغلی  هایرتبه در ارتقا  در
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 شغل   آموزشی  استاندارد   در  باید   آموزشی  هایهدور(  ب

 شده  تعریف  کارمند   آموزشی  شناسنامه  در  و  بینیپیش

 . باشند

 تاریخ   و  شماره  باید  شده  ارائه  آموزشی  هایگواهینامه(  ج

( دوره  مجوز  عنوان   به)  آموزش   راهبری  کمیته  تصویب

 . باشد داشته

 کارشناسان   تربیت   هایبرنامه اجرای و طراحی - ۴  ماده 

  ظرفیت  توسعه  منظور  به  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۱/۴

 کاربردی   و  شغلیهای  شایستگی  بهبود   و  کارشناسی

( ۱/۵)  بند   اساس   بر  خود،  اختصاصی  مشاغل  کارشناسان

 شغل   تصدیهای  آموزش   موضوع)  کارمندان   آموزش   نظام

 تربیت   هایبرنامه  تدوین  و  طراحی  به  نسبت   ،(خدمت   بدو

  تصویب  از  پس  و  نموده  اقدام  اختصاصی  مشاغل  کارشناسان

  بدو   کارمندان  برای  آموزش  راهبری  کمیته  درها  برنامه

 را  آن(  شغل  تغییر  صورت  در)   شغل  تصدی   بدو   و  استخدام

 حداکثر   بایستی  کارشناسان  تربیت  هایبرنامه.  نمایند  اجرا

  اول   ماه  شش  تا   و  افراد  خدمت   به  ورود   اول  سال  پایان   تا 

 .شود اجرا جدید شغل تصدی

 شامل  باید   مشاغل  کارشناسان   تربیت   هایبرنامه  -۲/۴

 هایهدور  ها،شایستگی  هدف،  عنوان،:  مانند  مواردی 

  محتوا   ارائه  روش   مخاطبین،  یادگیری،های  فرصت   آموزشی،

 دوره   پایان  گواهینامه  ارائه.  باشد  شایستگی  سنجش   نحوه  و

 باالتر  شغلی   هایرتبه  به  ارتقا   برای  یادگیری  برنامه  یا   و

 .است الزامی کارکنان

 توسط  عمومی  مشاغل  کارشناسان   تربیت   هایبرنامه  -۳/۴

 آموزش،  مرکز  و  اجرایی  هایهدستگا   همکاری  با   معاونت

 .شودمی ابالغ و طراحی

 عمومی  مشاغل   کارشناسان   تربیت   هایبرنامه  اجرای  -۴/۴

 و   مراکز  و   آموزش   مرکز  اجرایی،  هایهدستگا   عهده  بر

 . است  معاونت  تأیید مورد  مؤسسات

 در  عمومی  مشاغل  کارشناسان  تربیت   برنامه  اجرای:  تبصره

 مرکز   عهده  بر  صرفاً(  ۲/۱۳بند   فهرست )  اداری  حیطه

 .است  آموزش

 عهده  بر  اختصاصی  مشاغل  تربیت   هایبرنامه  اجرای  -۵/۴

  معاونت  تأیید  مورد   مؤسسات  و   مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا 

 .است 

 اطالعات  بانک تشکیل و مدرسان  تربیت  - ۵  ماده 

 مورخ  ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه(  ۴)   بند  اجرای  در  -۱/۵

 ، (دولت  کارمندان   آموزش   نظام   موضوع )  ۱۳۹۰/ ۳۰/۱

 تأیید   آموزشی  مؤسسات   و  مراکز   و  اجرایی  هایهدستگا 

 ارائه  برای  موظفند  معاونت  توسط  شده  صالحیت 

  گواهینامه   که  مدرسانی  از  دولت  کارکنان های  آموزش 

 تربیت   برنامه .  نمایند  استفاده  دارند  تدریس  صالحیت 

  صالحیت  سنجش  نحوه  و  عمومی  شرایط  ، (TOT) مدرس 

 تأیید  از  پس  و  طراحی  آموزش   مرکز  توسط  آنها   تدریس 

 . شودمی ابالغ اجرایی هایهدستگا  به معاونت

 مشاغل   مدرسان  تخصصی  صالحیت   و  شرایط  تأیید  -۲/۵

 مشاغل   مدرسان   و  اجرایی،   دستگاه  عهده  بر  اختصاصی

 اجرایی   هایهدستگا .  است   آموزش   مرکز  عهده  بر  عمومی 

 شغلی  هایهدور  در   تدریس  شرایط  واجد  افراد  موظفند 

 کمیته   تایید  از  پس  و  شناسایی  را   اختصاصی  مشاغل 

  مرکز  به  مدرس   تربیت   هایهدور  طی  برای  آموزش،  راهبری

 .کنند معرفی آموزش

  و   استانی  ملی،  ظرفیت   از   استفاده  با  آموزش   مرکز  -۳/۵

 آموزشی   هایهدور  معاونت،  تأیید  مورد  مؤسسات  و   مراکز

 و   کندمی  اجرا  و  ریزیبرنامه  را  (TOT) مدرس   تربیت 

  مدرسان  اطالعات  بانک  در  را  شده   تأیید  مدرسان  مشخصات

 تأیید  مؤسسات  و  مراکز  اجرایی،  هایهدستگا   استفاده  برای

 .کند می ذخیره شده، صالحیت 

 تحصیلی  مدرک  یا   و  مفید  تدریس  سوابق  که  افرادی:  تبصره

 که   کسانی  همچنین  و  دارند  مربیگری   و  آموزش   با   مرتبط



 شناسنامه قانون|  ۲۲۲

  و   داخلی  معتبر  مراجع  از  (TOT)مدرس   تربیت   گواهینامه

 برنامه   در  شرکت   از  آموزش،  مرکز  تأیید  با   اند،  گرفته  خارجی 

 .باشند می معاف  مدرس   تربیت 

 به  حداکثر  بخشنامه  این  ابالغ  تاریخ  از  آموزش   مرکز  -۴/۵

  اجرای   و  طراحی  به  نسبت  تا   دارد  فرصت   ماه   شش  مدت

 های هدستگا .  کند  اقدام  مدرس   تربیت   آموزشی  هایبرنامه

 تأیید  مورد   مدرسان  از   توانندمی  مدت  این  طی  اجرایی

 .کنند استفاده آموزش  راهبری کمیته

 ساالنه آموزشی هایبرنامه  تصویب  و طراحی - ۶  ماده 

  نظام (  ۴)  ماده(  ب)بند  مطابق  موظفند  اجرایی  هایهدستگا 

 -۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع)  کارمندان  آموزش

 و   کارمندان  ساالنه  آموزشی   هایبرنامه  ، (۱۳۹۰/ ۳۰/۱

  آموزش   راهبردهای  و  اهداف  چارچوب  در  که   را  مدیران 

 تحلیل   مبنای   بر   آموزشی  نیازسنجی  و  دولت   کارکنان

 موارد   رعایت   با   گیرد،می  صورت  فردی  و  شغلی  سازمانی،

  بر  آینده  سال  برای  سال  هر  ماه  بهمن  پایان  تا  حداکثر  ذیل،

  تصویب  به  و  تهیه   بخشنامه  این (  ۲)  شماره  پیوست   اساس 

 : برساند دستگاه آموزش  راهبری کمیته

 معاونت؛  ابالغی  مدیران  و  کارمندان  آموزش   سرانه  رعایت   -۱

 مهارتی  رویکرد  با   شغلی  سازمانی،های  آموزش   بر  تمرکز  -۲

 کاربردی؛  و

 عمومی؛  و مدیریتی شغلی، های آموزش  نسبت  رعایت  -۳

 عمومی  مشاغل   کارشناسان   تربیت   هایبرنامه  بینی پیش  -۴

 اختصاصی؛  و

 دارای   ملی   اجرایی  هایهدستگا   برای  متمرکز  ریزیبرنامه  -۵

 .استانیهای واحد

 آموزشی های  فعالیت   و   فرآیند  بر  نظارت  -۷  ماده 

 اجرایی هایهدستگا 

 و  فرآیند  بر  نظارتی،  کارهای  و  ساز  از  استفاده  با   معاونت

 و   ابعاد   در  اجرایی  هایهدستگا   آموزشی های  فعالیت 

  موظفند   اجرایی  هایهدستگا .  کندمی  نظارت  زیر  هایهمؤلف

 از   پس  را   نظارتی  نیاز  مورد  منابع   و  مستندات  ها،گزارش 

  اختیار  در  مقتضی  نحو  به  آموزش  راهبری  کمیته  تأیید

 .دهند قرار معاونت

 آموزش؛  اجرایی و راهبری  هایکمیته ( تشکیل۱

 آموزشی؛  نیازسنجی ( فرآیند۲

 ساالنه؛ آموزشی  هایبرنامه طراحی ( فرآیند۳

 آموزشی؛  اعتبارات  کرد هزینه و بینی پیش( ۴

 آموزشی؛  هایبرنامه اجرای( ۵

 اختصاصی؛  مشاغل مدرسان اطالعات بانک ( تشکیل۶

 آموزش؛  مجریان و  مؤسسات ( انتخاب۷

 کارمندان؛   آموزشی شناسنامه ( تنظیم۸

 آموزشی؛  هایگواهینامه ( صدور۹

 آموزشی؛  هایبرنامه اثربخشی بررسی و  ( ارزشیابی۱۰

 .موارد ( سایر۱۱

 اجرایی هایهدستگا  آموزش  عملکرد ارزشیابی - ۸  ماده 

 موضوع )کارمندان    آموزش  نظام(  ۱۵)  ماده  استناد  به

 عملکرد  ،(۱۳۹۰/ ۳۰/۱  مورخ  ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه

 معاونت  توسط  ساالنه  طور   به  اجرایی  هایهدستگا   آموزشی

  عملکردی های  گزارش   معاونت  و  گیردمی  قرار  ارزیابی  مورد

 کلی   صورت  به  را  دولت   مدیران  و  کارمندان  آموزش  حوزه  از

  اجرایی   هایهدستگا .  نمایدمی  ارائه  و  تهیه  دستگاهی  و

 کارکنان،  آموزش   مدیریت   سامانه  استقرار  طریق  از  موظفند 

های شاخص  اساس  بر  را  نیاز  مورد   اطالعات  و  آمار  ها،گزارش 

 در  آموزش   راهبری  کمیته  تأیید  از  پس  و  تهیه  شده  تعیین

های شاخص  اهم.  کنند  ارائه  معاونت   به   استانی  و  ملی  سطح

 عبارتند  اجرایی  هایهدستگا   آموزش  عملکرد   ارزیابی  کلیدی 

 : از

 مدیران؛   و کارمندان آموزش  ساعت  سرانه ( شاخص۱
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 عمومی؛  و مدیریتی شغلی، های آموزش  نسبت  ( شاخص۲

 آموزش؛  در گذاری سرمایه ( شاخص۳

 استانی،کارکنان،   ستادی،)  آموزش   عادالنه  توزیع  ( شاخص۴

 ؛ ....(مدیران

شاخص۵  استفاده  مورد  آموزشیهای  روش   نسبت   ( 

 ؛ (الکترونیکی و  غیرحضوری حضوری،  کالسی، کارگاهی،)

 آموزشی؛  هایهدور بودن اثربخش میزان ( شاخص۶

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش - ۹  ماده 

 نحوه »    دستورالعمل  اساس   بر  موظفند  اجرایی  هایهدستگا 

( ۳  شماره  پیوست )  «آموزشی   هایبرنامه  اثربخشی  سنجش 

 به   و  دهند  قرار  سنجش  مورد  راها  برنامه  اثربخشی  میزان

 .دهند ارائه معاونت به را الزم گزارش  ساالنه طور

 اجرایی  بسترهای و انسانی نیروی الزامات  -۱۰  ماده 

 فراهم   و   انسانی  نیروی  ساختاری،  الزامات  تأمین  منظور  به

  آموزش   نظام   شدن   عملیاتی   برای  الزم  بستر   نمودن 

  رعایت   را  زیر  موارد   موظفند  اجرایی   هایهدستگا   کارمندان،

 : کنند

 دارای  باید  بهسازی  و  آموزش   واحد  در  شاغل  کارمندان(  الف

 منابع   بهسازی  و   آموزش   کارشناس   سازمانی  پست   و  شغل

 . باشند الزم قانونی احراز شرایط با  انسانی

 منابع   بهسازی  و   آموزش   کارشناس   شغل  معاونت،(  ب

 مدیریت   توسعه  شورای  تصویب   از  پس  و  طراحی  را  انسانی

  دولت   مشاغل  بندیطبقه  طرح  در  انسانی  سرمایه  و

 .کندمی بینیپیش

 از  برخورداری  عدم   صورت  در  موجود،  کارکنان  برای(  ج

 انسانی،   منابع  بهسازی   و  آموزش   کارشناس   احراز  شرایط

 طریق  از  بهسازی  و   آموزش   تخصصیهای  شایستگی  کسب

 مرتبط،  یادگیری  هایبرنامه  و  آموزشی  هایهدور  در  شرکت 

 بهسازی   و   آموزش   ایحرفه  صالحیت   گواهینامه  بودن  دارا)

 . است  الزامی( انسانی منابع

  سازمانی   پست   با   آموزش   کارشناس   یک  حداقل  تعیین(  د

 .است الزامی استانی، سازمانیهای واحد در  مصوب

 اعتبارات  و بودجه -۱۱  ماده 

 قانون   نهم   فصل  اجرایی  نامهآیین(  ۳)  ماده   استناد  به

 بر  مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   کشوری،  خدمات  مدیریت

 سرانههای  شاخص  و  آموزشی  ساالنه  ریزیبرنامه  اساس

  را   انسانی  منابع  بهسازی  و   آموزش   اعتبارات  معاونت،   ابالغی

 .نمایند بینی پیش دستگاه سنواتی بودجه در و تعیین

 دوم  نوع آموزشی هایگواهینامه -۱۲  ماده 

  های گواهینامه  اثربخشی  افزایش  و  کردن  هدفمند  منظور  به

  کارمندان   آموزش   نظام  هفتم  بند  در  زیر  اصالحات  دوم،  نوع

 و (  ۳۰/۱/۱۳۹۰  -۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع)

های آموزش   تطبیق  و  احتساب  نحوه  دستورالعمل  دوم  بخش

 صدور   و   تأیید  بررسی،  نحوه  و   دولت   کارمندان

 شماره  بخشنامه  موضوع)  دوم   نوع  هایگواهینامه

 :گیردمی صورت( ۱۳۹۰/ ۴/۱۲ مورخ  ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰

 سطح   تا   دوم  نوع  آموزشی  گواهینامه   سطوح  - ۱/۱۲

 گواهینامه   و  باشد می  (۱)  سطح   پژوهشی   -تخصصی

 کارمندان   آموزش   نظام  از  (۲)   سطح  پژوهشی  -تخصصی

  صورت   در  دوم  نوع  گواهینامه  اعطای.  شودمی  حذف  دولت 

 عنوان  به)  علمی  ارزش   با  رسمی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا

 طول   در  بار  یک   صرفاً  الزم  شرایط  دیگر  و (  پایه  مدرک

 .است  پذیر  امکان کارمند  هر برای  خدمت 

  سطوح   تمامی  در  دوم  نوع  هایگواهینامه  صدور  - ۲/۱۲

  این  ابالغ  تاریخ  از  پژوهشی  -تخصصی  و  تخصصی  مهارتی، 

 آزمون  در  شرایط  واجد  افراد  شرکت  به  منوط  بخشنامه

 . است  الزم امتیاز نصاب حد  کسب  و  جامع

 اخذ   برایها  آموزش   کل(  پنجم  یک)  حداکثر  - ۳/۱۲

 فرهنگی  و  عمومیهای  آموزش   تواندمی  دوم نوع  گواهینامه

 برای  استخدام  بدو   توجیهیهای  آموزش .  باشد  مصوب 

 . نیست  احتساب قابل دوم نوع آموزشی  هایگواهینامه
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 نوع   گواهینامه  اخذ  برای  کارمندان  آموزشی  پرونده - ۴/۱۲

 دستورالعمل  در  شده  تعریف  مراحل  سیر  از  پس  باید  دوم

 طریق   از  دستگاه  آموزش   راهبری  کمیته  تأیید  و  الذکرفوق

 به   دوم  نوع  آموزشی  هایگواهینامه  الکترونیکی  سامانه

 سه   کمیته  توسط  ارسالی  هایهپروند.  شود  ارسال  معاونت

  و  آموزش   مرکز  نماینده  معاونت،  نماینده  از  متشکل)  نفره

 بررسی  معاونت  در  مستقر(  مربوط  اجرایی  دستگاه  نماینده 

 برای   آموزش   مرکز  توسط  جامع  آزمون  تأیید،  صورت  در  و

 دوم  نوع  آموزشی  گواهینامه.  شودمی  اجرا  شرایط  واجد  افراد

  جامع  آزمون  در  شدگان  پذیرفته  برای  آموزش   مرکز  توسط

 اطالعات.  شودمی  صادر  شده  تعریف  فرآیندهای  طی  و

 سامانه   در   کارمندان  شده   صادر  آموزشی  هایگواهینامه

 . شودمی نگهداری  و ثبت  مذکور

 عمومی مشاغل و مدیران های آموزش  اجرای  -۱۳  ماده 

 و   ایحرفه  مدیرانهای  آموزش   اجرای  و  ریزیبرنامه  -۱/۱۳

  آموزش  و  تربیت   برنامه  اساس   بر  سطوح  تمامی  در  سیاسی 

. است   آموزش   مرکز  عهده  بر  صرفاً  معاونت،  مصوب   مدیران 

 را  مدیران  ساالنه  آموزشی  برنامه  است   موظف  آموزش   مرکز

 اسفند   پایان  تا   حداکثرها  دستگاه  آموزشی  نیازهای  اساس   بر

  اجرایی   هایهدستگا   به  و   تنظیم  بعد   سال   برای  سال  هر  ماه

 .کند اعالم

 مشاغل  آموزشی  هایبرنامه  اجرای  و   ریزیبرنامه  - ۲/۱۳

 کارشناس  اداری،  امور  کاردان  و  کارشناس ):  شامل  عمومی 

 کارگزین،  دفتری،  امور  متصدی  بودجه،  و  برنامه  کاردان  و

  کاردان  و  کارشناس   منشی،   نویس،  ماشین  دفتر،  مسئول 

 کارشناس   پژوهشی،  امور  کاردان  و  کارشناس   آموزشی،  امور

 و (  انسانی  منابع  بهسازی   و  آموزش   کارشناس   و  ریزیبرنامه

  اساس  بر  اداریهای  توانمندی  بخش  عمومیهای  آموزش 

 مرکز   عهده  بر  معاونت   مصوب  آموزشیهای  استاندارد

 به )  عمومی  مشاغل  سایرهای  آموزش   اجرای.  است   آموزش

  شماره  بخشنامه  اساس   بر  کماکان(  شده  ذکر  مشاغل  از  غیر

  آموزش   نظام   موضوع )۱۳۹۰/ ۳۰/۱  مورخ  ۲۰۰/ ۱۸۳۴

 . شودمی انجام( کارمندان

  آموزشی های  ظرفیت   از  است   موظف  آموزش   مرکز  -۳/۱۳

 مورد  مؤسسات   و  مراکز  وها  استان  اجرایی،  هایهدستگا 

 و   نحوه.  کند  استفادهها  آموزش   اجرای  برای  معاونت   تأیید

 اجرای   برای  مذکور  آموزشیهای  ظرفیت   از  استفاده  شرایط

  معاونت  تایید  از  پس  و  تهیه  آموزش   مرکز  توسط  ها،برنامه

 . شودمی عملیاتی

 آموزش   مجری  مؤسسات  و  مراکز  صالحیت   تأیید  -۱۴  ماده 

 سنجش  مراکز و

 و   اجرا  خدمات   ارائه  متقاضی   آموزشی  مؤسسات  و  مراکز

های ظرفیت   از  استفاده   با   معاونت   توسط  آموزش   سنجش 

 تعیین   ، ایحرفه  و  علمیهای  تشکل  اجرایی  و  تخصصی

 صالحیت،   تعیین  نحوه  دستورالعمل.  شوندمی  صالحیت 

  بر   نظارت  و  ارزیابی  و  شده   صالحیت   تأیید  مراکز  از  استفاده

 . شودمی ابالغ و تهیه معاونت  توسط آنها 

 مقررات  و   قوانین  استناد  به  که  آموزشی   هایهدور  -۱۵  ماده 

  شود، می  الزامی  دولت   کارمندان   برای  آنها   گذراندن  خاص،

 مقررات   در  شده  مشخص  مراجع  توسط  طراحی  از  پس

 .است   اجرا قابل معاونت  توسط آنها  ابالغ و  مذکور

  کارمندان   به  آموزشی  مأموریت  اعطای  یا   و  اعزام  - ۱۶  ماده 

 آموزشی  هایهدور  گونه  هر  گذراندن  برای  مدیران  و

...( و  محور  پژوهش  محور،  آموزش )  طریقی  هر  به  بلندمدت

 از   شود، می  معادل  یا   و   دانشگاهی  مدرک  اخذ  به  منجر  که

 و   بوده   کشوری  خدمات   مدیریت   قانون(  ۶۱)  ماده   مصادیق

  پژوهشی،   آموزشی،  قرارداد  انعقاد  همچنین.  است   ممنوع

 با   پژوهشی  و  آموزشیهای  همکاری  انجام  ها،نامه  تفاهم

  و   کارمندان  تربیت   ازای  در  عالی  آموزش   مؤسسات  و  مراکز

 یا   و  دانشگاهی  مدرک  اخذ  به  منجر  که   دستگاه  مدیران 

 .است  ممنوع شود،می آن معادل
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  در  آموزش   فرآیند   کیفیت   ارزیابی   استانداردهای 

 ( ۱)پیوست    اجرایی   های ه دستگا 

 مقدمه 

 که  اند  شده  مطرح  نوظهوری  هایهپدید  و  عوامل  امروزه

  هایهبنگا   وها  سازمان  در  آموزش   ارشد  مسئولین  و  مدیران

 ریزیبرنامه  و  سیستمی   نگرش   کاربرد  به  را  کار  و  کسب 

. سازدمی  رهنمون  آموزش های  فعالیت   چرخه  در  راهبردی

  به   نیاز  شدن،  جهانی:  از  عبارتندها  پدیده  و  عوامل  این

  کیفیت،  بر   تأکید  نوین،های  فنآوری  راهبر،  خود   کارکنان

 تغییر  باال،  عملکرد  با   کاریهای  سیستم  دانش،  افزوده  ارزش 

 عالی   آموزش   بین  شکاف  شغلی،  مسیر  ارتقای  و  مشاغل  در

 .کار و کسب  محیط دانشی نیازهای و

  های هدستگا   در  آموزش   به  توجه  ضرورت  شده  مطرح  عوامل

  نموده  چندان  دو  را  راهبردی  و  پویا   نظامی  عنوان  به  اجرایی

 سازمانی  اهداف   پیشبرد   در  را  بهسازی   و  آموزش   نقش   و

  نقش   و  ماهیت   در  تحول  و  تغییر  بر  عالوه.  دهدمی  افزایش

 و  دانش  یاددهی  از  نیز  آن  کارکرد   سازمان،  در  آموزش

. است   یافته  تغییر  دانش  تسهیم  و  تولید  چرخه  به  اطالعات

 و  دانش  انتقال  صرفاً  آموزش   کارکرد  نظر،  نقطه  این   از

  نمودن   فراهم  با  باید  بلکه  نیست،  نیازمند  کارکنان  به  مهارت

 در   دانشگران   پرورش   برای  را  زمینه   دانشی،   فضای 

 بنابراین، . نمود فراهم اجرایی هایهدستگا 

در حال تکمیل... 

  ساالنه  آموزشی   های برنامه  تصویب   و   تهیه   دستورالعمل 

 ( ۲  پیوست )  اجرایی   های دستگاه 

 های   برنامه  اثربخش  مدیریت  و  ریزی  برنامه  منظور  به

 برنامه   سازی  متناسب   و   دولت   مدیران  و   کارمندان  آموزشی

  است   ضروری  کارمندان،   و  دستگاه  واقعی  نیازهای  با   ها 

  آموزشی   های  برنامه  کلی   مشخصات  اجرایی  های  دستگاه

  مبنای   بر  و  زیر  فرآیندهای  و  الزامات   اساس  بر  را  خود  ساالنه

 "د   و  ج  ب،   الف،  های  فرم"  در   شده  درخواست   های  داده

  مصوب   ساالنه  آموزشی  های  برنامه   از  ای  نسخه  و  تکمیل

  آموزش   راهبری  کمیته  تأیید  از  پس  را(  استانی  و  ستادی )

 معاونت  به دستگاه، آموزش  مسئول مقام باالترین امضای با 

 . نمایند ارسال

 الزامات  - ۱  ماده 

 و  عمومی  مشاغل  های   آموزش  نسبت   رعایت :  ۱/۱

 عمومی؛   و مدیریتی اختصاصی،

 رویکرد  با   شغلی   و   سازمانی  های  آموزش   بر  تمرکز:  ۱/۲

 کاربردی؛  و مهارتی

 آموزشی   های  دوره  بودن  اثربخش  و  کیفیت   بر  تمرکز:  ۱/۳

 کمیت؛  جای  به

 های  طرح  به  مربوط  آموزشی  های  برنامه  بینی پیش:  ۱/۴

  آموزشی  های  برنامه  دیگر  و   کارشناسان  مدیران،   تربیت 

 معاونت؛   ابالغی

 توجیهی   آموزشی  های  دوره  و  ها   برنامه  تفکیک  و  تهیه:  ۱/۵

 مدیریتی؛  و  شغلی  عمومی، استخدام، بدو

 پودمان  یا  دوره  مجموعه  گونه  هر  برگزاری  ممنوعیت :  ۱/۶

 اعطای  یا   مدت  بلند  های  دوره   اجرای  که  آموزشی  های

 ذهن   به  را  آنها   سوی   از  استخدامی  ارزش   با   های  نامه  گواهی

 . نماید متبادر

 و   کارمندان  برای  شده  بینی پیش  آموزش   سرانه  رعایت :  ۱/۷

 برای   ساعت   ۴۰  و  مدیران  برای  ساعت   ۶۰)  مدیران 

 :زیر  روش  اساس  بر( کارمندان

 ضرب   حاصل  مجموع:  آموزش   ساعت   -نفر  محاسبه   نحوه  -

 شرکت  تعداد  در  ها   دوره  از  یک  هر   ساعت   میزان  های

 .دوره کنندگان

  ساعت- نفر  مجموع:  کارکنان  آموزش   سرانه  محاسبه   نحوه  -

 . کارکنان کل تعداد بر  تقسیم کارکنان آموزشی های دوره
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  ساعت- نفر  مجموع:  مدیران   آموزش  سرانه  محاسبه   نحوه  -

 .مدیران کل تعداد بر  تقسیم مدیران آموزشی های دوره

 ساالنه  آموزشی نیازسنجی فرآیند  - ۲  ماده 

 و   اهداف   اساس   بر  موظفند   اجرایی  های  دستگاه:  ۲/۱

  آموزشی   راهبردهای  دولت،   کارمندان   آموزش   راهبردهای

 تحلیل   بر   مبتنی  نیازسنجی  انجام   و  دستگاه  انسانی  منابع

 بررسی  و  شغلی  استانداردهای  و  ها   شایستگی  سازمانی،  های

 های   دوره  کارمندان،  آموزش  اطالعات  بانک  و  شناسنامه

 شناسایی  را  مدیران  و  کارمندان   نیاز  مورد   ساالنه  آموزشی

 . کنند

 و   فردی  نیازسنجی  برای  را  شده  شناسایی  های  دوره:  ۲/۲

 صورت  به  ها   دوره  اجرای  جغرافیایی   قلمرو  شدن  مشخص

  و   دستگاه  مختلف  واحدهای  به  استانی  و   ستادی  ملی،

 اعالم (  کارمندان   و  سرپرستان  مدیران،)  استانی  واحدهای

 . کنند

  اولویت  و  کارمندان  ساالنه  واقعی  نیاز  شناسایی  از  پس:  ۲/۳

 .شد  خواهد تکمیل «د» فرم آموزشی های دوره بندی

 ها فرم تکمیل نحوه - ۳  ماده 

 مذکور   الزامات  و  ها  سیاست   اساس   بر  موظفند  ها   دستگاه

 :کنند  تکمیل زیر شرح به را پیوست  های فرم

 به  «د»  فرم   اساس   بر  را  «ب»  و  «الف»  های  فرم  -۳/۱

 و  شغلی  عمومی،  استخدام،  بدو  توجیهی  های  دوره  تفکیک 

 .کنند  تکمیل مدیریتی

 استخدام بدو توجیهی های دوره - ۳/۱/۱

  بخش  ۵-۱  بند  موضوع)  توجیهی  های  دوره  آموزش   ساعات

  ابالغی   برنامه  اساس  بر(  دولت   کارمندان  آموزش   نظام  چهارم

( ۱۳۹۰/ ۲۰/۱۰  -  ۲۶۶۸۰/۲۰۰  شماره  بخشنامه)  معاونت

 استخدام   جدیدی  نیروی  دستگاه  که  صورتی  در.  بود  خواهد

 باید   دارد،  را  جدید  نیروی  استخدام  برنامه  یا  است،  کرده

 بینی پیش  ساالنه  برنامه  در  را  توجیهی  آموزشی  های  دوره

 .کند

 شغلی آموزشی های دوره - ۳/۱/۲

 اختصاصی مشاغل  آموزشی های دوره( ۱/ ۳/۱/۲

 بند   موضوع)  شغلی  آموزشی  های  دوره  عناوین  و  ساعات  -

( دولت   کارمندان   آموزش   نظام  چهارم  بخش  ۵  ماده  ۲/۵

 های  دوره  عناوین  و  استانداردها   ها،  شایستگی  اساس   بر  باید

 تأیید  به  که  اجرایی  دستگاه  اختصاصی   مشاغل  آموزشی

 اجرایی   دستگاه  توانمندسازی  و  آموزش   راهبری  کمیته

 .شود تعیین است، رسیده

 عمومی  مشاغل  آموزشی های دوره( ۲/ ۳/۱/۲

 بر   عمومی  مشاغل  آموزشی  های  دوره  عناوین  و  ساعات  -

 در   شده  تعیین  ساعت   میزان  و   عناوین  و  استانداردها   اساس 

 های   دستگاه.  بود  خواهد  معاونت   ابالغی  آموزشی  های  دوره

 دوره  خود،  فعالیت   ماهیت   و  ضرورت   به  بنا   توانند  می  اجرایی

  قالب   در   را  عمومی  مشاغل  نیاز  مورد  تکمیلی  آموزشی  های

 و  ساالنه  برنامه  در  بینیپیش  از  پس  و  طراحی  «د »  فرم

 .کنند اجرا آموزش  راهبری کمیته تأیید

 تدوین  و  طراحی  به  نسبت   توانند  می  اجرایی  های  دستگاه

 از  دسته  آن  نیاز   مورد  آموزشی  های  دوره  و  استانداردها 

  است،   نشده   اعالم  معاونت   سوی  از  هنوز  که  عمومی  مشاغل

 راهبری   کمیته  تأیید   از  پس  و   اقدام  «د»  فرم   قالب   در

  ساالنه   آموزشی  های  برنامه  در  توانمندسازی  و  آموزش

 .نمایند بینیپیش

 عمومی  آموزشی های دوره - ۳/۱/۳

 - فرهنگی )  عمومی  آموزشی  های  دوره  عناوین  و  ساعات  -

  بر (  اطالعات  فنآوری   و  اداری  های  توانمندی  اجتماعی،

  شده  اعالم  های  دوره  ساعات   و   عناوین  و  استانداردها   اساس 

 های  دوره  برگزاری  و  بینی پیش.  است   معاونت   سوی  از

 ها   تصویبنامه  قانونی،  تکالیف  استناد  به  که  عمومی  آموزشی
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  مدیریت  معاونت   سوی  از  کشور،  عالی  مراجع  تصمیمات  و

 . است  اولویت  در گردد می ابالغ و طراحی

 مدیران  آموزشی های دوره - ۳/۱/۴

  ۴/۵  بند  موضوع)  مدیران  های  آموزش   عناوین  و  ساعات  -

 بر (  دولت   کارمندان  آموزش  نظام  چهارم   بخش  ۵  ماده

 برنامه  و  سامانه»   ساعات  میزان  و  عناوین  استانداردها،  اساس 

  شماره   بخشنامه  موضوع)  «مدیران   آموزش   و  تربیت

 چنانچه .  بود  خواهد(  ۱۳۹۰/ ۱۵/۱۲  -  ۳۲۶۶۴/۹۰/۲۰۰

 های   دوره  اجرای  و   طراحی  درخواست   اجرایی  های  دستگاه

  نظام   چارچوب   در  خود   مدیران  ویژه  اختصاصی  شغلی

 در   آنها   مشخصات   باید  باشند،  داشته  را  کارکنان  آموزش

 .برسد آموزش  راهبری کمیته تأیید به «د» فرم قالب 

 را   خود  استانی  واحدهای  سهم  اجرایی  دستگاه  ستاد  -۳/۲

 فرم  اساس   بر  و  احصاء  «الف»  های   فرم  های  داده   مبنای  بر

 واحدهای.  کند  می  اعالم  خود  استانی  واحدهای  به  «ب»

  ساالنه  آموزشی  های  برنامه  از   نسخه  یک  موظفند   استانی

 توسعه  معاونت  به  ریزی  برنامه  برای  را  خود   کارمندان

 .نمایند ارسال استان استانداری انسانی  منابع  و مدیریت

 حوزه  در  آموزشی  های  پودمان  و  ها   دوره  بینیپیش  -۳/۳ 

 : نیست  ضروری  «ب» و  «الف»  های فرم در زیر های

  ضرورت   به  بنا   که  آموزشی  های   پودمان  یا   ها  دوره:  ۳/۳/۱

 برنامه  از  حاصل  مقتضیات   به  بنا  و  محدود  صورت  به  خاص،

 تحول   کارگروه  یا   و  فنی  شورای  توسط  مقررات  و  قوانین  و  ها 

 های  دستگاه  کارکنان  از  ای  مجموعه  برای  استان  اداری

 اینگونه   ولی   شود،  می  اجرا  و  ریزی  برنامه   استان   اجرایی

  آموزش  اجرای  کمیته  تأیید  به  اجرا  از  قبل  باید  ها  دوره

 .برسد استانی واحدهای

 که   گزینش  آموزشی  های   پودمان  یا  و  ها   دوره:  ۳/۳/۲

 . است  گزینش عالی هیأت  با  آنها  اجرای مسئولیت 

 .کشور  از خارج آموزشی  های دوره و ها  بورس :  ۳/۳/۳

 حراست  مأمور  شغل  آموزشی  های  پودمان  یا   ها   دوره:  ۳/۳/۴

 حراست   سازمان  با   آنها   اجرای  و  ریزی  برنامه  مسئولیت   که

 . است  اطالعات وزارت و کشور کل

 توسط  آنها   مجوز  که  آموزشی  های  پودمان  یا   ها   دوره:  ۳/۳/۵

 درمان   بهداشت،  وزارت  پزشکی  جامعه  مداوم  آموزش   دفتر

 وزارتخانه  این  در  ذیربط  شاغالن  برای  پزشکی  آموزش   و

 . شود می صادر

  آموزشی   های برنامه  اثربخشی   سنجش  دستورالعمل 

 ( ۳)پیوست    اجرایی   های ه دستگا 

 کارمندان   آموزش   نظام  ۴  ماده  « د»  بند   اجرای  در

  ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع)  اجرایی  هایهدستگا 

  اثربخشی  سنجش  دستورالعمل  ، (۱۳۹۰/ ۳۰/۰۱  مورخ

 ابالغ   زیر  شرح  به  اجرایی  هایهدستگا   آموزشی  هایبرنامه

 :شود می

 آموزشی   هایبرنامه  اثربخشی  سنجش   و  آموزشی  ارزشیابی

 نقش  که  است   کارکنان   آموزش   چرخه  از  مرحله  آخرین

  کردن  فراهم  با  آموزش،  چرخه  کیفیت   کنترل  در  کلیدی 

 آموزش،های  روش   و  محتوی  اثربخشی  خصوص  در  بازخورها 

 نیازهای   آیا   اینکه  و   شده  تعیین  اهداف  تحقق  میزان

  شده   محقق  فردی  و  شغلی  سازمانی،  سطوح   شده   شناسایی

  آموزش   نظام  ۴  ماده  «د»  بند  اساس   بر.  نمایدمی  ایفا   اند،

 جمله  از  آموزشی  هایبرنامه  ارزشیابی  دولت،  کارمندان

  اجرایی   هایهدستگا   عهده  برها  برنامه  اثربخشی  سنجش 

 سازی همسان  منظور  به  دستورالعمل  این.  است   شده  نهاده

  آموزشی   هایبرنامه  اثربخشی   سنجش  در  یکپارچگی  و

 .است  شده تدوین و طراحی

 اصطالحات  و تعاریف - ۱  ماده 

  حاصل   ناملموس   و  ملموس   منافع  و  فواید:  آموزشی  اثربخشی

 .اجرایی دستگاه و  فراگیران برای آموزشی برنامه یک از

 نتایج   گیری  اندازه  فرآیند:  آموزشی  اثربخشی  سنجش 

 برنامه   یک(  ناملموس   و  ملموس   منافع  و  فواید)  آموزشی
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 وها  مالک  طریق  از  ارزشیابی   سطح  ۴  در  آموزشی

 .اجرایی دستگاه توسط شده تعیین پیش از استاندارهای

 چهارچوب در مصوب آموزشی  دوره یک  به: آموزشی برنامه

 عده  برای  که  شودمی  اطالق  دولت   کارمندان   آموزش   نظام

 اجرایی   دستگاه  یک  مدیران  یا   و   کارمندان  عموم  یا   خاص  ای

 طراحی  شده،  تعیین  اهداف  با  مشخص  بندی  زمان  یک  در

 . شودمی اجرا و

 در حال تکمیل... 

 

 

 یی اجرا ی ها دانش در دستگاه یریتدستورالعمل مد 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۲۷/۱۰/۱۳۹۹مورخ    ۳۸۶۰۵۶)مصوبه شماره  

خدمات   یریت قانون مد  ۵موضوع ماده    ییاجرا  هایدستگاه

 ی کشور 

ششم  یکصدودر    یادار  یعال  شورای  و  جلسه   ینهشتاد 

پ  ۱۳۹۹/ ۲۴/۹مورخ   به  ادار  یشنهادبنا  و    یسازمان 

نظام   یکل   هاییاست س  ۱۶بند    یکشور، در اجرا  یاستخدام

سو  یابالغ   یادار رهبر  یاز  معظم  بر    یمبن  یمقام 

ادار   یانبن دانش نظام  اصول   یریکارگبه  یقاز طر  یکردن 

و    یریتمد بند    یساز  یکپارچهدانش   ۱- ۲اطالعات؛ 

دانش و   یریت بر مد  یمبن   یعلم و فنآور   یکل   هاییاست س

انسجام و  و   یزی ربرنامه  گذاری،یاست در س  یبخش پژوهش 

  ی به استناد بندها   ی؛در حوزه علم و فناور   ینظارت راهبرد

مد  ۱۱۵ماده    ۱۱و    ۸ در   یخدمات کشور  یریتقانون  و 

برن  یاتیعمل  ی راستا  پنجم  برنامه  اصالح   امهکردن  جامع 

ادار تصو  - ینظام  )موضوع  دوم  شماره    نامهیب دوره 

(؛ یادار  یعال  یشورا  ۱۴/۶/۱۳۹۷  یختار  ۳۰۲۵۹۶

را به   «ییاجرا  یها دانش در دستگاه  یریت رالعمل مد»دستو

( یادار  ی عال  یشورا  یرخانه)ممهور به مهر دب  یوست شرح پ

د  ییتبصره تأ  ۲ماده و    ۶دستورالعمل در    یننمود. ا  یبتصو

 ابالغ، الزم االجرا است. یخو از تار

 یی اجرا   ی ها دانش در دستگاه   یریت مد دستورالعمل 

دستورالعمل   ینکار رفته در او اختصارات به  یفتعار  - ۱  ماده 

 است: یربه شرح ز

برنامه  -۱ ستاد  ادار  یزی رستاد:  موضوع    یتحول  کشور، 

 یعال  یشورا   ۱۹/۲/۱۳۷۷مورخ    ۱۲/۱/ ۲۰۵۶مصوبه شماره  

 .یادار

اجرا  -۲ دستگاهییدستگاه  ماده    ییاجرا  یها :   ۵موضوع 

 .یخدمات کشور  یریت قانون مد

مدنظام  -۳ مبتن  ی دانش: سند  یریتنامه  بر مدل   یاست 

ا  یریتمد منظور  به  که  ا  ییراستا هم  یجاد دانش   یجاد و 

دانش شامل اهداف، اصول،    یریتمد  یدر اجرا  یهوحدت رو

دانش با در   یریت مد  ییاجرا  یندهای ها، راهبردها و فراارزش 

ابزارها و تکن دانش در حوزه   یریت مد  هاییکنظر گرفتن 

وظا  ی،دانش   یدها ینفرا مدل   ی، مجر  یواحدها  یفشرح 

مد بلوغ  سازوکارها   یریتسنجش  چارچوب  و   ی دانش 

 یهادر دستگاه  یرانمشارکت کارکنان و مد  ی برا  یزشیانگ

ادار  یی، اجرا سازمان  استخدام   یتوسط  ابالغ    یو  کشور 

 .گرددیم

مجموغه  -۴ آموخته  یادانش:  تجارب کسب شده  از  و  ها 

  ها، یت و خالق   ها یدها  یلبمرتبط با کار از ق  یو ضمن  ینیع

  یحل مسأله، محتوا  ی هاروش   ی،ها، مستندات دانش مهارت

 و نقد پروژه است. ی و کارشناس  یجلسات تخصص 

 یقنظام مند و مستمر که از طر  یندی دانش: فرا  یریت مد  -۵

اجرا دستگاه  در  دانش  توسعه،    یی،شناسا   ییآن،  خلق، 

  یادگیری، ه  کار گرفته شده و منجر بو به  یمتسه   ی،نگهدار 
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فرد  ی، نوآور  ت  ی، توسعه  سازمان  یمیتوسعه  ارتقا   یو    ی و 

 . شودیم یبهره ور

مد  -۶ ب  یریت بلوغ   یک  یها  یت قابل  یزانم  یانگردانش: 

ساز فراهم  در  اجرا  یلتسه   یسازمان  و    یندها فرا  یگرها، 

نتا   یابیدست پ  یجبه  دانش است. مدل   یریت مد  یامدهایو 

مد فرا  یریتبلوغ  در  انتظار  مورد  رشد  مراحل   ینددانش، 

  ید را که سازمان با   یدانش و اقدامات مناسب  یریتتوسعه مد

به سطوح بلوغ    یابیخود و دست  یکنون  یت وضع  هبودب  یبرا

 . کندیباالتر انجام دهد، مشخص م

مد  -۷ بلوغ  ارز  یریتسنجش  بلوغ   یابیدانش:  سطح 

  یگاهجا   یینتعدانش و    یریت از منظر مد  ییاجرا  یها دستگاه

 دانش است. یریت در هرم بلوغ مد ییاجرا یها دستگاه

دستگاه  یریت مد   یراهبر   -۲  ماده  در    ییاجرا  یها دانش 

با مأمور ابالغ   یب تصو  ین،تدو  یت کشور توسط »ستاد«،  و 

  ی، دانش در نظام ادار  یریت کالن مد  های یاهداف و استراتژ

  یریت و نقشه راه استقرار مد   ی و ابالغ برنامه راهبرد  یبتصو

توسعه سطح بلوغ، انجام خواهد    یراهبردها   یبدانش و تصو

 شد.

راهبر  -۳  ماده  منظور  به  است  موظف  استقرار   ی»ستاد« 

با    یکپارچگیو    یستمیتعامل س  یدانش و برقرار  یریتمد

انسان  یریت مد  یهانظام  یگرد منابع  اجرا  یو  در   ینا  یو 

طدست  حداکثر  تصو  ۳مدت    یورالعمل،  از  آن،   یب ماه 

 را انجام دهد: یراقدامات ز

و   یرا طراح  یدانش در نظام ادار  یریت مد  یشبکه مل  -۱

استانداردها  ییاجرا طراح  ینموده؛  جهت  و   یالزم 

س  یبرداربهره نرم  ها یستماز  را   یریت مد  یافزارها و  دانش 

 . یدنما  ینتدو

در   ییاجرا  یهادستگاه  هاییت به منظور سنجش فعال  -۲

مد نهاد  یریتحوزه  و  فرا  یساز  ینهدانش  و  نحوه   یند آن، 

شاخص  ییاجرا  یها دستگاه  یابی ارز چارچوب  در   ی ها را 

مواد    یابیارز  ی عموم موضوع  قانون   ۸۲و    ۸۱عملکرد، 

 .یدنما  یینتع ی،خدمات کشور یریتمد

 مربوطه   یها نظام آموزش کارکنان دولت و دستورالعمل  -۳

کارکنان و   یدانش   هاییت که فعال  یداصالح نما  یرا به نحو

آنان در   یدانش   یهاحاصل شده از مشارکت   هاییادگیری

نشست   ییهاقالب  نقد   ی، تخصص  یها همچون  جلسات 

نرم افزار و خارج    یطو کاربست دانش در مح  یادگیری پروژه،  

 یریتمد  یابزارها   یگرو د  یاستاد و شاگرد  هایروش از آن،  

  یسازکارکنان؛ معادل  یآموزش رسم  یها دانش، با ساعت 

 آن صادر گردد. ی برا یرسم ینامهشده و گواه

کارکنان، در مدت   یدانش  هاییت فعال  یفیت و ک  یت کم  -۴

 عملکرد آنها لحاظ گردد. یابیارتقاء و ارز یتجربه الزم برا

هر    ی: در صورتتبصره در  موارد   یککه مصوبات ستاد  از 

  یشورا  یا   یادار  یعال   یشورا  یب و تصو  ییدتأبه    یازفوق ن

داشته باشد، ستاد موظف   یانسان   یهو سرما  یریتتوسعه مد

پ تصو  یشنهادهایاست  جهت  را  ارائه    یبالزم  شوراها  به 

 .یدنما 

کشور )مرکز آموزش    یو استخدام  یسازمان ادار  -۴  ماده 

 یو خصوص  یدولت   یمراکز علم  ی( با همکاریدولت  یریتمد

 ییمسئول، ضمن شناسا   ییاجرا  یو با مشارکت دستگاه ها 

در سطح   یت اهم  یو دارا  یبخش   یانم  یقمصاد  یو احصا

در   ی،مل موجود  تجارب  و  سوابق  حفظ  و  ثبت  به  نسبت 

مذاکرات هس ینهزم ب  ای،ته:  با  توسعه   یماریمبارزه  کرونا، 

مبارزه با فقر، بهبود اشتغال،   یمی،و پتروش  ی نفت  یهاحوزه

الکترون  ی،ور بهره  یارتقا  دولت  نظام   یک توسعه  اصالح  و 

 .ید دانش، اقدام نما  یریت در چارچوب مد  یادار

چارچوب   ییاجرا  یها دستگاه  - ۵  ماده  در  موظفند 

سو  یابالغ  یها دستورالعمل از   یکی»ستاد«،    ی از 

ماده    یتخصص  هاییتهکم شماره    ۴موضوع  مصوبه 

را    یادار  یعال  یشورا  ۵/۹/۱۳۹۳  یختار  ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶

 .ینددانش در دستگاه نما  یریت مأمور استقرار نظام مد
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بر عهده   یتهکم  ینا  یماتتصم  یواحد متول  یین: تعتبصره

 دستگاه خواهد بود. یریتتوسعه مد یراهبر  یشورا

اجرا  ینباالتر  -۶  ماده  دستگاه  راهبرمس   یی،مقام   یئول 

مد اجرا  یریت استقرار  حسن  و  دستگاه  در   ین ا  یدانش 

اجرا نحوه  گزارش  و  بوده  دب  یمصوبه  توسط   یرخانه آن 

 .گرددیم یه هر شش ماه به شورا ارا ی،ادار یعال   یشورا

 جمهور ییسر - ی روحان حسن

 

 یی اجرا  ی ها دانش دستگاه   یریتنامه مدنظام 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۳/۱۴۰۰/ ۲۶مورخ    ۱۵۴۷۴)بخشنامه شماره  

تمام  بخشنامه ماده    ییاجرا  یها دستگاه  یبه   ۵مشمول 

 ی خدمات کشور  یریت قانون مد

دانش در   یریت مد  دستورالعمل یکماده    ۳بند    یاجرا  در

 یخ تار  ۳۸۶۰۵۶)موضوع مصوبه شماره   ییاجرا  یها دستگاه

راستایادار  یعال   ی شورا  ۱۳۹۹/ ۲۷/۱۰ در  و    یجاد ا   ی( 

رو  یی راستا هم  ی،هماهنگ  وحدت  اجرا  یه و    یریتمد  یدر 

پ به  مد»نظام  یوست دانش،  دستگاه  یریت نامه   ی هادانش 

 .گرددیابالغ م جراجهت ا «ییاجرا

بند    یمشمول در اجرا  ییاجرا  یها دستگاه  یهاست کل  الزم

دانش    یریتمد  یواحد متول  ییننامه نسبت به تعنظام  ۸-۳

موجود( اقدام و در اسرع وقت    یسازمان  یواحدها   ین)از ب

مد نظام  استقرار  به  و   یریتنسبت  دستگاه  در  دانش 

. معاونت یندنامه اقدام نما نظام  ینتابعه بر اساس ا  یواحدها

  جاد یالزم در خصوص ا  یسازمان، همکار  ینا   یادار  وسازی ن

ن   یساختار  ییراتتغ دستگاه  یازمورد  با  به   ییاجرا  یها را 

 عمل خواهد آورد.

 ینموظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ ا  دستگاه

ماده   یاز اقدامات صورت گرفته در اجرا  ینامه، گزارشنظام

 هاییها و فناورسازمان )مرکز مطالعات نظام  ینرا به ا  ۸

ها، استان  یزیرو برنامه  یریت د. سازمان م ید( اعالم نما یادار

اجرا حسن  بر  نظارت  اسنظام  ینا  یمسئول  و   تقرارنامه 

 .باشندیم ی استان ی هادانش در دستگاه یریتمد

 

 یی اجرا  ی هادانش در دستگاه  یریت مد  نامه نظام 

 واژگان و اختصارات  یفتعار - ۱  ماده 

 کشور یو استخدام اداری سازمان : سازمان

 یریتقانون مد  ۵موضوع ماده    ییاجرا  هایدستگاه :دستگاه

 ی خدمات کشور 

 ۲۷/۱۰/۱۳۹۹  تاریخ   ۳۸۶۰۵۶  شماره  مصوبه  :مصوبه

 یادار یعال   یشورا

 کشور  یتحول ادار ریزی برنامه  ستاد :ستاد

مصوبه    ۴موضوع ماده    یتخصص  هاییتهاز کم  یکی :کمیته

  ی عال  ی شورا  ۱۳۹۳/ ۵/۹  یختار  ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶شماره  

  یریت مصوبه مأمور استقرار مد  ۵که بر اساس ماده    یادار

 دانش در دستگاه است.

تبصره ماده    سازمانی  واحد : یمتول  واحد مصوبه    ۵موضوع 

دستگاه    یریت توسعه مد  یراهبر  یشورا  یمکه بر اساس تصم

اجرا پ  یتهکم  یماتتصم  یمسئول   یریت مد  سازییادهدر 

 دانش است. 

آن،    یقمند و مستمر که از طر نظام  فرایندی دانش:  مدیریت

شناسا دستگاه  نگهدار  یی،دانش  به  یمتسه  ی،خلق،  کار و 

به   منجر  و  شده  فرد  ی، نوآور  یادگیری،گرفته   ی، توسعه 

 . شودیم یو توسعه سازمان  یمیتوسعه ت
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اطالق  یاگانهپنج فرایندهای به دانش: یریت مد  فرآیندهای

طر  گرددیم از  دستگاه  در  دانش  فرا  یقکه   یندها آن 

»اشاعه    ،«یو کشف«، »خلق«، حفظ و نگهدار  یی»شناسا

 . شودیم «یریکارگو »به ،«یمو تسه

 فراهم  و  بسترساز  عوامل دانش:  یریت مد  گرهای تسهیل

  کننده یت مناسب که محرک و تقو  یسازمان   شرایط  کننده

 دانش هستند.  یریت مد  یندهایفرآ

است که در   سندی دانش:  یریت مد  یتانداز و مأمور  چشم

 یخواد م  ییدهد که دستگاه اجرا  یرا نشان م   یتیآن وضع 

  ی دانش به آن برسد و چگونگ  یریت در حوزه مد  یندهدر آ

 .گرددیم یمبه آن، در سند ترس یدن رس

مس   اقداماتی  مجموعه دانش:  یریت مد   راهبردهای   یر که 

دانش را با   یریت به اهداف کالن و چشم انداز مد  یابیدست

شرا گرفتن  نظر  خارج  ی داخل  یطمح  یطدر  دستگاه    یو 

 .نمایدیم یمترس

هستند که حاصل استقرار نظام   یدانش   هایخروجی :نتایج

 دانش در دستگاه است. یریتمد

ذ  سازمانی  مثبت   اثرات : پیامدها  و  دستگاه  آن   ینفعانبر 

 دانش است. یریت مد یج است که حاصل تحقق نتا

 اهداف  - ۲  ماده 

  ییاجرا  یها دانش در دستگاه  یریت استقرار نظام مد  اهداف

 عبارتند از: 

دانش و اهداف،   یریت مد  یانم  یی راستا و هم  یهمسوساز   -۱

 ها. دستگاه هاییها و استراتژبرنامه

پا   یابی،ارز  -۲ و  مد  یت عوض   یشنظارت  در   یریت بلوغ 

 دستگاه ها.

دانش در سطح   یم و بهبود فرهنگ تبادل و تسه  یجادا  -۳

 دستگاه ها.

و استفاده مستمر از   یمتسه   ی،خلق، نگهدار   یی،شناسا   -۴

 دانش در دستگاه ها.

و قابل دسترس در نظام   یکپارچه  یتوسعه شبکه دانش   -۵

 با مشارکت دستگاه ها. یادار

 اصول - ۳  ماده 

  یی اجرا  یدانش در دستگاه ها   یریت حاکم بر نظام مد   اصول

 است: یلبه شرح ذ

 یی و همسو  یت و حما   یبانی: پشتیاصل نگرش راهبرد  -۱

 دستگاه. یها  یدانش با اهداف و استراتژ یریتمد

اجزاء   ینب   یارتباط درون  ی : برقراریستمیاصل نگرش س  -۲

مد ب  یریتنظام  ارتباط  و  مد  ینب  یرونیدانش   ت یری نظام 

 یریتی مد ینظام ها یردانش با سا 

جامع  -۳ تمامیندها فرا  یت اصل  گرفتن  نظر  در   ی: 

نظام    یحدانش به منظور استقرار صح  یریت مد  یندهایفرآ

 دانش.  یریتمد

همراه  -۴ و  مشارکت  جلب  مشارکت:   ی تمام  یاصل 

 دانش  یریت مد  یندهایفرا یدر اجرا یرانکارکنان و مد 

پا   -۵ بازب  یشاصل  بررس  ینیمستمر:  نظام   یو  مستمر 

بازخوردها  یریتمد نمودن  فراهم  و  جهت   ی دانش  الزم 

 آن.  یاصالح و بازنگر 

مد  -۶ توسعه  و  تداوم  گرفتن   یریتاصل  نظر  در  دانش: 

موضوع بلندمدت و استمرار و   یکدانش به عنوان    یریتمد

 مناسب. یجهبه نت  یلتوسعه آن به منظور ن

ها و   یت فعال  یتمام   یاصل  یت محور:  یاصل انسان محور   -۷

سرما   یریت مد   یندهایفرا نقش   یانسان  یهدانش  که  است 

 دارد. یدر ارتقا سطح دانش سازمان  یا یژهو

 یدانش ها   یمعنو  یت : حفظ مالک یمعنو   یت اصل مالک  -۸

 .ییبه اشتراک گذاشته شده در سطح دستگاه اجرا

 هاارزش  - ۴  ماده 

مد   هایارزش  نظام  بر  دستگاه  یریت حاکم  در    یها دانش 

 است: یلبه شرح ذ ییاجرا
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و تفکر کارکنان به   یشه: ارج نهادن به اند یمحور  یشه( اند۱

 ییدستگاه اجرا یهو سرما  ییدارا ینترعنوان مهم

گرا۲ اخالق  محور  یی(  فرهنگ  شناسایو  و    یمتسه  یی،: 

کرامت   و  یو ارزش  یاصول اخالق  یت دانش با رعا   یریکارگبه

 .ی معنو یتو حفظ مالک   یانسان

  یتو شفاف   یزهانگ   یجادعدالت در ا  یت : رعا ی( عدالت محور۳

عملکرد   یزاندانش با توجه به م  یریت فعاالن مد  یقدر تشو

 ها. آن

 راهبردها - ۵  ماده 

مستلزم   یریتینظام مد  یکدانش به عنوان  یریتمد اجرای

 یبرا  یی و مالحظه راهبردها   ی راهبرد  یکرداز رو  یبرخوردار

که با   یاست. به نحو  یبه چشم انداز توسعه نظام ادار  یلن

را با    ییو هم افزا  ییهمگرا  یشترینب  یستمی، س  یکردرو  یک

نظامنظام  یگرد خرده  و  مد  یادار  یهاها   رار برق  یریتی و 

ایدنما  بر  راهبردها   ین.  شرح    یریت مد  یاساس،  به  دانش 

 :باشند یم یلذ

استراتژ  یی راستا هم  -۱ و  با    یریت مد   هاییاهداف  دانش 

 دستگاه.  های یاهداف و استراتژ

ب  یکپارچگی  یجادا  -۲ تعامل  مد   ینو  و   یریت نظام  دانش 

راستا   یریتیمد  یهانظام  یرسا  کالن   یراهبردها  یدر 

 دستگاه.

نقاط قوت   یو خارج  یداخل   یطمح  یطبا شرا  ییهمگرا  -۳

 دانش.  یریت انداز مد به چشم  یلو ضعف دستگاه جهت ن

 دانش  یریت مدل مد - ۶  ماده 

مدل  یریتمد  مدل بر  ابتناء  با  نظرات   ی، جهان  یها دانش 

و و  ادار  های یژگیخبرگان  طراح  ینظام  و   یکشور  شده 

 یجادا  یرانا  یدانش در نظام ادار  یریت از مد  یجامع   یرتصو

. شکل گیردینظام قرار م   ینا  یاجرا  یکه راهنما   کند یم

 یدانش دستگاه ها  یریت مد  ینشان دهنده مدل مفهوم   یرز

 است: ی اصل یهپنج ال یاست که دارا ییاجرا
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انداز و مأمور  یانگراول )هسته مدل( ب  یحه( ال۱   یتچشم 

 ی آت  یت دانش دستگاه است. در چشم انداز، وضع  یریتمد

د به آن برسد  خواه  یدانش م   یریت مد  ینهکه دستگاه در زم

نحوه تحقق چشم انداز و نقش    یت،شده و در مأمور  یمترس

 . شودیدستگاه در آن مشخص م

دوم قرار دارند    یهدانش در ال  یریت مد  گردهاییل( تسه ۲

در   یدانش   یندهایاجرا و توسعه فرا  یمهم برا  یکه بستر

بهره با  که  هستند  ا  یحصح  یریگ دستگاه  عناصر   یناز 

 ی، فناور

  یادهقرار دارند که پ  یدانش  یندهایسوم مدل، فرآ  یه( در ال۳

و کشف دانش    ییدانش در دستگاه از شناسا  یریت مد  یساز

 ینآنها است. ا  یحصح  یدانش، در گرو اجرا  یریکارگتا به

و کشف دانش، خلق دانش، حفظ  ییشامل شناسا یندها فرا

نگهدار تسه  یو  و  اشاعه  به   یم دانش،  دانش   یری کارگو 

 هستند.

دانش در    یریت مد  یجچهارم مدل دربردارنده نتا   یحه( ال۴

نوآور شامل  و  است  فرد  یادگیری،   ی،دستگاه   ی،توسعه 

 باشد.  یم یو توسعه سازمان  یمی،توسعه ت

مندرج   یجکسب نتا  یامدهایپ  یی،پنجم و نها  یحه( در ال۵

ال م  یه در  قرار  پیردگ  یچهارم    ی اجرا  یجنتا  یامدهای. 

موارد  یریتمد شامل  ها  دستگاه  در  بهبود    یرنظ  یدانش 

به شهروندان   ییو پاسخگو  یت خدمات، ارتقاء شفاف   یفیت ک

 هستند. یو بهره ور

 دانش در دستگاه یریت مراحل استقرار مد - ۷  ماده 

مد  استقرار چهار   یریتنظام  شامل  ها  دستگاه  در  دانش 

و  ها  برنامه  موظفند  ها  دستگاه  و  سازمان  است.  مرحله 

زاقدام مراحل  چارچوب  در  را  خود  اجرا   یطراح  یرات  و 

 : یندنما 

 دانش  یریت مد ی. بسترساز الف

 دانش  یریت . سنجش بلوغ مدب

 دانش  یریتاستقرار نظام مد یزی. برنامه رج

 یریت استقرار مد  یشده برا  ینیب  یشپ  یبرنامه ها   ی. اجراد

 دانش 

 دانش  یریتمد  یبرنامه ها  یابیو ارز یش . پا ه

 دانش  یریت مد  یبسترساز - ۸  ماده 

 دانش در ستاد: یریتمد یراهبر -۸-۱

ر  سازمان  برنامه  منظور  به  است  و   یراهبرد  یزیموظف 

اجرا حسن  بر  کامل   ینا  ینظارت  استقرار  و  نامه  نظام 

در   یردانش در دستگاه ها نسبت به انجام موارد ز  یریتمد

 :یدستاد اقدام نما 

 یریت مد  یراهبرد  یها و برنامه  یکل  هاییاست س  یب ( تصو۱

 .یدانش در نظام ادار

متناسب    یریتیمد  یهانظام  یر در سا   ییراتتغ  یشنهاد( پ۲

 ۳دانش )بر اساس ماده    یریت مد   یها   یت با اهداف و فعال

 در مراجع مربوط.  یب مصوبه( جهت تصو

طراح۳ ر  ی(  برنامه  مل  یزیو  شبکه  استقرار  منظور   یبه 

دولت  یریتمد بخش  تع  یدانش  الزم   یاستانداردها  یینو 

 مربوط  یاز سامانه ها  یجهت بهره بردار

تع  یریت بلوغ مد  یکل  یهاگزارش   ی( بررس۴  ییندانش و 

تقد  یی نحوه شناسا  برگز  یا ه از دستگاه  یرو  و  در   یدهفعال 

 دانش  یریت حوزه مد

کم  -۸-۲ مد  یتخصص   یتهاقدامات  استقرار    یریت مسئول 

 دانش در دستگاه:

بستر مناسب، فرهنگ   یجادظور اموظف است به من  دستگاه

ز  یساز نمودن  فراهم  ن  یها  یرساخت و  استقرار   یازمورد 

موضوع   یتخصص  یها   یتهاز کم  یکیدانش،    یریت نظام مد

 ۱۳۹۳/ ۵/۹  یختار  ۲۰۶/ ۱۱۸۵۲/۹۳مصوبه شماره    ۴ماده  

 :یدنما   یر ز  یفو مأمور انجام وظا   یینرا تع  یادار  یعال   یشورا
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 یریت مد  یچشم انداز، اهداف و راهبردها  ییدو تأ  ی( بررس ۱

 دانش دستگاه. 

 ینهدستگاه در زم  یبرنامه ها و طرح ها   ییدو تأ  ی( بررس۲

 دانش.  یریتمد

استقرار   یازاعتبارات و منابع مورد ن  ینیب   یشو پ  ی( بررس ۳

مد اهداف،   یریتنظام  انداز،  چشم  سند  اساس  بر  دانش 

 مصوب   یراهبردها و برنامه ها 

دانش    یریت توسعه فرهنگ مد  یبرنامه ها   ییدتأو    ی( بررس ۴

عناو  محتوا  ینو  ها   ی و  ن  یآموزش  یدوره   یبرا  یازمورد 

 کارکنان.

مشارکت   یبرا   یزشیانگ  یسازوکارها  ییدو تأ  ینیب  یش( پ۵

فعال دستگاه    یو استان   ی ستاد   ی و واحدها   یرانکارکنان، مد 

 سازمان.  یدر چارچوب دستورالعمل ها 

  یتحفظ مالک   یبرا   ییسازوکارها  یبو تصو  ینیب  یشپ  -۶

صاحبان و ثبت کنندگان دانش در   یفیو حقوق تأل  یمعنو 

 چارچوب ضوابط و مقررات.

دانش    یریتنظام مد  یازمورد ن   ینامه ها   یوهش   یب ( تصو۷

و حوزه  یژه به  نرم سام  ی،خبرگ   ی ها انجمن  ی ها در  انه 

فرا  یها روش   ی،افزار دانش،  در   یندثبت  دانش  استخراج 

 زمان خروج از خدمت. 

 یدانش، اخذ گزارش ها  یریت مد  یمستمر اجرا  یش( پا ۸

 مربوط و ارائه آن به سازمان. 

دانش   یریت نظام مد  یاجرا   یو دستاوردها  یجنتا   یابی( ارز۹

 در دستگاه.

در   یت صال ( نظارت بر انتخاب مؤسسات مشاور صاحب  ۱۰

 دانش.  یریتاستقرار نظام مد ی راستا 

 آن: یفدانش و شرح وظا  یریت مد  یواحد متول -۸-۳

  ی مصوبه، واحد متول   ۵مطابق تبصره ماده    ییاجرا  دستگاه

و ساختار موجود   یفدانش را متناسب با شرح وظا   یریتمد

تع ا  ییندستگاه  و  مسئول  یننموده   ی اجرا  یت واحد 

عهده   ۲-۸بند    موضوع   یتخصص  یتهکم  یماتتصم بر  را 

 دارد.

 دانش  یریت سنجش بلوغ مد - ۹  ماده 

بر   یمبتن  ییاجرا  یدانش دستگاه ها   یریت بلوغ مد  سنجش 

بر اساس    یامدها و پ  یجنتا   یندها،فرا  گرها،یلتسه  یهچهار ال 

  ییاجرا  یدانش دستگاه ها   یریتاستقرار مد  یمدل مفهوم

م  مدگیردیانجام  بلوغ  سنجش  در   یکدانش،    یریت .  بار 

مد  یابتدا نظام  صورت    یریتاستقرار  به  سپس  و  دانش 

 یی و ارتقاء دستگاه اجرا  یت موفق  یزانم   یینتع  هت ساالنه ج

پ مد  یشبرددر  همچن  یریتاهداف  و   ینتدو  یندانش 

مد  یهابرنامه مدت  کوتاه  و  توسط   یریتبلندمدت  دانش 

 : پذیرد یانجام م  یلدر چهارمرحله به شرح ذ  ییدستگاه اجرا

 یین مرحله پس از تع  یندر ا  -یابیرحله اول؛ خودارز( م۱

واحد نسبت به   یندانش در دستگاه، ا  یریت مد   یواحد متول

 یشده اقدام مدستگاه بر اساس مستندات خواسته  یابیارز

نتا یدنما  در   یابیخودارز  یج.  مربوط  مستندات  انضمام  به 

و   یمنظور در پورتال سازمان طراح  ینکه به هم  یسامانه ا

 گردد، درج خواهد شد. یم هتعبی

 ی بر بررس  یمرحله مبتن  ینا  - ی( مرحله دوم: اعتبار سنج۲

شده    یمهو مستندات ضم  یابیداده شده در خودارز   یازاتامت

م صورت  سازمان  در  که  ایردپذ  ی است  در  مرحله   ین. 

مستندات ارائه   ی داده شده در مرحله اول با بررس  یازاتامت

گردد و در صورت عدم   یم  یابیهر سنجه اعتبار  یشده برا

مستندات و شواهد به   یلتکم  یا اصالح    یبرا  یجهنت  یید،تأ

 شود.  ی دستگاه منعکس م

بررس۳ سوم:  مرحله  مبتن  ینا  -یدانیم  ی(  بر   یمرحله 

بررس  یدانیم  یابی ارز و  مشاهده  محل    ی حضور  یو  در 

ا است.  توسط  یندستگاه  سازمان    مرحله   یاکارشناسان 

 شود. یانجام م یدهآموزش د یابان ارز

پس    -دستگاه ها  یو رتبه بند  یینها   یید( مرحله چهارم: تأ۴

پا  اعتبارسنج   یند فرا  یان از  و  بلوغ    یج،نتا  یینها   یسنجش 
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 ی دانش رتبه بند  یریت دستگاه ها بر اساس سطوح بلوغ مد

سنجش بلوغ توسط   یلیخواهند شد. گزارش تفص  یو معرف

 یرو منتشر خواهد شد. ستاد در خصوص تقد  یهسازمان ته

د تمه  یها   ستگاهاز  پ  یداتبرتر  را  خواهد   ینیب  یشالزم 

 کرد.

 دانش  یریت مد یزیبرنامه ر -۱۰  ماده 

و چشم    یت مأمور  ییندانش با هدف تع  یریت مد   یزیر   برنامه

و ارائه   ی دانش   یحوزه ها   یدبن   یتدانش، اولو  یریت انداز مد 

 یندهای گرها و فرا  یلدر حوزه تسه  یازبرنامه اقدامات مورد ن 

دانش   یریت سنجش بلوغ مد  یج . نتا یردگ  یدانش، صورت م

  رودیو نقاط قوت و قابل بهبود به دست آمده، به عنوان و

انجام    یشوند. برا  یدر نظر گرفته م  یزیمرحله برنامه ر  یها 

م  ینا ها  دستگاه  ذ  یست با   یمرحله،  انجام   یلاقدامات  را 

 دهند: 

 یریتساله مد  ۳و راهبرد    یت چشم انداز، مأمور  ینتدو  -۱

 نظام نامه. یندانش بر اساس مفاد ا

  یه بر پا   ی دانش   یکالن حوزه ها   ی بند  یت و اولو  یی شناسا   -۲

استراتژ  یت مأمور سند  سازمان  یبررس  ی،و  و   ی نمودار 

 یوه ش  یرسا  یا ارشد و    یرانمد  یانم  یجلسات خبرگ  یبرگزار

 دستگاه. یطمتناسب با شرا یها 

شاخص   ۴از    یدانش  یکالن حوزه ها   یبند   یت منظور اولو  به

بودن«، و   یو مهارت  یبودن«، »تجرب  ی»تخصص  ،«یت »اهم

م استفاده  متخصصان«  اساس    ی»تعداد  بر  سپس  شود. 

ها   یجنتا   یندبرا ها   یشاخص  با   یدانش   یچهارگانه، حوزه 

اولو   یباالتر به عنوان حوزه ها   یازامت در نظر گرفته   یت با 

 .شوندیم

 .یینقشه( دانش دستگاه اجرا یا درخت ) ینتدو -۳

ن  یینتع  -۴ مورد  حوزه    یبرا  یازاقدامات  در  بهبود 

ساز  گرها یلتسه آماده  برا  یشترب   ی و  استقرار   یدستگاه 

 دانش.  یریتمد

گ  یبرا  یزی ربرنامه  -۵ بهره  و  و   یریانتخاب  ابزارها  از 

ا   یریتمد  هاییکتکن در  کالن   یندانش.  در  مرحله 

 یتبهبود وضع  یزی به برنامه ر  یت،با اولو  یدانش  یهاحوزه

  شود؛یپرداخته م   یندگانه فرا ۵از مراحل    یکدستگاه در هر  

 .شوندیها انتخاب و اجرا مسپس بر اساس آن ابزارها و روش 

 یریتشناخته شده مد  های یکاستفاده از ابزارها و تکن  -۶

 و اجرا. یزیردانش در مراحل مختلف برنامه

 یسازمان   ینب هاییهمکار -۱۱  ماده 

از دانش   یریگها به منظور بهرهالزم است دستگاه  - ۱۱-۱

 ینهزم  بخشی،یانمشترک و م  یا هدر حوزه  یژه به و  یکدیگر 

 را فراهم آورند.  یو تبادالت دانش  یهمکار

 بخشی یانم  یقو احصاء مصاد   ییبه منظور شناسا  - ۱۱-۲

ماده   در  م   یها مصوبه، دستگاه  ۴مندرج    بایستیمسئول 

آموزش   مرکز  با  تجارب  و  سوابط  حفظ  و  ثبت  به  نسبت 

 مستمر داشته باشند. یهمکار یدولت  یریتمد

 دانش  یریت نرم افزار مد -۱۲  ماده 

دانش به منظور    یریت مد  یسامانه نرم افزار   یکاز    دستگاه

دانش استفاده   یریت مد  یندهایفرا  یقدق  یاز اجرا  یبانیپشت 

تحت وب   یست با   یخواهد نمود. نرم افزار مورد استفاده م

از طر و  و  ینترانت )ا  یشبکه داخل  یقبوده  در   ینترنت ا  یا ( 

را    ها آن  یندسترس کارکنان دستگاه قرار گرفته و ارتباط ب

 یندهایفرا  یبانپشت  یستبا   ینرم افزار م  ینفراهم سازد. ا

دانش باشد.   یریو به کارگ  یمخلق، حفظ، تسه  یی،شناسا 

اتصال به   یت الزم است نرم افزار مورد استفاده قابل  ینهمچن

افزار  یریت مد  یشبکه مل نرم    یریت مد  دانش داشته باشد. 

 یریت مد  یستمس   ینهبه منظور کارکرد به  یست با   یدنش م 

 را دارا باشد:  یل ذ  یها  یت دانش قابل

 و توسعه دانش.  یابیباز  یابی،ارز  ی،طبقه بند   ثبت، ▪

 پرسش و پاسخ.  یسؤال و تاالرها  طرح ▪

 یشی جلسات هم اند یبرگزار امکان ▪

 .یدرخت و نقشه دانش سازمان  تعریف ▪
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 . یمستندات دانش  یو طبقه بند ثبت  ▪

از امکانات    یو بهره مند  یدانش  یها گروه  تعریف ▪

 .یشبکه اجتماع 

س  پایگاه ▪ س   یکدگذار  هاییستمدانش،    یستم و 

 اسناد.  یریتمد

م  یشرفتهپ  یجستجو   ابزار ▪ ها،    یان در  دانش 

 . یسؤاالت و مستندات دانش 

ها   ییشناسا   امکان ▪ حوزه  خبرگان    ی خودکار 

 . یمختلف دانش 

 کاربران نرم افزار.   یبرا   یدانش   یلپروفا   یجادا  امکان ▪

ها   ارائه ▪ مد  یگزارش  عملکرد   یریتی متنوع  از 

 نرم افزار.  یو اعضا  یسازمان یواحدها

و   یمعنو   یت مالک  حفظ ▪ کنندگان  ثبت  و حقوق 

 . یمیو ت یصاحبان دانش به صورت فرد

 یخو از تار  یدهگرد  یم( ماده تنظ۱۲نظام نامه در دوازده )  ینا

آن بر   یحسن اجرا  یت باشد و مسئول  یابالغ الزم االجرا م

 مقام دستگاه است.  ینعهده باالتر

 ی انصار جمشید 

 

 آموزشی های ه دور  تدریس زمینه   در  صالحیتدار   مراکز

 ( مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۰/ ۱۸/۸  مورخ  ۲۰۵۴۹/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 های هدستگا   سوی  از   که  مکرریهای  سؤال  به  عنایت   با 

 که   آموزشی  هایهدور  مدرسین  و  محتوی  زمینه  در  اجرایی

 و  فرهنگی  عمومی،  هایهدور عنوان  به  معاونت   این  سوی   از

  هایمؤسسه  همچنین  و  گرددمی  ابالغ  مدیریت  بهبود

  و   آموزش   فرآیند  در  آنان   خدمات  از  توانند می  که  غیردولتی

 : گرددمی اعالم گردند، مند بهره استخدامیهای آزمون

  ازها  دوره  دسته  این  اجرای  در  باید  اجرایی  هایهدستگا 

 مدیریت   آموزش   مرکز  توسط  شده  اعالم   و  تأیید  محتوی 

 این  در  توانند می  مدرسینی  صرفاً  و  نموده  گیری  بهره  دولتی

  مرکز   از  صالحیت   گواهی  که  یابند  اشتغال  تدریس  بهها  دوره

  متفرقه   کتب   و   محتوا  از  استفاده  و  باشند  داشته  را  شده  یاد

 .ندارد مجوزیها زمینه این در

  از  آن  محتوی  ولی  گردد  اعالمهایی  دوره  که   صورتی  در

  یا  و  نشده  اعالم  و  تأیید  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز  سوی

  باشند،   نشده  صالحیت   تأییدها  دوره  آن  برای   مدرسینی

 کمیته  تأیید  با  مرکز،  اعالم  زمان  تا  توانندمیها  دستگاه

  تشکیل   معاونت   این   نماینده  عضویت  با   که   دستگاه  راهبری

 .نمایند اقدام زمینه این در شود می

 خدمات  از  گیریبهره  سازدمی  خاطرنشان  پایان  در

های آزمون  و  آموزش  فرآیند  در  غیردولتی  هایمؤسسه

ها مؤسسه  از  دسته  این  که  است   مجاز  صورتی  در  استخدامی

  معاونت،   این  از  مورد  حسب  را   صالحیت   تأیید  گواهینامه

  پژوهش  و  آموزش   دفاتر  یا   و  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز

 .باشند  نموده اخذ ها استانداری

دهکردی  فروزنده اله لطف
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 الستخدام دا یبدو خدمت کارمندان جد   یآموزش  های هدور 

 جمهور( س ییر  ی ه انسان ی ت و سرما ی ر یمعاونت توسعه مد  ۲۰/۱۰/۹۰مورخ   ۲۶۶۸۰/۲۰۰)بخشنامه 

اجرا کارمندان   ۵-۱بند    یدر  آموزش  نظام  چهارم  بخش 

شماره   بخشنامه  موضوع  مورخ   ۲۰۰/۱۸۳۴دولت 

  ی عموم  ی ها یو به منظور باال بردن سطح آگاه   ۱۳۹۰/ ۳۰/۱

 یارتباط سالم کارمند با نظام ادار  یه گذار ی کارمندان و پا 

دستگا  م   هایهو  آغاز  آن  در  را  خود  کار  فرد  کند،  یکه 

وست یپ  یدرس  هایبرنامهآموزش بدو خدمت و    هایهدور

 شود. یاجرا ابالغ م یو برا بینیپیش

جمهور   یی آشنا  دولت  و  نظام  ساختار   ۱۲،  یاسالم  یبا 

 ساعت

دستگاه محل خدمت،    یها و ساختار ادارت یبا مامور   ییآشنا 

 ساعت ۶

 ساعت  ۱۶، یت خدمات کشور ی ریقانون مد

 ساعت  ۱۲و ارتباطات موثر در سازمان،  یفرهنگ سازمان 

 ساعت ۱۲و حل مساله،  یمیکار ت

،  یدر نظام ادار  یاسالم  هایهبر آموز  یمبتن  ی ااخالق حرفه

 ساعت ۱۲

 ک ماهی، یدوره کارورز

موظفند پس   ییاجرا  هایهبوده ودستگا   یالزام  هایهن دوریا

)به منظور    یوانمندسازآموزش و ت  یته راهبر یاز طرح در کم

ت ی آن با رعا   یو اجرا  یزیرنظارت بر اجرا( نسبت به برنامه

 ر اقدام کنند: ی موارد ز

در بدو ورود به خدمت و قبل از صدور   یآموزش  هایهدور  -۱

کارگز جدی کل  یبرا  ین یحکم  کارمندان  داالستخدام ی ه 

افراد   ین یگردد و صدور حکم کارگزیپلم و باالتر( اجرا م ی)د

 ممنوع است. یهی توج یهاآموزش  یقبل از ط

را راسا   یآموزش  هایهتوانند دوریم  یی اجرا  هایهدستگا   -۲

ت  یریق مرکز آموزش مد یا از طریتوسط واحد آموزش خود  

و   یزیربرنامه  ها استانداریودفاتر آموزش و پژوهش    یدولت

 ند. یاجرا نما

منابع    -۳ و  صورت  الذکرفوق  هایهدور  یآموزشمحتوا  به 

مد  آموزش  مرکز  توسط  دولتیریاستاندارد  و یته  یت  ه 

مندرج    یان آموزشیمتعاقبا اعالم خواهد شد مراکز و مجر

از آن یا(  ۲در بند ) ها در ن بخش نامه موظف به استفاده 

 باشند. یم یآموزش هایهدور یاجرا

حرفهیصالح   -۴ ایمدرس  یات  آموزش ین  از  دسته  ها ن 

مد آموزش  مرکز  دولتیریتوسط  افراد ییتع  یت  و   ی ن 

تدریم امر  به  ایتوانند  در  دورهیس  اشغال  ن  که ی ها  ابند 

 اد شده باشند. یمرکز  یت از سوی نامه صالح یگواه یدارا

جد  -۵ طی کارمندان  بر  عالوه   هایهدور  یداالستخدام 

گذراندن دوره    یواهشده ملزم به ارائه گ  بینیپیش  یآموزش 

ن صورت یر ایدر غ.  باشندیم میآموزش قرآن کر  یآموزش 

م موضوع یقرآن کر  یو روخوان  ید دوره آموزش روانخوانی با 

شماره  ۳۱/۳/۱۳۸۸مورخ    ۲۰۰/ ۳۰۴۳۲/۱بخشنامه 

 ند.ینما  ی( را ط یو اجتماع  یفرهنگ یآموزش هایهدور)

ند تا  یفراهم نما  یداتی موظفند تمه  یی اجرا  هایهدستگا   -۶

تاری ظرف مدت   از  ایک سال  ابالغ  نامه، کلیخ  ه ین بخش 

ن و مقررات جذب یکه قبال براساس قوان یکارکنان قرارداد

دورشده ا  یآموزش  هایهاند،  بخشیموضوع  طن  را   ی نامه 

 ند. ینما 

جد  -۷ بای کارمندان  االستخدام  گذراندن  ید  از  پس  د 

امت  بینی پیش  یآموزش  هایهدور به یشده و کسب  از الزم 

کارورزی مدت   وره  ماه  با    ی ک  نظارت   ریزیبرنامهرا  و 

وست  یست پیمختلف بر اساس چک ل  یدستگاه در واحدها

پاینما   یط در  و  گزارشیند  دوره  فعال  یان  و ت ی از  ها 
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کنند  یکارورز   هایهآموخت  ارائه   یقراردادکارکنان  .  را 

 شوند.ین بند نمیمشمول ا

توج  -۸  ۶۰که    یهیبه شرکت کنندگان در دوره آموزش 

  یند و دوره کارورزیدرصد از کل نمره آزمون را کسب نما 

 ی ن بخشنامه را بگذراند، گواهیا(  ۷ک ماهه موضوع بند )ی

 اعطا خواهد شد که دارندگان آن   یه یدوره توج  ینامه ط 

از مزامی نظام    ۱۲ماده    ۱-۳ج در جدول  مندر  یا یتوانند 

 بهره مند شوند. ییاجرا هایهآموزش کارمندان دستگا 

موضوع   ی هی توج  یآموزش  هایهن دوری گزی جا ها  ن دورهیا  -۹

شماره    ۵/۱۳۸۳/ ۲۵مورخ    ۱۸۰۳/۹۴۱۳۳بخشنامه 

 شود.یم

ی الل فروزنده دهکردلطف

  

 ( سلمان   طرح)  فرهنگی  آموزشی های هدور 

 ( جمهور  رییس   مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۲/۱۳۸۹/ ۲۱  مورخ   ۲۰۰/ ۶۱۷۳۱/۸۹  شماره  بخشنامه )

  و   بینش  دانش،  سطح  ارتقای  و  توانمندسازی  منظور  به

 استراتژی   مهم  ارکان  از  یکی  عنوان   به  کشور  مدیران  مهارت

  تربیت   مقوله  زیربنایی  و  مهم  نقش  لحاظ  به  و  دولت   فرهنگی

  آن  بر  مدیریت   و  فرهنگی  تحوالت  حوزه  در  انسانی  سرمایه

 اخالق  و  محور  دین  فرهنگی  نظام   ساختن  استوار  جهت   در

 شماره  جانبه  سه  نامه  تفاهم  مفاد   به  توجه  با   و   کشور  در  ساز

  وزارتین   و   معاونت   این  ۱۳۸۹/ ۱۷/۰۵  مورخ  ۲۶۰۴۰/۲۰۰

  آموزشی  هایهدور  اسالمی،   ارشاد  و  فرهنگ  و  کشور

 برای   و  طراحی  زیر  جدول  شرح  به(  سلمان  طرح)  فرهنگی

 آموزشی   هایهدور  قالب   درها  دوره  این.  گرددمی   ابالغ  اجرا

  و   شده  تلقی  الزامی  و   مصوب  مدیران،  کلیه  برای  مدیران، 

 راهبری  کمیته  در  طرح  از  پس  موظفند  اجرایی  هایهدستگا 

  سال   پایان   تا   آن   اجرای  و  ریزی برنامه  به  نسبت  آموزش

 .نمایند اقدام ۱۳۹۰

 ( سلمان طرح) فرهنگی آموزشی هایهدور عناوین  فهرست

 فرهنگی   ریزیبرنامه  و  مدیریت   و  فرهنگ  شناسی  مفهوم -۱

 ساعت  ۴ دینی هایهآموز بر تأکید  با 

  مقام   و(  سره  قدس)  راحل   امام  فرهنگی  راهبردهای  -۲

 ساعت ۴ (العالی مدظله) رهبری معظم

  مهندسی  بر  تأکید  با   نظام  فرهنگی   مصوبات  تبیین -۳

 ساعت ۴ فرهنگی

 ساعت ۲ قرآنی فرهنگ توسعه منشور تبین -۴

 فرهنگ  و   اسالمی  انقالب)  انتظار  فرهنگ  و  مهدویت  -۵

 ساعت ۴ (مهدویت 

 ساعت ۴ فقیه والیت   مبنای بر اسالم سیاسی نظام  -۶

 ساعت ۶ اسالمی مدیریت  نظام -۷

 ساعت   ۶  آن  با   مقابله  هایهشیو  و  نرم  تهدید  نرم،   جنگ -۸

 ساعت ۴ فرهنگی  و سیاسی شناسی جریان -۹

 ساعت ۲ کشور اجتماعی و  فرهنگی وضعیت  بررسی ۱۰

 ساعت  ۴۰: کل جمع

  پژوهش  و  آموزش   دفاتر  توسط  صرفاًها  دوره  این  اجرای -

  آموزش   مرکز  نظارت  با   کشور  سراسری  هااستانداری

 . بود  خواهد دولتی مدیریت

 استاندارد  صورت  به  الذکرفوق  هایهدور  آموزشی  محتوای -

 . شد خواهد ابالغ دولتی مدیریت  آموزش  مرکز توسط

  توسطها  آموزش   از  دسته  این  مدرسان  ایحرفه  صالحیت  -

 به  توانندمی  افرادی  و  تعیین  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز

  گواهینامه   دارای  که  یابند  اشتغالها  دوره  این  در  تدریس  امر

 .باشند شده یاد مرکز سوی از صالحیت 
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 اجرای  گزارش   است   موظف  دولتی  مدیریت   آموزش  مرکز -

 به   اجرایی  هایهدستگا   تفکیک  به  را  آموزشی  هایهدور

  جمهور   رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت

 . نمایند ارسال

 دهکردی  فروزنده اله لطف

 

 ها دستگاه  پژوهشی  و  آموزش  موسسات   علمی  سطح  ارتقای  و   یالتیک تش  انسجام 

 ( اداری  عالی   شورای   ۱۱/۱۳۹۰/ ۳۰  مورخ ۹۰/۲۰۶/ ۳۰۷۴۳  مصوبه ) 

 جلسه  چهارمین   و  پنجاه  یکصدو  در  اداری  عالی  شورای 

  علوم،  وزارت  مشترک  پیشنهاد  به  بنا   ۱۳۹۰/ ۵/۱۰  مورخ

 سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت   و   فناوری  و  تحقیقات

 در   تشکیالتی  انسجام  ایجاد  منظور  به  جمهور،   رییس  انسانی

 موازی،های  فعالیت   انجام  از  جلوگیری  دولت،   ساختار 

 های هدستکا   منابع  ساختن  معطوف   وها  هزینه  کاهش 

 و   محوله   قانونی   و  اصلیهای  ماموریت   اجرای  به  اجرایی

 تصویب   پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسات  علمی  سطح  ارتقای

 : نمود

 آموزشی  مؤسسات -الف

 ه۴۷۳۳۴ت/۱۶۲۷۳۲  شماره  مصوبه  اجرای  راستای   در -۱

  نظام   نامهآیین"  موضوع  وزیران  هیأت  ۱۵/۸/۱۳۹۰  مورخ

 هیأت   اعضای  امکانات،  منابع،  ،"فناوری  و  مهارت   آموزش

 عالی  آموزش   مؤسسات  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  علمی،

  آموزشی   هایهدور  که  کشور  اجرایی  هایهدستگا   به  وابسته

  حسب  شود،می  دانشگاهی  نظری  مدرک  اخذ  به  منجر  آنها 

 بهداشت،   و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،های  خانهوزارت  به   مورد

 وها  دانشگاه  در  تا   شودمی  منتقل  پزشکی  وآموزش   درمان

 مذکور  وزارتخانه  دو  به   وابسته  عالی  آموزش   مؤسسات

 .شوند ساماندهی

  ، نفت   وزارت  به  وابسته  نفت،  صنعت   دانشگاه  -تبصره

  به   وابسته  فرهنگیان  ویژه  دانشگاه  و  رجایی  شهید  دانشگاه 

 .هستند مستثنی بند این  مفاد از ،پرورش  و  آموزش  وزارت

  اجرایی   هایهدستگا   در   موجود  آموزشی  زکمرا  تمامی -۲

  پردازند،می  نظری  هایآموزش   به  عنوان  هر  تحت   هک   شورک

 و  تحقیقات  علوم،های  خانهوزارت  یا   غیردولتی   بخش  به

  شده   واگذار  یکپزش  آموزش  و  درمان  بهداشت،  یا   و  فنآوی

  نیروی   منابع،  هزینه،  صرف  به  مجاز  ورکمذ  هایهدستگا   و

 .نیستند زکمرا این برای  انانی

 های گذاریسیاست   و  ریزی برنامه  انجام  منظور  به  -۳

  ادغام   یا   تجمیع  با  باید  شورک  اجرایی   هایهدستگا   آموزشی،

  آموزش  مؤسسه  کی  ایجاد  خصوص  در  موجود،  مؤسسات

 مجوز  اخذ  با   مؤسسات  این.  نمایند  اقدام  اربردیک- علمی

  اداره   توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ۲۰  ماده  مفاد  قالب   در  الزم

 .شوندمی

 این   توسط  انسانی  نیروی   جذب   گونه  هر  -۱  تبصره

  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   مجوز  با   فقط   مؤسسات

 .است  پذیرانکام جمهوررییس  انسانی

  مؤسسات   این  به  علمی  هیأت  پست  اختصاص  -۲  تبصره

 . است  ممنوع

 و   ضوابط   ها،سیاست   تابع   مؤسسات   این  -۳  تبصره 

 نظام  نامهآیین  و  اربردیک-علمی  جامع  دانشگاه  هایبرنامه

  وزیران   هیأت  مصوبه  موضوع  فنآوری،  و  مهارت   آموزش

 . بود خواهند 

 از   ب کمر  ایمیتهک  خاص،   موارد  بررسی   منظور  به -۴

  دستگاه  و  فنآوری  و   تحقیقات  علوم،  وزارت  نمایندگان
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  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت  مسؤولیت   با   ربط ذی

 ماه   ۶  مدت  طی  تا   شود می  یلکتش   جمهوررییس  انسانی

 میتی، کغیرحا   و  میتیک حا   هایآموزش   کیکتف  به  نسبت 

 غیردولتی،   بخش  به  ها آموزش   واگذاری  قابلیت   بررسی 

 جواز  زکمرا  تشخیص  ز،کمرا  فعلی   دانشجویان  لیفکت   تعیین

 اتخاذ  و  لیفکت  شدهتعیین  زک مرا  فعالیت   ادامه  نحوه  و  ارک

 .نماید تصمیم

  های سیاست   با  مهارتی  های آموزش   برگزاری  منظور  به -۵

 به  نسبت   توانندمی  ها دستگاه  این  ،۳  بند  در  مندرج   مؤسسه

  با  ارک  جوار  در  اربردیک- علمی  آموزش   مجری  زکمرا  ایجاد

 میته ک  تأیید  با   خاص  موارد  در  و  غیردولتی  بخش  اولویت 

 این .  نمایند  اقدام  دولتی  صورت  به  مصوبه  این  ۴  بند  موضوع

 ک مدر   اعطای  و   دانشجو  پذیرش   به   مجاز  رأساً  زکمرا

 .نیستند تحصیلی

 مجری  زکمرا  به  علمی  هیأت  پست   اختصاص  -تبصره

 .است  ممنوع ماده  این موضوع ارک جوار در آموزش

 مدیریت  آموزش   زکمر  آموزش،   نظام  بخشنامه  اجرای  در -۶

 آموزش  هایهدور  هدایت   و  راهبری  گذاری، سیاست   دولتی،

 اجرایی   هایهدستگا   در  مدت  وتاهک  و  خدمت   ضمن  مدیریتی

 آموزش  نظام  نامهآیین  ۱۹  ماده  اجرای  در.  دارد  عهده  بر  را

 از   استفاده  با   هادوره  این  برگزاری  فنآوری،  و  مهارت 

 ارهای ک  و  ساز  و  ها دستگاه  از  خارج  و  داخل  هایظرفیت 

 . است  بالمانع شوریک  خدمات مدیریت  قانون( ۱۶) ماده

 پژوهشی  مؤسسات -ب

  اجرایی  هایهدستگا   پژوهشی   نیازهای  رفع  منظور  به -۷

 ز کمرا  ادغام  طریق  از  توانندمی  ها دستگاه  این  شور، ک

  اخذ   با   پژوهشی  زک مر  کی   ایجاد  به  نسبت   موجود،  پژوهشی

  و  ریزیبرنامه  گذاری،سیاست   منظور  به  الزم   مجوزهای

 شامل   دستگاه  در   فنآوری  یتوسعه  و  پژوهش  مدیریت

  ها،برنامه  ها، اولویت   تعیین  پژوهی،   آینده  نیازسنجی،

 ارگیریک  به  زمینه  نمودن  فراهم  و  اجرا  بر  نظارت  و  هاپروژه

 و  دستگاه  نیازهای  رفع  و  اهداف  به  دستیابی  جهت  در  نتایج

  هادانشگاه  ظرفیت   از  استفاده  با   نیاز  مورد   هایهپروژ  اجرای

 سپاری برون  صورت  به  مجوز  دارای  پژوهشی   مؤسسات  و

 .نمایند اقدام

 دالیل   ارایه  با   ماه  ۲  مدت  طی  استثنا   موارد  در  -۱  تبصره

 مؤسسه  فعالیت  ادامه  ضرورت   بر  مبنی  دستگاه  توجیهی

 به   آن  انتقال  یا   و  ادغام  عدم  و  دستگاه  به  وابسته  پژوهشی

 درمان   بهداشت،  یا   فنآوری  و  تحقیقات  علوم،های  خانهوزارت

 سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت   به   ی،کپزش   آموزش   و

  اخذ   با   تأیید  از  پس  تا  گرددمی  اعالم  جمهوررییس  انسانی

 شورای  به  تصویب   برای  عالی،  آموزش   گسترش   شورای  نظر

 . شود ارائه اداری عالی

 مورد  حسب   ر،ک الذفوق  زکمرا  در   تحقیقات  انجام  -۲  تبصره

 جمهور،رییس  فنآوری   و  علمی  معاونت   از  مجوز  و  نظر  اخذ  با 

 درمان   بهداشت،  و  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،های  خانهوزارت

 گانه سه  هایهدستگا   و  گیرد می  انجام  یکپزش  آموزش   و

 تحقیقات   این  اعتبارات   ردکهزینه  نحوه  بر  مورد  حسب 

 .نندکمی نظارت

  مؤسسات   و  زکمرا  به  علمی  هیأت  پست   اختصاص  -۳  تبصره

 .است  ممنوع ماده این موضوع

  جمهور،رییس  راهبردی  نظارت  و  ریزیبرنامه  معاونت  -۸

  های هدستگا   نیاز  مورد  پژوهشی  هایفعالیت   به   مربوط  اعتبار

  منظور  ها دستگاه  ساالنه  بودجه  ردیف  در  را  شورک  اجرایی

 و   آموزشی   مؤسسات  با   قرارداد  عقد  طریق  از  تا   نمایدمی

 برای  عالی،  آموزش   گسترش   شورای  از   مجوز  دارای  پژوهشی

 . نمایند هزینه  مربوط  پژوهشی نیازهای رفع

 بهداشت،   و  فنآوری  و   تحقیقات  علوم،های  خانهوزارت -۹

 برنامه   ماه،  سه  مدت   طی  موظفند  یکپزش   آموزش   و  درمان

 دارای  ه ک  را  خود  به  وابسته   پژوهشی   مؤسسات  ساماندهی

 ارایه   اداری  عالی  شورای  به  هستند   مستقل  بودجه  ردیف

 . نمایند

 ضوابط سایر -ج
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۴۱

 
 شوری ک  خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۲۳)  ماده  اجرای  در  -۱۰

  و   عالی  آموزش   گسترش   شورای  مصوبه،  این  ابالغ  تاریخ  از

 برای  مجوز  صدور  به  مجاز  ی،کپزش   آموزش   گسترش   شورای

  های هدستگا   به  وابسته  پژوهشی  و  آموزشی  زکمرا  ایجاد

 کمدر  به  منجر  آموزشی  هایهدور  برگزاری  یا   و  اجرایی

 . نیستند ورکمذ  هایهدستگا  توسط  نظری عالی  تحصیلی

  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نظر  با  خاص  موارد  -تبصره

 رییس   انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   تأیید  و

 .شد خواهد اعالم  جمهور

 با   شدهادغام  واحدهای   تجهیزات  و  اناتکام  منابع، -۱۱

 و   رسد می  فروش   به  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت

 و   ها فعالیت   تجهیز  و  توسعه  صرف  آن،  از   حاصل  درآمدهای

 . شد خواهد ربطذی اجرایی دستگاه  وظایف

  ساختار  ماه،  ۳  مدت   طی   شورک  اجرایی  هایهدستگا  -۱۲

 ز ک مرا  و  اربردیک-علمی  مؤسسات  انسانی  نیروی  و  سازمانی

 مدیریت  توسعه معاونت  به تصویب  برای و تهیه را پژوهشی

 .نمایندمی ارسال جمهوررییس انسانی سرمایه و

  ها، دانشگاه  محوله،  هایمأموریت   و  وظایف  انجام  برای -۱۳

  امنایی   هیأت  شیوه  به  هک  مؤسساتی  و  عالی  آموزش   زکمرا

 ۲۲۴  ماده(  ت)   بند  مفاد   رعایت   به  موظف   شوند، می  اداره

 . باشندمی  ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  پنجم  برنامه  قانون

 حسن   مسؤول  مستقل،   هایسازمان  رؤسای  و  وزراء -۱۴

  و   مدیریت   توسعه  معاونت  و  هستند  مصوبه  این  اجرای

  شورای   به  را  اجرا  نتایج  گزارش   جمهوررییس  انسانی  سرمایه

 . نمایدمی ارائه اداری عالی

 جمهوررییس -نژاداحمدی محمود

 

  نحوه   و  دولت   ارمندان ک های آموزش   تطبیق و  احتساب  نحوه   و  نان ک ار ک آموزش  سرانه   تعیین  دستورالعمل 

 دوم   نوع  های گواهینامه  صدور   و  تأیید  بررسی، 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۰/ ۴/۱۲  مورخ   ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۱۱۴۶ بخشنامه )

 مورخ   ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه  ۲  بند   اجرای  در

  ارمندانک  آموزش   نظام  هفتم  بخش  ۹  ماده  و  ۱۳۹۰/ ۳۰/۱

  نظام  مفاد   شدن  عملیاتی  منظور  به  اجرایی،  هایهدستگا 

  احتساب  نحوه  دستورالعمل  ها،دستگاه  در  ارمندانک  آموزش 

 تأیید   بررسی،  نحوه  و  دولت   ارمندانک  های آموزش   تطبیق  و

  مفاد  شرح  به  اجرا  جهت  دوم  نوع  هایگواهینامه  صدور   و

 .گرددمی ابالغ  بپیوست 

 قانون  نهم  فصل  اجرایی  نامهآیین  ۳  ماده  اجرای  در  همچنین

 ۶۰  مدیران  آموزش   سرانه  حداقل  شوری،ک  خدمات  مدیریت

 تعیین   ساعت   ۴۰  ها دستگاه  نانکارک  آموزش   سرانه  و   ساعت 

 سرانه   این  رعایت   با   موظفند   اجرایی  هایهدستگا .  شود می

 بودجه  در  ساالنه  طور  به  را  نیاز  مورد  آموزشی  بودجه  ساعت،

 . نمایند هزینه  تصویب  از پس و بینیپیش سنواتی 

 باالترین   عهده  بر  بخشنامه  این  مفاد  اجرای  حسن  مسؤولیت 

 . است  اجرایی دستگاه  مقام

 فروزنده اله لطف

 

 

 



 شناسنامه قانون|  ۲۴۲

 ها جشنواره   و  ها همایش  عنوان  در   « استانی»  ، «شوری ک »  ، «ملی »  ، « المللیبین »  عبارت   از   استفاده ضوابط 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۰/۱۳۸۹/ ۱۹  مورخ  ۲۰۰/ ۵۴۰۳۰ بخشنامه )

 اجرایی  هایهدستگا   لیهک  بخشنامه  این  ابالغ  تاریخ  از

  مؤسسات   و  شوریک  خدمات   مدیریت   قانون  ۵  ماده  موضوع

 در  همایش  گونه  هر  برگزاری  به   اقدام  هک  غیردولتی،  بخش

  رعایت   به  ملزم  نمایندمی  استانی  ملی،  المللی،بین  سطوح

 .باشندمی ذیل موارد

 غیردولتی  بخش  و  اجرایی   هایهدستگا   لیه ک  -۱  ماده 

  ، "ملی"  ،"المللیبین"  عبارت  از  استفاده  برای  موظفند 

 شور، ک  سطح  در  همایش  گونه  هر  برگزاری  جهت   "شوریک"

 برای   و  هاهمایش  ساماندهی  ارگروهک  از  را  الزم  مجوز

  شورای  از   را  الزم  مجوز  "استانی"  عبارت  از  استفاده

 .نمایند اخذ استان توسعه و ریزیبرنامه

  نفرانس،ک  سمینار،"  همچون   عناوینی  تمامی  به  -۲  ماده 

 سایر   و  "جشواره  مجمع،  سمپوزیوم،  گردهمایی،  نگره،ک

 . شودمی گفته همایش بخشنامه این در  مشابه،  عناوین

  هاهمایش  ساماندهی  ارگروهک  اعضای  یب کتر  -۳  ماده 

 :  از عبارتند 

  انسانی   سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت   نماینده -

 جمهوررییس

  راهبردی   نظارت   و  ریزی برنامه  معاونت  نماینده -

 جمهوررییس

 شورک وزارت نماینده -

 اطالعات  وزارت نماینده -

 فنآوری  و تحقیقات علوم، وزارت نماینده -

 خارجه  امور وزارت نماینده -

 اسالمی  ارشاد و فرهنگ وزارت نماینده -

 متقاضی   غیردولتی   بخش  یا   اجرایی  دستگاه  نماینده -

 (مورد حسب ) همایش برگزاری

 در   ها همایش  برگزاری  ساماندهی  ارگروهک  دبیرخانه  -تبصره

 جمهور رییس  انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت

 .گرددمی یل کتش 

 تصویری،  هایهرسان  سایر  و  مجالت  ها،روزنامه  -۴  ماده 

  تبلیغات   و  رسانیاطالع  هنگام   موظفند  توبک م  و  دیجیتالی

  استانی   و  ملی  المللی،بین  های همایش  از  کهری  برای

 ارگروه ک   توسط  صادره  مجوز  شماره  بخشنامه،   این  موضوع 

 استان  توسعه  و  ریزیبرنامه  شورای   یا  ها همایش  ساماندهی

 .نمایند درج آگهی در را

 تابع   و  شود نمی  بخشنامه  این  مشمول  ذیل  موارد  -۵  ماده 

 .باشدمی خود خاص مقررات و  قوانین

 از  برخی  در  شورک  عضویت   واسطه  به  هک  هاییهمایش -

  ارایه   واسطه  به  یا   و  المللیبین  مجامع  و  ها سازمان  ها،انجمن

 ایمنطقه  و  جهانی  بحران  کی  وقوع  جهانیان،  به  ملی  هویت 

 المللی بین  سطح  در  ملی  منافع   از  پاسداری  و  سب ک  برای  یا   و

  برگزار  شورها ک  از  رسمی  مقامات  ت ک شر  با  ایمنطقه  و

 .شود می

 موضوعات   مذهبی،  ملی،  هایمناسبت   به  هک  گردهمایی -

 . شوندمی برگزار ملی منافع حفظ و امنیتی و سیاسی 

 . سازمانی درون مدیریتی هاینشست  و آموزشی جلسات -

فروزنده اله لطف
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 آموزش  و  مشاوره  ی ها شرکت  ها،در خصوص همایش 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۰/ ۶/۱۲  مورخ   ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۱۱۶۳ بخشنامه )

  مورخ   ۵۴۰۳۰/۲۰۰  شمارههای  بخشنامه  پیرو 

 عبارت  از  استفاده  ضوابط  موضوع  ، ۱۳۸۹/ ۱۹/۱۰

 عنوان  در  "استانی"  و   "شوریک"  ، "ملی"  ،"المللیبین"

  تاریخ  ۵۱۸۷۵/۲۰۰  شماره  و  ها جشنواره  و  ها همایش

 اعتبارسنجی   دستورالعمل  و  ضوابط  موضوع  ،۱۳۸۹/ ۹/۱۰

 ۱۹  ماده  اجرای  در  همچنین  و  آموزشی  مؤسسات  و   زکمرا

 پنجم   برنامه  قانون  ۶۳  ماده   شوری،ک  خدمات   مدیریت   قانون

 ـه۲۸۴۳۷ت/۲۰۶۳۷  شماره  نامهتصویب   و  شورک  توسعه

 تشخیص   نامهآیین)  وزیران   هیأت  ۱۳۸۳/ ۲۳/۴  تاریخ

 از  استفاده  خصوص  در  ،(ارانکپیمان   و  مشاوران  صالحیت 

 رعایت  اجرایی،  هایهدستگا   توسط  مدیریت   مشاوره  خدمات 

 :است ضروری زیر موارد

 جهت   نانکارک  اعزام  یا   و  ها همایش  از  مالی  حمایت  -۱

 در  اجرایی  هایهدستگا   سوی  از  ها همایش  در  تکشر

  مجوز   همایش،  نندگانکبرگزار  هک  است   پذیرانکام  صورتی

 .باشند نموده دریافت  معاونت  این از را آن برپایی

  در  اجرایی،  هایهدستگا   نانکارک  نامه ثبت   و  اعزام -۲

 ،ها شرکت   تمامی  توسط  شده  برگزار  آموزشی  هایهدور

 هک  است   مجاز  صورتی  در   آموزشی  زکمرا  سایر  و  مؤسسات

 برای   را   الزم  مجوز  و  شده  اعتبارسنجی  معاونت   این  سوی  از

. باشند  ردهک  دریافت   آموزشی  سمینارهای  و  ها دوره  برگزاری

 بدون  زک مرا  سوی  از   شده  صادر  هایگواهینامه  است   بدیهی

 .است  اعتبار فاقد مجوز

 اجرایی   هایهدستگا   هایحسابذی  و  مقام   باالترین  -تبصره

 .باشندمی بخشنامه این ۲ و ۱ بندهای  اجرای مسؤول 

 مشاوره   خدمات  یها شرکت   به  مربوط  لیست   آخرین -۳

 و  شده  صالحیت   تشخیص  معاونت   این  سوی  از  هک  مدیریت

 از  استفاده  و  قرارداد  عقد   به  مجاز  اجرایی  هایهدستگا 

  معاونت  این  وبسایت  در  باشند،می  ها آن  ایمشاوره  خدمات 

 امور  است   بدیهی.  گیردمی  قرار  mdhc.ir:  آدرس   به

 به   پاسخگویی  آماده  معاونت   این  ردکعمل  مدیریت

 . باشدمی مربوط هایاستعالم

 ردی کده فروزنده اله لطف

 

 مدیران  آموزش  و  تربیت برنامه   و  سامانه 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاون   ۱۲/۱۳۹۰/ ۱۵  مورخ   ۲۰۰/ ۳۲۶۶۴/۹۰ بخشنامه )

 ۳  بند  و  شوریک   خدمات  مدیریت   قانون  ۵۶  ماده  اجرای  در

 موضوع )  ۱۳۹۰/ ۳۰/۱  مورخ  ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه

  ور،کمذ  نظام  ۴/۵  بند   و(  دولت   ارمندان ک   آموزش   نظام 

 و  زیر  شرح  به  "مدیران  آموزش   و  تربیت   برنامه  و  سامانه "

 :شودمی ابالغ  پیوست  مجموعه

 دستورالعمل   اساس   بر  هک  مدیرانی  و  ارشناسانک  -۱  ماده 

 تخصصی   و  عمومی  هایشایستگی  عمومی،  شرایط   اجرایی، 

 نامه تصویب )  ایحرفه  مدیران   انتصاب  و  انتخاب  نحوه   و

 اداری،  عالی   شورای(  ۳/۱۳۹۰/ ۲۳  مورخ  ۲۰۶/ ۶۶۴۳  شماره

 به  ارتقا   یا   ایحرفه  مدیریت   یهاپست   به  انتصاب  شرایط  از

 طی   به  موظف  انتصاب،  از  قبل  برخوردارند  باالتر  یهاپست 

 از   قبل  های آموزش )  مدیران  تربیت  برنامه  هایآموزش 

.  باشند می  مدیران  آموزش   برنامه  و  سامانه  مطابق(  انتصاب 

 شده،   بینی پیش  هایآموزش   گذراندن  عدم  صورت  در



 شناسنامه قانون|  ۲۴۴

 یهاپست   در  آنها  انتصاب  به  مجاز  اجرایی  هایهدستگا 

 . بود نخواهند نظر مورد  مدیریتی

 از   قبل)  مدیران  تربیت   هایآموزش   بر  عالوه  -۲  ماده 

  نیز  و  ای حرفه  مدیریت   سطح  سه  در  هک  مدیرانی  ،(انتصاب 

 سنوات  طول  در  شوند  منصوب  سیاسی   مدیران  یهاپست   در

 سامانه  در  شده  بینی پیش  هایآموزش   باید  خود،  انتصاب 

  را   "انتصاب  حین  هایآموزش "  بخش  در  مدیران  آموزش

 ها آن  در  موفقیت   و  هاآموزش   این  گذراندن .  نمایند  طی

 . است  الزامی

 حین   های آموزش   و  مدیر  تربیت  های آموزش   -۳  ماده 

 اجرا  ذیل  مؤسسات  و  زکمرا  توسط  ترتیب   به  انتصاب 

 :شود می

  دولتی  مدیریت  آموزش   زکمر:  مدیر   تربیت   هایآموزش   -الف

  هماهنگی   و  مجوز  با   ها استانداری  پژوهش  و  آموزش   دفاتر  و

 دولتی؛  مدیریت  آموزش  زکمر

 ز کمر:  ایحرفه  مدیران  انتصاب  حین  هایآموزش   -ب

  و  زکمرا  و  اجرایی  هایهدستگا   دولتی،  مدیریت   آموزش

 ؛ شده صالحیت  تأیید آموزشی مؤسسات

  آموزش  زکمر:  سیاسی  مدیران  انتصاب  حین  هایآموزش   -ج

 .دولتی مدیریت

 به  ها آن  محتوای  و  مواد  ها،آموزش   درسی   برنامه   -۴  ماده 

 دولتی  مدیریت  آموزش   زکمر  توسط  استاندارد  صورت 

 .شد  خواهد ابالغ و تدوین طراحی، 

 اختصاصی  آموزشی  برنامه  آموزشی،  محتوای   و  مواد  -تبصره

 و   طراحی  اجرایی  هایهدستگا   توسط(  دستگاهی)  مدیریتی

 .شود می تدوین

 اری کهم  با   دولتی  مدیریت  آموزش   زکمر   - ۵  ماده 

  موضوع   مدرسان   ایحرفه  صالحیت   اجرایی،  هایهدستگا 

 توانندمی  مدرسانی.  ندکمی  تعیین  را  سامانه  این

 اختصاصی   هایآموزش   استثنای  به)  مدیران  هایآموزش 

 گواهینامه  دارای  هک  نمایند  تدریس  را(  دستگاهی  مدیریتی

 . باشند یادشده زکمر از صالحیت 

 از  کی  هر   کیکتف  به  مدیران  آموزشی  ساعات  -۶  ماده 

  آموزش  و   تربیت   برنامه  و  سامانه   در   زیر  شرح   به  سطوح 

 :است  شده بینیپیش  مدیران

 ساعت ۱۲۰  سیاسی  مدیران -۶-۱

 ساعت ۳۴۲  ایحرفه  عالی مدیران -۶-۲

 ساعت ۴۲۲  ایحرفه میانی مدیران -۶-۳

 ساعت ۴۵۰  ایحرفه پایه مدیران -۶-۴

 حسب   و   خاص  مقتضیات  به   بنا   چنانچه   ست ا  بدیهی

 این  شود،  اضافه  فوق  برنامه  های آموزش   میزان  به  ضرورت،

 های هدستگا   به  دولتی  مدیریت   آموزش   زکمر  توسط  امر

 .شد خواهد ابالغ اجرایی

 هایآموزش   اثربخشی   سنجش  و  یفیت ک  بر  نظارت   - ۷  ماده 

 و  آموزش  دفاتر  و  اجرایی  هایهدستگا   توسط  هک  مدیران 

  آموزش   زکمر  توسط  شودمی  برگزار  ها استانداری  پژوهش 

 بر  مدیران  آموزش   بر  لیک  نظارت  و  انجام  دولتی   مدیریت

 توسعه   معاونت  انسانی  منابع  راهبردی  معاونت  عهده

 .است جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

فروزنده اله لطف
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۴۵

 

 ۱۳۹۱ سال   در  اجرایی  های هدستگا   ارمندانک  و  مدیران  غیرحضوری   آموزش های ه دور  ابالغ 

 ( جمهور رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۱/ ۲/ ۳  مورخ  ۹۱/۲۰۰/ ۲۶۱۹ بخشنامه )

 و  بصیرتی  و  فرهنگی  های آگاهی  سطح  ارتقای  راستای  در

 و   دینی   هایهآموز  گسترش   برای  الزم  بسترهای  ایجاد

  دولت،   نانکارک  و  مدیران  میان  در  اسالمی  هایارزش 

 معارف   رادیو   سراسری  هکشب  توسط  زیر  رادیویی  هایبرنامه

 شماره   بخشنامه  آموزشی  هایهدور  موضوع)

  و  تولید  مرحله  در(  ۱۳۸۸/ ۳۱/۳  مورخ   ۳۰۴۳۲/۱/۲۰۰

 . باشدمی پخش

 است   خواهشمند   موضوع،  اهمیت   و  ضرورت   به  عنایت   با 

 در   ورکمذ   هایهدور  بینی پیش  ضمن  فرمایید  دستور

 به  آموزش   واحد  سوی  از  ،۱۳۹۱  سال  آموزشی  هایبرنامه

  از   دستگاه  آن  ارمندانک  تا   گردد  رسانیاطالع   ای گونه

  و  دانش  و  شده  مند بهره  ورکمذ  هایبرنامه  محتوای 

 و  مدیران.  نمایند  سب ک  زمینه  این  در  را  الزم  هایآگاهی

 از   دسته  این  آزمون   گذراندن   به  موفق   هک  نانیکارک

 نظام   چارچوب   در  دوره  پایان  گواهینامه  گردند،  ها آموزش 

 سازدمی  خاطرنشان.  ردک  خواهند  دریافت   نانکارک  آوزش 

 mdhc.ir آدرس   به  معاونت   سایت   در   ها برنامه  صوتی  فایل

  دسترس   قابل radiomaaref.ir آدرس   به  معارف  سایت  و

 .باشد می

 ز ک مر  توسط  متعاقباً  ورک مذ  هایهدور  آزمون  برگزاری  زمان

 .شد خواهد  اعالم  دولتی مدیریت  آموزش

 زمان   ،(ساعت  ۱۶)  اداری  و  اجتماعی   فردی،  اخالق -۱

  ساعت   از  ها جمعه  جز  به  روز  هر)  ۱۶/۲/۱۳۹۱:  دوره  شروع

۱۹:۳۰) 

 زمان  ،(ساعت  ۲۲)  ریمک  قرآن  برگزیده  آیات  تفسیر -۲

 عمومی   روابط  توسط  متعاقبا)  ۱۳۹۱/ ۱۷/۴:  دوره  شروع

 (شد خواهد  رسانیاطالع معارف رادیو  و معاونت

 زمان   ،(ساعت   ۱۴)  منتظران  وظایف  و  مهدوی  ومت ک ح -۳

 عمومی   روابط  توسط  متعاقبا)  ۱۳۹۱/ ۲۲/۷:  دوره  شروع

 (شد خواهد  رسانیاطالع معارف رادیو  و معاونت

: دوره  شروع  زمان  ،(ساعت   ۱۴)   اسالم  در  زندگی  امک اح -۴

  رادیو  و  معاونت   عمومی  روابط  توسط  متعاقبا )  ۱۳۹۱/ ۲۵/۹

 (شد  خواهد  رسانیاطالع معارف

 ۱۴( )سره  قدس )  امام  سیره   و  سیاسی   اندیشه  با   آشنایی -۵

  توسط  متعاقبا )  ۱۳۹۱/ ۲۸/۱۱:  دوره  شروع  زمان  ، (ساعت 

 خواهد   رسانی اطالع  معارف  رادیو  و  معاونت  عمومی  روابط

 ( شد

ردی کده فروزنده اله لطف

 

 دیپلم  فوق   و  دیپلمه   شاغل  ارمندان ک  دوم نوع  های گواهینامه  اعطای   نحوه  دستورالعمل 

 ( جمهور رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۲/۱۳۹۱/ ۳  مورخ   ۲۰۱/ ۲۵۹۰/۹۱ بخشنامه )

 آموزشی   هایگواهینامه  صدور  و  ساماندهی  ثبت،  منظور  به

 الزم   دولت،  ارمندانک  آموزش   نظام  در  اشاره  مورد  دوم   نوع

 ارمندانک  آموزشی  پرونده  اجرایی  هایهدستگا   لیهک  است 

  از  آموزشی  هایهدور  ه ک  را  خود  دیپلم  فوق  و  دیپلمه  شاغل

 نظام  در  مندرج  مقررات  اساس   بر  آنها   بعد  به  ۱۳۷۹  سال

 شماره   بخشنامه  مفاد  مطابق  و  بوده  ارمندانک  آموزش

 دریافت   شرایط  واجد  ۳۰/۱/۱۳۹۰  مورخ  ۲۰۰/ ۱۸۳۴

  باشند،   تخصصی  و  مهارتی  سطوح  در  دوم  نوع  گواهینامه



 شناسنامه قانون|  ۲۴۶

  دستگاه   آموزش   راهبری  میتهک  در  تأیید  و  بررسی  از  پس

 مستندات  شود،می  یلک تش   معاونت   این  نماینده  حضور  با   هک

  شماره  بخشنامه  هشتم  ماده  مشروح  طبق  را  الزم

 تا   ثرکحدا   و  تهیه  ۴/۱۲/۱۳۹۰  مورخ  ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰

 دستگاه  راهبری  هایکمیته  طریق   از  ۳۱/۶/۱۳۹۱  تاریخ

 .نمایند ارسال دولتی مدیریت  آموزش  زکمر به ربط ذی

 تخصصی   هایگواهینامه  دریافت   شرایط  واجدین  مورد  در

 و   اتخاذ  متعاقباً   الزم   تصمیمات  دو  و  کی  سطوح  پژوهشی

 .شد خواهد ابالغ

 فروزنده اله لطف

 

 اند  شده   التحصیل   فارغ  صنعتی  مدیریت  سازمان   مدت  بلند   آموزشی  های ه دور  از   ه ک  دولت نان ک ار ک ک مدار 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت   ۱۳۸۷/۸/۵  مورخ   ۱۸۰۳/ ۷۰۵۹۹ بخشنامه )

  منظور  به  و  اجرائی  هایهدستگا   ررکم   درخواست   به  توجه   با 

  بلند   آموزشی   هایهدور  از  هک  دولت   نانکار ک  لکمش  حل

 و   ارشناسیک  ،اردانی ک  تحصیلی  مقاطع  سطح  هم  مدت

 التحصیل  فارغ  صنعتی  مدیریت  سازمان  ارشد  ارشناسیک

 خصوص  در  آمده  بعمل  هایبررسی  به   عنایت   با   اند،  شده

 به   نظر  و  ورکمذ   آموزشی  هایهدور  اجرای  نحوه  و  محتوی 

 توقف   بر   مبنی  ورکمذ  سازمان  با   آمده  بعملهای  توافق

 گونهاین  در  شورک  اجرایی  هایهدستگا   نانکارک  پذیرش

 ۳  ماده  ۶  تبصره  از  ناشی  اختیارهای  به  توجه  با   ها، دوره

 ۱۵  ماده  و  دولت   نانکارک  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون

  های هدستگا   به  وسیلهبدین  ور،کمذ  قانون  اجرائی  نامه  آئین

 ک مدار  اعمال  به  نسبت   تا   شودمی  داده  اجازه  شورک  اجرائی

 در   هک  پیمانی  و  رسمی  مستخدمین  از  دسته  آن  تحصیلی

  و  نموده  ت کشر  ورکمذ  بلندمت  آموزشی  هایهدور

 مقاطع   از  یکی  معادل  یا   سطح   هم  هایهدور  پایان  گواهینامه

 طرح   از  پس  اند،  داشته  دریافت   را  شورک  رسمی  تحصیلی

  تأیید  و  مشاغل  بندیطبقه  طرح  اجرایی  میتهک  در  موضوع

  با و   مربوط مقررات و ضوابط چارچوب  در میتهک توسط آن

 :نمایند اقدام ذیل موارد به  توجه

 ۱۳۸۵/ ۲۹/۱۲  تاریخ  از  قبل  تا   دوره  در  ت کشر  و  پذیرش   -۱

 توقف  بر   مبنی  صنعتی  مدیریت   سازمان  اعالم  و  توافق  تاریخ)

 بلندمدت  آموزشی  هایهدور  در  دولت   نانکارک  پذیرش

 . باشد گرفته صورت( موصوف 

 ور کمذ  تاریخ   از  بعد  هک  نانیکارک  است  بدیهی 

 مشمول   اند، نموده  ت کشر   ها دوره  این  در(  ۲۹/۱۲/۱۳۸۵)

 از   ناشی  پیامدهای  و  مسئولیت   و  شوندنمی  بخشنامه  این

 و  صنعتی  مدیریت   سازمان   و  آنان  عهده  به  امر  این

 .بود خواهد آن  هاینمایندگی

 این   حصول  از  اطالع  سب ک  برای  اجرایی  هایهدستگا :  رکتذ

 .نمایند اتبهکم صنعتی  مدیریت  سازمان با  باید شرط

 معتبر  پایه  تحصیلی  کمدار  دارای  التحصیالن   فارغ  -۲

 اند   شده  التحصیل  فارغ  آن  در  هک  مقطعی   برای(  علمی)

 مقاطع  برای  متوسطه  املک  دیپلم  تحصیلی  کمدر)  باشند

 برای   دیپلم  فوق  پیوسته،  ارشناسیک  و  اردانیک  سطحهم

 مقطع   برای  لیسانس  و   ناپیوسته  ارشناسیک  سطحهم  مقطع

 (.ارشد ارشناسیک سطحهم

 مقطع   در  دوره  پایان   گواهینامه  التحصیالن   فارغ  برای  -۳

 صراحت  به  آن  متن  ودر  شده  یاد  سازمان  سوی  از  مربوطه 

 شده  رک ذ  تحصیلی  مقاطع  از  یکی  معادل  یا   سطح  هم  لمهک

 .باشد
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۴۷

 
 سازمان  هاینمایندگی  سوی  از  هک  یهای  هگواهینام:  رکتذ

 سازمان   تأیید   به   باید می  گردد،می  یا   شده  صادر  فوق

 .برسد( تهران) صنعتی مدیریت

 رشته   احراز  شرایط  در  التحصیالن   فارغ  تحصیلی  رشته  -۴

  وی  برای  نظر  مورد  شغلی  رشته  یا   و  مستخدم   فعلی

 . باشد شده بینیپیش

 بر   هک  آموزشی  هایهدور  التحصیالنفارغ  نماید،می  اضافه

  قرار   ارزشیابی  مورد  آنان  کمدار  بخشنامه  این  اساس 

 از   توانندمی  بخشنامه  این  صدور  تاریخ  از  صرفاً  گیرد،می

 و   ضوابط  چارچوب  در  آن  بر  مترتب   استخدامی  مزایای 

 ک مدر  عنوان  هیچ   به  کمدار  این   و  گردند  برخوردار  مقررات

 در   جدید  استخدام  برای  و  نشده  تلقی  رسمی  تحصیلی

 .گیردنمی قرار عمل کمال اجرایی هایهدستگا 

  موجود،   مقررات  و  ضوابط  اساس   بر  ندکمی  یدکتأ  پایان  در

 و   ریزیبرنامه  منظور  به  توانندنمی  اجرایی  هایهدستگا 

 تحصیلی   کمدار  اخذ  به  منجر  هک  آموزشی  هایهدور  اجرای

 های مؤسسه  و  هادانشگاه  با   گردد، می  معادل  یا   و  رسمی

 این   به  نانکارک  اعزام  برای   غیردولتی  و  دولتی  عالی  آموزش 

 .نمایند منعقد قرارداد نیز  ها دوره

 انسانی منابع راهبردی معاون - طباطبایی  احمد سید

 

 

 اند  شده   التحصیل   فارغ  صنعتی  مدیریت  سازمان   مدت  بلند   آموزشی  های ه دور  از   ه ک  دولت نان ک ار ک ک مدار 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۱/ ۳/ ۶  مورخ  ۲۰۰/ ۴۶۴/۹۱ بخشنامه )

  با  و ۵/۸/۱۳۸۷ مورخ  ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ شماره بخشنامه پیرو

 منظور   به  و  اجرایی  هایهدستگا   ررکم  درخواست   به  توجه

 آموزشی  هایهدور  از   هک  دولت   نانکارک  لکمش   حل

 مدیریت   سازمان  رسمی  تحصیلی  مقاطع  سطحهم  بلندمدت

 هایبررسی  به  توجه   با  و  اندشده  التحصیلفارغ  صنعتی 

  ورکمذ  سازمان  با   آمده  عمل  به  هایتوافق  و   گرفته  صورت

 شور ک  اجرایی  هایهدستگا   نانکار ک  پذیرش   توقف  بر  مبنی

 تبصره   از  ناشی  اختیارات  اساس   بر  و  ها دوره  گونه  این  در

  دولت  نانکارک  پرداخت   هماهنگ  نظام  قانون(  ۳)  ماده(  ۶)

 کی  بند  وسیلهبدین  آن،   اجرایی  نامهآیین(  ۵)  ماده   و

 : گرددمی اصالح زیر شرح به ورکمذ بخشنامه

 تاریخ   تا   موصوف  آموزشی  هایهدور  در  ت کشر  و  »پذیرش 

 «.باشد گرفته صورت بخشنامه این صدور

 بخشنامه  مفاد  و  شرایط  سایر  حصول  است  بدیهی 

 .است  باقی  خود  قوت  به انکما ک االشارهفوق

  اجرایی   هایهدستگا   ارمندان ک   ت کشر  سازدمی  خاطرنشان

 تحت   هک   یادشده  سازمان  آموزشی  هایهدور  لیهک  در  شورک

...«  و  عالی  میلی،کت  اربردی،ک  دوساله  هایه دور»  عناوین 

 ک مدار  و  نداشته  قانونی  محمل  شد  خواهد  یا   و  شده  برگزار

 و  ارزشیابی  مورد  شرایطی  هیچ  تحت   آنان  توسط  مأخوذه 

 . گرفت  نخواهد قرار پذیرش

  از   احتراز  منظور  به  لفندکم  اجرایی  هایهدستگا   همچنین

  خود،   ارمندان ک  به  رسانیاطالع  ضمن  امر  این  از  ناشی  تبعات

 منظور   به  ارمندانک  برای   نامهمعرفی  صدور   قرارداد،  انعقاد   از

  یداً کا.  ..و  یادشده  سازمان  موصوف   هایهدور  در  تکشر

 .نمایند خودداری

 صدور  تاریخ  از  پس   صنعتی  مدیریت   سازمان   هک  صورتی  در

 موصوف  هایهدور  اجرای  یا   و  پذیرش  به  اقدام  بخشنامه  این

 این  از  ناشی  تبعات  و  مسئولیت   نماید،  دولت   ارمندانک  برای

 .بود خواهد سازمان آن  عهده به امر

ی ردکده فروزنده الل لطف



 اداری   تحول برنامه   ده با   آشنایی  آموزشی  دوره  ابالغ 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۲/۱۳۸۹/ ۲۵  مورخ   ۲۰۰/ ۶۲۶۵۲/۸۹  شماره  بخشنامه )

 اجرایی هایهدستگا  کلیه

 اداری   تحول  هایبرنامه  با   دولت   کارمندان  آشنایی  منظور  به

  در ها  برنامه  این   کردن  عملیاتی  و  اجرایی  راهکارهای  و

  برنامه   ده  با   آشنایی »  آموزشی  دوره  اجرایی،  هایهدستگا 

 شرح   به  و   طراحی  «آن  با   مرتبطهای  شاخص  و  اداری  تحول

 در  دوره  این.  گرددمی  ابالغ   اجرا  برای  پیوست   درسی  برنامه

  کارمندان،   کلیه  برای  عمومی،  آموزشی  هایهدور  قالب 

 موظفند   اجرایی  هایهدستگا   و  شده  تلقی  الزامی  و  مصوب

 ریزی برنامه  به  نسبت   آموزش  راهبری  کمیته  در   طرح  از  پس

.  نمایند  اقدام  ۱۳۹۰  سال  اول  ماهه  شش  در  آن  اجرای  و

  توانند می  گواهینامه  اخذ  و  دوره  این  طی  از  پس  کارمندان

 آموزش  نظام  در  شده  بینی پیش  مزایای  از  ضوابط  اساس   بر

 . شود مند بهره  دولت  کارمندان

 توسط  رأساً  را  آموزشی  دوره  توانندمی  اجرایی  هایهدستگا  -

 مدیریت   آموزش   مرکز  طریق  از  یا   خود  آموزش   واحدهای

 .نمایند  برگزار  ها استانداری  پژوهش  و  آموزش   دفاتر  و   دولتی

 مرکز   توسط  استاندارد  صورت  به  دوره  آموزشی  محتوای -

 . شد خواهد تدوین و تهیه دولتی مدیریت  آموزش

  آموزش  مرکز  توسط  دوره  این  مدرسان  ایحرفه  صالحیت  -

 در  تدریس  امر  به  توانندمی  افرادی  و  تعیین  دولتی  مدیریت

 از   صالحیت   گواهینامه   دارای  که  یابند  اشتغالها  دوره  این

 شده   معرفی  مرکز  این  سوی  از  یا   و  باشند  شده  یاد  مرز  سوی

 . باشند

 انجام  اجرایی  هایهدستگا   سوی  از  که  ارزشیابی  بر  عالوه -

  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   شد،  خواهد

 انسانی  منابع   توسعه  و  پشتیبانی  معاونت   و  جمهور 

 . داشت  خواهند نظارت دوره اجرای کیفیت   بر ها استانداری

 آموزشی  دوره  درسی  برنامه کاربرگ 

 شاخصهای  و  اداری  تحول  برنامه  ده  با   آشنایی:  دوره  عنوان 

 آن  با  مرتبط

 عمومی: دوره نوع

 ساعت ۸: آموزش  زمان مدت

  تحول   هایبرنامه  با   دولت   کارمندان  آشنایی :  آموزشی  اهداف

 آنها  نمودن عملیاتی جهت   بسترسازی منظور به اداری

 :آموزشی سرفصلهای

  اداری،   نظام  در  تحول  الزامات  مقدمه،):  شامل  کلیات   -الف

 نظام  کلیهای  سیاست   با   اداری  تحول  برنامه  ده  ارتباط

 خدمات   مدیریت   قانون  رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  اداری

 (توسعه پنجم برنامه و انداز چشم  سند کشوری،

 :تحول  هایبرنامه -ب

 الکترونیک  دولت  استقرار. ۱

 پرداخت نظام و استخدامی عدالت . ۲

 انسانی  نیروی ساماندهی. ۳

 تمرکززدایی. ۴

 عملکرد  مدیریت  جامع  نظام استقرار و  وریبهره افزایش. ۵

 اداری  سالمت . ۶

 فرآیندها و ساختارها  اصالح. ۷

 انسانی  منابع  تخصصی  و   فرهنگی  آموزش   و  توانمندسازی.  ۸

 روحیه  ارتقاء  و  کشور  کارشناسی  توان  و  مدیریت   تقویت .  ۹

 کارها در خودکنترلی

 رجوع  ارباب تکریم  و مردم  به رسانی خدمات. ۱۰

 اداری تحول برنامه دههای شاخص -ج



  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۴۹

 
  مدیریت  آموزش   مرکز  توسط  آموزشی  منبع:  آموزشی  منبع

 .شد خواهد معرفی و تهیه دولتی

 مرکز  توسط  آنها   معرفی  و  صالحیت   تعیین:  مدرسین  شرایط

 .شد خواهد  انجام  دولتی مدیریت  آموزش

 کارمندان  کلیه: دوره مخاطبان

 به   اجرا  الزم  بستر  و  شرایط  در  حضوری، :  دوره  اجرای  شیوه

 .است  بالمانع غیرحضوری شیوه

 دهکردی  فروزنده الل لطف

 

 شغلی   ارتقای   آموزشی های ه دور  موضوع  دولت کارکنان   آموزش  نظام   ج /۲/ ۱  بند  اجرایی  دستورالعمل 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۸۸/ ۳/ ۳۱  مورخ  ۳۰۴۳۳/۱/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 کشور اجرایی هایهدستگا  تمام

 مورخ   ۲۲۵۵۴/۱۰۵  شماره  بخشنامه  ج/ ۱/۲  بند  اجرای  در

 پیرو   و  دولت  کارکنان   آموزش   نظام   ۱۳۸۰/ ۲۸/۱۲

 و  ۱۳۸۵/ ۲۴/۳  مورخ  ۴۷۸۶۱/۱۸۰۳  شمارههای  بخشنامه

  شماره  و  ۵/۶/۱۳۸۶  مورخ  ۷۶۵۸۲/۱۸۰۳  شماره

  های هدور  مجموع  ، ۱۳/۷/۱۳۸۷  مورخ  ۶۲۳۱۱/۱۸۰۳

 بازرس،   ذیحساب،  حسابدار،)  شغلی  هایرشته  آموزشی

 مدیر  اداری،  امور  کاردان  و  کارشناس   کارگزین،  حسابرس،

 اداری،   خدمات   مسئول  مالی،  خدمات   مسئول  مالی،  و  اداری

 مسئول   دفتر،  رییس   بودجه،  و   برنامه  کاردان  و   کارشناس 

 و   توسعه  ایجاد  هدف  با   که(  گزینش  مسئول   و  منشی  دفتر،

 و   اطالعات  کردن  روزآمد  و   شاغالن  در   توانمندی  و   دانش

  پیوست   شرح  به   شده  اصالح  و  بازنگری  آنانهای  توانایی

  های هدستگا .  گرددمی  قبلی  هایهدور  جایگزین  و   ابالغ

  در  مندرج  ضوابط  گرفتن  نظر   در  با   توانندمی  اجرایی

  آموزش   بر  حاکم  مقررات  سایر   و  مذکورهای  بخشنامه

 اقدامها  دوره  اجرای  و  ریزیبرنامه  به   نسبت   دولت   کارکنان

 .نماید

 انسانی منابع راهبردی معاون - طباطبایی  احمد سید

 

 اجتماعی   و  فرهنگی  آموزشی های هدور   تعیین  دستورالعمل 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۸۸/ ۳/ ۳۱  مورخ  ۳۰۴۳۲/۱/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 کشور اجرایی هایهدستگا  کلیه

  ، ۱۳۸۲/ ۲۱/۵  مورخ  ۹۶۳۵۸/۱۸۰۳  شماره  بخشنامه  پیرو

 از  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزشی  هایهدور  محتوای  و  عناوین

 آموزش   نظام ج/ ۱/۳ بند موضوع عمومی هایهدور مجموعه

 سازمان  و  نماز  اقامه   ستاد  هماهنگی  با   که  دولت   کارکنان

  جایگزین   و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  اسالمی  تبلیغات 

  جهت   پیوست  مشخصات  شرح  به  شود،می  قبلی  هایهدور

  اجرایی  هایهدستگا .  گرددمی  ابالغ  اجرا  و   برداری  بهره

 بخشنامه   در  مندرج  موارد  گرفتن  نظر  در  با   توانندمی

 عمومی  هایهدور  بر  حاکم  مقررات  و  ضوابط  و  الذکرفوق

 .نمایند اقدام آنها  اجرای به نسبت 

 به   مجاز  نیز   نماز  اقامه  ستاد   سازدمی  خاطرنشان  پایان  در

 تفسیر»  ،«نماز  اسرار  و  آداب»  آموزشی  هایهدور  اجرای

 وظایف   و   مهدوی  حکومت »   و  «کریم  قرآن  برگزیده 

 . باشدمی «منتظران

انسانی منابع راهبردی معاون - طباطبایی  احمد سید



 ( سامد)   دولت   و  مردم  ارتباط   سامانه   با  مرتبط  آموزشی های هدور  برگزاری   دستورالعمل 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۸۹/ ۸/ ۵  مورخ  ۴۰۵۷۳/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 کشور اجرایی هایهدستگا  کلیه

  افزایش   و  دولت   و  مردم  بین  بهینه  ارتباط  برقراری  منظور  به

 حیطه  در   مدیران  پاسخگویی  کردن  نهادینه  و  آگاهی 

 با   مرتبط  آموزشی  هایهدور»  مجموعه  خود،  مسئولیت 

 زیر  جدول  شرح  به  ،(« سامد)   دولت   و  مردم  ارتباط  سامانه

  قالب   درها  دوره  این.  گرددمی  ابالغ  اجرا   برای  و  طراحی

 میانی  و  پایه  مدیران  ویژه  مدیریت،  بهبود  آموزشی  هایهدور

 از   پس  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   و  شده  تلقی  مصوب

 و  ریزیبرنامه  به  نسبت   آموزش   راهبری  کمیته  در  طرح

 .نمایند اقدام  آن اجرای

 زمان   مدت/    اسالم  در  پاسخگویی   و  علوی  حکمرانی  ابعاد  -۱

 ساعت ۴: آموزش 

:  آموزش   زمان   مدت  /سامد  الکترونیکی  سامانه  با   آشنایی -۲

 ساعت ۴

  زمان  مدت   / اجتماعی   سرمایه  و  هماهنگی   نظارت -۳

 ساعت ۸: آموزش 

  استاندارد  صورت  به  الذکرفوق  هایهدور  آموزشی  محتوی -

  خواهد   تدوین  و  تهیه  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز  توسط

  آموزش  مجری  مؤسسات  و  مراکز  و  اجرایی  هایهدستگا .  شد

 هایهدور  اجرای  در  آنها   از  استفاده   به  موظف  کارکنان

 . باشندمی آموزشی

 رأساً   را  آموزشی  هایهدور  توانندمی  اجرایی  هایهدستگا  -

 آموزش   مرکز  طریق   از   یا   خود  آموزش   واحدهای  توسط

 و  ها استانداری  پژوهش   و  آموزش   دفاتر  و  دولتی   مدیریت

 شده  صالحیت   تعیین  آموزشی  مؤسسات  و  مراکز  همچنین

 . نمایند برگزار

  توسطها  آموزش   از  دسته  این  مدرسین   ایحرفه  صالحیت  -

  به  تواندمی  افرادی  و   تعیین  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز

  گواهینامه   دارای  که  یابند  اشتغالها  دوره  این  در  تدریس  امر

 .باشند شده یاد مرکز سوی از صالحیت 

 انجام  اجرایی  هایهدستگا   سوی  از  که  ارزشیابی  بر  عالوه -

  رییس   انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت .  شد  خواهد

 انسانی  منابع   توسعه  و  پشتیبانی  معاونت   و  جمهور 

  خواهند   نظارتها  دوره  اجرای  کیفیت   بر   ها استانداری

 . داشت 

 و مدیریت توسعه معاون - دهکردی فروزنده الل لطف

 جمهور   رییس  انسانی  سرمایه

 آموزشی پودمان مشخصات

 اسالم  در پاسخگویی و علوی حکمرانی ابعاد: دوره  عنوان

 الزامی -مدیریت  بهبود : دوره نوع

های  ویژگی  و   خصوصیات  با   مدیران   آشنایی :  آموزشی  اهداف

 اسالم  در پاسخگویی و علوی حکمرانی

 : آموزشیهای سرفصل

 منابع   مبنای  بر)  صالح  حکومت   و  مردم  متقابل  حقوق -

 ( دینی

 دینی  ساالری  مردم عینی  عناصر -

  مردم  در  مردم  ناحیه  از   قدرت  کنترلی  و  نظارتی  نهادهای -

 دینی  ساالری 

 مردم  و سیاسی نظام  مشروعیت  -

 نهج  دیدگاه  از )  عمومی  خدمات  در  اخالقی  مدیریت  -

 ( البالغه

 پاسخگویی   و  علوی  حکمرانی  ابعاد  درسنامه:  آموزشی  منبع

 دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز انتشارات اسالم در

 :مدرسین شرایط



  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۵۱

 
  آموزش   مرکز  از  ایحرفه  صالحیت   گواهینامه   بودن  دارا -

 دولتی  مدیریت

 میانی  و  پایه  سطوح   مدیران   کلیه:  ها   دوره  کنندگان  شرکت 

 غیرحضوری  یا   حضوری: دوره اجرای شیوه

 ساعت ۴: دوره زمان مدت

 دوره  پایان کتبی  آزمون: ارزشیابی نوع

 

 و   مردم  ارتباط  الکترونیکی  سامانه  با   آشنایی:  دوره  عنوان

 دلت

 الزامی -مدیریت  بهبود : دوره نوع

  و   فناوری  فلسفه،  با   مدیران  آشنایی:  آموزشی  اهداف

 در   اداری  پاسخگویی  اهمیت   و   ضرورت  و  سامد  کارکردهای

 اسالمی جمهوری  دولت 

 : آموزشیهای سرفصل

 اسالم دیدگاه از مردمی پاسخگویی -

 چهارگانه   اهداف  به  توجه  با   مردمی   پاسخگویی   ضرورت -

 دولت

 ارزیابی  و   نظارت  در  آن  کارکردهای  و  الکترونیکی  سامانه -

 سازمانی و  فردی عملکرد 

 سامد   سامانه  با   آشنایی و معرفی -

 الکترونیکی   سامانه  با  آشنایی  درسنامه:  آموزشی  منبع

 دولتی  مدیریت  آموزش   مرکز  انتشارات   دولت   و  مردم  ارتباط

 :مدرسین شرایط

  آموزش   مرکز  از  ایحرفه  صالحیت   گواهینامه   بودن  دارا -

 دولتی  مدیریت

 میانی  و  پایه  سطوح   مدیران   کلیه:  ها   دوره  کنندگان  شرکت 

 غیرحضوری  یا   حضوری: دوره اجرای شیوه

 ساعت ۴: دوره زمان مدت

 دوره  پایان کتبی  آزمون: ارزشیابی نوع

 اجتماعی  سرمایه  و  همگانی نظارت: دوره  عنوان

 الزامی -مدیریت  بهبود : دوره نوع

 نظارت  اهمیت   و  مفاهیم  با   مدیران  آشنایی:  آموزشی  اهداف

 اجتماعی  سرمایه  مفاهیم و( همگانی نظارت  ویژه به)

 : آموزشیهای سرفصل

 آن  کار و ساز و نظارت مفهوم -

 (سازمانی  -همگانی  -فردی) نظارت سطوح -

 - سیاسی   فلسفه  -قانونی  /دینی)  همگانی  نظارت   مبانی  -

 ( نظاری

  تقویتهای  روش   و  اساسی  مفاهیم )   اجتماعی  سرمایه -

 (عوامل

 نظارت  و اجتماعی سرمایه -

 اجتماعی   سرمایه  و  همگانی  نظارت  درسنامه:  آموزشی  منبع

 دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز انتشارات

 :مدرسین شرایط

  آموزش   مرکز  از  ایحرفه  صالحیت   گواهینامه   بودن  دارا -

 دولتی  مدیریت

 میانی  و  پایه  سطوح   مدیران   کلیه:  ها   دوره  کنندگان  شرکت 

 غیرحضوری  یا   حضوری: دوره اجرای شیوه

 ساعت ۸: دوره زمان مدت

 دوره  پایان کتبی  آزمون: ارزشیابی نوع

 



 شناسنامه قانون|  ۲۵۲

 «حسینی   بصیرت   و  معرفت »  آموزشی   دوره برگزاری   دستورالعمل 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۰۹/۱۳۹۱/ ۰۶  مورخ   ۲۰۰/ ۳۶۴۷۸/۹۱  شماره  بخشنامه )

 شوری ک خدمات مدیریت  قانون مشمول هایهدستگا  لیهک

  ماندن   زنده  ماه  و  است   اسالمی  اتکبر  ماه  صفر،  و  محرم

 « (ره) خمینی امام». است  اسالم

. است   انسان  کی  اسالمی  زندگی  از  املک  ایصحنه  عاشورا

 رهبری«  معظم مقام»

  دولت   ارمندانک  و  مدیران  بینش  سطح  تعمیق  منظور  به

 الحسین   اباعبدالل  نهضت   و  تب کم  واالی  مفاهیم  به  نسبت 

 همت   و  مداری  والیت   و   جهادی  روحیه  از  الگوگیری  و(  ع)

  آموزش   دوره  شور، ک  مدیریت  عرصه  در  عاشوراییان  واالی

  درس  طرح  شرح  به  «حسینی   بصیرت  و  معرفت »  عمومی 

 . گرددمی ابالغ اجرا جهت  پیوست

 قانون   نهم  فصل  اجرای  در  توانند می  اجرایی  هایهدستگا 

  و   ضوابط  گرفتن  نظر  در  با   و   شوریک  خدمات  مدیریت

 اقدام   آن  اجرای  و  ریزیبرنامه  به  نسبت   مربوط،  مقررات

 . نمایند

  انسانی یسرمایه و مدیریت توسعه معاون - عزیزی ابراهیم

 جمهوررییس

 درس طرح

 حسینی  بصیرت و  معرفت : آموزشی دوره  عنوان

 عمومی  و  فرهنگی: آموزش  نوع

  صفات   با  عاشورا  متعالی  فرهنگ  با   آشنایی:  دوره  لیک  هدف

 ترویج  و  وفادارش  یاران و( ع)  حسین  امام حضرت فضائل و

 بقای  و  حیات  عنوان  به  عاشورا  حماسه   های ارزش   و  فرهنگ 

 اسالمی انقالب و اسالمی 

 مدیران و ارمندانک لیهک: مخاطبان

 ساعت ۸: آموزش  زمان مدت

 اختیاری : آموزش  نوع

 :دوره آموزش  هایسرفصل

  جامعه   تحقق  عامل  و  مقدس   ایحماسه  حسینی،  نهضت  -۱

 اسالمی 

 ربال ک حادثه تاریخی هایهریش -۲

 رهبری معظم  مقام و( ره) امام حضرت المک در عاشورا -۳

 و  اسالم  تاریخ  از  عظیم  فصل  عنوان  به  ربالک  واقعه   شرح -۴

 ایران  اسالمی انقالب

 ( ع) حسین  امام قیام اهداف و ماهیت  -۵

 اسالم   بقای  و  حیات  ضامن  عنوان  به  عاشورا  واقعه  تحلیل -۶

 ( ع) حسین  امام  یاران و اصحاب -۷

 آن  مدیریتی هایدرس  و  عاشورا شعارهای -۸

 حسینی   نهضت  در رکمن از نهی و معروف به امر -۹

 حسینی   نهضت  در تبلیغ -۱۰

 ( ع) اطهار ائمه و معصومین سیره در عاشورا فرهنگ -۱۱

 (ع)  حسین امام قیام  نتایج -۱۲

 مسلمانان  وظایف  و  ربالک  تاریخی  واقعه  در  تحریفات -۱۳

 تحریفات برابر  در

 حضوری :  آموزش  اجرای شیوه

 سخنرانی : آموزش  هایروش 

  مباحث  در  فعال  ت ک مشار  تبی، ک:  ارزشیابی  هایهشیو

 آموزشی

 اول،  جلد)  حسینی  حماسه  تابک:  آموزشی  محتوای   و  منبع

 تاب ک  - مطهری  مرتضی  شهید  استاد  ،( سوم  و   دوم
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 تاب ک  -مقرم  موسوی  عبدالرزاق  تألیف  ،(ع)  الحسین مقتل

  درباره  انقالب  رهبر  رهنمودهای  مجموعه)  عاشورا  هایدرس 

 علی  بن  حسین  شیدای  یاران  تاب ک  -(عاشورا  هایدرس 

 .آقاتهرانی مرتضی استاد تألیف ،(ع)

  آموزش   زکمر  ها، دستگاه  آموزش   واحد :  دوره  مجریان 

 و  ها استانداری  پژوهش   و  آموزش   دفاتر  و  دولتی   مدیریت

 شدهصالحیت  تعیین آموزشی  مؤسسات و زک مرا همچنین

 توسط   دوره  این  مدرسین  ایحرفه  صالحیت :  دوره  مدرسین

  حوزه  مدیریت  هماهنگی  با   دولتی   مدیریت  آموزش   زکمر

 این  در  تدریس   امر  به  توانند می  افرادی  و  تعیین  قم  علمیه

 . باشند  صالحیت   تعیین  گواهی  دارای  هک  یابند  اشتغال  دوره

 

  وظایف و   مهدوی ومتکح »   آموزشی  دوره مجازی  برگزاری   متولی  عنوان   به   مهدویت   تخصصی ز ک مر  تعیین 

 « منتظران

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۰۹/۱۳۹۱/ ۰۶  مورخ   ۲۰۰/ ۳۶۴۷۹/۹۱  شماره  بخشنامه )

 خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  اجرایی   هایهدستگا 

 شوری ک

  آموزش   دوره   مجازی  اجرای  بستر  آمدن  فراهم  به  عنایت   با 

 بخشنامه  در  ابالغی  «منتظران   وظایف  و  مهدوی  ومت کح»

 ز ک مر  سوی  از  ۱۳۸۸/ ۳۱/۳  مورخ  ۳۰۴۳۲/۱/۲۰۰  شماره

 قم،   علمیه  حوزه  تخصصی  ز کمرا  از   مهدویت   تخصصی

 مقررات  و  قوانین  رعایت   با   توانند می  اجرایی  هایهدستگا 

 به   یادشده  دوره  اجرای  و  ریزی برنامه  به  نسبت  موضوع 

 . نمایند اقدام شده یاد زکمر طریق از  مجازی  صورت

 عزیزی  ابراهیم

  

 مدیریتی   های ه ب تجر   مستندسازی  و  ثبت  اجرایی   نامهشیوه 

 ( دولتی   مدیریت   آموزش   ز ک مر   ۰۸/۱۳۹۲/ ۰۱  مورخ  ۱/ ۴۰۱۵  شماره  بخشنامه )

 خدمات  مدیریت   قانون  مشمول  اجرایی  هایهدستگا   لیهک

 شوری ک

 ۰۵/۰۶/۱۳۹۰  مورخ  ۱۲۸۶۳/۲۰۰  شماره  بخشنامه  پیرو

 رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  محترم  معاونت

  شماره   بخشنامه  اجرای  راستای   در  و  جمهور 

  دانش   تولید   منظور  به  ۱۳۹۲/ ۱۰/۵  مورخ   ۹۲/۲۰۰/ ۹۱۸۷

  مندیبهره  و  انسانی   یهاسرمایه  حفظ  تجربی،  و   بومی

 ایحرفه  مدیران   تجربیات   وها  توانمندی  ها،قابلیت   از  بیشتر

  از   صیانت   جهت   امن  فضای  ایجاد  و  طرف  کی  از  شورک

 طرف  از  مدیریتی  هایهدور  در   مدیران  گرانقدر  هایهیافت 

های توانمندی  و  تجربیات  ثبت  اجرایی  نامهشیوه  دیگر،

 . شودمی اعالم زیر شرح به ای حرفه  مدیران

  ای   حره  مدیران  لیهک  دارد  انتظار  موضوع  اهمیت   به  توجه   با 

 تجربیات  ثبت   و   ارسال  به  نسبت  اجرایی،   هایهدستگا 

 در   برداری  بهره  و   سازی  مستند  منظور  به  خود   مدیریتی

 .نمایند اقدام  شورک اداری نظام

 مورخ   ۶۶۴۳/۲۰۶  شماره  مصوبه  مطابق:  ایحرفه  مدیر:  الف

  شودمی  اطالق  فردی  به  اداری  عالی  شورای  ۱۳۹۰/ ۲۳/۰۳



 شناسنامه قانون|  ۲۵۴

 یالتی کتش   واحدهای  از  یکی  معاونت  یا  و  اداری  مسئولیت   هک

 . باشد دار عهده  را زیر پذیری  سطح  با 

 عامل   مدیران  شامل :  ارشد  ایحرفه  مدیران  ۱  سطح

 ز کمرا  دولتی،  مؤسسات   ها،سازمان  روسای   ،ها شرکت 

 سطح؛  هم مدیریتیهای  سمت  و مستقل 

 و   لک  مدیران  شامل:  میانی  ایحرفه  مدیران  ۲  سطح

 ، هاشرکت   معاونین  آنان،  معاونین  و  فرمانداران  آنها،  معاونین 

های سمت   و  مستقل  زکمرا  و  دولتی  موسسات  ها،سازمان

 سطح؛  هم مدیریتی

 ادارات،  رؤسای   شامل:  پایه  ایحرفه  مدیران  ۳  سطح

 و   آنها   معاونین   و  بخشداران  ها،گروه  رؤسای   سرپرستان،

 .سطح هم  مدیریتیهای سمت 

  اقدامات   انجام  و  گیری  تصمیم  گونه  هر:  مدیریتی  تجربه -۲

  و ها  شیوه  ردها،کروی  ارگیریک ب  طریق  از  هک  اداری  اجرایی

  دستگاه   در  زیر  تغییرات  ایجاد  موجب   جدیدهای  روش 

 :گردد  متبوع

 رد کعمل سطح ارتقاء  -

 وریبهره و اراییک افزایش -

 درآمدها افزایش و  اداری  هایهزینه اهشک -

  رضایت  افزایش  و  رجوع  ارباب  ریمکت  سریع،  پاسخگویی -

 آنان 

 آنها   نمودن  بهینه  و  ارک  انجامهای  روش   و  فرایندها   اصالح -

 به   دستی  فرآیندهای  تبدیل)  فرایندها   نمودن  انیزهکم -

 (انیزهکم

 مدیریتی  تجربیات ثبت فرآیند: ب

  های هدستگا   وها  وزارتخانه  ایحرفه  مدیران  تمامی -۱

  صورت   در  مدیران،  اطالعات  ک بان  در  نام  ثبت   از  پس  اجرایی

 نسبت  ،نامهشیوه  تعریف  با   مطابق   مدیریتی   تجربه  داشتن

  روی   بر  ه ک  مدیریتی   تجربیات  ثبت های  اربرگک  میلکت  به

 نشانی  به   دولتی  مدیریت  آموزش   زکمر  پرتابل 

www.smtc.ac.ir دک  و  نموده  اقدام  است   گرفته  قرار 

 .نمایند دریافت  رهگیری

 فرد  به  منحصر  و  ملی  سطح  در  مدیران  تجربه  چنانچه -۲

 در   را   ارشناسک  درخواست   گزینه  تواند می  مدیر  باشد

( زکمر  پرتال   در )  مدیریتی  تجربیات  ثبت های  اربرگک

  تجربیات   ثبت   به  نسبت   ارزیابی،  از  پس  تا   نموده  انتخاب 

 ز کمر  توسط  تخصصی  و  حضوری  مصاحبه  طریق   از  ملی

 اقدام   ذیربط  دستگاه  هماهنگی  با   و  دولتی  مدیریت   آموزش

 .گردد

  رسانی   روز  به  و   اصالح  جدید،  تجربیات  ثبت   مسئولیت  -۳

 عهده  بر  پیگیری  دک  دریافت  از  پس  مدیریتی،  تجربیات

 .باشد می  اجرایی هایهدستگا  ای حرفه  مدیران

 ارائه   جهت   الزم  آمادگی  دولتی  مدیریت   آموزش   زکمر -۴

 تدوین  و   تنظیم  نحوه  پیرامون   مشاوره  و  آموزشی  خدمات 

 به   راها  وزارتخانه  ایحرفه  مدیریتی  سطوح  در  تجربیات

 .دارد تخصصی و ویژه  صورت

 اجرایی  هایهدستگا  تعامل نحوه -ج

 های هدستگا   بین  تجربیات  تبادل  و  تعامل  نحوه  نامهشیوه -۱

 و  ملی  یهاسرمایه  بومی،  دانش  از   استفاده   برای  اجرایی

  متعاقباً  مدیریتی  نظام  در   دانش  مدیریت   سازی   نهادینه 

 . شودمی اعالم

 با  توانیدمی  احتمالی  الکاش  یا   ابهام  گونه  هر  رفع  برای -۲

 های هشمار  به  شورک  ایحرفه  مدیران   اطالعات  کبان   ستاد

  پست   طریق  از  یا   گرفته  تماس   ۴۲۵۰۱۳۰۲  ،۴۲۵۰۱۲۵۲

 ارتباط  bankmodiran@smtc.ac.ir یکترونی کال

 . نمایید برقرار

دولتی  مدیریت  آموزش  زکمر  رییس -زاده  موسی ابراهیم
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 شغلی  های رتبه   با  مرتبط های  آموزش  تعیین   نحوه  دستورالعمل 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۲/۱۳۹۲/ ۱۲  مورخ   ۲۲۰/ ۲۰۲۰۹/۹۲  شماره  بخشنامه )

  های هدستگا   انسانی  منابع   و  مدیریت  توسعه  محترم  معاونین 

 اجرایی

 شده   طی  های آموزش »  محاسبه  نحوه  در  تصریح  منظور  به

  در  ارتقا   برای  ارزیابی  عوامل  از  یکی  بعنوان  «کارمندان

 ۵۵۵۸۸/۲۰۰  بخشنامه  ب / ۲  بند  موضوع)  شغلی  هایرتبه

( مذکور   بخشنامه  ب/۳  بند  همینطور  و  ۱۳۸۹/ ۲۷/۱۰  مورخ

  آموزش   نظام   اصالحیه  ۵/۳  ماده  براساس   دارد؛ می  اعالم

 مورخ   ۹۲/۲۰۰/ ۱۸۸۱۹  شماره  بخشنامه  موضوع)  کارمندان

 کمیته   تایید  مورد   آموزشی  هایهدور  صرفاً(  ۱۳۹۲/ ۱۴/۱۱

  صورت   بودن  دارا  با )  دستگاه   توانمندسازی   و  آموزش  راهبری

 قابل   ذیل  موارد  و  شرایط  رعایت   با (  کمیته  رسمی  جلسه

 :باشدمی شغلی رتبه ارتقای در احتساب

  در  ارتقا   برای  مدیران   و  شغلی  آموزشی  هایهدور  صرفاً  -۱

 .است احتساب قابل  شغلی هایرتبه

 شغل  آموزشی  استاندارد  در  باید  آموزشی   هایهدور  -۲

  کارمند   آموزشی  شناسنامه  در  و  تعریف(  شغلی  هایرتبه)

 .باشند شده درج

 تاریخ   و  شماره  باید  شده  ارائه  آموزشی  هایگواهینامه  -۳

  را   دستگاه  سازی  وتوانمند  آموزش   راهبری  کمیته  تصویب

 . باشد داشته( دوره مجوز  عنوان به)

انسانی سرمایه معاون -داریانی  محمدعلی   

 حقوق و مزایا  -فصل دهم مربوط به مقررات

 (65)  مادهمقررات 

 مشاغل  بندی طبقه  طرح نامه اجراییآئین  

 ( کشور   استخدامی   و  اداری   امور   سازمان   ۱۱/۱۳۷۰/ ۱۵  مورخ  د /۶۹۱۲  شماره  بخشنامه )

با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً ماده  

.  ( آن در خصوص نحوه محاسبه تجربه قابلیت اجرا دارد ۱۴) 

آیین  کامل  بخش  متن  در  را  قانون  نامه  به  مربوط  سوم 

 استخدام کشوری ببینید. 

نحوه محاسبه تجربه قابل قبول  ۱/۷۰/ ۱از تاریخ  - ۱۴ماده  

مندرج در شرایط احراز رشته های شغلی بر اساس ضوابط 

 ذیل خواهد بود: 

غیر   -الف یا  و  دولتی  از خدمات  آن بخش  تجربه  از  مراد 

مستخدم   مهارت  افزایش  که سبب  است  مستخدم  دولتی 

 می گردد.

خدمات مستخدم تجربه مربوط عبارت از آن قسمت از    -ب

 است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد. 

مستخدم  -ج از خدمات  بخش  آن  از  عبارت  مشابه  تجربه 

است که در زمینه شغل مورد تصدی او باشد )مانند تجربه  

برای  کارپردازی  تجربه   ، بهیاری  برای  بهیاری  کمک 

موضوع  کمیته  بعهده  مشابه  تجربه  تشخیص   ) انبارداری 

 آئین نامه خواهد بود.  ۱۲ماده 

با توجه به تعاریف مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ضابطه    -د

مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول جمع ردیف های 

 زیر خواهد بود:
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کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد   -۱

 تصدی 

کلیه خدمات انتجام شده در رشته های مشابه با شغل    -۲

 دی مورد تص

 های یک و دواز بقیه خدمات معادل جمع ردیف -۳

توضیح: در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم 

 قابل احتساب خواهد بود. 

نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول   -هـ

تحصیلی  مدرک  تصدی  مورد  شغل  با  ارتباط  در  خدمت 

گروه به  ارتقاء  نمایند جهت  ارائه  به   ۹های  باالتر  باالتر  و 

 باشد:شرح زیر می

با مدرک تحصیلی   -۱ کل سوابق تجربی مربوط و مشابه 

 لیسانس مربوط و باالتر

پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم   -۲

فوق  تحصیلی  مدرک  با  مشابه  و  مربوط  سوابق طی شده 

 دیپلم قابل احتساب است. 

 پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم  -۳

سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم 

 قابل احتساب است

از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس    -۴

 قابل احتساب خواهد بود. 

پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی    -۵

 شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است. 

مدارک تحصیلی مربوط در گروه   مستخدمینی که حسب  -و

مدرک  ارائه  صورت  در  اند  یافته  تخصیص  استحقاقی 

تحصیلی باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدی ، در هر حال 

 تنزل گروه نخواهند یافت.

به   -ز توجه  با  مستخدمین  عمومی  وظیفه  خدمت  مدت 

موارد  از  یک  هر  تناسب جزو  به  ج  و  بندهای ب  تعاریف 

 ( قابل احتساب است. مندرج در بند )د

برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه مدارک زیر   -ح

 الزامی است :

گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و   -۱

 تصدی   عنوان شغل مورد

ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر    -۲

 و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه

گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از   -۳

 مراجع ذیربط. 

:در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین  توضیح 

فقط آن قمست از تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد 

 تصدی او باشد مالک محاسبه خواهد بود. 

در حال تکمیل... 
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 شغل   حق  جدول  های رتبه   و  طبقات   در  کارمندان  ارتقای   نحوه  ضوابط 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور(   ۲۷/۱۰/۱۳۸۹  مورخ  ۵۵۵۸۸/۲۰۰  شماره  )بخشنامه 

دستگا  کلیه  به  قانون   هایهبخشنامه  مشمول  اجرایی 

 مدیریت خدمات کشوری

مورخ   در جلسه  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای 

و    ۱۵/۶/۱۳۸۹ مدیریت  توسعه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا 

انسانی رییس ( ماده ۱جمهور و به استناد تبصره )سرمایه 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای ۶۵)

جدول حق شغل را به شرح   هایرتبهکارمندان در طبقات و  

ت رییسپیوست  تأیید  به  مراتب  که  نمود  جمهور صویب 

 . گرددمحترم رسیده است و برای اجرا ابالغ می

 ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل 

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در 

در  باالتر  شغلی  طبقه  یک  به  زیر  شرایط  تحقق  صورت 

ل بخشنامه شماره  فصل او  ۱جدول حق شغل )موضوع بند  

معاونت توسعه مدیریت و   ۲۱/۲/۱۳۸۸مورخ    ۱۴۵۹۳/۲۰۰

 : یابندجمهور( ارتقا میسرمایه انسانی رییس

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها    -۱

مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر 

گروه   آخرین  دریافت  تاریخ  از  تجربی  سوابق  سال  شش 

 . یابندارتقاء می ۵تحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه اس

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها    -۲

مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی )سیکل( بوده است،  

به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین  

طبقه   تا  حداکثر  و  طبقه  یک  استحقاقی  ارتقاء   ۶گروه 

 .  یابند می

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها    -۳

دیپلم   تحصیلی  سال باشدمیمدرک  پنج  هر  ازای  به  ف 

سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک 

 . یابندارتقاء می ۷طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها    -۴

ف به ازای هر باشد میمدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز  

گروه   آخرین  دریافت  تاریخ  از  تجربی  سوابق  سال  پنج 

 . یابندارتقاء می ۸استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها    -۵

ف به ازای هر باشد میحصیلی کارشناسی یا همتراز  مدرک ت

گروه   آخرین  دریافت  تاریخ  از  تجربی  سوابق  سال  چهال 

 .  یابندمی  ارتقاء  ۱۰استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها    -۶

همتراز   یا  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  به باشد میمدرک   ،

چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین  ازای هر  

طبقه   تا  حداکثر  و  طبقه  یک  استحقاقی  ارتقاء   ۱۱گروه 

 .  یابند می

تحصیلی   -۷ احراز  شلرایط  که  مشاغلی  مجموعه  شاغلین 

، باشدمیای یا همتراز  آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه

به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین  

طبقه  گ تا  حداکثر  و  طبقه  یک  استحقاقی  ارتقاء   ۱۲روه 

 .  یابند می

پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی    -۸

دکترای  تحصیلی  مدرک  آنها  تحصیلی  احراز  شرایط  که 

( همتراز  ph.Dتخصصی  یا  چهال باشد می(  هر  ازای  به   ،

سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی  

 . یابندارتقاء می ۱۳قه و حداکثر تا طبقه  یک طب 
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کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و   -  ۱تبصره  

دور توانایی  هایهطی  از  مربوط،  شغلی  الزم  آموزش  های 

برخوردار  خود  فعلی  شغل  از  باالتر  مشاغل  تصدی  برای 

بینی شده در شوند، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیشمی

باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت  آن شغل نمی

جمهور ابالغ خواهد توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 . شوندشد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می

توانند در خصوص آن اجرایی می  هایهدستگا   -  ۲تبصره  

اند و با مفاد دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته

به   را  خود  پیشنهاد  مراتب  ندارند  تطبیق  فوق  بندهای 

جمهور ارایه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 . نمایند

قانون    ۳ماده    ۴کارمندانی که در اجرای تبصره    -  ۳تبصره  

همچنین  و  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ  نظام 

و    کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد

همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور  

گرو از  )سابق(  کشور  استخدمی  و  مربوط    هایه اداری 

اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده برخوردار شده

 . باشنددر بندهای فوق مستثنی می

سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه   -  ۴تبصره  

ر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه شغلی آنها، ب

بندی قابل محاسبه نامه اجرایی طرح طبقهمندرج در آیین

 . خواهد بود

از    -۵تبصره   بعد  ک  استخدام   ۱/۱/۱۳۸۸کارمندانی  به 

تاریخ ورود به خدمت آنان   ،انداجرایی در آمده  هایهدستگا 

 مالک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود 

شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان   -۶  تبصره

فهرست   موضوع  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  که  آنها 

و   ۱۳۸۸/ ۱۰/۴مورخ    هـ۷۶۲۹۴/۳۶۰۹۵  هارمش  نامهتصویب 

های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و  استان

بوشهر بلوچستان،  و  سیستان  کردستان،  احمد،   ، بویر 

نمایند، به ازای هر و ایالم، خدمت میخوزستان    ،هرمزگان

به بعد(، از یک   ۱/۱۳۸۸/ ۱یک سال سوابق تجربی )از تاریخ  

نسبت( به  سال  )کسر  تعجیل(  طبقه   ،سال  ارتقای  در 

 شوند برخوردار می

 جدول حق شغل:   های رتبه نحوه ارتقای کارمندان در   - ب

شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح 

 : باشدمیزیر 

تا  مشاغل  متصدیان  رتبه  ارتقای  برای  الزم  تجربه  مدت 

زیر جدول  شرح  به  باالتر  و  وکارشناسی  کاردانی   سطح 

 :باشد می

سطح  تا  مشاغل  متصدیان  برای  قبول  قابل  تجربه  مدت 

 رکاردانی و کارشناسی و باالت

 ها رتبه 

 مدت تجربه 
 عالی  خبره  ارشد  پایه  مقدماتی 

مدت تجربه  

الزم برای  

مشاغل تا  

سطح  

 کاردانی 

۰ 
۸  

 سال 

۲۰  

 سال 
 ---  --- 

مدت تجربه  

الزم برای  

مشاغل تا  

سطح  

کارشناسی و  

 باالتر 

۰ 
۶ 

 سال 

۱۲  

 سال 

۱۸  

 سال 

۲۴  

 سال 

 مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق  -۱تبصره  

به  می که  و    هایرشتهشود  کاردانی  عناوین  تحت  شغلی 

این که پست سازمانی  می  کارشناسی تخصیص یا  و  یابند 

شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین 

آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز  

یا کارشناسی شناخته شده و  اند در زمره  مشاغل کاردانی 

 گردند می مشاغل مذکور محسوب
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یا    -۲تبصره   و  باالتر  و  کاردانی  مشاغل  شاغلین  برای 

موضوع   یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  که  آنها  همترازان 

تصویب  شماره  فهرست  مورخ   هـ۳۶۰۹۵/ت۷۶۲۹۴نامه 

های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، و استان  ۱۳۸۸/ ۱۰/۴

یاری، کردستان،  کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بخت

سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، 

نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، )از  خدمت می

بعد(،    ۱/۱/۱۳۸۸تاریخ   به نسبت(،    ۲به  سال )کسر سال 

 . قابل محاسبه خواهد بود

عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح   -۲

 : باشدمیجدول زیر 

 امتیاز  عوامل  ردیف 

۱ 
میزان ابتکار و خالقیت در انجام  

 وظایف محوله 
 ۰تا  ۲۰

۲ 
های مربوط  میزان افزایش مهارت 

 به وظایف محوله 
 ۰تا  ۲۰

۳ 
انجام خدمات برجسته در راستای  

 شغل مورد تصدی 
 ۰تا  ۲۰

۴ 
های طی شده مرتبط با  آموزشی 

 شغل 
 ۰تا  ۲۰

 ۰تا  ۲۰ میزان جلب رضایت ارباب رجوع  ۵

تعیین   -تبصره و  تخصیص  نحوه  و  کارمندان  ارزیابی 

امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس  

ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  

 . جمهور ابالغ خواهد شدانسانی رییس

برای ارتقای کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت    -۳

قسمت »ب«، تحقق شرایط زیر الزامی   ۲و    ۱مفاد بندهای  

 :است 

 برای ارتقای به رتبه پایه -۱-۳

از نمره ارزیابی جدول    ۶۰کسب حداقل    -۱ درصد امتیاز 

 ۲بند 

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام   ۳۰۰گذراندن    -۲

 آموزشی کارمندان دولت

 برای ارتقای به رتبه ارشد  -۲-۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول    ۷۰کسب حداقل    -۱

 ۲بند 

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام   ۲۵۰گذراندن    -۲

 آموزشی کارمندان دولت

 برای ارتقای به رتبه خبره -۳ـ۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول    ۸۰کسب حداقل    -۱

 ۲ بند

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام   ۲۰۰گذراندن    -۲

 آموزشی کارمندان دولت

کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته   -۳

بند   شماره    ۵موضوع  بخشنامه  سوم   ۱۴۵۹۳/۲۰۰فصل 

سرمایه    ۱۳۸۸/ ۲۱/۲مورخ   و  مدیریت  توسعه  معاونت 

رییس مذکور انسانی  معاونت  نماینده  حضور  با  جمهور 

 . خواهد بود

 برای ارتقای به رتبه عالی -۴-۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول    ۹۰کسب حداقل    -۱

 ۲بند 

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام   ۱۵۰گذراندن    -۲

 آموزشی کارمندان دولت

کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک   -۳

خصصی نظام الزم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته ت

انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای  شغلی 

 . باشدمیجمهور رییس

یا    -۱تبصره   و  باالتر  و  کاردانی  مشاغل  شاغلین  برای 

موضوع   یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  که  آنها  همترازان 

تصویب  شماره  فهرست  مورخ   هـ۳۶۰۹۵/ت۷۶۲۹۴نامه 
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استان  ۱۳۸۸/ ۱۰/۴ و  وزیران  شمالی،  هیأت  خراسان  های 

و  چهارمحال  بویراحمد،  و  کهگیلویه  جنوبی،  خراسان 

بوشهر،  بلوچستان،  و  سیستان  کردستان،  بختیاری، 

نمایند، برای ارتقاء هرمزگان، خوزستان و ایالم، خدمت می

  شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند   هایرتبه به  

بند    ۸۰و    ۶۰،۷۰،  ۵۰ جدول  موضوع  امتیازات   ۲درصد 

 . باشندمی

اجرایی موظفند فهرست کارمندانی    هایهدستگا   -۲تبصره  

ارشد، خبره و   هایرتبهرا که در اجرای مقررات مربوط به  

یابند، برای ثبت در بانک اطالعاتی معاونت  عالی ارتقاء می

ر انسانی  و سرمایه  مدیریت  اساس ییستوسعه  بر  جمهور، 

فرمی که از سوی معاونت مذکور ابالغ خواهد شد، ارسال 

 . دارند

 لطف الل فروزنده 

 

 شغل   حق  جدول  های رتبه   و  طبقات   در  کارمندان  ارتقای   نحوه  ضوابط   اصالح

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۲/ ۳/ ۹  مورخ  ۲۰۰/ ۴۰۱/۹۲  شماره  بخشنامه )

 خدمات  مدیریت   قانون  مشمول  اجرایی  هایهدستگا   کلیه

 کشوری 

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد  به  بنا   ۸/۳/۱۳۹۲

(  ۶۵)  ماده (  ۱)  تبصره  استناد  به  و  جمهور   رییس  انسانی

 نمودن  فراهم  منظور   به   کشوری  خدمات  مدیریت  قانون

 لحاظ   به  که  کارمندانی  از  آندسته  عالی  رتبه  به   ارتقاء  امکان

 شماره  بخشنامه  در  شده  بینیپیش  ارزیابی  امتیاز  نداشتن 

 نحوه   ضوابط   موضوع )  ۱۳۸۹/ ۲۷/۱۰  مورخ  ۵۵۵۸۸/۲۰۰

( شغل  حق  جدول  هایرتبه  و   طبقات  در  کارمندان  ارتقای

  رتبه   به   آنان  ارتقای  الزم  شرایط  سایر  بودن  دارا  علیرغم  و

( ۱)  بند  در   مندرج  امتیاز  کاهش  با   است   نشده  میسر  عالی

( ۸۵)  به  درصد(  ۹۰)  از   الذکرفوق  بخشنامه  ۴-۳  ردیف

 ابالغ   اجرا   جهت   وسیله  این  به  که  نمود  موافقت  درصد

 .گرددمی

 الهام غالمحسین

 

 ( عالی  و  خبره  سطح)  کارمندان   رتبه   ارتقای   در  تسهیل  و  تسریع   فرایند

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاون   ۱۲/۱۳۹۰/ ۱۴  مورخ   ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۲۴۴۳ بخشنامه )

 رتبه   ارتقای  خصوص  در   گیریتصمیم  و  بررسی  منظور  به

  و   مورد  این  در  تسهیل  و  تسریع  و(  خبره  سطح)  کارمندان

  شماره   بخشنامه  "ب"  بند(  ۳/ ۳)  ردیف(  ۳)  جزء  اجرای  در

 اطالع   به   وسیله  این  به   ۱۳۸۹/ ۲۷/۱۰  مورخ  ۵۵۵۸۸/۲۰۰

 :رساندمی

 هایهدستگا   اداری  تحول  شورای  در  معاونت  این  نمایندگان

( ۵)  بند  موضوع  کمیته  در  معاونت   نماینده  عنوان  به  اجرایی

 مورخ  ۱۴۵۹۳/۲۰۰  شماره  بخشنامه  سوم   فصل

 . شوندمی تعیین ۱۳۸۸/ ۲۱/۲

 کارکنان  رتبه   ارتقای  خصوص  در  پیشنهاد  ارایه  است   بدیهی

 در   موضوع  بررسی  و  طرح  مستلزم  بدوا  نیز  عالی،  سطح  به

  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   در  مستقر  کمیته

 .بود خواهد جمهوررییس

هد فروزن اله لطف
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 عالی  شغلی  رتبه   به   ارتقا برای   کارمند  تجربیات  مستندسازی   دستورالعمل 

 ( جمهور رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۱/ ۳/ ۲  مورخ  ۹۱/۲۰۰/ ۵۹۸۲  شماره  بخشنامه )

 خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  اجرایی   هایهدستگا 

 کشوری 

 تجربیات   از  استفاده  و   تجربی  دانش  تولید  منظور  به

 و  کارایی  افزایش  و  امور  نمودن  بهینه  جهت   در  کارمندان

 در  و  اجرایی  هایهدستگا   در  وریبهره  ارتقای  و  اثربخشی

 شماره   بخشنامه  «ب»  ردیف(  ۴-۳)  بند(  ۳)  جزء  اجرای

 ( ۳)  ماده(  ۱)  تبصره  و  ۱۳۸۹/ ۲۷/۱۲۰  مورخ  ۵۵۵۸۸/۲۰۰

 موضوع   ۱۳۹۰/ ۲۲/۵  مورخ   ۱۱۹۴۲/۲۰۰  شماره  بخشنامه

 شغلی   رتبه   به  ارتقاء  برای  کارمند  تجربیات   سازی  مستند

 ضروری  مستندسازی  ارائه  برای  را  زیر  مراتب   رعایت   عالی،

 :است 

 رابطه  در  کارمندان   تجربیات   مستندسازی  است   الزم  -الف

 و   تهیه  پیوست  محورهای  اساس   بر  و   تصدی  مورد  شغل   با 

 .گردد تنظیم

  در  باید  حداقل  مربوط  پیوست   و   کارمند  تجربی  مستند  -ب

 . گردد تنظیم و تهیه صفحه ۱۰۰

 های رتبه  کسب   برای   قبالً  شده،  مستندسازی  تجربیات  -ب

 . باشد نشده استفاده پیشین

 به  ارسال  از  قبل  کارمند  تجربیات   مستندات  است   الزم   -ج

 اداری   تحول  های کمیسیون  یا  شورا  تأیید  به   معاونت   این

  کیفی   و   کمی  نظر  از(  معاونت  این  نماینده  حضور  با )  دستگاه

 اعالم  به   موکول  فوق  مستندات  قبول  عدم  یا   قبول.  برسد

 .باشدمی معاونت  این در مستقر کمیته نهایی نظر

 بانک  ایجاد  به  نسبت   توانندمی  اجرایی  هایهدستگا   -د

  کارمندان  برداری بهره  جهت  فوق  مستندات   اطالعاتی

 .دارند معمول  را  الزم اقدامات 

 

  کارمندان   تجربیات   مستندسازی   محورهای  و   چارچوب

 عالی   شغلی   رتبه   به  ارتقای   برای

 : نام

 :خانوادگی  نام

 :تصدی مورد پست   عنوان

 :تحصیلی مدرک

 :تجربه مدت

 : خدمت  محل

 ( خدمت   مدت ذکر  با ) خدمتی   سوابق

 :مقدمه -۱

 ( فعالیت  حوزه درباره کلی توضیح ارائه)

 :عمومی ارزیابی -۲

 نقاط  بیان  ،هامسؤولیت   و  وظایف  حوزه  از  کلی  ارزیابی )

 (روایی شیوه به قوت و ضعف

 :کار انجام های روش  -۳

 حل  ،هامسؤولیت   و  وظایف  انجام  هایهشیو  و  ها روش )

 ( فعالیت  حوزه در هاگیریتصمیم و  مسأله

 :تجارب عناوین -۳

  که   ناموفق  یا   موفق  تجارب  موضوعات  یا   عناوین  بیان)

  یهامسؤولیت   و  وظایف  به  توجه  با   خدمت  طول   در کارمند

 .( است  نموده  کسب  محوله

 :تجارب تبیین -۴

 (غیرموفق یا  موفق تجارب شرح  و بیان)



 شناسنامه قانون|  ۲۶۲

 از   ناشی  حاصله  تجارب  موفقیت   عدم  یا   موفقیت   عوامل -۵

 :محوله امور انجام

  کارمند   موفقیت   عدم  یا  موفقیت   دالیل  بندیدسته  و   بیان)

 (وظایف انجام در

 :خاص  اقدامات -۶

 به   و  گرفته  صورت  خدمت   طول  در  که  خاصی  اقدامات)

 ( باشدمی انتقال قابل و است  رسیده نتیجه

 : کلیدی و ویژه نکات بیان  -۷

 یا   مدل  به  تبدیل  امکان  که  تجربه  از  حاصل  کلیدی  نکات)

 حوزه   در  موجود  وضع  بهبود  یا  بیشتر  اثربخشی  برای  الگو

 (گردد می کاری

 : برنامه ارائه -۸

 خدمتی  تجربه  حاصل  که  آینده  برای  خاص  برنامه  دارای)

 (مشخص پیشنهاد ارائه با  آن اجرای برای تمایل و باشد می

دهکردی  فروزنده الل لطف

 

 عالی  به   کارمندان  رتبه   ارتقای  دستورالعمل 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۰۸/۱۳۹۱/ ۲۷  مورخ   ۲۳۰/ ۳۶۱۴۰/۹۱  شماره  بخشنامه )

 خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  اجرایی   هایهدستگا 

 کشوری 

  شماره   بخشنامه(  ۳-۴)   ردیف(  ۳)  بند   اجرای  راستای  در

  مدیریت   توسعه  شورای  ۱۳۸۹/ ۲۷/۱۰  مورخ  ۵۵۵۸۸/۲۰۰

 در  کارمندان  ارتقای  نحوه  ضوابط  موضوع)  انسانی  سرمایه  و

 مدارک   ارسال  بر  مبنی(  شغل  حق   جدول  هایرتبه  و  طبقات

  عالی   رتبه  کسب   برای  اجرایی  هایهدستگا   سوی  از  الزم

  و  مزبور  شورای  شغلی  نظام   کمیته  در  طرح   جهت   کارمندان

  تسریع   و  تسهیل  همچنین  و  رویه   وحدت  ایجاد  منظور  به

 پیشنهادهای   خصوص  در  تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  روند   در

 شمارههای  فرم  است   الزم  اجرایی  هایهدستگا   کلیه  واصله،

  کارمند   توسط(  ۲)  شماره  فرم)   تکمیل  از  پس  را (  ۲)   و(  ۱)

  مندرج )  دستگاه  ذیربط  مسئولین  تأیید  و(  گرددمی  تکمیل

 به  مربوط  پیوست   با   همراه  مشابه،   عناوین   یا  و(  ها   فرم  در

 به   که(  ۳)  شماره  فرم  و  کارمند  تجربیات   مستندسازی

  جهت  رسد، می  اداری  تحول  کمیسیون  یا   شورا  امضای 

 و  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شوراهای  امور  به  بررسی

 .نمایند ارسال دستمزد و  حقوق

انسانی  منابع راهبردی  معاون  -صفت  نیک تحریری هاجر
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۶۳

 

 (:66مقررات ماده ) 

 کشوری  خدمات   مدیریت قانون ( ۶۶)  ماده  تبصره   اجرایی   نامهآیین 

 ( وزیران  هیأت   ۱۳۸۹/ ۲۱/۲  مورخ  ۲۳۷۶۵/۴۳۹۱۲  شماره   نامه تصویب ) 

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 انسانی  سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد   به  بنا

  مدیریت  قانون( ۶۶) ماده تبصره استناد به و  جمهور  رییس

 بند  "ط"  جزء  رعایت  با   و  -۱۳۸۶  مصوب  -کشوری  خدمات 

 مورخ  هـ۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۷۹۵  شماره  نامهتصویب (  ۱)

 شرح   به  را   شده  یاد  تبصره   اجرایی  نامه آیین  ۱۳۸۶/ ۱/۱۰

 : نمودند  موافقت  ذیل

  خدمات   مدیریت   قانون ( ۶۶) ماده    تبصره   اجرایی   نامه آیین 

 کشوری 

 علمیه  هایهحوز  در  که  افرادی  همطرازی  نحوه  -۱  ماده  

 به  تحصیلی  رسمی  مقاطع  با   هنرمندان   و  اند  نموده  تحصیل

 : شودمی تعیین زیر شرح

 : اند نموده تحصیل علمیه هایهحوز در که افرادی -الف

  اند  نموده  تحصیل  علمیه  حوزه  در  که  افرادی  تحصیالت   -۱

 از   برخورداری  برای (    تشیع   و  تسنن  اهل   علمیه  هایهحوز)

  مدیریت  قانون  دهم  فصل  جداول  به   مربوط  امتیازات

 : گرددمی همطراز  زیر شرح به کشوری خدمات 

  دیپلم فوق همطراز یک، سطح  -۱-۱

 لیسانس  همطراز دو، سطح  -۲-۱

 لیسانس  فوق همطراز سه، سطح  -۳-۱

 دکترا همطراز چهار، سطح  -۴-۱

 حوزوی  تحصیالت   علمی  سطوح  تعیین  نحوه  و   تشخیص  -۲

 مورخ   د/۵۵۰۵  شماره  بخشنامه  و  مقررات  اساس  بر  همچنان

 های هحوز  مورد  در  آن  بعدیهای  بخشنامه  و  ۱۳۷۱/ ۱۵/۱

  ۵۷۲۵/۱۱  شماره  بخشنامه  همچنین  و   تشیع  اهل  علمی

  کشور  استخدامی  و  اداری  امور   سازمان  ۷/۲/۱۳۷۹  مورخ

 .گیردمی صورت تسنن اهل مورد  در(  سابق)

 هنرمندان  -ب

  برای   و  باشدمی  سطح  ۵  دارای  هنرمندان  هنری  درجات  -۱

  قانون  دهم  فصل  جداول  به  مربوط   امتیازات   از  برخورداری

 همطراز   تحصیلی  رسمی  سطوح  با  زیر   شرح  به  شده  یاد 

 : گرددمی

 دکترا تحصیلی مدرک با  همطراز هنری،( ۱) درجه -۱-۱

 فوق  تحصیلی  مدرک   با  همطراز  هنری،(  ۲)   درجه  -۲-۱

  لیسانس

 لیسانس  تحصیلی  مدرک  با   همطراز  هنری،(  ۳)  درجه  -۳-۱

 فوق  تحصیلی  مدرک  با   همطراز  هنری،(  ۴)  درجه -۴-۱

 دیپلم 

 دیپلم  تحصیلی مدرک با  همطراز هنری،( ۵) درجه -۵-۱

  های هدستگا   در  شاغل  دیپلم  از   باالتر  مدرک   با   هنرمندان  -۲

 مقررات   و  ضوابط  اجرای  در  قبال   که  مذکور  قانون  مشمول 

 با   ،اند  شده  همطراز  تحصیلی  سطوح  از  یکی  با   عمل  مورد

  موضوع   دستورالعمل  با   خدمتی  وضعیت   آخرین  به  توجه

 تطبیق   ۱۳۸۸/ ۲۱/۲  مورخ   ۱۴۵۹۳/۲۰۰  شماره  بخشنامه

 . شوندمی داده

  تر   پایین  مدرک  دارای  هنرمندان  شاغل  حق  امتیاز  -تبصره

 دوم   فصل(  ۴)  بند (  ۸)  شماره  جدول  اساس   بر  دیپلم  از

 . شودمی تعیین بخشنامه

 سایر   و   هنرمندان  هنری  درجات  اعطای  نحوه  و  تشخیص  -۳

 اجرای   ضوابط  اساس   بر  همچنان  ،مرتبط  مقررات  و  ضوابط



 شناسنامه قانون|  ۲۶۴

 ابالغیه  موضوع   کشور  هنرمندان   مشاغل  بندیطبقه  طرح

 شماره  بخشنامه  و  ۳/۱۳۷۱/ ۱۰  مورخ  ۴۲/ ۱۳۱۰  شماره

 .گیردمی صورت ۹/۵/۱۳۸۵ مورخ  ۷۸۲۷۰/۱۸۰۲

 دارندگان   توسط  اختصاصی  مشاغل  تصدی   نحوه   -۲  ماده 

 تخصیص  نیز  و  اجرایی  هایهدستگا   در  حوزوی  تحصیالت

 تعیین   و  هنری  مشاغل  فهرست   اصالح  و  هنری   درجات 

  عهده  به  هنرمند  شغلی  رشته  متصدیان  تصدی  شرایط

 .باشدمی انسانی سرمایه و مدیریت توسعه  شورای

 هر   را  عملکرد  گزارش   موظفند   اجرایی  هایهدستگا   - ۳  ماده 

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  هایمعاونت   به  بار  یک  ماه  شش

  راهبردی   نظارت  و  ریزی برنامه  و  جمهور   رییس  انسانی

 آنان   اقدامات  بر   معاونتها   این  و  نموده  ارائه  جمهور  رییس

 . نمایند نظارت

 محترم  مقام   تایید  به  ۲/۱۳۸۹/ ۱۹  تاریخ  در  نامه  تصمیم  این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

جمهور  رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا   

 

 کارمندان   تطبیق   نحوه  و  کشوری   خدمات   مدیریت قانون   دهم فصل   امتیازات جداول   تعیین 

 ( ۱۳۸۸/ ۲/ ۲۱  مورخ   ۲۰۰/ ۱/۱۴۵۹۳ بخشنامه )

مد  یشورا سرما ی ریتوسعه  و  انسانیت  مورخ    یه  در جلسه 

ه  یت و سرما یریشنهاد معاونت توسعه مد یبنا به پ  ۹/۲/۱۳۸۸

( ماده  ۱۱بند )  "ب"س جمهور و به استناد جزء  ییر  یانسان

از  یکل کشور، جداول امت  ۱۳۸۸واحده قانون بودجه سال  

  یها العادهت، حق شاغل و فوقی ریالعاده مدحق شغل، فوق

( ۶۸( ماده )۹( و )۷(، )۴(، )۳(، )۲(، )۱)  یموضوع بندها

ق کارمندان با یو نحوه تطب  یت خدمات کشوری ریقانون مد

 :ب نمودیر تصویجداول فوق را به شرح ز

امت :  کم ی فصل   مد ی جداول  قانون  دهم  فصل  ت  ی ر یازات 

 یخدمات کشور 

شغل   - ۱ حق  دستگاهیامت:  جدول  مشاغل  شغل  حق   ی هااز 

  ها، ت یف و مسئولیوظا   ی دگیچی ت و پی، براساس اهمییاجرا

مهارت و  تخصص  ن  ی ها سطح  جدول  یمورد  براساس  از، 

ن ییل تعیبه شرح ذ  ۱/۱/۱۳۸۸اجرا از    ی( برا۱ک )ی شماره  

 :شود می

 ( ۱ک )ی جدول شماره  

 یشغل  یرتبه ها 

 طبقات جدول 
 ی عال  خبره ارشد ه یپا  یمقدمات

 ___ ___ ___ ۲۶۵۰ ۲۴۰۰ کی طبقه 

 ___ ___ ___ ۲۸۵۰ ۲۶۰۰ طبقه دو

 ___ ___ ___ ۳۰۵۰ ۲۸۰۰ طبقه سه

 ۴۶۰۰ ۴۰۵۰ ۳۶۰۰ ۳۲۵۰ ۳۰۰۰ طبقه چهار 

 ۴۸۰۰ ۴۲۵۰ ۳۸۰۰ ۳۴۵۰ ۳۲۰۰ طبقه پنج
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 ۵۰۰۰ ۴۴۵۰ ۴۰۰۰ ۳۶۵۰ ۳۴۰۰ طبقه شش 

 ۵۲۰۰ ۴۶۵۰ ۴۲۰۰ ۳۸۵۰ ۳۶۰۰ طبقه هفت

 ۵۴۰۰ ۴۸۵۰ ۴۴۰۰ ۴۰۵۰ ۳۸۰۰ طبقه هشت

 ۵۶۰۰ ۵۰۵۰ ۴۶۰۰ ۴۲۵۰ ۴۰۰۰ طبقه نه

 ۵۸۰۰ ۵۲۵۰ ۴۸۰۰ ۴۴۵۰ ۴۲۰۰ طبقه ده

 ۶۰۰۰ ۵۴۵۰ ۵۰۰۰ ۴۶۵۰ ۴۴۰۰ ازدهیطبقه 

 ۶۲۰۰ ۵۶۵۰ ۵۲۰۰ ۴۸۵۰ ۴۶۰۰ طبقه دوازده

 ۶۴۰۰ ۵۸۵۰ ۵۴۰۰ ۵۰۵۰ ۴۸۰۰ زدهیطبقه س 

 ۶۶۰۰ ۶۰۵۰ ۵۶۰۰ ۵۲۵۰ ۵۰۰۰ طبقه چهارده 

 ۶۸۰۰ ۶۲۵۰ ۵۸۰۰ ۵۴۵۰ ۵۲۰۰ طبقه پانزده

 ۷۰۰۰ ۶۴۵۰ ۶۰۰۰ ۵۶۵۰ ۵۴۰۰ طبقه شانزده 

 

تمام وقت وزارت   یحق شغل مشاغل آموزش  ازیامت  -تبصره

بهداشت مشاغل  و  پرورش  و  درمان   یآموزش  وزارت   یو 

، با توجه به طبقه و رتبه یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 شود. ی( محاسبه م۱/۱ب )یمربوط با ضر یشغل

فوق ی امت   - ۲ مد از  عناویهر    ت ی ر ی العاده  از  مدی ک  و یری ن  ت 

ف یوظا   ی دگیچی ( متناسب با پیران حرفه ای )مد  یسرپرست 

  ی هات ی و نظارت و حساس  یطه سرپرست یح  ها،ت یو مسئول 

( ۲ر عوامل مربوط براساس جدول شماره دو )یو سا   یشغل

 .شود مین ییتع

 ( ۲جدول شماره دو )

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ تی ریسطوح مد خدمت ییا یحوزه جغراف

 شهرستان 

 ۲۳۰۰ ۱۸۵۰ ۱۴۰۰ ۹۵۰ ۵۱۰ کی سطح 

 ۲۳۵۰ ۱۹۰۰ ۱۴۵۰ ۱۰۰۰ ۵۵۰ سطح دو

 ۲۴۰۰ ۱۹۵۰ ۱۵۰۰ ۱۰۵۰ ۶۰۰ سطح سه

 استان 

 ۲۴۵۰ ۲۰۰۰ ۱۵۵۰ ۱۱۰۰ ۶۵۰ کی سطح 

 ۲۵۰۰ ۲۰۵۰ ۱۶۰۰ ۱۱۵۰ ۷۰۰ دو سطح

 ۲۵۵۰ ۲۱۰۰ ۱۶۵۰ ۱۲۰۰ ۷۵۰ سطح سه

 یمل
 ۲۶۰۰ ۲۱۵۰ ۱۷۰۰ ۱۲۵۰ ۸۰۰ کی سطح 

 ۲۶۵۰ ۲۲۰۰ ۱۷۵۰ ۱۳۰۰ ۸۵۰ سطح دو
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 ۲۷۰۰ ۲۲۵۰ ۱۸۰۰ ۱۳۵۰ ۹۰۰ سطح سه

 

عناو  ییاجرا   یهادستگاه  -۱تبصره   مشاغل یموظفند  ن 

خود را با توجه به عوامل مندرج در   یو سرپرست   یت یریمد

( گونه۲بند  به  فوق  نما   یا(  حداقل  یمشخص  که   ۵۰ند 

درصد   ۲۰ک و حداکثر  ی درصد از مشاغل مذکور در سطح  

 ابند.ی ص یآنان در سطح سه تخص

فوقیامت  -۲تبصره   سرپرست یعناو   العادهاز   ی واحدها  ین 

وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل عوامل   یآموزش 

( تبصره  در  )۲مندرج  ماده  خدمات ۶۵(  مدیریت  قانون   )

سازمانی مربوط ی  هاپست کشوری صرفاً در مدیت تصدی  

گردد، هر یک از عناوین مشاغل می  تعیین  ۲۴۰۰تا    ۵۱۰از  

 حداقل در سه سطح قرار سرپرستی واحدهای آموزشی فوق  

هر گونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه .  گیرندمی

مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای  

بود خواهد  مدیریت  تخصیص  .  توسعه   العادهفوقجدول 

 و  آموزش  مذکور به مشمولین این تبصره پس از تأیید وزیر

 واهد بود.خ اجرا قابل  پرورش 

شاغل ی امت   - ۳ حق  تحص  از  عوامل  براساس  الت، یکارمندان 

ها  دوره  تجربه،  خدمت،  مهارت  یآموزش  یسنوات  و و  ها 

)  یفرد  یها ییتوانا  تع۳بر اساس جدول شماره سه  ن یی( 

 :  شود می

 ( ۳جدول شماره سه ) 

 ف یرد 
از  ی امت 

 التی تحص
 مصوب ی آموزش   ی ها از دوره ی امت 

از مهارت و  ی امت 

 ها یی توانا 

 از سنوات ی امت 

 خدمت درهرسال 

از تجربه مربوط و  ی امت 

 مشابه در هر سال 

۱ ۱۲۰۰ 

ک ساعت دوره  یهر  یط یبه ازا

 از یم امتی مصوب، ن یآموزش 

 از( یامت ۵۰۰)حداکثر 

۲۵۰ ۱۵ ۱۰ 

۲ ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰ ۱۲ 

۳ ۱۷۰۰ ۴۰۰ ۲۵ ۱۴ 

۴ ۲۰۰۰ ۶۰۰ ۳۰ ۱۶ 

۵ ۲۳۰۰ ۸۰۰ ۳۵ ۱۸ 

همچن  ثارگرانی ا   - ۴ و  ایشاغل  تار  یثارگرانین  از  خ یکه 

دستگاه  ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام  ند یآیمدر  ییاجرا  یها به 

( قانون  ۶۸( ماده )۲ح بند ) یبه تصر  یثارگریحسب مورد ا

ازات جدول شماره چهار  ی، از امتیت خدمات کشوری ریمد

 : شوندمیمند ( بهره۴)

 ( ۴جدول شماره چهار ) 

 از ی امت  مدت خدمت داوطلبانه در جبهه  مدت اسارت  یدرصد جانباز  ف یرد 

 ۴۰۰ ماه ۶تا  ۳ ماه ۶تا  ۳ درصد ۵ ۱

 ۵۰۰ ماه ۱۲تا  ماه ۱۲تا  درصد ۱۰تا  ۲

 ۶۰۰ ماه ۱۸تا  ماه ۱۸تا  درصد ۱۵تا  ۳

 ۷۰۰ ماه ۲۴تا  ماه ۲۴تا  درصد ۲۰تا  ۴
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 ۸۰۰ ماه ۳۰تا  ماه ۳۰تا  درصد ۲۵تا  ۵

 ۹۰۰ ماه ۳۶تا  ماه ۳۶تا  درصد ۳۰تا  ۶

 ۱۰۰۰ ماه ۴۲تا  ماه ۴۲تا  درصد ۳۵تا  ۷

 ۱۱۰۰ ماه ۴۸تا  ماه ۴۸تا  درصد ۴۰تا  ۸

 ۱۲۰۰ ماه ۵۴تا  ماه ۵۴تا  درصد ۴۵تا  ۹

 ۱۳۰۰ ماه ۶۰تا  ماه ۶۰تا  درصد ۵۰تا  ۱۰

 ۱۵۰۰ ماه ۷۰تا  ماه ۷۰تا  درصد ۶۰تا  ۱۱

 ۱۵۵۰ ماه ۷۰باالتر از  ماه ۷۰باالتر از  درصد ۶۰باالتر از  ۱۲

  ی ثارگری که کارمند از اجتماع حاالت ا  یدر صورت  -۱تبصره  

  ی از آنها مبنا  یکیاز مربوط به  ین امتیبرخوردار باشد، باالتر

امتییتع بین  و  قرار گرفته  )ی از  پنج درصد  و  از ۲۵ست   )%

اضافه   یو  یثارگریاز ای، به امتیثارگریگر ایاز حاالت دیامت

آنان از سقف   یثارگر یاز ایخواهد شد، مشروط بر آنکه امت

که   یثارگریاز کارمندان ایامت.  دیاز( تجاوز ننما یامت  ۱۵۵۰)

ابند  ییاشتغال م   ییاجرا  یها در دستگاه  ۱/۱/۱۳۸۸خ  یازتار

محاسبه  ین مذکور  کار  و  ساز  براساس  هر .  شودمیز  در 

م دریصورت  ایا  یافت یزان  بابت  که  در   یثارگریثارگران 

 ابد.ید کاهش یافت داشته اند، نبا یمقررات گذشته در

در مناطق جنگ زده )موضوع   یخدمت ادار  یبرا  -۲تبصره  

هر   ی( به ازایت خدمات کشور ی ریقانون مد  ۶۸ماده    ۲بند  

 یاز درنظر گرفته می( امت۱۳۰سال خدمت در زمان جنگ ) 

 شود. 

۵ -  ( بند  استناد  ماده  ۲به  مد۶۸)(  قانون  خدمات یری (  ت 

نشانیامت  ی کشور  دارندگان  ز  یدولت  یهااز  شرح  ر ی به 

 شود: ین مییتع

 از یامت ۸۰۰: یدارندگان نشان عال -الف

 از یامت  ۶۵۰:  (۱) درجه  یعمومویدارندگان نشان تخصص-ب

 ازیامت  ۵۰۰:  (۲) درجه  یعمومویدارندگان نشان تخصص  -ج

 از یامت ۴۰۰: (۳) درجه  یعمومویدارندگان نشان تخصص-د

صورت:  تبصره دارا   یدر  کارمند  از  ی ب  یکه  نشان یش    ک 

ت حداکثر ی با رعا   یدولت  یها از نشانیباشد جمع امت  یدولت

 از( بالمانع است.یامت ۸۰۰از )یسقف امت

تصو  -۶ تعیتا  نحوه  به  مربوط  مصوبات  ابالغ  و  و  ییب  ن 

العاده اشتغال فوقا مبالغ مربوط به  یاز، درصد  ی ص امتیتخص

رمتعارف، یغ  ی هاطیکار و کار در مح  یخارج از کشور، سخت

، مبلغ یآب و هوا، نوبت کار   یافته، بد یمناطق کمتر توسعه  

 یی العاده محل خدمت )جابجا ن، کسر صندوق، فوقیتضم

ن حکم  یمحل خدمت(، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج درآخر

ن یه سفر درانیکارمندان بعالوه هز  ۱۳۸۷سال    ین یکارگز

 .باشدمی ۱۳۸۸سال  یپرداخت برا  یسال، مبنا 

مقطوع    - ۷ ازتسهی محروم  یها   العاده فوقمبالغ  الت ی ت 

و جذب مناطق محروم و دور افتاده   ی، مناطق مرزیزندگ

آخر در  کارگزیمندرج  حکم  حکم ۱۳۸۷سال    ینین  در   ،

مناطق کمتر    العاده فوقتحت عنوان    ۱۳۸۸سال    ین یکارگز

افته براساس فهرست مناطق مذکور موضوع مصوبه  ی توسعه  

پس .  باشد  ی، قابل پرداخت میران در سال جار یأت وزیه

از  یافته امتیمناطق کمتر توسعه    العادهفوقب ضوابط  یاز تصو

 گردد.   ین و احکام اصالح م یگزی ادشده جا یحاصل از ضوابط  

قررات موجود  فوت و ازدواج براساس م  یها نهیکمک هز - ۸

بر مبنا  پا  ینیحکم کارگز  ی و   ۱۳۸۷ان سال  یکارمند در 

 . شودمیپرداخت 
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درسال    یکارمندان  - ۹ شرای حا   ۱۳۸۸که  از یز  استفاده  ط 

( فوق شوند، همانند ۸( و ) ۷)  ،(۶)  یموارد مندرج در بندها

 با آنان رفتار خواهد شد. ۱۳۸۷کارمندان مشابه در سال 

 العادهفوقن  ییب و ابالغ مصوبات مربوط به تع یتا تصو  - ۱۰

سا ی مأمور و  هزیت  ها یر  مأمور  ینه  اعزامیروزانه   ی ن 

ن قانون به خارج از کشور،  یمشمول ا  ییاجرا  یها دستگاه

مورخ   هـ۱۴۵۸۷/ت۲۷۳۹۵شماره    نامهتصویب مفاد  

اجرا    یآن برا  یران و اصالحات بعد یأت وزیه  ۱۳۷۵/ ۲۴/۵

 باشد. یمالک عمل م

العاده ن فوقییب و ابالغ مصوبات مربوط به تع یتا تصو  - ۱۱

 ی ازاالعاده مذکور، بهزان فوقی ت روزانه کارمندان، می مأمور

مأم روز  معادل  یورهر  سی ت  )یک  و ۳۰/۱ام  حقوق   )

بازنشستگ  ی ها العادهفوق کسور  پرداخت    ی مشمول  قابل 

آ یسا .  باشد می مطابق  موارد  نامه  ییر  روزانه   العادهفوقن 

مصوب    ی( قانون استخدام کشور ۳۹موضوع بند )ث( ماده )

 آن خواهد بود.  یو اصالحات بعد  ۲۴/۶/۱۳۵۲

 ۲۱۰و    ۸۱۰ب  ی و اوالد به ترت  یمندعائلهنه  یکمک هز  - ۱۲

هر اوالد، حداکثر تا سه اوالد قابل محاسبه   یاز به ازایامت

 .باشد می

ازات  ی ق وضع کارمندان با جداول امتی نحوه تطب:  فصل دوم 

 ت خدمت کشوری ی ر ی فصل دهم قانون مد 

 ق با جدول حق شغل: یتطب 

قانون    یاجرا  یچگونگ  -۱ دهم  فصل  به  مربوط  احکام 

از   یت خدمات کشوری ریمد آن دسته  کارمندان  مورد  در 

پرداخت   ییها دستگاه نظام هماهنگ  قانون  که در شمول 

 گردد.یاند، متعاقباً اعالم مکارمندان دولت نبوده

دستگاه  -۲ گروه  یها کارمندان  به  توجه  با   ی ها مشمول، 

ام هماهنگ پرداخت ک قانون نظیست گانه موضوع ماده یب

تطب مرحله  زیکارمندان دولت در  به شرح  معادل یق،  از  ر 

 : شوندمی( برخوردار ۱ک ) یازات طبقات جدول شماره یامت

( از گروه  )۱الف(  تا گروه  امت۵(  معادل  )ی(  ( ۱ازات طبقه 

 (۱ک )یجدول شماره 

 ( گروه  از  )۶ب(  گروه  تا  ترت۲۰(  به  امتی(  معادل  ازات  یب 

 (۱ک )ی( جدول شماره ۱۶( تا )۲طبقات )

ص مشاغل ین ضوابط مربوط به نحوه تخصیه و تدویتا ته  -۳

که    یاز حق شغل کارمندانیبه طبقات جدول حق شغل، امت

ابتدا دستگاه  ۱۳۸۸سال    یاز  اشتغال   یها در  مشمول 

، مطابق جدول  یلیابند، موقتاً با توجه به مدرک تحصییم

ازطبقات جدول حق شغل )جدول   یکی( در  ۵شماره پنج )

ن بند  ی ن ایکه مشمول  یدر صورت.  رندیگیک( قرار میشماره  

باالتر   یلیثارگران از مقطع تحصیمطابق مقررات مربوط به ا

باالتر موضوع مقررات   یلیگردند مقطع تحص  یبرخوردار م

 مذکور مالک عمل خواهد بود.

 ( ۵جدول شماره پنج ) 

 التی تحص طبقات جدول 

 ن ترییپلم و پا ید کی طبقه 

 پلم( ی)فوق د ی کاردان طبقه سه

 سانس( ی )ل یکارشناس طبقه چهار 

 سانس(یارشد )فوق ل یکارشناس طبقه پنج

 ی دکتر طبقه شش 
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( جدول فوق در ۳( و سه )۱ک ) ین طبقه  یمشمول   -تبصره

( ۵هر پنج )  یبه ازا   یصورت دارا بودن سوابق خدمت دولت 

رطبقات جدول  ین سا ی سال تجربه مربوط و مشابه و مشمول 

ازا ( سال تجربه مربوط و مشابه،  ۴هر چهار )  یمذکور به 

)ی تا شش  حداکثر  و  طبقه  م۶ک  ارتقاء  طبقه  . ابندی  ی ( 

زان یارتقاء به هر طبقه به م  یر مربوط برایغ  یسوابق دولت

 د. ( قابل محاسبه خواهد بو۲/۱ک دوم )ی

ها یتطب   -۴ رتبه  در  کارمندان  وضع  شرح    یشغل  یق  به 

 شود:   یر انجام میز ی بندها 

اجرا  یکارمندان   -الف در  مس   یکه  ارتقا ی طرح  ، یشغل   یر 

مورخ   هـ۲۵۷۰۳ت/ ۴۱۶۹شماره    یها   نامهتصویب موضوع  

،  ۲۶/۱/۱۳۸۳مورخ    هـ۲۹۹۳۳/ت۲۵۵۲،  ۱۳۸۱/ ۲۳/۵

وز یه   ۱۳۸۳/ ۲۹/۱مورخ    هـ۳۰۳۹۷/ت۲۷۷۴ و  یات  ران 

بعد  و دستورالعمل  یاصالحات  از عناو   یها آن  ن ی مربوط، 

و عال با همان عناوبرخوردار شده  یارشد، خبره  در یاند  ن 

 رند. یگ  یجدول حق شغل قرار م یها رتبه

( قانون نظام هماهنگ  ۸ماده )  یکه در اجرا  یکارمندان  -ب

( از  درصد( مجموع حقوق و   ۸۰پرداخت کارمندان دولت 

برخوردار   یات علمیه  ی به قانون اعضا العاده شغل مشا فوق

ف  ی، ردی مرب  -۱ف  یشده اند، متناسب با جدول مربوط )رد

ب یار( شناخته شده اند، به ترتیدانش  -۳ف  یار، رد یاستاد  -۲

جدول حق شغل قرار    یارشد، خبره و عال  یهمتراز رتبه ها 

 رند.یگیم

 ی )الف و ب( قرار نم  یکه در شمول بندها  یکارمندان  -پ

( ۶هر )  یقرار گرفته و به ازا  یبدواً در رتبه مقدمات  رند، یگ

ا  یسال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و  

غ  ۱۰ تجربه  به  یسال  مربوط،  ارتقاء ی ر  باالتر،  رتبه  ک 

ا.  ابند ییم مشمول  سطح یکارمندان  تا  مشاغل  در  بند  ن 

  ی کارشناسه و در مشاغل سطح یحداکثر تا رتبه پا  ی کاردان

 . ابندییم ارتقاء و باالتر، حداکثر تا رتبه ارشد

آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت   -ت

ن رتبه یباشند از باالتر  یتوامان مشمول بند )الف و ب( م

 فوق برخوردار خواهند شد. ی از بندها  یکی

  یی اجرا  ی ها دستگاه  در  ۱۳۸۸  درسال  که  ی کارمندان  - ث

 یدرصورت  رند،یگیم  قرار   یمقدمات  رتبه  در  ابند ییم  لاشتغا 

  باشند،   یدولت  خدمت   سابقه  یدارا  کارمندان   لیقب  نیا  که

  سابقه   سال(  ۶)  شش  هر  یازا  به  و  مذکور  سوابق   براساس

ک ی  به  مشابه،   و   مربوط  تجربه  با   وقت   تمام  یدولت  خدمت 

حداکثر   ی ابند )مشاغل تا سطح کاردانی یرتبه باالتر ارتقاء م

ن  یر مربوط ایغ   یسنوات دولت.  ابند(ی  یتا رتبه ارشد ارتقاء م

ک دوم ی زان  ی ارتقاء به هر رتبه به م  یل کارمندان برایقب

 . بود خواهد محاسبه قابل (۲/۱)

از عناو یت هری ریمد  العادهفوقاز  یامت  -۵ ت و  یرین مدی ک 

  شش شماره( به شرح جدول  یران حرفه ای )مد  یسرپرست 

  سطح   به   توجه  با   و(  ۲)  دو  شماره  جدول   براساس  و(  ۶)

.شود می نییتع تی ریمد

 

 ( ۶جدول شماره شش ) 

ت و  ی ر ین مد ی عناو 

 ی سرپرست 

معاون اداره و  

 همتراز 

س اداره و  ییر

 همتراز 

رکل و  ی معاون مد

 همتراز 

رکل و  یمد 

 همتراز 

معاون مؤسسه و  

 همتراز 

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ف مربوط یرد

همتراز  -تبصره تأی با   یموارد  به  توسعه یید  معاونت  د 

که   یموارد.  جمهور برسدسییر  یه انسان یت و سرما ی ریمد

تأ براییقبالً  باشد کماکان مالک عمل  اخذ شده   ید الزم 

 .باشدمیت یریالعاده مداز فوقین امتییتع
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با    ییاجرا  یها ق وضع کارمندان دستگاهیبه منظور تطب  -۶

تحص مدارک  شاغل،  حق  )مدارک   یلیجدول  کارمندان 

دارا  یعلم استخدام  یو  برایارزش  امتییتع  ی(  از  ین 

دورهیتحص تجربه،  و  خدمت  سنوات  و    یآموزش  یهاالت، 

وتوانامهارت و    ی فرد  ی هاییها  گرفته  قرار  عمل  مالک 

رد با  )  یهافیمتناسب  شماره  جدول ۳جدول  براساس   )

 . شودمین ی( مع۷شماره هفت ) 

ثارگران مقررات مربوط به آنان  یا  یل یدر مورد مدارک تحص

 مالک عمل خواهد بود.

 ( ۷جدول شماره هفت ) 

 ( ۳ف جدول شماره ) یرد  ی ل ی مقطع تحص

 ۱ پلم ید

 ۲ پلمیفوق د

 ۳ سانس یل

 ۴ یاحرفه یسانس و دکترای فوق ل

 ۵ ( Ph.D) یتخصص  ی دکترا

مشاغل   یازابه    -۱تبصره   در  خدمت  سابقه  سال  هر 

دو درصد   یتیر ی%( و در مشاغل مد۱ک درصد ) ی  یسرپرست 

ترت۲) به  )ی %(  ست درصد ی %( و ب۱۰ب حداکثر ده درصد 

(  ۶۶ازات شاغل موضوع ماده )ی%( از مجموع سقف امت۲۰)

 یازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه میقانون به امت

د  ین تبصره نبا یموضوع اازات  یموع امتمج  حال  هر  در.  شود

 د. ی%( سقف حق شاغل تجاوز نما ۲۰ست درصد )یاز ب

جار   یافراد سال  طول  در  فوق  یکیاز    یکه    ی ها العادهاز 

بندها فصل  ۶)  و  (۲)  یموضوع  بهرهی(  مکم  باشند یمند 

 یبرخوردار  یط قانون یفاقد شرا  یکه درسال جار  یدرصورت

فوق حکم   یهاالعادهاز  از  نسبت  همان  به  گردند  مذکور 

که مجدداً در سال   یگردد و درصورتیآنها کسر م  ین یکارگز

ط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از یز شرایحا   یجار 

ط به آنها پرداخت  یمدت پس از احراز شرا  ین بابت برایا

 خواهد شد.

از حق شاغل یآنها امت  یکه برا  ی آموزش  یها دوره  -۲تبصره  

  یها نامهیگواه  یاعطا  یمالک محاسبه برا  شود می  منظور

 نخواهد بود. یپژوهش -یو تخصص ی، تخصص یمهارت

از قابل احتساب بابت سنوات خدمت یحداکثر امت  -۳تبصره  

حق شاغل کارمندان  .  ( است ۳۰سال )  یو تجربه کارمند س

)ینبا از هفتاد و پنج درصد  آنان تجاوز ۷۵د  %( حق شغل 

 د.ی نما 

 ی لیمدرک تحص  یکه دارا  یحق شاغل کارمندان از  ی امت  -۷

باشند و به موجب مقررات گذشته در یپلم میتر از دنییپا 

افته اند به شرح جدول شماره یاشتغال    ییاجرا  یها دستگاه

 . شودمین یی( تع۸هشت ) 

 ( ۸جدول شماره هشت ) 

مدرک  

 ی ل ی تحص

از  ی امت 

 التی تحص
 بمصو  ی آموزش   ی ها از دوره ی امت 

از مهارت و  ی امت 

 ها یی توانا 

از سنوات  ی امت 

 خدمت در هر سال 

از تجربه مربوط و  ی امت 

 مشابه در هر سال 

https://shenasname.ir/
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ن تر از  ییپا 

 پلم ید
۱۱۰۰ 

  ک ساعت دورهیهر  یط یبه ازا

 از یم امتی مصوب، نیآموزش 

 از( یامت ۵۰۰)حداکثر 

۲۰۰ ۱۰ ۸ 

در دو مرحله   ۱۳۸۸کارمندان درسال    ی ا یحقوق و مزا  -۸

 ابد: ییش میق و افزایر تطبیبه شرح ز

 مرحله اول:

  یها العادهاز حق شغل، شاغل و فوقی در مرحله اول امت  -الف

واحدها ی ریمد )در  پرورش    یآموزش   ی ت  و  آموزش  وزارت 

اشودمین  یگزیجا  یسرپرست   العادهفوق ، ی ثارگری ( 

ادار  یدولت   یهانشان زده در در مناطق جنگ  یو خدمت 

ن و سپس با  یی ن مصوبه تعیزمان جنگ کارمندان براساس ا

 ی ت خدمات کشور یر یقانون مد  ۱۲۵ب موضوع ماده  یضر

 .شود میال[ محاسبه  ی( ر۵۰۰ب پانصد )ی]ضر

صورت   -ب و    یدر  ثابت  حقوق  مشمول   یها العادهفوقکه 

ن  ی وجب قوانک از کارمندان که به م ی هر    یکسور بازنشستگ 

زان یابد، تا میاند کاهش  نموده  یافت میدر  ی و مقررات قبل

فوق  یقبل  ی افتیدر و  کسور   یها العاده)حقوق  مشمول 

 ۱۳۸۷سال    ینین حکم کارگزیمندرج درآخر  یبازنشستگ

ط کار و یط محیشرا  یالعاده سختکارمند به استثناء )فوق

کارمند منظور   یق، برای( به عنوان تفاوت تطبینوبت کار

 .شود می

 مرحله دوم: 

، ۱۳۸۸کارمندان در سال    یا ین حقوق و مزایی تع  یبرا   -الف

مرحله اول(   "الف "ازات مکتسبه کارمند )در جزء  یکل امت

ب ششصد یبا ]ضر۱۳۸۸سال    ی ب مصوب دولت برا ی با ضر

 .شود میال[ محاسبه  ی( ر۶۰۰)

ه جزء »الف« مرحل  یاز اجرا   ی که حقوق ناش  یدرصورت  -ب  

تطب تفاوت  بعالوه  جزء  یدوم  موضوع  اول   "ب "ق  مرحله 

دریهر به  نسبت  کارمندان،  از  و    یقبل   یافتیک  )حقوق 

ن یمندرج در آخر  یمشمول کسور بازنشستگ  یها العادهفوق

ط یط محیشرا  یسخت  العادهفوقبه استثناء    ینیحکم کارگز

( آنان کمتر از پانزده درصد ۱۳۸۷درسال    یکار و نوبت کار 

( ۱۱ش داشته باشد به استناد جزء »ب« بند )ی%( افزا۱۵)

بودجه سال   قانون  واحده  تا    ۱۳۸۸ماده  % ۱۵کل کشور، 

افزا کارگزیش  یدرصد  درحکم  و  درج   ین یافته  کارمند 

ر از موارد مذکور )در ی غ   یها یر پرداختیسپس سا .  شود می

ن مصوبه به کارمند یکه به موجب امرحله اول(    "الف"جزء  

( به  .  ..کار و   یو اوالد، سخت   یمند ر عائلهیرد )نظیگیتعلق م

 آن اضافه شود. 

اجرا  یدرصورت  -پ با  م  ی بندها  یکه  افزایفوق،  ش  یزان 

و    یمشمول کسور بازنشستگ  یها   العادهفوقحقوق ثابت و  

افت کمک ین دریو اوالد، مشمول  ینه عائله مند یکمک هز

عائلهیهز در  یمندنه  به  و   یقبل  یافتینسبت  )حقوق 

بازنشستگ  یها العادهفوق کسور  هز  ی مشمول  کمک  نه یو 

سال   ین ین حکم کارگزیو اوالد مندرج در آخر  یعائله مند

از  ۱۳۸۷ م ی( کمتر  )یلیک  افزای( ر۰۰۰/۱/ ۰۰۰ون  ش یال 

( ماده واحده قانون ۱۱بند )  "ب"داشته باشد به استناد جزء  

ن تفاوت تا سقف مذکور به یکل کشور ا  ۱۳۸۸بودجه سال  

افزوده خواهد   جمع تفاوت موضوع جزء »ب« مرحله دوم 

کارمندان یا.  شد مورد  در  مبلغ  هز  ین  کمک  از  نه یکه 

ن  یمندعائله برخوردار  اوالد  ر  شوند میو  هزار  ال یششصد 

بود کارمندان .  خواهد  مورد  هز  یدر  کمک  از  عائله  یکه  نه 

نه اوالد برخوردار یاز کمک هز  یستند ولی دار نبرخور  ی مند

ازا  یم به  مبلغ    یباشند  فرزند(  تا سه  فرزند )حداکثر  هر 

ری هزار  ریکصد  هزار  به ششصد  میال  افزوده  مذکور   یال 

 شود. 

 اتر ر مقر یسا : فصل سوم  
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مدیامت  -۱ قانون  دهم  فصل  موضوع  خدمات یری ازات  ت 

افزا  ی کشور  در جزء »ب«  ی تا سقف  مندرج  ( ۱۱بند )ش 

کل کشور مصوب و استفاده از آن    ۱۳۸۸قانون بودجه سال  

تع به  تفصییموکول  عموم  یلین  اختصاص  ی مشاغل  و   یو 

ارا   یتخصص  دالیو  اجرایه  دستگاه  توسط  مستند  و   ییل 

مدییتأ توسعه  معاونت  سرما یرید  و  انسان یت    ی ه 

 ت خواهد بود. ی ریتوسعه مد ی ب شورایجمهور و تصوسییر

شرایم  ییاجرا  یها دستگاه در  خاص یتوانند  موارد  و  ط 

ت ی ریالعاده مدازات شغل، شاغل و فوقیش امتی نسبت به افزا

ارا با  دستگاه،  پیآن  دالی ه  ذکر  همراه  به  الزم  و یشنهاد  ل 

ازات فصل دهم قانون ی ، در چارچوب امتیهی مستندات توج 

کشوری ریمد خدمات  افزا  یت  شده   بینی پیش  یشها یو 

  یبرا  ۱۳۸۸( قانون بودجه سال  ۱۱بند )  "ب"جزء  موضوع  

انسانیت و سرما یری توسعه مد  یطرح موضوع در شورا  ی ه 

 ند.یاقدام نما 

ماده    ۱۰و    ۶،  ۵  یبندها  یها العادهفوق  ین و برقرارییتع  -۲

( ۶۹رمستمر موضوع ماده )یغ   یالعاده بهره ور( و فوق۶۸)

مواد قانون  ت مفاد  ی با رعا   یت خدمات کشوری ریقانون مد

ت ی ریشنهاد الزم به معاونت توسعه مدیه پیفوق موکول به ارا

انسان یسرما  تصوسییر  یه  و  شورایجمهور  توسعه   یب 

 .باشدمی یه انسان یت و سرمای ریمد

 ی و عموم   ی، اختصاصیمشاغل تخصص  یلین تفصییتا تع   -۳

از دستگاهیهر ابالغ مصوبه نحوه تطب  ییاجرا  یها ک  ق  یو 

از طبقات حق شغل   یکیهر دستگاه به  ک از مشاغل  یهر

( بند  در  مقرر  قالب سقف  فصل دهم ۱در  فوق، جداول   )

ق کارمندان با یو نحوه تطب  یت خدمات کشوری ریقانون مد

 خواهد   عمل  مورد ن مصوبهیادشده بر اساس مفاد ایجداول  

 . بود

آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش   -۴

ت از مطب  ی العاده محروماز فوق  ۱۳۸۷سال    یکه ط  یپزشک

وقت و حق تمام  بوده  یالزحمه    ی اند در سال جار برخوردار 

ه خدمت و حضور در هر مورد و در  یزان ارایز به نسبت م ین

و حداکثر   ۱۳۸۷سال    یافتی مجموع حداکثر در سقف در

اعتبارات   از محل  و  مذکور  وزارت  اعتبارات مصوب  درحد 

ه خدمات در خارج از وقت  یشرط ارابه    ۱۳۸۷مشابه سال  

 یضرور  مواقع  در   آنان  خدمات   به  ازین   ل ویام تعطیو ا  یادار

وظا   صورت  در انجام  و  کار  محل  در  به یحضور  محوله  ف 

 ی در صورت.  الزحمه به آنان پرداخت خواهد شدعنوان حق

ک از یه خدمات هریزان حضور و ارای م  ۱۳۸۸که در سال  

هر مورد کاهش داشته باشد به همان کارمندان مشمول در  

کسر   ۱۳۸۷افت همان فرد در سال  ینسبت از سقف قابل در

ب .  شود می تا  وزارت یحداکثر  کارمندان  کل  درصد  ست 

ن یا  ی ا یتوانند از مزایم  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

التدری   یا اضافه کاری بند   ( ماده ۹س موضوع بند )یا حق 

مد ۶۸) قانون  کش یری(  رعا   یور ت خدمات  ت سقف ی بدون 

 ند. یادشده استفاده نما ی %( مذکور در بند ۵۰پنجاه درصد )

التدر حق  و  کار  سا یاضافه  مذکور  یس  وزارت  کارمندان  ر 

مستمر فرد   یها العادهفوق% حقوق ثابت و  ۵۰از    یست ینبا

 د. یتجاوز نما 

تطب  -۵ منظور  وضعیبه  ایق  با  کارمندان  مصوبه  یت  ن 

ت خدمات یریقانون مد   ییته اجرایتحت عنوان کم  یاتهیکم

 ی ب اعضاین قانون با ترکیمشمول ا  ی هادر دستگاه  ی کشور 

 : شودمیل یر تشکیز

مد  -الف توسعه  انسان ی ریمعاون  منابع  و  و    یت  ا ی دستگاه 

 ن مشابه یر عناویسا 

 دستگاه  ین مسؤول پرسنلیباالتر -ب

 مشاغل دستگاه  ین مسؤول طبقه بندیباالتر -پ

 الت و بودجه دستگاه ی ن مسؤول تشکیباالتر -ت

استانینما  -ث واحد  تشخ  ینده  به  باالتریبنا  مقام  یص  ن 

 دستگاه

ن مصوبه موکول به یرات جداول موضوع اییهرگونه تغ  -۶

مدیپ توسعه  معاونت  و سرما یری شنهاد  انسانیت  س ییر  ی ه 

 ت خواهد بود.ی ریتوسعه مد یب شورا ی جمهور و تصو
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ن مصوبه به عهده یا  یو نظارت برحسن اجرا   یهماهنگ  -۷

 ی س جمهور مییر  یه انسان یت و سرما ی ریمعاونت توسعه مد

 باشد.

 

 ی خدمات کشور  یریت فصل دهم قانون مد  یازات درصد حقوق و امت  ۵۰ یشبخشنامه افزا 

 سازمان برنامه و بودجه کشور(   ۱۱/۱۳۹۸/ ۳۰مورخ    ۶۹۶۴۸۸)بخشنامه شماره  

  یش که تا کنون افزا  ییاجرا  یهادستگاه  یبه تمام  بخشنامه

در آنها    یخدمات کشور   یریت فصل دهم قانون مد  یازاتامت

 اجرا نشده است.

 ییاجرا  یهاکارکنان دستگاه  یبرخوردار  ینکهبه ا  یت عنا   با 

افزا مد   یازاتامت  یشاز  قانون  دهم  خدمات   یریت فصل 

 یرانوز  یأته  یباز تصو  پس(  %۵۰تا پنجاه درصد )  ی کشور 

شورا در   یو  اعتبار  وجود  به  منوط  دستمزد،  و  حقوق 

از   یگذشته تعداد  یها سال  یاست و ط   یسنوات  یها بودجه

 یش از افزا  یطبق مقررات و ضوابط قانون  ییاجرا  یها دستگاه

کرده  یازاتامت استفاده  د مذکور  تعداد  و  از   یگریاند 

شما   ییاجرا  ی ها دستگاه مصوبه  وجود  ره با 

 یرانوز  یأته  ۱۳۹۵/ ۲۱/۱۲  یخهـ تار  ۵۴۰۵۷ت/۱۶۲۸۶۲

بر   یحقوق و دستمزد مبن  یشورا  ۲۰/۱۲/۱۳۹۷و مصوبه  

عدم   یلزات فصل دهم، به دلیاامت  یتا پنجاه درصد  یشافزا

برا نتوانستند  مصوب  اعتبارات  از   یوجود  خود  کارکنان 

 یامر منجر به نابرابر  ینو ا   یندمذکور استفاده نما   یشافزا

است، لذا    یدهگرد  یانسان  یروین  یها و اختالف در پرداخت 

و   یض رفع تبع  یجمهور محترم برا   یسرئ  یدبا توجه به تأک

 ۳تبصره    یاجرا  یو در راستا  ا ه عدالت در پرداخت   یت رعا 

ماده    ۲۹ماده   پنج  ۳۰و  برنامه  توسعه قانون  ششم  ساله 

فرهنگ   یاجتماع  ی،اقتصاد  و    یرانا  یاسالم  یجمهور  یو 

  یازات، امت  یشاعمال افزا  یمتقاض  ییاجرا  یها اعالم دستگاه

اجرا   یمبن امکان  اعتبارات    یبر  محل  از  مذکور  مصوبات 

ا موجب  به  د   ینمصوب،  تاکنون   هاییستگاهبخشنامه  که 

آن فوقکارکنان  مصوبات  از  دها  و   های یشافزا  یگرالذکر 

امت در  نشده  یازاتمشابه  مبرخوردار  ت  توانندیاند   یخاراز 

 یازات امت  یتا پنجاه درصد  یشنسبت به افزا  ۱۳۹۸/ ۱/۱۲

مد  قانون  دهم  کشور   یریت فصل  مفاد   یخدمات  طبق 

 .ینداقدام نما   خودکارکنان   یمندرج در مصوبات مذکور برا

 ی هرگونه بار مال  یجادبخشنامه منوط به عدم ا  ینا  اجرای

 داده شده است. یصمازاد بر اعتبارات مصوب و تخص

مزا  ینا  در و  حقوق  کار   یایراستا  انجام  قرارداد  کارکنان 

قانون برنامه ششم   ۲۸  ماده  "ب"   )مشخص( موضوع  ینمع

( درصد  هشتاد  معادل  مزا(  %۸۰توسعه،  و    یای حقوق 

. گرددیم  یینها تعدستگاه  ینهمتراز در ا   یمانیکارکنان پ

خواهد بود   یبراساس دستورالعمل  یشافزا  ینانحوه اعمال  

با   و   پیشنهاد که  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  مشترک 

 کشور اعالم خواهد شد.  یو استخدام یسازمان ادار

از   ۱۳۹۹بخشنامه در سال    ینا  یاجرا  یبرا  یاز مورد ن  منابع

هز اعتبارات  دستگاه  ایینهمحل  با   یی،اجرا  یها مصوب 

صرفه   یدتأک هز  ییجوبر  درآمدها   ها ینهدر  از   یو  حاصل 

دارا و  اموال  غ  هایییفروش  و  با    یرمنقولمنقول  مازاد، 

هم  ینقوان  یت رعا  و  مربوطه  مقررات  موارد   یرسا   ینچنو 

تأ  ییاجرا   یهادستگاه  یشنهادیپ و   ییدبا  برنامه  سازمان 

 . شودیم ینبودجه کشور تأم

 نوبخت محمدباقر
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  ین )مشخص(+ فرم انعقاد قرارداد کار مع   ینکارمندان قرارداد کار مع  یای حقوق و مزا  یین بخشنامه نحوه تع 
 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۱۴۰۰/ ۲۳/۱مورخ   ۲۶۰۸)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه )  ییاجرا  ی هادستگاه  یهبه  ماده  ( ۲۹موضوع 

مسلح، وزارت   یروهای ن  ینقانون برنامه ششم توسعه و همچن

 یرانا یاتم  یاطالعات و سازمان انرژ

قانون برنامه ششم توسعه (  ۲۹ماده )(  ۳تبصره )  یاجرا  در

ترم منظور  به  مزا  یمو  و  کار   یایحقوق  قرارداد  کارمندان 

ذ  ینمع تبصره  موضوع  )  یل)مشخص(  قانون (  ۳۲ماده 

قانون برنامه (  ۲۸و بند )ب( ماده )  یخدمات کشور  یریتمد

تع  ششم به    یایحقوق و مزا  یینتوسعه کشور، نحوه  آنان 

)  یو مبتن  یینتع  یلشرح ذ ماده   یریت قانون مد(  ۱۱۸بر 

 :گرددیابالغ م یخدمات کشور 

از کارمندان با   یلقب  ینا  یایحقوق و مزا  یسازهمسان  -۱

پ پ  یمانیکارمندان  دستورالعمل  اساس  صورت    یوست بر 

 .پذیردیم

)موضوع    "یرسا"  یفرد  -۲ اجرا(  ۴ماده    یی دستورالعمل 

شماره    یوستپ و    ۱۳۹۸/ ۷/۱۲مورخ    ۷۱۳۸۱۸بخشنامه 

از   ۱۳۹۹/ ۲۰/۵مورخ    ۲۵۴۷۶۳بخشنامه شماره  (  ۱۰بند )

 .گرددیقرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف م

 ین ا  یوست دستورالعمل پ(  ۲ماده )(  ۱تبصره )  یبا اجرا  -۳

معادل    ینآخر  از  یدنبا   یبخشنامه، معادل طبقه و رتبه اعمال

کارمندان   منعقده  قرارداد  در  شده  اعمال  رتبه  و  طبقه 

  یوست )مشخص( بر اساس دستورالعمل پ  ینقرارداد کار مع

 کمتر باشد. ۷/۱۲/۱۳۹۸مورخ  ۷۱۳۸۱۸بخشنامه شماره 

مع  ی برخوردار  -۴ کار  قرارداد  از  ینکارمندان  )مشخص( 

بدون حقوق، اعمال مدرک   ی،استعالج   ی،استحقاق  یمرخص 

مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل   یایمزا  یرو سا   یلیتحص

 .باشد یم یمانیدر خصوص کارمندان پ

مع  -۵ کار  قرارداد  انعقاد  شرا  ینفرم  و  و   یط)مشخص( 

 .باشدیبخشنامه م ینا یوست تعهدات قرارداد، پ

 فرم انعقاد قرارداد کار معین و شرایط و تعهدات قرارداد  

 ی ها ضوابط و دستورالعمل  یهبخشنامه، کل   ینا  یبا اجرا  -۶

تع  یرمغا  خصوص  مزا  ییندر  و  حقوق  پرداخت   یای و 

بخشنامه   ین)مشخص( موضوع ا  ینکارمندان قرارداد کار مع

شماره   بخشنامه  مفاد  جمله  مورخ   ۷۱۳۸۱۸از 

بندها۱۳۹۸/ ۷/۱۲ شماره   یلذ  ی ،  بخشنامه  )ج(  قسمت 

م  ۵/۱۳۹۹/ ۲۰مورخ    ۲۵۴۷۶۳ شماره   فادو  بخشنامه 

توسعه    ۱۱/۱۳۹۰/ ۱۳مورخ    ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ معاونت 

 االثر یجمهور )سابق(، ملغ ییسر یانسان  یهو سرما  یریتمد

 .گرددیم

 جمهور  ییسمعاون ر -ی انصار جمشید 

 پیوست: 

برنامه ششم توسعه، قانون  (  ۲۹ماده )( ۳تبصره )  یاجرا  در

حقوق   یمحقوق و دستمزد و به منظور ترم  ی موافقت شورا

مزا کارمع  یایو  قرارداد  موضوع   ینکارمندان  )مشخص( 

و بند )ب(   یخدمات کشور  یریت مد(  ۳۲ماده )  یلتبصره ذ

( تع(  ۲۸ماده  نحوه  کشور،  توسعه  برنامه ششم   یینقانون 

 گردد: یم یینتع یلآنان به شرح ذ  زایای حقوق و م

کارمندان    یای حقوق و مزا  ی همسان ساز دستورالعمل 

 یمانی )مشخص( با کارمندان پ   ین قرارداد کار مع 

 :یفتعار - ۱  ماده 

 ی خدمات کشور   یریت : قانون مد قانون

(  ۲۹موضوع ماده )  ییاجرا  یها : دستگاهییاجرا  هایدستگاه

مسلح، وزارت   یروهای ن  ینقانون برنامه ششم توسعه و همچن

 یرانا یاتم  یو سازمان انرژاطالعات 

مع  کارمندان کار  معینقرارداد  کار  قرارداد  کارمندان   ین: 

ذ تبصره  موضوع  )  یل)مشخص(  مد(  ۲ماده   یریت قانون 

قانون برنامه ششم (  ۲۸و بند )ب( ماده )  یخدمات کشور

 توسعه کشور. 
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مزا  -۲  ماده  و  مع  یایحقوق  کار  قرارداد   ین کارمندان 

ها  در   ییاجرا  یدستگاه  عمل  مورد  مقررات  اساس  بر 

پ )  یمانی،خصوص کارمندان  درصد حقوق و (  ۱۰۰معادل 

مبنا،   ینگردد و بر ا  یم   یینگروه از کارمندان تع  ینا   یایمزا

اخ قسمت  شماره    یردر  مورخ   ۶۹۶۴۸۸بخشنامه 

برن   ۱۳۹۸/ ۳۰/۱۱ عبارت   امهسازمان  کشور،  بودجه  و 

"( درصد  هشتاد  مزا(  %۸۰معادل  و  کارکنان   یایحقوق 

)"به    "همتراز  یمانیپ درصد  و (  %۱۰۰معادل صد  حقوق 

 . یابدیم ییرتغ "همتراز یمانیکارکنان پ  یایمزا

تار:  ۱  تبصره برا  ینا  یاجرا  یخاز  محاسبه   یدستورالعمل 

مع کار  قرارداد  کارمندان  رتبه  و  طبقه  جهت    ین،معادل 

احراز شغل، ارتقاء   یطشرا  یت آنان رعا  یایحقوق و مزا  یینتع

 یمانی طبقه، رتبه و... بر اساس مقررات حاکم بر کاکنان پ

 است.  یالزام

که مشمول مقررات پرداخت   ییاجرا  یها دستگاه  -۳  ماده 

مد  قانون  دهم  کشور   یریت فصل   باشند،ینم   یخدمات 

)  توانندیم سقف  پ(  ۱۰۰در  کارمندان  در   یمانیدرصد  و 

برا مصوب  اعتبارات  مع  یحدود  کار  قرارداد   ین کارمندان 

 .یندخود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام نما 

 .باشد یم  ۱۴۰۰/ ۱/۱دستورالعمل    ینا  یاجرا  یختار  - ۴  ماده 

 ی انصار جمشید 

 نوبخت محمدباقر

 

 (: 68مقررات ماده ) 

 هوا   و  آب  ی بد  و  افته ی  توسعه   مترک  مناطق   العادهفوق   پرداخت   نحوه  دستورالعمل 

 ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور   ۱۳۸۹/ ۱۱/۸  مورخ  ۴۱۷۲۲/۲۰۰  بخشنامه شماره )

دستگا  کلیه  به  قانون   هایهبخشنامه  مشمول  اجرایی 

 مدیریت خدمات کشوری

پرداخت   نحوه  دستورالعمل  پیوست   های العادهفوقبه 

  ۱مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا )موضوع بند  

قانون مدیریت خدمات کشوری( را که به تصویب   ۶۸ماده  

رییس   تأیید  و  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای 

 گردد.می جمهور محترم رسیده است، ابالغ

مورخ   ۲۰۰/ ۳۷۳۸۷این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره  

 شود. می ۱۳۸۹/ ۲۰/۷

  ی است جمهوریر  یه انسان یت و سرمای ریتوسعه مد  یشورا

شنهاد معاونت توسعه ی بنا به پ  ۸۹وماه  یدر جلسه اول شهر

بند    یدر اجرا  ی است جمهوریر  یه انسانیت و سرما ی ریمد

 ( ماده  مد۶۸»الف«  قانون  خدمات  یری (  به    ی شور کت  و 

اخت )یاستناد  بند  از جزء »ب«  واحده ۱۱ار حاصل  ماده   )

سال   بودجه  نحوه  کل  ک  ۱۳۸۸قانون  دستورالعمل  شور، 

آب و   یافته و بد یمتر توسعه  کمناطق    العادهپرداخت فوق

 .ب نمودیهوا را تصو

افته موضوع  یمتر توسعه  کارمندان شاغل در مناطق  ک  -۱

مورخ   هـ۳۶۰۹۵/ت  ۷۶۲۹۴شماره    نامهتصویب 

آن از   یران و اصالحات بعد ی ات محترم وزیه  ۱۳۸۸/ ۴/۱۰

مناطق  فوق توسعه  کالعاده  ضریمتر  به  باتوجه  ب  یافته 

مبنای محروم بر  براساس    یت محل خدمت  و  ثابت  حقوق 

 گردند. یمند مبهره یکجدول شماره 

 یک جدول شماره  

ت  ی ب محرومیضر

 دهستان 

 سطح مشاغل

ب  یضر

(۵) 

ب  یضر

(۶) 

ب  یضر

(۷) 

ب  یضر

(۸) 

ب  یضر

(۹) 
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 یمشاغل تخصص 

 یلیتحص کبا مدر 

 ارشد یارشناسک

 و باالتر 

۱۳% ۱۶% ۱۹% ۲۲% ۲۵% 

ر مشاغل با هر یسا 

 یلیتحص کمدر
۱۲% ۱۴% ۱۶% ۱۸% ۲۰% 

  

ارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول  ک  -۲

بد کنقاط    یبنددرجه لحاظ  از  پ  یشور  هوا  و  وست  یآب 

 ۱۳۷۴/ ۱۴/۱مورخ    هـ۵۱۵/ت ۲۰۲۷۲شماره    نامهتصویب 

 یالعاده بدآن از فوق  یران و اصالحات بعد یات محترم وزیه

محل خدمت    یآب و هوا   یبندآب و هوا با توجه به درجه

مند حقوق ثابت و براساس جدول شماره دو بهره  یبر مبنا

 .گردندیم

 جدول شماره دو 

 آب و هوا یدرجه بند

 سطح مشاغل

درجه  

(۱) 

درجه  

(۲) 

درجه  

(۳) 

درجه  

(۴) 

با   یمشاغل تخصص 

 یلیتحص کمدر

ارشدو   یارشناسک

 باالتر 

۱۳% ۱۷% ۲۱% ۲۵% 

ر مشاغل با هر یسا 

 یلیتحص کمدر
۱۱% ۱۴% ۱۷% ۲۰% 

  

تعر  -۱تبصره   تعیتا  و  تخصصییف  مشاغل  سو  ین   یاز 

 ینی بشیف پی، تعریه انسان یت و سرما ی ریتوسعه مد  یشورا

ارز طرح  در  تخص  یابیشده  تخصصیو  مشاغل  و   یص 

شماره    یق یتحق بخشنامه  مورخ ۲۹۰۸موضوع  /د 

برا   کمال  ۱۰/۶/۱۳۶۳  یص مشاغل تخصصیتشخ  یعمل 

 .باشد می

ه به ک  یارمندانکور صرفاً به  ک مذ  هایهالعادفوق  -۲تبصره  

ح مورد   ین یارگزکم  کموجب  مناطق  فهرست  در  صادره 

 رد.یگیاشاره اشتغال داشته باشند تعلق م

ن شده در ییتع  یاز اعمال درصدها  ی ارقام ناش  -۳تبصره  

آب و هوا موضوع   یبد  العاده فوقن  یگزین دستورالعمل جا یا

ازات  یم جداول امتیک( فصل  ۷( و مبالغ موضوع بند )۶بند )

موضوع بخشنامه   یشور ک ت خدمات  یر یفصل دهم قانون مد

به یم  ۱۳۸۸/ ۲۱/۲مورخ    ۱۴۵۹۳/۲۰۰شماره   و  شود 

ارمندان  کالتفاوت  ور در مابهکمذ   هایهالعاده از فوقک  یزانیم

 گردد.یسر مکاد شده ی نفع منظور شده است، از ارقام یذ

مستخدمیمشمول  -۴تبصره   اشتغال  حالت  قانون  ن ین 

و   یداالثر انقالب اسالمار افتاده و مفقوکد، جانباز، از  یشه

 یاسالم  یمجلس شورا  ۱۳۷۲/ ۳۰/۶مصوب    یلیجنگ تحم

  در   باشندیم  مند بهره  اشتغال   حالت  یا یمزا  و ه از حقوقک

  مناطق   در  آنها   یسازمان  پست   ییا یجغراف  محل  هک  یصورت

  هاینامهتصویب   موضوع  هوا  و  آب  بد  و  افتهی  توسعه  مترک

ن دستورالعمل باشد حسب  یا( ۲) و( ۱) یبندها  در  مندرج

اح براساس  اکمورد  مزایام  از  دستورالعمل  مربوط    یا ین 

 گردند. یبرخوردار م

 

 هوا   و  آب ی بد  و  افته ی  توسعه   مترک  مناطق   های هالعاد فوق   پرداخت  نحوه  دستورالعمل  به   تبصره   یک  الحاق 

 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور(  ۱۱/۱۰/۸۹  مورخ  ۵۲۰۸۹/۲۰۰  شماره  )بخشنامه 

  مورخ  جلسه  در  یانسان  هیسرما   و  تی ریمد  توسعه  یشورا

 با   پرورش   و  آموزش  وزارت  شنهادی پ  به  بنا   ۱۳۸۹/ ۲۹/۹

 پرداخت   نحوه  دستورالعمل(  ۸)  بند  به  تبصره  کی  الحاق

  هوا   و  آب   یبد  و  افتهی  توسعه  کمتر  مناطق  هایهالعادفوق
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 مورخ   ۴۱۷۲۲/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع)

 :نمود موافقت  ریز شرح به( ۱۳۸۹/ ۱۱/۸

  ی مال   بار   نیتأم  امکان  که  یصورت   در  ییاجرا  هایهدستگا 

 از  ۱/۱۰/۱۳۸۹ خیتار  از را دستورالعمل نیا یاجرا از  یناش

 ی انتها   در   که  ی نحو  به   باشند  داشته  خود  اراتیاعت  محل

  از   توانند یم   نشوند   مواجه  بودجه  یکسر   با  ۱۳۸۹  سال

 .ندینما  اجرا را دستورالعمل نیا مذکور خیتار

 لطف اله فروزنده دهکردی 

 

 ی ت خدمات کشور ی ری ( قانون مد۶۸ماده )  ۱افته بند  ی فهرست مناطق کمترتوسعه 

 ران( ی أت وزی ه   ۱۳۸۸/ ۴/ ۱۰مورخ    هـ ۳۶۰۹۵/ت۷۶۲۹۴نامه شماره  ب ی )تصو 

شنهاد  ی بنا به پ  ۱۳۸۸/ ۲۰/۲ران در جلسه مورخ  یئت وزیه

معاونت    ۱۳۸۷/ ۲۹/۲مورخ    ۱۷۲۵۷/۱۰۰شماره  

جمهور و به استناد بند سییر  ی و نظارت راهبرد  یزی ر برنامه

مصوب    -  یت خدمات کشوری ری( قانون مد۶۸« ماده )۱»

 ب نمود:یتصو - ۱۳۸۶

روستاها  هادهستان  -۱ پ  یو  فهرست  ایموضوع  ن ی وست 

تأب یتصو که  »پیینامه  مهر  به  تصویدشده  نامه ب یوست 

وزیه فوقیئـت  پرداخت  مالک  است،  مناطق  ران«  العاده 

ت  یری( قانون مد ۶۸« ماده )۱افته موضوع بند »یکمترتوسعه

 یرات آتییو تغ  باشدمی  -۱۳۸۶مصوب  -  یکشور خدمات  

 یدر تداوم برقرار  یریو محدوده آنها تأث  یمات کشوریتقس 

 ادشده نخواهد داشت.یالعاده فوق

هر    -۱تبصره   روستاها ی چنانچه  از  در   یک  واقع 

ل شوند، ی وست به شهر تبدیموضوع فهرست پ  یهادهستان

ب  یابد تا به ترتی یک واحد کاهش می ب مربوط، ساالنه  یضر

 ت حذف گردد.یو در نها

م  -۲ و  پرداخت  درصدها ینحوه  تار  یزان  از  خ یمتعلقه 

خواهد بود که    ی جدول درصد پرداخت  ی، بر مبنا۱/۱/۱۳۸۸

 ( بند  اساس جزء » ب«  بودجه ۱۱بر  قانون  واحده  ماده   ) 

 ب و ابالغ خواهد شد. ی کل کشور، تصو ۱۳۸۸سال 

کمترتوسعهفوق  -۳ مناطق  کارکنان  یالعاده  به  صرفاً  افته 

 یهادهستانتابعه    ییط شاغل در مناطق روستا یواجد شرا

( بند  در  م۱مذکور  پرداخت  سا .  گرددی(  ر ی کارکنان 

تابع  یروستاها در  )که  فهرست    یها دهستانت  یکشور 

زان مربوط که در جدول  یاز حداقل م  وست قرار ندارند(،یپ

 گردند. یمند م( مشخص خواهد شد، بهره۲موضوع بند )

العاده مناطق کمتر پرداخت فوق  یاز برا یاعتبار مورد ن  -۴

  ی نامه از محل اعتبار اجراب ین تصوی افته موضوع ایتوسعه  

مد کشوری ریقانون  خدمات  سال   یت  بودجه  قانون  در 

اعتبار هز   یکل کشور و سالها   ۱۳۸۸ از محل   یانهیبعد، 

 گردد. ین و پرداخت میربط تأمیذ ییاجرا هایهدستگا 

جمهور سییر  یه انسانیت و سرما یری معاونت توسعه مد  -۵

دفتر امور مناطق محروم کشور،    یموظف است با هماهنگ

حقوق  ر  یمعاونت  مجلس  امور  معاونت  جمسیی و  و  هور 

راهبرد  یزی ر برنامه نظارت  سا سییر  یو  و  ر ی جمهور 

ب هر یمربوط ظرف سه ماه بعد از تصو  ییاجرا  هایهدستگا 

از  ی اقتصاد   هایبرنامهک  توسعه  ساله  اجتماعیپنج  و   ی، 

زان توسعه یوسـت را با توجه به می پ  یها، فهرست یفرهنگ 

نموده و همراه    یدهستان مربوط بازنگر  ییزدا ت یو محروم

ضرور اصالحات  ه   یریگمیتصم  یبرا  یبا  وز یبه  ران یئت 

 د.یارائه نما 

 ی ز داودیپرو -س جمهور ی معاون اول رئ

 یافته دانلود فهرست کامل مناطق کمترتوسعه
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 شناسنامه قانون|  ۲۷۸

 آب و هوا  ی العاده بد فوق   فهرست مناطق مشمول 

 ( یران با اصالحات و الحاقات بعد ی ئت وز یه  ۱۳۷۴/ ۱/ ۱۴ هـ ۵۱۵/ت۲۰۲۷۲نامه شماره  ب ی )تصو 

شنهاد  ی بنا به پ  ۱۳۷۳/ ۲۸/۱۲ران در جلسه مورخ  یأت وزیه

مورخ  ۳۰۳۴شماره   ادار  ۲/۶/۱۳۷۲/د  امور  و   یسازمان 

( قانون نظام هماهنگ  ۷ماده )  یکشور، در اجرا  یاستخدام

دولت   کارکنان   نامه آیین  - ۱۳۷۰مصوب  -پرداخت 

محروم  یبد  هایالعادهفوق هوا،  و  تسهی آب  از  الت یت 

 ب نمود: یر تصویو محل خدمت را به شرح ز  یزندگ

ت از  ی آب و هوا، محروم  یالعاده بد ن نامه فوق یآئ 

 و محل خدمت  ی الت زندگ ی تسه

م  ی هابخش  -۱ماده   نظر  از  برخورداریکشور  از    ی زان 

شوند یم می( گروه تقس ۹طبق فهرست به )  یالت زندگ یتسه

تسهی محروم  العادهفوقو   از  زندگی ت  ا  یالت  ن ی کارکنان 

 شود. یک پرداخت م یبخشها براساس ارقام جدول شماره 

ا  العادهفوق  -(۰۵/۱۳۷۶/ ۲۶  ی)الحاق  ۱تبصره   ن  یموضوع 

تجار آزاد  مناطق  در   یاسالم   ی جمهور  یصنعت  -یماده 

جزایا و  خلیران  دریر  و  فارس  بر   یا ی ج  عالوه  عمان، 

%( حقوق ۱۰۰زان صد درصد )ی قابل پرداخت به م  العادهفوق

 ابد.ییش میمربوط افزا یگروه شغل  یمبنا

ا  العادهفوق  -(۲۶/۰۵/۱۳۷۶  ی)اصالح  ۲تبصره ن یموضوع 

زان ده درصد یوست به م ی)دهستان( پ  یماده در نقاط مرز

 ابد. ی یش میک افزایارقام مقرر در جدول شماره 

وست به چهار ی ا طبق فهرست پنقاط بد آب و هو  -۲ماده  

تقس  می درجه  و  یم  برا  یبد  العاده فوقشوند  هوا  و   یآب 

ن نقاط براساس ارقام جدول شماره دو پرداخت یکارکنان ا

مرکز.  شود یم شهرستان   یممسن  یبخش  از   ) نورآباد   (

آب و هوا جزو نقاط   یدر استان فارس از لحاظ بد   ی ممسن

 شود. ین میی( تع۲درجه ) ی بد آب و هوا

بد فوق  -تبصره هوا    یالعاده  و  در   یمستخدمان   یآب  که 

گرمس  )  یر ینقاط  )۳درجه  و  استانها ۴(  بوشهر،    ی( 

الم یستان و بلوچستان و ایهرمزگان، خوزستان، کرمان و س

هوا   و  آب  بد  نقاط  در جدول  تصو-مندرج  بنامه  یموضوع 

خدمت    -۱۴/۱/۱۳۷۴مورخ    هـ۵۱۵/ت  ۲۰۲۷۲شماره  

  ی%( حداقل حقوق مبنا۱۰۰زان صددرصد )ی کنند، به میم

( ماده  موضوع  حقوق  هماهنگ ۱جدول  نظام  قانون   )

 شود. یپرداخت کارکنان دولت، افزوده م

 ی ه نقاط به استثنا یمحل خدمت در کل  العادهفوق  - ۳ماده  

ط است و شامل گروه مربو  ی% حقوق مبنا۵استان تهران  

که محل جغرافیم   یمستخدمان به   ییا یشود  آنان  خدمت 

 ی در شهرستان به نقطه ا   یاز نقطه ا  یموجب احکام رسم

 ابد. ییر مییگر تغیک شهرستان دیدر 

ک تبصره به ی( قانون الحاق  ۲نقاط موضوع تبصره )   -تبصره

 ( تبصره  )۲عنوان  ماده  به  کشور ۳۹(  استخدام  قانون   ی( 

( درجه  نقاط  )۳شامل  و  بد۴(  بخشها  ی(  و  هوا  و    یآب 

 ( است.۹ت )ی ( لغا ۵ت )یگروه محروم یدارا

 یهشتاد درصد ارقام جدولها  ۱/۱۳۷۴/ ۱خ  یاز تار  -۳ماده  

 . ک و دو قابل پرداخت است یشماره 

ا  هایالعادهفوق  -۴ماده   آئیموضوع  مورد  ین  در  نامه  ن 

ت  ی ر تابعیی تغ  یمات کشور یکه از نظر تقس   یک از نقاط یهر

به   یمات قبلیاست که در تقس  یا  العادهفوقابد معادل  ییم

 آن تعلق گرفته است.

ک ین نامه در مورد هری ن آئیموضوع ا  هایالعادهفوق  -تبصره

ابد  ی یت می ر تابعیی تغ  یمات کشور یکه از نظر تقس   یاز نقاط 

به آن تعلق   یمات قبل یس است که در تق  یا  العادهفوقمعادل  

 . گرفته است 

آب و   یبد   هایهالعادکه جمع فوق  یبه مستخدمان   - ۵ماده  

محروم تسهی هوا،  از  زندگی ت  مرزیالت  نوار  محل    ی،  و 

تار از  آنان  اجرایخدمت  آئ یا  یخ  مجموع ین  از  نامه  ن 
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ن مقررات قابل پرداخت است ی که به موجب اهایی  العادهفوق

 شود. یمابه التفاوت پرداخت م شتر باشد یب

به هر عنوان  ها  العادهفوقن  یا  یش بعد یهرگونه افزا  -تبصره

ا موضوع  التفاوت  مابه  از  کامل  استهالک  کسر  یتا  ماده  ن 

 شود.یم

 ۳۷۷۲۴بنامه شماره  یموضوع تصو  هایهالعادفوق  -۶ماده  

بعد  ۱۳۵۳/ ۸/۱۰مورخ   اصالحات  مورد    یو  در  آن 

اد  یبنامه  یوست تصویپ  یها که در نقاط جدول  یمستخدمان

م  خدمت  فهرست یشده  در  مزبور  نقاط  نام  و    یهاکنند 

ن نامه ذکر نشده است براساس ارقام ثابت  ین آئ یمنضم به ا

و حداکثر به مدت سه سال پرداخت   ۱۳۷۲ن ماه سال  یآخر

 شود.یم

راء شامل دارندگان  بنامه از زمان اجین تصوی مفاد ا - ۷ماده  

 شود. یز م ین ییقضا  هایپایه

تار  -۸ماده   شماره   هاینامهتصویب   ۱/۱/۱۳۷۴خ  یاز 

شماره    ۱۳۵۳/ ۸/۱۰مورخ    ۳۷۷۲۴  ۳۱۰/ت  ۴۱۲۵۴و 

آن لغو    یران و اصالحات بعد یأت وزیه  ۱۴/۴/۱۳۶۸مورخ  

 شود.یم

 ی بیحسن حب  -س جمهوری معاون اول رئ

دانلود فهرست کامل مناطق بد آب و هوا

 

 مجاز است یافته صرفاً در خصوص موارد مذکور در فهرست مناطق کمترتوسعه   ی پرداخت حق مناطق مرز 

 ( یعدالت ادار   یواند  ی عموم هیئت  ۱۴۰۱؍۳؍ ۱۰مورخ    ۴۳۰)دادنامه شماره  

 یخدمات کشور   یریت قانون مد  ۶۸ماده    ۱براساس بند  :  اوالً

العاده مناطق مقرر شده است که: »فوق  ۱۳۸۶مصوب سال  

 یمشاغل تخصص  یآب و هوا برا  یو بد   یافتهکمتر توسعه  

ارشد و   یکارشناس  یلیمدارک تحص  یآنها دارا  ینکه شاغل

حقوق    یاز و پنج درصد امت  یست ب  یزانتا به م  باشند یباالتر م 

و  ب  یرسا   یبرا  ثابت  تا  ثابت    یست مشاغل  حقوق  درصد 

شرا واجد  کارمندان  از  شد.    یطهرکدام  خواهد  پرداخت 

  یشنهاد مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پ  ینفهرست ا

 .«رسدیم یرانوز یأته یب سازمان به تصو

برمبناثانیاً رأ  ی :  سوم   شماره   یبند 

  ی عموم  هیأت  ۱۴۰۰؍۹؍۹  -  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴

ادار  یوان د در   یعدالت  مقرر  اعمال حکم  با  رابطه  در  که 

تشک   ۹۱ماده   آ  یالتقانون  عدالت   یوان د  ی دادرس  یینو 

رأ  یادار به  -  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳شماره    ی نسبت 

ادار  یواند  یعموم   هیأت  ۱۳۹۹؍۱۱؍۲۸  درصا   یعدالت 

جزء    یاز مناطق مرز  یشده، اعالم شده است که: »... برخ

توسعه کمتر  ا  یزن   تهیافمناطق  در  و  صورت   ینهستند 

در بند    یها العادهفوق  یافت مشمول   ۶۸ماده    ۱موضوع 

 ...« گیرندیقرار م یخدمات کشور  یریت قانون مد

به مراتب فوق و با اخذ وحدت مالک از حکم مقرر در   بنا 

رأ  سوم   - ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴شماره    یبند 

هرچند در   ی،عدالت ادار   یواند  یعموم  هیأت  ۱۴۰۰؍۹؍۹

العاده فوق  یخدمات کشور  یریتقانون مد  ۶۸ماده    ۱بند  

شده   بینی یشو بد آب و هوا پ  یافته  مناطق کمتر توسعه

مشمول حکم مقرر در بند    یمنطقه مرز  رالزاماً ه  یاست، ول 

اساس اطالق مکاتبات شماره   ینو بر هم  یست فوق ن  ی قانون

و    یاسیس  مدیرکل  ۱۳۹۹؍۲؍۳۰-۹۹؍۸۰؍۲۱؍۳۶۱۹

تقس ان و  شماره   یالنگ  یاستاندار  یکشور   یمات تخابات  و 

رستان شه  فرماندار  ۱۳۹۹؍۳؍۱۲- ۸۰۲۷؍۹۹؍۱؍۲۰۹۷

در بخش   اقعو  ییو روستا   ینقاط شهر  یهکه کل  یبندر انزل

را    یو از جمله بندر انزل  یالناستان گ  یشهرستانها  یمرز

فوق مرزمشمول  آنکه   یالعاده  از جهت  است،  اعالم کرده 

مرز منطقه  هر  فوق  یالزاماً  کمتر مشمول  مناطق  العاده 

قانون   ۶۸ماده    ۱با بند    یست،و بد آب و هوا ن  یافتهتوسعه  
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 یرأ  دو مفا   ۱۳۸۶مصوب سال    یخدمات کشور  یریتمد

 هیأت   ۱۴۰۰؍۹؍۹-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴شماره  

 ۱ستند به بند  دارد و م  یرتمغا   یعدالت ادار  یواند  یعموم

  یوان د  ی دادرس یینو آ یالتقانون تشک  ۸۸و ماده    ۱۲ماده  

ادار سال    یعدالت  مذکور   ۱۳۹۲مصوب  اطالق  حد  در 

 . شودیابطال م 

یعدالت ادار  یواند  ییمعاون قضا  - یندرب  مهدی

 

 العاده شغل ی برای برقراری فوق مشاغل تخصص یف تعر

 ( جمهور ییس ر  ی انسان   یه و سرما  یریت معاون توسعه مد   ۱۲/۱۳۹۰/ ۱۴مورخ    ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۲۴۱۰)بخشنامه 

ارا  با  مشاغل   یفتعر  یهتوجه به سؤاالت مکرر در خصوص 

خدمات   یریت ( قانون مد۶۸( ماده )۵موضوع بند )  یتخصص 

شفاف  ی،کشور  منظور  استنباط    یسازبه  در    یکسانو 

 :داردیم م اعال یلهوس ینبه ا باره، ینا

که   شودیاطالق م  یبه آن دسته از مشاغل  یتخصص   مشاغل

شرا آن  یطدر  طبقهاحراز  طرح  در  مورد   ی بند ها  مشاغل 

قرار   یدمورد تأک  ی،دانشگاه  یلیعمل، دارا بودن مدرک تحص

 گرفته باشد. 

 فروزنده اله لطف

 

 رد ک و عمل  ییارآ ک العاده داخت فوق پر:  موضوع   ی شورک  خدمات  ت یر یمد   قانون (  ۶۸)   ماده ( ۶)  بند  دستورالعمل 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور(   ۱۳۸۹/ ۲۲/۸مورخ   ۴۳۵۱۲/۲۰۰)بخشنامه شماره  

مد  ی شورا وسرما ی ریتوسعه  انسانیت  مورخ   یه  جلسه  در 

ه  یوسرما ت  یریشنهاد معاونت توسعه مد یبنا به پ  ۳/۸/۱۳۸۹

( قانون ۶۸( ماده )۶جمهور و به استناد بند )سییر  یانسان

خدمات  ی ریمد پرداخت یشورکت  نحوه  دستورالعمل   ،

ب نمود  یوست تصویرد را به شرح پکو عمل  ییارآکالعاده  فوق

 یاست و برادهیجمهور محترم رسسیی د رییه مراتب به تأک

 گردد. یاجرا ابالغ م

دستگا ک  -۱ نتا  ییاجرا  هایهارمندان  توجه  ارزیبا    ی اب یج 

مربوط  کعمل دستگاه  آ  هکرد  اساس  بر  ساله  نامه نییهر 

 ی شور ک ت خدمات  یری ( قانون مد۸۲( و ) ۸۱مواد )  ییاجرا

تصم تارمی)موضوع  دستورالعمل ۱۴/۱/۱۳۸۹خ  ینامه  و   )

معاونت   ۱۳۸۹/ ۲۸/۵خ  یتار  ۲۷۹۱۱/۲۰۰شماره    ییاجرا

مد انسانیوسرما ت  ی ریتوسعه  انجام  سییر  ی ه  جمهور 

تأیگیم به  و  ذ ییرد  مراجع  مید  ز.  رسد یصالح  ر  یبه شرح 

 :باشندیرد مکو عمل ییارآکالعاده افت فوقیمشمول در

 رتبه دستگاه ردیف 
نسبت کارکنان مشمول 

 العاده دریافت فوق

 درصد ۷۰ سطح عالی ۱

 درصد ۵۰ سطح خوب  ۲

 درصد ۳۰ سطح متوسط  ۳
 

ور کالعاده مذافت فوقیارمندان مشمول درکنسبت    -تبصره

وابسته،   یها از سطوح ستاد دستگاه، ستاد سازمان  یکدر هر

واحدها  واحدها  ی استان  ی ستاد  م  یشهرستان  یو  زان ی)تا 

مقاطع سه یامت  ۲۰% در  آنان  ثابت  به حقوق  مربوط  ازات 

ن ییدستگاه تع  یون تحول ادار ی س یمکا یماهه( توسط شورا  

 .باشدمین مقام دستگاه قابل پرداخت  ید باالترییاز تأ  و پس
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برخورداریم  -۲ فوقکارک  ی زان  از  و   ییارآکالعاده  نان 

( براساس ۱جدول بند )  هایهاز دستگا   یکرد در هرکعمل

 . باشدمیر یآنها در قالب جدول ز یاب ینمره ارز 

 

 

 ردیف 
 در صورت کسب امتیاز 

 ساالنه ارزشیابی 

امتیازات  درصد 

 حقوق ثابت

 درصد ۲۰ درصد نمرات  ۱۰۰تا  ۹۶از  ۱

 درصد ۱۸ درصد نمرات  ۹۵تا    ۹۱از  ۲

 درصد ۱۶ درصد نمرات  ۹۰تا    ۸۱از  ۳

 درصد ۱۴ درصد نمرات  ۸۰تا    ۷۶از  ۴

 درصد ۱۲ درصد نمرات ۷۵تا    ۷۱از  ۵

  ی ابیساالنه براساس دستورالعمل ارز  یابیاز ارزیامت  -تبصره

مدکرد  کعمل و  »ب«  یارمندان  بند  تبصره  موضوع  ران، 

اجرانییآ مد   ۸۲و    ۸۱مواد    یینامه  خدمات یریقانون  ت 

 شود.ین مییتع ی شور ک

اجرا  -۳ ماده    یدر  مد   ۶۸تبصره  خدمات یریقانون  ت 

در   ییجوالعاده مشروط به صرفهن فوقیا  ی، برقرار ی شور ک

  ی و فناور   یانسان  یروی، ن ی از اصالحات ساختار  ینه، ناشیهز

موظفند از اعتبارات حاصل از    ییاجرا  هایهدستگا .  باشد می

مجوز   با  فوق  نما کمتش   یاتهیمکموارد  از  ندگان یل 

راهبرد  یزی ربرنامه  هایمعاونت  نطارت  توسعه   یو  و 

سرما ی ریمد و  انسانیت  و  سییر   یه  نمایجمهور  ندگان یا 

 یانهی نامه هزپس از درج در موافقت   هااستانداریمتناظر در  

 ند.ی ن دستورالعمل، استفاده نمایو در چارچوب ا

مذ  -۴ اعتبارات  از  است  ک استفاده  آن  به  مشروط  ه کور 

با   یسال مال   یخود تا انتها  هایهزینهدر    ییدستگاه اجرا

 اعتبار مواجه نشود.  یسرکگونه چیه

افوق  -۵ موضوع  دیالعاده  منظور ین دستورالعمل جزء  ون 

فوقینم زمره  در  و  محسوب   هایهالعادگردد  مستمر 

 شود.ینم

 ی لطف اله فروزنده دهکرد

 

 التالیف   حق  و  الترجمه   حق   ، التدریس حق   ، التحقیق حق   کار،  اضافه   پرداخت  العمل  دستور 

 ( ۱۳۸۸/ ۲/ ۲۱  مورخ   ۲۰۰/ ۲/۱۴۵۹۳ بخشنامه )

  مورخ   جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  و   مدیریت   توسعه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا  ۹/۲/۱۳۸۸

  بند "ب"  جزء  استناد  به  و  جمهور رییس  انسانی   سرمایه 

 شور، ک  لک  ۱۳۸۸  سال   بودجه  قانون  واحده  ماده(  ۱۱)

 التحقیق،حق  ار، ک  اضافه  پرداخت   دستورالعمل

  را   ارمندان ک   التالیفحق  و  الترجمهحق  التدریس،حق

 .نمود  تصویب  زیر بشرح

 کار   اضافه   -

 به   توجه  با   که   کارمندانی  کار  اضافه  مبلغ  -۱  ماده 

  مقام   یا   و  دستگاه  مقام  باالترین  سوی  از  ابالغی  سیاستهای

 خارج  در  اضافی  کار  انجام   به  موظف  ایشان،  طرف  از  مجاز

  تایید  به  آنان  کار  اضافه  انجام  و  شوندمی  اداری  ساعات  از

 ضوابط   اساس   بر  رسد،می  متبوعشان  واحد  مقام  باالترین 

 . شودمی برقرار و تعیین زیر

 امتیازات   مجموع  با   است   برابر  کار  اضافه  ساعت   هر  مبلغ

 ۶۰۰)  سالی  ریال   ضریب   ضربدر  مدیریت   و   شاغل  شغل،

 .۱۷۶ بر تقسیم( ۱۳۸۸ سال  برای ریال
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موجب    - ۱  تبصره  به  شماره  )الحاقی  بخشنامه 

 که  خدماتی  برای  (۲۶/۱۲/۱۳۸۸مورخ    ۲۰۰/ ۱۹۶۹

 در   اداری  وقت   از  خارج  در  اجرایی  هایهدستگا   کارمندان

 عوامل  اساس   بر  کاراضافه  دهند،می  ارائه  معین   کار  محل

 : گرددمی پرداخت  زیر

 خدمات   حساسیت  -

 خدمات،  اهمیت  -

 خدمات،  کیفیت  و حجم  -

 انجام   در   بندیزمان  و  ریزیبرنامه  و  دقت   و  سرعت  -

 خدمات،

 خدمات،  انجام برای کارمند خبرگی و مهارت -

  مربوط، خدمات ارائه در  نورآوری و خالقیت  -

 . گروهی  کار  انجام  در  کارکنان  سایر  با   همکاری  و  تعامل  -

  بنا   یادشده  عمومی  عوامل  از   غیر  دیگری   عوامل  چنانچه 

 خدماتی   ارائه  در  اجرایی  هایهدستگا   وظایف  ماهیت   به

  پذیرد می  صورت  اداری  وقت   از  خارج  در  کارمند  توسط  که

 نیز  عوامل  این  دستگاه  مقام  باالترین  تایید  با   باشد  موثر

 . شد خواهد لحاظ کارمندان  کاراضافه پرداخت  در

موجب    - ۲  تبصره  به  شماره  )الحاقی  بخشنامه 

 کار  اضافه  العادهفوق  (۲۶/۱۲/۱۳۸۸مورخ    ۲۰۰/ ۱۹۶۹

  وظایف   انجام  به  موظف  که  پشتیبانی  کارکنان  ساعتی 

 سرپرستان   یا   مدیران  همراه  اداری  وقت   از  خارج  در  محوله

 قابل   مربوط   واحد   مدیر  تشخیص  طبق  باشند،می  مربوط

 .است  پرداخت 

( ۱۷۵)  کارمندان  ساعتی   کار  اضافه  حداکثر  -۲  ماده 

 مجموع   آنکه  بر  مشروط  شود،می  تعیین  ماه  در  ساعت 

 در  کارمندان  به  پرداختی  ی التدریسحق  و  کار  اضافه  مبلغ

 و   ثابت   حقوق  درصد(  ۵۰)  حداکثر   از  ماه،  یک

 .ننماید تجاوز وی  مستمر  هایالعادهفوق

 دستگاه   هر  کارمندان  درصد  بیست   تا   حداکثر  -۳  ماده 

 کار   اضافه  انجام  ضرورت  آنها  شغلی  وضعیت   که  اجرایی

  از   صادره  دستورالعمل  اساس   بر  نماید،می  ایجاب  را  بیشتر

 پنجاه   سقف  محدودیت   از  دستگاه  مقام  باالترین  سوی

  مستثنی   دستورالعمل  این(  ۲)  ماده  موضوع   درصد

 .باشندمی

 محل   از  خارج  به  ماده  این  اجرای  در  که  کارمندانی  -تبصره

 برخوردار  ماموریت   حق  از  و  شده  اعزام  خود  خدمت

  ماموریت   ایام  برای  ماده  این  موضوع  کار  اضافه  از  شوندمی

  کار   انجام  به  مجبور  چنانچه   لیکن  و  شد  نخواهند  برخوردار

  شوند،   نامهآیین  این  یک  ماده   مفاد  اساس   بر  اضافی

 این (  ۳)  و(  ۲)  ماده   رعایت   با   آنان  به  کار  اضافه  پرداخت 

 . بود  خواهد  بالمانع العمل دستور

 حق  و  الترجمه  حق  ،التدریسحق  ،التحقیقحق:  ب

 التالیف 

  به   بنا   که  اجرایی  هایهدستگا   کارمندان   به   -۴  ماده 

  تحقیق،   اداری  وقت   از  خارج  در  دستگاه،  درخواست 

 بر   مبالغی  حداکثر  نمایندمی  تالیف،  و  ترجمه  تدریس،

 . باشدمی پرداخت  قابل زیر ضوابط  اساس 

 التحقیق حق   -

 امتیازات   مجموع  با   است   برابر  التحقیقحق  ساعت   هر   مبلغ

  ۶۰۰)  سال   ریالی  ضریب   ضربدر  مدیریت   و   شاغل  شغل،

 .۲ ضربدر ۱۷۶ بر تقسیم( ۱۳۸۸ سال  برای ریال

  آموزشی   نظام   از   خارجهای  آموزش   برای   التدریس حق   -

 کشور   رسمی 

 مجموع  با   است   برابر  التدریسحق  ساعت   هر  مبلغ

  سال  ریالی  ضریب   ضربدر  مدیریت   و  شاغل  شغل،  امتیازات

 .۲ ضربدر ۱۷۶ بر تقسیم( ۱۳۸۸ سال  برای ریال ۶۰۰)

 الترجمه   حق  -
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 برابر   فارسی  به  خارجی  متون  کلمه  هر  الترحمه  حق  مبلغ

 .۵ بر  تقسیم سالیانه ریالی  ضریب   با  است 

 برابر   خارجی   به  فارسی  متون  کلمه  هر  الترجمه  حق  مبلغ

 .۳ بر  تقسیم سالیانه ریالی  ضریب   با  است 

 التالیف   حق  -

  با  است   برابر  فارسی  متون  کلمه  هر  التالیفحق  مبلغ

 .۴ بر  تقسیم سالیانه ریالی  ضریب 

  با  است   برابر  خارجی  متون  کلمه  هر  التالیفحق  مبلغ

 .۳ بر  تقسیم سالیانه ریالی  ضریب 

  تحقیق،   انجام  برای  کارمندان  علمی  صالحیت   -۵  ماده 

  مسئول   تایید  به  موضوع،  انجام  ضرورت  و  تالیف  ترجمه،

 .رسید  خواهد دستگاه انسانی  منابع  توسعه و آموزش

  آموزشی   مشاغل  التدریسحق  محاسبه  نحوه  -۱  تبصره

 و   مذکور  وزارت  پیشنهاد  به  بنا   پرورش   و  آموزش   وزارت

  خواهد   انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شورای  تصویب

 . بود

 و   ترجمه  تدریس،  تحقیق،  انجام  که  صورتی  در  -۲  تبصره

 اداری   وقت   در  و  باشد  کارمندان  جاری  وظایف  جز  تالیف،

 . نیست   پرداخت  قابل مذکور مبالغ پذیرد  صورت

 در   را  بازنشسته  اجرایی  هایهدستگا   چنانچه  -۶  ماده 

 برای  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۹۵)  ماده  اجرای

  بر   وی  التدریسحق  میزان  گیرند،  بکار  تدریس   انجام

  ثابت  حقوق  معادل  و  نامهآیین  این  ضوابط   اساس 

 قبل  کارگزینی  حکم  آخرین  شرایط  با   که  شاغال  کارمندان

  در   مقرر  سقف  رعایت   با   و   است   مشابه  وی،   بازنشستگی   از

 .شد خواهد  پرداخت و تعیین مذکور، ماده

  التدریسحق  محاسبه  نحوه  با   رابطه  در  صرفا   ضابطه  این

 موارد   سایر  خصوص  در  و  دارد  موضوعیت  بازنشستگان

  معاونت   سوی  از  ای  ضابطه  اساس   بر  ماده  این  موضوع 

 ابالغ  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 . شودمی اقدام شد،  خواهد

 ۱۳۴۴ سال بودجه  قانون(  ۲۹) تبصره استناد به - ۷ ماده

 اجرایی  دستگاه  چنانچه  آن،  اجرایی  نامهآیین  کشور،  کل

 های هدستگا   سایر  کارمندان  خدمت  از  استفاده  متقاضی

  یا  و  تدریس  انجام  برای   کشوری  خدمات   قانون  مشمول 

  قبیل   این  التحقیقحق  و  التدریسحق  مبلغ  باشد،  تحقیق

 این   در   شده  بینیپیش  چارچوب   براساس   کارمندان

  آخرین  در  مندرج  ثابت   حقوق  مبنای  بر  و  دستورالعمل

 .بود خواهد  پرداخت  قابل آنان کارگزینی حکم

  حق  ، التدریس حق  ،التحقیقحق  کار،  اضافه  مبلغ  - ۸  ماده 

 تبصره   اجرای  در  که  کارمندانی  التالیف  حق   و  الترجمه 

 به   نسبت   کشوری  خدمات   مدیریت   قانون(  ۸۷)  ماده(  ۱)

 ضوابط   اساس   بر  اند،  نموده  اقدام  خود  کار  ساعات  تقلیل

 قابل   و  محاسبه  کامل  صورت  به  و  العمل  دستور  این

 .باشدمی پرداخت 

 خدمات  مدیریت   قانون(  ۷۷)   ماده  استناد  به  -۹  ماده 

 به   دستورالعمل  این  موضوع  مبالغ  پرداخت   کشوری،

 اعتبارات  حد  در  و  شده  بینی پیش  سقف  تا   کارمندان

  یا  و  اجرایی  دستگاه  رئیس  یا   و  وزیر،   عهده  به  مصوب

 . است  مدیران و مقامات 

  این   اجرای   برحسن  نظارت  و  هماهنگی   - ۱۰  ماده 

 سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت  عهده  به  دستورالعمل

 . است  انسانی
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 ی خدمات کشور  ت یر یفصل دهم قانون مد   تی ری مد  العادهفوق جداول    شی مصوبه افزا

( ران ی وز  ئت یه   ۱۴۰۰/ ۴/ ۱۳مورخ    هـ ۵۸۹۲۸/ت۳۹۸۳۲شماره    نامه ب ی )تصو 

جلسه    ران یوز  ئت یه پ  ۴/۱۴۰۰/ ۹در  شماره   شنهاد یبه 

ادار  ۵/۴/۱۴۰۰مورخ    ۱۷۴۲۴ استخدام  یسازمان   یو 

تأ استناد ماده   یشورا  دییکشور و  به  و  حقوق و دستمزد 

مد(  ۶۷) کشور  تی ریقانون   - ۱۳۸۶مصوب  -   یخدمات 

 :کرد بیتصو

و    ت یری مد  نیاز عناو   کیهر    ت ی ریالعاده مدفوق  ازی امت  -۱

)  یسرپرست  تبصره  ) (  ۲موضوع  مد(  ۶۵ماده    تیری قانون 

کشور پ  -۱۳۸۶مصوب  -  یخدمات  با   ی دگ یچیمتناسب 

مسئول  ف یوظا  و   یسرپرست   طهیح  ها،ت ی و  نظارت  و 

عوامل مربوط موضوع جدول    ریو سا   یشغل  یهات ی حساس

( )(  ۲شماره  شماره  (  ۲بند  مورخ   ۱۴۵۹۳/۲۰۰بخشنامه 

مد  ۱۳۸۸/ ۲۱/۲ توسعه  سرما   تی ریمعاونت    ی انسان  هیو 

 : شودیاصالح م ریجمهور )سابق( به شرح ز  سییر

 

 االجرا است.الزم  ۱۹/۱۲/۱۳۹۹  خیاز تار  نامهب یتصو  نیا  -۲

جمهور سییمعاون اول ر -یری جهانگ اسحاق

 

 ت یر ی العاده مد فوق   ازات ی بخشنامه در خصوص نحوه اِعمال مصوبه اصالح امت 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۴/۱۴۰۰/ ۲۶مورخ    ۲۲۲۷۱)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه قانون   ییاجرا  هایهدستگا   هیبه  مشمول 

 یخدمات کشور تی ریمد

ا   ت ی عنا  با  تع  نکهیبه    ت ی ریمد  العاده فوق  ازاتیامت  نییدر 

( بند  جدول  شماره   بنامهیتصو(  ۱موضوع 

  ران، یوز  أتیه  ۱۴۰۰/ ۱۳/۴مورخ    هـ۵۸۹۲۸ت/۳۹۸۳۲

)  شیافزا امت(  ۵۰پنجاه  قانون   ازاتیدرصد  دهم  فصل 

است، لذا هر گونه  دهی لحاظ گرد ،یخدمات کشور تی ریمد

امت  شیافزا مز  ازاتیارقام  مضاعف    شیافزا  بور،جدول 

 .باشد می  یمحسوب شده و فاقد وجاهت قانون

 ی انسان  هیمعاون سرما   -یآبادنوش  یصدر نی صدرالد دیس

 

(  ۶۸)   ماده(  ۳)  بند  موضوع   رمتعارفی غ های  ط یمح   در   ار ک و  ار ک  ی سخت  العادهفوق   پرداخت   نحوه  دستورالعمل 

 ی شور ک  خدمات   تی ری مد   قانون 

 ( جمهور  سیی ر  ی انسان   ه یسرما   و  ت ی ر یمد   توسعه   معاونت   ۱۳۸۹/ ۱۰/ ۵  مورخ  ۵۰۷۹۵/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 قانون  مشمول   ییاجرا  هایهدستگا   هیلک  به  بخشنامه

 یشورک خدمات تی ریمد

  مورخ  جلسه  در  یانسان  هیسرما   و  تی ریمد  توسعه  یشورا

 و  ت یریمد  توسعه  معاونت  شنهادیپ  به  بنا   ۱۳۸۹/ ۲۹/۹

(  ۶۸)  ماده(  ۳)  بند   یاجرا  در  و  جمهور  سییر  یانسان  هیسرما 

  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  ،یشورک  خدمات   ت ی ریمد  قانون

  به  را  رمتعارف یغهای  طیمح  در  ارک  و  ارک  یسخت  العادهفوق
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  جمهور  سییر  دییتأ  به  مراتب   هک  نمود  ب یتصو  وست ی پ  شرح

 .گرددمی ابالغ اجرا یبرا و است  دهیرس محترم

 ی من یا  و   یبهداشت  طیشرا  لفندکم  ییاجرا  هایهدستگا   -۱

 انی متصد  یبرا  ارک  مناسب   طیمح  جادیا  جهت  را   الزم

  ه ی ارا  به  نسبت   بدواً  و  آورده  فراهم  دستورالعمل  نیا  مشاغل

 استفاده  و  محوله  فیوظا   انجام  مورد  در  یضرورهای  آموزش 

 . ندینما  اقدام الزم زاتیتجه و  ابزار از

 رمتعارفیغهای  طیمح  در  ارک   و  ارک  یسخت  العادهفوق  -۲

 ت یرعا   وجود   با   هک  ردیگمی  تعلق  ی مشاغل  انیمتصد  به

  ،یضرورهای  آموزش   هیارا  و  الزم  یمنیا  و  یبهداشت   طیشرا

 در  محولههای  ت ی مسئول  و  فی وظا   انجام  هنگام  در  شاغل

 .ردیگمی قرار نامطلوب عوارض ا یها یماریب  به  ابتال معرض

  با   ارک  ،یی ا یمی ش  مواد  و  اشعه  با   ارک  ر ینظ  یموارد  -تبصره

های بخش  در  و  اورژانس  در  و  ی عفون  ،یروان  ماران یب

 با   ارک  نیهمچن  و  یمارستان یب  ژه یوهای  مراقبت   و  یسوختگ 

 مستلزم   ا، یدر  اعماق  در  و  منفجره  و  زا  آتش  ،یسم  مواد

 ت ی ریمد  توسعه  معاونت  ی سو  از  هک  یصالح  یذ  زکمرا  دییتأ

 . بود  خواهد  شود،می  نییتع  جمهور  سیی ر  یانسان   هی سرما  و

  جمله،  از  دولت،  ارمندانک  ارک  یسخت  نیی تع  ندیفرآ  -۳

 مربوط،   فرم  لیمکت  و  ارک  یسخت  درجه  ازیامت  نییتع  نحوه

  مورخ   ۶۳۰ت/۵۴۹۱۰  شماره  نامهتصویب   مفاد  اساس   بر

  شماره   بخشنامه  موضوع  آن،  دستورالعمل  و  ۹/۸/۱۳۶۶

 .باشدمی  آن  یبعد   اصالحات  و  ۱۳۶۷/ ۱۲/۴  مورخ   ۸۰۰/۳۴

های  طی مح  در  ارک  و  ارک  یسخت  العادهفوق  ازی امت  زانیم  -۴

  اساس  بر  ییاجرا  هایهدستگا   ارمندان ک  رمتعارفیغ

  هایهدستگا   مشاغل   ارک  یسخت  یبرا   قبالً  هک  ییدرصدها

 از، یامت(  ۱۲)  درصد،  یک  هر  یازا  به  است،  شده  دییتأ  ییاجرا

 آنان   مشاغل  ارک  یسخت  عنوان  به  از،یامت(  ۱۰۰۰)  تا   ثر کحدا

 .شود می نییتع

 مبلغ  فوق،  روش   به  ازیامت  اعمال   با   هک  یزمان  تا   -تبصره

 در   ورکمذ  مبلغ  از  مترک   ارمندان،ک  ار ک  یسخت  العادهفوق

 در   مندرج  مقطوع  مبلغ  همان  باشد،  مربوط  ینیارگزک  مکح

  خواهد   ارک  یسخت  العادهفوق  افت یدر  کمال  ،ینیارگزک  مکح

 . بود

 به  ۱/۱/۱۳۸۸  خیتار  از  هک  یارمندان ک  ارک  یسخت  ازیامت  -۵

 ی سخت  العادهفوق  از  یمند  بهره  مشمول  مشاغل  یتصد  بعد،

  ه ک   ییدرصدها   به  توجه  با   شوند،می  ا ی  شده  دار  عهده  را  ارک

 بر  و  شده  نییتع  مشاغل  آن  یبرا  یقبل  مقررات  اساس   بر

  مشخص  دستورالعمل  نیا(  ۴)  بند  ارک  و   ساز  اساس 

 .گرددمی

 مقررات  یدارا  قبالً   هک  ییاجرا  هایهدستگا   از  دسته  آن  -۶

 نیا  یاجرا   در  است   الزم  اند،  بوده  خاص  یاستخدام

 ن ییتع یبرا  را  خود  نظر  مورد  مشاغل  فهرست   دستورالعمل

 ه ی سرما   و   ت یریمد  توسعه  معاونت   به  ار،ک  ی سخت  ازیامت

 . ندینما  ارسال  جمهور  سییر  یانسان

  از یامت  رییتغ  ا ی  نییتع  یبرا  توانندمی  ییاجرا  هایهدستگا   -۷

 ل یدال  هی ارا  با   را  خود  شنهادی پ  خود،  مشاغل  ارک  یسخت

  معاونت   به   مربوط  فرم  لیمکت   و  ندی فرآ  یط   و  یه یتوج

 ارسال  جمهور   سییر   یانسان  هیسرما   و  تی ریمد  توسعه

 . ندینما 

  با  ارک   لحاظ  به  هک  ی مشاغل  از  دسته  آن  مورد  در  -تبصره

 از یامت  ا،ی در  اعماق  در  ارک  و  منفجره  و   زا  آتش  ،یسم  مواد

 برابر  سه  تا   رانیوز  أتیه  ب ی تصو   با   ار،ک  یسخت   العادهفوق

  شنهاد یپ  ربط  یذ  ییاجرا  هایهدستگا   است،  شیافزا  قابل

  ه یسرما   و  ت یریمد  توسعه  معاونت   به  یبررس  یبرا  را  الزم

 دییتأ  از  پس  تا   نمود   خواهند   هیارا  جمهور   سییر  یانسان

 . شود ارسال ران یوز أتیه به  ب یتصو مراحل در ریس  یبرا

فروزنده  الل لطف
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( ماده  ۷هتل و غذا موضوع بند )  ینه روزانه خارج از کشور و پرداخت هز  یت فوق العاده مأمور  یین مصوبه تع 

 ی خدمات کشور  یریت ( قانون مد۶۸)

 ( یران وز  یئت ه   ۱۳۸۹/ ۱/۱۰هـ مورخ  ۴۱۳۴۱/ت ۲۱۸۵۹۴شماره    نامه یب )تصو 

  یشنهادبنا به پ  ۱۳۸۹/   ۱/  ۲۲در جلسه مورخ    یرانوز  هیئت 

 یهو معاونت توسعه و سرما   یمشترک وزارت جهاد کشاورز

( قانون  ۶۸( ماده )۷جمهور و به استناد بند )  ییسر  یانسان

 نمود: یب تصو - ۱۳۸۶مصوب  - یخدمات کشور یریتمد

پ  یگزین جا  یرز  جدول شماره   یبنامه تصو  یوست جدول 

 شود:  یم ۱۳۷۵/ ۵/ ۲۴هـ مورخ ۱۴۵۸۷/ت ۲۷۳۹۵

هزینه هتل   رده شغلی 

 (۱ )  
( ۲هزینه غذا )   

فوق العاده مأموریت  

( ۳سایر هزینه ها )   
 مالحظات

رییس جمهور   - ۱ یورو ۲۰۰معادل   در حد مخارج انجام شده   

هزینه های مربوط به هتل و 

غذا به صورت تنخواه قابل  

 پرداخت است.

معاون اول رییس    - ۲

 جمهور 
یورو ۱۵۰معادل   در حد مخارج انجام شده   “ ” ” ” 

وزراء معاونان   – ۳

رییس جمهور و  

 مقامات همتراز 

یورو ۱۳۰معادل   در حد مخارج انجام شده   “ ” ” ” 

معاون وزرا و    - ۴

مقامات همتراز، سفرا و  

 استانداران 

یورو ۹۰معادل   در حد مخارج انجام شده   “ ” ” ” 

رؤسای دانشگاه    - ۱

های با هیئت ممیزه  

مستقل و مدیران عامل  

شرکتهای دولتی درجه  

( ۱  –)الف   

یورو ۱۸۰ یورو ۵۰  یورو ۸۰   

هزینه های هتل در مأموریت 

ها )اعم از انفرادی و یا به 

صورت هیئت( به صورت 

 تنخواه قابل پرداخت است. 

مشاوران وزرا و    - ۲

رؤسای سازمان ها و  

دانشگاه هایی که  

هیئت ممیزه مستقل  

ندارند و مدیران عامل  

 شرکت ها 

یورو ۱۸۰ یورو ۵۰  یورو ۷۰   
به صورت تنخواه قابل 

 پرداخت است.
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مدیران کل، و    - ۳

رؤسای ادارات کل و  

 سایر مدیران. 

یورو ۱۸۰ یورو ۵۰  یورو ۶۵   
به صورت تنخواه قابل 

 پرداخت است.

کارشناسان و دیگر    - ۴

 کارکنان
یورو ۱۲۰ یورو ۵۰  یو  ۵۰    

 

سفرها  ه  ییدر  صورت  به  م  یئتکه   یهکل  یابدیانجام 

)  یهاینههز وس۱ستون  به  و    یئت ه  ییسر  یله(  پرداخت 

از افراد پرداخت    یک( به هر  ۲فقط وجه مربوط به ستون )

وجوه مربوط به   یهکل  ی، انفراد  یشود در مورد سفرها   یم

 شود. ی( به شخص مأمور پرداخت م ۲( و )۱ستون )

 جمهور   ییسمعاون اول ر یمیرح محمدرضا 

 

  ی خدمات کشور   یریت( قانون مد ۶۸( ماده )۱۰موضوع بند )   ی مشاغل تخصص  یژه العاده و اجازه پرداخت فوق 

 جمهور ییس ر   نظر یر مستقل ز  ی ها ها و سازمان وزارتخانه  ی کارکنان ستاد  ی برا 

 ( یران وز  یأت ه  ۱۱/۱۳۹۳/ ۱۵هـ مورخ  ۵۰۰۰۰/ت۱۳۸۰۹۱شماره   یبنامه )تصو 

 کشور یزیو برنامه ر یریت مد سازمان 

شماره   یشنهادبه پ  ۱۲/۱۱/۱۳۹۳در جلسه    یرانوز  هیأت

مد  ۲۷/۱۲/۱۳۹۲مورخ    ۱۳۱۵۴۱ و    یریت سازمان 

( قانون  ۶۸( ماده )۱۰کشور و به استناد بند )  یزیر برنامه

 کرد: یب تصو - ۱۳۸۶مصوب  - یخدمات کشور یریتمد

وفوق  یبرقرار  -۱ تخصص  یژهالعاده  بند    یمشاغل  موضوع 

(۱۰( ماده  مد۶۸(  قانون  کشور   یریت (   یبرا  ی خدمات 

نظر   یرمستقل ز  یهاها و سازمانوزارتخانه  یکارکنان ستاد 

  ی، ستاد   ی،تخصص  یفو وظا  یتل که انجام فعا   جمهورییسر

و   یست حداکثر ب  یو حساس را به عهده دارند برا  یقاتیتحق

مصرح   هاییژگیو و   یطاز مشاغل که واجد شرا  دپنج درص

که قبالً به   یو با احتساب مشاغل  باشند،یدر بند مذکور م

کارآ  یده رس  یران وز  یئته  یبتصو با  متناسب  و   ییاست، 

مشمول، حداکثر تا   یها دستگاه  یکارکنان ستاد   یاثربخش 

مستمر، مشروط   یها العادهو پنج درصد حقوق و فوق  یس

کشور   یزیرو برنامه  یریت سازمان مد  ییدو تأ  ربه وجود اعتبا 

نحو  پرداخت   یبه  از   یکه متوسط  به کارکنان آن دستگاه 

 مجاز است. ید،شده تجاوز ننما  یینشصت درصد سقف تع

شرکت   یستاد  یهاسازمان  -۲ دولتیو  ح  های   یطه که 

سازمان   ییداست با تأ  یآنها در گستره مل  یت و مأمور  یف وظا 

 ین مذکور مشمول ا  یندفرآ  یکشور ط   یزیرو برنامه  یریتمد

طی    . شوندیم  نامهیب تصو شماره   نامه یب تصو)اصالحی 

 (۱۳/۳/۱۳۹۹هـ مورخ ۵۶۳۳۶/ت۲۴۹۶۵

 جمهور ییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق

 

 

 

 



 شناسنامه قانون|  ۲۸۸

 از آن   ی ناش  ی و بار مال  یژهالعاده ومشاغل برخوردار از فوق   ینفهرست عناو  ییدیه لزوم کسب تأ 

 کشور(   یزی و برنامه ر یریت سازمان مد   ۱۲/۱۳۹۳/ ۲۴مورخ    ۱۷۰۲۴۶)بخشنامه شماره  

تمام  بخشنامه ها   یبه  قانون    ییاجرا  یدستگاه  مشمول 

 یخدمات کشور یریتمد

هـ مورخ ۵۰۰۰۰/ت۱۳۸۰۹۱شماره    یبنامهتصو  یاجرا  در

اجرا  یران،وز  یأته  ۱۳۹۳/ ۱۵/۱۱ منظور  و   یحصح  یبه 

)  یژهالعاده وفوق  یقانون بند  قانون ۶۸( ماده )۱۰موضوع   )

( درصد مشاغل ۲۵حداکثر )  یبرا   یخدمات کشور  یریتمد

شرا در  یطواجد  مذکور  بند  در    ی ستاد   یواحدها   مصرح 

مشاغل   ینفهرست عناو   ییدیهتأ  اخذمشمو،    یدستگاه ها 

همچن و  مال  ینبرخوردار  اجرا   یناش  ی بار  به   یاز  مصوبه 

به کارکنان مشمول از شصت   ی که متوسط پرداخت  ی نحو

  ید،درصد( تجاوز ننما   ۲۱شده )معادل    ییندرصد سقف تع

است اعمال فوق العاده    یهیاست. بد  یسازمان الزام  ین از ا

 یفاقد وجاهت قانون   قرر،م  یندهایفرآ  یشده بدون ط  یاد

 است. یگیریبوده و قابل پ

 کشور یزیو برنامه ر یریت سازمان مد  -یصفدر علی

 

و   یی قضا   یت( قانون برنامه ششم توسعه موضوع: دستورالعمل حما۱۱۳بند )خ( ماده )  یی دستورالعمل اجرا

 یی اجرا  ی در دستگاه ها ی حقوق  ی تخصص  ی شاغالن در پست ها  یو ماندگار  یق تشو 

 ( یران وز  یئت ه  ۱۳۹۹/ ۴/ ۲۸هـ مورخ  ۵۵۴۴۷/ت ۴۴۹۶۱شماره   یبنامه )تصو 

جلسه    یرانوز  هیئت  پ  ۴/۱۳۹۹/ ۸در  مشترک   یشنهادبه 

سازمان   جمهور،ییسر   یمعاونت حقوق  ی،وزارت دادگستر

کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و   یو استخدام  یادار

ششم    ( قانون برنامه پنجساله۱۱۳به استناد بند )خ( ماده )

اقتصاد  فرهنگ  یاجتماع  ی،توسعه   ی اسالم   ی جمهور  یو 

شده را   یادبند    یی، دستورالعمل اجرا- ۱۳۹۵  مصوب-  یرانا

 کرد: یب تصو یربه شرح ز

ا  -۱  ماده  ز  یندر  اصطالحات  مع  یردستورالعمل   یان در 

 : روندیمشروح مربوط به کار م

اجرا  -۱ دستگاهییدستگاه  )  یها :  ماده  قانون    (۵موضوع 

 - ۱۳۸۶مصوب  - یخدمات کشور یریتمد

شاغل   ینمشمول  -۲  ی تخصص  یها پست   یندستورالعمل: 

 باشند: یرز یطشرا یکه دارا   یحقوق

تحص  -الف مدرک  رشته  یلیدارندگان   یلیتحص  یهادر 

 .یاحراز شغل کارشناس حقوق یطمندرج در شرا

 یارشد و دکتر  یکارشناس  یلیدارندگان مدارک تحص  -ب

پست  در  شاغل  حقوق   ی تخصص  یسازمان  یهارشته 

حقوق    ی کارشناس   یلیو فاقد مدرک تحص   یکارشناس حقوق

)  ی فقه و مبان  یا  به حداقل  ( سال سابقه ۵حقوق مشروط 

حداقل رتبه   یداراو    ی حقوق  یهامستمر در پست   یت فعال 

 . یهپا 

)  -تبصره درصد  هشتاد  حداقل  امت۸۰کسب  در   یاز%( 

 است. ی هر دو گروه الزام یعملکرد ساالنه برا  یابیارز

شرا  -۲  ماده  به    ینمشمول   یطاحراز  موکول  دستورالعمل، 

دستگاه    یکارگروه   ییدتأ منابع  توسعه  معاون  از  متشکل 

حقوق   یرمد  ربط،یذ  ییاجرا حقوقدان   یکو    یواحد  نفر 

مقام   ینبه انتخاب باالتر  ینظر در مسائل حقوق ادارصاحب 

 خواهد بود.  ییدستگاه اجرا

 است:  یردستورالعمل شامل موارد ز ینا یازاتامت - ۳  ماده 
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۲۸۹

 
و   رمستمریبه صورت غ  ییقضا   یتالعاده حما فوق  یازامت  -۱

( ۲کارگروه موضوع ماده )  ییدسال با تأ  یکصرفاً به مدت  

. استمرار شودیم  یینتع  یردستورالعمل به شرح جدول ز  ینا

 ییدبعد، موکول به تأ  یها در سال  یازامت  یناز ا  یبرخوردار

کارگروه   ب  یادشدهمجدد  سقف  در  درص  یست و  پنج   د و 

 %( کارکنان همان سال مجاز است.۲۵)

 امتیاز  رتبه شغلی 

 امتیاز   ۴۰۰ کارشناس پایه 

 امتیاز   ۵۰۰ کارشناس ارشد

 امتیاز   ۷۵۰ کارشناس خبره

 امتیاز   ۱۰۰۰ کارشناس عالی

مشمول   -۲ تنظ  ینبه  با  که  و   یمدستورالعمل  دادخواست 

با حضور در مراحل رس  یحلوا و    یدگی،و  از پرونده مربوط 

که منجر   یابه گونه  یند، حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نما 

رأ نفع دولت    یبه صدور  اجرا  یا به  با    یا شود،    ییدستگاه 

 فاتحل اختال  یلاز قب  ی حقوق  ةاییت انجام اقدامات و فعال

  یرمنقول، بر اموال غ  یتمالک   یت و تثب  یمستندساز  ی، حقوق

ته  ین قوان  یحتنق استعالمات،  به  پاسخ  مقررات،   یه و 

ته  یحلوا  نویسیشپ مصوبات،  تنظ  یهو  و   یمو  الزم  متون 

در امر حفاظت از  ی،مناسب قرارداد ی اجراها ضمانت  یدارا

داشته   المالیت ب مؤثر  مشارکت  دولت  اموال  و  حقوق  و 

 ینباالتر  یصو تشخ  یواحد حقوق   یرمد  یشنهادبه پ  ند، باش 

 ی معنو   هاییقر هر مورد عالوه بر تشومقام مجاز دستگاه، د 

موضوع   یت ها، بر اساس اهمدستگاه  یاراتدر چهارچوب اخت

پنجاه درصد   یزانآن، حداکثر به م  ی و اقتصاد   یو آثار مال

فوق۵۰) و  حقوق  صورت   یها العاده%(  به  فرد  مستمر 

ستمر و حداکثر تا چهاربار در هر سال )در مقاطع سه یرمغ

 شد.ماهه( پرداخت خواهد 

 ین مشمول   یارتقا   یمدت تجربه و سنوات الزم برا  -۴ماده  

به ارشد و ارشد به خبره و از خبره   یهدستورالعمل از رتبه پا 

توسعه   یشورا   یب تا دو سوم مقررات مربوط با تصو  ی به عال 

در طول   یازامت  ین. ایابدیم  یلتقل  یانسان   یهو سرما  یریتمد

قابل   یشغل  بهرت  یارتقا  یبار برا  یکخدمت کارمند، صرفاً  

 اعمال خواهد بود. 

شاغل در   )مشخص(  ینکارمندان قرارداد کار مع  -۵  ماده 

امت  ی، حقوق  یهاپست  دستورالعمل   ینا  یازاتمشمول 

 ی آنها متناسب با کارمندان رسم  یهستند و مبالغ قراردادها 

 . دیابیم یشمشابه افزا یمانیپ یا 

دستورالعمل   ینا  یندر موارد آن دسته از مشمول  - ۶  ماده 

قانون مد مقررات  تابع   یستند، ن  یخدمات کشور   یریت که 

دستورالعمل   ینا  یازاتاز اعمال امت  یناش   یالیمعادل مبلغ ر

 قابل پرداخت خواهد بود. 

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار   -۷  ماده 

 . یدنما   بینییشدستورالعمل پ ینا یاجرا یالزم را برا

 جمهور ییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق

 

 

 

 

 

 



 شناسنامه قانون|  ۲۹۰

 یاتیمناطق عمل   کارکنان   یباالتر برا   یطبقه شغل  یک و  یاتی العاده مناطق عمل فوق   یاعطا دستورالعمل 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۱۲/۱۳۹۷/ ۲۲مورخ    ۷۲۳۴۲۴)بخشنامه شماره  

 ییاجرا یدستگاه ها یهبه کل بخشنامه

)  یبندها   یاجرا  در ماده  )ج(  و  برنامه  (  ۱۱۲)ث(  قانون 

اقتصاد  توسعه  ششم  فرهنگ  یاجتماع  ی، پنجساله   یو 

ذ  یرانا  یاسالم  یجمهور  تبصره  ها  یلو  دستگاه    ی آن 

برا  پرداخت  احکام  صدور  به  نسبت  موظفند    ی مشمول 

دفاع مقدس بر اساس    یاتی کارکنان شاغل در مناطق عمل

مسلح به سازمان برنامه   یروها یستاد کل ن  ی محدوده اعالم

اقدام   یراعتبار الزم، به شرح ز  ینو بودجه کشور و پس از تأم

 . یندنما 

مشمول    یمطابق بند )ث( ماده فوق الذکر، دستگاه ها   -۱

قانون   یاز سال اول اجرا  ی،خدمات کشور   یریت قانون مد

شده   ینیب   یشالعاده پبرنامه ششم توسعه کشور، سقف فوق

بند ) ماده )۱در  قانون مد۶۸(  را    یخدمات کشور  یریت( 

رسم  یبرا پ  یکارمندان  تخصص  یمانی و  که   یمشاغل 

دا  ینشاغل  تحص  رایآنها  و   یکارشناس  یلیمدارک  ارشد 

 یاز %( امت۲۵و پنج درصد )  یست ب  یزانباشند به م  یباالتر م

برا و  ثابت  م  یرسا   یحقوق  به  درصد   یست ب  یزانمشاغل 

امت۲۰) از    یاز%(  کدام  هر  ثابت  اعمال حقوق  کارمندان 

 یالی مبلغ ر  یزن   یکارکنان قرارداد  یبرا  ین،. همچنیندنما 

هر   یاز کارمندان برا   یکهر    ثابت حقوق    یازات معادل امت

  یالیر  یبضربدر ضر  یل ذ  یب به ترت  یلیاز مدارک تحص  یک

حقوق ساالنه کارکنان دولت را محاسبه و در قرارداد آنان 

 : یندمنظور نما 

 یاز( امت۷۸۰هفتصد و هشتاد )  یپلم تر از د  یینپا  یلیتحص  مدرک

 یاز ( امت۸۵۰هشتصد و پنجاه )  یپلمد یلیتحص مدرک

 یاز ( امت۹۴۰نهصد و چهل ) یپلمفوق د یلیتحص مدرک

 یاز امت(  ۱۰۶۰هزار و شصت )  یک  یسانسل  یلیتحص  مدرک

 یاز( امت۱۲۰۰)  یستهزار و دو   یک  یسانسفوق ل  یلیتحص  مدرک

( ۱۳۴۰و چهل )  یصدهزار و س  یک  ی دکتر  یلیتحص  مدرک

 یاز امت

صورتتبصره در  بخش  ی:  قبالً  مقررات،  اساس  بر  از    یکه 

از   ی( به شاغالن محدوده اعالم۶۸( ماده )۱بند )  یازاتامت

مسلح تعلق گرفته باشد، تفاضل   یروهایستاد کل ن  یسو

قابل   ینمشمول   یبند برا  ینا  یازمتعلقه تا سقف امت  یازامت

 محاسبه خواهد بود. 

دوم    -۲ سال  از  صدراالشاره،  ماده  )ج(  بند  مفاد  حسب 

قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ    یاجرا

مد  ی شورا  ۱۳۹۷/ ۱۵/۱۱ سرما   یریت توسعه   یانسان  یه و 

و   یشاغالن رسم  یهبه کل  یطبقه شغل  یک  یا نسبت به اعط

مد  یمانی پ قانون  کشور   یریت مشمول  و   یخدمات  اقدام 

قرار  یبرا )   یک  یازامت  دادی،کارکنان  معادل  ( ۲۰۰طبقه 

حقوق ساالنه کارکنان دولت را   یالیر  یب ضربدر ضر  یازامت

 آن در قرارداد آنان منظور گردد. یالیمحاسبه و مبلغ ر

( قانون برنامه ششم ۱۱۳ماده )  یلطبق مفاد تبصره ذ  -۳

ها  قانون مد   ییتوسعه، دستگاه  خدمات   یریت که مشمول 

موارد   یستند،ن  ی کشور  مربوطه  منابع  محل  از  مکلفند 

)ث( و )ج( ماده مذکور را به صورت مشابه   ی موضوع بندها 

 .یندو اجرا نما  ینبخشنامه تأم ین( ا۲( و )۱) ی بندها 

 ی بخشنامه به منزله اعالم ضوابط اجرا  ینا  یندنما   یم  تأکید

پرداخت  احکام  صدور  و  بوده  صدراالشاره  تبصره  و  بندها 

اعتبار الزم توسط سازمان برنامه و بودجه   ینمنوط به تأم

 کشور خواهد بود. 

اجرا  مسئولیت  بر حسن  عهده    ینا  ینظارت  به  بخشنامه 

 باشد. یمربوط م  ییمقام دستگاه اجرا ین باالتر

 ی انصار جمشید 
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 ( قانون برنامه ششم توسعه ۱۱۲تعیین مناطق عملیاتی موضوع ماده )

 ستاد کل نیروهای مسلح(   ۱۳۹۶/ ۲۸/۹مورخ   ۳۶۱۰/ ۱۳۳۳/ ۲۸)نامه شماره  

ساله   ۵قانون برنامه    ۱۱۲در راستای اجرای بند الف ماده  

جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم 

مبنی بر تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس،  اسالمی ایران

مذکور   استانهای  ماندگی  عقب  جبران  منظور  پایان  به  تا 

سال اول اجرای قانون به سازمان، مناطق جنگی )که مورد 

و  بوده(  باران  گلوله  و  بمباران  حال  در  بشدت  یا  تصرف 

امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس )که حضور ضد انقالب  

عقب   موجب  مناطق  این  در  مداوم  های  درگیری  و 

 :ماندگیهای آنها شده است( به شرح ذیل اعالم می گردد

 :ناطق جنگی در دوران دفاع مقدس م -۱

 محدوده مناطق )شهرستان(  استان  ردیف 

 اشنویه، پیرانشهر و سردشت آذربایجان غربی  ۱

 بانه، مریوان و سرآباد  کردستان  ۲

 کرمانشاه ۳

اورامانات، پاوه، نوسود، 

باینگان، تازه آباد، ازگه، 

 سرپل ذهاب و قصرشیری

 ایالم  ۴

آباد، ملک ایوان، ابالم، صالح 

شاهی، مهران، دهلران و 

 موسیان 

 خوزستان  ۵

اندیمشک، دزفول، شوش،  

هفت تپه، سوسنگرد،  

بستان، حمیدیه، هویزه، 

اهواز، خرمشهر، آبادان، 

شادگان، اروندکنار، بندرامام 

خمینی، ماهشهر و 

 هندیجان 

 بوشهر  ۶
بندر دیلم، بندر گناوه،  

 جزیره خارک و بندر بوشهر 

 مناطق امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس -۲

 مناطق )شهرستان(  استان  ردیف 

 آذربایجان غربی  ۱

سلماس، ارومیه، اشنویه، 

نقده، مهاباد، پیرانشهر، 

شاهین دژ، بوکان، سردشت  

 و تکاب 

 کردستان  ۲
سقز، بانه، دیواندره، سنندج،  

 کامیاران، مریوان و سروآباد 

 کرمانشاه ۳

اورامانات، نوسود، پاوه، 

جوانرود، تازه آباد، ازگله، 

کرند، گهواره، روانسر، 

پاپنگان، کوزران و اسال آباد  

برای یک ماه تهاجم  

 منافقین در عملیات مرصاد 

۴ 
سیستان و  

 بلوچستان 

زابل، زاهدان، پیشین، 

سراوان، جالق، خاش،  

ایرانشهر، پزمان، نیک شهر 

 و نصرت آباد 

در خصوص بندهای ث و ج ماده مذکور مراتب طی نامه    -۳

با موضوع   ۴/۲/۱۳۹۶مورخ    ۲/۲۲۳۱۶/ ۹۶۱۹۱۹/۱۳شماره  

به معاون توسعه  ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت 

اط برای  جمهوری  ریاست  انسانی  سرمایه  و  الع مدیریت 

 .رسانی به وزارتخانه ها و دستگاه ها اعالم گردیده است 

 رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
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https://shenasname.ir/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/isaar/4542-1704106


 ( 70)  مادهمقررات 

 اجرایی  های هبخشنامه مشاغل عمومی دستگا 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  ۱۳۹۹/ ۷/ ۲۱مورخ    ۳۶۸۶۶۸)بخشنامه شماره  

به   مدیریت    هایهدستگا بخشنامه  قانون  مشمول  اجرایی 

 خدمات کشوری 

مورخ   در جلسه  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای 

انسانی   ۱۳۹۹/ ۲۷/۰۵ سرمایه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا 

«  ۱سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره »

( ۱۱۶بند )ب( ماده )«  ۲و »«  ۱های »و ردیف(  ۷۰ماده )

قانون مدیریت خدمات کشوری با بازنگری مشاغل عمومی  

اجرایی کشور با توجه به تعریف، نمونه وظایف    هایهدستگا 

ها و شرایط تصدی این مشاغل با عناوین زیر و و مسئولیت 

به شرح پیوست )ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و 

 سرمایه انسانی( موافقت نمود.

 : عناوین مشاغل عمومی

مدیریت   و  توسعه  کارشناس  بودجه،  و  برنامه  کارشناس 

منابع، کارشناس امور اداری، کاردان امور اداری، کارشناس  

امور مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس    امور مالی، کاردان

امور  رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی  و مدارک،  اسناد 

کارشناس   مترجم،  بازرس،  اجرا،  و  ابالغ  مسئول  دفتری، 

روابط کارشناس  حقوقی،  کارشناس  عمومی،  گزینش، 

الملل، کارشناس  عمومی، کارشناس امور بینکاردان روابط

کارشنابرنامه مشاور،  نرمریزی،  تولید  و  تحلیل  افزار، س 

کاردان  اطالعات،  فناوری  کارشناس  شبکه،  کارشناس 

کارشناس   هنری،  و  فرهنگی  کارشناس  اطالعات،  فناوری 

آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناس امور پژوهشی،  

بحران،   مدیریت  و  ایمنی  کارشناس  آمار،  کارشناس 

نقشه و کارشناس  ساختمان  امور  کارشناس   برداری، 

تأسیسات، دستیار ستادی، کتابدار، نگهبان، راننده مقامات،  

حراست سرای کارشناس  حراست،  راهبری  کارشناس  دار، 

اطالعات،  فناوری  حراست  کارشناس  انسانی،  نیروی 

حراست   کارشناس  مدارک،  و  اسناد  حراست  کارشناس 

 فیزیکی، کاردان حراست

مفاد   رعایت  با  شماره  مراتب  مورخ   ۹۶۲۲۰۱بخشنامه 

 گردد. این سازمان جهت اجرا ابالغ می ۱۳۹۵/ ۲۶/۱۰

 آبادی سید صدرالدین صدری نوش 

ها و شرایط تصدی تعریف، نمونه وظایف، مسئولیت دانلود 

 مشاغل عمومی 

 

 کشور   یی اجرا   های ه دستگا  ی به مشاغل عموم   « ی خدمات عموم ی الحاق شغل »متصد 

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۱۴۰۰/ ۵/ ۹مورخ    ۲۴۲۳۳)بخشنامه شماره  

دستگا   بخشنامه مد   ییاجرا  هایهبه  قانون    تیریمشمول 

 ی خدمات کشور 

مد  یشورا سرما   تی ریتوسعه  مورخ    یانسان  هیو  در جلسه 

پ  ۱۴۰۰/ ۰۴/۰۵ به  سرما   شنهادیبنا   ی انسان   ه یمعاونت 

«  ۱کشور و به استناد تبصره »  یو استخدام  یسازمان ادار

( ۱۱۶بند )ب( ماده )«  ۲و »«  ۱»  ی ها فیو رد (  ۷۰ماده )

مد کشور  تی ریقانون  اضافه  یخدمات  شغل با  کردن 

عموم  «یعمومخدمات    ی»متصد  مشاغل  مجموعه    یدر 

شماره    یی اجرا  هایهدستگا  بخشنامه  )موضوع  کشور 

تعر(  ۲۱/۰۷/۱۳۹۹مورخ    ۳۶۸۶۶۸ به  توجه  نمونه    ف،یبا 

https://shenasname.ir/job/3601-962201
https://shenasname.ir/job/3601-962201
https://shenasname.ir/job/3601-962201
https://shenasname.ir/job/7385-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
https://shenasname.ir/job/7385-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
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شغل به شرح    نیا  یتصد  طی و شرا  ها ت یو مسئول  ف یوظا 

به مهر شورا   وستیپ   هیو سرما   ت یری توسعه مد  ی)ممهور 

 کرد. ت موافق ربطیمشموالن ذ یتصد ی( برایانسان

 ی انصار د ی جمش 

 

 های اجرایی کشور مشاغل اختصاصی دستگاه 

مد  ی شورا سرما   یریت توسعه  ماده    یانسان  یهو  استناد  به 

( قانون  ۱۱۶« بند »ب« ماده )۲« و »۱»  هاییف( و رد۷۰)

 یت با عنا  ایطی مصوبات جداگانه  یخدمات کشور  یریتمد

تعر وظا   یف،به  مسئول  یفنمونه  شرا  ها یت و  احراز   یطو 

دستگاهیوستپ اختصاصی  مشاغل  را  ،  زیر  اجرایی  های 

 تعیین کرده است.

به بعدی تالش میروزرسانیدر  زیر شود دستگاههای  های 

 تکمیل شود. 

دستگاه اجرایی  

 اصلی 
 مشاهده  های اجرایی دستگاه 

نهاد ریاست  

 جمهوری

 ستاد نهاد 
 

حفاظت  سازمان 

  محیط زیست

بنیاد شهید و امور 

  ایثارگران 

سازمان خبرگزاری 

  جمهوری اسالمی ایران 

سازمان ملی استاندارد  

  ایران

معاونت علمی و 

  جمهورفناوری رییس

 ستاد سازمان 
 

سازمان اداری و  

استخدامی  

 کشور 

وری سازمان ملی بهره

  ایران

سازمان برنامه و  

 بودجه کشور 

 ستاد سازمان 
 

 مرکز آمار ایران
 

سازمان نقشه برداری 

  کشور 

وزارت آموزش و  

 پرورش 

 ستاد وزارت
 

بندی طرح طبقه

  مشاغل معلمان 

وزارت ارتباطات  

و فنآوری  

 اطالعات

 ستاد وزارت
 

سازمان تنظیم مقررات 

  و ارتباطات رادیویی 

سازمان فناوری 

  اطالعات ایران

شرکت ارتباطات 

  زیرساخت

شرکت پست جمهوری 

  اسالمی ایران

 ستاد وزارت
 

https://shenasname.ir/job/7120-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://shenasname.ir/job/38008-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af
https://shenasname.ir/job/6545-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/job/38090-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af
https://shenasname.ir/job/38080-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
https://shenasname.ir/job/42982-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c
https://shenasname.ir/job/42931-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/job/42956-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87
https://shenasname.ir/job/31836-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://shenasname.ir/job/7204-411452
https://shenasname.ir/job/6770-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
https://shenasname.ir/job/7140-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7132-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/42961-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/42995-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7142-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa
https://shenasname.ir/job/6543-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
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وزارت امور  

اقتصادی و  

 دارایی 

های دولتی )ملی، بانک

سپه، کشاورزی،  

صنعت معدن، توسعه  

 تعاون( 
 

آوری و  سازمان جمع

  فروش اموال تملیکی 

 سازی سازمان خصوصی
 

گذاری سرمایهسازمان 

های اقتصادی و کمک

  و فنی ایران

سازمان هدفمندسازی 

  هایارانه

 شرکت بیمه ایران
 

وزارت تعاون،  

کار و رفاه  

 اجتماعی 

 ستاد وزارت
 

سازمان بهزیستی 

  کشور 

وزارت جهاد  

 کشاورزی

 ستاد وزارت
 

شرکت بازرگانی دولتی 

  ایران

شرکت هواپیمایی 

  خدمات ویژه

وزارت  

 دادگستری 
 ستاد وزارت

 

 ستاد وزارت
 

وزارت راه و  

 شهرسازی

سازمان بنادر و 

  دریانوردی 

سازمان راهداری و  

  ایحمل و نقل جاده

سازمان ملی زمین و 

  مسکن 

شرکت راه آهن 

  جمهوری اسالمی ایران 

سازمان هواپیمایی  

  کشوری 

های  فرودگاهشرکت  

  کشور 

شرکت مادرتخصصی 

  عمران شهرهای جدید

وزارت صنعت،  

 معدن و تجارت 
 ستاد وزارت

 

 وزارت کشور 

 ستاد وزارت
 

سازمان ثبت احوال  

  کشور 

وزارت فرهنگ و  

 ارشاد اسالمی 

 ستاد وزارت
 

سازمان اوقاف و امور 

  خیریه 

سازمان تبلیغات 

  اسالمی 

 سازمان حج و زیارت 
 

https://shenasname.ir/
https://shenasname.ir/job/38204-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/job/42929-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c
https://shenasname.ir/job/7202-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/7124-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/job/38106-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/38015-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://shenasname.ir/job/7129-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1
https://shenasname.ir/job/7125-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/job/7121-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/31207-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/job/38109-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87
https://shenasname.ir/job/42985-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/job/7161-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/38224-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1
https://shenasname.ir/job/7193-4762
https://shenasname.ir/job/7205-418805
https://shenasname.ir/job/6549-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86
https://shenasname.ir/job/7127-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
https://shenasname.ir/job/7127-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
https://shenasname.ir/job/31111-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af
https://shenasname.ir/job/43049-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86
https://shenasname.ir/job/7134-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1
https://shenasname.ir/job/7118-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84
https://shenasname.ir/job/6544-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af
https://shenasname.ir/job/7194-5847
https://shenasname.ir/job/7130-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7122-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa
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سازمان فرهنگ و 

  ارتباطات اسالمی

وزارت میراث  

فرهنگی، صنایع  

دستی و  

 گردشگری 

 ستاد وزارت
 

 ستاد وزارت وزارت نیرو 
 

وزارت ورزش و  

 جونان 
 ستاد وزارت

 

 قوه قضائیه 

سازمان اسناد و امالک 

  کشور 

ها و  سازمان زندان

اقدامات تأمینی و 

  تربیتی کشور 

 

 

:  خدمت موضوع   یناخذ شده توسط کارمندان در ح   یلیمدارک تحص   ی ضوابط احتساب آثار استخدام

 دوم کارمندان   یلی اعمال مدرک تحص   یتممنوع 

 کشور(   یزی و برنامه ر یریت سازمان مد   ۱۳/۱۳۹۳/ ۲۴مورخ    ۱۷۰۰۶۱)بخشنامه شماره  

کل  بخشنامه قانون   ییاجرا  یها دستگاه  یهبه  مشمول 

 یخدمات کشور یریتمد

مد  شورای سرما   یریتتوسعه  مورخ    یانسان  یهو  در جلسه 

پ  ۱۳۹۳/ ۸/۱۰ به  مد  یشنهادبنا  توسعه  و   یریت معاونت 

جمهور و در پاسخ به استعالم دستگاه   ییسر  یانسان  یهسرما 

که   یلیمدارک تحص  یرش در خصوص امکان پذ   ییاجرا  یها 

 ی خدمات کشور   یریت قانون مد  ۶۱ماده    یت کارمندان با رعا

آن   یاستفاده از آثار استخدام  ی اخذ و برا  ت خدم   یندر ح

 یفرد  (۵به استناد بند )  نمایند،یبه دستگاه متبوع ارائه م

 یم اتخاذ تصم  یر( قانون مذکور به شرح ز۱۱۶)ب( ماده )

 نمود: 

 یتصد  یطشرا  یب وشورا در تص  ینا  یاراتبا توجه به اخت  -۱

تحص معلومات،  لحاظ  از  و    یالت،مشاغل  مهارت  تجربه، 

ن   یآموزش  یهادوره الزام   یبرا   یازمورد  و  شغل  هر 

رعا   یی اجرا  یها دستگاه انتصاب   یطشرا  ینا  یت به  در 

ماده   )موضوع  مشاغل  به  مد  ۷۰کارمندان   یریت قانون 

مدارک   یآن(، آثار استخدام   یک  هو تبصر  یخدمات کشور 

تحص  یلیتحص مدارک  به  نسبت  در ارائه   یلیمأخوذه  شده 

رسم کارمندان  استخدام  پ  یبدو  برا  یمانی،و   یک  یتنها 

تحص )ز  یلیمقطع  د  یردیپلمباالتر  به   یپلمد  یپلم،به 

کارشناس  یپلم دفوق  یپلم،دفوق به   یکارشناس  ی،به 

کارشناس  یکارشناس و  دک  یارشد  به  رعا (تراارشد  با    یت، 

 : باشدمیقابل احتساب  یلذ یطشرا

احراز شغل   یطباالتر در شرا  یلیرشته و مقطع تحص  -الف

 شده باشد. بینییشکارمند پ یمورد تصد

تحص  -ب به  از شروع  قبل  و   یلکارمند  به رشته  توجه  با 

تحص در شرا  بینییشپ  یلیمقطع  و   یطشده  احراز شغل، 

دستگاه    یموافقت کتب  یلیدستگاه به سطح باالتر تحص  یازن

 خود جلب نموده باشد. یلرا با ادامه تحص

و   یفکه حسب وظا   ییاجرا  یهاآن دسته از دستگاه  -۱-۱

به   یازاز مشاغل خود ن  یبرخ   یت و ماه یقانون هاییت مأمور

مقطع را    یکاز    یش در ب  یلیمدارک تحص  یلقب  ینا  یرشپذ

طرح   یبرا  یهیتوج  یلرا همراه با دال  یشنهادیدارند، شغل پ

https://shenasname.ir/job/7123-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7141-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
https://shenasname.ir/job/6550-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88
https://shenasname.ir/job/7200-6371
https://shenasname.ir/job/6546-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9
https://shenasname.ir/job/30922-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7
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ارسال    یانسان  یهو سرما   یریت توسعه مد   یبه شورا  یو بررس 

 شود.  یمشورا اتخاذ تصم ینتا در ا یندنما 

  ی مجاز هستند در مورد کارمندان  ییاجرا   یها دستگاه  -۱-۲

تار از  قبل  ا  یخکه  تحص  ینابالغ  به  مشغول   یلمصوبه 

پشده صورت  در  در آن  یلیتحص رشته    بینییشاند،  ها 

ن   یاحراز شغل مورد تصد   یطشرا  یلی به سطح تحص  یازو 

  ی با نظر شورا  یلیمقطع تحص  یک  یت باالتر، فارغ از محدود

)کم  یریت مد  هتوسع  یراهبر (  یانسان  یهسرما   یتهدستگاه 

 .ینداقدام نما 

خدمات   یریت ( قانون مد ۴۵( ماده )۲با توجه به تبصره )   -۲

شغل کارمندان    یینو تع  یصکه به موجب آن، تشخ  ی کشور 

است، لذا در   ییدستگاه اجرا  یاراتاز اخت  یمانی،و پ  یرسم

 ینمأخوذه در ح  یلیمقطع مدرک تحص  یا که رشته    یصورت

شرا در  تصد  یطخدمت،  مورد  شغل  کارمند    یاحراز 

 ی شغل و  ییردر تغ  ییباشد، دستگاه اجرا  هنشد   بینییشپ

واند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار که کارمند بت   یبه نحو 

 بر عهده ندارد. یفیشود، تکل

 . باشندیو مقررات خاص خود م ینتابع قوان یثارگرانا -۳

 آزاد یعسکر  محمود

 

 ( 71)  مادهمقررات 

 امور   رؤسای   معاونین  و   جمهور رییس  معاون   معاونین   مشاورین   همطرازی

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۲/۱۳۹۰/ ۱۳  مورخ   ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۲۲۸۸ بخشنامه )

 شماره   بخشنامه  دوم  فصل(  ۵)  ماده  تبصره  اجرای  در

 دستورالعمل   موضوع )  ۱۳۸۸/ ۲۱/۲  مورخ  ۱۴۵۹۳/۲۰۰

 که(  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون  دهم  فصل  اجرایی

 جدول   در  مدیریت   عناوین  با  ها پست   همترازی  موارد

  و  مدیریت   توسعه  معاونت   عهده  به  را  فوق  ماده  موضوع 

 ذیل   موارد  است   نموده  محول  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه

 : گرددمی ابالغ

 معاون  معاونین   مشاوران  ی هاپست   از  نیمی -۱

  واحد   آنان   تشکیالتی  زیرمجموعه  در  که  جمهوررییس

 همتراز  امور  آن  رؤسای  و  دارد  وجود  «امور»  سازمانی

  معاون   پیشنهاد  حسب   اند،شده  شناخته  «وزیر  معاون »

 .شوندمی محسوب کل مدیر  همتراز  مربوط

  مندرج   سازمانی  واحدهای  در  «امور  رؤسای  »معاونین  -۲

 .شوندمی محسوب «کل مدیر» همتراز ،(۱)  بند در

 دهکردی  فروزنده اله لطف

 

 توسعه   معاونت   توسط   سرپرستی   و  مدیریت   عناوین  با ی  هاپست  همترازی   تایید   ضرورت 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۹۱/ ۲/ ۱۰  مورخ  ۹۱/۲۰۰/ ۳۲۶۸ بخشنامه )

 شماره   بخشنامه  دوم  فصل(  ۵)  ماده  تبصره  اجرای  در جمهور رییس  نظر  تحت   مستقل  هایسازمان  و  هاخانهوزارت

 دستورالعمل   موضوع )  ۱۳۸۸/ ۲۱/۲  مورخ  ۱۴۵۹۳/۲۰۰

 در  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  دهم  فصل  اجرایی

https://shenasname.ir/
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 عناوین  با   ی هاپست   همترازی  تأیید  ضرورت  خصوص

 توسعه  معاونت   توسط  ای حرفه  مدیران  سرپرستی  و  مدیریت

  ابالغ   زیر  موارد(  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 :گرددمی

 نظر   زیر  سرپرستی  و  مدیریتی  عناوین  کلیه  همترازی -۱

 ادارات  و  دفاتر  مراکز،  امور،   قالب   در  دستگاه  رییس  مستقیم 

 نظر  تحت   مستقل  هایسازمان  و  ها خانهوزارت  تابعه  کل

 و   مدیریت  توسعه  معاونت   تشخیص  به  جمهور،رییس

 .بود خواهد جمهوررییس  انسانی  سرمایه

  موضوع  عناوین   فهرست   مشمول،  اجرایی  هایهدستگا  -۲

 توجه   با   و  همترازی  پیشنهاد  با   همراه  را  بخشنامه  این  ۱  بند

 و اهمیت  فعالیت، حجم و میزان مأموریت، گستره و نوع به

 توسعه  معاونت  به  هدف  جامعه  و  مربوطه  شغل  حساسیت 

 .نمایندمی ارسال جمهور،رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 موضوع  مقامات  از  یکی   با   همترازی  تشخیص  موارد  در -۳

 ۱  تبصره  همانند  کشوری،  خدمات  مدیریت   قانون   ۷۱  ماده

 . شد خواهد عمل مذکور ماده

 دهکردی  فروزنده اله لطف

 

 ( 78)  مادهمقررات 

 دولت   کارمندان  رفاهی  های کمک پرداخت  دستورالعمل 

 ( ۱۳۸۸/ ۲/ ۲۱  مورخ   ۲۰۰/ ۳/۱۴۵۹۳ بخشنامه )

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

(  ۱۱)  بند   «ب»  جزء  از  حاصل  اجازه  استناد  به  ۹/۲/۱۳۸۸

 تصویب  کشور،  کل  ۱۳۸۸  سال  بودجه  قانون  واحده  ماده

 : نمود

 موضوع  غیرمستقیم  و  مستقیم  رفاهی   های کمک  پرداخت 

(  ۴۰)  ماده  جمله  از  مربوط  مقررات  و  قوانین  و  یادشده  حکم

  مالی   مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون

  درحد   کشوری،   خدمات  مدیریت   قانون(  ۷۸)   ماده  و   دولت 

  و   مستقیم  صورت  به  ماه  هر   برای  مربوط  مصوب  اعتبارات

 و  رسمی  کارمندان  به  زیر  شرایط  رعایت   با   و  غیرمستقیم

 قابل   کشوری  خدمات   مدیریت   قانون  مشمول  پیمانی 

 :باشدمی پرداخت 

 
مورخ  ۲۰۰/ ۸۴۸۷۴شماره بخشنامه  اصالح به موجب ۶

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  ۹/۹/۱۳۸۸

 جمهور رییس

 برای  غذا   غیرمستقیم  یا   مستقیم  روزانه  هزینه  کمک:  الف

 روز  در  ساعت (  ۸)  حداقلها  آن  کار  ساعت   که  کارمندانی

  معادل   اجرایی  دستگاه  مجاز  مقام  باالترین  تشخیص  با  است،

 روز   در  غذایی  وعده  یک  برای  ریال(  ۱۸۰۰۰)  هزار  هجده

 .شود می تعیین

 برای  کودک  مهد  غیرمستقیم  یا   مستقیم  هزینه  کمک:  ب

 ماهانه   هستند  سال  شش  زیر  فرزند  دارای  که  اناث  کارمندان

 تا   حداکثر)  کودک  هر  ازای  به  ریال(  ۳۰۰۰۰۰)  هزار  سیصد

 .۶شود می تعیین( فرزند سه

 ذهاب  و  ایاب  مستقیم   غیر  یا  مستقیم  هزینه  کمک:  پ

  ساعت (  ۴۴)  که  دولت  کارمندان (  آمد  و  رفت   سرویس)

  سازمانی   سرویس  از  آنکه  به  مشروط  کنند می  کار  درهفته 
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 هزار  پنجاه  و  چهارصد  میزان  به  درتهران  ننمایند،  استفاده

 نفر   پانصدهزار  دارای  شهرهای   برای  و  ریال(  ۴۵۰۰۰۰)

 ریال(  ۳۰۰۰۰۰)  سیصدهزار  میزان  به  باالتر  و  جمعیت

 کمک   این  پرداخت   شهرها   سایر  مورد  در.  شود می  تعیین

 توسعه  معاونت   تأیید  و  دستگاه  پیشنهاد  به  منوط  هزینه

 شورا   تصویب   و  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 . بود  خواهد

 نیمه  صورت  به  قانونی  مجوزهای  براساس  که  کارمندانی

 موظف   ساعات  یا   دارند،   اشتغال   خدمت   به  وقت پاره  یا  وقت

 تشخیص   با   ،باشدمی  هفته  در  ساعت (  ۴۴)  از  کمتر  آنان   کار

 از  هفتگی  کار  ساعات  تناسب   به  توانندمی  اجرایی  دستگاه

 . گردند برخوردار هزینه کمک این

  غیرمستقیم  و  مستقیم   رفاهیهای  کمک  سایر  پرداخت   -ت

 ابالغ  تا   ۱۳۸۸  سال  از  ماه  هر  برای(  فوق  موارد  استثناء  به)

  خواهد  توسعه  شورای  تصویب   به  که  مربوط  دستورالعمل

 میانگین(  ۱۲/۱)  با   معادل  و  مصوب  اعتبارات  درحد  رسید

 . باشدمی پرداخت  قابل ۱۳۸۷ سال  رفاهیهای کمک

 دستورالعمل  این  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  هماهنگی  -ث

 رییس  انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   عهده  به

 . بود  خواهد  جمهور

 

 ریمک  قرآن  حاقظان   استخدامی  و  اداری  امتیازات   اختصاص

 جمهور( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  ۱۳۹۰/ ۱۴/۶  مورخ  ۱۳۷۳۶/۲۰۰  شماره  )بخشنامه 

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

 و  مدیریت   توسعه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا   ۱۳۹۰/ ۲۲/۵

 ترویج  و   اشاعه  راستای  در  جمهور،  رییس   انسانی   سرمایه 

  قرآنی،  علوم   فراگیری  جهت   در  انگیزه  ایجاد  و  قرآنی  فرهنگ 

 موضوع)  کریم  قرآن  حافظان   برای  پیوست   شرح  به  امتیازاتی

 عالی  شورای  ۹/۱۳۸۴/ ۸  مورخ  ۵۷۳جلسه   مصوبه   ۳  ماده

 .گرددمی  ابالغ  اجرا  جهت   که  نمود   تصویب (  فرهنگی   انقالب

 مصوبه   ۳  ماده  موضوع )   قرآن  حفظ(  ۴تا   ۱)   درجات  -۱

 ، (فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ۱۳۸۴/ ۸/۹  مورخ  ۵۷۳جلسه

 بند  این  موضوع  جدول  مشاغل  احراز  شرایط  در  که

 زیر   شرح  به  استخدامی  ارزش   دارای  شده،  بینیپیش

 :باشد می

 دکترا تحصیلی مدرک با  همتراز قرآن، حفظ( ۱) درجه  -

 تحصیلی   مدرک  با   همتراز  قرآن،   حفظ (  ۲)  درجه  -

 لیسانس فوق

 لیسانس   تحصیلی  مدرک  با   همتراز  ،قرآن   حفظ(  ۳)  درجه   -

 فوق   تحصیلی  مدرک  با   همتراز  ،قرآن  حفظ(  ۴)  درجه   -

 دیپلم 

 شرایط  در  که  مشاغلی  در  قرآن  حفظ  پنج  درجه  -تبصره

 گواهینامه   بودن  دارا   شرط  به  شده  بینیپیش  دیپلم  آن  احراز

  دیپلم   همتراز  استخدامی  لحاظ  از  متوسطه  اول  دوره  پایان

 باشد می

 شغل   قرآن  درجات

 رسته) امورتربیتی ریزی برنامه کارشناس  ۳ تا  ۱  درجات

 ( فرهنگی و آموزشی

 رسته) امورتربیتی  ریزیبرنامه کاردان ۴ تا  ۳  درجات

 ( فرهنگی و آموزشی

  و آموزشی رسته) فرهنگی امور  کارشناس  ۳ تا  ۱  درجات

 (فرهنگی

 و  آموزشی رسته) فرهنگی امور  کاردان ۴ تا  ۳  درجات

 (فرهنگی

 ( اجتماعی امور رسته)  دینی امور  کارشناس  ۳ تا  ۱  درجات
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 (اجتماعی امور رسته) دینی امور  کاردان ۴ تا  ۳  درجات

 گروه مربوط تحصیلی هایرشته)  آموزگار  ۳ تا  ۱  درجات

 معلمان  مشاغل بندیطبقه طرح از(   اسالمی معارف

  مربوط تحصیلی هایرشته)  راهنمایی دبیر ۳ تا  ۲  درجات

 معلمان  مشاغل بندیطبقه طرح از(  اسالمی معارف گروه

  مربوط تحصیلی هایرشته) ستان  دبیر دبیر ۳ تا  ۲  درجات

 معلمان  مشاغل بندیطبقه طرح از( اسالمی معارف گروه

  هایرشته) مدارس  تربیتی امور مربی ۳ تا  ۱  درجات

 بندیطبقه طرح  از(  اسالمی معارف گروه مربوط تحصیلی

 معلمان  مشاغل

( ۵ت۱)   درجات  دارای  قرآن  حافظان   مکتسبه   امتیاز  به  -۲

  اجرایی   هایهدستگا   در  استخدامی  آزمون   در   قرآن  حفظ

 در   میزان،  همین  به  و  عمومی  امتحان  در  امتیاز  درصد(  ۱۰)

 تخصصی   مصاحبه  یا   تخصصی  مسابقه  یا   تخصصی  امتحان 

 .شد خواهد اضافه

 دارای  که  قرآن  حفظ(  ۳)  و (۲)  ،(۱)  درجه  دارندگان   -۳

 از   باشندمی  تصدی  مورد  شغل  با   مرتبط  تحصیلی  مدرک

 بار  یک  برای(  مورد  حسب )  گروه  یا   طبقه  یک  ارتقا   امتیاز

 گردند می مند بهره  خدمت   مدت طول  در

  غیر   تحصیلی  مدرک   دارای  که(  ۳)درجه  قرآن  حافظان  -۴

 تعجیل   سال  یک   از  باشند می  تصدی  مورد  شغل   با   مرتبط

 سال(  ۲)  ،(۲)  درجه  ، (مورد  حسب)  گروه  یا   طبقه  ارتقا   در

 خدمت  مدت   طول  در  بار   یک  برای  سال (  ۳)   ،(۱)  درجه   و

 . گردندمی مند بهره

 شماره   بخشنامه  موضوع  قرآن  حافظان  مندی  بهره  -تبصره

 و   مدیریت   سازمان  ۲۹/۵/۱۳۸۱  مورخ   ط ۹۶۸۶۰/۰۶

 در   فوق  بخشنامه  امتیازات  از(  سابق)  کشور  ریزیبرنامه

 استفاده   از  مانع  شوند(  ۴)  و(  ۳)  بندهای  مشمول  که  صورتی

 . باشدنمی مذکور بندهای امتیارات از

دهکردی  فروزنده الل لطف  

 

  عملکرد ارزیابی -یازدهم فصلمربوط به مقررات 

 ( 82و ) (81) موادمقررات 

 کشوری   خدمات   مدیریت قانون (  ۸۲)  و ( ۸۱)  مواد  اجرایی   نامهآیین 

 ( وزیران  هیأت  ۱۳۸۹/ ۱/ ۱۴  مورخ   ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷  شماره  تصویبنامه ) 

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 معاونت   پیشنهاد   به  بنا  ۱۳/۱۰/۱۳۸۸  مورخ  جلسه  در

 استناد   به  و  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 مصوب  - کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  ۸۲  و  ۸۱  مواد

  شماره  تصویبنامه(  ۱)  بند   "ط"  جزء  رعایت   با   و  - ۱۳۸۶

  اجرایی   نامهآیین  ۱۰/۱۳۸۶/ ۱  مورخ  ه۳۸۸۵۶ت/۱۵۸۸۹۵

 . نمودند موافقت  ذیل شرح  به را یادشده مواد

 کشوری  خدمات  مدیریت   اجرایی  هایهدستگا   کلیه  - ۱  ماده 

 :موظفند 

 قانونی  تکالیف   چارچوب  در  را  خود  راهبردی  برنامه  -الف

  اهداف   تعیین  با   را  ساالنه  عملیاتی  هایبرنامه  و  نموده  تهیه

 .نمایند تدوین راهبردی برنامه راستای در کمی

 واحدهای  گرفتن  نظر  در  با   را  عملکرد  ارزیابی  نظام  -ب

 سطح  سه  در  وابسته  هایسازمان  و  مؤسسات  استانی، 



 شناسنامه قانون|  ۳۰۰

 عمومی   های شاخص  مبنای  بر  و  کارکنان  و  مدیران  سازمان،

 .نماید مستقر اختصاصی و

  بر   کارکنان  و  مدیران   عملکرد   ارزیابی  فرآیند  و  نحوه:  تبصره

 توسعه  معاونت  سوی  از  که  بود  خواهد  دستورالعملی  اساس 

 . گرددمی ابالغ جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 سازمان،  سطوح  در  را  عملکرد  مقابل   در  پاسخگویی  نظام  -ج

  کارکنان،   که  طوری  به  نماید،  مستقر  کارکنان  و  مدیران 

  وظایف  و  قانونی  تکالیف  چارچوب  در   سازمان  و  مدیران 

 مافوق،   مسؤولین  مقابل  در  خود  عملکرد  پاسخگوی  محوله

 .باشند ذینفعان دیگر  و ذیصالح   مراجع

  ستاد،  سطوح   در   را  عملکرد  هایهداد  آوریجمع  نظام  -د

  مشخص  بندیزمان  با   وابسته  مؤسسات  و  ها سازمان  استان،

 .نمایند مستقر  منسجم  و یکپارچه صورت به

 طوری  به.  نمایند  مستقر  را  عملکرد  هایهداد  تحلیل  نظام   -ه

 نحوی  به   دانش  و  اطالعات  به   خام  هایهداد  تبدیل  که

 در  شده  حاصل  دانش  بکارگیری  زمینه  که  پذیرد  صورت

 . شود  فراهم  کارکنان   و  مدیران  سازمان،  عملکرد  بهبود   جهت 

 نحوی   به  را  عملکرد  ارزیابی  نتایج  از  استفاده   وکار  ساز   -و

  مشکالت   و  موانع  ضعف،  نقاط  رفع  ضمن   که  نمایند  فراهم

 عملکرد   بهبود  و  وریبهره  ارتقای  زمینه  موجود،  وضعیت

 .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان،

 تدوین  به  نسبت   عملکرد  مدیریت   نظام  فرآیند  اساس   بر  -ز

 و  عمومی  هایشاخص  ابعاد  در  خودارزیابی   گزارش 

  و   ها برنامه  اهداف  تحقق  میزان  و  نموده  اقدام  اختصاصی

 توسعه   معاونت   به   منظم  و  ایدوره  صورت  به  را  وریبهره

 . نمایند  ارایه انسانی سرمایه و مدیریت

  در  را  هدستگا   عملکرد  مدیریت   نظام  اجرایی  فرآیند  -ح

 در  مستقر  عملکرد  مدیریت  نظام  جامع   سامانه   راستای 

  جمهور   رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت

 همزمان  نظارت  و  ارتباط  امکان  که  نحوی  به  نمایند  مکانیزه

 واحدهای   با   دستگاه  ستاد  همچنین  و  دستگاه  با   معاونت

 .گردد فراهم وابسته مؤسسات و  استانی

  و  عملکرد  ارزیابی)  دستگاه  عملکرد   مدیریت   دفاتر:  تبصره

  دستگاه   مقام  باالترین  نظر  زیر  که(  شکایات   به  پاسخگویی

 مدیریت   نظام  اجرای   و  استقرار  مسؤولیت   نمایند،می  فعالیت 

 . دارند عهده به را عملکرد 

 و  عملکرد  مدیریت   نظام  چارچوب  در  ها استانداری  - ۲  ماده 

 توسعه   معاونت   سوی   از   که  هایی دستورالعمل  اساس   بر

 شود،می  ابالغ  جمهور   رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

  ضمن  و  قرارداده  ارزیابی  مورد  را  استان  اجرایی  هایهدستگا 

  و   ها ریزیبرنامه  در  حاصله  نتایج   از  برداریبهره

 توسعه  معاونت  به  را  مربوط  گزارش   ها،گیریتصمیم

 .نمایند ارسال جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   تکالیف  -۳  ماده 

 جمهور   رییس

 عملکرد  ارزیابی   عمومی  هایشاخص  و  محورها  -الف

  همراه   به   استانی  و  ملی  سطح  دو  در  را  اجرایی  هایهدستگا 

 های هدستگا   همکاری  با  ها شاخص  و  محورها  اهمیت   ضریب 

 تا   حداکثر  و  نموده  تدوین  استانی  و  ملی  سطح  در  اجرایی

 به  آتی  سال  عملکرد   ارزیابی  برای  سال   هر  ماهبهمن  پایان

 . نماید ابالغ هااستان و اجرایی هایهدستگا 

  عملکرد،   ارزیابی   اختصاصی  های شاخص  محورها،   -ب

  استانی  هایبرش   و  عملکرد  استاندارد   اهمیت،  ضریب

  همکاری   با   را  اجرایی  هایهدستگا   سوی   از  شده  پیشنهاد

 تدوین  جمهور  رییس  راهبردی   نظارت  و  ریزیبرنامه  معاونت

 برای   سال   هر  ماهبهمن  پایان  تا   حداکثر  و   نموده  نهایی

 ابالغ  دستگاه  به  آتی  سال  بودجه  اختصاص  و  عملکرد   ارزیابی

 .نماید نظارت آنها  اجرای بر و

 ها شاخص  ابالغ  از  بعد  ساالنه  بودجه  تصویب  چنانچه :  تبصره

 ابالغ  ها دستگاه  به  متعاقباً  احتمالی  های مغایرت  شود،  انجام

 .شد  خواهد
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 دو   در  را   اجرایی  هایهدستگا   عملکرد  ارزیابی  گزارش   -ج

  تحلیل   و  بررسی  اختصاصی  و  عمومی  هایشاخص  بعد

  از   پس  را   ها دستگاه  عملکرد   ارزیابی  جامع  گزارش   و   نموده

 ارایه   اسالمی  شورای  مجلس   و  جمهور  رییس  به  تدوین

 .نماید

 نظارت،   هدف   با   را  عملکرد  مدیریت   نظام   جامع  سامانه  -د

 اجرایی،  هایهدستگا   عملکرد  از  گیریگزارش   و  پیگیری 

 . نماید مکانیزه

  نظام  استقرار  نحوه  به  مربوط  اجرایی  هایدستورالعمل  -ه

  را   اجرایی  هایهدستگا   در(  یازدهم  فصل)  عملکرد  مدیریت

 . نماید  ابالغ  نامهآیین  این  تصویب   از  پس  ماه  سه   مدت  ظرف

 میزان  تعیین  منظور  به   را  مناسب  اجرایی  سازوکار  -و

 جهت  در  آنها   تشویق  نحوه  و  اجرایی  هایهدستگا   موفقیت

 خدمات   مدیریت  قانون  ۶۸  ماده  ۶  ردیف  ب   بند  اجرای

 . نماید فراهم کشوری 

 از   درصد  هشتاد  تحقق  به  موفق   که  مدیرانی  -۴  ماده 

 منابع   محل  از   شوند   منابع  در  جوییصرفه  و  کیفی  شاخص 

 ماده (  ۶)  و(  ۵)   بندهای  العادهفوق  توانند می  جوییصرفه

 اساس   بر  را  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون(  ۶۸)

  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت   دستورالعمل

 .نمایند پرداخت   جمهور  رییس

  رییس   راهبردی  نظارت  و  ریزی برنامه  معاونت   -۵  ماده 

 هر   سرانه  هزینه  یا   هافعالیت   شده  تمام  قیمت  جمهور 

 .کرد خواهد  اعالم و محاسبه را دستگاه

 محترم  مقام   تأیید  به  ۱/۱۳۸۹/ ۹  تاریخ  در  نامه  تصمیم  این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

 جمهور  رییس اول معاون -رحیمی رضا  محمد 

 

 رد ک عمل   مدیریت دفاتر  سازماندهی  ضوابط  و  وظایف 

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۰۹/۱۳۹۱/ ۱۳  مورخ   ۲۱۰/ ۳۶۷۷۳/۹۱  شماره  بخشنامه )

 خدمات   مدیریت   قانون (  ۵)  ماده  مشمول  هایهدستگا   لیهک

 شوری ک

 شماره   نامهتصمیم(  ۱)  ماده(  ح)  بند   تبصره  اجرای  در

 عضو  محترم  وزیران   ۱۳۸۹/ ۱۴/۱  تاریخ  ۴۴۳۲۷/ ۴۲۲۵

  نامه آیین)  کترونیکال  دولت  و   اجتماعی  امور  میسیونک

( شوریک   خدمات  مدیریت   قانون  ۸۲  و  ۸۱  مواد  اجرایی

 پاسخگویی   و  رد کعمل  ارزیابی  دفاتر"  عنوان  اصالح  موضوع 

 بخشنامه   این  ، "ردکعمل  مدیریت   دفاتر"  به  "ایات کش  به

 تاریخ   ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱  شماره  بخشنامه  جایگزین

 واحدهای سازماندهی ضوابط  و  وظایف موضوع ،۴/۳/۱۳۸۲

 .گرددمی  ورکمذ

 وظایف  -۱

 عملکرد   ارزیابی -۱-۱

 دستگاه   سطح  در   ردکعمل   مدیریت   جامع   نظام  استقرار.  ۱

 بر(  کارمندان  و  مدیران  سازمان،  سطح؛  سه  بر  مشتمل)

 و  شوریک  خدمات  مدیریت  قانون  یازدهم  فصل  اساس 

 مربوط   هایدستورالعمل و ها نامهآیین اجرای

 های برنامه  و  راهبردی  برنامه  تدوین  و   تهیه  در   اریک هم.  ۲

 یهاشرکت   و  مؤسسات  ها،سازمان  دستگاه،  ساالنه  عملیاتی

 . واحد مدیریت  اعمال طریق از استانی واحدهای و وابسته

 ارزیابی   نظام   اجرای  بر  نظارت  و  گیریپی  هماهنگی،.  ۳

  نظر   در  با   کارمندان  و  مدیران  سازمان،  سطح  در  رد کعمل
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 و  وابستهی  ها شرکت   و  مؤسسات  ها،سازمان  گرفتن

 .استانی واحدهای

 هایشاخص  تدوین   و   تهیه  منظور   به   الزم  ریزیبرنامه.  ۴

  ها، سازمان  دستگاه،  ردکعمل  ارزیابی   معیارهای   و  اختصاصی

 سه   در  استانی   واحدهای   و  وابسته  یهاشرکت   و  مؤسسات

 .کارمندان و  مدیران  سازمان، سطح

  در   دستگاه  ارزیابی  خود  گزارش   آوریجمع  و   مدیریت .  ۵

 تحقق   میزان  اعالم  و  اختصاصی  و  عمومی  هایشاخص  ابعاد

 به   منظم  و  ای دوره  صورت  به  وریبهره  و  برنامه  اهداف

 .ذیربط مراجع سایر و  دستگاه مقام باالترین 

  از   استفاده  برای  الزم  هایگیریپی  و  تمهیدات  انجام.  ۶

  مؤسسات   ها،سازمان  دستگاه،  توسط  ردکعمل  ارزیابی  نتایج

 ضمن   هک   نحوی  به  استانی  واحدهای  و  وابسته  یهاشرکت   و

 ارتقای   زمینه   موجود،  الت کمش   و  موانع  ضعف،  نقاط  رفع

  کارمندان   و  مدیران  سازمان،  ردکعمل  بهبود  و  وریبهره

 . شود فراهم

 رد کعمل  مدیریت   نظام  اجرای  فرآیند  نمودن  انیزهکم.  ۷

 ردکعمل  مدیریت  نظام  جامع  سامانه  راستای  در  دستگاه

 انسانی سرمایه  و   مدیریت   توسعه  معاونت  در  مستقر 

 نظارت  و   ارتباط  انکام :  اوال  هک  نحوی  به  جمهوررییس

  یهاشرکت   و  مؤسسات  ها،سازمان  با   دستگاه  ستاد  زمان هم

 ارتباط  انکام:  ثانیا   شود،  فراهم  استانی  واحدهای  و  وابسته

 مدیریت  توسعه  معاونت   در  مستقر  سامانه  زمانهم  نظارت  و

 .گردد   فراهم  دستگاه  ستاد  با   جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و

 بر   ارمندانک  و  مدیران  واحدها،  ردکعمل  تحلیل  و  تجزیه.  ۸

 در   حاصله  نتایج  اعمال  و  شده  انجامهای  بازرسی  اساس 

 . آنها  عملکرد   ارزیابی

 امور  انجام  و  کارمندان  عملکرد  ارزیابی  کمیته  تشکیل.  ۹

 .کمیته دبیرخانه عنوان به مربوط

 بازرسی -۲-۱

 مستمر،   بازرسی  هایبرنامه  اجرای  و   تنظیم  و  تهیه.  ۱

  دستگاه،   استانی  و  ستادی  واحدهای  از  موردی  یا   و  ای دوره

 واحدهای   و  وابسته  یهاشرکت   و  مؤسسات   ها،سازمان

 اقدام  ”ردک عمل  مطابقت“  میزان  سنجش  برای   استانی 

 و  ضوابط   ها،دستورالعمل  ها،برنامه  اهداف،  با   نندگانک

 .دستگاه ارزیابی موردهای شاخص

 میزان  سنجش   و  ارمندانک  و  مدیران   رد کعمل  از  بازرسی.  ۲

  و  مدیران  برخورد  نحوه  و  مختلفهای  واحد  از   مردم  رضایت

 . رجوع ارباب با  کارمندان

  ایفای   و   شورک  لک  بازرسی  سازمان   با   ارتباط  برقراری.  ۳

  بازرسی  سازمان  یلکتش  قانون  ۱۲  ماده   در  مندرج  وظیفه

 در  اساسی  قانون  ۹۰  و   ۸۸  اصول  میسیون ک  شور،ک  لک

 وها  دستگاه  سنجی  نظرهای  واحد  و  اسالمی   شورای  مجلس

 .مطبوعات و جمعی  هایهرسان

های بازرسی  طریق  از  اداری  مفاسد  و  جریان   سوء   شفک.  ۴

 مقام  باالترین  به  الزمهای  گزارش   ارائه  و  پنهان  و  ارکآش

 . ذیربط مراجع سایر  و دستگاه اجرایی

 اداری  سالمت   میزان  سنجشهای  شاخص  تدوین  و  تهیه.  ۵

 .ذیربط مراجع به ارایه و آن سالیانه  گیری اندازه و دستگاه

 سامد  بستر در مردمی ارتباطات -۳-۱

 دستگاه،   سطح   در   مردمی  ارتباطات   نظام  استقرار.  ۱

 واحدهای   و  وابسته  یهاشرکت   و  مؤسسات   ها،سازمان

  خدمات  مدیریت   قانون   پنجم  و  سوم   فصل  اساس   بر  استانی 

 . ایاتکش به پاسخگویی مدیریت  نظامنامه و کشوری 

(  سامد) دولت   و   مردم  ارتباط  الکترونیکی   سامانه  استقرار.  ۲

 وابسته   یهاشرکت   و  مؤسسات  ها، سازمان  دستگاه،  سطح  در

 ارتباط   نمودن   فراهم  و   شهرستانی  و   استانی  واحدهای  و

  نمودن   روزآمد  و  متبوع  دستگاه  هایاتوماسیون  سایر  با  سامد

 .آن

 تعامل  و  ارتباط  برقراری  جهت   الزم  تمهیدات  بینی پیش.  ۳

 از  مردمی  موارد  دریافت   و  دستگاه  و   مردم  بین  سویه  دو
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  و  گزارش   ایده،  طرح،  پیشنهاد،   شکایت،  درخواست،:  قبیل

  مقامات  با   مردم  چهره  به   چهرههای  مالقات  در  تشکر  و   تقدیر

 بستر  در  حضوری غیر  و حضوری مراجعه یا  و  دستگاه عالی

 شده   ارائه  خدمات  اطالعات  به  دسترسی  امکان  ایجاد  و  سامد

 جمهوری   ریاست   مردمی  ارتباطات  مرکز  برای  متقاضیان  به

 .سامد و

 وتحلیل  تجزیه  و  ماهه  سه  مقاطع  در  ایات کش  بندی  جمع.  ۴

  اجرایی   مقام  باالترین  به  گزارش   ارائه  و  ایاتکش  بروز  علل

 . ذیربط مراجع سایر  و دستگاه

 وظایف  سایر  -۴-۱

 موضوعات   با   ارتباط  در  الزم   تحقیقات  و  مطالعات  انجام.  ۱

 به   رسیدگی   و  پاسخگویی  رد،کعمل  ارزیابی  و  مدیریت

 ارایه   و  دستگاه  در  بازرسی   و(  مردمی  ارتباطات)شکایات 

 .الزم پیشنهادهای

  رد، کعمل  ارزیابی  هایبرنامه  اجرای  حسن  بر  نظارت.  ۲

 و (  مردمی  ارتباطات)شکایات   به  رسیدگی  و  پاسخگویی

  ی هاشرکت   و  مؤسسات  ها،سازمان  دستگاه،   در  بازرسی 

  شده انجام هایارزیابی تحلیل و استانی واحدهای و  وابسته

 .الزم پیشنهادهای ارایه و

 واحدهای  ارشناسانک  مستمر   توانمندسازی  و  آموزش .  ۳

 و   موسسات  ها، سازمان  دستگاه،   عملکرد  مدیریت

 واحد  اریکهم  با   استانی  واحدهای  و   وابستهی  ها شرکت 

 مراجع  سوی   از  ابالغی  ضوابط  اساس   بر  دستگاه  آموزش

 . ذیربط

 موضوعات   با   ارتباط  در  موردی  و  ادواریهای  گزارش   تهیه.  ۴

 شکایات  به  رسیدگی  و  پاسخگویی  رد،کعمل  ارزیابی 

 مقام  باالترین  اطالع  برای  بازرسی  و (  مردمی  ارتباطات)

 . ذیربط مراجع سایر  و دستگاه اجرایی

 واصله  هایهپروند  و  مدارک  و  اسناد  ها،شکواییه  بررسی.  ۵

  اعالم   و  مقررات  و  قوانین   به  توجه  با   نظارتی  مراجع  از

 .گزارش 

 رد، کعمل ارزیابی  هایبرنامه  چارچوب  در  امور  سایر  انجام.  ۶

 و (  مردمی  ارتباطات)شکایات   به  رسیدگی  و  پاسخگویی

 . گرددمی ارجاع ذیربط مراجع طرف  از که بازرسی 

 سازمانی   ساختار  تنظیم   ضوابط   - ۲

 یکی  عنوان  به  آن   جایگاه  و  سازمانی  واحد   این  سطح  -۱-۲

  دستگاه  مقام   باالترین  زیرمجموعه  سازمانی  واحدهای  از

 در  توانندمی  ذیربط  هایهدستگا .  گرددمی  تعیین  اجرایی

 ل ک   مدیر  و(  سازمان  رئیس)وزیر  مشاور“  عنوان  از  آن  رأس 

  مجموعاً  عنوان   این  صورت  این  در.  نندک  استفاده   ” دفتر

 .بود خواهد  سازمانی پست  کی معرف

 های هدستگا   بازرسی،  و  نظارت  وظایف  انجام  برای  -۲-۲

 تحت   را  ”بازرس ”   سازمانی  پست   تعدادی  توانندمی  اجرائی

  ” دستگاه  رئیس  ویژه  بازرس “    یا   ”وزیر  ویژه  بازرس “   عنوان

  پیشنهاد   با  بازرسین  این  صورت  این  در  هک  نمایند  بینیپیش

  دستگاه  مقام  باالترین   یا   وزیر  تایید   و  عملکرد   مدیریت   واحد

 . گردندمی منصوب و تعیین

 ردکعمل  مدیریت   واحدهای  وظایف  اهمیت   به  توجه  با  -۳-۲

 وضعیت  از  اطالعات  ارائه  درها  واحد  این  موثر  نقش  به  نظر  و

  در   ردکعمل   مدیریت   واحد  مدیر  ذیربط،  مسئولین  به  دستگاه

 . نمایدمی ت کشر معاونین شورای  جلسات 

 ردکعمل  مدیریت   واحدهای  سازمانی  یهاپست   -۴-۲

 یهاپست   محل  از  دستگاه  هر  وظایف  حجم  با   متناسب 

 نیاز   صورت  در  و  شودمی  بینیپیش  قبلی  واحدهای  سازمانی

 مازاد   یهاپست   محل  از  جدید،  سازمانی  یها پست   ایجاد   به

 . شد خواهد تامین نیاز مورد  یهاپست  واحدها، سایر

 در  ردکعمل   مدیریت   وظایف  به  مربوط  سازمانی  سطح  -۵-۲

های  سازمان  و  وزارتخانه  به  وابسته  سازمانهای  و  موسسات

  ۱۶۷۳۹۳/۱۰۱  شماره  بخشنامه  ضوابط  موضوع)  مستقل 

 :بود خواهد ذیل لکش به( ۱۳/۹/۱۳۸۱ مورخ
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 ثرکحدا  ”الف  گروه“  موسسات  در  سازمانی   سطح.  ۱

 مشاور   عنوان  از  آن  راس   در  توان می  و  باشدمی  ”مدیریت “

 . نمود استفاده مدیر و ( موسسه یا ) سازمان   رئیس

 تعیین  گروه   ،”ب  گروه“  موسسات  در   سازمانی  سطح.  ۲

 رئیس  مشاور  عنوان  از  آن   راس   در  توانمی  و  گرددمی

 . نمود استفاده گروه رئیس و( یاموسسه) سازمان 

 وظائف   انجام   برای  ”ج  گروه“  موسسات  در  سازمانی  سطح.  ۳

 عنوان   تحت   سازمانی  پست   کی  حد  در  ردکعمل  مدیریت

  مقام  باالترین  حوزه  در  هک  باشدمی  ” موسسه   رئیس  مشاور“

 .گرددمی بینیپیش دستگاه

 سازمانی   یها پست   محل  از  الزم  سازمانی ی  هاپست 

 ایجاد  به  نیاز  صورت  در  و  شود می  بینیپیش  قبلی   واحدهای

 سایر   مازاد  یهاپست   محل  از  جدید  سازمانی  یهاپست 

 .شد خواهد تامین نیاز مورد یها پست  واحدها، 

 اینگونه   وظایف   با  ماهیت   لحاظ  از  هک  وظایفی  سایر  -۶-۲

 سه   وظائف  به  تواندمی  دارند  سنخیت   و  مناسبت   واحدها

 اضافه (  ۱-۴)  و (  ۱-۳)   ،(۱-۲)   ،(۱-۱)  بندهای  موضوع  گانه

 .گردد

 این   موضوع  واحدهای  سازمانیی  ها پست   تنظیم  در  -۷-۲

 شمارههای  بخشنامه  میک  ضوابط  رعایت  دستورالعمل،

  ۱۶۷۳۹۳/۱۰۱  شماره  و  ۲۵/۲/۱۳۸۱  مورخ  ۲۸۲۱۶/۱۰۵

 .است الزامی ۱۳/۹/۱۳۸۱ مورخ

  اداری تحول و نوسازی  معاون - بزرگیان احمد

 

 ارمندان ک  رد ک عمل   ارزیابی  اجرایی  دستورالعمل  از  ابهامات   برخی   رفع 

 ( جمهور رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۷/۱۳۹۱/ ۸  مورخ   ۲۱۰/ ۲۹۲۴۳/۹۱  شماره  بخشنامه )

  قانون (  ۵)  ماده  مشمول  اجرایی  هایهدستگا   به  بخشنامه

 شوریک خدمات مدیریت

 ۲۲/۵/۱۳۹۰  تاریخ  ۱۱۹۴۲/۲۰۰  شماره  بخشنامه  پیرو

 به   نظر(  ارمندانک  ردکعمل  ارزیابی   اجرایی  دستورالعمل)

 اداری   تحول  میتهک  خصوص  در  اجرایی  هایهدستگا   ابهامات

  اعالم  را  زیر  موارد  دستورالعمل،(  ۲)  ماده   کی  تبصره  موضوع

 :داردمی

 با  ارتباط  در  ورکمذ  دستورالعمل(  ۶)   ماده  به  توجه  با   -۱

 ایات کش  به  پاسخگویی  و  ردکعمل  ارزیابی  دفاتر  مسئولیت 

 و   اجرا  خصوص  در  اجرایی  هایهدستگا (  ردکعمل   مدیریت )

 ارزیابی   میتهک»  به  ورکمذ  میتهک  دستورالعمل،  بر  نظارت

 به  آن  اعضای  و  یافته  عنوان  تغییر  «ارمندانک  رد کعمل

 تحول   میسیونک   یا   و  شورا  تصویب   و  ورکمذ  دفاتر  پیشنهاد

 .شد خواهد تعیین دستگاه اداری

 رد کعمل  ارزیابی   دفاتر   توسط  نظارت  و  اجرا  از  منظور  -تبصره

 شامل؛  ، (ردکعمل  مدیریت )  ایات کش   به  پاسخگویی   و

  تصویب  و  تعیین  نظارت،   ریزی،برنامه  گذاری، سیاست 

 و   اریکهم  با )  ارمندانک  رد کعمل  ارزیابی  هایشاخص

 . باشدمی( واحدها  ت ک مشار

 و  کمدار  نهایی  تأیید  و  بررسی  بر  عالوه  ورکمذ  میتهک  -۲

 به   نسبت   ارمندان،ک  رد کعمل  ارزیابی   به  مربوط  مستندات

  امتیاز   خصوص  در  ارمندانک  سوی  از  اعتراضی  موارد  بررسی

  اتخاذ  را  نهایی  تصمیم  و  نموده  اقدام  شده  سبک  ارزیابی 

 .نمود  خواهد

  ور،کمذ  میتهک   در  ارمندانک  نهایی   امتیاز  تعیین  از  پس   -۳

  به  پاسخگویی  و  ردکعمل   ارزیابی  دفاتر  در  مربوط  سوابق

 دبیرخانه   عنوان  به  دستگاه(  ردکعمل  مدیریت )  ایات کش

 ارگزینی ک   پرونده  در  درج  جهت   نیز  نتیجه  و  نگهداری  میتهک
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 جمله   از  مربوطه  واحد   به  قانونی  مزایای  اعطای  و  ارمندانک

 .شد  خواهد ارایه دستگاه متناظر واحد یا و اداری امور

  اداری تحول و نوسازی  معاون - بزرگیان احمد

 

 ملی  های هدستگا  در  عملکرد   مدیریت نظام   سامانه   استقرار 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۱/۱۳۹۰/ ۲۶  مورخ   ۲۰۰/ ۹۰/ ۳۰۳۸۳ بخشنامه )

های سازمان  رؤسای   و   جمهور  رییس  معاونان  وزرا،  تمامی

 جمهور  رییس به وابسته

  ، ۱۳۹۰/ ۱۱/۲  مورخ   ۱۶۴۲۹/۹۰/۲۰۰  شماره  بخشنامه  پیرو

 با   دولت،  عملکرد  مدیریت   جامع  سامانه  استقرار  موضوع 

 منظور  به   و  معاونت   این  در  مذکور  سامانه  استقرار  به   توجه

  ابعاد در کشور اجرایی هایهدستگا  عملکرد گزارش  دریافت

 وب،  تحت   و  مکانیزه  صورت  به  اختصاصی   و  عمومی 

  امور   با   هماهنگی  طریق  از  فرمایید  دستور  است   خواهشمند

 ها، ویژگی  با   مربوط  افزار  نرم  معاونت،  این  عملکرد  مدیریت

  پیوست  متن  شرح  به  شده  ذکر  فنی  مشخصات  وها  قابلیت 

 و  عملکرد  ارزیابی  واحد  در  جاری   سال   پایان  تا   حداکثر 

 سازمان   یا   معاونت   وزارتخانه،  آن  شکایات   به  پاسخگویی

 از  پس  و   یافته  استقرار  و  نصب   جمهور  رییس  به  وابسته

ی هاشرکت   و  مؤسسات  ها،سازمان  برای  کاربری  کد  تعیین

 سال   عملکرد   گزارش   استانی،  واحدهای  همچنین  و  وابسته

  از   برداری  بهره  ضمن  و  تجمیع  افزار  نرم  طریق  از  ۱۳۹۰

  معاونت  این  به  نیز   آن  خروجی  دستگاه،  ستاد  در  آن  نتایج

 .گردد

 مبلغ )  یکساله   پشتیبانی  و   آموزش   نصب،  هزینه

 پرداخت  نصب   از  پس  که  باشدمی  ( ریال  ۹۰.۰۰۰.۰۰۰

 .گرددمی

دهکردی  فروزنده اله لطف

 

 ۱۴۰۱سال    یید رجای جشنواره شه 

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار   ۰۲/۱۴۰۱/ ۲۷مورخ   ۱۲۶۰۶)بخشنامه شماره  

دستگا  به  سازمان   ها استانداری،  ییاجرا  هایهبخشنامه  و 

 هااستان یزیرت و برنامهی ریمد

  "و موثر به مردم  یخدمت صادقانه، انقالب"م  یبه منظور تکر

ر یو تقد  ییران و شناسایا  یاسالم  یدر نظام مقدس جمهور

ف یبه ملّت شر  یبرتر در عرصه خدمتگزار  هایهاز دستگا 

نهاد  رانیا عملکرد   ی سازنهیو  بهبود  و  ارتقاء  فرهنگ 

(  ۸۱مواد )  یینامه اجرانییو به استناد آ  ییاجرا  هایهدستگا 

 یها و دستورالعمل  یت خدمات کشور ی ری( قانون مد۸۲و )

ارز  ییاجرا خصوص  در  و   یاب یمربوط  ساختار  عملکرد، 

مرکز یوظا  ستاد  ستادها یف  استان   یدستگاه  ی ،   ی و 

شه رجا یجشنواره  ز  ۱۴۰۱سال    یید  شرح  ابالغ  یبه  ر 

 شود:یم

 یی د رجا یجشنواره شه ی الف( ستاد مرکز

مرکز شه  یستاد  رجا یجشنواره  مسئول  یید  معاون ی با  ت 

کشور و   یو استخدام  یس سازمان ادارییجمهور و ر  سییر

عضو  ایبا  معاونان  برخیت  و  سازمان  معاونان   ی ن  از 

  ی ت دولت ی رینظران مدربط و صاحب یذ  ییاجرا  هایهدستگا 
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کشور   یو استخدام  یل در سازمان اداریذ  ی ها ت یبا مأمور 

 شود:یل میتشک

۱  .( حداکثر  ب۲انتخاب  از  دستگاه  وزارتخانهی(  و ن  ها 

ز  یها سازمان ریمستقل  نظر  باالترسییر  حائز  ن یجمهور؛ 

ن رشد نسبت به سال گذشته در مجموع یشتر ی ا بی از  یامت

 ؛ یو اختصاص  یعموم یها بعد شاخص دو

وابسته   یها ن سازمانی( دستگاه از ب۳انتخاب حداکثر ).  ۲

از ین امتی ؛ حائز باالترییاجرا  هایهتابعه دستگا   یهاشرکت و  

ن رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد یشتری ا بی

 ؛ یو اختصاص  یعموم یها شاخص

  ین عملکرد در اجرای حائز بهتر  ییانتخاب دستگاه اجرا.  ۳

سال   عنوان    ۱۴۰۱شعار  دانشی تول"با  اشتغال  یبند؛  ان، 

 ؛ "نیآفر

ویجا"  یاعطا .  ۴ مردمیزه  اجرا  "یژه  دستگاه  حائز   ییبه 

 ت مردم؛ ی ن عملکرد در کسب رضا یبهتر

  ین عملکرد در اجرای حائز بهتر  ییانتخاب دستگاه اجرا.  ۵

 ؛ "یسند تحول دولت مردم"

ن عملکرد در موضوع ی حائز بهتر  ییانتخاب دستگاه اجرا.  ۶

 ؛ "یوربهره "

بهتر.  ۷ با  موفق  استاندار  تحقق ی انتخاب  در  عملکرد  ن 

 س جمهور؛ ییر یاستان  یمصوبات سفرها 

  ین عملکرد در اجرای حائز بهتر  ییانتخاب دستگاه اجرا.  ۸

 ؛"ت یمعج  یت از خانواده و جوانی قانون حما "

  ین عملکرد در اجرای حائز بهتر  ییانتخاب دستگاه اجرا.  ۹

 ؛ "جاد اشتغالیل و ای تسه "

اجرا.  ۱۰ دستگاه  بهتر  ییانتخاب  در یحائز  عملکرد  ن 

امر به معروف و "،  "اقامه نماز"،  "ی فرهنگ سازمان  ی ارتقا "

 ؛ "ج فرهنگ عفاف و حجابی ترو"و   "از منکر ینه

مشارکت  یجا "  یاعطا .  ۱۱ موثرتر  "یخبرگانزه  ن یبه 

عملکرد   ی ابیها در ارزافراد و تشکل  یخبرگان   یهامشارکت 

 ؛ ییاجرا یها دستگاه

در    ییرجا   دیجشنواره شه  یرخانه ستاد مرکزیدب:  ۱تبصره  

مد  ارتقایریامور  و  عملکرد  سازمان  یت  سازمان   یفرهنگ 

استخدام  یادار نوساز   یو  معاون  و  است  مستقر    ی کشور 

 ر جشنواره خواهد بود. یسازمان دب یادار

دستگا   یابیارز:  ۲تبصره   نظر   ییاجرا  هایهعملکرد  در  با 

فصل   مفاد  مدیگرفتن  قانون  کشور یر یازده  خدمات  ، یت 

ت خدمات یری ( قانون مد۸۲( و )۸۱مواد )  یینامه اجرانییآ

شماره    ی کشور  ،  ۱۳۸۹/ ۱۴/۱خ  یتار  ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷به 

ارز سال    یاب یبخشنامه  شماره   یابالغ  ۱۴۰۰عملکرد  به 

امت   ۲۰/۰۹/۱۴۰۰خ  یتار  ۵۱۰۸۰ دستورالعمل   ی ازدهیو 

، در قالب  ۱۴۰۰عملکرد سال    یابیارز  یعموم  یها شاخص

جشنواره    یرخانه ستاد مرکزیکه در دب  یتخصص  هایکمیته

 یبرا   ییام و گزارش نها شود انجیل میتشک  یید رجا یشه

 یید رجایجشنواره شه  یدگان به ستاد مرکزیانتخاب برگز

شد خواهد  دستگا .  ارائه  است،  ، ییاجرا  هایه)الزم 

مد  یاب یخودارز  یها گزارش  سامانه  قالب  در  را  ت ی ریخود 

ن سازمان یابالغ شده به ا  یبندعملکرد دولت بر اساس زمان

 ند.( یارسال نما 

دگان، توسط ستاد یر از برگزیتقد   ینحوه و چگونگ:  ۳تبصره  

 شود.ین مییتع یی د رجا یجشنواره شه یمرکز

ادار:  ۴تبصره   استخدام   یسازمان  اجرا  یو  در   یکشور 

شماره    ی شورا   ۱۳۹۰/ ۲۳/۰۳مورخ    ۶۶۵۳/۲۰۶مصوبه 

ارزیادار  یعال  از  پس  دستگا   یابی،  ،  ییاجرا  هایهعملکرد 

به   عالآن  ی بند سطحنسبت  سطح  سه  در  و ی ها  خوب   ،

 یلیجه را به همراه گزارش تفصیمتوسط اقدام نموده و نت

در    یابیارز نتا "عملکرد،  انتشار  ارزیسامانه  عملکرد   یابیج 

 به اطالع عموم خواهد رساند.   "دولت 

مرکز:  ۵تبصره   دستگا   یستاد  انتخاب  )در   هایهدر  برتر 

:  ر ینظ  هاییدستگاهاز مشارکت  (  ۱۰  یال  ۳  یبندها  یاجرا
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 ی رخانه شورایص مصلحت نظام، دبیرخانه مجمع تشخ یدب

فرهنگ  یعال  اجرا یانقالب  معاونت  جمهوریر  یی،  ، یاست 

س جمهور، معاونت امور زنان و ی رئ یو فناور   یمعاونت علم

بودجه کشور،  یاست جمهوریخانواده ر و  برنامه  ، سازمان 

ش تحول دولت، سازمان ی پا   ت، مرکز رصد ویجمع   یستاد مل 

علوم،یوربهره  یمل وزارت  فناور یتحق  ،  و  وزارت یقات   ،

فناور تعاون،   ی ارتباطات و  اطالعات، وزارت کشور، وزارت 

اجتماع رفاه  و  آموزش ی کار  و  درمان  بهداشت،  وزارت   ،

حسب    یاسالم  ی مجلس شورا  ی هاو مرکز پژوهش  ی پزشک

 مورد استفاده خواهد نمود. 

 یی د رجا یجشنواره شه  ی گاه ب( ستاد دست

س جمهور ییر نظر ریمستقل ز  یها ها و سازمانوزارتخانه

با تشک  در سطح   یید رجا یل ستاد جشنواره شهیموظفند 

 ی ت اعضاین مقام دستگاه و با عضویاست باالتریدستگاه به ر

مد  یراهبر  ی شورا شماره یری توسعه  مصوبه  )موضوع  ت 

( و یادار  یعال  یشورا  ۵/۹/۱۳۹۳خ  یتار  ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶

وابسته، اقدامات    یها شرکت ها، مؤسسات و  سازمان  یروسا

 ر را انجام دهند:یز

دستگاه.  ۱ ب  هایهدستگا / انتخاب  از  سازمانیبرتر   یهان 

ن  یشتری ا بیاز  ین امت یتابعه؛ حائز باالتر  یهاوابسته و شرکت 

 ی ها رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

 ؛ یو اختصاص یعموم

ستاد   ی استان   ی ن واحدها یبرتر از ب  هایهانتخاب دستگا .  ۲

سازمان شرکت   یهاو  و  حائز    ی هاوابسته  دستگاه؛  تابعه 

ن رشد نسبت به سال گذشته در یشتریا ب یاز  ین امتیباالتر

 ؛ یو اختصاص ی عموم ی ها شاخصمجموع دو بعد 

تواند از یدستگاه م  یید رجا یستاد جشنواره شه:  ۱تبصره  

سازمان  یواحدها دستگاه،   ی هاشرکت وابسته،    یهاستاد 

ل؛  یاز قب  ییها که در محورها آن  یاستان   یتابعه و واحدها

)تول سال  شعار  دانشی تحقق  آفریبن د؛  اشتغال  ن(، یان، 

ت  ی ط کسب و کار، کسب رضا ی ، بهبود محیاقتصاد مقاومت 

 د. یر نما ی اند، تقدانجام داده یااقدام برجسته. .. مردم و

دستگاه، در خصوص   یید رجا یستاد جشنواره شه:  ۲تبصره  

چگونگ  و  برگزی تقد  یتعداد  از  رعا یر  با  قوانی دگان  و  یت  ن 

 خواهد نمود. یر یگمیمقررات مربوطه، تصم

مد:  ۳تبصره   دستگا ی ریدفاتر  عملکرد  ا ی)  ییاجرا  هایهت 

دبیعناو عنوان  به  مشابه(  شهی ن  جشنواره  ستاد  د  یرخانه 

 ی عملکرد واحدها   یابیدستگاه موظفند؛ اقدام به ارز  ییرجا 

ن  یج ای آنها بر اساس نتا  یبندو رتبه   یو استان  یمل  ییاجرا

ب به ستاد جشنواره  یتصو  ینموده و گزارش آن را برا  یابیارز

 ند.ی دستگاه ارائه نما  یید رجا یشه

 یی د رجا یجشنواره شه  ی ج( ستاد استان 

مد  یراهبر   ی شورا ستاد یریتوسعه  عنوان  به  استان  ت 

 دهد:یر را انجام میاستان، اقدامات ز  یید رجا یجشنواره شه

 های هدستگا   ین تمام ی ( دستگاه از ب۲انتخاب حداکثر ).  ۱

ن رشد نسبت  ی شتری ا بی از  ین امتیاستان؛ حائز باالتر  ییاجرا

و   یعموم  یها به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص

 ؛ یاختصاص 

اعالم شده    هایه ک از گرویانتخاب دستگاه برتر در هر  .  ۲

ن ی؛ حائز باالتریی د رجا یجشنواره شه  یستاد مرکز  ی از سو

گذشته در مجموع ن رشد نسبت به سال  یشتر ی ا بی از  یامت

 ؛ یو اختصاص  یعموم یها دو بعد شاخص

رجا یستاد جشنواره شه:  ۱تبصره   م   یید  از  یاستان  تواند 

اجرا  هایهدستگا   /دستگاه در  سفرها   یبرتر    ی مصوبات 

 د. یر نما ی ، تقد یاست محترم جمهور یر  یاستان

م   یید رجا یستاد جشنواره شه:  ۲تبصره   بر یاستان  تواند 

از دستگا ای حسب مقتض استان که   ییاجرا  هایهت استان، 

ان،  یبن د؛ دانشیل؛ تحقق شعار سال )تولیاز قب  ییدر محورها 

ط کسب و کار، ی ، بهبود محین(، اقتصاد مقاومت یاشتغال آفر

رضا  ویکسب  مردم  برجسته.  ..ت  داده  ی ااقدام  اند، انجام 

 د. یر نما یتقد
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د ییاستان، پس از تأ  یید رجا یستاد جشنواره شه:  ۳تبصره  

ارزینتا چگونگی ابیج  و  نحوه  خصوص  در  از یتقد  ی،  ر 

 ی ریگمین و مقررات مربوط تصم یت قوانی دگان، با رعا یبرگز

 خواهد نمود.

استان، در   یید رجا یرخانه ستاد جشنواره شهیدب:  ۴تبصره  

استان مستقر بوده و موظف   یز یرت و برنامهی ریسازمان مد

  ی ابی، اقدام به ارزیتخصص  هایکمیتهل  یاست ضمن تشک

استان نموده و گزارش مربوط   ییاجرا  هایهعملکرد دستگا 

رخانه ستاد یت عملکرد دولت، به دبیر یق سامانه مدیرا از طر 

 د. یه نما یارا یی د رجا یجشنواره شه یمرکز

 ی  فیثم لطیم

 

 ردک عمل   ارزیابی   های فرم   در   دولت نان ک ارک  دریافتی  های نامه تقدیر  نمودن   تراز هم 

 ( جمهور رییس   اول   معاون   ۱۳۸۵/ ۹/۱۲  مورخ   ۳۶۷۵۸/ ۱۶۴۷۷۷ بخشنامه )

 هر  برگزاری  از  پس  متعارف  روال  طبق  هکاین   به  نظر

 اجرایی،  عوامل  های ش تال   از   قدردانی   منظور  به  انتخابات

 نظارت  هایهیأت  رؤسای  و  فرمانداران   نظارت،  و  بازرسی 

 ارمندانک   برای  تشویق  یا   تقدیر  لوح  صدور  به  مبادرت 

 ادارات  به  آن  ارایه  با   تا   نمایندمی  عرصه  این  در  خدمتگزار

 از   یکی   عنوان  به  سالیانه  ارزشیابی   هنگام  در  و  متبوع

 آن  اداری  مزایای  از(  تشویقات  بخش  در)  ارزیابی  معیارهای

  اجرایی  هایهدستگا   لیه ک  است   مقتضی  لذا  گردند،   مند بهره

 تشویق  یا   تقدیر  هایلوح  از  تصویری   تا   نمایند  اتخاذ  ترتیبی

  پرسنلی  پرونده  در  نظارت  و  اجرایی  هایهیأت  توسط  صادره

 تشویقی   امتیاز  مقررات،  برابر  و  درج  ربط ذی  ارمندانک  همه

 . گردد منظور ها آن برای

 جمهوررییس اول معاون -داودی  پرویز

 

  در  اری کهم   جهت   به   ردک عمل   ارزیابی های  فرم   در   دولت   نان ک ارک  دریافتی  های نامه تقدیر  ردن ک  تراز هم 

 انتخابات  برگزاری 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۹۲/ ۲/ ۲۹  مورخ  ۹۲/۲۰۰/ ۳۸۹۷  شماره  بخشنامه )

  و  ۱۳۸۹/ ۱۸/۱۱  مورخ  ۵۹۰۵۱/۲۰۰  شماره  بخشنامه  پیرو

  شماره   نامه تصویب (  ز)  بند  اجرای  راستای   در

 محترم   هیأت  ۱۳۸۷/ ۰۸/۰۸  مورخ  هـ۴۰۰۱۳ت/۱۳۷۱۹۶

 دریافتی   هاینامهتقدیر  ردنک   ترازهم  خصوص  در  وزیران

  جهت   به  ردکعمل  ارزیابیهای  فرم  در   دولت   نانکارک

  انتخابات   برگزاری  به  توجه  با   انتخابات،  برگزاری  در  اریکهم

 دوره  چهارمین  و  جمهوری  ریاست   دوره  یازدهمین  همزمان 

 شرح   به  ورکمذ  بخشنامه  با   مرتبط  جدول  شوراها،  انتخابات

 :گرددمی ابالغ اجرا برای و میلکت ذیل

 تقدیرنامه   امتیاز /   تقدیرنامه   ننده ک   صادر   مقام 

 امتیاز  ۶ نگهبان؛ شورای دبیر

 امتیاز  ۵/۵ نگهبان؛   شورای  دبیر مقام قائم

 امتیاز  ۵ کشور؛ وزیر

 امتیاز ۵ نگهبان؛   شورای  انتخابات امور اجرایی معاون

 امتیاز  ۵/۴  کشور؛  انتخابات ستاد  رئیس

 امتیاز ۴ استاندار؛
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 امتیاز  ۴  استان؛ نظارت  هیئت   رئیس

 امتیاز  ۳/ ۵ تهران؛ فرمانداری

 امتیاز  ۳/ ۵ تهران؛ شهرستات  نظارت  هیئت   رئیس

 ۳/ ۵  روستا؛  و  شهر   انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت   رئیس

  انتخابات  در   استان  نظارت  عالی های  هیئات  روسای 

 امتیاز  ۵/۲ روستا؛ و شهر اسالمی شوراهای

 امتیاز،  ۵/۲ کشور؛ انتخابات کل مدیر

 امتیاز  ۵/۲ فرمانداران؛ سایر

 امتیاز  ۲/ ۵ ها؛ شهرستان  سایر  نظارت  هیئت   رئیس

 الهام غالمحسین

 

 عملکرد  مدیریت   نظام  استقرار   اجرایی   دستورالعمل 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۸۹/ ۵/ ۲۸  مورخ  ۲۰۰/ ۲۷۹۱۱ بخشنامه )

 تشریح  و  عملکرد  مدیریت   نظام  اجرای  و  استقرار  راستای  در

 ۸۲  و  ۸۱  مواد  اجرایی  نامهآیین  ۳  ماده  «ه»بند   اجرای  نحوه

  شماره  نامهتصمیم  موضوع)  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون

 ابالغ   زیر  دستورالعمل  ،(۱۳۸۹/ ۱۴/۱  تاریخ  ۴۴۳۲۷/ ۴۲۲۵

 .گرددمی

  آن   تبع  به  و(  مدت   بلند)  راهبردی  برنامه  تدوین  -۱  ماده 

 استقرار  گام   ترینمهم  و   اولین  سالیانه،  و  عملیاتی  اهداف

 های هدستگا   رابطه  این  در.  است  عملکرد  مدیریت  نظام

 توسعه،  هایبرنامه  گرفتن  نظر   در  با  مکلفند  اجرایی

 تعیین   هایمأموریت   و  تکالیف  دستگاه،  اجرایی  هایبرنامه

 مقام  باالترین  هایبرنامه  ذیصالح،  مراجع  سوی   از  شده

  سوی   از  که  یهای  هبرنام  و  تکالیف   سایر   و  دستگاه  اجرایی

  است،   گذاشته  دستگاه  عهده  به  اسالمی  شورای  مجلس 

 به   را  خود(  سالیانه)  عملیاتی  اهداف  و  راهبردی  برنامه

 خود  واحدهای  تمام  به  و  نموده  تهیه  مدون  سندی  صورت

 .نمایند ابالغ

 هایبرنامه  ابالغ  و  تدوین  اصلی  مسؤولیت  -۱  تبصره

 دستگاه  اجرایی  مقام  باالترین  عهده  به   سالیانه  و  راهبردی

  سال  هر   اسفند  پایان  تا   حداکثر  باید عملیاتی  اهداف  و  بوده

 .گردد ابالغ تابعه واحدهای به آتی سال در اجرا برای

 شده  تدوین  سند  از  نسخه  یک  مکلفند  ها دستگاه  -۲  تبصره

  و  مدیریت   توسعه  معاونت   عملکرد  مدیریت  امور  به  را  خود

 . نمایند ارسال  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه

 برای   الزم  زمینه  باید   دستگاه  اجرایی  مقام   باالترین  - ۲  ماده 

 و   ها فعالیت   به  دستگاه  استراتژیک  های گیریجهت   تبدیل

 .نماید  فراهم را  اجراییهای استراتژی

  ها، استراتژی  باید   دستگاه  اجرایی  واحدهای  -۱  تبصره

 بندی زمان  همراه  به  را  خود  اجرایی  هایهپروژ  و  هاطرح

  مقام   باالترین  توسط  تصویب   از  پس  و  تنظیم   اجرایی

 .بگذارند اجرا به دستگاه،

 این  ۱  تبصره  اجرای  برای  الزم   مهلت   حداکثر  -۲  تبصره

 .بود خواهد سال هر ماه  فروردین بیستم ماده،

 عملکرد  ارزیابی  نظام  مکلفند   اجرایی  هایهدستگا   -۳  ماده 

 در   با   عملکرد،  مدیریت   نظام  استقرار  دوم  گام  عنوان  به  را

 : نمایند  مستقر زیر موارد گرفتن نظر

 در  که  است   نظامی   عملکرد   ارزیابی  نظام  از  منظور(  الف

 سه   در  اختصاصی   و  عمومی  های شاخص  بعد  دو  برگیرنده

 . باشدمی کارکنان و  مدیران  سازمان، سطح



 شناسنامه قانون|  ۳۱۰

 مورد  در  عمومیهای  شاخص  از  برخی  چنانچه  -۱  تبصره

  تواندمی  مشمول  دستگاه  باشد،  نداشته  مصداق  دستگاهی

  مورد   مقررات  و   قوانین  مطابق   مصداق  عدم  دالیل  ذکر  ضمن

 از   پس  و  پیشنهاد  جایگزین  عنوان  به  راهایی  شاخص  عمل،

 انسانی  سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت   توسط  آن  تأیید

 .دهد قرار  ارزیابی مبنای  جمهور  رییس

  عملکردی  هایشاخص  باید  اجرایی  هایهدستگا (  ب

 ۱  ماده(  الف)  بند  مفاد  گرفتن  نظر  در   با   را  خود   اختصاصی

 سطح؛   سه  در  دستورالعمل  این  ۲  ماده  ۱  تبصره  همچنین  و

  آن   تصویب   ضمن   و  تدوین  کارکنان  و  مدیران  سازمان،

 سطوح   عملکرد   ارزیابی  مبنای  دستگاه،  مقام  باالترین  توسط

 .دهند قرار ذکرشده

 هر  ماهبهمن  عملکرد  ارزیابی   عمومی   های شاخص  -۲  تبصره

 انسانی  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت  توسط  سال

 . گرددمی  ابالغ  آتی  سال  عملکرد  ارزیابی  برای  جمهوررییس

  سطح  اختصاصی   هایشاخص  تصویب  و  تهیه  -۳  تبصره

  شماره  نامه آیین  ۳  ماده  «ب»  بند   مطابق  دستگاه

  صورت   وزیران  هیأت  ۱۳۸۹/ ۱۴/۱  تاریخ  ۴۴۳۲۷/ ۴۲۲۵

 .گیردمی

 سطح  در  شده  تعیین  اختصاصی   هایشاخص  -۴  تبصره

 دستگاه   اجرایی  مقام  باالترین  تصویب   با   کارکنان  و  مدیران

 . گیردمی  قرار سال  همان  ارزیابی  مبنای  و  دارد  اجرا  قابلیت

  سطح  در   اختصاصی  های شاخص  امتیازدهی   -۵  تبصره

  بند  تبصره  اجرایی  دستورالعمل  مطابق  کارکنان  و  مدیران 

  همین  ۲  تبصره  در  مذکور  اجرایی  نامهآیین  ۱  ماده  «ب»

 .گیردمی صورت ماده

 جمهوری   ریاست   به  وابسته   های سازمان  و  هاوزارتخانه(  ج

 تابعه،  مؤسسات   ها،سازمان  عملکرد  ارزیابی  مسئول 

 خود   استانی  واحدهای   همچنین  و   وابسته   یها شرکت 

 .باشندمی

 پاسخگویی  نظام  مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   -۴  ماده 

 :نمایند مستقر زیر موارد به توجه با  را عملکرد 

  چارچوب  و  شرایط  ایجاد  منظور  به  اجرایی  هایهدستگا (  الف

 واحدهای   مدیران  با   توانند می  عملکرد،  پاسخگویی  مناسب

 و   ها طرح  انجام  خصوص  در  را  اینامهتوافق  خود   به  وابسته

 پاسخگویی  مبنای  را  آن  و  نموده  امضاء  اجرایی  هایهپروژ

 .نمایند قلمداد شده تعیین عملکرد 

 تمام  قیمت   که  خدماتی  و ها  فعالیت   خصوص  در  -۱  تبصره

 کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  ۱۶  ماده  اساس   بر  آنها   شده

 این  در  شده  منعقد  نامه  تفاهم  است،  شده  تعیین  و  محاسبه 

  با ها  دستگاه  اینصورت  غیر  در  گیرد می  قرار  مبنا   خصوص

 بر  و  امضا   عملکردی  هاینامه  توافق  خود   کارکنان  و  مدیران

 .نمایندمی اقدام آن مبنای

 عملکرد  ارزیابی  در  تواند می  مذکور  نامهتوافق  -۲  تبصره

 بند   تبصره  اجرایی  دستورالعمل  موضوع  کارکنان،  و  مدیران

  مدیریت  قانون  ۸۲  و  ۸۱  مواد  نامهآیین  ۱  ماده  «ب»

 .گیرد قرار استفاده مورد  کشوری خدمات 

 تهیه   بندیزمان  اساس   بر  عملکرد  گزارش   ارایه  -۳  تبصره

 الزم  هایاقدام  جمله  از  کارها  انجام  مسئولیت   قبول  و  شده

 .باشدمی پاسخگویی مناسب  چارچوب تهیه برای

 عملکرد   پاسخگویی   برای  مناسب   چارچوب  استقرار(  ب

 :است  زیر مرحله ۵ دربرگیرنده

 های شاخص  و  سنجش  قابل  اهداف  تدوین  و  تهیه -۱

 این   ۳  ماده  «ب »  بند  موضوع)  عملکرد  ارزیابی  مناسب

 (دستورالعمل

 قالب   در  اهداف  به  دستیابی   ملزومات  ریزی طرح -۲

 شده تعیین هایشاخص

  ها شاخص  و  اهداف   پیشرفت  بر  نظارت  و  هاکار  انجام -۳

 شده تعیین پیش از زمانبندی  مطابق

 ادواری  صورت به نتایج دهی گزارش  -۴
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  تعدیل   و  بازخورد  ارایه  و  ادواری  صورت  به  نتایج  ارزیابی -۵

 بازخوردها  اساس  بر بعدی هایطرح

 دستگاه،   پاسخگویی  پاسخگویی،  از  منظور  -۴  تبصره 

های شاخص  استاندارد  تحقق  قبال  در   کارکنان  و  مدیران 

 .است  اختصاصی و  عمومی

 با   را  مناسبی  چارچوب  مکلفند  اجرایی  هایهدستگا   - ۵  ماده 

  هایهداد  آوریجمع  نظام  قالب   در  زیر  موارد  گرفتن  نظر  در

 :نمایند مستقر و طراحی عملکرد 

 اهداف   کننده  منعکس  باید  شده   آوریجمع  هایهداد(  الف

 تأکید   و  بوده   کارکنان  و  مدیران  سازمان،  سطوح؛  عملکرد 

 سازمان   عملکرد  دهنده  بهبود  هایهداد  بر  تمرکز  آن  اصلی

 .باشد شده ذکر سطوح در

 های شاخص  قالب  در  باید  شده  آوریجمع  هایهداد(  ب

(  دستورالعمل  این  ۳  ماده  «ب»  بند  موضوع)  شده  تنظیم

 .باشد  پذیرکمیت  امکان حد تا  و گرفته  صورت

 سطح  در   شده  آوریجمع  هایهداد  اعتبار  تأیید  -۱  تبصره

  مدیران  سطح  در  و  دستگاه  مقام   باالترین  عهده  به  سازمان 

 . باشدمی کارکنان بالفصل مدیر عهده به کارکنان و

  تردقیق  ارزیابی   برای  توانندمی  ها دستگاه  -۲  تبصره 

  آوری جمع  و(  عمومی   و  اختصاصی)  عملکرد  هایشاخص

 مصوب  هایشاخص قراردادن مبنا  ضمن تر،جزئی هایهداد

 آوری جمع  برای  مناسب   لیست چک  طراحی  به  اقدام

 سطوح  در(  مکانیزه  صورت  به  ترجیحاً)  عملکرد  هایهداد

 . نماید  کارکنان و مدیران سازمان،

 مختلف  های روش   به  دستگاه  شده  آوریجمع  هایهداد(  ج

 های هپروژ  نهایت   در  و  شود  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  آماری

 و  مدیران  سازمان،  سطح؛  سه  در  رابطه  این  در  بهبود

 .گردد تدوین کارکنان

 عنوان   به  بایستی  شده  تعریف  بهبود  هایهپروژ  -۳  تبصره

 قابل   هایشاخص  قالب   در  آینده،  عملکردی  اهداف

 .گردد مدیریت  و پایش تعریف، گیریاندازه

  ستاد، )   سطوح  تمام  در  ها داده  آوریجمع  مسئولیت (  د

 عهده   به(  استانی  واحدهای  و  وابسته  موسسات  و  ها سازمان

 .است  دستگاه  اجرایی مقام باالترین 

 هایهداد  تحلیل  نظام  مکلفند   اجرایی  هایهدستگا   - ۶  ماده 

  هایهداد  تبدیل  که  نمایند  مستقر  نحوی  به  را  خود  عملکرد 

  به  کارکنان  و  مدیران   سازمان،  سطوح  در  شده  آوریجمع

 سطوح   در   عملکرد  بهبود  جهت   در  استفاده  قابل  دانش

 . گردد فراهم مذکور

 یافتن   عملکرد،  هایهداد  تحلیل  و  تجزیه  از  هدف  -۱  تبصره

  جهت  الزم   پیشنهاد  ارایه   و  عملکرد   ضعف  ایریشه  علل

  یابیریشه  جهت   توانندمی  ها دستگاه.  است   عملکرد  بهبود

  آماری   های روش   و  علمی  ابزارهای  از  عملکرد  بهبود   و  علل

 .نمایند استفاده

 مذکور،  سطوح   عملکرد  تحلیل  و  تجزیه   در  -۲  تبصره

  مقایسه  مورد  شده  تعیین  پیش  از  اهداف  با   واقعی  عملکرد 

 تحلیل  ابزار  از  توانمی  رابطه  این  در.  گیردمی  قرار  تحلیل  و

 .کرد استفاده نیز  روند

  تجزیه  از  حاصل  نتایج  مکلفند اجرایی  هایهدستگا   - ۷  ماده 

 در   را(  دستورالعمل  این  ۶  ماده  موضوع)  عملکرد  تحلیل  و

 بینیپیش  جمله  از)  بهبود   هایهپروژ  و  هاطرح  قالب 

 نهم  فصل  اجرایی  نامهآیین  اساس  بر  آموزشی  هایهدور

 شماره   نامه   تصمیم  موضوع  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون

 سطوح   در(  ۱۰/۱/۱۳۸۹  تاریخ  ک۴۳۹۱۶ت/ ۲۵۷۹

 . بگذارند  اجرا  به  و  نموده  تدوین  کارکنان  و  مدیران  سازمان،

 اهداف   عنوان  به  شده  تدوین  هایهپروژ  و  ها طرح  -۱  تبصره

 مورد   بعد  سال  عملکرد   ارزیابی  در  و  شده  تلقی  عملیاتی

 .گیردمی قرار  ارزیابی

 شده،   کسب   امتیاز  و  عملکرد  ارزیابی  نتیجه  -۲  تبصره

 دستورالعمل   اساس   بر)  کارایی  العادهفوق  پرداخت   مبنای

 .بود  خواهد(  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون   ۶۸  ماده  ۶  بند
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  مفاد  و  مراحل  تمام  مکلفند   اجرایی  هایهدستگا   -۸  ماده 

  جامع  نظام   قالب   در  مکانیزه  صورت   به  را  دستورالعمل  این

 .نمایند مستقر و طراحی عملکرد مدیریت

 سازمان،   به  لینک  قابلیت   باید  شده  طراحی  افزارنرم  -تبصره

 و   ها استان  و   وابسته  واحدهای  و  ها شرکت   موسسات،

 و  داشته  را  کارکنان  و  مدیران  سازمان،  های؛  رده  همچنین

  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   تأیید  مورد

 .باشد  جمهور

دهکردی  فروزنده الل لطف

 

 رجوع   ارباب   تکریم  میزان   مبنای   بر   استانی های هدستگا  عملکرد  ارزیابی  دستورالعمل 

 ( مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۹۰/ ۲۳/۸  مورخ  ۲۰۸۲۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 هـ ۳۱۴۳۴ت/۳۴۵۸۸  شماره  تصویبنامه (  ۱)  بند  اجرای  در

 ماده   اساس  بر   و  وزیران  محترم  هیأت  ۲۷/۷/۱۳۸۳  مورخ

  رجوع   ارباب  رضایت   جلب   و  مردم   تکریم  طرح  مصوبه(  ۹)

 خدمات  مدیریت   قانون  ۳۶  ماده  تبصره  نیز  و  اداری  نظام   در

 از   مراجعان  رضایت   میزان  ساله  هر  است  ضروری  کشوری،

 شناخت  هدف  با   اجرایی  هایهدستگا   خدمات  ارایه  نحوه

 تعامل   و  ارتباط  نظر  از  اجرایی  هایهدستگا   کلی های  ویژگی

ها  دستگاه  بندیطبقه  و  شناخت   ،(رجوع  ارباب)  مخاطبان  با 

 های هدستگا   شناسایی)  مراجعان  مندی  رضایت   میزان  نظر  از

 مورد (  مراجعان  به  خدمات  ارایه  به  توجه  بی   یا   پیشرو، 

  ساالنه   روند  مقایسه  با   بتوان  نهایت  در  تا   گیرد؛  قرار  سنجش 

 به   رسانی  اطالع:  جمله  از  طرح  اساسی  هایهیافت   برخی

  اجرایی،   هایهدستگا   به   مراجعان  اعتماد  میزان  مراجعان،

  خدمات  ارایه  بهبود  به  مراجعان   بینی  خوش   میزان

 ارایه  از  مراجعان   مندی  رضایت   میزان  اجرایی،  هایهدستگا 

 مورد  را  طرح   اجرای  نحوه.  ..و  اجرایی  هایهدستگا   خدمات 

 .داد قرار  ارزیابی

  هایهدستگا   لیست  ارسال  ضمن   طرح،   این  اجرای  در

 دستورالعمل   پرسشنامه،  نظرسنجی،  انجام  برای  منتخب

 بانک   تشکیل  وها  پرسشنامه  اطالعات  ورود  کدگذاری،  نحوه

 نکات  به  را  محترم  استانداری  آن  توجه(  ها   داده   اطالعات

 : نمایدمی جلب  زیر

 پیوست   جدول  در  استان  آن  برای  نمونه  کل   تعداد -۱

 .است  شده مشخص

 تکمیل)  میدانی  عملیات  آغاز  از  قبل  است   الزم -۲

  آن   در  دستگاه  هر  نمونه  تعداد  تعیین  به  نسبت   ،(پرسشنامه

  متوسط   است   الزم  منظور،  این  برای.  شود  اقدام  استان

 ارباب   تعداد  شمارش   طریق  از   دستگاه  هر   به  روزانه  مراجعان

 این سازدمی خاطرنشان) گردد مشخص دستگاه، آن رجوع

 صالحدید  با   که  است   شده  انجام  گذشتههای  سال  در  کار

 توزیع   مبنای  نیز  جاری  سال  در  تواندمی  استانداری  آن

 (.گیرد قرارها نمونه

  نمونه   تعداد  که  گیرد  صورت  ای   گونه  بهها  نمونه  انتخاب -۳

 .نباشد کمتر مورد ۳۰ از  دستگاه، هر در

  مراجعان  با  حضوری  مصاحبه  طریق  از  پرسشنامه -۴

 . شود تکمیلها دستگاه

 صورت  تصادفی   صورت  به  شونده  مصاحبه  افراد  انتخاب -۵

  و   سنی  تحصیلی،  سطح  از  نسبتی   ممکن  حد   تا   و   گیرد

 . شود رعایتها نمونه در  رجوع ارباب  جنسی

  مراجعان  تعداد  بین  منطقی   نسبت   ها، نمونه  انتخاب  در -۶

ها شهرستان  اداری  واحدهای  و  استان  مرکز  اداری  واحدهای

 . شود  رعایت 

  طبق   گردآوری،  از  پسها  پرسشنامه  در   مندرج  اطالعات -۷

  و  اطالعات  ورود  کدگذاری،  نحوه  به  مربوط  دستورالعمل
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 رایانه   به (  است   پیوست )ها  داده  اطالعات  بانک  تشکیل 

 است   ضروری.  گیرد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  یابد  انتقال

  کدها  از حتما متغیرها،  وها دستگاه به  مربوط کدگذاری در

 .نمایند استفاده شده اعالم متغیرهای و

  بندی  رتبه  به  نسبت   اطالعات،   تحلیل  و  تجزیه  از  پس  -۸

  مراجعان  مندی  رضایت   میزان  نظر  از  استانی  هایهدستگا 

 که   موجود  افزارهای  نرم  از  استفاده  با (  مندی  رضایت   عدد)

  شود؛   اقدام  است،  گرفته  قرارها  استان  اختیار  در  این  از  پیش

( ۱)  بند  اخیر  قسمت   به  توجه  با   آن  نتایج  که   ای  گونه   به

 سطح   در  جاری  سال  ماه  بهمن  اول  نیمه  تا   شده،   یاد  مصوبه

  هایهدستگا   کاران   اندر  دست   و  مدیران  و  یابد  انتشار  استان 

 مقتضی نحو به  رجوع، ارباب  رضایت  جلب  در موفق  استانی

 کاران  اندر  دست   و  مدیران  به  و  گیرند  قرار  تشویق  مورد

 داشته   کمتری  توفیق  زمینه  این  در  که  استانی  هایهدستگا 

 و   مطلوب  خدمات  ارایه  زمینه  در  تا   شود  اعالم  مراتب   اند،

 .نمایند بیشتری  توجه مراجعان، رضایت  جلب 

  محتوای   از  شده  تشکیل  اطالعاتی  بانک   از  نسخه  یک  -۹

 لوح  صورت  به (spss محیط  در  ترجیحاً )ها  پرسشنامه

  ارسال  معاونت   این  عملکرد  مدیریت  امور  به (cd) فشرده

  های نامهپرسش  اطالعات  بانک  تشکیل  به  نسبت  تا  شود؛

 و  تهیه  ملی  گزارشات   و  اقدام  کشور  سطح  در  شده  تکمیل

 . شود تدوین

  ۱  بندهای  مطابق  طرح،  اجرای  برای  نیاز  مورد  اعتبار -۱۰

 معاون  ۴/۱۳۸۶/ ۲۷  مورخ  ۵۹۳۷۷/۱۰۰  شماره  نامه  ۲  و

 و   مدیریت  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  محترم

 .گردد تأمین( سابق) کشور ریزیبرنامه

  ضرورت،   احساس   صورت  در  محترمی  ها استانداری -۱۱

 .نمایند اضافه طرح  سؤاالت به مکمل سؤاالت توانندمی

  ضرورت،   احساس   صورت  در  محترمی  ها استانداری -۱۲

 . نمایند اجرا سال در بار دو را طرح توانندمی

 توسعه  هایبرنامههای  شاخص  از  یکی  اینکه  به  توجه   با 

 این  و  است  مراجعان  رضایت  میزان  شاخص   تعیین  کشور،

  همه  همکاری   شده،  نهاده  معاونت  این  عهده  بر  وظیفه

 اجرای  در  محترم  استانداری  آن  ویژه  به  اجرایی  هایهدستگا 

 .بود خواهد مهم هدف این تحقق باعث  طرح، موقع  به

  از )  عملکرد  مدیریت  امور  کارشناسان   است،  ذکر  شایان

 همکاری،  گونه  هر  آماده(  ۸۸۷۵۵۲۲۶  تلفن  شماره  طریق

 .هستند نظرسنجی طرح  اجرای در  هماهنگی و همفکری

دهکردی  فروزنده اله لطف

 

 کارمندان تکالیف و حقوق -دوازدهم فصلمقررات مربوط به 

 (90تا   84) موادمقررات 

 شوری ک  خدمات   مدیریت قانون (  ۹۳)  و ( ۹۱)  ، ( ۹۰)  ، ( ۸۷)  ، ( ۸۶)  ، ( ۸۴)  مواد  اجرایی   نامهآیین 

 ( وزیران   هیأت   ۱۳۸۹/ ۴/ ۸  مورخ  ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰  شماره   نامه تصویب ) 

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 توسعه   معاونت   پیشنهاد   به۳/۱۳۸۹/ ۲  مورخ  جلسه  در

 ماده   استناد  به  و   جمهوری  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 اجرایی  نامه  آئین  کشوری،  خدمات   مدیریت   قانون(  ۱۰۰)

  مدیریت  قانون(  ۹۳)  و(  ۹۱)  ،(۹۰)  ،(۸۷)  ،(۸۶)  ،(۸۴)  مواد

 : نمود  موافقت  زیر شرح  به را شده یاد کشوری خدمات 
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( ۴۹)  و(  ۴۸)  ،(۴۷)  مواد  موضوع  مرخصی  نامه  آئین  - ۱  ماده 

 بعدی   اصالحات  و  -۱۳۴۶  مصوب-کشوری  استخدام  قانون

 این   در  که  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  اجرای  در  آن

 لحاظ  با   شود، می  نامیده  "قانون"  اختصار   به  نامه  آئین

 : گرددمی تنفیذ زیر شرایط

 ایام  به  مربوطها  العادهفوق  و  حقوق  تواندمی  کارمند  -الف

 زمان   در  را  خود  نشده  استفاده  استحقاقیهای  مرخصی

.  نماید  تقاضا   یا  مطالبه  قانون  ۸۴  ماده  رعایت   با   بازنشستگی

 وی   دولتی  خدمت   سابقه  احتساب  در  مذکور  مرخصی  مانده

 .گیردمی قرار عمل مالک

 بابت  کارمند  به   مربوط  هایالعادهفوق  و  حقوق  تمام  -ب

 خواهد   پرداخت   وی  قانونی  وزارت  به  استحقاقی  مرخصی

 .شد

  قانون   الزامات   با   مغایر  هک  ورکمذ  نامهآیین  از  امیک اح  -ج

 . گرددمی لغو باشد،

 ۱۵  شماره  دستورالعمل  مفاد  مکلفند   دستگاهها   -۲  ماده 

 به   راجع(  سابق) کشور  استخدامی  و   اداری  امور  سازمان 

 قانون   ۵۳  ماده  اجرای  در  که  کارمندان  برای  را  ملبوس

  اعمال   است،  شده  تهیه  ۴۵  سال   مصوب  کشوری  استخدام

 . نمایند

 مستلزم   مذکور،  دستورالعمل  اصالح  و  تغییر  هرگونه 

  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   تائید  و  دستگاه  پیشنهاد

 .است   جمهور  رئیس  انسانی

  ساعات   چارچوب  در  توانندمی  اجرایی  هایهدستگا   - ۳ ماده 

 شرایط   به  توجه  با   قانون  ۸۷  ماده  موضوع  هفتگی  موظف  کار

 سازمانی،  موظف  ماموریت   و  کار   نوع  و  اقلیمی  و  محیطی 

  بودن  شناور.  نمایند  اقدام  کار  ساعات  نمودن  شناور   به  نسبت 

  مقام  باالترین  پیشنهاد  به  بنا   مذکور  هایهدستگا   کار  ساعات

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   تائید   و  اجرایی  دستگاه

  و   مدیریت   توسعه  شورای  تائید  به  جمهور،   رئیس  انسانی

 . رسید  خواهد  انسانی  سرمایه

 علمی  هیئت   اعضای  و  معلمان  تدریس  ساعت   میزان  -تبصره

 توسعه  شورای  مصوب   بندی طبقه  طرحهای  چارچوب  در

 ربط  ذی  مراجع  هماهنگی  با  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 . بود  خواهد

 اجرایی   هایهدستگا   قانون  ۹۰  ماده  اجرای  در  -۴  ماده 

  ذکر  با   و  تهیه  را  خود  کارمندان  وظایف   شرح  مکلفند 

  آنان   اتاق  درب  سر  در  آنها   سازمانی  مسئولیت   و  مشخصات

 و   اختیارات  چارچوب   در  رجوع  ارباب   تا   کنند  نصب 

 .نمایند پیگیری را خود  مطالبات  آنها  قانونی مسئولیت 

  بی   و  وظایف   انجام   از  کوتاهی  و  قصور  هرگونه  -۱  تبصره

  اعمال   موجب   رجوع   ارباب   قانونی   مطالبات   به  اعتنایی 

 .بود خواهد خاطی کارمندان برای  اداری تنبیهات

 و   شرایط  موظفند  کارمندان  سرپرستان  و  مدیران  -۲  تبصره

 فراهم   را  خود  کارمندان   کار  انجام  حسن  برای  الزم  بسترهای

 امین   و  مجرب  کارشناسان   از  یکی   لزوم  صورت  در  و  نمایند

  عنوان   به  را  خود  سرپرستی  حوزه   کارمندان  اعتماد  مورد  و

 . نمایند انتخاب بازرس 

  بازرسان   توسط  داخلی  مستمرهای  بازرسی  اعمال  -۳  تبصره

 حکم   صدور  یا   و   اداری  مجازاتهای  یا   و   متخصص  و  معتمد

  رسیدگی  قانون  اساس   بر  شده  انجام  تخلف  قبال   در  قضایی

های  هیئت   هایرویه  و  ۷۲  سال   مصوب  اداری  تخلفات  به

 العملی   دستور  چارچوب  در  اداری  تخلفات   به  رسیدگی

  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   تائید   به  که  بود  خواهد

 . رسید  خواهد  جمهور  رئیس  انسانی

 چگونگی  و  نظارت  اعمال  به  مربوط  دستورالعمل  و  ضوابط

  به  ویژه  تسهیالت  و  امتیاز  ارایه  و  بازرس   ارشناس ک  انتخاب

 ارمندانک  به  نسبت   اداری  تنبیهات  اعمال  و  ارشناس ک  این

 توسعه   معاونت  تصویب   به  مربوط  قوانین  رعایت   با   خاطی

 .رسدمی جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 هدیه  اعطای  نحوه  و  انگیزشی   ارک  و  ساز  اعمال  -۵  ماده 

 چگونگی  دستورالعمل  همچنین  و  اجرایی   هایهدستگا 
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 توسط  قانون(  ۹۳)  و(  ۹۱)  مواد  موضوع  الزحمه  حق  پرداخت 

 توسعه  معاونت   تأیید  به  ارمندان،ک  به  اجرایی  هایهدستگا 

 .رسید  خواهد جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 محترم   مقام   تأیید  به  ۳/۱۳۸۹/ ۲۵  تاریخ  در  نامهتصمیم  این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

 ها مرخصی   نامهآیین 

 ( با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۴۶,۰۷,۲۲مصوب  ) 

 ۵۰به استناد ماده    ۴۶/ ۲۲/۷هیئت وزیران در جلسه مورخ  

/ دح ۹۵۷۹به پیشنهاد شماره  قانون استخدام کشوری بنا  

نامه    سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئین  ۴۶/ ۱۰/۷

و  مرخصی فصل  چهار  بر  مشتمل  بشرح   ۴۴ها  را  ماده 

 .پیوست تصویب نمودند

 دکتر محمود کشفیان  -وزیر مشاور 

 ها نامه مرخصی  ین ی آ

 مرخصی استحقاقی  -  فصل یکم

از    -۱ماده   مستخدم  استحقاقی  ماه مرخصی  نخستین 

خدمت آزمایشی به نسبت مدت خدمت به او تعلق میگیرد 

از پایان دوره آزمایش طبق مقررات این آئین   نامه  و پس 

 .جزئاً یا کال قابل استفاده است 

از مرخصی استحقاقی یک   -۲ماده   حداقل مدت استفاده 

 .روز تمام است 

ا  - تبصره آنها  ز بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند 

توانند تا هنگام دو سالگی نمایند، میشیر مادر استفاده می

از مرخصی تا سقف مرخصی  فرزند شیرخوار خود،  ساعتی 

( اضافه استحقاقی  به  سالیانه  استحقاقی  مرخصی  شامل 

 .مرخصی ذخیره شده( خود استفاده نمایند

در اعطاء دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک   -۳ماده  

 .له باشدروز غیر تعطیل فاص

وزارتخانهکارگزینی  -۴ماده   دولتی های  مؤسسات  و  ها 

مستخدمین  اسامی  جدول  سال  هر  فروردین  در  مکلفند 

از  استحقاقی هریک  متضمن مدت مرخصی  که  را  ادارات 

آنان باشد تنظیم کنند و برای رؤسای ادارات مربوط ارسال  

 .دارند

هر واحد    نامه، مدیر  رئیس اداره از لحاظ این آئین  - ۵ماده  

سازمانی مشمول قانون استخدام کشوری است که بدون در 

تصمیم  اخذ  اختیار  واحد،  آن  عنوان  و  موقع  گرفتن  نظر 

از درباره مرخصی را  های مستخدمین حوزه مدیریت خود 

 .یا رئیس مؤسسه دولتی دارا باشد طرف وزیر

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای    - ۶ماده  

م و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در کتبی مستخد 

موظف است در طول غیاب او معاون وی است هر کارمند

سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و 

اتخاذ  ترتیبی  موظفند  نیز  مربوط  واحد  معاون  یا  رئیس 

امکان تا  سالیانه    نمایند  مرخصی  از  کارمندان  استفاده 

گردد و با درخواست ایشان در   بمیزان استحقاق« فراهم»

 .این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید

تقاضای   -۷ماده   با  اداری  بمصالح  بنا  اداره  رئیس  هرگاه 

مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت  

نکند اعطای آنرا با توافق مستخدم بوقت دیگری که از تاریخ 

یش از شش ماه فاصله نداشته باشد  مورد تقاضای اولیه وی ب

موکول میکند، در صورت عدم توافق این مرخصی ذخیره  

 .خواهد شد

هر مستخدمی که تحصیل مرخصی نموده، باید از    - ۸ماده  

ضرورت،  به  بنا  آنکه  مگر  کند  استفاده  مرخصی  آن  تمام 
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رئیس اداره مربوط او را دعوت بکار نماید که در این صورت  

اس مرخصی  به  ماده  نسبت  باید طبق  نشده  عمل   ۷تفاده 

 .شود

سال    -۹ماده   هر  در  نمیتواند  اختیار  به  مستخدمی  هیچ 

را   خود  ساالنه  استحقاقی  مرخصی  از  روز  پانزده  از  بیش 

باختیار   مذکور  مرخصی  بقیه  از  هرگاه  و  نماید  ذخیره 

 .استفاده نکند مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد

از   -۱۰ماده   حداکثر مدتی که مستخدم در سال میتواند 

مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره  

. شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد

مرخصی  باقیمانده  از  بخواهد  گاه  هر  مستخدمی  چنین 

ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام 

 .خدمت کرده باشد

مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است   -۱۱ماده  

موافقت با این .  میتواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود

 .نامه خواهد بوداین آئین  ۱۰تقاضا مستلزم رعایت ماده 

در صورتیکه تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید   -۱۲ماده  

مرخصی به مستخدم ابالغ نشده باشد مستخدم مکلف است  

یان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود و عدم در پا 

حضور وی اگر بدون اطالع و عذر موجه باشد ترک خدمت  

 .محسوب خواهد شد

حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که در حال    -۱۳ماده  

الزامی   است  استحقاقی  از مرخصی  و در   باشدمیاستفاده 

یا   مستخدم  به  را  او  وظایف  اداره  رئیس  مدت،  این 

 .دیگر محول میکندمستخدمین 

مرخصی    -۱۴ماده   از  استفاده  حال  در  که  مستخدمی  با 

استحقاقی بیمار شود مطابق مقررات، فصل دوم و نسبت به  

  ۷مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی طبق ماده  

 .نامه رفتار خواهد شداین آئین 

استفاده   -۱۵ماده   استحقاقی  تقاضای مرخصی  با  موافقت 

در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات نشده مستخدمین  

مورد این  در  و  است  الزامی  سازمانی مربوط  پست  حفظ 

 .باشدمیمستخدم ضروری ن

ماده    -تبصره مشمولین  مورد  استخدام   ۷۷در  قانون 

کشوری، اعطاء مرخصی موکول به آن است که مستخدم در 

شصت و پنج سالگی مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن

 .ی کرده باشدتقاضای مرخص

  ۱۶و    ۱۵  هایهحداکثر مدت مرخصی موضوع ماد  -۱۶ماده  

نامه از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد و در این مواد این آئین  

 .حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نیست 

در صورتیکه بدلیل حساسیت شغلی، با رعایت سایر    -تبصره

این   با    نامهآیینمواد  موافقت  دستگاه،  تشخیص  به  و 

و میزان ذخیره مرخصی مرخصی مستخدم امکانپذیر نباشد

مستخدم بیش از چهار ماه گردد، صرفاً آن میزان از مرخصی  

هار  به بعد مازاد بر چ  نامهآیینمذکور که از تاریخ ابالغ این  

این ماده .  است ماه شده از محدودیت چهار ماه مندرج در 

 .باشدمیمستثنی 

و   -۱۷ماده   آموزشی  رسته  مستخدمین  فصلی  تعطیالت 

دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیالت استفاده میکنند 

تا میزان یکماه در سال بحساب مرخصی استحقاقی آنان در 

ن چنانچه در همان سال منظور میشود.این قبیل مستخدمی

طول سال بعللی به میزان متر از تعطیالت فصلی استفاده 

می ملزم  مدت نمایند  مازاد  مرخصی،  درخواست  با  باشند 

یکماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با تا 

این   مقررات  چنانچه    نامه آیینرعایت  و  نمایند  استفاده 

مصالح اداری با   بنا بهرئیس اداره یا معاون اداری و مالی وی

وسیله   بدین  و  ننماید  موافقت  مزبور  مرخصی  درخواست 

امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی برای 

نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد فرد فراهم

 .باشدمیاجرای مفاد این ماده از تاریخ ابالغ . شد

میزان حداکثر یک اعطای مرخصی استحقاقی به    - تبصره

طبقه طرح  مشمولین  به  برای ماه  معلمان  مشاغل  بندی 

یکبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسک  

اجب( در ایام تشرف به مکه مکرمه و مدینه  حج تمتع )حج و
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با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد  منوره 

تبص این  موضوع  شده  استفاده  مرخصی  مدت  و  از  بود  ره 

 .گردد تعطیالت فصلی آنان در همان سال تحصیلی کسر می

ایام مرخصی استحقاقی   هایالعادهفوقحقوق و    -۱۸ماده  

تعلق  از کشوری وی  به مدت خدمت خارج  که  مستخدم 

میگیرد در صورتیکه آن مرخصی در خارج از کشور مورد  

 .استفاده واقع شود به ارز قابل پرداخت است 

مرخصی استعالجی که از چهار ماه تجاوز نماید به    -۱۹ماده  

مدت زائد بر چهار ماه و به دوران مرخصی بدون    نسبت به

حقوق و آمادگی بخدمت و تعلیق و انفصال و خدمت زیر 

نمیگیرد  تعلق  استحقاقی  مرخصی  موجه  غیبت  و  .  پرچم 

معذوریت بانوان باردار که وضع حمل آنان دوقلو به باال باشد  

 .باشدنمییت چهار ماه موضوع این ماده مشمول محدود 

مرخصی استحقاقی ای که مستخدمین تا تاریخ    -۲۰ماده  

این   ولی   نامه آیینتصویب  است  محفوظ  اند  کرده  ذخیره 

 .نامه خواهد بود  ترتیب استفاده از آن تابع مقررات این آئین

دولتی که طبق   هایهکارکنان غیر رسمی دستگا   -تبصره

می پذیرفته  رسمی  استخدام  به  قانونی  شوند، مقررات 

استخدام به  شدن  پذیرفته  از  قبل  حسب  چنانچه  رسمی، 

داد استخدامی حاکم بر وضعیت خود مقررات یا مفاد قرار

حق استفاده از مرخصی استحقاقی را داشته و این مرخصی  

مقررات همان  نیز    طبق  و ذخیره  بوده  قابل ذخیره شدن 

توانند با رعایت مقررات شده باشد، پس از تبدیل وضع می

 .این فصل از مرخصی ذخیره شده مذکور استفاده نمایند

 مرخصی استعالجی   -فصل دوم

هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری   -۲۱ماده  

مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت  

موارد کمتر از ده روز ممکن به اداره متبوع اطالع دهد و در

محل   به  مراجعه  از  پس  روز  اولین  در  را  پزشک  گواهی 

 خدمت و در موارد ده روز و بیشتر، در پایان روز دهم به

واحد معاون  یا  کارگزینی رئیس  به  ارجاع  جهت  مربوطه« 

 .ارسال دارد

معالج   -۲۲ماده   پزشک  گواهی  است  مکلف  کارگزینی 

مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا 

مؤسسه دولتی متبوع ارسال دارد و در صورتیکه مفاد گواهی 

ص را  استعالجی  مرخصی  حکم  گیرد  قرار  تائید  ادر مورد 

 .نماید

در صورتی که دستگاه ذیربط پزشک معتمد در   -۱تبصره  

ای بهداشت و درمان اختیار نداشته باشد، سازمانهای منطقه

معرفی و  همکاری  به  مکلف  میان  استان  از  معتمد  پزشک 

 .پزشکان سازمان خواهند بود

اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد   -۲تبصره  

به   میموضوع  ارجاع  پزشکی  این کمیسیون  نظر  و  شود 

 .کمیسیون قطعی خواهد بود

نفر   -۲۳ماده   سه  از  مرکب  حداقل  پزشکی  کمیسیون 

متبوع  دستگاه  درخواست  به  بنا  که  بود  خواهد  پزشک 

توسط بیماری  نوع  به  توجه  با  و  سازمانهای   مستخدم 

ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد منطقه

نهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را  سازما .  شد

 .دستگاه ذیربط اعالم نمایند تشکیل و نتیجه را به 

تشخیص ابتالء مستخدم به بیماری صعب العالج   -۲۴ماده  

.  و تعیین مدت معذوریت وی بعهده کمیسیون پزشکی است 

حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و 

 .قابل تمدید خواهد بود 

پزشکی   -۲۵ماده   کمیسیون  به  موضوع  که  مورد  هر  در 

شود نظر کمیسیون که باتفاقیا به اکثریت اتخاذ می  ارجاع

 .شود قاطع خواهد بود

تا سه   - ۲۶ماده   بار وضع حمل  برای هر  باردار  بانوان  به 

فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه  

معذوریت و برای وضع حمل دوقلو چهار ماه و برای وضع 

حمل دوقلو به باال یک سال معذوریت با استفاده از حقوق 

ل معذوریت وضع حم.  شود می  مربوط داده  هایالعادهفوقو  

شود و تشخیص تاریخ می  جزو مرخصی استعالجی محسوب

 .شروع آن بر عهده پزشک معالج است 
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  به مستخدمی که از مرخصی استعالجی استفاده  -۲۷ماده 

نماید تا چهار ماه و در صورتی که به علت ابتال به بیماری  می

( ۲۶صعب العالج یا زایمان فرزندان توامان )وفق مفاد ماده )

مرخصیها( مرخصی استعالجی وی بیش   نامهینآیاصالحی  

و   حقوق  سال  یک  حداکثر  تا  باشد،  ماه  چهار  از 

در   هایالعادهفوق العالج  صعب  بیماریهای  مورد  و  مربوط 

( ۷۹مدت زاید بر یک سال تا هنگامی که مشمول ماده )

حقوق  فقط  است  نگرفته  قرار  کشوری  استخدام  قانون 

 .گرددمی پرداخت 

مستخدمینی که در خارج   هایالعادهفوقحقوق و    -۲۸ماده  

مأموریت خدمت میکنند در  با  اشتغال  به حالت  از کشور 

مدت مرخصی استعالجی تا دو ماه به ارز و در مدت زائد بر 

 .بریال پرداخت خواهد شد ۳۲آن با رعایت ماده 

گواهینامه ای که در مورد بیماری مستخدم در   -۲۹ماده  

کشور از  صدور   خارج  صحت  حیث  از  باید  شده،  صادر 

برسد محل  در  ایران  کنسولگری  یا  سفارتخانه  . بتصدیق 

هرگاه مفاد چنین گواهینامه ای مورد تردید پزشک معتمد  

نظر  اظهار  برای  پزشکی  کمیسیون  در  موضوع  گیرد  قرار 

 .شودمی قطعی مطرح

صورتیکه   - ۳۰ماده   در  مستخدم  استعالجی  مرخصی 

ادامه یابد با رعایت مقررات این فصل قابل تمدید بیماری او  

 .است 

  نامه آیین( این  ۲۶جز مستخدمان موضوع ماده )  -۳۱ماده  

مرخصی   از  که  مستخدمی  سازمانی  ثابت  پست  حفظ 

 .استعالجی استفاده میکند بیش از چهار ماه الزامی نیست 

 مرخصی بدون حقوق   -  فصل سوم

بدون حقوق موقوف به اختتام  استفاده از مرخصی    -۳۲ماده  

 :دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود

مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش   -۱

 .به استفاده از مرخصی مسلم شود

مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک الزم   -۲

 .را ارائه نماید

همسرش  -۳ اتفاق  به  باشد  ناگزیر  از   مستخدم  خارج  به 

 .محل خدمت خود مسافرت کند

مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعالجی   -۴

سبب ادامه همان بیماری یا ابتالء به بیماری دیگر  ساالنه به  

قادر بخدمت نباشد و بیماری او هم صعب العالج تشخیص 

 .نشود

مستخدمین   -تبصره به  حقوق  بدون  مرخصی  اعطای 

در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و به آزمایشی که  

به نیاز  خود  متبوع  مؤسسه  مرخصی تشخیص  از  استفاده 

بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت  

 .پذیر خواهد بودسایر مقررات این فصل امکان

مرخصی    -۳۳ماده   از  استفاده  نامة  تقاضا  باید  مستخدم 

و مدت آن توسط رئیس اداره    بدون حقوق را با ذکر علت 

نماید ارسال  متبوع  دولتی  مؤسسه  یا  وزارتخانه  به  .  خود 

وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تصمیم الزم را در این باره اتخاذ 

و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق  

قانون استخدام کشوری صادر   ۴۹ماده    ۲را با رعایت تبصره  

 .خواهد کرد

 مقررات مختلفه   -  چهارمفصل 

مطابق   -۳۴ماده   سال  و  ماه  و  روز  مرخصی  احتساب  در 

تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی 

 .شودمی روز حساب

روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است    - ۳۵ماده  

 .شودجزء مدت مرخصی محسوب می

مدت مرخصی    هایالعادهفوقپرداخت حقوق و    -۳۶ماده  

 .قبل از صدور حکم مرخصی ممنوع است 

هائی که در ایام مرخصی استعالجی که العادهفوق  -۱تبصره  

ایام   در  همچنین  و  نکند  تجاوز  یکسال  در  ماه  چهار  از 

استحقاقی حسب مورد پرداخت است بشرح مرخصی  قابل 

 :زیر است 
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قانون استخدام کشوری   ۳۸العاده شغل موضوع ماده فوق -

 .عایت مقررات مربوطضمن ر 

موضوع بندهای ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ و   هایهالعادفوق  -

قانون استخدام کشوری.مستخدمان موضوع ماده   ۳۹د ماده  

تبصره ۲۶) این  موضوع  ماه  چهار  محدودیت  مشمول   )

 .باشندنمی

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن   -۳۷ماده 

ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که از سه روز تجاوز  

 .شود باشد، موجه شناخته خواهد شدذیالً درج می

 .بیماری او -۱

صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر   -۲

 .یا فرزندان او وارد آمده باشد

 .بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان -۳

 .۲از طبقه  ۲فوت خویشاوندان تا درجه  -۴

 دارا شدن فرزند  -۵

 .ازدواج او و فرزندانش -۶

بعهده   مستخدم  ادعائی  جهات  سقم  و  صحت  تشخیص 

است  اداره  شود .  رئیس  تصدیق  ادعا  صحت  صورتیکه  در 

غیبت مستخدم برحسب علت جزو مرخصی استحقاقی یا  

صادر  مورد  این  در  الزم  حکم  و  محسوب  وی  استعالجی 

 .خواهد شد

آئین  هرگو  -۳۸ماده   این  در  تغییری  به  نه  منوط  نامه 

پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب  

 .هیئت وزیران خواهد بود

نامه مقررات قبلی راجع از تاریخ تصویب این آئین    -۳۹ماده  

استخدام   به قانون  مشمول  رسمی  مستخدمین  مرخصی 

 . کشوری ملغی است 

 

 کارکنان دولت  یابنامه مربوط به حضور و غ   یین آ

 ( یران وز یئت ه  ۱۳۶۵/ ۲۷/۱۱مورخ    ۸۱۴۵۰شماره    نامه یب )تصو 

مورخ    یران وز  هیأت جلسه  به   ۱۳۶۵/ ۲۸/۱۰در  بنا 

مورخ  ۳۴۳۵  یشنهادشماره پ د  امور   ۱/۱۰/۱۳۶۵/  سازمان 

  یاب مربوط به حضور و غ  نامهیینکشور آ  یواستخدام   یادار

 نمودند: یبتصو یرشرح زدولت را به کارکنان

 کارکنان دولت   یاب نامه مربوط به حضور و غ آیین 

مکلفند ساعات    ییاجرا  یکارکنان دستگاهها   یهکل  - ۱  ماده 

را   یبرا  شدهیینتع آن  از  خروج  و  خدمت  محل  به  ورود 

دفتر   یا ، ساعات ورود و خروج خود را در کارت  نموده  یت رعا 

غ نما   یابحضورو  از سو  یندثبت  که  آن  ذ  یمگر    ی مقام 

از آنان کتباً   یکورود و خروج هر  یصالح دستگاه مربوط برا

 مقرر شده باشد.  یگرید رتیب ت

ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون    -۲  ماده 

قبلکسب  محس   یرتأخ  یمجوز  گردورود  با    یدهوب  و 

رفتار   یرورود داشته باشد به شرح ز  یرکه تأخ  یمستخدم

 :شود یم

ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و   ۲ورود تا    یرتأخ  -الف

 .گرددیمنظور م ی استحقاق  یدرمرخص

ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق    ۲از    یشورود ب  یرتأخ  -ب

مزا و  شغل  العاده  مزا  یایوفوق  و  مستمر   یای شغل 

و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص    یرسم  ینمستخدم

سا العاده  یرو  دستمزد   یا   یمانیپ  ینمستخدم  یهافوق 

خر قرارداد  یدخدمت کارکنان  م  یو  ساعات    یزانبه  کل 

 خواهد بود.  یرتأخ

از محل    -۳  ماده  از ساعات مقرر ن خروج   یزخدمت زودتر 

 و حسب مورد مشمول حکم  یده خروج محسوب گرد  یلتعج

 خواهد بود. ۲« ماده « و »ب»الف یقسمتها



 شناسنامه قانون|  ۳۲۰

و    یدهموجه محسوب گرد  یرورود در موارد ز   یرتأخ  - ۴  ماده 

منظور   ی استحقاق   یدر هر صورت جزو مرخص  یرتأخمدت

 شد:  خواهد

غ  -الف سوانح  و  حوادث  ،  مستخدم   یبرا  یرمترقبهوقوع 

ن و  تکفل  تحت  فرزندان  در   یرسا   یزهمسرو  خانواده  افراد 

 باشند. یتحت تکفل وکه یصورت

قضا   -ب مراجع  توسط  مستخدم  انتظام  یی احضار  با    یو 

 .مرجع احضارکننده گواهییه ارا

ا  یصتشخ  -تبصره با مد  ینموارد مذکور در  واحد   یرماده 

 خواهد بود. ربط یذ

  یر بار تأخ  ۴از    یشکه در هر ماه ب  یبه مستخدم   -۵  ماده 

غ  یاتعجیلورود   باشد و جمع مدت   یرموجهخروج  داشته 

بر  مزبو  یرتأخ قبال    ۴از    یش به  در  برسد  ماه  در  ساعت 

ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد    یبرا  یرمجموع تأخ

العاده شغل مستخدم خاط  ماه سوم  یشد و برا به   یفوق 

برا  ۳۰  یزانم به مماه  یدرصد و  درصد و   ۵۰  یزانچهارم 

ماه کسر   یکو به مدت    صددرصد  یزانماه پنجم به م  یبرا

پرونده تکرار  صورت  در  و  شد  جهت  خواهد  مستخدم 

»ه  یدگیرس تخلفات  یدگیرس  یأتبه  ارجاع    «یاداربه 

 . یدخواهد گرد

ساعت در    ۸از    یش خروج ب  یلتعج  یا ورود    یرتأخ  -۱  تبصره

 ماده خواهد بود. ینحکم ا در هر حال مشمولهر ماه

به   یگریکه قبالً به علل د  ینیدر مورد مستخدم  -۲  تبصره

از   یدهجز موارد فوق الذکر، فوق العاده شغل آنان قطع گرد

خروج آنان به حد    یلتعج  یا ورود    یرکه تأخ  ماهیینسوم

به تخلفات    یدگیرس  یأتنصاب فوق برسد پرونده امر به ه

 خواهد شد.ارجاع  یادار

 یر نخست وز -ی موسو یرحسینم

 

 ( 92و ) (91) موادمقررات 

 ی خدمات کشور  یریت ( قانون مد۹۲( و )۹۱مواد )  یی دستورالعمل اجرا

 کشور(  ی و استخدام   یسازمان ادار  ۱۳۹۹/ ۲/ ۲۷مورخ    ۸۲۵۳۲)بخشنامه شماره  

 یریت قانون مد(  ۵مشمول ماده )  ییاجرا  هایهدستگا   تمامی

 ی خدمات کشور 

بند »  به ادار  یکل   هاییاست س«  ۲۴منظور تحقق   ی نظام 

  های برنامه  ی(، اجرای)مدظله العالیمقام معظم رهبر  ی ابالغ

دوم از  هشتم  و  ادار  ینهفتم  نظام  اصالح  جامع   ی برنامه 

 ۳۰۲۵۹۶به شماره    یادار  یعال  یشورا  نامهیب موضوع تصو

)  ۱۳۹۷/ ۱۴/۰۶  یختار تبصره  استناد  به  )(  ۳و  ( ۴ماده 

قانون  (  ۹۳، و  ۹۱،  ۹۰،  ۸۷،  ۸۶،  ۸۴مواد )  ییاجرا  نامهآیین

کشور  یریتمد تصو  یخدمات  شماره    نامه یب موضوع 

به   یران،وز  یأته  ۰۴/۱۳۸۹/ ۰۸مورخ    ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰

اجرا   یوستپ )  یی»دستورالعمل  )(  ۹۱مواد  قانون (  ۹۲و 

و ضمائم مربوطه« که با توجه به    یخدمات کشور  یریتمد

اجر از  حاصل  سنوات    ایتجارب  در  مذکور  دستورالعمل 

 یی اجرا  هایهدستگا   یشنهاداتگذشته و کسب نظرات و پ

بازنگر  یذ تدو  یربط  ابالغ  ینو  اجرا  جهت  است،   شده 

 گردد.می

محترم   یاستر  یداتدولت محترم و تأک  یربه تداب  یت عنا   با 

تمام  یمبن  یرانا   یاسالم  یجمهور  از  استفاده   ی بر 

در برخورد همه جانبه و قاطع با مفاسد    یقانونهای  یت ظرف

مشمول و   ییاجرا  هایهدستگا   یاست تمام  ی ضرور  ی،ادار

و مؤثر مواد   یحصح  یدر اجرا  یژهاستانداران ضمن اهتمام و 

دستورالعمل، گزارش جامع   ینقانون مذکور و ا(  ۹۲  و  ۹۱)

 یشده به سازمان ادار  یینآن را مطابق ساز و کار تع  یاجرا

 .یندکشور ارسال نما  یو استخدام

https://shenasname.ir/
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ا  با  اجرا   ینابالغ  دستورالعمل  )  ییبخشنامه،  و (  ۹۱مواد 

مد(  ۹۲) کشور  یریتقانون  بخشنامه   یخدمات  موضوع 

 گردد.می لغو  ۲۷/۱۲/۱۳۹۳مورخ  ۱۷۳۷۰۶شماره 

  یریت قانون مد (  ۹۲و ) ( ۹۱مواد )   یی اجرا  عمل دستورال 

 یخدمات کشور 

 و اختصارات   تعاریف 

اختصارواژه   -۱  ماده  عبارات  و  ا  یها  در   ینمندرج 

 : روندیبه کار م یرز  یدستورالعمل در معان

 ی خدمات کشور  یریت قانون مد: قانون -الف

 کشور یو استخدام  یسازمان ادار: سازمان -ب

( ۵موضوع ماده )  ییاجرا  هایهدستگا :  ییدستگاه اجرا  -ج

 ی خدمات کشور  یریت قانون مد

موضوع بند   یسالمت نظام ادار  یکارگروه ارتقا:  یتهکم  -د

( ماده   - ه۵۰۳۲۸ت/۱۹۲۰۸۷شماره    یبنامهتصو(  ۱»ب« 

 یرانوز یأته ۱۳۹۲/ ۲۸/۱۲مورخ 

که عملکرد او   یبالفصلِ کارمند   یربه مد:  مربوطه  یرمد  -ه

بازرس اطالق  یمورد  گرفته،  که   یدر صورت.  گرددمی  قرار 

  یری مد  ینبالفصل صاحب حق امضاء نباشد، منظور اول  یرمد

 حق امضاء باشد. یدارا یاست که در سلسله مراتب ادار

تبصره:  بازرس   -و موضوع  متخصص  و  معتمد  ( ۱) بازرس 

 قانون ( ۹۱ماده )

است که   یمنظم و هدفمند  یتهایمجموعه فعال :  یبازرس  -ز

امور و در    یانتوسط بازرسان به منظور نظارت بر حُسن جر 

شناسا  و  ماده  ییمقام کشف  موضوع  قانون (  ۹۱) تخلفات 

 .یردگمی  صورت

بازرس   ینوع :  مستمر  یبازرس  -حـ اساس    یاز  بر  که  است 

به منظور نظارت بر حُسن   یانهمدون و منظم سال   هایبرنامه

)ام  یانجر ماده  موضوع  تخلفات  کشف  و  با (  ۹۱ور  قانون 

 .یردپذ می و زمان مشخص انجام یطیقلمرو مح یینتع

بازرس   ینوع :  یمورد  یبازرس  -ط از   یاز  خارج  که  است 

سال  هایبرنامه شکا   یانهمدون  وصول  متعاقب  و ها  یت و 

مردم های  مقرون به صحت )مراجعان، سازمان  یها گزارش 

از موضوع مطلع   یکه به نحو  یینهاد، کارمندان دستگاه اجرا

نظا  و  اند  ه  یرشده  سازمان،  اعالم  نظارت،   یعال  یأتآن(، 

باالتر اجرا  ین دستور  دستگاه  استاندار    یی،مقام   یادستور 

در محدوده    اجرایی  دستگاه ربط  یذ   یندرخواست مسئول

 . یردپذمی قانون صورت( ۹۱ماده )

ارشد  -ی مد  یرمد:  ناظر  دفتر  )ارز  یریت کل    یابی عملکرد 

مشابه( دستگاه    ینعناو  یا   یاتبه شکا   ییعملکرد و پاسخگو

 ییاجرا

):  رشوه  -ک ماده  اساس  تشد(  ۳بر  مجازات   یدقانون 

کالهبردار  ینمرتکب و  اختالس  و  مصوب   ی ارتشاء 

سند   یا مال    یا بارت است از قبول وجه  ، رشوه ع۱۳۶۷/ ۱۵/۹

  یرمستقیم غ  یا   یم مال بصورت مستق   یمتسل  یا پرداخت وجه  

شاغل در   یدولت  ینو مأمور  یناز مستخدم  یکتوسط هر  

 ی، دستورالعمل اعم از رسم  ینا  ضوعمو   ییاجرا  هایهدستگا 

مع  یمانی، پ کار  کارگر  ینقرارداد  قرارداد  و   ی )مشخص(، 

 یبه خدمات عموم  ینمأمور  یاو    یعمرانهای  قرارداد طرح

انجام ندادن   یا انجام دادن    یبرا  یرسم  یرغ  یا  یخواه رسم

 ین؛ اعم از اباشدمی  مزبور  هایهکه مربوط به دستگا   یامر

آن که مربوط    یا آنها بوده    یفبه وظا   وطکه امر مذکور مرب

باشد، خواه   ییدر آن دستگاه اجرا  یگریمأمور د  یفبه وظا 

و   یت نداده و انجام آن بر طبق حقان  یا آن کار را انجام داده  

عدم انجام   یا آن که در انجام    یانبوده باشد و    یا بوده    یفهوظ

 نبوده باشد.  یاآن مؤثر بوده 

ارزه با و مب  یشگیریپ  نامهآیین(  ۱رشوه در ماده )  مصادیق

دستگا  در   نامه تصویب موضوع    یی اجرا  هایهرشوه 

 یأت ه  ۱۳۸۳/ ۲۲/۱۲مورخ    هـ۳۰۳۷۴ت/۷۳۳۷۷ شماره

 است. گردیده ذکر  یرانوز

ادار  -ل از مقام  استفاده  ترک   یا به هر گونه فعل  :  یسوء 

  یگاه( که با استفاده از جا ییفعل کارمند دولت )دستگاه اجرا
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  یا   یحقوق معنو   ییعصورت گرفته و موجبات تض  یسازمان 

 شود.می  اطالق  ید،اشخاص را فراهم نما   یرسا   یا دولت    یماد 

 احراز بازرسان و تعداد آنها   شرایط 

 :باشند یلذ یطواجد شرا  یدبازرسان منتخب با  - ۲  ماده 

قطع  یرسم  یاستخدام   یت وضع  یدارا   - از  و   ی)اعم 

 یمانی پ یا ( یشیآزما 

 حداقل کارشناس یپست سازمان  یدارا -

 ی حداقل کارشناس یلیمدرک تحص یدارا -

کار  یدارا  - تجربه  سال  پنج  فعال   یحداقل  با    یتمرتبط 

 ییدستگاه اجرا

حرفه  یارهایمع  یدارا  -   یبایی،)شک  یبازرس   ی ااخالق 

 یی، مثبت گرا  ی،رازدار  ی، سخت کوش  یت،جد  ی،دارامانت 

 آن(  یرو نظا طرفییب ی، انضباط، خوش رفتار

 مؤثر  یفریک  یت و محکوم  یادار  یت نداشتن سابقه محکوم  -

 داشتن حُسن شهرت -

حاکم بر دستگاه    هایرویهمقررات و    ین،با قوان  ییآشنا  -

  یف و شرح وظا   ییدستگاه اجرا  یمشاغل تخصصم  یی، اجرا

 آن مشاغل  ینشاغل 

مؤثر    - مشارکت  فرآامکان  ا  ها یبازرس  ینددر   یجادبدون 

 ی مرتبط با پست سازمان یف وقفه در وظا 

نظام   یهامسائل و چالش  یلو تحل   یهباال در تجز  ییتوانا   -

 یادار

اجرا:  تبصره دستگاه  بازنشستگان  از  بعنوان   ییاستفاده 

مندرج در   یطشرا  یت دستورالعمل، با رعا   ینبازرس موضوع ا

 یشان بعد از خروج از خدمت اماده و حداکثر تا سه سال    ینا

 بالمانع است.

اجرا  -۳  ماده  دستگاه  هر  بازرسان  ن   ییتعداد   یاز حسب 

تا   و   یمانیپ  ی،درصد مجموع کارکنان )رسم  یکحداکثر 

مع کار  بودینقرارداد  خواهد  برا.  (  صورت  هر  حوزه   یدر 

اجرا  ی ستاد برا  یی،دستگاه  و  نفر  دو   ی واحدها   یحداقل 

خواهد   ییننفر بعنوان بازرس تع  یکخارج از مرکز، حداقل  

 شد.

 انتخاب و انتصاب بازرسان   فرآیند 

ناظر ارشد   یشنهادانتخاب و انتصاب بازرسان با پ  -۴  ماده 

و حکم    یتهکم  ییددستورالعمل(، تأ  ینا  ۲۱)موضوع ماده  

 .یردپذمی  صورت  ییمقام دستگاه اجرا ین باالتر

نظر   یرز  یماًکه مستق  ییسازمانها   یرؤساوزراء و  :  ۱  تبصره

اداره   ییسر احکام می  شوند،می  جمهور  صدور  توانند 

 . یندنما یضرا به ناظر ارشد تفو  یاستان  یبازرسان واحدها

فهرست   یشنهادتواند قبل از ارائه پمی  ناظر ارشد:  ۲  تبصره

استان  کم  یبازرسان  مشورت   یته، به   ی استان  یرمد  ینظر 

 .یدرا کسب نما ییدستگاه اجرا

  ینا(  ۲شماره )  یمهاحکام بازرسان مطابق فرم ضم  - ۵  ماده 

بازرسان .  شودمی  مدت سه سال صادر  یدستورالعمل و برا

در از  پس  ضم  یافت مکلفند  نامة  سوگند  خود،   یمه احکام 

 . ینددستورالعمل را ادا و امضاء نما  ینا۳شماره ) (

 ی بازرس یند فرآ  ی بازرسان و اطالع رسان آموزش 

دور  ییاجرا  هایهدستگا   -۶  ماده   ی آموزش   هایهمکلفند 

عناو با  مطابق  را  منتخب  سرفصل  ینبازرسان  که هایی  و 

  ید،نما می  سازمان در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابالغ

 .یندو اجرا نما  ریزیبرنامه

بازرسان و  های  ارتقاء سطح دانش و مهارتبا هدف  :  تبصره

واحدها  عملکرد  بهبود  منظور   های هدستگا   یاستان   ی به 

کاهش    ییاجرا مد  هایهزینهو  سازمان  و   یریتآموزش، 

  یازمورد ن  یآموزش  هایهتوانند دورمیها  استان  ریزیبرنامه

عناو چارچوب  در  را  استان  سرفصل  ینبازرسان  های  و 

 .یندو اجرا نما  ریزیبرنامهمصوب 

مد  ییاجرا  هایهدستگا   -۷  ماده  و  کارمندان    یران مکلفند 

 ینا (۹۵و ) (  ۹۱از مفاد مواد )  یمربوطه را به نحو مقتضم
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اجرا اقدامات  و  ا  ییدستورالعمل  در  آگاه   ینخود  ارتباط 

 . یندنما 

تداب  ییاجرا  هایهدستگا   -۸  ماده  برا  یرمکلفند  را   یالزم 

موضوع   یمردمهای  گزارش   یافتدر تخلفات  با  ارتباط  در 

( اهم(  ۹۱ماده  و  اتخاذ  مردم  یت قانون  نحوه    ی نظارت  و 

شکوائ گزارش   یافتدر و  طُرق   هایهیها  به  را  مربوطه 

ربط   یذ  یرانبا مد  یمصندوق ارتباط مستق  یلاز قب  ی مقتض

اجرا سا   یی،دستگاه  پست یت وبگاه)وب  درگاه)پُرتال(،   ،)

نظا  یصوت رسان  یر و  اطالع  صورت.  یندنما  یآن  که    یدر 

 یافت در  یکیارتباط الکترون  یقاز طرها  یت شکا   یا ها  گزارش 

پ کد  ارائه  باشد،  دهنده    یگیری شده  گزارش    ی شاک  یا به 

 است.  یالزام

بررس  یجهنت:  تبصره و  رو های  یاقدامات  بر  شده   ی انجام 

در اسرع وقت و در قالب ارتباط   یست بامی  ماده،  ینموضوع ا

آن به اطالع   یرو نظا   یامکپ  ی،مکاتبه کتب   یلاز قب   ینوشتار 

 برسد.  ی شاک یا گزارش دهنده 

 ی بازرس  های یت و اولو  ها شیوه 

) های  یبازرس  -۹  ماده  ماده  ش(  ۹۱موضوع  به    یوه قانون 

پذ  یمورد  یا مستمر   خواهد  برنامه   ینهمچن.  یرفت انجام 

  یببه تصو  یرز  هاییت بر اولو  ید مستمر با تأکهای  یبازرسم 

 :رسد می یتهکم

خ   هایهگلوگا   -الف آس  یزفساد  نقاط  )مستعد   یرپذ  یبو 

 یی فساد( دستگاه اجرا

صادره    یکه بر اساس آرا   یسازمان  یهاپست مشاغل و    -ب

بمه تخلفات   یدگیرسهای  یأتمتشکله در ه  هایهو پروند

اجرا  یادار تخلفات    یشترینب  یی، دستگاه  به  مربوط  موارد 

آنها انجام گرفته   یانقانون توسط متصد(  ۹۱موضوع ماده )

 باشد.

نظرسنج  ینقاط  -ج اساس  بر   یا  یانهسال های  یکه 

تخلفات موضوع   یشترین ب  یمردمهای  گزارش  وقوع  موارد 

 قانون در آنجا گزارش شده باشد. ( ۹۱ماده )

سو  یاعالم  های یت اولو   -د دستگاه   ینباالتر  یاز  مقام 

 ییاجرا

 سازمان  یاز سو ی اعالم های یت اولو  -هـ

و   یزفساد خ   هایهشدة گلوگا   یتبندیفهرست اولو:  ۱  تبصره

ماه   ۳حداکثر ظرف مدت    ییدستگاه اجرا  یرِپذ  یب نقاط آس

تار ا   یخاز  پ  ینابالغ  با  به   یشنهاد دستورالعمل،  ارشد  ناظر 

اتخاذ   یتهکم.  رسدیم  یتهکم  یبتصو ضمن  است  مکلف 

رفع و اصالح نقاط مزبور، فهرست مربوطه   یالزم برا  یرتداب

 .یدنما  یهر سال به روز رسان یدر ابتدا را

فساد   هایهگلوگا به منظور إعمال نظارت مؤثر بر  :  ۲ تبصره

ناظر ارشد مکلف است نسبت به   یر،پذ   یب و نقاط آس   یزخ

استاندارد اقدام    یِ( بازرسیست )چک ل   ینهبازب  ینو تدو  یهته

 بازرسان قرار دهد. یارو در اخت

بازرس    یبازرس  -۱۱  ماده  توسط  مورد  بازرسان   یا حَسب 

 یگروه  یبازرس  یازمندناظر ارشد موضوعا ن.  شودمی  انجام

 . یدنما می یینرا تع  یبازرس یأترا مشخص و سرپرست ه

 و نحوة برخورد با موارد تخلف   ی بازرس فرایند 

تدو  -۱۱  ماده  منظور  بازرس  ینبه   بازرسان   ی،گزارش 

از طُرق زمی ن  یرتوانند    یازنسبت به کسب اطالعات مورد 

 :ینداقدام نما 

 مشاهده -الف

 ین کسب اطالع از شهود و مطّلع -ب

مدارک از آنها    یهموجود و ته  هایهمطالعه سوابق پروند -ج

 (یاسناد  ی )بررس

مکتوب مراجعان و در های  یت و شکا ها  گزارش   یبررس  -د

 صورت لزوم مصاحبه با آن ها

 ربط یاستعالم نظر مسئوالن و کارکنان ذ -هـ

و مدارک   یلدال  ی،بازرس  یندفرآ   یانچنانچه در پا   -۱۲  ماده 

آ  یمتقن دست  فرد  ید به  تخلفات    یکیمرتکب    یکه  از 
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بر اساس مراحل   یب قانون شده، به ترت(  ۹۱موضوع ماده )

 : عمل خواهد شد یرز

فرم ضم  -الف قالب  در  را  گزارش خود  شماره    یمهبازرس 

تدو  ینا(  ۵) دال  یندستورالعمل  ذکر  با  پ  یلو    یوستو 

 . یدنما می مربوطه ارسال یر مد یمدارک الزم، برا 

و ضمن    یدگیبه موضوع رس  یت فور  ید مربوطه با ق  یرمد  -ب

مربوط، حداکثر ظرف مدت    یلدال  یبررس   ۵و مستندات 

کار تار  یروز  مبن  یافت در  یخاز  را  نظر خود  بر    یگزارش، 

)در صورت عدم اظهار   یدنما می  رد گزارش اعالم  یا  ییدتأ

 ی لف است موضوع را برادر مهلت مقرر، بازرس مک  یرنظر مد

 .(یدالزم به ناظر ارشد گزارش نما یرو اتخاذ تداب یگیری پ

نظر مد  یدر صورت  -ج دا  یرکه  تأ  یرمربوطه  تخلف    یید بر 

 رساند.می باشد، بازرس موضوع را به اطالع ناظر ارشد

مربوط( به   یشنهادهایناظر ارشد مراتب را )همراه با پ  -د

مصرّح های  مجازات  یمو إعمال مستق   یممنظور إتخاذ تصم

اخ قسمت  )  یکتبصره    یردر  باالتر(  ۹۱ماده  به   ین قانون 

 .یدنما می مقام مجاز( گزارش  یا )  ییمقام دستگاه اجرا

مقام    یا   ییمقام دستگاه اجرا  ینباالتر  یکهدر صورت:  تبصره

ا طرف  از  در  هایی  گزارش   یشان،مجاز  که  ماده   یاجرارا 

شود، ناقص می  ارائه  یدستورالعمل به و  ینقانون و ا(  ۹۱)

تکم  یصتشخ دستور  صادر  یلدهد؛  را  . یدنما می  گزارش 

 یلبا تشک  یا بازرس مربوطه    یقناظر ارشد مکلف است از طر

از    یروز کار   ۱۲حداکثر ظرف مدت    ی،بازرس  یأتإعزام ه  و

مرتفع و گزارش ابالغ دستور مذکور، نواقص مدنظر را    یختار

برا  یاصالح  تصم  یرا  باالتر  یمإتخاذ  دستگاه    ینبه  مقام 

 .یدارائه نما  یشانمقام مجاز از طرف ا  یا  ییاجرا

مد  -هـ بازرس  یرچنانچه  گزارش  تأ  یمربوطه  نکند؛    ییدرا 

خود را به صورت مستدل به بازرس اعالم   یلمکلف است دال 

حالت به    یندر ا.  یدنما   یوست پ  یزو مستندات مورد نظر را ن

 : شودمی عمل یرز هایهیوش

دال  -۱ مد  یلچنانچه  مستندات  ا  یرو  گونه  به   یمربوطه 

  ید؛باشد که بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف قانع نما 

فرآ سوابق  یدگی رس  یندادامه  با   متوقف،  و   یگانی مربوطه 

 .ید مراتب توسط بازرس به اطالع ناظر ارشد خواهد رس

مد  -۲ نظر  اساس  بر  بازرس    یرچنانچه  گزارش  مربوطه، 

را حداکثر   یهشود؛ بازرس مکلف است گزارش اول  یناقص تلق

مربوطه   یر مد  یاصالح و مجدداً برا  یظرف مدت ده روز کار

 . یدارسال نما 

اصالح  -۳ گزارش  تأ  یِ چنانچه  مورد   یر مد  ییدبازرس 

)مندرج در   الذکرفوقبر اساس مراحل    یرد؛مربوطه قرار گ

 ج و د( اقدام خواهد شد. ی بندها 

اصالح  -۴ گزارش  تأ  یِ چنانچه  مورد   یر مد  ییدبازرس 

مربوطه بر نظر خود اصرار داشته   یرو مد  یردمربوطه قرار نگ

 تخلف از نظر بازرس محرز باشد؛ بازرس گزارش را به   یول

تأ با  موضوع  و  رسانده  ارشد  ناظر  و   یصتشخ  یید،اطالع 

برا  ارشد  ناظر  ه  یدگیرس  یتوسط  به   یدگیرس  یأتبه 

 . شودیارجاع م  یربطذ ریتخلفات ادا

موارد  - ۱۳  ماده  مد   ی در  در   یرکه  نظر  اعالم  از  مربوطه 

( ۹۱ماده )  یخصوص گزارش بازرس إمتناع نموده و اجرا

 ی قطع  یت قانون را با وقفه مواجه سازد، در صورت محکوم

ناظر   ی،به تخلفات ادار  یدگیرس  یأتدر ه  یکارمند خاط

مدمی  ارشد ن  یرتواند  را  ه  یزمربوطه  به   یدگیرس  یأتبه 

 . یدنما  یمعرف  یربطذ داریتخلفات ا

 یصچنانچه بر اساس قرائن و مستندات، با تشخ  - ۱۴  اده م 

باشد که إعمال سقف   یناظر ارشد تخلف کارمند در سطح

 یک قانون )انفصال موقت  (  ۹۱مذکور در ماده )های  مجازات

تواند مراتب می  با آن متناسب نباشد، ناظر ارشد  یزساله( ن

ربط   ی ذ  یبه تخلفات ادار  یدگی رس  یأتبه ه  یماًرا مستق

 . یدنما  رجاعا

که قبالً مطابق موضوع تبصره    یچنانچه کارمند  - ۱۵  ماده 

(۱  )( با و(  ۹۱ماده  برخورد شده، مجدداً مرتکب   یقانون 
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که به    ی بازرس  یدهمان تخلف شود )به استناد گزارش جد

 یر باشد(؛ ناظر ارشد گزارش اخ  یدهمربوطه رس  یرمد  ییدتأ

به تخلفات    یدگیرس  یأترا به همراه مستندات مربوطه به ه

  قانون را تقاضا (  ۹۱ماده )(  ۲ارجاع و إعمال تبصره )  داریا

 یقانون   ینمذکور مطابق مواز  یأتصورت ه  یندر ا.  یدنما می

رس موضوع  محرز    یدگیبه  را  کارمند  تخلف  چنانچه  و 

  یدی،بازخر  یهااز مجازات  کییدهد، حسب مورد    یصتشخ

 را إعمال خواهد نمود.   یاخراج و انفصال دائم از خدمات دولت

که بر اساس گزارش بازرسان موضوع   یدر موارد  - ۱۶  ماده 

ربط   یمراجع ذ  یر سا   یهایحَسب بررس  یا قانون  (  ۹۱ماده )

اجرا کارمند  یا   یرمد  یی،دستگاه  بالفصلِ  که   یسرپرست 

به علت عدم إعمال نظارت و   یزن  یدهمحرز گرد  یتخلف و

داده شود؛ ناظر ارشد   یصمقصر تشخ  یا کنترل مؤثر، قاصر  

 یزمربوطه را ن  یرقانون، مد(  ۹۲ماده )  یدر اجرا  ست مکلف ا 

 .یدنما  یمعرف  یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتبه ه

ز  - ۱۷  ماده  موارد  فرآ  یردر  انجام  از   یدگی رس  یندبازرس 

و انتخاب بازرس    یمو مراتب را جهت إتخاذ تصم  یخوددار 

 :یدنما می به ناظر ارشد گزارش  یدجد

)تا درجه دوم از  یو   یسبب  یا   یبستگان نسب   یابازرس    -الف

بازرس و  نظارت  موضوع  در  سوم(  تعارض    یدارا  یطبقه 

 منافع باشند. 

و   یفرد  -ب عملکرد  بازرس  یکه  بازرس   یمورد  با  است، 

نسب  یدارا از طبقه سوم( ی سبب  یا  یقرابت  )تا درجه دوم 

 باشد.

  یا است، با بازرس    یمورد بازرس   یکه عملکرد و  یفرد   -ج

 یادار  یا   یفریک  ی،حقوق  یسابقه دعوا  یمذکور دارا  یأقربا 

 باشد.

 یری گ  یمتصم  یندبه فرآ  یبه منظور سرعت بخش   -۱۸  ماده 

 ییمقام دستگاه اجرا  ینباالتر  ین، و سهولت برخورد با متخلف

)می ماده  چارچوب  در  را  مجازات  إعمال  قانون  (  ۱۲تواند 

 . یدنما  یض به مقامات مجاز تفو یبه تخلفات ادار یدگیرس

شماره   یمهقانون در ضم(  ۹۱ماده )  ییاجرا  یندفرا:  تبصره

 دستورالعمل درج شده است. ینا( ۱)

 ی گزارش بازرس   یم تنظ  نحوه 

اعد بر اساس ضوابط و قو  یدبا   ی بازرسهای  گزارش   -۱۹  ماده

نو ضم  یسیگزارش  فرم  مطابق  )  یمهو   ینا(  ۵شماره 

 یگزارش بازرس  یمدر تنظ.  شوند  ینو تدو  یهدستورالعمل ته 

 :است یالزام یرموارد ز  یت رعا 

  افراد  یا فرد    یحاتتوض  یی،گزارش نها   یماز تنظ  یشپ  -الف

کتب  ذی صورت  به  توض   یربط  و  اظهارات  و    یحات اخذ 

کارمند از ارائه    یکهدر صورت.  آنها صورت جلسه شود  ی شفاه

بازرس مراتب را   ید،نما   یخوددار  یشفاه   یا   یکتب  یحتوض

 . یدنما  یمو گزارش را تنظ یگواه

با   -ب استناد  مورد  مدارک  و  ترت  یداسناد  ارجاع،    یب به 

گزارش   یدر انتهاها  آن  یرتصو  یا شده و اصل    یشماره گذار

 آورده شود. 

گزارش   -ج تنظهایی  در  رشوه  اخذ  موضوع  با   یم که 

حداقل  می مصاد  یکیشوند؛  )  یق از  ماده  در  ( ۱مذکور 

 ییاجرا  هایهو مبارزه با رشوه در دستگا   یشگیریپ  نامهآیین

مورخ   هـ۳۰۳۷۴ت/۷۳۳۷۷  شماره نامهتصویب موضوع  

 .یردمورد استناد قرار گ  یران،وز یأته ۱۳۸۳/ ۲۲/۱۲

 شود. یت رعا  یاسناد ادار بندیطبقهاصول  -د

ارجاع بدون واسطه   یالزم را برا   یرناظر ارشد تداب :  تبصره

مکاتبات   یزهمکان  یستم س  یقبازرسان از طر  یمکاتبات عاد 

  های یهماهنگ   ینو همچن  بینییشپ  ییدستگاه اجرا  یادار

برا انجام مکاتبات محرمانه   یعتسر  یالزم را  و سهولت در 

 به عمل آورد. ینماب  یف

 ی بازرس یند و نظارت بر فرآ   ی هماهنگ  ساماندهی، 

عملکرد   یابیعملکرد )ارز  یریت دفتر مد  یرکلمد  -۲۰  ماده 

پاسخگو شکا   ییو  ناظر   ین عناو  یا   یاتبه  بعنوان  مشابه( 

وظ و    یت هدا  ی،هماهنگ   ی،سازمانده  یشنهاد،پ  یفهارشد، 
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ن  و  بازرسان  عملکرد  بر   هایبرنامه  یشنهادپ  یزنظارت 

ا  یآموزش  چارچوب  در  را  و   ینبازرسان  دستورالعمل 

کم دارد  یتهمصوبات  عهده  هم.  بر  بازرسان   ین در  راستا 

و در قالب    یانهمکلفند گزارش عملکرد خود را بصورت ماه 

 . یندبه ناظر ارشد ارائه نما ( ۵شماره ) یمهفرم ضم

و سا   - ۲۱  ماده  ذ   یردفاتر حراست  ربط دستگاه    یمراجع 

الزم را با    یخود، همکار   یفمکلفند در حدود وظا   ییاجرا

 بازرسان معمول دارند.

صورت  -۲۲  ماده  هر    یدر  اجرا  یککه  در  بازرسان    ی از 

)  یف وظا  ماده  ا(  ۹۱موضوع  در  مندرج  مفاد  و    ین قانون 

موقع از  نما   یت دستورالعمل،  استفاده  سوء  ناظر    یند،خود 

باالتر به  را  مراتب  اجرا  ینارشد  دستگاه   گزارش   ییمقام 

بازرس  یدنما می حکم  لغو  ضمن  مطابق    ی، تا  مورد  حسب 

برخورد   یبا و   یبه تخلفات ادار  یدگیرس  نونقا (  ۱۲ماده )

 یبه تخلفات ادار  یدگیرس  یأتدستور ارجاع موضوع به ه  یا 

 . یدرا صادر نما 

 عملکرد بازرسان  ارزیابی 

پا   - ۲۳  ماده  تا  حداکثر  است  مکلف  ارشد   یان ناظر 

ارز  یبهشت ارد گزارش  سال،  هر  سال    یابی ماه  عملکرد 

ضم فرم  مطابق  را  بازرسمان  )  یمهگذشته   ینا(  ۶شماره 

به   یتهکم  ییدنموده و پس از تأ  ینو تدو  یهدستورالعمل ته 

 .یدارائه نما  ییمقام دستگاه اجرا ین باالتر

بازرسان حائز   یتواند موضوع برکنار می  ناظر ارشد:  ۱  تبصره

و إعمال مشوق در مورد بازرسان حائز    ۷۰کمتر از    یازِامت

 ین را به باالتر  یانه عملکرد سال یابیدر ارز  ۸۵باالتر از    یازِامت

 . یدنما  یشنهاد پ ییمقام دستگاه اجرا

در    یانه،مربوط به عملکرد سالهای  عالوه بر مشوق:  ۲  تبصره

 یبازرس منجر به کشف پرونده مهمهای که تالش  ی موارد

قانون گردد، ناظر ارشد مراتب (  ۹۱از تخلفات موضوع ماده )

تا در   یدنما می  گزارش   ییمقام دستگاه اجرا  ینرا به باالتر

 عنوی م  یقچارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به تشو

 ربط اقدام شود.  یبه بازرس ذ یژهو ی و ماد 

 از گزارش دهندگان تخلفات و بازرسان   یتی حما  اقدامات 

سا   -۲۴  ماده  و  ذ   یربازرسان  با   یمراجع  افشاء    یدربط  از 

هو به  مربوط  محلِ   یت،اطالعات  و  شغل  سکونت،  محل 

( و کارمندانِ  ی و حقوق  یقیاشتغال مراجعان )اشخاص حق 

 یخوددارقانون  (  ۹۱گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده )

به مراجع قضا   یند؛ نما  ارجاع پرونده    یافشا  یی،در صورت 

قوان  ینمخبر  یتهو تابع  شهود  مربوطه   ینو  مقررات  و 

 خواهد بود. 

ماده   ییاجرا  هایهدستگا   -۲۵  ماده  چارچوب  در  مکلفند 

ادار(  ۱۷) نظام  ارتقاء سالمت  و    یقانون  با فساد  مقابله  و 

حما   ییاجرا  نامهآیین از    یقانون های  یت مرتبط،  را  الزم 

قانون به عمل (  ۹۱و شهود تخلفات موضوع ماده )  ینمخبر

 آورند. 

مکلفند در ارتباط با آن دسته   ییاجرا  هایهدستگا   -۲۶  ماده 

دعاو  وظا   یاز  انجام  مقام  در  بازرسان    یهعل  یقانون  یفکه 

(  ۸۸مطابق ماده )  شود؛یقانون مطرح م(  ۹۱موضوع ماده )

و   قضا   یحقوق  یت حما  نامهآیینقانون  و   ییو  کارکنان  از 

دستگا  سا  ییاجرا  هایهمأموران  حق   یر و  و   یقیاشخاص 

و   یو مراجع داخلها  از اقدامات دولت   یدهد  یبآس  حقوقی 

 ـه۵۵۸۱۹ت/۸۶۲۸۹شماره    نامهتصویب موضوع    ی خارج

  هاییت رائه حما نسبت به ا  یرانوز  یأته  ۱۰/۷/۱۳۹۸مورخ  

 .ینداقدام نما   یحقوق

صورت:  تبصره ح  یکهدر  وظا   ینبازرسان  موضوع   یفانجام 

( ا(  ۹۱ماده  و  تهد  ینقانون  معرض  در   یا   یددستورالعمل 

انتقام جو گ  یانهاقدامات  است    یرند،قرار  ارشد مکلف  ناظر 

پ وقت  اسرع  در  را  تداب  یگیریموضوع  اتخاذ  و    یرو ضمن 

 ین الزم، حَسب ضرورت مراتب را به باالتر  یقانون   یداتتمه

 .یدگزارش نما   ییدستگاه اجرا  ممقا 

 موارد   سایر 
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فرآ  -۲۷  ماده  در  بازرسان  متوجه   ها،یبازرس  یندچنانچه 

ناش   یاناتی سوء جر که  قوان  یشوند  فقدان  مقررات   یناز  و 

مواجه    یمخالف مقررات و ضوابط  هایرویهبا    یا مناسب بوده  

 یرپذ  یب نقاط آس   یا ها  گلوگاه  یریکه موجب شکل گشوند  

پ با  همراه  مستند  بصورت  را  موضوع  باشد؛   یشنهاد شده 

  یته تا در کم  نمایندیخود به ناظر ارشد گزارش م  الحیاص

بررس از  پس  و  تصم  هاییمطرح  اتخاذ   ی مقتض  یمالزم 

 گردد.

قانون و به منظور (  ۹۱ماده )(  ۴تبصره )   یدر اجرا  - ۲۸  ماده 

حق  اشخاص  با  قرارداد  انعقاد  از  حقوق   یقیاجتناب   یو 

دستگا  کارمندان  به  رشوه  کننده   یی،اجرا  هایهپرداخت 

ربط اقدام خواهد   یسامانه ذ  یسازمان نسبت به راه انداز

 نمود. 

از   ییاجرا  هایهدستگا :  ۱  تبصره پس  بالفاصله  مکلفند 

ذ   یقطع   یت محکوم مراجعِ  در  موصوف   صالحیاشخاص 

ن  یی، قضا  بارگذار  یازاطالعات مورد   یرا در سامانه مذکور 

 . یندنما 

ذ :  ۲  تبصره مد  یمراجع  پرونده  مکلفند  و   یرانصالح 

ا  یکارمندان  مفاد  از  که  تخط  ینرا  به    نمایند،یم  یماده 

 .یندارجاع نما  یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته

 ی اطالعاتی  ها بانک  یلو تکم  یلشکت  یدر راستا:  ۳  تبصره

دستگا  مستمر   ییاجرا  هایهمربوطه؛  بصورت  مکلفند 

 یکی که در سامانه الکترون  ییها فرم  یقرا از طر  یل اطالعات ذ

بارگذار تغ  یسازمان  گونه  هر  و  اعالم  شد،   ییرخواهد 

 : یندرا بصورت برخط در سامانه مذکور ثبت نما یاحتمال 

و مشخصات بازرسان و ناظر ارشد مطابق فرم   یاسام  -الف

 دستورالعمل ینا( ۴شماره ) یمهضم

کارمندان   یاسام  -ب مشخصات  مرتکب    یو  از   یکیکه 

های  از مجازات  یکی قانون شده و  (  ۹۱تخلفات موضوع ماده ) 

 ال شده است.در مورد آنها إعم(  ۱مذکور در تبصره )

که با تکرار تخلف، پرونده    یو مشخصات کارمندان   یاسام   -ج

 های یأتقانون به ه (  ۹۱ماده )(  ۲تبصره )  یدر اجراها  آن

 ی هااز مجازات  یکیارجاع و به    یبه تخلفات ادار  یدگیرس

  یتمذکور در تبصره مذکور محکوم شده اند )پس از قطع

 صادره(. یرأ

راه    - ۲۹  ماده  الکترون   یاندازتا زمان   ربط،یذ   یکیسامانه 

گزارش   یی اجرا  هایهدستگا  اهای  مکلفند    ین موضوع 

مواعد مقرر به صورت مکتوب به   یت دستورالعمل را با رعا 

 . یندسازمان ارسال نما 

قانون، انعقاد هر (  ۹۱ماده )(  ۴تبصره )  یدر اجرا  -۳۰  ماده 

پرداخت کننده   ی و حقوق  یقیگونه قرارداد با اشخاص حق 

)بر اساس   ییاجرا   هایهاز دستگا   یکرشوه به کارمندان هر  

  های هدستگا  یر سا  یسازمان( برا  یها از سوآن یاعالم اسام

 . باشدمی ممنوع یزن ییاجرا

استانداران   ییاجرا  هایهمقام دستگا   ینباالتر  -۳۱  ماده  و 

)  یحصح  یاجرا  یت مسئول )(  ۹۱مواد  ا(  ۹۲و  و    ین قانون 

 یریت راستا دفاتر مد  یندر هم.  دستورالعمل را بر عهده دارند

 ین عناو  یا   یاتبه شکا   ییعملکرد و پاسخگو  یابیعملکرد )ارز

دستگا  در  مد  ییاجرا  هایهمشابه(  دفاتر    ملکرد،ع   یریت و 

حقوق   ی بازرس امور  اجرا  هااستانداری  یو  جامع   ی گزارش 

دستورالعمل را هر شش ماه   ین ا  قانون و(  ۹۲و    ۹۱مواد )

مهر   یان)گزارش شش ماهه اول هر سال حداکثر تا پا   یکبار

پا  تا  حداکثر  سال  هر  دوم  ماهه  شش  گزارش  و    یان ماه 

  ایی مقام دستگاه اجر  ین باالتر  یقسال بعد( از طر  ینفرورد

 یرانبازرسان و مد.  و استاندار به سازمان ارائه خواهند نمود

مکلفند   ی استان  ی و واحدها   ییاجرا   هایهربط در دستگا   یذ

 به عمل آورند. ینهزم ینالزم را در ا یهمکار

 ی و نظارت بر حُسن اجرا   یراهبر  یفهسازمان وظ   - ۳۲  ماده 

  ی دستورالعمل را در سطح مل  ین قانون و ا(  ۹۲و )(  ۹۱مواد )

گزارش  اساس  بر  و  داشته  عهده  از   یافتیدرهای  بر 

انجام   ها استانداریو    یی اجرا  هایهدستگا  عنداللزوم  و 

بازرس  ها یبررس به   هاییو  را  مرتبط  جامع  گزارش  الزم، 



 شناسنامه قانون|  ۳۲۸

تدو  یهته  یانهصورت سال  ه  ینو  به  و  و   یرانوز  یأتنموده 

 اهد نمود.ارائه خو یادار یعال   یشورا

( ۱۶ماده و )(  ۳۳دستورالعمل مشتمل بر )  ین ا  -۳۳  ماده 

جا  شماره    یگزینتبصره،  مورخ   ۱۷۳۷۰۶بخشنامه 

مد  ۱۳۹۲/ ۲۷/۱۲ توسعه  وقت  سرما   یریت معاونت   یه و 

 .شود یجمهور م  ییسر  یانسان

 ی انصار جمشید 

 

 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 

 ( جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  ۱۳۹۳/ ۴/ ۲۴مورخ    ۹۳/۲۰۰/ ۵۶۹۷شماره  )بخشنامه 

قانون    ۵اجرایی موضوع ماده    هایهبخشنامه به کلیه دستگا 

 مدیریت خدمات کشوری

های کلی نظام اداری ابالغی مقام در راستای اجرای سیاست 

رهبری   محترم )مدظلهمعظم  ریاست  تأکیدات  و  العالی( 

نظام  در  مردم  از حقوق  صیانت  و  بر حفظ  مبنی  جمهور 

قانون   چهارم  و  سوم  فصل  در  مندرج  تکالیف  و  اداری 

از  بسیاری  در  اینکه  به  نظر  کشوری،  خدمات  مدیریت 

سال  هایهدستگا  طی  متأسفانه  اجرای اجرایی  اخیر  های 

شورای    ۱۳۸۱/ ۱۰/۲مورخ   .ط۱۸۵۴۰/۱۳شماره   مصوبه

 ارباب  رضایت   جلب   و  مردم  »تکریم  عنوان عالی اداری تحت 

ور کامل اجرا نگردیده است،  ط   به  یا   و  متوقف  بعضاً  رجوع«

مصوبه یاد  وسیله ضمن تأکید بر اجرای کامل و دقیق  بدین

اجرای مصوبه در  ارزیابی  و  بررسی  با  است  شده، ضروری 

سنوات گذشته، رفع نواقع و موانع احتمالی، اقدامات زیر به 

 :مورد اجرا گذاشته شود 

اولویت   -۱ از شناسایی،  دسته  آن  سازی  مستند  و  بندی 

فرآیندهای اختصاصی و مشترک انجام کار مرتبط با ارباب  

 .سازی نشده است رجوع که تا کنون مستند

بهبود، اصالح و مکانیزه نمودن فرآیندهای اختصاصی و   -۲

مشترک مورد عمل مرتبط با ارباب رجوع که تا کنون اصالح 

نشده است و همچنین سنجش و ارزیابی از نحوه فرآیندهای 

 .اصالح شده

درج و به روز رسانی کلیه خدمات اختصاصی قابل ارائه   -۳

 .یت مربوطهبه مردم در پورتال یا سا 

اخالقی   -۴ منشور  نمودن  عملیاتی  و  آموزش  تدوین، 

کارکنان و ارزیابی تحقق موارد مندرج در منشور ابالغ شده  

 .و در صورت لزوم بازنگری در آن

توجه مجدد به تخصیص فضای اداری مناسب و امکانات    -۵

در  رجوع  ارباب  تکریم  و  آسایش  برای  الزم  تسهیالت  و 

 .اتفرآیندهای ارائه خدم 

شیو  -۶ ارزیابی  و  انتخاب  بندی،  اولویت    هایهشناسایی، 

رسانی نحوه ارایه خدمات متناسب با شرایط مناسب اطالع 

وظایف،   ماهیت  و  نوع  سازمانی،  امکانات  رجوع،  ارباب 

 .آوری مورد استفادهخدمات و فن

رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم از طریق نصب  اطالع  -۷

در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین، تابلو راهنما  

تهیه و توزیع بروشور بین ارباب رجوع و مخاطبین، نصب  

پست  کار،  انجام  متصدی  عوامل  خانوادگی،  نام  و  نام 

محل  در  کارکنان  اصلی  وظایف  رئوس  نصب  سازمانی، 

اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم،  استقرار آنان، راه

رسانی از طریق مایی مراجعین، اطالعتهیه کتاب برای راهن 

و    هایهپایگا  فرآیندها  نصب  معین،  و  اختصاصی  عمومی، 

 .بندی انجامخ کار در معرض دید مراجعینزمان

https://shenasname.ir/
http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/2798-18540.html


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۲۹

 
رضایت   -۸ مستمر  ارزیابی  و  سنجش  ارباب پایش،  مندی 

ارایه  خدمات  از  مردم  رضایتمندی  میزان  تعیین  و  رجوع 

 .شده

و   -۹ متعهد  شرایط  واجد  بازرسان  انتصاب  و  انتخاب 

سطح  در  دستگاه  اجرایی  مقام  باالترین  توسط  متخصص 

 .ملی و استانی

توجیهی و آموزشی  هایبرنامهتهیه و تدوین و اجرای  -۱۰

بازرسان و کوتاه برای مدیران، کارشناسان، کارکنان،  مدت 

  هایهواحدهای ستادی و اجرایی در ارتباط با شیومتصدیان  

 .تکریم و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع

تدوین    -۱۱ و  و زمان  هایبرنامهتهیه  بررسی  برای  بندی 

از  خارج  و  ستادی  واحدهای  از  بازرسی  و  نظارت  اعمال 

 .مرکز

ای یا موردی های مستمر دورهانجام نظارت و بازرسی  -۱۲

از نحوه اجرای مصوبه   به شیوه یا غیرحضوری  حضوری و 

های الزم بر اساس ضوابط و ساز و الذکر و تهیه گزارش فوق

 .کارهای ابالغی این معاونت 

بر   -۱۳ کارکنان  و  کارشناسان  مدیران،  تنبیه  و  تشویق 

نتایج   و  شده  تعیین  کارهای  و  ساز  و  ضوابط  اساس 

کرد و رفتار  ها و شکایات ارباب رجوع از نحوه عملنظرسنجی

 .آنان

واحدهای   -۱۴ تشویق  انتخاب،  بندی،  رتبه  شناسایی، 

ارزیابی نتایج  اساس  بر  برتر  عملکرد  با  وفق عملیاتی  ها 

 .دستورالعمل ابالغی این معاونت 

در   -۱۵ رفتاری  موفق  الگوهای  تدوین  و  شناسایی 

 .روابط محیط کار و پاسخگویی به ارباب رجوع یهازمینه

یکی از معاونین، ترجیحاً دبیر شورای تحول  نتصاب  ا  -۱۶

اداری دستگاه، به عنوان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن 

 .الذکراجرای مصوبه فوق

مسئول   -۱۷ استانداران  و  دستگاه  اجرایی  مقام  باالترین 

انجام  اقدامات  است  ضروری  و  بوده  بخشنامه  این  اجرای 

یکبار به این شده را در سطح دستگاه و استان، هر سه ماه  

مردم(  حقوق  از  صیانت  و  اداری  سالمت  )امور  معاونت 

 .گزارش نمایند

 محمود عسکری آزاد

 

  اجتماعی تامین -سیزدهم فصلمقررات مربوط به 

 ( 103مقررات ماده )

  خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۰۳)  ماده (  الف )   بند  در  « باالتر  و  دانشگاهی تحصیالت»  عبارت  مصادیق  تعیین 

 ی شور ک

 ( جمهور  رییس انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۱۳۸۹/ ۲۱/۶  مورخ  ۳۱۷۹۲/۲۰۰  شماره  بخشنامه )

 قانون  مشمول   اجرایی  هایهدستگا   لیهک  به  بخشنامه

 شوریک خدمات مدیریت

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد  به  بنا   ۱/۶/۱۳۸۹

 ردیف (  ۵)  و(  ۴)  بندهای  استناد  به  و  جمهور  رییس  انسانی

  با   و  شوری ک  خدمات  مدیریت   قانون«  ۱۱۶»  ماده  «ب»

http://rezae.ir/


 شناسنامه قانون|  ۳۳۰

 رابطه  در  اجرایی  هایهدستگا های  سؤال  و ها  ابهام  به  توجه

 «باالتر  و  ارشد  ارشناسی ک  دانشگاهی  تحصیالت »  عبارت  با 

 را  زیر  موارد  ور،ک مذ  قانون(  ۱۰۳)  ماده(  الف)  بند  در  مندرج

 :نمود تعیین  فوق عبارت مصادیق عنوان به

 و  ارشد  ارشناسیک  دانشگاهی  رسمی  تحصیلی  کمدار -۱

 علمی ارزش   با  باالتر

 ارزش   با  بلندمدت  آموزشی  هایهدور  هایگواهینامه -۲

 مجوز  با   ه ک  باالتر  و  ارشد  ارشناسیک  مقطع  در  استخدامی

 سازمان   و  شورک  استخدامی  و   اداری  امورهای  سازمان

 .اند درآمده  اجرا به( سابق)  شورک ریزیبرنامه و مدیریت

  نان کارک   توسط  شده  طی  آموزشی  هایهدور  کمدار -۳

 زمینه  این  در  مربوط  قانونی  اختیارات  اساس   بر  هک   دولت 

 استخدامی   ارزش   آنها   برای  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد

  با  مربوط،  مشاغل  در  «باالتر  و   ارشد  ارشناسیک  معادل »

 .است  شده تعیین ربط ذی مراجع تصویب

  نظام  در  هک(  پژوهشی   -تخصصی)  دوم  نوع  گواهینامه -۴

 در  را  باالتر  و  ارشد   ارشناسیک   کمدر  نظیر  ردی کارک  اداری

 دارا   ربط  ذی   مراجع   تصویب  با   شده،  مشخص  مشاغل 

 .باشد می

 علمیه  هایهحوز  در  هک  افرادی  و  هنرمندان   کمدار -۵

 رسمی   تحصیلی  مقاطع  با   آنان   کمدار  و  نموده   تحصیل

 .است  گردیده همتراز باالتر و ارشد ارشناسیک

 و   قوانین  به  توجه  با   هک  ایثارگرانی  از  دسته  آن  -تبصره

 باالتر   تحصیلی  مقطع  کی  امتیاز  از  خود،  به  مربوط   مقررات

 دارای  فوق   بندهای  از  ی کی  موجب   به  و  گردندمی  مند  بهره

 .بود  خواهند  بخشنامه  این  مشمول  باشند  ارشناسیک  کمدر

 ردی کده  فروزنده الل لطف

 

  و  مدیریت  توسعه   معاونت   ۲۱/۶/۱۳۸۹ - ۳۱۷۹۲/۲۰۰  شماره  بخشنامه   تبصره   و  ۴  ، ۳ ، ۲ بندهای   ابطال 

 جمهور رئیس  انسانی سرمایه 

 ( اداری  عدالت   هیأت عمومی دیوان  ۱۳۹۲/ ۱۱/ ۷  مورخ  ۷۷۵  شماره   رأی ) 

 عمومی هیأت رأی

 سال   مصوب  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون  ۱۰۳  ماده  در

 :که است  شده مقرر  ،۱۳۸۶

  تواند می  ذیل  شرایط  از  یکی  داشتن  با   اجرایی  »دستگاه

 سال  سی  حداقل  -الف:  نماید  بازنشسته  را  خود  کارمند 

 سال   پنج  و  سی  و  غیرتخصصی  مشاغل  برای  خدمت   سابقه

 کارشناسی  دانشگاهی  تحصیالت  با   تخصصی  مشاغل  برای

 سی   از  باالتر  سنوات   برای   کارمند  درخواست   با   باالتر  و  ارشد

 ...« -ب. سال

 بخشنامه  ذیل  تبصره   و  ۴  ،۳  ،۲  بندهای  که   این  به  نظر

  و   مدیریت   توسعه  معاون  ۲۱/۶/۱۳۸۹-۳۱۷۹۲/۲۰۰  شماره

 تحصیالت   فاقد  کارمندان  جمهور،رئیس  انسانی  سرمایه 

  ماده  الف  بند  مشمول  را  باالتر  و  ارشد  کارشناسی  دانشگاهی

 ذیل   موجب   به  همچنین  و   است   دانسته  شده  یاد  قانون  ۱۰۳

  تصمیمات   کشوری،  خدمات   مدیریت   قانون  ۱۱۶  ماده

 تأیید   از  پس  انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  شورای 

 االجرا  الزم   قانون،  مشمول  هایهدستگا   برای  جمهوررئیس

  شورای   تصمیم  شکایت   مورد  بخشنامه  در  و  است   شده  اعالم

  های هدستگا   کلیه   به  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

  شده   ابالغ  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مشمول   اجرایی
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۳۱

 
  توسط   شده  یاد   شورای  تصمیم  تأیید  بر  داللتی   و   است 

 ذیل   تبصره  و  ۴  ،۳  ،۲ بندهای  بنابراین  ندارد،  جمهوررئیس

 حدود   از  خارج  و  قانون  خالف  شکایت،  مورد  بخشنامه

 استناد   به   و  شودمی  داده  تشخیص  وضع   مرجع  اختیارات

  دادرسی آیین  و   تشکیالت  قانون  ۸۸ماده  و  ۱۲ماده  ۱  بند

. شودمی ابطال ،۱۳۹۲سال مصوب اداری عدالت   دیوان

 

  همچنین   و  معلولین   و  جانبازان   ارفاقی   سنوات   و  بازنشستگی   خصوص   در  تصمیم   اتخاذ  اختیار  تفویض 

 کشوری  بازنشستگی  صندوق  به   شهدا   فرزندان   ارفاقی   سنوات  و  بازنشستگی 

 ( جمهور   رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۹۱/ ۹/ ۲۵  مورخ   ۲۰۴/ ۳۷۴۲۱/۹۱  شماره  بخشنامه )

 نحوه  قانون   مشمول   هایهدستگا   کلیه  به  بخشنامه

 تحمیلی   جنگ  و  ایران  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی

  آور   زیان  و  سخت  مشاغل   شاغلین  و  عادی  معلولین  و

 آن  اصالحات  و(  اسالمی  شورای  مجلس  ۱/۹/۱۳۶۷  مصوب )

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

 وظیفه،  که   زیر  موارد  در  نمود   پیشنهاد   ۲/۷/۱۳۹۱

 استخدامی   و  اداری  امور  شورای  برای  اختیار  و  مسئولیت 

 اتخاذ   کشوری   بازنشستگی   صندوق  شده،  بینیپیش  کشور

  ۱۱۶  ماده(  ب)  بند(  ۹)  جزء  به  استناد  با   که  نماید  تصمیم

  جمهور  رییس  تأیید  به   کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

 : رسید محترم

 ارفاقی  سنوات  و  بازنشستگی  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ  -الف

 بازنشستگی  نحوه  قانون  موضوع  معلولین  و  جانبازان

 معلولین   و  تحمیلی  جنگ  و  ایران  اسالمی  انقالب  جانبازان

  مصوب)   آور  زیان   و  سخت   مشاغل  شاغلین  و  عادی

  مصوب)   آن  اصالحات   و(  اسالمی  شورای  ۱/۹/۱۳۶۷

۲۱/۲ /۱۳۸۳) 

  ارفاقی   سنوات  و  بازنشستگی  خصوص در  تصمیم  اتخاذ  -ب

  برنامه  قانون   ۴۴  ماده(  الف)  بند  موضوع   شهدا  فرزندان 

  رعایت  با   ایران  اسالمی   جمهوری  توسعه  پنجم  پنجساله

  و   ایران  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون 

 زیان   و  سخت   شاغلین  و  عادی  معلولین  و  تحمیلی  جنگ

 قانون   و(  اسالمی  شورای  مجلس  ۱/۹/۶۲  مصوب)  آور

 (.۱۳۸۳/ ۲۱/۲  مصوب) آن اصالحی

  کارمندان   متبوع  هایهدستگا   فوق  مراتب   به  عنایت   با 

  مربوط  فرم  تکمیل  ضمن  توانند می  ب  و  الف  بندهای   موضوع

 مستندات   و  مدارک  ،(مورد  حسب (  ۴)   و(  ۳)های  پیوست )

  قوانین   رعایت   با (  مورد  حسب (  ۲)  و(  ۱)های  پیوست )  را  الزم

 استفاده  با   بازنشستگی  پیشنهاد  با   همراه  مربوط  مقررات  و

 دستگاه  مقام  باالترین  یا   وزیر  امضای  به  که  ارفاقی  سنوات  از

 اتخاذ   و  بررسی  جهت   رسدمی  آنان  طرف   از  مجاز  مقام  یا   و

 .نمایند ارسال کشوری بازنشستگی صندوق به تصمیم

  ۱۱۱۹۱۱/۱۸۰۲  شماره  بخشنامه  جایگزین  بخشنامه  این

 . گرددمی ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ مورخ

شوراها دبیرخانه امور  رییس -قدمیاری  علیرضا 

 

 

 

 



 شناسنامه قانون|  ۳۳۲

 مستخدمین   وظیفه  حقوق برقراری   امر   در   تسریع  و  تسهیل   با  ارتباط   در  بخشنامه

 جمهور( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  ۱۳۹۱/ ۹/ ۲۱مورخ    ۲۰۴/ ۳۷۱۶۳/۹۱)بخشنامه شماره  

 اجرایی هایهدستگا  کلیه به بخشنامه

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

 حقوق   برقراری  امر  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  ۱/۷/۱۳۹۱

  قانون   ۸۳  و  ۸۰  ،۷۹  مواد  موضوع  مستخدمین  وظیفه

  ۱۱۶  ماده(  ب)  بند(  ۶)  جزء  به  استناد  با   کشوری  استخدام

  افتادگی   کار  از  خصوص  در  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون

 صندوق  تابع  که  کارمندانی  وظیفه  انجام  سبب   به  فوت  و

 که  نمود  اتخاذ  تصمیماتی  باشند،می  کشوری  بازنشستگی

 این   به  و  است   رسیده   نیز   محترم  جمهور  رییس  تأیید  به

 اجرا   برای  زمینه  این  در  اجرایی  هایهدستگا   تکالیف  وسیله

 : گرددمی ابالغ

  بازنشستگی   صندوق   تابع  کارمندان   متوبع  هایهدستگا 

 وظیفه   حقوق  برقراری  پیشنهاد  است  الزم  کشوری 

 کشوری   استخدام  قانون  ۸۰  و   ۷۹  مواد  موضوع  مستخدمین

 وظیفه   انجام  سبب   به  متوفی  کارمندان  وراث  وظیفه  حقوق   و

 تکمیل   ضمن  را  کشوری  استخدام  قانون   ۸۳  ماده  موضوع 

 با (  مورد  حسب (  ۵)  و(  ۳)  شمارههای  پیوست )  مربوط  فرم

(  مورد  حسب (  ۴)  و(  ۲)  ،(۱)های  پیوست )  الزم  مدارک  کلیه

 از   مجاز  مقام  یا   و  دستگاه  مقام  باالترین  یا   وزیر   امضای  با 

  نمایند   ارسال  «کشوری  بازنشستگی  صندوق »   به  آنان  طرف

 همین   به  که  ای  کمیته  در  الزم،های  بررسی  انجام  از  پس  تا 

  تصمیم،  اتخاذ  از  پس  و  مطرح  گرددمی  تشکیل  منظور

 .گردد ابالغ کارمندان متبوع دستگاه به نتیجه

  متبوع  هایهدستگا   بخشنامه  این  ابالغ  تاریخ  از  است،  بدیهی

  از   است  الزم  کشوری  بازنشستگی  صندوق  تابع   کارمندان

 کارمندان  وظیفه  حقوق  برقراری  به  مربوط   مدارک  ارسال

 .نمایند خودداری  «امور» این به الذکرفوق مواد مشمول 

  ۱۱۱۸۵۶/۱۸۰۲  شماره  بخشنامه  جایگزین  بخشنامه  این

 . گرددمی ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ مورخ

شوراها دبیرخانه امور  رییس -قدمیاری  علیرضا 

 

 (106مقررات ماده )

  غرامت   پرداخت   نحوه  و  کشوری  خدمات   مدیریت  قانون  مشمول   کارمندان  کار  اضافه   از  بیمه   حق  کسر

 ثابت و  رسمی   کارکنان  بیماری   و  بارداری   ایام   دستمزد

 ( جمهور رییس   انسانی   سرمایه   و   مدیریت  توسعه   معاونت  ۱۳۹۳/ ۴/ ۱۷  مورخ  ۹۳/۲۰۰/ ۵۲۷۱  شماره  بخشنامه )

 قانون  مشمول   اجرایی  هایهدستگا   کلیه  به  بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

 ماده   «ب»  ردیف  ۵  و  ۴  بندهای  به  استناد  با   ۱۳۹۳/ ۲۵/۱

 موارد  خصوص  در  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون«  ۱۱۶»

 : نمود تصمیم اتخاذ زیر

 امکان   به   راجع  اجرایی  هایهدستگا   استعالم  با  ارتباط  در  -۱

  قانون  مشمول   کارمندان  کار  اضافه  از  بیمه  حق  کسر

 که  اجرایی  هایهدستگا   در  شاغل  کشوری  خدمات  مدیریت

 از   برخورداری  لحاظ  از  قانون  این  ۱۰۱  ماده  به  توجه   با 

 افتادگی،   کار  از  بازنشستگی،  نظیر   اجتماعی  تامین  مزایای

  قانون  مشمول  قانون  این  رعایت   با   درمان   و   بیکاری  فوت،

 ۵۹  ماده  در  مقرر  حکم  تاثیر  و   باشند،می  اجتماعی  تامین
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 که  شد  حاصل  نتیجه  این  موضوع،  این  بر  پنجم  برنامه  قانون

 :ذیل دالیل به  بنا 

 قانون   ۱۰۶  ماده)  باره  این  در  قانونگذاری   قبلی  سوابق  -

 مبتنی   که  آن  به  الحاقی  تبصره  و  کشوری  خدمات  مدیریت

 این   مشمول  کارمندان   کار  اضافه  از  بیمه   حق  کسر  عدم  بر

 (.اندشده وضع  قانون

 حق   کسر  مورد  در  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ۵۹  ماده  در  -

 وجود  صریحی  حکم  نظر  مورد  کارمندان  کار  اضافه  از  بیمه

 دوم  قسمت   در  مقرر  حکم  مخالف  مفهوم  بالعکس  و   ندارد

  حکم  اطالق  از   موضوع  این  استثناء  از  حکایت   ماده،  این

 .دارد ماده صدر در  مذکور

  مورخ  ۴۶۳۱۱م/ ۱۱۱۳۰/۹۱  شماره  نامه  مفاد  مالحظه  -

  معاونت   این  به  خطاب  دولت   هیات(  وقت )  دبیر  ۱۳۹۱/ ۱۴/۴

  برنامه   قانون(  ۵۹)  ماده  اجرای  در  معاونت   این  اینکه  بر   مبنی

 های هدستگا   کلیه  به  ایبخشنامه  طی  توسعه  پنجم  پنجساله

 کار   اضافه  از  بازنشستگی  کسور  کسر  نماید  اعالم  اجرایی

 . باشدمین مجاز  اجتماعی تامین صندوق مشمول کارکنان

 کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  ۱۰۶  ماده  حکم   اطالق  لذا

 مشمول  کارمندان  از  بازنشستگی  کسور  کسر  مبنای  لحاظ  از

 حق  کسر  نتیجه  در  و  است   باقی  خود  قوت  به  قانون  این

 صندوق   مشترک   کارمندان  کار  اضافه  العادهفوق  از  بیمه

 قانون   مشمول  هایهدستگا   در  شاغل  اجتماعی  تامین

 .باشدمین مجاز کشوری خدمات مدیریت

 و  بارداری  ایام  دستمزد   غرامت   پرداخت   خصوص  در  -۲

 که  اجرایی  هایهدستگا   ثابت   و  رسمی  کارکنان  بیماری 

 به   توجه  با   باشندمی  اجتماعی   تامین  صندوق  مشترک

  نامه  مفاد  مالحظه  با   و  مذکور  قانون  ۸۴  ماده   ۳  تبصره

 و  فنی  معاونت  ۱۳۹۱/ ۳/۴  مورخ  ۹۱/۵۰۰۰/ ۱۱۲۰  شماره

 و   حقوق  پرداخت  اجتماعی،  تامین  صندوق  درآمد 

  با  مذکور  کارکنان  بیماری  و  بارداری  ایام  هایهالعادفوق

  ذیربط   اجرایی  دستگاه  عهده  بر  مربوط   مقررات  رعایت 

 .باشد می

آزاد عسکری محمود

 

در خصوص مشمولین تابع مقررات   ی خدمات کشور   یریت( قانون مد ۱۰۶تبصره ماده )  یی دستورالعمل اجرا

 تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است

 کشور(   ی و استخدام   ی سازمان ادار   ۳/۱۳۹۷/ ۷مورخ    ۱۰۷۱۴۳  شماره  بخشنامه )

کل  بخشنامه قانون   ییاجرا  یها دستگاه  یهبه  مشمول 

 یخدمات کشور یریتمد

الحاق    یفتکل  یاجرا  در )  یکقانون  به ماده  ( ۱۰۶تبصره 

مجلس   ۱۳۸۹/ ۶/۷مصوب    یخدمات کشور  یریت قانون مد

عنا   یاسالم  ی شورا با  مورخ   یت و  جلسه  مصوبه  به 

مد  ی شورا  ۱۳۹۶/ ۱۴/۱۲ سرما   یریت توسعه    ی، انسان  یهو 

( ماده  هـ ۵۱۱۲۸ت/۱۲۲۲۹۰شماره    نامهیب تصو(  ۱مفاد 

)موضوع   یرانوز  ممحتر  یئت ه  ۱۳۹۵/ ۰۵/۱۰مورخ  

)  ییاجرا  نامهیینآ ماده  دوم  برنامه   (۵۹قسمت  قانون 

در خصوص    یرانا  یاسالم  یساله پنجم توسعه جمهور پنج

که از اضافه کار آنان   یاجتماع   ینتابع مقررات تأم  ینمشمول 

ل کسر شده است( به عنوان دستورالعم  یکسور بازنشستگ 

 ی کشور   ماتخد  یریت قانون مد(  ۱۰۶تبصره ماده )  ییاجرا

 . گرددیاجرا ابالغ م یو برا یینتع

 ی انصار جمشید 
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العاده اضافه کار موضوع قسمت  از فوق   یکسر شده کارکنان دولت  یمه نحوه محاسبه حق ب   یی نامه اجرا  یین آ

 یران ا   یاسالم  ی ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور ۵۹دوم ماده )

 ( یرانوز  یأته   ۱۳۹۵/ ۵/۱۰هـ مورخ  ۵۱۱۲۸/ت ۱۲۲۲۹۰شماره    نامه تصویب ) 

مشترک    یشنهادبه پ  ۱/۱۰/۱۳۹۵در جلسه    یرانوز  هیئت 

کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه   یو استخدام  یسازمان ادار

اصل    یاجتماع  استناد  به  س  یکصدو  قانون    یو  هشتم  و 

قسمت   یینامه اجرا  یینآ  یران،ا  یاسالم  یجمهور   یاساس

 یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور(  ۵۹دوم ماده )

 کرد:  یب تصو یررا به شرح ز یرانا ی اسالم

 ییاجرا  یکارکنان دستگاه ها   یحقوق بازنشستگ  -۱  ماده 

از   ۱۳۹۳/ ۱۷/۴که قبل از    یاجتماع   ینمشمول قانون تأم

کسر و به حساب صندوق    یاضافه کار آنان کسور بازنشستگ 

ز  یزوار  یاجتماع   ینتأم فرمول  و  شرح  به  است،   یرشده 

 شود:  یمحاسبه و پرداخت م 

 یکموظف است در مورد هر    یاجتماع  ینسازمان تأم  -الف

 یربط ذ  ییاجرا  یدستگاه ها  یشده با همکار  یادن  از کارکنا 

و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه کار 

پرداخت  ب  یماهانه  حق  آن  از  به   یمهکه  است  شده  کسر 

اقالم حقوق و مزا ب   یایمجموع  در   یمهمشمول کسر حق 

آخر خدمت )بدون اختساب مبالغ اضافه کار(   الطول دو س

 . یدرا محاسبه نما  ۴/۱۳۹۳/ ۱۷به  ی حداکثر منته

م  -ب مبلغ  در  )الف(  جزء  موضوع  )درصد(   یانگیننسبت 

( ۱۰موضوع بند )  یژهمستمر و فوق العاده و  یای حقوق و مزا

( مد(  ۶۸ماده  کشور   یریت قانون  کسر   یخدمات  مشمول 

ار( فرد ظرف دو سال آخر  )بدون احتساب اضافه ک  یمهحق ب 

 شود.  یضرب م  یبه بازنشستگ یمنته

ام مجموع   یس یکمبلغ حاصل از اعمال جزء )ب( در    -پ

ب حق  پرداخت  منته  یمهسنوات  کار  اضافه  تار  یاز   یخبه 

 شود.  یضرب م ۱۳۹۳/ ۱۷/۴

مبلغ    -ت به  )پ(  جزء  اعمال  از  آمده  دست  به  مبلغ 

)  یبازنشستگ   یمستمر  ماده   ین تأم  قانون(  ۷۷موضوع 

شده بدون   یمهحقوق ب  یا که در آن متوسط مزد    یاجتماع 

 شود.  یلحاظ اضافه کار محاسبه شده است، اضافه م

 :یینها  یمحاسبه مستمر   فرمول

Aکسر شده   یمه: مجموع اضافه کار ماهانه که از آن حق ب

 . ۱۷/۴/۱۳۹۳به  یاست در طول دو سال خدمت منته

Bمستمر مشمول کسر حق   یای: مجموع اقالم حقوق و مزا

 .۱۷/۴/۱۳۹۳به  یدر دو سال خدمت منته  یمهب

Cمزا و  ب  یای: مبلغ حقوق   یمه مستمر مشمول کسر حق 

 )بدون احتساب اضافه کار( در دو سال آخر.

Nب همراه با اضافه کار   یمه: مجموع سنوات پرداخت حق 

 . ۱۷/۴/۱۳۹۳به  یمنته

Y نسبت :A  بهB. 

به شرح  یزشده ن  یادخدمت کارکنان    یانپاداش پا  - ۲  ماده 

 شود:  یمحاسبه م یرز

)   مبلغ ماده   یینآ  ینا(  ۱محاسبه شده موضوع جزء )پ( 

 یمهمشمول کسر حق ب  یایحقوق و مزا  یننامه به مبلغ آخر

ا مجموع  و  شده  اضافه  کار(  اضافه  محاسبه  دو   ین)بدون 

سال( ضرب   ۳۰مبلغ در سنوات خدمت کارمند )حداکثر  

 شود. یم

 جمهور ییسمعاون اول ر -یریجهانگ حاقاس
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  تابع که  کشوری  خدمات  قانون   مشمول کارمندان  از   اول  ماه   مقرری   کسر  چگونگی   خصوص  در  بخشنامه

 باشند می  کشوری  بازنشستگی  صندوق

 جمهور( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس   ۱۳۹۰/ ۳۱/۶مورخ   ۱۵۰۴۹/۲۰۰)بخشنامه شماره  

 قانون  مشمول   اجرایی  هایهدستگا   کلیه  به  بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد  به  بنا   ۷/۶/۱۳۹۰

 ردیف (  ۵)  و(  ۴)  بندهای  استناد  به  و  جمهور  رییس  انسانی

  در   کشوری  خدمات   مدیریت   قانون(  ۱۱۶)  ماده  «ب»

 مشمول   کارمندان   از  اول  ماه  مقرری  کسر  چگونگی  خصوص

 کشوری   بازنشستگی  صندوق  تابع  که  مذکور   قانون 

 :نمود  تصویب  باشند،می

 قانون  ۱۰۰  ماده  موضوع)  اول  ماه  مقرری  کسر  مبنای

 مدیریت  قانون  مشمول  کارمندان(  کشوری  استخدام

 کشوری   بازنشستگی   صندوق   تابع  که  کشوری  خدمات 

 ماده   در  مذکور  هایالعادهفوق  و  ثابت  حقوق  باشند،می

 تاریخ  از  بخشنامه  این.  بود  خواهد  اخیرالذکر  قانون(  ۱۰۶)

 . اجراست  قابل ابالغ

 دهکردی  فروزنده الل لطف

 

 سال خدمت  ۳۰ماه اول کارکنان مازاد بر  ی عدم کسر مقرر 

 جمهور(   ییس ر  ی معاونت حقوق   ۱۱/۱۲/۱۳۹۹مورخ   ۱۴۵۴۶۶/۴۳۱۱۹)نامه شماره  

بر   یردا  ۳/۹/۱۳۹۹مورخ    ۹۹۲۴۷/۴۳۱۱۹نامه شماره    پیرو

 ی»اختالف راجع به مقرر  یجلسه به منظور بررس  یبرگزار

سنوات خدمت«،   سالیمازاد بر س  یماه اول کارکنان دارا

به عمل آمده در   هاییبا عطف توجه به مذاکرات و بررس

آن دستگاه،    یندگانبا حضور نما   ۱۹/۹/۱۳۹۹جلسه مورخ  

 : شودیاعالم م  یرن معاونت به شرح زینظر ا

)  با » تبصره  به  )(  ۲توجه  مقررات قانون  (  ۳ماده  اصالح 

وظ  یبازنشستگ کشور   یفهو  استخدام  )مصوب   ی قانون 

موضوع   ینجمله که »مستخدم  ینمتضمن ا(  ۱۳۶۸/ ۱۳/۱۲

س   ینا که  بازنشستگ  یماده  کسور  ب   یا و    یسال   یمهحق 

معاف خواهند بود،    یپرداخته، از پرداخت کسور بازنشستگ 

سنوات خدمت قابل    یی سهم کارفرما   ی لکن کسور بازنشستگ

آنان   یفهو ظ  یحقوق بازنشستگ   یینستخدم در تعقبول م 

بازنشستگ  یلهوس صندوق  به  مستخدم  متبوع    ی دستگاه 

وار بازنشستگان  رفاه  و  دولت  گردد«،   یم  یزکارکنان 

اخ  ینمستخدم ماده  س  یرالذکرموضوع  کسور    یکه  سال 

ف به پرداخت ی اند، تکلپرداخته  یبمهحق    یا و    یبازنشستگ

، (۵۷حسب مواد )  ین،ندارند. افزون بر ا  یکسور بازنشستگ 

(۶۳  )( کشور(  ۶۹و  استخدام  اول    یمقرر  ی،قانون  ماه 

از مصاد بازنشستگ   یق کارکنان    شود یدانسته م  یکسورات 

 ینا  یرمغا  یحکم   یزن   یخدمات کشور   یریت که در قانون مد 

نم  یجهنت بنابراشودیمالحظه  اول    ی مقرر  ین،.   ازماه 

( ۲تبصره )  ینو مشمول  یتلق  یکسورات بازنشستگ   یقمصاد

تکلف مذکور  ا  یماده  پرداخت  صندوق   ینبه  به  مبالغ 

 ندارند.« یبازنشستگ

 جمهورت حقوقی رییسمعاون  -ی محمد پژمان
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 ( ۹/۱۳۶۲/ ۱۰وقت بانوان )مصوب  یمه قانون راجع به خدمت ن 

قانون وزارتخانه  -واحده  ماده  مشمول  مؤسسات  و  ها 

که شمول    یو موسسات  یدولت  یو شرکتها  یاستخدام کشور 

است  نام  ذکر  مستلزم  آنها  بر  مقانون  در صورت    توانندی، 

 ین و ثابت خود و موافقت باالتر  یبانوان کارمند رسم  ی تقاضا

 .یندنما  یینوقت تع یمهآنها را ن مقام مسؤول خدمت 

وقت و وضع پست    یمهانجام خدمت ن   ب یو نحوه و ترت  مدت

و نحوه محاسبه سنوات    یا حقوق و مزا  یزانو م  یثابت سازمان

به   یو ارتقا گروه و مرخص  یهو اعطا پا   یخدمت و بازنشستگ

 ی و استخدام  یکه از طرف سازمان امور ادار  یموجب قانون

خواهد    یاسالم  یمجلس شورا  یب شده و به تصو  یهکشور ته

 . یدردمشخص خواهد گ رسید

دستگاهها   -تبصره ا  یبه  داده    ینموضوع  اجازه  قانون 

و ثابت خود   یبانوان کارمند رسم  یدر صورت تقاضا   شود یم

  یبتوانند به جا   ین، همچنمقام مسؤول  ینموافقت باالتر  و

، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار وقت   یمهن

 دهند. یلمقرر تقل

فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه   قانون

 یو شصت و دو مجلس شورا  یصدو س  یکهزاردهم آذر ماه  

تار  تصویب   ی اسالم تأ  ۱۳۶۲/ ۱۷/۹  یخو در   یشورا  ییدبه 

 . است  یدهنگهبان رس

 

 ( ۱۳۶۴وقت بانوان )مصوب   یمهقانون مربوط به خدمت ن   ی نحوه اجراقانون  

  یقانون اساس  ۲۱از اصل    ۲و    ۱  یبندها   یدر اجرا  - ۱  ماده 

رسم کارمند  وزارتخانه  یبانوان  ثابت  و و  مؤسسات  و  ها 

 ی مسلح و مؤسسات  یروهاینو  یها و شهردار  یدولت   یشرکتها

در   توانند یکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است م

  د مقام مؤسسه متبوع خو  ینباالتر  یا  یرصورت موافقت وز

 . )بعدا اصالح شده است.( یندوقت استفاده نما   یمه خدمت ناز

است که ساعات کار آن    یوقت خدمت  یمهخدمت ن  - ۲  ماده 

ا مقررات  هفتگ  ینطبق  مقرر  کار  ساعات  نصف    یقانون 

ترتو و  نحوه  باشد.  مربوط  مؤسسات  و  انجام   یب زارتخانه 

وقت بر اساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه   یمهخدمت ن

باالتر  یربط ذ نظر  طبق  تع  ینو  دستگاه  مسئول   یینمقام 

مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر   یچ در ه  و  یدگردخواهد

 وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.   یهفتگ

ن  یکارمندان  -۳  ماده  خدمت  از  استفاده   یمهکه  وقت 

پا   کنندیم و  گروه  حقوق  و   یا و    یهنصف  ثابت  حقوق 

و   یگرمشابه د  عناوینیا شغل و    یایمزا  یا العاده شغل و  فوق

 شود یکه به طور مستمر پرداخت م  یایی ها و مزاالعادهفوق

ت آنان  لبه  و  گرفت  خواهد  محل    ی هاالعادهفوق  یکن علق 

از   یزندگ  یالتاز تسه  یت و هوا و محروم  آبیبد  ت، خدم 

پرداخت   یمذکور مستثن  یت محدود کامل  به طور  و  بوده 

 .شود یم

 ین که بر اساس مقررات ا  یاییحقوق و مزا   یزانم  -۴  ماده 

وقت تعلق خواهد گرفت مشمول   یمهقانون به کارمندان ن

به کارکنان شاغل دولت    یمقررات مربوط به حداقل پرداخت

 نخواهد بود. 

ن  -۵  ماده  خدمت  از  استفاده  سال   یکوقت    یمهحداقل 

مشاغل معلمان    یطرح بند  ینو در مورد مشمول  باشد یم

تار مزبور  یخکشور  خدمت  سال   انقضاء  اتمام  با  مقارن 

 خواهد بود.  یتحصل

 یی اجرا  یثابت دستگاهها   یرو غ   یمانیکارمندان پ  - ۶  ماده 

  ینو استفاده مستخدم  یستندقانون ن   ینمشمول مقررات ا

خدمت    یافتن  یان قانون موکول به پا   ینو ثابت از ا  یرسم

 مشابه آن خواهد بود. یا  یشیآزما 
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ن  -۷  ماده  سابقه   یمهسنوات خدمت  لحاظ  از  بانوان  وقت 

  یا  یفهو استفاده از حقوق وظ   یبازنشستگ  یخدمت الزم برا

کامل  ی،مستمر  طور  ل  به  شد  خواهد  در   یکنمحسوب 

بازنشستگ  حقوق  وظ  یاحتساب  ن   یمستمر  یا   یفهو   یز و 

عالوه بر مدت خدمت تمام گونه کارمندان )  ین ا  یهپا   یافت در

محسوب   یمهن خدمت    مدتنصف    وقت( و  منظور  وقت 

گرد بازنشستگیدخواهد  کسور  ب   یا   ی.  به    یمهحق  مربوط 

که بر اساس   یاییمزاسهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و

کسر و به صندوق مربوط    گیرد،یقانون به آنان تعلق م  ینا

 خواهد شد. )بعدا اصالح شده است.( یزوار

وقت بانوان به شرط پرداخت    یمهسنوات خدمت ن  -تبصره

به نسبت تمام حقوق گروه و   یمهو حق ب  یکسور بازنشستگ 

و  یا   یهپا  ثابت  و  فوق  حقوق  مشابه   ینعناو  یاالعاده شغل 

در حکم خدمت تمام   یتاسه سال از لحاظ حقوق بازنشستگ

 .شودیوقت محسوب م

طبق مقررات   ی استحقاق   یدوران استفاده از مرخص  - ۸  ماده 

حقوق و   یزانمربوط به کارمندان تمام وقت بوده و فقط م

نفوق و  شغل  ا  مزایای یرسا   یزالعاده  گونه   ینمستمر 

وقت    ینمستخدم تمام  کارمندان  به  مربوط  مبالغ  نصف 

 خواهد بود. 

  ی برا  یمانو زا  ی استعالج  یمدت استفاده از مرخص  - ۹  ماده 

وقت مانند کارمندان تمام وقت    یمهبانوان مشمول خدمت ن

تابع مقررات   یا لحاظ حقوق و مزا خواهد بود و در آن مدت از

 وقت خواهند بود.  یمه مربوط به خدمت ن

وقت و ارتقاء گروه    یمهسنوات خدمت کارمندان ن   -۱۰  ماده 

تجرب نصف سوابق  نسبت  بند  یبه  در طرح طبقه   یمقرر 

 . یدمحاسبه خواهد گردمقررات مربوط یا مشاغل و 

 یان وقت قبل از پا   یمهکه کارمندان ن   یدر صورت  -۱۱  ماده 

وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت    یمهمدت خدمت ن

ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه در صورت  یندرا بنما 

 یلوقت آنان به خدمت تمام وقت تبد  یمهمربوط خدمت ن

 یکاز  وقت کمتر  یمهو در هر حال خدمت ن  یدخواهد گرد

 سال نخواهد بود.

ن   -۱۲  ماده  خدمت  از  در   یمهاستفاده  به  موکول  وقت 

مورد    ینمستخدم و صدور حکم جداگانه در ا  یخواست کتب

وقت و مدت    یمه خدمت ن  یب ترتنحوه و  یداست و در حکم با 

 موارد مشخص گردد. یروقت و سا  یمه استفاده از خدمت ن

 یچوجه و تحت ه  یچقانون به ه  ینا  ینمشمول  - ۱۳  ماده 

نم وزارتخانه  توانندیعنوان  و شرکتها در  مؤسسات  و    یها 

اشتغال ورزند ودر صورت  به کار  یگرد  ی دولت  یر غ  یا   یدولت

مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج   یاشتغال در واحدها

 .گرددیاشتغال قطع م  یخآنان از تار  یای شده و حقوق و مزا

 یمه کارمند ن  یبه هر شکل به جا   یداستخدام جد  -۱۴ماده  

 وقت ممنوع است.

العاده و فوق  یالعاده اضافه کار ساعتپرداخت فوق  -۱۵  ماده 

 . باشدیکارکنان ممنوع م یلقب ینروزانه به ا

 بینییشقانون پ  ینکه در ا  یموارد استخدام   یرسا   -۱۶  ماده 

 مقررات مربوط به خود خواهد بود.نشده است تابع 

با    یرمقررات مغا   یه قانون کل  ینا  یب تصو  یخاز تار  -۱۷  ماده 

 .گرددیآن لغو م

تبصره در جلسه روز   یکفوق مشتمل بر هفده ماده و    قانون 

و شصت    یصدهزار و س  یکماده    ینهجدهم فرورد  یکشنبه 

شورا مجلس  چهار  تار  تصویبیاسالم  یو  در   یخو 

 است. یدهمحترم نگهبان رس ی شورا ییدبه تأ ۱۳۶۴.۱.۲۱

 ی اکبر هاشم -ی اسالم  یمجلس شورا رییس
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 ( 107مقررات ماده )

 مستمر«  ی ای رفع ابهام از عبارت »حقوق و مزا

 س جمهور( ییر  ی ه انسان ی ت و سرما ی ری معاونت توسعه مد ۱۳۸۸/ ۱۰/ ۸مورخ    ۲۰۰/ ۹۵۳۱۴)بخشنامه 

 ییاجرا هایهه دستگا یبخشنامه به کل

مد  یشورا سرما ی ریتوسعه  و  انسانیت  مورخ    یه  در جلسه 

ه  یت و سرما یریشنهاد معاونت توسعه مد یبنا به پ  ۹/۹/۱۳۸۸

ف ی( رد۵( و )۴)  یجمهور و به استناد بندها سییر  یانسان

در رابطه   یت خدمات کشور یر ی( قانون مد۱۱۶»ب« ماده )

مستمر« مندرج   یا یبا روشن نمودن عبارت »حقوق و مزا

( ماده  تبصره )۱۰۷در  و   )۱ ( ماده  قانون مد۱۲۲(  ت ی ری( 

 مقرر نمود:  یخدمات کشور 

مستمر در مواد فوق با توجه به   یا یمنظور از حقوق و مزا »

( قانون  ۱۰۶( و ماده )۶۸( ماده )۱۰و بند )  (۷۶تبصره ماده )

کشی ریمد خدمات  و   یورت  ثابت  حقوق  از  است  عبارت 

ا  هایهالعادفوق سختیثارگریشغل،  در   ی،  کار  و  کار 

 ژه.«یرمتعارف و ویغ  یها طیمح

ی لطف اله فروزنده دهکرد

 

( قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و  ۶۸( ماده ) ۱۰العاده ویژه موضوع بند )حذف فوق 

 بازخریدی 

 ( جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس   ۰۳/۱۳۹۳/ ۱۳مورخ    ۹۳/۲۰۰/ ۳۲۶۹بخشنامه )

 اجرایی هایهبخشنامه به کلیه دستگا 

شورای توسعه مدیریت   ۱۳۸۸/ ۹/۹پیرو مصوبه جلسه مورخ  

نمودن  روشن  به  راجع  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و 

( و ۱۰۷ایای مستمر« مندرج در ماده ) عبارت »حقوق و مز

( قانون مدیریت خدمات کشوری که  ۱۲۲( ماده )۱تبصره ) 

شماره بخشنامه  به  ۱۰/۱۳۸۸/ ۸مورخ   ۹۵۳۱۴/۲۰۰ طی 

سازمان   ها ابالغ شده است و متعاقب مکاتباتی کهدستگاه

سال در  کشور  کل  این   ۱۳۹۰و    ۱۳۸۸های  بازرسی  با 

جمهور به عمل اورده و به  معاونت و دفتر معاون اول رییس

دلیل عدم انطباق مصوبه مذکور با قانون، پیشنهاد بازنگری 

ماده  اجرای  راستای  در  لذا  نموده،  مطرح  را  آن  اصالح  و 

موضوع ۱۰) کشور،  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون   )  

شورای توسعه مدیریت   ۱۳۹۳/ ۱۲/۳مجدداً در جلسه مورخ  

 :و سرمایه انسانی مطرح و با توجه به دالیل ذیل

(  ۷۶مستمر در تبصره ذیل ماده )  هایهالعاداحصای فوق  -۱

 قانون مدیریت خدمات کشوری 

فوق  -۲ ذکر  و  تصریح  )عدم  بند  موضوع  ماده  ۱۰العاده   )

( قانون  ۱۰۷خدمات کشوری در ماده )( قانون مدیریت  ۶۸)

توانست در این ماده نیز مذکور، در حالی که قانونگذار می

( ماده  به فوق۱۰۶همانند   )( بند  اشاره  ۱۰العاده موضوع   )

 .نماید

( قانون  ۶۸( ماده )۱۰العاده موضوع بند )تصریح به فوق  -۳

»فوق عبارت  کنار  )   هایهالعاددر  ماده  در  ( ۱۰۶مستمر« 

العاده از نظر  قانون که حکایت از غیرمستمر بودن این فوق

 .قانونگذار دارد

https://shenasname.ir/
http://shenasname.ir/1391-09-26-04-29-45/474-95314.html
http://shenasname.ir/1391-09-26-04-29-45/474-95314.html


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۳۹

 
عدم احصاء و وجود مصداق یا تعریف »مزایای مستمر«  -۴

 در قانون مدیریت خدمات کشوری 

فوق  -۵ بودن  محاسبه  در   هایهالعادغیرقابل  مستمر 

را   مستمر  مزایای  چنانچه  خدمت،  پایان  پاداش  پرداخت 

 .مستمر« تلقی نکنیم هایهالعادمشتمل بر »فوق

العاده موضوع فقدان اماره قانونی در تأیید محاسبه فوق  -۶

 مستمر مزایای عنوان ( به۶۸( ماده )۱۰بند )

از بند ) از اختیار حاصل  با استفاده  ( ردیف )ب( ماده  ۵و 

 ( قانون ۱۱۶)

 :ح شودمقرر نمود مصوبه صدرالذکر به شرح زیر اصال

منظور از عبارت »حقوق و مزایای مستمر« مذکور در ماده »

(۱۰۷( تبصره  و   )۱( ماده  مدیریت خدمات ۱۲۲(  قانون   )

»فوق همان  تبصره    هایهالعادکشوری،  در  مقرر  مستمر« 

 ( )فوق۷۶ماده  است  مذکور  قانون  در   هایهالعاد(  مذکور 

 «.(۶۵ماده ) ۵و  ۳، ۲بندهای 

( نظیر سایر بندهای احصاء  ۶۸( ماده )۱۰العاده بند )فوقلذا  

( تبصره ماده  پاداش زمان  ۷۶نشده در  ( مشمول محاسبه 

( ۱۲۲ماده    ۱( و بازخریدی )تبصره  ۱۰۷بازنشستگی )ماده  

 .باشندنمی

 محمود عسکری آزاد

 

 خدمت پایان   پاداش  از   ویژه  العادهفوق  حذف   به   راجع  توسعه  شورای   مصوبه   اجرای   توقف 

 جمهور(   رییس   انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه   معاونت   ۰۳/۱۳۹۳/ ۲۴  مورخ  ۹۳/۲۰۰/ ۳۶۹۹  شماره  بخشنامه )

 قانون  مشمول   اجرایی  هایهدستگا   کلیه  به  بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شورای  ابهام  رفع  وجود   با 

 مورخ  جلسات  در  که  «مستمر  مزایای  و  حقوق»  عبارت  از

 از  همچنان  است،  گرفته  صورت  ۱۲/۳/۱۳۹۳  و  ۹/۹/۱۲۸۸

  در   کشوری،  خدمات   مدیریت   قانون(  ۱۰۷)  ماده  مفاد

( ۶۸)  ماده(  ۱۰)  بند  العادهفوق  محاسبه  چگونگی  خصوص

 ارائه   متفاوتی  تفاسیر  بازنشستگی،   پاداش  در   قانون  این

 .شود می

 قانون  سوم  و  هفتاد   اصل   به  مستند  کهاین  به  عنایت   با 

 مجلس   صالحیت   در  عادی  قوانین  تفسیر  و  شرح  اساسی، 

  شماره  بخشنامه  اجرای  لذا  است،  اسالمی  شورای 

  تفسیر  اخذ  به  موکول  ۱۳۹۳/ ۱۳/۳  تاریخ  ۹۳/۲۰۰/ ۳۲۶۹

 .بود خواهد اسالمی شورای مجلس از

 نوبخت محمدباقر

 

 

 

 

 



 شناسنامه قانون|  ۳۴۰

  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای  و  اداری  عالی   شورای   -چهاردهم  فصل  مربوط به  مقررات

  انسانی

 (116مقررات ماده )

 انسانی   سرمایه   و  مدیریت توسعه  شورای   اداره   نحوه  نامهآیین 

 ( وزیران   هیأت   ۰۴/۱۳۸۹/ ۰۸  مورخ   ۴۴۷۷۰/ ۷۷۶۷۸  شماره  تصویبنامه ) 

 جمهور  رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

 توسعه   معاونت  پیشنهاد  به  بنا   ۲/۳/۱۳۸۹  مورخ   جلسه  در

  جزء  استناد  به  و  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

- کشوری  خدمات  مدیریت   قانون(  ۱۱۶)  ماده(  ب)  بند (  ۸)

  شماره   نامه تصویب   رعایت  با   و  -۱۳۸۶  صوب م

 نحوه  نامهآیین  ،۱۰/۱۰/۱۳۸۶  مورخ  هـ۳۷۳ت/۱۶۴۰۸۲

 زیر  شرح  به  را  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  شورای  اداره

 :نمودند  موافقت

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه   شورای   اداره   نحوه  نامه آیین 

 انسانی 

 ماده  در  شده  بینی پیش  وظایف  انجام  منظور  به  -۱  ماده

 توسعه  شورای  کشوری،   خدمات  مدیریت   قانون (  ۱۱۶)

  اختصار   به  نامهآیین  این  در  که  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 .گرددمی  تشکیل شود،می نامیده شورا

  سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاون  با   شورا  ریاست   -۲  ماده

 دبیر   عهده  به  ایشان  غیاب  در  و  جمهور   رییس  انسانی

 .شوراست 

 اعضا   سوم   دو  حداقل  حضور  با   شورا  جلسات  -۳  ماده

 اعضا   اکثریت   رأی  با   شورا  تصمیمات  و  یابدمی  رسمیت 

 . است  معتبر

 منظم   فواصل  در  که  شورا  عادی  جلسات  بر  عالوه   -۴  ماده

 دبیر   درخواست   با   ضروری  موارد  در  شود،می  تشکیل  زمانی

 .گرددمی  تشکیل  العادهفوق  جلسه  شورا  رییس  تأیید  و  شورا

 سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   در  شورا  دبیرخانه  - ۵  ماده

های  بررسی  انجام.  شد  خواهد  تشکیل  جمهور  رییس  انسانی

  نظرات   ارایه   و  پیشنهادی  موضوعات   خصوص  در  الزم

 مورد  مستندات  و  اطالعات  ارایه  و  آوری  جمع  و  مشورتی

 تهیه   جلسات،   دستور  تنظیم  همچنین  شورا،  نیاز

 دبیرخانه  این  عهده  به   شورا  مصوبات  ابالغ  و   صورتجلسات

 . بود  خواهد

 خود،  وظایف  کارشناسی  انجام  برای  تواندمی  شورا  - ۶  ماده

  ترکیب  و  وظایف  شرح.  دهد  تشکیل  تخصصی  هایهکارگرو

 .رسدمی شورا تصویب  بهها کارگروه این  اعضای

 محترم  مقام   تأیید  به  ۲/۱۳۸۹/ ۲۵  تاریخ  در  نامه  تصمیم  این

 .است  رسیده جمهوری  ریاست 

 جمهور  رییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 

 

 

 

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۴۱

 

   مختلف مقررات  -پانزدهم فصلمقررات مربوط به 

   استانی  و  اجرایی  های هدستگا  مدیریت  توسعه  راهبری   شورای  تشکیل 

 ( اداری  عالی   شورای  ۱۳۹۳/ ۹/ ۵  مورخ   ۲۰۶/ ۱۱۸۵۲/۹۳  شماره   مصوبه ) 

 عمومی  نهادهای  ،ها شرکت   مؤسسات،   ها،وزارتخانه  تمامی

 هااستانداری و غیردولتی

  جلسه  پنجمین  و  شصت   و  یکصد   در   اداری  عالی  شورای

  مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد  به  بنا   ۳۱/۴/۱۳۹۳  مورخ

 طراحی   منظور  به  جمهور، رییس  انسانی  سرمایه  و

 کلی   هایسیاست   نمودناجرایی  برای  مناسب   سازوکارهای

 اصالح  راه   نقشه  و  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  اداری  نظام

 مورخ   ۵۶۰/۹۳/۲۰۶  شماره  ابالغیه  موضوع  اداری،  نظام

  اجرای  نمودنفراهم  همچنین  و  جمهوررییس  ۱۳۹۳/ ۲۰/۱

 و   کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  در  مقرر  وظایف  و  تکالیف

 مسایل  با  مرتبط  تخصصی  هایکمیته  ساماندهی   نیز

 مدیریت  توسعه  راهبری  شورای»  تشکیل  اداری،  و  مدیریتی

 شرح  به   که  نمود  تصویب   را   « استانی  و  اجرایی  هایهدستگا 

( اداری  عالی   شورای  دبیرخانه  مهر  به  ممهور)   پیوست   سند

 .گرددمی ابالغ اجرا برای

 و  اجرایی  هایهدستگا   روسای  و  وزراء  است،   ضروری 

 و   نموده  اهتمام  مصوبه  اجرای  به  نسبت   محترم  استانداران

 بر   جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت

 عملکرد  گزارش   و  معمول  را  الزم  نظارت  مصوبه  این  اجرای

 .نماید  ارایه اداری عالی  شورای به آنرا

  و  اجرایی   های ه دستگا  مدیریت   توسعه   راهبری   شورای 

 استانی 

 شورایی  مستقل،  هایسازمان  و  ها وزارتخانه  تمام  در  - ۱  ماده 

 یا   وزیر  ریاست  به   مدیریت،  توسعه  راهبری  شورای  عنوان  به

 :شود می  تشکیل زیر ترکیب  با   دستگاه، مقام باالترین 

 رییس  -اجرایی دستگاه مقام  باالترین یا  وزیر -

 دبیر   -مشابه عناوین یا  دستگاه مدیریت  توسعه معاون -

  انسانی   سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت   نماینده -

 جمهور ¬رییس

 شورا رییس انتخاب به دستگاه معاونان از نفر ۲ حداقل -

 انتخاب  به   وابسته  هایهدستگا   رؤسای  از  یکی  حداقل -

 شورا  رییس

 عناوین  یا  دستگاه  اداری  تحول  و  نوسازی  مرکز  رییس -

 مشابه 

  رییس   انتخاب  به  استانی  واحدهای  کل  مدیران  از  یکی -

 شورا

 مشابه عناوین یا  دستگاه عملکرد مدیریت  مدیرکل -

 دستگاه اطالعات فناوری  واحد  مسئول -

  حکم   و  انتخاب  به  مدیریتی  مسایل  در  نظرصاحب   نفر   دو-

 شورا  رییس

 مورد   حسب  وابسته  هایهدستگا  رؤسای و معاونین   سایر -

 اهمیت   به  توجه  با   موظفند،  ها سازمان  روسای  و  وزرا:  تبصره

 اقدام  جلسات  منظم  برگزاری  و  ریزیبرنامه  به  نسبت   موضوع

  ارسال   ضمن  شورا  دبیرخانه  که  نمایند  اتخاذ  ترتیبی  و   نموده

 توسعه  معاونت  به  دولت   شبکه  طریق  از  صورتجلسات

 برای   را  تصمیمات   جمهور،رییس  انسانی  وسرمایه  مدیریت

 .نمایند بارگذاری دستگاه سایت  در  عموم اطالع

  در   مصوبه  این  در  مندرج  اهداف  تحقق  منظور  به  -۲  ماده 

 توسعه  راهبری  شورای  استان،  اجرایی  هایهدستگا   سطح
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  تشکیل  زیر  ترکیب   با   ،ها استانداری  تمام  در  استان  مدیریت

 :شود می

 رییس  -استاندار -

 دبیر  – استانداری  انسانی منابع و مدیریت  توسعه معاون -

  رییس  انسانی   سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   نماینده -

 جمهور 

 استانداری  ریزیبرنامه معاون -

  رؤسای   یا   اجرایی  هایهدستگا   کل  مدیران  از  نفر ۴ -

 استاندار انتخاب به  استان دانشگاه 

 انتخاب   به  استان  هایشهرستان  فرمانداران  از  یکی  -

 استاندار

 استان  مرکز  شهردار -

 استانداری  اداری تحول و انسانی  منابع  دفتر مدیرکل -

  امنیت   و  ارتباطات  اطالعات،   فناوری  دفتر  مدیرکل -

 استانداری 

 به   مدیریتی  مختلف  یهازمینه  در  نظر صاحب   نفر  دو -

 استاندار  انتخاب

 مورد حسب   استان اجرایی هایهدستگا  کل مدیران -

 در   مندرج  اداری  عالی  شورای  اختیارات  موجب   به:  ۱  تبصره

 تشکیل   با  کشوری،  خدمات  مدیریت   قانون   ۱۱۵  ماده  ۷  بند

 اداری   تحول  و  فناوری   پژوهش،   تخصصی  کارگروه  شورا،  این

  شماره  تصویبنامه  ۵  ماده  «هـ »  بند   موضوع 

 محترم   هیأت  ۱۳۹۰/ ۱۴/۸  تاریخ  هـ۴۷۲۲۱ت/۱۶۲۱۷۸

 .شود می منحل وزیران، 

  بار،یک  ماه  ۳  هر  حداقل  موظفند   استانداران:  ۲  تبصره

 برگزار   را  استان  مدیریت   توسعه  راهبری  شورای   جلسه 

 معاونت  به  دولت   شبکه  طریق  از  را  آن  صورتجلسات  و   نموده

 نمایند   ارسال  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 عموم  اطالع  برای  استانداری  سایت   در  را   متخذه  تصمیمات  و

 .نمایند بارگذاری

  اجرای   منظور  به  توانند،می  استان  اجرایی  واحدهای  - ۳  ماده 

  با   مدیریت   توسعه  کارگروه  تشکیل  به  نسبت   فوق،  وظایف 

 کارگروه،  رییس  عنوان  به  استانی  واحد  رییس  عضویت؛

  نظر صاحب   نفر  یک  و  استانی   واحد   معاونان  استاندار،  نماینده

 .نمایند اقدام عضو،  عنوان به کارگروه رییس پیشنهاد به

 و   ها دستگاه  مدیریت  توسعه  راهبری  شوراهای  -۴  ماده 

 مدیریتی  تخصصی  مباحث   با  متناسب   توانندمی  ها استان

 نقشه  و  موضوعات   خصوص  در  گیریتصمیم  و  بررسی  برای

 تخصصی  هایکمیته  تشکیل  به  نسبت   اداری  نظام  اصالح  راه

  اجرایی  و  مطالعاتی  مسائل  تمامی  و   نموده  اقدام  ربط ذی

 این   تشکیل  با .  دهند  انجام  ها کمیته  این  طریق  از  را  مربوط

 در   که  موضوعی  هایهکارگرو  و  ها کمیته  تمامی  ها،کمیته

 مدیریتی   و  اداری  مسائل  فصل  و  حل  برای  ربطذی  مقررات

 . گردندمی منحل اند،شده بینیپیش

  شماره   مصوبات   متن  جایگزین  مصوبه  این   -۵  ماده 

  و  اداری  عالی  شورای  ۲۳/۴/۱۳۷۷  تاریخ  ۱۲/۱/ ۵۹۵۸

 تحول   ریزی برنامه  ستاد  ۱۳۷۷  ۳۰/۶  تاریخ  ۱۱/ ۴۳۶۳

 و   ۳۰/۷/۱۳۷۹  تاریخ  ط. ۲۹۰/۱۳و  کشور  اداری

 اداری   عالی   شورای   ۱۳۹۰/ ۲۰/۹  تاریخ  ۴۴۴۳۹/۲۰۶

 .شود می

 جمهور رییس - روحانی  حسن

 

 

 

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۴۳

 

 :به قانون مدیریت خدمات کشوری سایر مقررات مربوط

 کشوری   خدمات   مدیریت  قانون   اجرای   برای  الزم   بستر   ایجاد 

( وزیران  هیأت   ۱۳۸۷/ ۳/ ۷  هـ مورخ۳۹۹۱۶ت / ۳۵۰۹۵  تصویبنامه شماره )   

  پیشنهاد   به  بنا   ۱۳۸۷/ ۲۹/۲  مورخ  جلسه   در  وزیران  هیئت 

 و   جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت

  مدیریت   قانون  کامل  اجرای  برای  الزم  بستر  ایجاد  منظور  به

  قانون  واحده   ماده(  ۲۴)  بند  استناد   به   و  کشوری  خدمات 

 :نمود  تصویب  کشور کل ۱۳۸۷ سال  بودجه

 بازنشستگان،  حقوق   موظفند   بازنشستگی  صندوقهای  -۱

 و (  ۱۰۹)  مواد  موضوع  بگیرانمستمری  یا   بگیرانوظیفه

  ضریب   با   را  خود  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون(  ۱۱۰)

  با  ۱۳۸۷  سال  طی  در  ،۱۳۸۶  سال   برای  ریال(  ۵۰۰)  پانصد

 .دهند تطبیق قانون این احکام

  تا   بند  این   مشمولین  حقوق  بارهیک  افزایش  بابت   -تبصره

 هایهبنگا   در  دولتی  سهام  ،۱۳۸۷  سال  اول  ماهه شش  پایان

 قانون (  ۴۴)  اصل  سیاستهای(  ج)  بند  مشمول  اقتصادی

 با   بورس   از  خارج  روش   به  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی

  اختیار   در   واگذاری،  عالی  هیئت   تصویب   با   و   توافقی  قیمت 

 نسبت  تا   گرفت   خواهد  قرار  ربطذی  بازنشستگی  صندوقهای

 .نمایند اقدام آنان به  سهام این اعطای به

 خدمات   مدیریت   قانون(  ۷۸)   ماده  تبصره  به  توجه  با  -۲

 حقوق   موظفند   بازنشستگی  صندوقهای   کشوری،

  قانون   شدن  االجراالزم  تاریخ  از  که  را  کارمندانی  بازنشستگی

 نیز  شوندمی  یا   شده  بازنشسته   کشوری  خدمات  مدیریت

 کسور   مالک   که  مزایایی  و   حقوق  براساس   کماکان 

 است،  بوده  آنان(  مورد  حسب )  بیمه  حق  یا   بازنشستگی

 .کنند پرداخت  و تعیین

 براساس   بند  این  مشمولین  خدمات   پایان  پاداش  -تبصره

  کسور   مالک   که  دریافتی  هایهالعادفوق  و  حقوق  آخرین

 به   و  محاسبه  است،(  مورد  حسب )  بیمه  حق  یا   بازنشستگی

 .شودمی اعالم  دارایی و اقتصادی امور وزارت

  پایان   پاداش   معادل  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت -۳

 بازنشسته   کامل  خدمت  سنوات  با   که  کارمندانی  خدمت

 است،   آنان  نمودن  بازنشسته  به  ملزم  اجرایی  دستگاه  و  شده

( ج)  بند  مشمول  اقتصادی  هایهبنگا   در  دولتی  سهام

  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون (  ۴۴)  اصل  سیاستهای

  تصویب   با   و  توافقی  قیمت   با   بورس  از  خارج  روش  به  ایران،

 بازنشستگی   صندوقهای  اختیار  در  را  واگذاری  عالی  هیئت 

 پرداخت  به  نسبت   صندوقها   این   تا   داد  خواهد  قرار  ربط ذی

  به   مشمولین  از   یک  هر   استحقاقی  خدمت  پایان   پاداش 

 .نمایند اقدام نقدی صورت

 سوم  برنامه  قانون(  ۱۶)  ماده  اجرای  در  چنانچه  -۱  تبصره

 چهارم  برنامه   قانون (  ۹)  ماده  موجب  به  تنفیذی   توسعه

  به   تمایل  خود  خدمت   پایان  پاداش   بابت   کارمند   توسعه

  است   موظف   ربط ذی  صندوق  باشد،  داشته  سهام  دریافت

 وی  به  کمتر  درصد  ده  قیمت   با   سهام  پاداش   این  معادل

 .کند واگذار

 تواندمی  مربوط   صندوق   کارمند   توافق  صورت  در  -۲  تبصره

 واگذار   تخفیف  بدون  سهام  وی   خدمت   پایان  پاداش   معادل

 سهام  شده،  واگذار  سهام  ارزش   درصد  سی  میزان  به  و   نموده

 نحوی  به  بفروشد،   وی  به  ساله  پنج  اقساطی  صورت  به  اضافی

 سهام   دریافت  از  پس  سال  یک  قسط  اولین  پرداخت   که

 . پذیرد  صورت

 کارمند   به  واگذارشده  سهام  قیمت   که  صورتی  در  -۳  تبصره

 دارایی   و  اقتصادی   امور  وزارت  با  صندوق  توافقی  قیمت   از
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 حاصله،  تفاوت  معادل  است   موظف   وزارت  این   شود،  کمتر

 . نماید واگذار سهام صندوق به

 بازنشستگی   درخواست   با   اجرایی  هایهدستگا   موافقت  -۴

 بازنشستگی  قانون  تسهیالت  از  استفاده  با   که  کارمندانی

  و  دارند  بازنشستگی  تقاضای  دولت   کارکنان  موعد  ازپیش

 بازنشستگی   شرایط  حایز  که  کارمندانی  سایر  همچنین

 این(  ۳)   بند  مشمول   کارمندان  استثنای  به)  باشندمی

 پاداش   دریافت  مورد  در  آنان  توافق  به  موکول  ،(نامهتصویب 

 های هتبصر  در  مندرج   کارهای   و  ساز  براساس  خدمت پایان

 صندوق  موافقت   یا   نامهتصویب   این(  ۳)  بند(  ۲)  و(  ۱)

 براساس  پاداش   این  نقدی  پرداخت   با   ربطذی  بازنشستگی

 .باشد می اخیرالذکر بند

 و   ساز  از  استفاده  با   توانندمی  اجرائی  هایهدستگا   -تبصره

 در   خود  کارمندان  بازخریدی  به  نسبت   بند  این  در  مقرر  کار

  بخشی  تنظیم قانون  به موادی  الحاق قانون  ۴۵ ماده اجرای

 .نمایند  اقدام(  ۱۳۸۰/ ۲۷/۱۱  مصوب)   دولت   مالی   مقررات  از

  قانون   اجرایی  نامهآیین(  ۶)  و(  ۵)  مواد  اجرای  در -۵

 امور   وزارت  دولت،   کارکنان   موعد  از  پیش  بازنشستگی

  صندوقهای  مطالبات   است   موظف  دارایی  و   اقتصادی

 کسور   نیز   و   بازنشستگی  حقوق  بابت   بازنشستگی

  به   نسبت   کارفرما   و  کارمند   سهم   بیمه  حق  یا   بازنشستگی

 کار   و  ساز  از  استفاده  با   را  قانون  این  موضوع  ارفاقی  سنوات

 به   تنفیذی  توسعه  سوم  برنامه  قانون(  ۱۶)  ماده  در  مقرر

 . نماید  تسویه توسعه، چهارم  برنامه  قانون( ۹) ماده  موجب 

 کشوری  خدمات   مدیریت   قانون   صحیح  اجرای  منظور  به -۶

 تا   اجرایی،  هایهدستگا   جاری  امور  در  وقفه  از  پیشگیری  و

  به   مربوط  مصوبات  و  دستورالعملها   ها،نامهآیین  تصویب

  اجرایی،   هایهدستگا   در  آن  احکام   استقرار  و   مذکور  قانون

 با  مغایر  که  مواردی  در   جز  دستگاهها،   عمل  مورد  مقررات

 . خواهدشد اجرا کماکان است، نامهتصویب  این مفاد

 میزان  به  ،۱۳۸۷  سال  ابتدای  از  شاغلین  حقوق  ضریب  -۷

 . شودمی تعیین ریال( ۴۹۰) نود  و چهارصد

 استخدامی   خاص  مقررات  مشمول  هایهدستگا   -۱  تبصره

خواهند   حقوق  ضریب   با   رابطه  در  خود  احکام  تابع  کماکان 

 . بود

 شماره  نامهتصویب (  ۵)  و(  ۴)  ،(۳)   بندهای  -۲  تبصره

  با  وزیرانهیئت   ۱۳۸۶/ ۲۸/۲  مورخ  هـ۳۷۱۵۰ت/۱۱۰۰۸

 ریال (  ۱.۵۰۰.۰۰۰)  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  رقم  اصالح

 ریال (  ۱.۶۵۰.۰۰۰)  هزار  پنجاه  و  ششصد  و  میلیون  یک  به

 .باشندمی  اجرا قابل ۱۳۸۷ سال  ابتدای از ،(۳)  بند در

 ۱۳۸۶  سال  در  که  مبالغی  معادل  ،۱۳۸۷  سال  ابتدای  از -۸

 پرداخت  شاغلین  به  «تعدیل  العادهفوق»  عنوان  تحت 

 العادهفوق  سرجمع  به  صرفاً  مقطوع   صورت  به  است،شده

 این  احکام  از  تعدیل  العاده فوق  و  شده  افزوده  آنان  جذب

  هاالعادهفوق  سایر  محاسبه  در  مبلغ  این.  گرددمی  حذف  افراد

  مستمر   پرداختی  اقالم  سایر  و(  غیره  و   ویژه  العادهفوق  نظیر)

 . باشدمین احتساب قابل کارکنان

  این(  ۸)  بند  موضوع  مقطوع  مبلغ   ،۱۳۸۷  سال  ابتدای  از -۹

 معلمان  بندی طبقه  طرح  مشمولین  مورد  در   نامهتصویب 

 و   ایحرفه  و  فنی  آموزش  مربیان  پرورش،  و  آموزش

 به   درمانی  و  بهداشتی  رسته  بندی طبقه  طرح  مشمولین

 شاغلین  سایر   مورد   در   و  درصد   پنج   و  بیست   میزان

. یابدمی  افزایش  درصد  پنجاه  میزان  به  اجرایی  هایهدستگا 

  مبلغ   مورد  در  نامه تصویب   این(  ۸)  بند  اخیر  قسمت   حکم

 .است  االجراالزم نیز بند  این موضوع

 وظیفه   و  بازنشستگان  تمام  وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق -۱۰

 و  کشوری  بازنشستگی  صندوقهای  مشترکان  و  بگیران 

 از  است،شده  برقرار  ۱۳۸۶  سال  پایان  تا   که  مسلح  نیروهای

 . یابدمی  افزایش درصد ده میزان به ۱/۱/۱۳۸۷ تاریخ

 مستمری   یا   وظیفه  بازنشستگی،  حقوق  که  صورتی   در  -۱۱

  سال   این  پایان   تا   ۱۳۸۶  سال  ابتدای  از   که  افرادی 

  با  که  نظیر  افراد  از  اند، شده  فوت   یا   کارافتاده  از  بازنشسته،

 خدمات   مدیریت   قانون(  ۱۱۰)  و(  ۱۰۹)  مواد  موضوع  جداول
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 ۱۳۸۷  سال   ابتدای  از  کمترشود،  اند،یافته  تطبیق  کشوری 

 . یابدمی افزایش میزان همان به

  رییس   انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  -۱۲

  ها، نامهآیین  تنظیم  و  تهیه  برای  را   الزم  اقدامات  جمهور 

 برای  نیاز  مورد  کارهای  و  ساز  و  ها بخشنامه  دستورالعملها،

 .خواهدنمود  معمول کشوری خدمات  مدیریت  قانون اجرای

  از  ریال(  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   میلیارد  پنجاه  مبلغ  -تبصره

-۱)  شماره  جدول(  ۱۰۱۰۰۰-۷)  ردیف  هایهزینه  اعتبار

 توسعه   معاونت  اختیار  در   کشور  کل   ۱۳۸۷  سال  بودجه(  ۲

 تا   گیردمی  قرار  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 به  مربوط  اقدامات  سایر  و  بررسیها   مطالعات،  انجام  برای

 . نماید هزینه  قانون استقرار

 موظفند  نامهتصویب   این  موضوع  اجرایی  هایهدستگا  -۱۳

 نامه تصویب   این  اجرای  در  خود  عملکرد  گزارش   مورد  حسب 

  جمهور   رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   به  را

 .نمایند ارسال وزیرانهیئت  به ارائه و  بندیجمع منظور به

 داودی  پرویز -جمهوررئیس اول معاون

 

 کشوری  خدمات   مدیریت  قانون   اجرای   در  اجرایی  های هدستگا  مشکالت  حل  کارگروه  تشکیل 

 ( وزیران  هیأت   ۳/۱۳۸۸/ ۴  مورخ   ۴۲۶۶۸ت /۴۷۸۱۶  مصوبه ) 

  اصل   استناد   به   ۱۳۸۸/ ۲۷/۲  مورخ  جلسه   در  وزیران  هیئت 

 ایران  اسالمی  جمهوری   اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و   یکصد

 : نمود تصویب

 و  مشکالت  حل  درخصوص  وزیرانهیئت   اختیارات -۱

 قانون  اجرای  مورد   در  اجرایی  هایهدستگا   اختالفات

 معاون   از  متشکل  کارگروهی  به  کشوری  خدمات  مدیریت

 و (  رییس)  جمهوررییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه

 و  مربوط  وزیر  و   اجتماعی  تأمین  و  رفاه   بازرگانی،  وزیران

 . شودمی  تفویض  جمهور  رییس  امورمجلس  و  حقوقی  معاون

 یادشده   اختیارات   درخصوص  گیریتصمیم  مالک -۲

 و   است   مذکور   کارگروه  عضو  وزیران  اکثریت   موافقت

 ماده   رعایت   با   جمهوررییس  تأیید  صورت  در  آن  مصوبات

 .است  صدور قابل دولت   هیئت   داخلی  نامهآیین( ۱۹)

داودی  پرویز -جمهور رئیس اول معاون

 

 تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور 

 شورای عالی اداری(   ۱۳۹۵/ ۲۷/۷مورخ   ۷۹۲۰۵۴)مصوبه شماره  

سازمان برنامه و بودجه   -سازمان اداری و استخدامی کشور

 کشور 

شورای عالی اداری در یکصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 

و  ۱۳۹۵/ ۰۲/۰۵ مدیریت  سازمان  پیشنهاد  به  بنا   ،

 ۱۲۶کشور )سابق( و با توجه به اختیارات اصل    ریزیبرنامه

به  بخشی  انسجام  و  سازماندهی  منظور  به  اساسی،  قانون 

حوزها  مأموریت  به  مربوط  وظایف  و "  هایهو  اداری  امور 

بودجه"و    "استخدامی و  سازمان  "برنامه  تعیین  های و 

 :متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود

وظایف ریس جمهور در امور اداری و استخدامی،   -۱ماده  

معاون  "در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط  

 "رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه،  

عاون رییس  م"در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط  
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کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  و  اداره "جمهور   ،

 خواهد شد.

 :دو سازمانهای اهم مأموریت  - ۲ماده  

 سازمان اداری و استخدامی کشور -الف

کلی نظام های  ایجاد هماهنگی الزم برای اجرای سیاست   -

 اداری ابالغی مقام معظم رهبری.

مأموریت   - و  نقش  دولتی، های  بخشهای  تبیین  مختلف 

 مردم نهاد از منظر مدیریتی و اداری. های  عمومی و سازمان

گذاری،    - مدیریت، ریزیبرنامهسیاست  و  راهبری   ،

و  اداری  امور  به  مربوط  وظایف  بر  نظارت  و  هماهنگی 

دولتی  بخش  در  خصوص  به  کشور  سطح  در  استخدامی 

ساختارهای سازمانی، توسعه سرمایه انسانی دولت،  :  شامل

و   دولت    ریزیبرنامهآمار  توسعه  راهبری  انسانی،  نیروی 

ها الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصالح سیستم

اداری،   ها،و روش  مدیریت دانش، جبران خدمت، سالمت 

مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی    بندی طبقهارزشیابی و  

کرد، صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت عمل

 در نظام اداری.

نظام  - استقرار  و  سازی  بهینه  و های  طراحی،  اداری 

توسعه با همکاری   هایبرنامهمدیریتی مورد نیاز برای تحقق  

 سازمان برنامه و بودجه کشور.

در حوزه  ایحرفهکاربردی و  های توسعه و ترویج آموزش  -

ی کشور و تربیت مدیران توسعه گرا و آینده نگر نظام ادار

 در نظام اداری.

، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی  ریزیبرنامه  -

 ملی. وریبهرهنظام اداری و مدیریت 

مربوط به  های  و دستورالعملها  نامهآیینتهیه و تدوین    -

حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای  

 آنها. 

 سازمان برنامه و بودجه کشور  -ب

 راهبری و رصد توسعه کشور. -

بررسی  - و  مطالعات  و  های  انجام  اجتماعی  اقتصادی، 

 فرهنگی کشور.

های علمی برای بهبود نظامهای  انجام مطالعات و بررسی  -

 و بودجه ریزی. ریزیبرنامه

کوتاه مدت،   هایبرنامهتهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و    -

 میان مدت و بلندمدت.

مشی  - خط  پیشنهاد  سیاست ها  ارایه  به های  و  مربوط 

 بودجه کل کشور به مراجع ذیربط.

 تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط.  -

یشرفت دوره  و بودجه و پها  نظارت مستمر بر اجرای برنامه  -

 الزم.های ای ساالنه آنها و ارائه گزارش 

 تهیه و تدوین طرح آمایشی. -

 ارزیابی عملکرد مدیریت.  -

مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و    -

مهندسین  ارزشیابی  و  بندی  رتبه  صالحیت،  تشخیص 

 مشاور و پیمانکاران در سطح کشور. 

روش   - راهبری  و  در   هایبرنامهو  ها  هماهنگی  آماری 

 چارچوب نظام آماری کشور. 

 تهیه نقشه و ارائه اطالعات مکانی کشور.  -

مقرر در های  کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت  -۱تبصره  

قوانین و مقررات مختلف که در آنها از دبیر کل سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان امور اداری و  

استخدامی کشور، رییس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون  

و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، 

  رییس   راهبردی   نظارت  و  ریزیبرنامه  معاونت   معاون، و یا 

  و   رییس  عهده  بر  مورد  حسب   است،  شده  برده   نام  جمهور

 برنامه  نسازما  و   رییس  و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 

 . بود خواهد  کشور  بودجه و

https://shenasname.ir/
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مقرر در های  کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت   -۲تبصره 

قوانین و مقررات مختلف که بر عهده رییس و یا سازمان 

و   حسب    ریزی برنامهمدیریت  است،  شده  محول  کشور 

مندرج در این ماده تفکیک و بر عهده سازمان های  مأموریت 

اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 شود.می بین دو سازمان تقسیم

اعتبارات، تعهدات، امکانات، تجهیزات، تأسیسات،    -۳ماده  

و   مدیریت  سازمان  ابنیه  و  و   ریزیبرنامهامالک  کشور 

ن اداری و استخدامی کشور با توافق رؤسای سازما ها  استان

تقسیم  سازمان  دو  بین  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان    و 

 شود.می

بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از دو سازمان   - ۴ماده  

طبق   "برنامه و بودجه کشور "و    "اداری و استخدامی کشور"

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی (  ۲۴ماده )

مالی  )  از مقررات  اسفندماه سال  (۲دولت   ۱۳۹۳، مصوب 

برنامه اساس  بر  اسالمی،  شورای  فعالیت ها  مجلس  های و 

از سازمان یک  هر  به  مربوط  از محل های  مصوب  مذکور، 

کشور و    ریزیبرنامهبودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و  

تا زمان  .  گرددمی  متفرقه مربوط، تعیین و ابالغهای  ردیف

کماکان بر اساس ردیف بودجه   هایهزینهاجرای این ماده،  

و   مدیریت  سازمان  اعتبارات  و   ریزیبرنامهو  کشور 

 گیرد.می متفرقه مربوط صورتهای ردیف

کارکنان حوزه مرکزی )ستادی( سازمان مدیریت   -۵ماده  

  کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور )سال   ریزیبرنامهو  

در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  (  ۱۳۹۳

معاونت   در  یا  و  )سابق(  نظارت   ریزیبرنامهجمهور  و 

و  پیمانی  از رسمی،  اعم  )سابق(،  رییس جمهور  راهبردی 

و  اداری  سازمان  در  ترتیب  به  اند،  بوده  شاغل  قراردادی 

  استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی

محل ی  هاپست .  شوندمی از  سازمان  دو  مرکزی  حوزه 

معاونت توسعه مدیریت و    ۱۳۹۳سازمانی سال  ی  هاپست 

سرمایه انسانی رییس جمهور )سابق(، برای سازمان اداری 

و   کشور  استخدامی  و    ریزیبرنامهمعاونت  ی  ها پست و 

نظارت راهبردی رییس جمهور )سابق(، برای سازمان برنامه 

 گردد.می کشور تأمین و بودجه 

توسعه و آینده نگری های  مرکز آموزش و پژوهش  - ۶ماده  

به  آن  انتقال  و  آموزش مدیریت دولتی  تفکیک قسمت  با 

سازمان اداری و استخدامی با عنوان مرکز آموزش مدیریت 

پژوهش وظایف  و  نمود  خواهند  نقش  ایفای  های دولتی 

توسعه و   هایهتوسعه و آینده نگری آن با عنوان مرکز پژو

منتقل بودجه  و  برنامه  سازمان  به  نگری  . گرددمی  آینده 

ملی   سازمان  عنوان    وریبهرههمچنین  به  کشور، 

وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و های  سازمان

سازمان  و  کشور  برداری  نقشه  سازمان  ایران،  آمار  مرکز 

وابسته به سازمان های  به عنوان سازمان  ها،هدفمندی یارانه

 برنامه و بودجه خواهند بود. 

و   -۷ماده   برنامه  و  استخدامی  و  اداری  دو حوزه  تفکیک 

متعاقبا با توافق روسای دو سازمان انجام   ها،بودجه در استان

شد سازمان .  خواهد  استانی،  واحدهای  تفکیک  زمان  تا 

ماکان با همان ساختار و  کها  استان  ریزیبرنامهمدیریت و  

ادامه خود  فعالیت  به  مربوط،  رییس .  دهندمی  وظایف 

بودجه های  سازمان و  برنامه  سازمان  رییس  توسط  استان 

و  می  تعیین اداری  حوزه  مسئولین  و  معاونین  و  شود 

استانی توسط رییس سازمان اداری های  استخدامی سازمان

 تان منصوبو استخدامی انتخاب و توسط رییس سازمان اس

 شوند.می

نمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت    - ۸ماده  

ملغی مصوبه  این  با  اعالممغایرت  رؤسای  .  گرددمی  االثر 

بودجه  سازمان و  برنامه  و  کشور  استخدامی  و  اداری  های 

 باشند. می کشور، مسئول حسن اجرای آن

 حسن روحانی 
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 دولتی   مدیریت آموزش   مرکز   اساسنامه

 ( فنآوری  و  تحقیقات   علوم،  وزارت  ۹۰/ ۱۴/۸  مورخ  ۲۲/ ۱۵۵۸۷۵  بخشنامه شماره )

  کارکنان   و  مدیرانهای  مهارت  وها  تخصص  ارتقای  منظور  به

های تخصص  و  مدیریت   یها زمینه  در  اجرائی  هایهدستگا 

 همچنین  و  ایراتی-اسالمی  و  ارزشی  رویکرد  با   وابسته

  استناد   به  و  اجرایی  هایهدستگا   فنیهای  توانایی  باالبردن 

 به   وابسته  عالی  آموزش   مؤسسات   تأسیس  نامهآیین

 مورخ  جلسه  هفتمین  و  بیست   مصوب  دولتیهای  سازمان

 مجوز  اساس   بر  و   فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ۴/۴/۶۴

 گسترش   شورای  ۱۸/۷/۱۳۹۰  مورخ  ۱۳۰۹۷۸/۲۲  شماره

  آموزش   مرکز  فنآوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  عالی  آموزش 

  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   به  وابسته  دولتی  مدیریت

  وظایف   اهداف،  قانون  طبق   و  تأسیس  جمهور  رییس  انسانی

 مصوب )  فنآوری   و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تشکیالت  و

 مقررات  و  ضوابط  قوانین،  اساسنامه،  این  مفاد  ،(۱۳۸۳/ ۱۸/۵

 . شودمی اداره مربوط

  اختصار   به  دولتی  مدیریت   آموزش   مرکز   اساسنامه  این  در

  اختصار   به  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ،"مرکز"

  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاونت   و  "وزارت "

 .شود می نامیده "معاونت" اختصار به  جمهور

 اهداف  - ۱  ماده 

  منظور   به  اجرایی  هایهدستگا   انسانی  نیروی  آموزش  -۱

 دولتی  بخش عملکرد سازی بهینه

 بخش  کارکنان  مهارتهای  و  علمی  سطح  مستمر  ارتقای -۲

 دولتی 

 دولتی  بخش  مستمر  تعالی برای  مناسب  سازی زمینه -۳

 مرکز اختیارات و وظایف  - ۲  ماده 

 و   کارشناسان   مدیران،  آموزش  سامانه  تدوین  و  طراحی -۱

  یاد   هایهدستگا   به   ابالغ  و  اجرایی  هایهدستگا   کارکنان

 "معاونت " تأیید از پس شده،

 مدیران،   آموزشی  هایبرنامه  اجرای  و   تدوین  طراحی، -۲

 بر(  مدیر  تربیت )  اجرایی  هایهدستگا   کارکنان  و  کارشناسان

 بخش  ظرفیت  از  استفاده  با   "معاونت"  مصوبات  اساس 

 خصوصی

  خدمت  ضمن های  آموزش   بخشی  اثر  ارزیابی  و  نظارت -۳

 بهینه  و  اجرایی  هایهدستگا   کارکنان  و  کارشناسان  مدیران، 

 آنان  مستمر سازی

 طریق  از   ای  منطقه  پویای   یها زمینه  نمودن  فراهم -۴

  و   هایهحوز  در  آموزشی  هایبرنامه  اجرای  و  ریزیبرنامه

 سایر   کارکنان  و   کارشناسان  مدیران،   برای  اداری  فنون

 همگرایی   توسعه  و  تأثیرگذاری  منظور  به  اسالمی  کشورهای

 های هاندیش  و  اسالمی  تعالیم  اساس   بر  ای  منطقه  و  اسالمی 

 تکالیف   راستای   در  معظم  مقام  و(  ره)  خمینی  امام  حضرت 

  در   ایران،  اسالمی  جمهوری   توسعه  انداز  چشم  سند

 "معاونت " مصوبات چارچوب

 دارای  که   پژوهشی  و  آموزش   مراکز  با   همکاری -۵

 از  گیری  بهره  منظور  به  هستند  مرتبط  علمیهای  فعالیت 

 آنان  تخصص و تجارب

  دانش   تولید   و  کاربردیهای  پژوهش  و  مطالعات  انجام -۶

 اجرایی هایهدستگا  کارکنان نیاز مورد

 علمی   دستارودهای   ارائه  و  علمیهای  همایش  برگزاری -۷

 و   ضوابط  رعایت   با   آموزشی  هایهکارگا   قالب   در  "مرکز"

 مربوط  مقررات

 نرم   تولید  آموزشی،  جزوه  علمی،  کتاب  مجله،  انتشار -۸

  طبق   "مرکز"  اهداف  با   متناسب   ای  رایانه  هایبرنامه  و  افزار

 مربوط مقررات و ضوابط

 با   کارشناسی،-علمی  مجازی  آموزش   هایهشبک  توسعه -۹

 تبادل  تولید،  برای  اطالعاتی  نوینهای  فنآوری  از  گیری  بهره
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 در  عمومی  امور  اداره  و  ریزیبرنامه  مدیریت،  دانش  انتقال   و

 مرتبط زمینه

  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  و  مؤسسات  اعتبارسنجی -۱۰

 های هدور  اجرای  متقاضی  غیردولتی  و  دولتی  هایهدستگا 

 و  اجرایی   هایهدستگا   کارکنان  خدمت   ضمن  آموزشی

 ضمن   آموزش   نظام  چارچوب  در  آنها   عملکرد  بر  نظارت

 اجرایی هایهدستگا  کارکنان  خدمت 

  و  دولتی  بخش  مدیران  اطالعات بانک  ایجاد و  طراحی -۱۱

 درخشان  استعدادهای اطالعات بانک

 برگزاری   و  مدرسان  اطالعات   بانک  ایجاد  و   طراحی -۱۲

 مدرسان  ویژه آموزشی هایهدور

 جهت  آموزشی  مربیان   و  متخصصان   تربیت -۱۳

  مدیران،   آموزشی  هایبرنامه  ارزشیابی  و  اجرا  ،ریزیبرنامه

 ها استان سطح در ویژه به دولت  کارکنان و  کارشناسان

 تهران   در  "مرکز"  مرکزی  سازمان:  فعالیت   محل   -۳  ماده 

 "مرکز"  نمایندگی  یا   آموزشی  واحد  تأسیس.  است   مستقر

 هیأت  تأیید  ،"معاونت"  پیشنهاد  به  بناها  شهرستان  سایر   در

  امکان  "وزارت"  عالی  آموزش   گسترش   شورای  تصویب  و  امنا 

 .است  پذیر

 مرکز حقوقی شخصیت  - ۴  ماده 

  و مالی و اداری استقالل و حقوقی شخصیت   دارای "مرکز"

  رییس  انسانی   سرمایه   و   مدیریت   توسعه  معاونت   به  وابسته

 .است   جمهور

  به  را  خود  اختیارات  از  بخشی  تواندمی  "معاونت ":  تبصره

 .کند تفویض  "مرکز"

 :از عبارتند مرکز ارکان - ۵ ماده

 امنا هیأت. ۱

 مرکز رییس. ۲

 رییسه هیأت. ۳

 مرکز شورای -۴

 امنا هیأت ترکیب  - ۶  ماده 

 جمهور   رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت   توسعه  معاون -۱

 ( امنا  هیأت  رییس)  وی نماینده یا 

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاون -۲

 وی  نماینده  یا  فنآوری و تحقیقات علوم، وزیر  -۳

 وی  نماینده یا  پزشکی آموزش  و درمان بهداشت، وزیر  -۴

 ( امنا  هیأت دبیر ) مرکز رییس -۵

 کشور  فرهنگی -علمیهای  شخصیت   از  تن  چهار  تا   دو -۶

 .باشند  داشته  "مرکز"  پیشرفت   و   توسعه  در  مؤثری  نقش  که

 ۶  بند  در  مذکورهای  شخصیت   از   تن  دو  حداقل  -۱  تبصره

  آموزش  مؤسسات  وها  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از  باید

 .باشند  کشور پژوهشی  و عالی

  و  "معاونت"  پیشنهاد  با  ۶  بند  در  مذکور  اعضای  -۲  تبصره

  مدت   برای   فنآوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  حکم   و   تأیید

 حداکثر   زمان   یک  در  و  شوندمی  منصوب  سال  چهار

 آنان   مجدد  انتصاب.  باشند  امنا  هیأت  دو  عضو   توانندمی

  آنان  جای   به  جدیدی  افراد  که  زمانی  تا   و   است   بالمانع

  قانونی   اختیارات  و  وظایف  به  همچنان  باشند  نشده  منصوب 

 .دهندمی ادامه خود

 امنا هیأت اختیارات و وظایف  - ۷  ماده 

 امنا هیأت  داخلی  نامهآیین تصویب  -۱

  اساس   بر  "مرکز"  تشکیالت  و  سازمانی  نمودار  تصویب  -۲

 علوم،   وزیر  تأیید  از  پس   که  مربوط  مقررات  و  ضوابط 

 . بود  خواهد  اجرا قابل فنآوری و تحقیقات

  اداری،   معامالتی، - مالی  هاینامهآیین  تصویب -۳

  هاینامهآیین  جمله  از)  "مرکز"  تشکیالتی  و  استخدامی

( مطالعاتیهای  فرصت   و  تحصیلی  بورسهای  علمی،  سفرهای
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  اجرا  قابل  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  از  پس  که

 . بود  خواهد

 که   "مرکز"  تفصیلی  و  ساالنه  بودجه  تصویب   و  بررسی -۴

 "مرکز"  شورای  تأیید  از  پس  "مرکز"  رییس  طرف  از

 . شودمی پیشنهاد

 "مرکز"  ساالنه ترازنامه  وها حساب تصویب  -۵

 آن  مصرف  و  اختصاصی   درآمدهای  وصول  نحوه  تصویب  -۶

 مربوط  مقررات و ضوابط رعایت  با 

 نقدی،   از  اعم  محلی  عواید  وها  کمک  جلب  برای  کوشش -۷

 مربوط  مقررات و ضوابط رعایت  با  ساختمانی  و تجهیزاتی

 به   "مرکز"  علمی  هیأت  اعضای  هایالعادهفوق  پیشنهاد -۸

 تأیید  برای "وزارت "

 کارگاهی   خدماتی،  تولیدی،  واحدهای   اداره  نحوه  تعیین -۹

 مربوط  مقررات و ضوابط چارچوب  در. ..و

 و  نویسانه  ترجمانه،  آموزانه،   پژوهانه،  میزان  تعیین -۱۰

 مربوط  مقررات و ضوابط رعایت  با  آن نظایر

  طرف   از   که  "مرکز"  ساالنه   عملکرد   گزارش   بررسی -۱۱

 آن  به نسبت  اظهارنظر و  شودمی ارائه  "مرکز"  رییس

 امنا هیأت جلسات - ۸  ماده 

 دعوت   با   یکبار  ماه   شش  هر  حداقل  امنان  هیأت  جلسات 

 . شودمی تشکیل امنا  هیأت  رییس

 اعضا   از  تن  پنج  حداقل   حضور   با   امنا   هیأت  جلسات  -تبصره

  بعالوه   نصف  حداقل  رأی  با   آن  مصوبات  و  یابد می  رسمیت 

 .بود خواهد معتبر رسمی، جلسه در حاضر  اعضای یک

 نزد   "مرکز"  قانونی  نماینده  که  "مرکز"  رییس  -۹  ماده 

 علمی  هیأت  اعضای  میان  از  است،  حقوقی  و  حقیقی  مراجع

  پنج  حداقل   دارای   استادیار،  حداقل  علمی  مرتبه  با   رسمی

 عالی،   آموزش  مؤسسات  وها  دانشگاه  در  خدمت   سابقه  سال

 دارای  حداقل  و  علمی  هیأت  وضعیت   در   فنآوری  و  پژوهشی

 آموزش  مؤسسات  وها  دانشگاه  در  اجرایی  سابقه   سال   دو

 وزیر   تأیید  و  امنا   هیأت  رییس  پیشنهاد  با   پژوهشی  و  عالی

 برای   امنا   هیأت  رییس  حکم  و   فنآوری  و  تحقیقات  علوم،

 . شودمی منصوب سال چهار مدت

  فقط  متوالی  طور  به  وی  مجدد  انتصاب   و  پیشنهاد  -۱  تبصره

 انتخاب   استثنا   موارد  در.  باشدمی  پذیر  امکان   دوره  یک  برای

  و   تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید   از  پس  بعدی  دوره  برای  مجدد

 . باشدمی پذیر  امکان فنآوری 

 یکی   ،"مرکز"  رییس  تعیین  تا   تواندمی  "معاونت "  -۲  تبصره

 "مرکز"  سرپرست   عنوان  به  را   علمی  هیأت  اعضای  از

 . نماید منصوب 

 پیشنهاد  با   "مرکز"  رییس  عزل  یا   استعفا   پذیرش   -۳  تبصره

 و  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،   وزیر  تأیید  و  امنا   هیأت  رییس

 .پذیرد می انجام امنا هیأت رییس حکم

 مرکز رییس  اختیارات و وظایف -۱۰  ماده 

 "مرکز" اهداف تحقق برای ضروری امکانات تمهید -۱

 اجرای   حسن   و  "مرکز"  امور  کلیه  قبال  در  مسؤولیت  -۲

  حدود   در   "مرکز"  شورای  و  امنا   هیأت  مصوبات  و  مقررات

  شده  صادرهای  بخشنامه  وها  نامهآیین  و  مصوب   مقررات

  ذیربط   واحدهای   به  آن  ابالغ  و  "وزارت"  و  "معاونت "  توسط

 مراجع   نزد   "مرکز"  حقوقی   نمایندگی  و   مورد  حسب 

 .ذیصالح 

  اهداف   ها،سیاست   راهبردی،  هایبرنامه  پیشنهاد  و  تهیه -۳

 .امنا  هیأت در طرح برایها  مشی خط و

  های برنامه  اساس   بر  "مرکز"  اجرایی  مشی  خط   تعیین -۴

 و  ریزیبرنامه  امنا،   هیأت  و  "معاونت"  مصوب  راهبردی

 تربیتی،   آموزشی،   تربیتی،  فرهنگی،های  فعالیت   هدایت

 توسعه   و  خدماتی  درمانی،  و  بهداشتی  دانشجویی،  پژوهشی،

 راهبردی   هایبرنامه  چارچوب  در  "مرکز"  منابع  و  مدیریت

 ."وزارت"های بخشنامه و مقررات و  مصوب
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 تربیتی،  امور   اجرای  حسن  بر  مستمر  و  دقیق  نظارت -۵

 و   بهداشتی   دانشجویی،  پژوهشی،  آموزشی،   فرهنگی،

 اخراج،  مأموریت،  انتصاب،   استخدام،  خدماتی،  درمانی، 

  و   مدیریت   توسعه  علمی،  هیأت  اعضای  ارتقای  و  ترفیع

 اخراج   و  ارتقا   مأموریت،  انتصاب،  جذب،  استخدام،  منابع،

  ارتباطات  کلیه  و  مربوط  مقررات  و  ضوابط   طبق   کارکنان

 مقررات   و  ضوابط  رعایت   با   "مرکز"  المللی  بین  و  داخلی

 مختلف  واحدهایهای  فعالیت   نمودن  هماهنگ  و  مربوط

 اشکاالت   پیگیری  و  ذیصالح  مراجع  به  پاسخگویی  و  "مرکز"

 . ذیصالح مقامات به آنها  ارجاع و احتمالی تخلفات و

 اعم )  قانونی  مراجع  در  "مرکز"  حقوق  و  منافع  استیفای -۶

 . مرکز از نمایندگی به...(  و اداری اجرایی، قضایی، از

 و  استخدامی اداری،  معامالتی،-مالی  هاینامهآیین تهیه -۷

 همچنین  و  "مرکز"  تشکیالت  و  سازمانی  نمودار  تشکیالتی،

 "معاونت"  مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  آنها   اصالح  و  تغییر

 .قانونی مراحل طی برای امنا  هیأت به آنها پیشنهاد و

  مفاد   رعایت  با   "مرکز"  ساالنه  تفصیلی  بودجه  تهیه -۸

  آن   ارائه  و  جاری  مقررات  سایر  و  معامالتی  و  مالی   نامهآیین

 نمودن   هزینه  نحوه  بر  نظارت  همچنین  و  امنا  هیأت  به

 . "مرکز" به تخصیصی بودجه

  و   اداری  مالی،  اسناد  تعهدآور،  اسناد  قراردادها،  امضای -۹

  مسؤولیت  و  مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  "مرکز"  مکاتبات

 و  مالی  هاینامهآیین  قوانین،  طبق  "مرکز"  مالی  امور

 به  پاسخگویی   ابالغی،  مصوبات  و  مقررات  و  اداری  معامالتی،

  رفع   و  پیگیری   حسابرسی،های  گزارش   قبال  در  امنا   هیأت

 ارائه   و  حسابرسی  گزارش   در  مطروحه   مسائل  و  مشکالت

 . امنا  هیأت به شده انجام اقدامات  گزارش 

  پژوهشی،   آموزشی،  ساالنه  عملکرد  گزارش   ارائه -۱۰

 ساالنه   محاسباتی  و  مالی  اجرایی،  دانشجویی،  فرهنگی،

 ."وزارت" و  امنا  هیأت به "مرکز"

  حقیقی   اعضای  رئیسه،  هیأت  اعضای  عزل  و   نصب  -۱۱

 و   آموزشی  واحدهای   رؤسای  ،"مرکز"  شوراهای

  هایهگرو  مدیران  وها  شهرستان  در  "مرکز"های  نمایندگی

 . "مرکز" ستادی  مدیران  و  پژوهشی و آموزشی

  واحدها  ادغام  و   انحالل  توسعه،  تأسیس،   پیشنهاد   ارائه -۱۲

 ."مرکز"  امنای هیأت به "مرکز" شورای هماهنگی با 

  و   مرکزها   سایر  با   علمی  همکاریهای  پیشنهاد  ارائه -۱۳

  شورای  به  خارجی  و  داخلی   پژوهشی   یا   آموزشی  مؤسسات

 . مربوط مقررات  و ضوابط برابر "مرکز"

 اعضای  از  تن  پنج  از  متشکل  مشورتی   شورای  ایجاد -۱۴

 مختلف   هایهحوز  در  برجسته  و  شاخص   علمی  هیأت

 مرتبه   با   ترجیحاً   اجرایی  و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،

 .استادیار   از باالتر علمی

  - علمی  هیأت)   "مرکز"  انضباطی  امور  بر  نظارت -۱۵

 . مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در( کارمندان

 مرکز  رئیسه هیأت ترکیب   -۱۱  ماده 

 "مرکز" رئیس. ۱

 "مرکز" معاونان. ۲

 رهبری  معظم مقام  نمایندگی  نهاد دفتر مسؤول. ۳

 رئیسه  هیأت  اختیارات و وظایف -۱۲  ماده 

  های برنامه  تنظیم  در   فعاالنه  همکاری  و  مشارکت  -۱

 هایبرنامه  انداز،  چشم   سند  بر   مبتنی  "مرکز"  راهبردی

 وها  برنامه  و  کشور   علمی   جامع   نقشه   کشور،  توسعه

 ارائه   منظور  به  "وزارت "های  سیاست   و   "معاونت "های  طرح

 .امنا  هیأت در تصویب  و

 اهداف   تحقق  جهت   الزم  بسترهای  نمودن  فراهم -۲

 . "مرکز" راهبردی هایبرنامه

 نمودن   اجرایی  منظور  به   مناسب   بستر   نمودن  فراهم -۳

  امنا،  هیأت   فرهنگی،   انقالب  عالی  شورای  مصوبات



 شناسنامه قانون|  ۳۵۲

  و  "معاونت "  سوی   از  ابالغیهای  بخشنامه  وها  نامهآیین

 . ذیصالح مراجع سایر و "وزارت "

 دستور  ها،نامهشیوه  تشکیالت،   ها،نامهآیین  بررسی -۴

  شورای   وها  معاونت   سوی  از  شده  ارائه  موارد  سایر  و  جلسات 

  ذی   مراجع  سایر  یا   و  امنا   هیأت  در  طرح  منظور  به  "مرکز"

 صالح 

 طریق  از  امنا   هیأت  به  "مرکز"  ساالنه  بودجه  پیشنهاد -۵

 ."مرکز"  رییس

  جذب   طریق  از   "مرکز"  مالی  منابع  به  بخشی  تنوع -۶

 طریق  از  اختصاصی  درآمدهای  افزایش  و  مردمیهای  کمک

  سایر   و  فرهنگی  فنآوری،  پژوهشی،  آموزشی،   خدمات  ارائه

 و  امنا  هیأت  از  الزم  مجوزهای   اخذ  از  پس  دیگر  منابع

 . ذیصالح مراجع سایر و "وزارت "

 و   مطالعاتیهای  فرصت   تخصیص  و  توزیع  پیشنهاد -۷

 خارج  و  داخل  تحقیقاتی   و  آموزشی  مدت  کوتاه  هایهدور

 تعلق   پژوهشی   و  آموزشی  اعضای   به  ضوابط  طبق  که

 . "وزارت " به "مرکز" رییس طریق از گیردمی

  خصوص   در  شده  ارائه  پیشنهادهای  تصویب   و  بررسی -۸

  تربیت  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،   تربیتی،های  فعالیت 

 .است   گردیده  ارائه  "مرکز"  ساالنه  تقویم  اساس   بر  که  بدنی

 فرهنگی،  تربیتی،های  گزارش   پیگیری  و   نظارت -۹

 دیگر   هماهنگی  با .  ..و  امنیتی  سیاسی،   دانشجویی،

 .نتیجه  حصول تا  ذیربط هایهدستگا 

 توسط   رئیسه  هیأت  تصمیمات  نحوه  ارزیابی  و  بررسی -۱۰

 آنان  عملکرد بر نظارت و "مرکز" مختلف هایهحوز

 بررسی   و  "مرکز"  مختلف  هایهحوز  عملکرد  ارزیابی -۱۱

 . "مرکز" شورای در ادواریهای گزارش 

 ."مرکز" مختلف هایهحوز بین الزم  هماهنگی ایجاد -۱۲

 مرکز معاونان -۱۳  ماده 

 تعیین  "مرکز"  تشکیالت  اساس   بر  "مرکز"  معاونان  تعداد

  جامع   نامهآیین  طبق  معاونان  عمومی  شرایط.  گرددمی

 و  پژوهشی  عالی،  آموزش   مؤسسات  وها  دانشگاه  مدیریت

 .باشدمی فنآوری

 مرکز شورای -۱۴  ماده 

 : مرکز شورای تعریف -الف

  امنا   هیأت  از  بعد  سیاستگذار  رکن  دومین  مرکز  شورای 

 "مرکز"  جاری  هایبرنامه  وها  سیاست   تنظیم  به  که  باشد می

 و  امنا   هیأت  در   مصوب  کالنهای  سیاست   اساس   بر

 .پردازدمی ذیصالح  مراجع  سایر و "وزارت"های سیاست 

 : "مرکز" شورای ترکیب  -ب

 "مرکز" رئیسه هیأت اعضای -۱

  شوراهای  از  یک  هر  علمی  هیأت  اعضای  از   تن  دو  -۲

 انتخاب   به ...(  و  فنآوری  و  پژوهشی   آموزشی،)  تخصصی

 در   مندرج  عمومیهای  صالحیت   دارای  و  مربوط   شورای 

  آموزش  مؤسسات   وها  دانشگاه  مدیریت   جامع  نامهآیین

  رئیس   حکم  و   "معاونت "  تأیید  با   فنآوری  و  پژوهشی   عالی،

 "مرکز"

  حداقل   علمی  مرتبه  در   علمی  هیأت  اعضای  از  تن  دو -۳

 در  مندرج عمومی صالحیتهای دارای و دانشیار 

  آموزش  مؤسسات   وها  دانشگاه  مدیریت   جامع  نامهآیین

 "مرکز"  رییس  حکم  و  انتخاب  با   فنآوری  و  پژوهشی   عالی،

 "معاونت " تأیید و

 از  خاص  مسایل  مورد  در   تواندمی  "مرکز"  رییس  -۱  تبصره

  شرکت  منظور  به   مورد  حسب   مدیران  سایر  و   ذیصالح  افراد

 .نماید دعوت( رأی حق بدون ) شورا جلسات در

 دو  مرکز  شورای  حقیقی  اعضای  عضویت   مدت  -۲  تبصره

 . باشدمی سال
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  شورا.  است   "مرکز"  رییس  عهده  به  شورا ریاست   -۳  تبصره

 با   شورا  اعضای   میان  از   که  باشد می  رییس  نایب   دارای

 . گرددمی منصوب "مرکز"  رییس  حکم و  انتخاب

 طریق  از  مربوط  مکاتبات  و  شورا  مصوبات  ابالغ  -۴  تبصره

 .پذیرد می انجام شورا

 مرکز  شورای  اختیارات و وظایف -۱۵  ماده 

 و ها  شاخص  اساس   بر  "مرکز"  عملکرد  کلی  ارزیابی -۱

 مربوط  ضوابط

 و   جدید  آموزشی  هایرشته  وها  دوره  تصویب   و  بررسی -۲

 تخصصی  شوراهای  وها  معاونت   پیشنهادی  آن،  هایبرنامه

 عالی  آموزش   گسترش  شورای  به  ارائه  منظور  به  "مرکز"

 "معاونت" تأیید از پس تصویب  برای "وزارت "

  راستای  در  شده  تدوین  ضوابط  تصویب   و   بررسی -۳

  و  دولتی  مؤسسات  وها  دانشگاه  سایر  با   "مرکز"  همکاری

 مقررات   و  قوانین  رعایت   با   خارجی  و  داخلی  غیردولتی

 موضوعه

 بر  مبتنی  ،"مرکز"  آموزشی  هایبرنامه  تأیید  و  بررسی -۴

  تکالیف  اجرای  راستای  در  و  "مرکز"  امکانات  و  بودجه

 عالی   شورای  مصوبات  کشور،  توسعه  هایبرنامه  در  مندرج

 و   "معاونت"های  طرح  وها  برنامه  فرهنگی،  انقالب 

 "وزارت" به ارسال منظور به "وزارت"های سیاست 

 و   آموزشی  پیشنهادی  هایبرنامه  تصویب   و  بررسی -۵

  های برنامه  وها  طرح  چارچوب  در  مدت  کوتاه  پژوهشی

 "معاونت "

 واحدهای   توسط  شده  ارائه  تحلیلی  گزارش   بررسی -۶

  فنآوری،  و   پژوهشی  آموزشی،  مشکالت   خصوص  در  ذیربط

 و   سازنده  راهکارهای  ارائه  منظور  به  خدماتی  و  پشتیبانی

 ها کاستی رفع جهت  عملی

  و   انسانی  نیروی)  علمی  امکانات   ساالنه  بررسی -۷

 نیازهای   بندیطبقه  و  کمبودها  تعیین  و  "مرکز"(  تجهیزات

 آنها تأمین برای اقدام و  علمی

  و  بررسی  برای  "مرکز"  موضوعات  از  برخی  ارجاع -۸

 مورد حسب  تخصصی،  شوراهای از یکی به اظهارنظر

  هایکمیته  و  شورا   داخلی  هاینامهآیین  تصویب  و  تدوین -۹

 .آن

 تخصصی  شوراهای  اختیارات  و   وظایف  و  ترکیب   - ۱۶  ماده 

 مدیریت  جامع  نامهآیین  در  مندرج  شرح  به  "مرکز"

  فنآوری،   و  پژوهشی  عالی،   آموزش  مؤسسات  و ها  دانشگاه

 انقالب  عالی  شورای  ۱۰/۱۲/۱۳۸۹  مورخ   جلسه   مصوب 

 . باشدمی فرهنگی،

 مالی  منابع -۱۷  ماده 

 از  "مرکز"های  مأموریت   و  وظایف  انجام  برای  الزم  منابع

 و   قوانین  موجب   به  که  درآمدهایی  عمومی،   بودجه  محل

  منظور   اختصاصی  درآمد  عنوان  به  و  شود می  وصول  مقررات

 .بود خواهد هدایا  و کمک دریافت  و گردد،می

 تأیید  از  پس  "مرکز"  برای  دانشجو   پذیرش   -۱۸  ماده 

 به   و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجوز  با   "معاونت "

 .پذیردمی صورت کند، می تعیین "وزارت" که ای شیوه

 بر   "مرکز"  آموختگان  دانش  تحصیلی  مدرک  -۱۹  ماده 

 اعطا   و  صادر  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،   وزارت  ضوابط  اساس

 .شود می

 هیأت   عضویت  داوطلبان  علمی  گزینش  نحوه  -۲۰  ماده 

 هیأت  اعضای  استخدامی  نامهآیین  طبق  "مرکز"  علمی

 وزیر   تأیید  و  امنا   هیأت  تصویب   به  که   است   "مرکز"  علمی

 . رسید خواهد فنآوری و تحقیقات علوم،

 هیأت   عضویت   داوطلبان   عمومی  گزینش  نحوه  -۲۱  ماده 

  مراجع  سایر  و  "وزارت"  مقررات  و  ضوابط  تابع  "مرکز"  علمی

 .است  ذیصالح 



 شناسنامه قانون|  ۳۵۴

 مربوط،   مقررات  و  قوانین  همه  تابع  "مرکز"  -۲۲  ماده 

 هاینامهآیین  و  ضوابط  و  "معاونت "های  طرح  وها  برنامه

 . بود خواهد ذیصالح مراجع سایر و "وزارت "  مصوب

 مصوب   باید   دروس   سرفصل  و  آموزشی  هایبرنامه  -۲۳  ماده 

 .باشد فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت

 مرکز انحالل  -۲۴  ماده 

 گسترش   شورای  تصویب   از  پس  زیر  موارد  در  "مرکز"

 :شود می منحل "وزارت" عالی آموزش

 "معاونت " پیشنهاد  به -۱

  مصوبات   اساسنامه،  مقررات  از  "مرکز"  تخلف  صورت  در -۲

  یا  ضوابط  سایر  و   فنآوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ضوابط  و

 علوم،   وزارت  تشخیص  به  فعالیت   ادامه  شرایط  دادن  دست  از

 . فنآوری و تحقیقات

 با   عالی  آموزش   گسترش   شورای  صورتیکه  در  - ۲۵  ماده 

 است   موظف  "مرکز"  نماید،  اصولی  موافقت   مرکز  انحالل

 :دهد انجام را زیر اقدامات 

 دوره   اتمام  تا   را  خود   دانشجویان  به  مربوط  تعهدات  همه -۱

 طبق   و  مطلوب  نحو  به  آنان  التحصیلی  فارغ  و  تحصیالت

 .نماید  اجرا مربوط ضوابط و مصوبات

  و  دولتی  و  عمومی  منابع  از  که  را  اموالی  و  امتیازات  همه -۲

 گرفته  قرار  "مرکز"  اختیار  در  غیره  و ها  شهرداری  و  ها بانک

 واگذاری   بر  مبنی  حق  صاحبان  موافقت   یا   کند  مسترد   است 

 . دهد  ارائه را "مرکز" به مذکور اموال و امتیازات

 و   مؤسسات  ها،وزارتخانه  برابر  در  را   خود   تعهدات  همه -۳

  ،ها بانک  غیردولتی،   عمومی  نهادهای   دولتی،های  سازمان

 اعم )  حقیقی  اشخاص   و  حقوقی  اشخاص  سایر  ها،شهرداری

 .دهد انجام(  کارمندان و علمی هیأت اعضای از

 ۲۵  ماده  در  مذکور  تعهدات  اجرای  احراز  از  پس   -۲۶  ماده 

  تصویب  و  "مرکز"  حقوقی  و  آموزشی   امور  فصل   و  حل  و

 عالی   آموزش   گسترش   شورای  توسط  "مرکز"  انحالل  نهایی

 :از مرکب  ای تصفیه هیأت ،"وزارت "

 "معاونت " حقوقی نماینده. ۱

 فنآوری  و تحقیقات علوم، وزارت حقوقی نماینده. ۲

 یکی   ،"مرکز"  وقت   رییس  غیاب  در )  "مرکز"  وقت   رییس.  ۳

 "معاونت " تشخیص به بنا  "مرکز"  وقت  معاونان از

 بر   را  "مرکز"  تصفیه  امر  قانونی  مقررات  رعایت   با   و  تشکیل 

 . داشت  خواهد عهده

 دیون  تکلیف  تعیین  و  تعهدات   انجام  از  پس  -۲۷  ماده 

  با  "مرکز"  دارایی  باقیمانده  تصفیه،  ختم   اعالم  و  "مرکز"

 منتقل   "معاونت "  به  اساسنامه  ۲۵  ماده  ۲  بند  رعایت 

 .شود می

 عمل   وقفنامه  مطابق  وقفی،  اموال  خصوص  در  -۱  تبصره

 .شود می

 فوق  مورد  در  است  موظف   تصفیه  هیأت  -۲  تبصره 

 رسد می  هیأت  اعضای   همه   امضای  به  که  را  صورتمجلسی

 توسعه  معاون   به   را  آن  از  نسخه  یک  تنظیم،  نسخه  دو   در

 به   را  دیگر  نسخه  و  جمهور  رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت

 .نماید تسلیم فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت

 تصویب  با   اساسنامه  این  مفاد  در  تغییر  گونه  هر   - ۲۸  ماده 

 تحقیقات   علوم،  وزیر  ابالغ  و  عالی  آموزش   گسترش   شورای

 . بود  خواهد  پذیر امکان فنآوری و

  تبصره   ۱۳  و  ماده  ۲۹  بر  مشتمل  اساسنامه  این   - ۲۹  ماده 

 آموزش   گسترش   شورای  تصویب   به  ۲۳/۷/۱۳۹۰  تاریخ  در

 ابالغ   تاریخ  از  و  رسید  فنآوری  و  تحقیقات   علوم،  وزارت  عالی

 .است  االجرا الزم

یقات و فناوری تحق علوم، وزیر -دانشجو  کامران
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 ادغامی های  خانه وزارت نیروهای   ساماندهی   تسهیل 

 جمهور( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  ۱۳۹۰/ ۱۰/ ۳  مورخ  ۲۴۷۷۳/۲۰۰  شماره  )بخشنامه 

 اجرایی هایهدستگا  کلیه به بخشنامه

  مورخ  جلسه  در  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای

  سرمایه   و  مدیریت   توسعه  معاونت   پیشنهاد  به  بنا   ۷/۹/۱۳۹۰

 ساماندهی   در  تسهیل  منظور  به  جمهور،   رییس  انسانی

  قانون(  ۵۳)  ماده  اجرای  در  کههایی  وزارتخانه  انسانی  نیروی

 و   شده  ادغام  ایران  اسالمی  جمهوری   توسعه  پنجم  برنامه

 اند،   شده  منتقل  اجرایی  هایهدستگا   سایر  به  ادغام  از  پس

  مدیریت   قانون(  ۱۱۶)  ماده  "ب "  بند(  ۵)  ردیف  به  استناد  با 

 :نمود  تصویب  کشوری خدمات 

  آنان  شغل   مصوبه  این  موضوع  افراد  انتقال  در  چنانچه -۱

  قابل   تجربه  عنوان  به  قبلی   شغل  در  آنان  سوابق  یابد  تغییر

 .گرددمی تلقی قبول

 توسط  که  مصوب  آموزشی  هایهدور  به  مربوط  امتیازات -۲

  آموزش   نظام  اساس   بر  قبلی   شغل  در  و  کارمندان  قبیل  این

 مربوط   مقررات  رعایت  با  است   شده   کسب   دولت   کارمندان

 . ماند خواهد  محفوظ 

  با  دوم  نوع  گواهینامه  برای  فوق  آموزشی  هایهدور  -تبصره

  کارمندان   آموزش   نظام(  ۱۲)   ماده  اخیر  قسمت  رعایت 

  ۱۸۳۴/۲۰۰  شماره  بخشنامه  موضوع)  اجرایی  هایهدستگا 

  احتساب  قابل  مربوط  مقررات  سایر  و(  ۳۰/۱/۱۳۹۰  مورخ

 .باشد می

 .گرددمی حفظ آنان توسط شده  کسب  شغلی رتبه -۳

 دستگاه  به  ادغامیهای  خانهوزارت  کارمندان  انتقال  در -۴

 موارد  رعایت  با   جدید  دستگاه  در  آنها   مزایای   و  حقوق  مقصد

 : گرددمی تعیین زیر

  مشمول  دو  هر  انتقال،  مقصد  و  مبدأ  دستگاه  چنانچه  -الف

 کارمند  که  صورتی  در  باشند  کشوری  خدمات   مدیریت   قانون

 به)  وی  مستمر  مزایای  و  حقوق  باشد  نداشته  پست   تنزل

 غیرهای  محیط  در  کار  و  کار  سختی  العادهفوق  استثنای

 تعیین   مقصد  دستگاه  در  کار  شرایط  اساس   بر  که  متعارف 

 .باشد داشته کاهش  نباید ( گرددمی

 مدیریت   قانون  مشمول   مبدأ  دستگاه  که  صورتی  در   -ب

  قانون  مشمول   مقصد،  دستگاه  و  نباشد  کشوری  خدمات 

  حکم   مقصد  دستگاه  باشد،  کشوری  خدمات  مدیریت

 کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  اساس  بر  را  وی   کارگزینی

 صادر  نظیر   کارمندان   کارگزینی  احکام   با  انطباق  در

 .نمایدمی

 دهکردی  فروزنده. ..ا لطف

 

 دولت کارمندان ”  خانه   در  کار “  نامه  آئین

   ( وزیران  هیأت  ۱۳۸۹/ ۷/۴  مورخ   ۴۴۷۲۶/ ۷۶۴۸۱  شماره  تصویبنامه ) 

  الکترونیک   دولت   و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران

  شماره   پیشنهاد   به  بنا  ۸۹/ ۳۰/۳  مورخ  جلسه  در

  و   مدیریت   توسعه  معاونت  ۴/۳/۸۹  مورخ  ۲۰۰/ ۸۷۴۱

 سی یکصدو اصل استناد  به و  جمهور  رئیس   انسانی  سرمایه

 هدف   با   ایران  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  و

 آمد  و  رفت   حجم  کاهش  و  کاری  انعطاف  وری،بهره  افزایش

 به   را  دورکاری  نامهآیین  آن  جانبی  اثرات  و  دولت   کارمندان

 .نمود  موافقت  زیر شرح



 شناسنامه قانون|  ۳۵۶

 مشروح  معانی  در  زیر  اصطالحات  نامهآیین  این  در  - ۱  ماده 

 : روندمی کار به مربوط

 حضور   بدون   شده  محول  وظایف  انجام:  دورکاری   -الف

 با  خود  سازمان   کار  محل  در  شرایط  واجد  کارمند   فیزیکی 

 .مشخص زمانی دوره  برای و ضوابط  رعایت 

 در  که  دولت   کارمندان   از  دسته  آن:  دورکار  کارمند  -ب

 شده   تعیین  ضوابط  چارچوب  در   و  دورکاری  طرح  راستای 

 .پردازندمی فعالیت  انجام  به

  قانون   مشمول   اجرایی  هایهدستگا :  اجرایی  دستگاه  -ج

 کشوری خدمات مدیریت

 و   مدیریت   توسعه  معاونت :  مدیریت   توسعه  معاونت   -د

 جمهور   رئیس  انسانی  سرمایه

 موضوع   دورکاری  طرح  اجرایی  کارگروه:  اجرایی  کارگروه  -ه

 (۳) ماده

 توسعه   منظور  به   موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۲  ماده 

 و   عمومی  مشاغل  به  مربوط   های فعالیت   الکترونیک،  دولت 

 .دهند انجام دورکاری  طریق از و احصا  را اختصاصی

 امور   بر  نظارت  و  هدایت   ،ریزیبرنامه  منظور  به  -۳  ماده 

 کارگروه   عنوان   با  کارگروهی  اجرایی،  دستگاه  دورکاری

 و  وظایف  با   و  زیر  افراد  از  مرکب   دورکاری  طرح  اجرایی

 .گرددمی  تشکیل دستگاه در مربوط اختیارات

 کارگروه ترکیب  -الف

 رئیس  عنوان به اجرایی دستگاه ثابت معاون -۱

 اجرایی دستگاه رئیس یا  وزیر نماینده -۲

 (مشابه  عناوین  یا )  اجرایی  دستگاه  برنامه  و  واحد   مدیر -۳

 دبیر  عنوان به

  عناوین   یا )  اجرایی  دستگاه  انفورماتیک  واحد   مدیر -۵

 ( مشابه

 (مشابه  عناوین  یا )  اجرایی  دستگاه  پشتیبانی  واحد  مدیر -۶

 طریق  از  انجام  برای  نظر  مورد  فعالیت   متولی   واحد  مدیر -۷

 (مورد حسب ) دورکاری

 کارگروه اختیارات و وظایف -ب

 از   بخشی  یا   تمام  کههایی  فعالیت   و  امور  تعیین  و  احصا  -۱

 به   آنها   ارائه   و  باشد می  دورکاری  طریق  از  انجام  قابل  آنها 

 تأیید  برای دستگاه مقام باالترین 

 گیریاندازه  و  سنجش   برای  الزم  کارهای  و  ساز  تعیین -۲

  صورت   دورکاری  طریق  از  که  هاییفعالیت   کیفی  و  کمی

 . پذیرندمی

 قابل  های فعالیت   و  امور  اقتصادی  -فنی  توجیه  تأیید -۳

 از   دریافتی  هایگزارش   اساس   بر  دورکاری  طریق  از  انجام

 موردنظر  هایفعالیت  متولی واحدهای

 دورکاری  متقاضی  کارمندان صالحیت  تأیید -۴

 انجام  برای  نیاز   مورد  تجهیزات  و   امکانات  تعیین -۵

 دورکاری 

  مورد  اطالعات   امنیت  برای  الزم   کارهای  و  ساز  تعیین -۶

 دورکاری  فرآیند در استفاده

 هر  دورکاری  هایفعالیت   برای  زمانی  هایهدور  تعیین -۷

 کارمند 

 اجرایی دستگاه در دورکاری فرآیند اجرای بر نظارت -۸

 شده   انجام   هایفعالیت   نهایی  مدیریتی  هایگزارش   تهیه -۹

 دورکاری  طریق از

 طرح   طریق  از  انجام  قابل   هایفعالیت   تعیین  از   پس  - ۴  ماده 

 درخواست  با   آن  انجام  کارمندان،  به  آن   اعالم  و  دورکاری

 موافقت   و  دستگاه  پیشنهاد  یا  دستگاه  موافقت   و  کارمند 

 .پذیردمی  صورت  کارمند

 متقاضی   شرایط  واجد   کارمند   چند   وجود  صورت  در  -تبصره

  از   فرزندکمتر  دارای  یا   باردار  زنان  و  معلول  افراد  دورکاری،

 . بود خواهند  برخوردار  اولویت  از سال شش
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 تجهیزات  و  امکانات  است   موظف  اجرایی  دستگاه  -۵  ماده 

  دورکار  کارمند  اختیار  در  را  دورکاری  انجام  برای   نیاز  مورد

 .دهد قرار

 تجهیزات  و  امکانات  است   موظف  دورکار  کارمند  -۶  ماده 

  متبوع  دستگاه  های فعالیت   انجام  برای  صرفا   را  دورکاری

 و   امکانات   از  نگهداری   مسئولیت .  نماید  استفاده   خود

 .بود خواهد وی عهده بر مذکور تجهیزات

 برای   را  الزم  اقدامات  است   موظف  اجرایی  دستگاه  - ۷  ماده

 طرح  برای  استفاده  مورد  اطالعاتی  هایهشبک  امنیت 

.  آورد  عمل  به  اطالعات   و  ها داده  از   محافظت  و  دورکاری

  دستگاه  حفاظتی  ضوابط  موظفند  نیز   دورکار  کارمندان

  به   مربوط  اطالعات  و  ها داده  و  کرده  رعایت   را  خود  متبوع

 اعضای  اختیار  در  را  خود  شغلی   های فعالیت   یا   فعالیت

 .ندهند قرار افراد سایر یا  خانواده 

 حقوق   حداقل  درصد  ۵  میزان  به  مبلغی  ماه  هر   -۸  ماده 

 تحت   کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  (۷۶)  ماده  موضوع 

 قبیل   از   مواردی  برای  جانبی  هایهزینه  کمک  عنوان

 به   دورکار  کارمندان  منزل  روشنایی  و  سرمایش   گرمایش،

 . گرددمی پرداخت  آنان

  مانند   غیرمستقیم   و  مستقیم   رفاهی  هایپرداخت   -تبصره

 .شد خواهد  پرداخت  افراد این به کارکنان سایر

 : باشدمی زیر موارد رعایت  به ملزم دورکار  کارمند  - ۹  ماده 

 هماهنگی  خود  متبوع  سازمانی  واحد  یا   دستگاه  با  -الف

 و  حضور  خصوص  در  الزم   کاری  انضباط  از  و  داشته  کامل

 .باشد برخوردار  خود کاری  محصول موقع  به تحویل

  وجود   کارمند   به   آسان   و  سهل  دسترسی  امکان  همواره  -ب

  کاری   روز  یک  فاصله  به  حداکثر  که  طوری   به   باشد  داشته

 انجام  جهت   کارمند  متبوع،  دستگاه  تلفنی  درخواست   از  پس

 نماید  مراجعه  مربوط   واحد   به  هماهنگی  و  نظر   مورد  امور

 .باشد  مرخصی در  قبلی  هماهنگی با  آنکه مگر

 واگذاری   از  و  رسانده  انجام  به   خود  را  شده  محول  امور   -ج

 . نماید  پرهیز  ثالث   اشخاص  یا   شخص  به  آن  از  بخشی  یا   تمام

 محول  امور  انجام  در  الزم  و  انتظار   مورد  کمیت   و  کیفیت   -د

 .نماید رعایت  و داده قرار مدنظر دقیق طور به را شده

 امکان  بیماری  یا  شخصی  مشکالت  دالیل  به  چنانچه  -ه

  است   موظف   دورکار   کارمند   باشد   نداشته  وجود  کار  انجام

 به   را  مراتب   مرخصی  از  کارکنان  استفاده  نامهآیین  با   مطابق

 موردنظر   مدت  برای  و  رسانده  بالفصل   مدیر  اطالع

 .نماید مرخصی درخواست 

 دورکاری   برای  استفاده  مورد   تجهیزات  و  امکانات  چنانچه  -و

 میسر  فعالیت   ادامه  امکان  که  نماید  پیدا  ایراد  ایگونه  به

  دستگاه   اطالع  به  سریعا   را  مراتب   فعالیت   توقف  ضمن  نباشد

 . برساند

 از   قبل   است   موظف  دورکاری  متقاضی  کارمند  -۱۰  ماده 

 به  شده  تأیید  که  را  پیوست   تعهدنامه   دورکاری،   دوره  شروع

  عدم   صورت  در  و  نماید  امضا  است   دولت   هیئت   دفتر  مهر

 دورکار،  کارمند  توسط  ۹  ماده  در  شده  ذکر  موارد  رعایت 

 گزارش   اساس   بر  و  العادهفوق  ایجلسه  در  اجرایی  کارگروه

 منزل   در  کار  وضعیت   بالفاصله   متبوع،  واحد  مدیریت  مکتوب

  برخورد   وی  با   مقررات  و  قوانین  حسب   و  بررسی  را  کارمند

 .شود می

 کارمند   هر  برای  دورکاری  دوره  هر  زمان  حداقل  -۱۱  ماده 

 توسط  دوره  هر  زمان  حداکثر   و   باشدمی  ماه  شش  کار   دور

 .شد  خواهد تعیین اجرایی کارگروه

 وظایف  انجام  نحوه  دورکار،  کارمند  کاری  ساعات  -۱۲  ماده 

  رعایت   با  اجرایی  کارگروه  توسط  دورکار  فرد  با  ارتباط  نحوه  و

.  شود می  تعیین  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  ۸۷  ماده

 اینگونه   به  قانونی  هایپرداخت   سایر   و  کاری  اضافه  پرداخت 

 توسط  شده  تعریف  کار  کیفیت   و  حجم  اساس   بر  کارکنان

  و   کارمند  متبوع  واحد  مدیر  پیشنهاد  با   و  اجرایی  کارگروه

 .گرفت   خواهد  صورت  اجرایی کارگروه رئیس تأیید
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 ضوابط   است   موظف   مدیریت  توسعه  معاونت   -۱۳  ماده 

 به  و  تهیه  را  دورکار   کارمندان   عملکرد  ارزیابی  به  مربوط

  نیز   اجرایی  هایهدستگا .  نماید  ابالغ  اجرایی  هایهدستگا 

 اساس   این  بر  را  خود  دورکار  کارمندان  عملکرد  موظفند 

  از   استفاده   با   شده  حاصل  نتایج   مبنای   بر  و  ارزیابی 

 به   نسبت   کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  هایظرفیت 

 اقدام  دورکاری  صورت  به  فرد  همکاری  قطع  یا   ارتقا   تداوم،

 . نمایند

 لزوم   صورت  در  است   موظف  دورکار  کارمند  -۱۴  ماده 

 تعیین   وی  متبوع  واحد  مدیر   توسط  که  هفته  هر   را  روزهایی

 داشته   فیزیکی   حضور  دستگاه  در  خود  کار  محل  در  گرددمی

 .باشد

 دورکار  کارمندان   یا   کارمند  متبوع   واحد   مدیر  -۱۵  ماده 

 گزارشی   دورکاری،  طرح  از  هردوره  پایان  از  پس  است   موظف

 به   امور  پیشرفت  نحوه  و  ذیربط  افراد  عملکرد  مورد  در

 .نماید ارسال اجرایی کارگروه

 از   مقررات  سایر  اعمال  به  مربوط  کارهای  و  ساز   -۱۶  ماده 

 تسهیالت  کارافتادگی،  از  استحقاقی،  هایمرخصی  جمله

  معاونت  توسط  قوانین  با   منطبق  کار  ساعات  تنظیم  و  رفاهی

 .شد خواهد ابالغ مدیریت توسعه

  گزارش  سال  هر  موظفند  اجرایی  هایهدستگا   -۱۷  ماده 

  معاونت   به  را  دورکاری  طریق  از  شده  انجامهای  فعالیت 

 .نمایند ارائه مدیریت توسعه

  ریاست   تأیید  به  ۸۹/ ۳۰/۳  تاریخ  در  نامه  تصمیم  این

 .است  رسیده جمهوری

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا 
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 قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری   - دوم   بخش 

 ( ۹/۱۳۷۲/ ۲۳)مصوب   ی به تخلفات ادار   یدگیقانون رس 

 یف و حدود و وظا   یالت تشک  - اول  فصل 

از   یکدر هر    یبه تخلفات ادار  یدگیبه منظور رس  - ۱  ماده 

ا  یها دستگاه ه   ینمشمول  عنوان   هاییأتقانون  تحت 

ادار  یدگیرس  یأت ه" تخلفات   یل تشک  "کارمندان  یبه 

ه شد.  ه  های یأتخواهد  شامل  و   یبدو  هاییأتمزبور 

 . باشدیم یدنظرتجد

سازمان   یادر مرکز وزارتخانه    یدنظرتجد  یأته  -۱  تبصره

دولت  ن  ی مستقل  دستگاه  ی تعداد  یزو  ا  ی هااز   ین مشمول 

تصو به  آنها  فهرست  که  خواهد    یرانوز  یأته  یب قانون 

خواهد هایی  شعبه  یو در صورت دارا  شود یم  یلتشک  ید، رس

 بود. 

 یأت ه  یکنظارت    ی عال  یأته  یصدر صورت تشخ  -۲  تبصره

برخ  یدنظرتجد مرکز  ا  یدر  ضرورت  که  استانها   یجاباز 

 .گرددیم  یلتشک یدنما 

سه   یدارا   یدنظرتجدو   یبدو  هاییأتاز ه  یکهر    - ۲  ماده 

که با حکم   باشدیالبدل م  یدو عضو عل  یا   یکو    یعضو اصل

دولت  ینباالتر  یا  یروز مستقل  سازمان  و   یمقام  مربوط 

ماده    هاییردستگاهسا  تبصره  سه   یبرا  یکموضوع  مدت 

 وانتصاب مجدد آنان بالمانع است.  شوند یسال منصوب م 

 ی البدل به جا  یعل   یاعضا   یاصل  یاعضا   یابدر غ  -۱  تبصره

 خواهند نمود. یفهآنان انجام وظ

 هاییأتالبدل ه  یو عل  یاصل  یاز اعضا  یک  یچه  -۲  تبصره

ه  توانندینم  دستگاه  یک  یبدو  عضو   یأتهمزمان 

همچن  یدنظرتجد باشند،  دستگاه    مذکور   یاعضا  ینهمان 

 یدگی که در هنگام رسهایی  پرونده  یدنظرتجددر    توانندینم

 .یندداده اند شرکت نما یرأ به آن یبدو 

با    یدنظر تجدو    یبدو   هاییأته   یاعضا   یبرکنار  -۳  ماده 

  یر و سا   یمقام سازمان مستقل دولت  ینباالتر  یا   یرزو  یشنهادپ

 ی عال  یأته  یب و تصو  ۱ماده    ۱موضوع تبصره    یها دستگاه

 .گیردینظارت صورت م

کارمندان با   یبه تخلفات ادار  یدگیرس   یت صالح  -۴  ماده 

  یدنظر تجدکه قابل    یاست و آرا صادره در صورت  یبدو  یأته

تار از  قطع  یخنباشد  مورد   یابالغ،  در  است.  االجرا  و الزم 

روز   ۳۰باشد هر گاه کارمند ظرف    یدنظرتجدکه قابل    ییآرا

تار هینما  یدنظرتجددرخواست    یرأ  ابالغ  یخاز   یأتد، 

  یدنظر تجد  یأته  یاست. آرا  یدگی مکلف به رس  یدنظرتجد

 و الزم االجرا است. یابالغ قطع یخاز تار

باشد و    یدنظرتجدقابل    یبدو  یأته  ی رأ  هر گاه  -۱  تبصره

 ی رأ  یدننما   یدنظر تجدمتهم ظرف مهلت مقرر درخواست  

شده   یادمهلت    یانقضا  یخو از تار  یابدیم  یت صادر شده قطع

 الزم االجرا است.

آ  یرأ  ابالغ  -۲  تبصره قانون  به   یمدن  یدادرس  یینطبق 

و ابالغ    ی رأ  صدور  ینو در هر صورت فاصله ب   آیدیعمل م

 تجاوز کند. یدروز نبا  ۳۰آن از 

و   یهو ته  یلدال  یدر جمع آور  یعبه منظور تسر  -۵  ماده 

چند    یا  یکاز    توانند یم  ها یأتاطالعات و مدارک ه یلتکم

تحق نما   یقگروه  وظا ینداستفاده  و    یف، . شرح  اعضا  تعداد 

 یی نامه اجرا  ییندر آ  یق،تحق  یها در گروه  یتعضو  یطشرا

 . شودیقانون مشخص م ینا

ه  یکهر    یقتحق  یها گروه  -تبصره و   یبدو   هاییأتاز 

از    یدنظرتجد و    یکدیگرمستقل  تحق  یکبوده   یقگروه 

 یدنظرتجدو    یمربوط به مراحل بدو  یقاتدر تحق  تواندینم

 .یدنما یقپرونده اقدام به تحق یک

 ین عالوه بر تد  یدنظر و تجد  یبدو   هاییأته  ی اعضا   - ۶  ماده 

اسالم و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به   ینمب  ینبه د
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 یدارا  یدبا   یه،فق  یت و اصل وال  یرانا  یاسالم  ی نظام جمهور

 باشند: یرز یطشرا

 تاهل. -۱

 سال سن. ۳۰حداقل  - ۲

 معادل آن.  یا  یپلمفوق د یلیحداقل مدرک تحص - ۳

حسب    یپلمداشتن مدرک د  ییدر موارد استثنا   -۱  تبصره

 نظارت بالمانع است. یعال  یأته  ییدمورد با تا 

  ی نفر آشنا به مسائل حقوق  یک  یدبا   یأتدر هر ه  -۲  تبصره

اعضا  یتعضو از  نفر  دو  حداقل  و  باشد   ی اصل   یداشته 

ب  ید با   یدنظرتجدو    یبدو   هاییأته همان   یناز  کارکنان 

  ی که حداقل پنج سال سابقه کار دولتوزارتخانه    یا سازمان  

 سمت منصوب شوند.  یندارند، به ا

  یردر موارد ز  یدنظر تجد  یا   یبدو   هاییأته  ی اعضا   - ۷  ماده 

 شرکت نخواهند کرد: یرأ و صدور یدگیدر رس

تا درجه دوم   یسبب  یا   یبا متهم قرابت نسب   یأتعضو ه  -الف

 از طبقه سوم داشته باشد.

 یاداشته    ییجزا  یا   یحقوق  یبا متهم دعوا  یأت عضو ه  -ب

 باشد. ینفعطرح شده ذ یدر دعوا

 ی تخلفات ادار  - دوم  فصل 

 است:  یربه قرار ز یتخلفات ادار - ۸  ماده 

 .یادار یا  یاعمال و رفتار خالف شئون شغل  -۱

 و مقررات مربوط.  یننقض قوان  -۲

  یر تاخ  یاانجام ندادن    یادر ارباب رجوع    یتینارضا  یجادا  -۳

 .یلآنها بدون دل  یدر انجام امور قانون

 .یثیت تهمت و افترا، هتک ح  یرادا -۴

 .یاخاذ  -۵

 اختالس.  -۶

  ی در اجرا  یادار  یرروابط غ  یااعمال غرض    یا   یضتبع  -۷

 و مقررات نسبت به اشخاص.  ینقوان

 .یت در خالل ساعات موظف ادارترک خدم  -۸

تکرار خروج از   یاورود به محل خدمت    یرتکرار در تاخ  -۹

 آن بدون کسب مجوز.

اسناد و وجوه دولت  -۱۰ اموال و   یرادا  ی،تسامح در حفظ 

 .یخسارات به اموال دولت

 .یاسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا -۱۱

 .یگانهمجاز با اتباع ب یرارتباط و تماس غ  -۱۲

باالتر در حدود    یمقامها  یدستورها  یاز اجرا  یچیسرپ  -۱۳

 .یادار  یفوظا 

 محول شده.   یفدر انجام وظا   یسهل انگار  یا   یکم کار  -۱۴

در ندادن گزارش تخلفات    یرانروسا و مد  یسهل انگار  -۱۵

 کارمندان تحت امر. 

 .یگزارش خالف واقع در امور ادار یا  یارائه گواه -۱۶

وجوه  -۱۷ قوان  یرغ  یگرفتن  در  چه  آن  مقررات   یناز  و 

  یکه در عرف رشوه خوار  یاخذ هر گونه مال  یا شده    یینتع

 . شودیم یتلق

اشخاص  یمتسل  -۱۸ به  در  یمدارک  حق  را    یافت که  آن 

تسل  یخوددار  یا ندارند   که حق   یماز  اشخاص  به  مدارک 

 آن را دارند.  یافتدر

 .یخدمت در اوقات مقرر ادار یلتعط -۱۹

 . ینکردن حجاب اسالم یت رعا  -۲۰

 . یاسالم یرنکردن شئون و شعا  یت رعا  -۲۱

و فروش مواد   ید و خر  یعحمل، توز  ی، اختفا، نگهدار  -۲۲

 مخدر.

 به مواد مخدر. یاد اعت یا استعمال  -۲۳
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دولت  -۲۴ شغل  استثنا  یگرد   یداشتن    یهاسمت   یبه 

 .یقاتیو تحق یآموزش 

 ی شغل  یت موقع  یا مجاز از شئون    یرهر نوع استفاده غ  -۲۵

 .یو امکانات و اموال دولت 

مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق    یا جعل    -۲۶

 .ی دولت یا  یرسم

دفاتر    -۲۷ و  مدارک  اوراق،  سواالت،  در  بردن  دست 

 ها. آن  یضتعو یا  یسواالت امتحان ی افشا ی،امتحان

 بر خالف ضوابط. یاز،امت یا مره دادن ن -۲۸

 . یمتوال یا موجه به صورت متناوب  یرغ  یبت غ -۲۹

 .یادار یت سو استفاده از مقام و موقع -۳۰

ها و محموالت  باز کردن پاکت   یا   یاختفا، بازرس  یف،توق  -۳۱

مجوز   یا   یپست  بدون  سمع  استراق  و  آنها  کردن  معدوم 

 . یقانون

 یک تحر  یا وادار ساختن    ی،پراکن  یعهو شا   ی کارشکن  -۳۲

خسارت به اموال   یرادو ا   یکم کار  یا   یبه کارشکن  یگران د

 یر مقاصد غ  یلتحص  ی برا  یفرد   یو اعمال فشارها  یدولت

 . یقانون

  یا  ی،قانون  یرشرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غ  -۳۳

و   ی قانون  یرتحصن، اعتصاب و تظاهرات غ  ییبه برپا   یکحرت

 . یقانون یرمقاصد غ یلتحص ی برا یگروه  یاعمال فشارها

فرقه  یکیدر    یت عضو  -۳۴ اسالم   یها از  نظر  از  ضاله که 

 اند.مردود شناخته شده

مأمور    ی همکار  -۳۵ عنوان  به  منحله  ساواک  منبع   یا با 

 .یدادن گزارش ضد مردم   یا  یت و داشتن فعال  یخبر

اساسنامه آنها    یاکه مرامنامه    یی ها سازماندر   یت عضو  -۳۶

به نفع    یت و فعال   یطرفدار  یا است    یاله   یاناد  یبر نف  یمبتن

 آنها. 

به   یت و فعال  یطرفدار  یا محارب    یها در گروه  یت عضو  -۳۷

 نفع آنها.

 .یفراماسونر یالتدر تشک   یت عضو -۳۸

 ها مجازات   - فصل سوم

 عبارتند از: یرز یب به ترت یادار یهاتتنب - ۹  ه ماد 

 .یبدون درج در پرونده استخدام یاخطار کتب  -الف

 .یبا درج در پرونده استخدام یکتب  یختوب -ب

مشابه حداکثر   ینعناو  یا العاده شغل  فوقکسر حقوق و    -ج

 سال.  یکماه تا  یکسوم از  یکتا 

 سال.  یکماه تا  یکانفصال موقت از  -د

 تا پنج سال.   یکخدمت به مدت    یاییمحل جغراف  ییرتغ  -ه

حساس    یها پست از انتصاب به    یت محروم  یا تنزل مقام و    -و

دستگاه  یریتیو مد دستگاه  یدولت  یها در  مشمول    یها و 

 قانون. ینا

دو    یا   یک   یدر اعطا   یق تعو  یا دو گروه و    یا   یکتنزل    -ز

 دو سال.  یا  یکگروه به مدت 

از    ید بازخر  -ح کمتر  داشتن  صورت  در  سال   ۲۰خدمت 

 ۲۵زن و کمتر از    یندر مورد مستخدم  یسابقه خدمت دولت

دولت خدمت  سابقه  مستخدم  یسال  مورد  با   یندر  مرد 

قبال هر   یروز حقوق مبنا  ۴۵تا    ۳۰پرداخت   مربوط در 

 .یرأ صادرکننده یأته یصسال خدمت به تشخ

ب  یبازنشستگ   -ط داشتن  صورت  ب  یشدر  سال   یست از 

ب  ینمستخدم   یبرا  ی سابقه خدمت دولت و   ۲۵از    یشزن 

مرد بر اساس    ینمستخدم  یبرا  یسال سابقه خدمت دولت

 دو گروه.  یا  یک یل با تقل یسنوات خدمت دولت

 اخراج از دستگاه متبوع. - ی

مشمول   یها و دستگاه  یانفصال دائم از خدمات دولت  -ک

 قانون. ینا



 شناسنامه قانون|  ۳۶۲

  یقدر احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطب  -۱  تبصره

العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال فوقو  

)پس   ید حقوق گروه جد  ی،آخر خدمت در هنگام بازنشستگ

 .گیردیتا دو گروه( مالک محاسبه قرار م  یکاز تنزل 

بازنشستگ   -۲  تبصره ب  یا   یکسور  )سهم کارمند(   یمهحق 

اخراج   یم، قانون به انفصال دا  ینا  یکه در اجرا   یکارمندان 

 یای حقوق و مزا  یزو ن  شوندیم  یا محکوم شده    یدیبازخر   یا 

استفاده نشده آنان و در مورد محکومان   یاستحقاق  یمرخص 

استفاده   یاستحقاق  یمرخص   یایحقوق و مزا  ی،به بازنشستگ

 یکارمندان  یمهحق ب   یا   ی کسور بازنشستگ  یننشده، همچن

  یاز دستگاه دولت  یمقررات قانون  یاکه در گذشته در اجر 

 اند، قابل پرداخت است. یدهمتبوع خود اخراج گرد

دولت در    یندهنما  یدنظر،تجد  یا  یبدو  هاییأته  -۳  تبصره

دستگاه  یکهر   ا  ی هااز  و  ینمشمول  هستند   ی رأ  قانون 

 یهامجازاتکارمند تنها در محدوده    یآنان به تخلف ادار

به معن  یادار که موضوع   ییاثبات جرمها  یمعتبر است و 

 .یست است، ن  یاسالم یها مجازاتقانون 

رس  ها یأته  -۴  تبصره از  اتهام    یدگیپس  اتهامات   یا به 

تخلفات، در    یا منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف  

قانون   ینموضوع ا  یا همجازاتاز    یکیمورد هر پرونده صرفا  

 را اعمال خواهند نمود.

ه، ح، ط،    یبندها   یهامجازاتفقط    - ۱۰  ماده  ک    ی، د، 

  یدنظر تجد  هاییأتدر ه  یدنظرتجدقانون قابل    ینا  ۹ماده  

 هستند.

 با  یا   ییکه با حکم مراجع قضا   یکارمندان  یبرا   - ۱۱  ماده 

ادار  یدگیرس  های یأته  یرأ تخلفات   هاییأته  یا   یبه 

انفصال دائم   یا سابق محکوم به اخراج    یو پاکساز   یبازساز 

 یش در صورت داشتن ب  شوند،یم  یا شده    یاز خدمات دولت 

و    ۱۵از   خدمت  سابقه  تشخ  ۵۰سال  به  سن،   یصسال 

ادار  یدگیرس  تجدیدنظر  هاییأته تخلفات  مربوط،   یبه 

مقرر  یشت مع   یبرا آنان  از   یخانواده  آن  مبلغ  که  ماهانه 

. گرددیاقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار محد

وزارتخانه    یمقرر  ینا اعتبار  محل  مربوط    یا از  موسسه 

م تشخ  شودیپرداخت  به  ضرورت  رفع  صورت  در   یصو 

اجرا و مدت آن طبق   ید. چگونگ شویمزبور، قطع م  یأته

 قانون است. ینا یینامه اجرا یینآ

مقام    ینوزرا، باالتر  ی،اسالم  یمجلس شورا  ییسر  -۱۲  ماده 

دولت  یهاسازمان  ییاجرا سا   ی مستقل   یهادستگاه  یرو 

تبصره   تهران   ینا   ۱ماده    ۱موضوع  شهردار  و  قانون 

  ین ا  ۹الف، ب، ج، د ماده    یبندها  ی ها مجازات  توانندیم

ه به  مراجعه  بدون  و  راسا  را  به   یدگیرس  هاییأتقانون 

و    یندن متخلف اعمال نما در مورد کارمندا  یادار  ات تخلف

به   یبندها  ی ها مجازاتاعمال    یاراتاخت را  ج  و  ب  الف، 

  ی رؤساالف و ب را به استانداران،    یمعاونان خود و بندها

مددانشگاه و  تفو  یرانها  اعمال   یضکل  صورت  در  کنند. 

ه مزبور  اشخاص  و  مقامات  توسط   های یأتمجازات 

مجدد در مورد همان   یرأ   و صدور  یدگیرس  حق   یدنظرتجد

خود آن   یو موافقت کتب  یصتخلف را ندارند مگر با تشخ

 مقامات و اشخاص.

تفو  یا وزرا    -۱۳  ماده  صورت  در  آنان   یر، وز  یض معاونان 

  یها سازمانمقام    ینباالتر  ی،اسالم   ی مجلس شورا  ییسر

  ۱ماده    ۱موضوع تبصره    یها دستگاه  یرو سا  یمستقل دولت

ها و  دانشگاه  ی رؤسان، شهردار تهران، استانداران و  قانو   ینا

عال آموزش  مستقل  تحق  یمراکز  معاونان    یقاتیو   آنان و 

ه  یکارمندان  توانندیم به  آنان  پرونده  که   هاییأترا 

را حداکثر به مدت سه ماه   شودیم  یا ارجاع شده    یدگیرس

 .یندآماده به خدمت نما 

مورد    -۱  تبصره آم  یمؤسسات در  در   ی ادگکه  خدمت  به 

استخدام اساس    بینیپیشآنها    یمقررات  بر  است،  نشده 

 رفتار خواهد شد. یمفاد قانون استخدام کشور 

رس  -۲  تبصره از  پس  کارمند  ه  یدگیچنانچه   ها یأتدر 

نما  حاصل  شغل  فوق  یدبرائت   یا شغل    یایمزا  یا العاده 

آمادگ   ین عناو آخر   یمشابه دوران  اساس  بر   ینبه خدمت 

 . شودیدوران پرداخت م  ینقبل از ا یای حقوق و مزا
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ادار  یدگیرس  ی بدو   های یأته  -۳  تبصره تخلفات   یبه 

آمادگ مدت  در  اتهام  یمکلفند  پرونده  به  خدمت،   یبه 

و    یند،الزم را اتخاذ نما   یمکنند و تصم  یدگیکارمندان رس

صورت رس  یدر  جهت  پرونده  مذکور  مدت  در   ی یدگ که 

به   یارجاع شود مدت آمادگ  یدنظر تجد  یأتبه ه   یپژوهش

 یأت خواهد بود و ه  یدقابل تمد  دیگرسه ماه    یخدمت برا

پا   یدنظرتجد تا  حداکثر  است  به    یانموظف  مزبور  مدت 

. در هر حال  یدالزم را صادر نما  یرأ  کرده  یدگیپرونده رس

به   یحکم آمادگ  یدگیرس  هاییأته  یبا صدور حکم قطع

 .گرددیخدمت لغو م

رس  -۱۴  ماده  گاه  تشخ  یدگیهر  به  کارمند  اتهام   یصبه 

نظر   یدنظرتجدو    یبدو   هاییأته از  استفاده  مستلزم 

 .شود یارجاع م ی باشد، مورد به کارشناس  یکارشناس

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل   - ۱۵  ماده 

بازنشستگ  یا  از    ی بازساز   یا   یپاکساز   ایهیأتدر ه  یپس 

 ی آرا  یا است    یدهنگرد   یرأ   منجر به صدور  یمطرح بوده ول 

 ی عدالت ادار  یوان که در د  یآرائ  یا   یافتهن  یت صادر شده قطع 

همچن است،  شده  به   یننقض  متهم  بازنشستگان  پرونده 

در    ۸ماده    ۳۸و    ۳۷،  ۳۶،  ۳۵،  ۳۴  یمندرج در بندها  واردم

در   یرأ  و صدور  یدگیرس  یصورت وجود مدارک مثبته، برا

 یهامجازاتمطرح و    یبه تخلفات ادار  یدگیرس  هاییأته

 قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.  ینمصرح در ا

قانون که بر اساس    ینا  ۸ماده    ۳۴افراد موضوع بند    -تبصره

بودن در   یاند در صورت باقبازنشسته شده    ی قانون پاکساز 

ه  یت،عضو در  آنان  تخلفات    یدگیرس  هاییأتپرونده  به 

 .شودیالزم صادر م   یرأ   قانون ینمطرح و بر اساس ا  یادار

نما  -۱۶  ماده  و  دب  یمرژ  ین مجلس   یندگانوزرا    یرانسابق، 

رستاخ مد  یز حزب  استانها،  مراکز  حفاظت،    یراندر  کل 

 ۱۳۴۲مانه بعد از خرداد  حفاظت و رمز و محر  یردوا  یرؤسا

اعضا ه  ی فراماسونر   یالت تشک  یو  توسط   هاییأتکه 

 یافته ن  یقطع   یت محکوم  یانسان  یروین   یبازساز  یا   یپاکساز 

قرار نگرفته است   یدگیآنان تاکنون مورد رس  روندهپ  یا اند  

دستگاه در  خدمت  و    یدولت  یها از  دولت  به  وابسته  و 

م  یها شهردار منفصل  دائم  صورت  حقوق   شوندیبه  و 

 ییس ر  یر،. معاونان نخست وزشود یآنان قطع م  یبازنشستگ

مرکز بانک  و    یران مد  ی،کل  و   هاشرکت   یرؤسا عامل 

دول   یها سازمان و    تی، مستقل   یوان د   یرؤسامستشاران 

 های یأتکه در ه  یدر صوت  ۱۳۴۲محاسبات بعد از خرداد  

 یمرژ  یمثابت شود که در تحک  یبه تخلفات ادار  یدگیرس

محکوم خواهند شد.   یمگذشته موثر بوده اند به انفصال دا 

سابق بعد از خرداد    یمرژ  یسفرا و استانداران و معاونان وزرا

 یا   یدن قانون محکوم به بازخریحسب مورد طبق ا  ۱۳۴۲

 یماز جرا یکیخواهند شد و در صورت ارتکاب  یبازنشستگ

  یشکه مجازات آن جرم ب  یقانون در صورت   ینمصرح در ا

قانون محکوم    ینباشد، به آن مجازات طبق ا  یاز بازنشستگ

 خواهند شد.

 یم که به تحک  ی در خصوص آن دسته از کارمندان  -تبصره

در مورد آنان  یقطع  یرأ  گذشته متهم بوده و تاکنون یمرژ

نقض   یعدالت ادار  یوانصادر شده در د  یرأ  یا صادر نشده  

حسب مورد   یدگیپس از رس  توانند یم  ها یأتاست، ه  شده

ا  یهامجازاتاز    یکی در  آنان   ین مقرر  مورد  در  را  قانون 

 . یندنما  عمالا

 ینباالتر  یاوزرا    ی، اسالم  یمجلس شورا  ییسر  -۱۷  ماده 

  ی انقالب اسالم یو نهادها یمستقل دولت  یهاسازمانمقام 

قانون، شهردار   ینا  ۱ماده    ۱موضوع تبصره    یهاسازمانو  

و   استانداران  استانها،  مراکز  شهرداران   یرؤساتهران، 

ب  یکارمندان  توانند یم  یها دانشگاه که  د  یشرا  ماه   واز 

در   یا   یمتوال موجه  عذر  بدون  در سال  متناوب  ماه  چهار 

 یا محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه  

 . ینداخراج نما دستگاه متبوع 

شده حداکثر تا سه ماه پس   یاد هر گاه کارمند    -۱  تبصره

متبوع خود مدع ابالغ حکم دستگاه  او    یاز  عذر  که  شود 

وز است،  بوده  متبوع    ینباالتر  یا   یرموجه  دستگاه  مقام 

 یأتبه ه   یدنظرتجدرا جهت    یکارمند موظف است پرونده و
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مکلف به   یدنظرتجد  یأت. هیدمربوط ارجاع نما   یدنظرتجد

حکم   ییداست و در صورت تا   یآن قطع  یرأ  بوده و  رسیدگی

 یخصورت از تار  ینا  یراخراج، در غ  یخبرائت از تار  یا اخراج  

 ابالغ، الزم االجرا است.

ماده   یندر مورد آن دسته از مستخدمان موضوع ا  -۲  تبصره

  یبتمدت غ   شوند، یبه کار بازگشت داده م  یلکه به هر دل

 ی،استحقاق  یو عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخص

 بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.   یا  یاستعالج

 یا انفصال کارمند    یا که حکم اخراج    ی در موارد  -۳  تبصره

صالح  مقامات  توسط    ییاجرا  یها دستگاه  یتدارکارمندان 

بازساز قانون  از  است،    یدهصادر گرد  یانسان  یروین  یقبل 

 .شوندیمحسوب م یاحکام قطع  ینا

 مقررات   یر سا  - چهارم  فصل 

سازمانها،  وزارتخانه  یهکل  -۱۸  ماده  و ها،  مؤسسات 

 یمینفت و گاز و پتروش  یمل  یهاشرکت   ی،دولت  یها شرکت 

که   یدولت   یهاشرکت مؤسسات و  و    ها بانکو    ها یو شهردار

که    یمؤسساتشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و  

عموم  یقسمت   یاتمام   بودجه  از  آنها  بودجه   ین تأم  ی از 

 ی و نهادها   یاسالم  یکارکنان مجلس شورا  یزو ن  شود می

اسالم  ا  یانقالب  مقررات  هستند،   ینمشمول  قانون 

ن  استخدام  قانون  غ  یروهای مشموالن  و   یان نظام  یر مسلح 

 یعلم  هاییأته   یقضات، اعضا   ی،انتظام  یروهاین  ارتش و

و مشموالن قانون کار   یمؤسسات آموزش عالها و  دانشگاه

ن قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود  یاز شمول ا

 خواهند بود. 

مندرج   یماز جرا  یکیهر گاه تخلف کارمند عنوان    - ۱۹ماده  

قوان  ن  ییجزا  یندر  ه  یزرا  باشد  به   یدگیرس  یأت داشته 

ادار ا  یتخلفات  مطابق  است  تخلف   ینمکلف  به  قانون 

نما  یقانون  یرأ  و  یدگیرس برا  یدصادر  را  مراتب   یو 

صالح ارسال دارد.   ییبه اصل جرم به مرجع قضا   یدگیرس

تصم گونه  قضا   یمهر  اجرا  ییمراجع   ی هامجازات  یمانع 

بر   یمبن  یی مراجع قضا   یمنخواهد بود. چنانچه تصم  یادار

 ۲۴طبق ماده    یبه تخلفات ادار  یدگیرس  یأتبرائت باشد ه

 .نمایدیقانون اقدام م ینا

کارمندان  -۲۰  ماده  از  دسته  آن  در    ی به  آنان  پرونده  که 

 یدگی رس  هاییأتسابق و ه  ی و بازساز   یپاکساز  هاییأته

ادار  تخلفات  دل  یبه  به  و  صدور  یلمطرح   یا  یرأ   عدم 

عدالت    یوان صادر شده در د  یرأ   نقض  یا   یرأ  یافتنن  یتقطع

 یدگیمورد رس  یتخلفات ادار  یدگیرس  هاییأتدر ه  ی،ادار

گرد  ارقر آنان  برائت  به  منجر  و  مبنا    یدهگرفته   یاحقوق 

آخر ماخذ  به  اشتغال  عدم  دوران  مشابه  پست    ینعنوان 

آن را به عهده داشته   یدوران، تصد   ینکه قبل از ا  یسازمان 

. و در صورت عدم برائت دوران  یدرداند پرداخت خواهد گ

محسوب  آنان  خدمت  سابقه  جزو  شاغالن  اشتغال   عدم 

بند    شود،ینم طبق  استخدام   ۱۲۴ماده    "د "و  قانون 

 . شودیعمل م ی کشور 

حقوق   -۱  تبصره برائت  صورت  در  بازنشستگان  مورد  در 

و در صورت عدم برائت نسبت    شود یپرداخت م   یبازنشستگ

 . شودینم رداخت به مدت گذشته حقوق پ

آمادگ   یهکل  -۲  تبصره برکنار  یاحکام  و  خدمت  از   یبه 

 ی مهلت قانون   یکه بعد از انقضا  یخدمت در مورد متهمان

اجرا  یپاکساز  از  قبل  بازساز  یو   یانسان  یروی ن  ی قانون 

داشته و   یاعتبار قانون  یده صادر گرد  ییتوسط مقامات اجرا

 ی از آن چه به عنوان حقوق آمادگ  یرغ  یت،در صورت محکوم

به آنان تعلق   یگریداشته اند، حقوق د  یافت در  دمت به خ

 ینخواهد گرفت. در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگ

متعلق به آنان پرداخت خواهد   ی به خدمت و حقوق مبنا 

 شد.

صادره توسط   یکه متهم به آرا قطع  یدر صورت  -۲۱  ماده 

اعتراض داشته باشد،   یفات اداربه تخل  یدگیرس  هاییأته

عدالت    یوانبه د  یرأ  ماه پس از ابالغ  یک حداکثر تا    تواند یم

 یدگیقابل رس  یرأ   صورت  ینا  یردر غ  یدنما   یتشکا   یادار

 نخواهد بود. یواندر د
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به   ها یأتبه آرا ه  یعدالت ادار  یواند   یدگیرس  -۱  تبصره

 خواهد بود.   یصورت شکل

کارم  -۲  تبصره از  دسته  آرا  ی ندانآن  اساس  بر   ی که 

  یتبه محکوم  یانسان  یروین  یپاکساز   یا   یبازساز  هاییأته

 ی عدالت ادار  یوان به د  ۱۳۶۵/ ۲/۷  یخو تا تار  یدهرس  یقطع

 ندارند.  یت حق شکا  یگر اند، دنکرده یمتسل یتشکا 

قانون در   ینا  یبه منظور نظارت بر حسن اجرا   - ۲۲  ماده 

برا  یها دستگاه و  کادر   یهماهنگ  یجادا  یمشمول  در 

نظارت   ی عال  یأته"  یبه تخلفات ادار  یدگیرس  هاییأته

کشور    یو استخدام  یکل سازمان امور ادار  یردب  یاست به ر  "

و سه نفر از   ییهقوه قضا   ییسر  یندهنفر نما  یک   یت و عضو

مستقل   یهاسازمانمقام    ینباالتر  یا وزرا و    یندگان نما  ینب

هشودیم  یل تشک  یدولت مشاهده   یأت.  صورت  در  مزبور 

 یدنظرتجد  یا   یبدو   هاییأتاز ه  یکهر    یاز سو  یرموارد ز

آنها را ابطال   یماتاز تصم  یبعض  یا مزبور، تمام    یها دستگاه

تشخ صورت  در  انگار  یصو  هر    یسهل  کار  از   یکدر 

ههایأته م   یأت،  منحل  را  هنمایدیمربوط    ی عال  یأت. 

م کل  تواند ینظارت  مورد  اجرا  یاحکام   یهدر  در   ینا  یکه 

و اتخاذ    یبررس  شودیم  یا قانون و مقررات مشابه صادر شده  

 .یدنما  یمتصم

رعا  -الف رس   یت عدم  ادار  یدگیقانون  تخلفات  و    یبه 

 مقررات مشابه.

تبع  -ب اجرا  یضاعمال  رس  یدر  تخلفات    یدگی قانون  به 

 و مقررات مشابه. یادار

 .یبه تخلفات ادار یدگی در امر رس یکم کار -ج

 یص تشخ  یضرور  یبنا به مصالح  یأتکه ه  یگرموارد د  -د

 . دهدیم

ادار  -۱  تبصره ه  یتخلفات  به   یدگیرس  های یأتاعضا 

نظارت   ی عال   یأتکه از طرف ه  یأتیتوسط ه  یتخلفات ادار

 خواهد شد.  یدگیرس شود یم یینتع

به تخلفات    یدگیرس  های یأتاز اعضا ه  یک  یچ ه  -۲  تبصره

 هاییأته  یدر رابطه با آرا صادره از سو  توانینم  را  یادار

قرار داد مگر در صورت اثبات    ییقضا   یبمذکور تحت تعق

 غرض محرمانه.

م  یعال   یأته  -۳  تبصره که    یبازرسان  تواندینظارت  را 

مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد    یها دستگاه

به پرونده آنان   یدگیتخلف، کارکنان متخلف را جهت رس 

 . یدنما  یمعرف یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأتبه ه

 یدر مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرا  -۴  تبصره

  ی ها مجازاتبه    یبه تخلفات ادار  یدگیرس  هاییأته   یقطع

بازنشستگ خدم  یدیبازخر تقل  یت،  و    یلبا  اخراج  گروه 

در   شوندیم  یا محکوم شده    یانفصال دائم از خدمات دولت

  ه ب  ی،رأ   ابالغ  یخدر مدت شش ماه از تار  یادصورت ترک اعت

 ین ا  ۲۴موضوع بر اساس ماده    یدنظر،تجد  یأته  یصتشخ

 . شودینظارت ارجاع م   یعال یأتقانون به ه

  یقطع  یرغ  ینسبت به آرا  یدتراعمال مجازات شد  -۲۳  ماده 

 ی عدالت ادار  یوانآرا نقض شده توسط د  یا   یبدو   هاییأته

مجدد با توجه   یدگی پس از رس  یدبا توجه به مستندات جد

 جوانب امر بالمانع است. یهبه کل

 یدگیرس  هاییأته  یقطع   یآرا  ییرتغ  یا اصالح    -۲۴  ماده 

آرا   یت به اکثر   یأتکه ه  یصرفا در موارد  یبه تخلفات ادار

مواز  یصتشخ لحاظ  از  مفاد حکم صادر شده  که   ین دهد 

پس   باشد،ی( مخدوش م  یماهو  یا   ی)به لحاظ شکل   ی قانون

تا  امکان پذ  یعال   یأته  ییداز   یر نظارت در خصوص مورد 

 است.

به   یدگیرس  هاییأتدر ه  یت عضو   یهر گاه برا  -۲۵  ماده 

نشده باشد، انجام   بینیپیش  یپست سازمان  یتخلفات ادار

  ی دو پست سازمان   یتصد   ها،یأتبه هر عنوان در ه  یفهوظ

 . شودینم محسوب

 یه قانون، کل  ینا  یینامه اجرا  یینآ  یب تصو  یخاز تار  -۲۶  ماده 

که در هایی  و پرونده  گردد یلغو م   یرو مقررات مغا   ینقوان
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 ی به تخلفات ادار  یدگیو رس یبازساز ی،پاکساز  هاییأته

  یوانتوسط د  یا   یدهنگرد  یقطع  یرأ  شته منجر به صدورگذ

  ی گیدرس  ینقض شده است، حسب مورد برا  یعدالت ادار

موضوع   یدنظر تجدو    یبدو   هاییأتبه ه  یقطع  یرأ  و صدور

 . شودیقانون ارسال م ینا

  یک قانون حداکثر ظرف    ینا  یینامه اجرا  یینآ  - ۲۷  ماده 

و   یسازمان امور ادار  یلهقانون به وس  ینماه پس از ابالغ ا

 . رسدیم یرانوز یأته  یب و به تصو یهکشور ته یاستخدام

 

 ی به تخلفات ادار   یدگی قانون رس   یی اجرا  نامهیین آ

 ( یران وز یئت ه  ۱۳۷۳/ ۸/ ۲هـ مورخ  ۳۰۴/ت۲۶۲۲۲شماره    نامه یب )تصو 

  یشنهاد، بنا به پ۱۳۷۳.۷.۲۷در جلسه مورخ    یرانوز  هیأت

مورخ /۲۳۳۱  شماره ادار ۱۳۷۲.۴.۱۸  د  امور  و   یسازمان 

به   یدگیقانون رس  (۲۷کشور، به استناد ماده )  یاستخدام

شده را   یادقانون    نامهیینآ  -۱۳۷۲مصوب  -  یتخلفات ادار

 کرد: یب تصو یربه شرح ز

 یت و صالح یف وظا  یالت، تشک  - اول  فصل 

  -کارمندان  یبه تخلفات ادار   یدگی رس  ی بدو  یأته  - ۱  ماده 

 یکدر هر    -شودیم  یدهنام  یبدو   یأته  نامهیینآ  ینکه در ا

به تخلفات   یدگیرسقانون  (  ۱۸موضوع ماده )  یها از دستگاه

مفاد   یت با رعا  - شود یم  یدهپس قانون نام  ینکه از ا  -یادار

 د.شو یم یل تشک  نامهیینآ ینشده و ا یادقانون 

کل  -تبصره کارمندان  از  رسم  یهمنظور  ثابت،   ی، کارکنان 

 است. یو قرارداد یمانیپ یم،دا

رس  یدتجد  یأته  -۲  ماده  ادار  یدگینظر  تخلفات   ی به 

 -شودیم   یدهنظر نام  یدتجد  یأتپس ه  ینکارمندان، که از ا

 ینهادها   ی،دولتمستقل  یهاسازمان  یا ها  در مرکز وزارتخانه

 یأت ه  یصها به تشخاز استان  یمراکز بعض ی، انقالب اسالم

  یر ز   یها از دستگاه  یکدر مرکز هر    یننظارت، همچن  یعال 

 :شودیم یل تشک

 یران، ا  یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز  یارت،حج و ز   سازمان 

  یران، ا  یاسالم  یجمهور   یخبرگزار  یران،شرکت مخابرات ا

احوال کشور، کتابخانه کشور، سازمان ثبت   یستیسازمان بهز

 یرانوز  یصکشور به تشخ  یها از دانشگاه  یو بعض  یرانا  یمل

 حسب مورد.  - یربط ذ

 نامه یینآ  ینموضوع ا  یمستقل دولت   یهاسازمان  -۱  تبصره

قانون به (  ۱ماده )(  ۱مشمول تبصره )  یها دستگاه  یرو سا 

 هستند: یرشرح ز

ادار  سازمان  استخدا  یامور  و   یمو  برنامه  سازمان  کشور، 

ترب انرژ  بدنی،یت بودجه، سازمان  سازمان    ی،اتم   یسازمان 

مح س  یست،ز  یطحفاظت  و  صدا    جمهوری یمایسازمان 

کل کشور،    یمحاسبات، سازمان بازرس  یواند  یران،ا  ی اسالم

کشور، سازمان   یتیو ترب  ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان

خ  قافاو امور  کشور، سازمان  یریه، و  امالک  و  اسناد  ثبت 

قضا  شورا  یروهاین  یی سازمان  مجلس    ی، اسالم  یمسلح، 

انقالب    ید شه  یادتهران، بن  یشهردار  ی،جمهور  یاست نهاد ر

  یاد بن  ی، و جانبازان انقالب اسالم  مستضعفانیادبن   ی،اسالم

امداد   یتههالل احمر، کم  یت جمع  ی، مسکن انقالب اسالم

تأم  خمینی،امام   و   یجهاد دانشگاه  ی،اجتماع   ین سازمان 

 .ینهضت سوادآموز

آن،   یکماده و تبصره    ینموضوع ا  ی هادستگاه  -۲  تبصره

متعدد    هاییأتدر مرکز خود ه  توانندیدر صورت لزوم م

 نظر داشته باشند. یدتجد

هر    -۳  ماده  اعضا   یکانتصاب  عل  یاصل  یاز   البدل یو 

امضا   یدو تجد  یبدو   هاییأته به    یا   یرشخص وز  ینظر، 
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 ین ا(  ۲ماده ) ۰( ۱موضوع تبصره )  یها مقام دستگاه  ین باالتر

قانون صورت  (  ۶مقرر در ماده )  یطشرا  یت و با رعا   نامهیینآ

 .گیردیم

ماده (  ۱شده در تبصره )  یاد  ی هااز دستگاه  یکهر    - ۴  ماده 

در مراکز    یدر صورت داشتن واحد سازمان  نامهیینآ  ین ا(  ۲)

 ین در ا  یبدو   هایهیأتیلنسبت به تشک  توانندیها، ماستان

 مراکز اقدام کنند.

ادار  یدگیرس  -۵  ماده  تخلفات  هر   یبه  حوزه  کارمندان 

که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان    ی استان تا زمان

از کسب نظر  یلتشک  یبدو  یأته  یا   یر وزنداده است پس 

متشکل    یبدو  یأتدستگاه متبوع، با ه  ییمقام اجرا  ین باالتر

 است. یگر در استان د

ادار  یبدو  یدگیرس  -تبصره تخلفات  کارمندان    یبه 

 یأت ه  یل در هر شهرستان در صورت عدم تشک  ها یشهردار

 است.مربوط یتشکل در استاندار یبدو یأتبا ه یبدو 

نظر پس از   یدو تجد  یبدو   هاییأتاز ه  یکهر    -۶  ماده 

و    ییسر   یب نفر نا   یک  ییس،نفر ر  یکخود    یناز ب  یل، تشک

خود   یهامکاتبهها وصورتجلسه  یمجهت تنظ  یرنفر دب  یک

 .کنندیم یینانتخاب و تع

 ی و   یابو در غ  ییسر  یبا امضا   یأته  یها مکاتبه  -تبصره

 معتبر است.   ییسر یبنا یبا امضا

نظر موظفند بالفاصله   یدو تجد  یبدو  هاییأته  -۷  ماده 

  یبا ذکر نشان  ی آغاز کار خود را به نحو مقتض  یل، پس از تشک

 خود برسانند.واحد مربوط به اطالع کرامندان یقاز طر

کارمندان مأمور توسط    یبه تخلفات قبل  یدگیرس  -۸  ماده 

نظر دستگاه متبوع کارمند صورت   یدو تجد  یبدو   هاییأته

آن است.   یبه اجرامکلف  یت و دستگاه محل مأمور  گیردیم

امتناع   یرأ   یاز اجرا  یتکه دستگاه محل مأمور  یدر صورت

خاص دستگاه    یطبا توجه به شرا  یرأ  یامکان اجرا  یا ورزد  

نباشد،  یاد موجود  مشده  مستخدم  متبوع    تواندیدستگاه 

صادر   یاقدام کند و رأ   یت مأموررأساً نسبت به لغو حکم  

 شده را به اجرا درآورد. 

تخلفات  یدگیرس  -۱  تبصره مأمور  یبه  محل  در    یتکه 

ه عهده  بر  شده  واقع  مأمور  هاییأتمستخدم    یتمحل 

 یی اجراصادر شده با اشکال  یکه رأ   یدر صورت  یاست، ول

مانند اخراج( کارمند مواجه شود )  یت در دستگاه محل مأمور

آن   یعدم اجرا  یا نظارت در خصوص اجرا    ی عال  یأتنظر ه

 است.االتباعهر دو دستگاه الزم یبرا

نظر در صورت لزوم،    یدو تجد  یبدو   هاییأته  -۲  تبصره

ه برا  یا وزارتخانه    های یأتاز  کارمند  متبوع   یسازمان 

وزارتخانه .گیرندیالزم کمک م  یقاتمدارک و تحق  یلتکم

مکلف است در صورت اطالع   یزسازمان متبوع کارمند ن  یا 

اتهام و   ی، و  یب کارمند و لزوم تعق  یاز تخلف قبل مدارک 

بررسیجنت به  ها یه  را  محل    یا وزارتخانه  خود  سازمان 

 اعالم کند. یت مأمور

به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در    یدگیرس  -۳  تبصره

که   ییها ستگاهد   یا   ییاجرا  یهادستگاه  یتعاون  یها شرکت 

ن قانون  ه  یستند مشمول  عهده  تجد  بدویهاییأتبر   ید و 

 نظر دستگاه متبوع آنان است. 

دستگاه  -۹  ماده  در  کارمند  تخلفات  تعدد  موارد    یها در 

 ی دستگاه   ینکه در آنها اشتغال داشته است، آخر  یمختلف 

(،  یمتبوع ودستگاه  که کارمند به آن منتقل شده است )

برا انتساب  یدگی رس  یصالح  اتهامات  اجرا  یبه   یآرا  یو 

به نحو   تواندیاست و م  ی صادر شده در خصوص و  یقطع

  ی ها الزم از دستگاه  یقاتتحقمدارک و  یلتکم  ایبر  ی مقتض

 .یردکمک بگ یقبل

ه  ی قبل  ی ها دستگاه  -تبصره مکلفند آنها    های یأتو 

 ماده معمول دارند.  ینمفاد ا  یالزم را در اجرا  هاییهمکار

با حفظ سمت و پست    ها یأتدر ه  یفهانجام وظ  -۱۰  ماده 

با توجه به   گیردیصورت م  یسازمان  و در صورت ضرورت 

دستگاه در  کار،  قانونحجم  مشمول  کا ها  پست    ی تعداد 
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برا  یبالتصد  ی هاپست عنوان    ییرباتغ  یسازمان   یموجود 

ادار  یدگی رس  هاییأته  ی اعضا  تخلفات  رعا   یبه   یتبا 

 . شودمیبینییشمقررات مربوط پ

دفترها   ها یأته  -۱۱  ماده  امور   یبرا  ییموظفند  انجام 

انجام امور   توانندیم  یازدهند و در صورت ن  یل ط تشکمربو

 ارجاع کنند.دستگاه مربوط ینیخود را به کارگز یدفتر 

ه  هاینامه و   یدبا   ها یأتمحرمانه  تصرف  و  دخل  بدون 

 آنان گذاشته شود.  یاردر اخت  ینیبازب 

ندستگاه  ینمسئول   -تبصره و  امکانات  مکلفند   یروی ها 

 کنند.  ینشده را تأم  یاد یدفترها  یازمورد ن   یانسان

 یدگی شروع به رس  - دوم  فصل 

قانون، متشکل از (  ۵موضوع ماده )  یقگروه تحق  -۱۲  ماده 

ب از  که  است  عضو  به    ینسه  عامل  متعهد،  متأهل،  افراد 

  یت و اصل وال  یاسالم  ی معتقد به نظام جمهوراحکام اسالم،  

مربوط   یأته  یب سال سن با تصو  ۲۵حداقل    یو دارا  یهفق

عضو  . کارمند بودن دوشوندیانتخاب م   یأته  ییسو حکم ر

 است.  یالزام -شده یاداز سه عضو 

تجد  ی بدو  های یأته  - ۱۳  ماده  دستگاه   یکنظر    یدو 

تحق  یکاز    توانندیم بر   یقگروه  مشروط  کنند،  استفاده 

  یک نظر در خصوص  یددر مرحله تجد  یقتحق  یبرا  ینکها

  ی همکار  یبدو  یدگیکه در رس  یقپرونده از همان گروه تحق

 داشته است استفاده نشود.

 توانند یم   یفقط درباره کارمند  یقتحق  یها گروه  - ۱۴  ماده 

نظر،   یدتجد  یا   یبدو   هاییأتکنند که از طرف ه  یقتحق

ا  یبررس به  آنها  باشد،  ینوضع  ارجاع شده   ینهمچنگروه 

 ین مع  هایأتکه ه  گیردیانجام م  یر حدود تنها د  یقتحق

 .کنندیم

  یسبب  یا  یقرابت نسب  یق، هر گاه عضو گروه تحق  -۱  تبصره

  ی در دعوا  یا تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد  

  ییو جزا  حقوقییبا متهم دعوا  یا باشد،    ینفعطرح شده ذ

 در مورد همان پرونده را ندارد. یقداشته باشد حق تحق

از گروه تحق  -۲  تبصره  یدگیمانع رس  یق،استفاده نکردن 

 .یست ن یکارمند و صدور رأ  یبه پرونده اتهام یأته

 یاتنظر در صورت شکا   یدو تجد  یبدو  هاییأته  - ۱۵  ماده 

 ی هابازرس   یا   یسرپرستان ادار  یران،اعالم اشخاص، مد   یا 

 .کنندمییدگینظارت، شروع به رس یعال یأته

کارمند    یکارمندان، مسئوالن مربوط و رؤسا  یهکل  -۱۶  ماده 

همکار مکلفند  تخلف،  ارتکاب  به  با   هاییمتهم  را  الزم 

 یازاطالعات مورد نبه عمل آورده و مدارک، اسناد و  هایأته

آنها قرار   یاردر اخت  ها یأتشده از طرف ه  یینرا در مهلت تع

در طبقه  دهند.  اسناد  رعا  یبندمورد  و   یت شده،  مقررات 

 است.  یمربوط الزام  ینقوان

موارد  -تبصره ه  یدر  در  متهم  پرونده  تحت   هایأتکه 

تصم  یدگیرس گونه  هر  حالت    گیرییماست،  به  نسبت 

دستگاه  مقام  ینمنوط به کسب نظر از باالتر  ی، و  یاستخدام

 است.  یو یندهنما یا 

ادار  یدگیرس  هاییأته  - ۱۷  ماده  تخلفات  موظفند   یبه 

 ی الزم، موارد اتهام را به طور کتب  هاییپس از انجام بررس

کارمند    دفاعیبه کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برا

ا کنند.  تقاضا   ها یأته  ینمنظور  صورت  کارمند،    یدر 

 . دهندیقرار م یو یارمدارک الزم را در اخت

اطالع از موارد اتهام و در    پس از  تواندیمتهم م  -۱۸  ماده 

را   یو مدارک  یجواب کتب   یأته  یشده از سو  ینمهلت تع

  ین ا  یردر غ کند،  یمتسل  یأتکه در دفاع از خود دارد به ه

الزم   یو رأ  یدگی،به موارد اتهام رس  تواندیم  یأتصورت ه

 را صادر کند.

  یمدارک دفاع  یهبه منظور ارا  تواندیکارمند متهم م   -تبصره

ه از  تقاضا  یأتخود  ا  یدتمد  یمربوط،  در  کند.   ین مهلت 

در هر حال مدت مربوط است و  یأتبا ه  یممورد، اتخاذ تصم

 تجاوز کند. ید روز نبا( ۵از ) یدتمد
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 به تخلفات  یدگی رس  ی چگونگ  - سوم  فصل 

ادار   یدگیرس  -۱۹  ماده  تخلفات  از   یبه  پس  کارمندان 

حضور متهم   یأتو چنانچه ه  گیردیپرونده صورت م  یلتکم

 . یابدیم دهد، در جلسه حضور یصتشخ یرا ضرور

کتب   -تبصره درخواست  صورت  برا  یدر  دفاع   یمتهم 

برا  یو  یکبارموظف است    یأته  ی،حضور  حضور در   یرا 

 جلسه دعوت کند.

با    یصتشخ  -۲۰  ماده  آن  انطباق  و  موارد   یکیتخلف  از 

در  مندرج  ه  تخلفات  عهده  بر   های یأتقانون، 

 است. کنندهیدگیرس

و مالحظه اسناد و   یدگیپس از اتمام رس  یأته  -۲۱  ماده 

مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم 

موارد  م  یو  جمله  )   یانز  یزاناز  شده  ماد اعموارد  و   یاز 

دولت  یمعنو  به  حق  یا (  سوء    آثاری،حقوق  یا   یقیاشخاص 

  ان فقد  یا و سابق کارمند، و وجود    یت موقع   ی،و ادار   یاجتماع 

 ی. رأکندیم  یماتخاذ تصم  ویو، اقدام به صدور رأ  یت سوء ن

مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط    یدبا   هایأته

  یتخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگ یبوده و حاو

 صادر شده باشد. یرأ یردر ز  دهندهیرأ اعضاییو امضا

اعضا   ها یأته  ی هاجلسه  - ۲۲  ماده  از  نفر  سه  شرکت  با 

آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از   ی و آرا  یابد یم  یترسم

 اعضا، معتبر است.

 یدو تجد  یبدو   یأتهایصادر شده توسط ه   یآرا   -۲۳  ماده 

ماده) موضوع  اخراج  احکام  و  طور    (۱۷نظر  به  قانون، 

مشابه   یردوا  یا   ینیکارگز  یها اداره   و بالفاصله به   یم مستق 

م  ربطیذ   یها دستگاه واحدها شود یارسال  شده    یاد  ی. 

آرا و   ی،صدور رأ   یخروز از تار(  ۳۰موظفند حداکثر ظرف )

مربوط ابالغ کرده و مدارک صادر شده را به کارمندان  کاماح

 یلمربوط تحو  یأتبه ه  یآن را جهت درج در پرونده اتهام

در صورت سهل کارگز  یانگار دهند.  امور   یا   ینیمسئوالن 

ابالغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان مربوط در  یادار

 یا   اریهر گونه خودد  ینهمچن  شود،یطبق قانون رفتار م

اجرا  یریجلوگ با   ها یأته  یآرا  ی از  و  است  ممنوع 

 . شودیطبق قانون رفتار ممتخلفان

قابل پژوهش    یا  یمکلفند قطع  یبدو   هاییأته  - ۲۴  ماده 

  ید درخواست تجد  یافت محل در  ینشان   ینبودن آرا، همچن 

 خود درج کنند. یآرا یرنظر را ز

 هاییأته  ینظر نسبت به آرا  یددرخواست تجد  - ۲۵  ماده 

ظرف   یو   یقانون   یندهنما   یا   یهعل محکوم  یلهبه وس  یدبا  یبدو 

به   یلو ذکر دال  یفارسبا زبان  ی،ابالغ رأ  یخروز از تار(  ۳۰)

اداره کارگز  یطور کتب اخذ    یدو رس  یم مربوط تسل  ینیبه 

در مالک  تار  یافت شود.  درخواست،  موضع  ثبت   یخ به 

 است.مربوط ینیکارگز یدفترها

تجد  -تبصره اخراج   یددرخواست  احکام  به  نسبت  نظر 

شده   یادماده  (  ۱قانون مطابق تبصره )(  ۱۷موضوع ماده ) 

 . شودیانجام م 

ها مکلفند درخواست دستگاه  ینیکارگز  یها اداره   - ۲۶  ماده 

زمان ممکن،   یعترینرا در سر  یو  یندهنما   یا اعتراض کارمند  

متهم ظرف   یول نظر باشد،  یدتجد  یأتبه ه  یدگی رس  یبرا

 ینظر نکند رأ  یدمهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجد

 شده اجرا کنند.   یادمهلت    یافتن  یانپا  یخصادر شده را از تار

صادر   یقطع   یمکلفند در متن آرا   ها یأته  یهکل  - ۲۷  ماده 

مهلت   شکا   یکشده،  د  یت ماهه  ادار  یوانبه  را    یعدالت 

 کنند.  یحتصر

صورت  -۲۸  ماده  حالت  یدر  در  متخلف  کارمند  از    یکه 

اجرا  یاستخدام  یهاحالت  که   یقطع  ی رأ   یفور   یباشد 

گزارش    عالییأتممکن نباشد، مراتب به ه   یدرباره و   یأته

رأ و  ن  یشده  شده  اجرا   یزصادر  امکان  محض حصول  به 

 .شود یم

م   ها یأته  -۲۹  ماده  لزوم  موارد  با    توانند یدر  ارتباط  در 

قضا   یهااتهام مراجع  از  کارمندان  به  مربوط    ییوارد شده 
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حداکثر ظرف  شده مکلفند  یاداستعالم نظر کند و مراجع  

 پاسخ دهند. ها یأتروز به استعالم ه ( ۳۰)

مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات   ها یأته  -تبصره

وزارت   و  کنند  نظر  ظرف   یاد استعالم  است  موظف  شده 

 پاسخ دهد. ها یأتروز به استعالم ه ( ۱۰)

موارد    یفبالتکل  -۳۰  ماده  در  دولت  مستخدمان  گذاردن 

اتهام پرونده  ه  یطرح  در  آرا  یا   هایأتآنان    یر غ  یصدور 

در   یزو ن  بدویهاییأته  ینظر( از سو  یدقابل تجد)  یقطع

 ی عدالت ادار   یواند  یاز سو  ها یأته  یقطع   یموارد نقض آرا

 ندارد. ینظارت به هر عنوان مجوز  یعال یأت ه یا 

  ی و صدور رأ  یدگیفوت متهم موجب توقف رس  -۳۱  ماده 

 یکه کارمند در طول تحمل مجازاتها   یو در صورت  شود یم

)  "ز"و    "د"،  "ج "بند   فوت(  ۹ماده  اعمال قانون  شود 

استخدام  یاد  یها مجازات حالت  و  شده  متوقف   ی شده 

مجازات اعاده    یینکارمند از زمان فوت به حالت قبل از تع

اشود یم حکم  از   ین .  مانع  مراجع ماده  به  پرونده  ارسال 

 .یست موارد ن  یر در سا   ییقضا 

صورت  -تبصره مستخدم  یدر  )  یکه  ماده  استناد  ( ۱۷به 

قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و 

رس از  ه  یدگیقبل  فوت  یدجدت  یأتتوسط  آثار  نظر  کند، 

مجازات   یینو حالت کارمند به قبل از تع  یلحکم اخراج زا

 . شودیاعاده م 

تجد  ی بدو  های یأته  -۳۲  ماده  در   یدو  مکلفند  نظر 

پرونده  یعترینسر به  ممکن  ه  ییهازمان  در   های یأتکه 

بازساز   یپاکساز  ه  یو  و   یدگی رس  هاییأتگذشته 

 ی آرا  یا نشده    یقطع   یمنجر به صدور رأ   یتخلفات اداربه

نظارت نقض   یعال   یأته  یا   یعدالت ادار  یوانتوسط د  یقطع

 کنند. یدگی شده رس

ا  رسیدگی مواردپرونده  ینبه  در  ه   یها  توسط    ها یأتکه 

 ی قرار گرفته ول  یدگیمورد رس  یبازساز  یا   ی سابق پاکساز 

جهات  یآرا به   یواندتوسط  یا   یافتهن  یت قطع  یصادر شده 

اند به عهده نظارت نقض شده  یعال   یأته  یا  یعدالت ادار

سابق   یأتکه توسط ه  ی نظر است. در موارد  یدتجد  یأته

ا  زمال  یرأ باشد،  نشده  ه  رسیدگیینصادر  عهده   یأتبر 

تشخ  یبدو  خصوص  در  چنانچه    یتصالح   یصاست 

پرونده  یدگیرس ا  یهابه  ب   ینموضوع   هاییأته  ینماده 

تجد  یبدو  با نظر  یدو  اختالف  حل  باشد،  نظر  اختالف 

 است. نامهیینآ ینا( ۳۴موضوع ماده ) ینده نما 

تع  ی بدو   های یأته  -۳۳  ماده  خصوص  در   یین مکلفند 

قبالً مراتب را به اطالع   یران،مد   یها به اتهام  یدگی مرجع رس

)  ینده نما  ماده  مرجع    برسانند،نامهیینآ  ینا(  ۳۴موضوع 

موضوع   یندهنما   یشنهادها به پپرونده  یل قب  ینبه ا  یدگیرس

  هایتگاهمقام دس  ینباالتر  ییدو تأ  نامهیینآ  ینا(  ۳۴ماده )

 یبدو   یأته  نامه،یینآ  ینا(  ۲ماده)(  ۱شده در تبصره )  یاد

 متشکل در مرکز دستگاه است.  یأتهایه یااستان مربوط 

 و نظارت  ی هماهنگ  - چهارم  فصل 

 ها،یأتو نظارت بر کار ه  یهماهنگ  یجادا  یبرا   -۳۴  ماده 

شده   یاد   یها دستگاه  یهامقام  ینو باالتر  یراناز وز یکهر  

را به عنوان  نفر    یک  نامهیینآ  ینا(  ۲ماده )(  ۱در تبصره )

مستق   ینده نما  طور  به  که  فعال  یرز  یم خود  آنان    یت نظر 

تع  هاییأتهماهنگ ه  یبرا  کند یم به   یینآن دستگاه  و 

 .کنندیم یمعرفکشور یو استخدام  یارسازمان امور اد

مسئول  یارات اخت  یف،وظا   -۳۵  ماده  از   یکهر    هاییت و 

 یر نامه به شرح ز  نامهیینآ  ینا(  ۳۴موضوع ماده )  یندگاننما 

 است:

وزارتخانه   هاییأته  ینب  یهماهنگ  یهاجلسه  یبرگزار  -۱

 مناسب. یزمان  هایفاصله سازمان متبوع در یا 

از    -۲ ه  یچگونگ بازرس  و   هاییأتکار  تهران  در  مربوط 

مقام    ینباالتر  یا   یروز  یگزارش الزم برا  یهها و تهشهرستان

و   یکارکم   ازیکه گزارش  یدر موارد  یژه دستگاه متبوع، به و

نسخه از آن   یکو ارسال    کنندیم  یافت آنها در  یورزغرض

 نظارت.  ی عال یأتبه ه
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فعال   -۳ بر  و شهرستان  ها یأته  یتنظارت  تهران  و در  ها 

هر چه   یو آموزش آنها به منظور اجرا  یت و هدا  ییراهنما 

 قانون.  تریحصح

و   یقتحق  یها و گروه  ها یأته  ی اعضا   یتصالح   یبررس  -۴

 یا  یربه وز  یت عدم صالح  یارسال گزارش از موارد احتمال

 نظارت.  عالییأته یزمقام دستگاه متبوع و ن ین باالتر

نقطه  -۵ پنارائه  و  مراجع    ها یأته  یشنهادهای ظرها  به 

 . ها یأته  یت ها و بهبود فعالرفع اشکال یبرا ربط یذ

مربوط و ارسال   ها یأتماهانه از کار ه   ی هاگزارش   یهته  -۶

 ی آرا  یهنسخه از کل  یکنظارت، همراه با    یعال  یأتآنها به ه

 صادرشده به منظور: 

اطالع    یالزم برا  یاها دورهگزارش   یهو ته   یبند جمع  -الف

 .یربطمسئوالن ذ

در   یو کم  یفیاز نظر ک  ها یأتکار ه  یلو تحل  یهتجز  -ب

قانون بر اصالح   یقو دق   یحصح  یاز اجرا  یخصوص آثار نشا 

 .ییاجرا  یها دستگاه یانسان یرویبافت ن 

در موارد   ها یأته  ییصادر شده و راهنما   یآرا  یبررس  -ج

 لزوم. 

مربوط    یازهایرفع مشکالت و ن   یالزم برا  یگیریانجام پ  -۷

در   یلتسه  یبرا  هایأته  یو تدارکات  یانسان   یروین  ینبه تأم

 کار آنها.

تجز  یبررس  -۸ تحل  یهو  ه  یجهنت  یلو  در   ها یأتکار 

ها و آثار سازمان متبوع در تهران و شهرستان  یا وزارتخانه  

ارسال  تابع و    یها اداره   یطمح  یسازدر سالم  ها یت فعال   ینا

 یعال   یأتمقام دستگاه متبوع و ه  ینباالتر  یا   یر وز  یآن برا 

 ساله. یکشش ماهه و   یها نظارت در فاصله

مقام دستگاه متبوع    ین باالتر  یا   یربه وز  یشنهاددادن پ  -۹

ا ه  ییهاشعبه  یا شعبه    یجادجهت  مرکز    هایأتاز   یا در 

بعض   یلتعط  یا ها  استان بهاز شعبه  یکار  توجه  با  حجم ها 

به منظور پوشش مناسب    یواحدها  یانسان  یروین مربوط 

 تابع و وابسته. یواحدها یهدر کل

موضوع ماده   یندگاننما   یها در جلسه  یمحضور مستق   -۱۰

نقطه نظرها و   ینجهت اطالع از آخر  نامه،یینآ  ینا(  ۳۴)

 مربوط.  هاییأتهدر کار یشترهر چه ب یهماهنگ   ینتأم

ها در تماس  ینو تمرکز ا یعدالت دار  یوانارتباط با د -۱۱

 مزبور. یوان الزم با د  یهماهنگ  یجادمرکز، به منظور ا

با   یماده، دفتر  ینشده در ا  یاد   یفانجام وظا   یبرا  -تبصره

ها از دستگاه  یکدر هر    "ها یأته  یدفتر هماهنگ "عنوان  

 یندهنظر نما   زیرنامهیینآ  ینا(  ۲ماده )(  ۱مندرج در تبصره )

 .شودیم یجادا نامهیینآ  ینا( ۳۴موضوع ماده )

تجد  یبدو   هاییأته  یهکل  - ۳۶  ماده   یننظر، همچن  یدو 

  ینده مربوط مکلفند با نما   یها وابسته به دستگاه  یواحدها

 ( ماده  را    های یهمکارمتبوع،ها  دستگاه(  ۳۴موضوع  الزم 

 معمول دارند. 

  - قانون(  ۲۲موضوع ماده )  -"نظارت  یعال   یأته"  -۳۷  ماده 

نما  از  نفر  سه  از  )  یندگانمرکب  ماده   ین ا(  ۳۴موضوع 

پ  نامهیینآ ادار  یر دب  یشنهادبه  امور  سازمان   ویکل 

از   یندهنما   یکو    یرانوز  یأته  یبکشور و تصو  یاستخدام

قضا  ر  ییهقوه  ادار  یردب   ست یا به  امور  سازمان  و   یکل 

 . شودیم یلکشور تشک  یاستخدام

نظارت   ی عال  یأتکار ه  یمربوط به چگونگ   نامهیینآ  -تبصره

 . رسدیشده م یاد یأته یب به تصو

کل   های یأته  -۳۸  ماده  و  قانون   یهادستگاه  یهموضوع 

ه  ییاجرا با  مکلفند  هماهنگ  یعال   یأتکشور  و   ینظارت، 

 یار الزم را در اختالزم را معمول دارند و مدارک  هاییهمکار

 شده قرار دهند. یاد یأته

جهت   کنندهیدگیرس  ها یأته  یهکل  -۳۹  ماده  مکلفند 

و  یکه از طرف دفتر هماهنگ ی ها مخصوصصدور آرا از فرم

 یأت ه  یرخانهدب )  یبه تخلفات ادار  یدگی نظارت بر امر رس

 استفاده کنند.  شودیو ابالغ م یهنظارت( ته یعال 



 شناسنامه قانون|  ۳۷۲

ه  -۴۰  ماده  انحالل  صورت  ه  یأتدر   یعال   یأتتوسط 

باالتر اطالع  به  مراتب  مربوط   یننظارت،  دستگاه  مقام 

است حداکثر ظرف)  رسد یم مقام مزبور موظف  رو (  ۳۰و 

ها مربوط را اقدام و پرونده  یدجد   یأته  یلنسبت به تشک

 ارجاع کند. یأتبه آن ه یدگی جهت رس

اتهام  یدگی رس  یبرا   - ۴۱  ماده  پرونده   ی اعضا   یبه 

 ی عال  یأتقانون، ه(  ۲۲ماده )(  ۱موضوع تبصره )  هاییأته

کرده و   یینتعموجود را  ها یأتاز ه  یکینظارت حسب مورد  

ه آن  به  را  نظر  مورد  م   یأتپرونده  ه  کندیارجاع   یأتو 

 است. یدگی شده مکلف به رس یینتع

 مقررات  یر سا   - پنجم  فصل 

 یک نظر مکلفند هر ماه    یدو تجد  یبدو  هاییأته  - ۴۲  ماده 

گزارش فعال  یبار،  دارا  هاییت از  که  را  آرا   یخود    ی تعداد 

پرونده و  شده  رسصادر  تحت  طرح   یهاموضوعو  یدگیها 

  ینده صادر شده به نما   ینسخه از آرا  یک شده است، همراه با  

دهند.   ه در دستگاه متبوع ارائ  نامهیینآ  ینا  ۳۴موضوع ماده  

استان موظفند   یدنظرتجد  و  یبدو  هایأته مستقر در هر 

گزارش    یک از  را  یاد نسخه  را  به   یشده  استاندار  اطالع 

 مربوط ارسال کنند. یاستاندار

)  یاد  یمقرر  یبرقرار  -۴۳  ماده  ماده  در  قانون،  (  ۱۱شده 

تقاضا غ  یمستلزم  در  و  مستلزم   یا   یاب کارمند  او،  فوت 

قانون   ی تقاضا بررس  یو  ی وارث  از  پس  که  با   ویاست 

.  پذیرد ینظر مربوط انجام م   یدتجد   یأته   ییدو تأ   یصتشخ

( )(  ۵مالک  و  سابقه  زمان (  ۵۰سال  به  مربوط  سال سن 

 است. یصدور رأ

 یشتبار، وضع مع  یکنظر هر سال    یدتجد  یأته  -۱  تبصره

افراد را بررس  ینخانواده ا با توجه به نتا ک  یقبل   یجرده و 

شده،   یاد  مقررییشافزا  یا کاهش    یا نسبت به قطع    ی، بررس

رعا  تصم   یت با  مقرر  و   یمقتض  یمحداکثر  کرده  اتخاذ  را 

 . کندینظارت ارسال م   یعال یأتآن را به ه یگزارش

در مورد   یفهحقوق وظ  یمقررات مربوط به برقرار  -۲  تبصره

  یت رعا   یدبا   یزوراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل ن

 شود. 

نظارت،   یعال  یأت نظارت، ه  ی عال  یأته   یاعضا   -۴۴  ماده 

ادار  یدگیرس  هاییأته تخلفات  موضوع   یندگاننما  ی،به 

دفتر   یو کارکنان دفترها  نامهیینآ  ینا(  ۳۴ماده ) و  آنها 

رس  یبازرس  یهماهنگ  امر  بر  نظارت  تخلفات    یدگیو  به 

بازرس   یقتحق  یها گروه  یاعضا  ی،ادار  ی عال  یأته  یهاو 

مدت در  مشاغل    ینظارت  در  وظ  شدهیادکه   یفه انجام 

العاده شغل عالوه بر فوق  یالعاده شغل اضافاز فوق کنندیم

 یزانکه در هر حال م  شوند یبرخوردار م   %۵۰تا    یاستحقاق 

 . کندیتجاوز نم ( %۱۵۰از ) شدهیادالعاده شغل افراد فوق

و   یفالعاده مزبور با توجه به حجم وظا فوق  یزانم  -تبصره

پ  های یت مسئول با  شده  و    یشورا  یشنهادمحول  حقوق 

 . شودمییینتع یرانوز یأته  یب دستمزد و تصو

اسام  ها یأته  -۴۵  ماده  اعضا  ی موظفند  مشخصات   یو 

عل  یاصل تغ  البدلیو  طر  ییراتو  از  همواره  را   یق آنها 

)  یندگاننما  ماده    عالی یأتبه ه  نامهیینآ   ینا(  ۳۴موضوع 

 نظارت اعالم کنند.

نسخه از احکام   یک مکلفند    ینیکارگز  یها اداره  - ۴۶  ماده 

 ی، را که محکوم به بازنشستگ  ی مربوط به کارمندان  ینیکارگز

  شوند، یم  یدولتتاز خدما   یم انفصال دا  یا اخراج    ید،بازخر

 کشور ارسال کنند. یو استخدام یبه سازمان امور ادار

 نامه یب تصو  یگزین جا   نامهیب تصو  ینا   -۴۷  ماده 

 .شودیم ۱۳۷۳.۷.۱۶هـ مورخ ۲۷۵ت/۲۵۲۲۷.شماره

جمهور  ییسمعاون اول ر -یبی حب  حسن
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 ی به تخلفات ادار   یدگیدستورالعمل رس 

 کشور(   ی و استخدام  ی سازمان امور ادار   ۱۳۷۸/ ۸/ ۲۹مورخ    ۴۷۷۸۴/۱۱)بخشنامه شماره  

اجرا   یات به تجرب  عنایت   با  از  به   یدگیقانون رس  یحاصله 

آن، به منظور بهبود امر   یاجرائ  نامهینو آئ  یتخلفات ادار

ادار  یدگیرس تخلفات  نتا   یابیودست   یبه  بهتر   یجبه 

 یدگیکه رس  ینحوبه    ینامه فعل  یندرچارچوب قانون و آئ

رعا  با  اتهامات  متهم  یت به  شفاف   ین،حقوق  و    یت بادقت 

پذ  یشترب صورت  ممکن  زمان  حداقل  در  نها   یردو   یتاًو 

رابه دنبال    یبه تخلفات ادار  یدگی تر شدن نظام رسعادالنه

  ۴/۸/۱۳۷۸نظارت در جلسه مورخ    یعال   یأتداشته باشد، ه

پ تصو  یوستدستورالعمل  مراتب   یب را  کـه  است  نموده 

 گردد. یمفاد آن ابالغ م یجهت اجرا

 ی به تخلفات ادار یدگی رس دستورالعمل 

ادار  یدگیدستورالعمل رس  -۱  ماده  مشتمل   یبه تخلفات 

به   یدگیاست که درمقام رس  یبرمجموعه ضوابط ومقررات

به   یوصدور رأ  یدگیرس  یکارمند وچگونگ   یتخلفات ادار

 شود.  یکارگرفته م

عبارت است ازارتکاب اعمال وانضباط   یتخلف ادار  - ۲  ماده 

رس  یادار قانون  در  مذکور  موارد  به  منحصر  به   یدگیکه 

 یم تقس   یرباشد وبه دودسته قصور و تقص  یم  یتخلفات ادار

 شود: یم

کوتاهالف از  است  عبارت  قصور  درانجام   یرعمدی غ  ی( 

 محوله. یادار  یفوظا 

تقصب عمد  یر(  نقض  از  است  ومقررات   ینقوان  یعبارت 

 مربوط. 

ا  یادار  یفوظا   -۳  ماده  لحاظ  امور  یناز   یدستورالعمل 

انجام   به  ملزم  مستخدم  که  موجب    یارعایت است  به  آنها 

 یفوظا   یاشرح  یمقررات ودستورات و الزامات شغل  و  ینقوان

 .باشد یم

ا  -۴  ماده  رس  یندر  قانون  تخلفات   یدگیدستورالعمل  به 

به تخلفات   یدگیقانون رس  ینامه اجرائ  ین»قانون« آئ  یرادا

اجرائ  ین»آئ  یادار ه  «ینامه  تخلفات    یدگیرس  یأت و  به 

 شود. یم یدهنام «یأت»ه یادار

تخلف    یاچند  یک است که ارتکاب    یمتهم، کارمند   - ۵  ماده 

به او نسبت داده   یاحقوقی  یقیازجانب اشخاص حق  یادار

و و  شده  ودرجر   یأتدره  یپرونده  و   یبررس  یانمطرح 

 باشد. یدگی س

پرونده و  ی متخلف، کارمند  -۶  ماده  به لحاظ   یاست که 

قرار گرفته   یدگیموردرس  یأتتخلف دره  یاچند  یکارتکاب  

 ی کننده احرازم  یدگیرس  یأتاوتوسط ه  یاتخلفاتو تخلف  

 گردد.

است که ارتکاب   یاحقوقی   یقیشخص حق   ی،شاک  -۷  ماده 

رابه کارمند نسبت داده و موضوع راکتباً به   یاتخلفاتیتخلف  

 .متبوع کارمند اعالم نموده باشد یادستگاه یأته

کننده   یااعالماست که متهم    یعبارت ازامر  یل،دل  - ۸  ماده 

برا ازخود  یاتهام  به طورکتب   یا دفاع  تخلف  به آن   یاثبات 

 .یدنما  یاستناد م

 یاکواهی است که اظهارات    یقیشاهد، شخص حق   -۹  ماده 

اتهام    یااثبات    یبرا  یو رد    یا رد  در  آن   یا کمک  اثبات 

 ضرورت داشته باشد.

که کارمند    یومدارک  یلعبارت است ازدال  یه،دفاع  -۱۰  ماده 

 یاتهامات انتساب   یا اتهام    یارداو درمقام دفاع ازخود  یانماینده

 .یدنما  یکننده ارائه م  یدگی رس یأتکتباً به ه

 ها أتی ت هی در صالح   - فصل دوم

باه   یهاول  یدگیرس  -۱۱  ماده  متهم  کارمند  پرونده   یأتبه 

م   یبدو  مگردرمواردباشدیمربوط  مندرج    ی .  مقامات  که 
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رأساً   ۱۲درماده   ها   قانون  را   ی مجازات  مزبور  مقرردرماده 

م ماده    یندویامقاماتنما   یاعمال  قانون    ۱۷موضوع 

مقرردرماده مذکور    یزانبه م  یبت راکه مرتکب غ  یکارمندان 

 . یندشده اند اخراج نما 

 ی کننده به تخلفات ادار  یدگیرس  یأته  یینتع  -۱۲  ماده 

ه باه   یأتاعضاء  رس   یعال   یأتها  ومرجع  به   یدگینظارت 

ماده    یت بارعا   یرانمد   یهااتهام ازب  ینآئ   ۳۳مفاد   یننامه 

 موجوددردستگاه مربوط خواهد بود.  یبدو  یها  یأته

رس  یرشروعدرمواردز  یدنظرتجد   یأته  -۱۳  ماده   یدگی به 

 :یدنما  یم

رأ   ی : درمواردالف  یدنظرباشدقابل تجد  یبدو   یأته  یکه 

مقررقانون  مهلت  آن درخواست    یوکارمند ظرف  به  نسبت 

 .نماید یدنظرتجد

موارد موضوع قسمت اخب باتشخ  ۱۲ماده    یر:   یصقانون 

 مقامات واشخاص مذکور. یوموافقت کتب 

ادعاج بودن غ  یکارمند مبن   ی:  موضوع    ی، و   یبت برموجه 

 .قانون ۱۷ماده  ۱تبصره  

هد آراء  نقض  عدالت    یواند  یدنظرتوسطتجد  یها  یأت: 

 نظارت. یعال یاهیأت یادار

م  یأته  - ۱۴  ماده  صرفاً  مندرج   یها  تخلفات  به  توانند 

 یکی  یااعمالبرائت    یونسبت به اصدار رأ  یدگیدرقانون رس

 ی وحق صدور رأ  یندمقرردرقانون اقدام نما  ی ازمجازات ها 

استخدام  یااظهارنظرنسبت مذکور    یرازمواردغ حاالت   یبه 

  یان وجبران ضرروز  یمقررات استخدام   یاجرا  یانحوهکارمند  

 رند.راندا  یانشاء وصدوررأ  ی به جا

به کارمندان   یوانطباق اتهامات انتساب  یصتشخ  - ۱۵  ماده 

باه است که موضوع به آن   یأتیباتخلفات مندرج درقانون 

عل وچنانچه  است  شده  به   یرغمارجاع  پرونده،  ارجاع 

مندرج   یأته  یصتشخ تخلفات  ازمصادبق  اتهام  مربوط 

نبوده وپرونده رامختومه   یدگیبه رس  یازیدرقانون نباشد، ن

 ی نامه م  ینآئ  ۳۴موضوع ماده    یندهاطالع نما  هومراتب راب

 رساند.

رس  یدرموارد  - ۱۶  ماده  ارجاع  یگ  یدکه  پرونده  به   یبه 

به کارمند   یآنها نبوده واتهام انتساب  یتها درصالح   یأته

ازمصاد عموم  یقصرفاً  باشده  یجرائم  مربوط   یأت بوده 

 یق تا از آن طر  یدنما   یتگاه اعالم م دس  یمراتب رابه امورادار

 ارسال شود.   یدگیجهت رس  یقضائ صالحیبه مراجع ذ

تخلف    صرفاً  یدنظرتجد  یأته  -۱۷  ماده  که    یاتخلفاتیبه 

رس است،   یبدو  یدگیدرمرحله  قرارگرفته  موردحکم 

 . یدنما یم یدگیرس

رأ  -تبصره ازصدور  پس  کارمند   یبدو   یأته  یچنانچه 

بشود،   یدی به اعتراض مرتکب تخلف جد  یدگیتازمان رس

تخلف    یدگیرس   یتدرصالح  ،یدکارمندجد  یاتخلفاتبه 

ول  یم  یربطذ   یبدو  یأته که درمرحله   یدرصورت  یباشد 

رأ   یبدو   یأته  یدگیرس ازصدور    ،مذکور  یأته  یوقبل 

تواند   یم   یبدو   رددهیأتازمتهم گزارش گ  یدی تخلف جد

  یتبارعا  یقبل   تخلفات  یاتخلف    همزمان با  یدبه تخلف جد 

 . یدنما  یدگی پرونده رس یکدر  یدگیرس یرمراحلس

 یدگی شروع به رس  - سوم  فصل 

  یت درصورت شکا   یاتجدیدنظر  یبدو   ی ها   یأته  -۱۸  ماده 

مردم    یااعالم رجوع،  ارباب  از  اعم  کارمندان،    یااشخاص 

ادار  یران، مد ه  ی،سرپرستان  نظارت،   یعال  یأتبازرسان 

مواد   در  مندرج  واشخاص  دفاتر   ۱۷و    ۱۲مقامات  قانون، 

کل کشور   یسازمان بازرس  یات،به شکا   یو پاسخگوئ  ی بازرس

 ی عدالت ادار  یوانتوسط د  ینقض رأ  درموارد  ینو همچن

رس  یعال  یاهیأت  به  شروع  مورد   یم  یدگینظارت حسب 

 . یندنما 

ادار  یت رعا   -۱  تبصره مراتب  به   یسلسله  تخلف  دراعالم 

 . یست الزم ن یأته

شاک  -۲  تیصره رس   یا   یانصراف  مانع  کننده،    یدگیاعالم 

 نخواهد بود.  یأته
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 ی دگینحوه رس  - چهارم  فصل 

وبه   یأته  -۱۹  ماده  رامشخصاً  اتهام  موارد  موظفند  ها 

روز مهلت    ۱۰ابالغ    یختار  از  به کارمند ابالغ و  یصورت کتب

درفرم ابالغ   صراحتاً  یدامر با   ینا.ینددفاع آنها منظورنما   یبرا

 گردد.  یدق

کارمند   ی کننده درصورت تقاضا  یدگیرس  یأته  -۱  تبصره

اسناد   یانماینده ازدفاتر  وکالتنامه  داشتن  دست  در  )با  او 

با یرسم رادراخت  ید (  الزم  قراردهد.   ی و  یار مدارک 

اسناد   تش   بندی طبقهدرخصوص  مناط   یأته  یصخشده 

 عمل خواهد بود.

متهم    -۲  تبصره  به   یم  ی و  یانمایندهکارمند  تواند 

  یدمهلت تمد  یمربوط تقاضا  یأتخودازه  یهمنظورارائه دفاع 

ودرهرحال    یأت باه  یمتصم  اتخاذ  مورد  یندرا.یدنما  است 

 روز تجاوزنخواهدکرد. ۵از یدمدت تمد

فارس   یدبا   یهدفاع  -۲۰  ماده  وحاو   یبازبان  شده   ینوشته 

 : یرباشدنکات ز

 ی ( نام ونام خانوادگالف

 اقامتگاه شخص ین( آخر ب

ومواردج ادلّه  ذکر  برا  ی (  متهم  اتهام    یکه   یااتهاماترد 

 الزم دارد ی انتساب

 مدارک مورد استناد یر( تصاو د

 ه( امضاء.

درا  یاددرموارد    -تبصره نقا  ینشده  چنانچه   یصی ماده 

حداکثر ظرف ده روز   یبه طورکتب   یأته  ،وجودداشته باشد

ابالغ به مدت پنج روز   یخبه متهم ابالغ وازتار  ، وصول  یخازتار

. عدم رفع یدرا رفع نما   یصدهد تانقا   یبه اومهلت م  یگرد

  یهدفاع  یمتقد  یاعدمشده    یادتوسط متهم درمدت    یصنقا

 نخواهد بود.  یو صدور رأ یدگی درمهلت مقرر مانع رس

 ی دفاع حضور   یمستخدم برا   ی درصورت تقاضا  -۲۱  ماده 

و  یبرا  یأته  یاتشخیصو است   یأته  ، یحضور  موظف 

رس  یختار کتب  یدگی ومحل  طور  متهم    یرابه  اطالع  به 

 برساند. یو یانماینده

 ینشود که فاصله ب  ینمع  یطور  یدوقت جلسه با   -تبصره

ابالغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه کمتر ازسه 

 روز نباشد.

دره   یدرموارد  - ۲۲  ماده  اخذتوض  یأتکه    ، یحاتجهت 

 یحضوراعالم کننده اتهام راالزم بداند بدون حضور متهم ازو

تواند    ی درصورت لزوم م  یأتدعوت به عمل خواهد آوردوه 

 . یدراازاعالم کننده درخواست نما  یازمدارک موردن 

 ل ی به دال  ی دگ یرس  - پنجم  فصل 

بنابرا  -۲۳  ماده  است.  برائت  بر  پرونده   یناصل  چنانچه 

دره رس  یأتکارمند  با  یدگیتحت  اقامه   یقازطر  یدباشد 

مقررات مربوط    یت به آنها و رعا   یدگیمستند و رس  یلدال

و بودن  به   یرایندرغ  .احرازگردد  یمتخلف  حکم  صورت 

 برائت کارمند صادرخواهد شد.

کارمند  - ۲۴  ماده  تخلف    یهرگاه  وقوع   یاتخلفاتاقراربه 

.  یست ثبوت آن الزم ن  یبرا  یگر د  یلدل  ید،مقرردرقانون نما 

ا موضوع  ازشفاه  یناقرار  اعم   .است   یوکتب   ی ماده 

وقت   یاقرارشفاه جر  یاست  در  درجلسه    یدگیرس  یانکه 

آ  یأته عمل  درصورت  کتبی  و  یدبه  در    یاست   یکی که 

ه  رمندکا   یادفاعیهازاسناد   به   یأت به  باشد.  شده  اظهار 

به امضاء اقرارکننده   یدبا  یوشفاه  یاقراراعم ازکتب  یب هرترت

 باشد.  یدهرس

 وروشن باشد. یحصر یداقراربا  -۱  تبصره

به عنوان   یناجبار و اکراه به اقرارممنوع ومرتکب  -۲  تبصره

 خواهند شد. یمعرف یأتمتهم به ه

که مربوط به موردتخلف   یااطالعاتیهرگاه اسناد    -۲۵  ماده 

درواحدها   ی انتساب دولت  یاست  کارمند    یدستگاه  متبوع 

  یا  یها شهردار  یا ها    یابانک  یدولت  یها   یاسایردستگاه

اسالم  ینهادها باسرما  یمؤسسات   یا   یانقالب  دولت    یه که 

تواند آنها   یم  یأتشوند موجود باشد ه  یو اداره م  یستأس
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م نما   طالبهرا  مطالعه  و  و دستگاه    یدو مالحظه  واحدها  و 

 یازمربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد ن  یها 

 درخواست کننده ارسال کنند.  یأترا به ه

شده،   بندیطبقهاسناد ومدارک محرمانه و  یل تحو  -تبصره

 هد بود. تابع مقررات وضوابط مربوط خوا

  ین ا  ۲۵عدم اعالم پاسخ مراجع مذکور در ماده    - ۲۶  ماده 

 یدگیتوقف رس  ی برا  یماه موجب   ۲دستورالعمل ظرف مدت  

 نخواهد بود. یو عدم صدور رأ

 ی خودبرا   یادفاعیه یدگیرس ینهرگاه متهم درح  -۲۷  ماده 

  یاهیأت  یدوقوع تخلف تقاضا نما   یاتهام باچگونگ  یاایضاحرد  

خودرادراخت اطالعات  شهود  که  بداند   یأته  یار الزم 

ه به  آنان  استماع   یأتقراردهند.  شان  اظهارات  و  دعوت 

برا  عدم حضور  درصورت  برا   یخواهد شد.   ی ادا  یباردوم 

 گردند.  یم وتشهادت دع

به طور جداگانه    ینازشهودومطلع  یکازهر  یأته  -۱  تبصره

و اظهارات آنها در    یدنما  یم  یقو بدون حضور متهم تحق

ع جلسه  ق  یناً همان  صورتجلسه  امضاء   یددر  وبه 

 رسد. یاظهارکنندگان م

ادا  ی نم  یأته  -۲  تبصره واداربه  را  شاهد  زور  به   ی تواند 

نما  شاهد    یدشهادت  از   یا وچنانچه  بعد  حضور  از  مطلع 

دوم   صورت    یا احضار  در  نما اظهار  امتناع    ین ا  ید،حضور 

 شود.  یحذف م یدگیمرحله ازرس

بررس  یأته  - ۲۸  ماده  دال  یدگیعالوه  مورداستناد   یلبه 

 یابیدست  یکه برا  یااقدامی  یقهرگونه تحق  ،یاشاکیمتهم  

 اتهام الزم باشد به عمل خواهد آورد. ینهدرزم  یقت به حق

 یها   یانجام بررس   ،یلدال   یبه منظور جمع آور   -۲۹  ماده 

اتهام  یلتکم  ،الزم آن جهت طرح   یوآماده ساز  یپرونده 

م  یأته  یأت،دره ازگروه    یها    یقتحق  یها   یاگروهتوانند 

گروه و حدود    یاعضا  یط. نحوه انتخاب، شراینداستفاده نما 

مقرردر قانون   یب به ترت  یقتحق  یگروه ها   یت صالح  یطهوح

اجرائ  آئین و   ه  ینامه  استفاده  عدم  است.  ازگروه   یأتآن 

نخواهد   یواصداررأ  یبه پرونده ارجاع   یدگیمانع رس   یقتحق

 بود. 

رس -۳۰  ماده  تشخ  یدگیهرگاه  به  کارمند  اتهام   یصبه 

 یکننده مستلزم استفاده از نظر کارشناس  یدگی رس  یأته

کارشناس  ،باشد به  م   یمورد  وه  یارجاع   یندرا  یأت شود 

نظرکارشناس  یلقب برا  یموارد  مدنظر  و  توجه  مورد   یرا 

 قرارخواهد داد. یصدور رأ

 ی که دارا    ی کسان  ینکارشناس راازب  یدبا   یأته  -۱  تبصره

 . یددررشته مربوط به موضع است انتخاب نما  یت صالح

 یأتکارشناس موظف است درمدت مقرر که ه  -۲  تبصره

دارد   یمتقد  یأتبه ه  ی کند نظرخودرابه طورکتب  یم  یینتع

ا ازامور  ینکهمگر  مدت   یموضع  درآن  اظهارنظر  که  باشد 

ایسرنباشدم در  تقاضا   ین.  به  ه  یصورت   یأت کارشناس، 

کند.   یوبه کارشناس اعالم م   یینراتع  یگریمهلت مناسب د

 باشد. یحصر یدکارشناس با  رنظردر هرحال اظها

شکا   یدرصورت  -۳۱  ماده  نبوده   ی واقع  ی شاک  تی که 

دره  یدگیرس  یانودرجر  به   یتبرئه گردد، شاک  یأتمتهم 

دراجرا متخلف  موردتعق  ۸ماده    ۴بند    یعنوان    یبقانون 

 قرارخواهد گرفت.

 ی دگیمدت رس   - ششم  فصل 

پرونده جهت طرح   یلوتکم  یمقدمات  یقاتتحق   - ۳۲  ماده 

 مدت ممکنه انجام شود.   ینودرکوتاه تر  یعسر  یدبا   یأت دره

به پرونده متهم   یأتهر ه  یدگیحداکثر مدت رس  - ۳۳  ماده 

اعالم اتهام تا زمان صدور   یا وصول پرونده    یا ارجاع    یخاز تار

الزم را   یبات ها موظفند ترت  یأتباشد و ه  یسه ماه م  یرأ

 . ینداتخاذ نما ینهزم یندر ا

رس  -۱  تبصره که  خاص  موارد  مدت   یازمندن  یدگی در 

ماده    ینماه به مهلت مقرر درا  یکباشد حداکثر    یشتریب

م لکن درا  یافزوده  وادله الزم   یلقب  ینگردد  مواردمراتب 

نامه   ینآئ  ۳۴موضوع ماده    یندهحسب موردبه اطالع نما   یدبا 

 برسد.  یاجرائ
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رس  -۲  تبصره  مقرر   یأته  یدگی عدم  درمهلت  ها 

ماده    یانگارسهل اساس  بر  موضوع  و  شده   ۲۲محسوب 

 خواهد بود. یگیریقانون قابل پ

رس  یختار  -۳  تبصره تخلفات  یدگیشروع  ازطر  یبه   یق که 

گردد از   ینامه واصل م  ینآئ  ینا  ۴۹صندوق موضوع ماده  

 ها خواهد بود یأتزمان ثبت در دفاتر ه

پرونده  -۳۴  ماده  مورد  فورهایی  در  باشد    یتکه  داشته 

سازمان   یکه به دنبال گزارش ها   یهائ  یدگیرس  ینهمچن

 یات به شکا   یپاسخگوئ  و  یبازرس  دفاتر  یا کل کشور    ی بازرس

موظف است خارج از نوبت به آنها   یأته  یردگ  یصورت م

 .یدالزم راصادرنما یرأ نموده و یدگیرس

غ  یت فور   یصتشخ  -تبصره در  سازمان   یرامر  اعالمات  از 

  ینده با نما   یربطمقام دستگاه ذ  ینکل کشور با باالتر  ی بازرس

 باشد. یم ینامه اجرائ ینآئ ۳۴موضوع ماده 

 ی به تخلفات ادار   یدگیراکه قانون رس  یمواعد  - ۳۵  ماده 

نموده است   ییندستورالعمل تع  یااینآن    ینامه اجرائ  یاآئین

تعط باروز  موعد مصادف  آخر  روز  باشد    یلچنانچه  ادارات 

خواهد   یلبعد ازتعط  یادار   یروز کار   ینروز آخر موعد، اول

 بود. 

مقرر، روز ابالغ واعالم جزء   یدراحتساب مهلت ها  -۳۶  ماده 

 شود.  یمدت محسوب نم

 صادره   ی قطع ی رأ   ی ا اجرای  ی دگ ی توقف رس  - هفتم   فصل 

  یوصدور رأ  یدگیمتهم موجب توقف رسفوت    -۳۷  ماده 

 گردد. یم

 یدنظرفوت هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجد  - ۳۸  ماده 

فوت   یخاز تار ی و یپرونده مختومه و حالت استخدام یدنما 

 یبدو   یأته  یگردد و رأ   یبرم  یبه حالت قبل از صدور رأ

 نخواهد داشت. یو  یت در وضع یریتأث یچگونهه

ازحالت    یکارمند متخلف درحالت که    یدرصورت  - ۳۹  ماده 

اجرا  یاستخدام  یها  درباره    یقطع   یرأ  یفور  یباشد که 

نظارت گزارش شده    یعال   یأتممکن نباشد، مراتب به ه   یو

 به محض حصول امکان اجراخواهد شد.   یزصادرشده ن  یورأ

صورت  - ۴۰  ماده  مجازات   یدر  تحمل  درطول  کارمند  که 

قانون فوت شود   ۹ماده    "ز  "،  "و"، "د"  ،"ج"  یبندها  یها 

ها  مجازات  حالت   یاد  ی اعمال  و  شده  متوقف  شده 

تع  یاستخدام از  قبل  حالت  به  فوت  اززمان   یینکارمند 

 شود.  یمجازات اعاده م

وراث کارمندان موضوع   یفهدر احتساب حقوق وظ  -تبصره

 اعمال شده منظور نخواهد شد. ی مجازات ها  ،ماده ینا

 ی صدور رأ  - هشتم   فصل 

رأ  - ۴۱  ماده  صدور  و  ازرس  یأته  یانشاء   یدگی پس 

به   یدو با   یردگ  ی متهم صورت م  یابجلسه و در غ  یندرآخر

 برسد. یأتامضاء اعضاء ه

با   یرأ   - ۴۲  ماده  مستندات    ،یلدال  یحاو   یدصادره 

رأ  یوموادقانون آنها  براساس  باشد.   یکه  است،  صادرشده 

 ی پژوهش بودن رأ   یاقابل  یها موظفند قطع  یأته  ینهمچن

درج   یرا در ورقه رأ  یدنظر درخواست تجد  یافتومحل در

 . یندنما 

مخففه مجازات محسوب   یفیاتموارد قصور ازک  -۴۳  ماده 

 خواهد شد.

 یرقطعی غ  یبه آرا  یدترنسبت اعمال مجازات شد  - ۴۴  ماده 

عدالت    یواننقض شده توسط د  یآرا  یا   یبدو   یها   یأته

مجازنم  ی عال  یاهیأت   یادار آنکه   ینظارت  مگر  باشد 

 ی شده قبل   یاز موارد بررس  یرغ   یدمدارک جد  یا مستندات  

 . یدمجدد به دست آ یها  یدگیدررس

در   یأته  یقطع  یآرا  ییرتغ  یا اصالح    -۴۵  ماده  ها صرفاً 

 باشد: یم  یرامکان پذ یرموارد ز

آراء   یت به اکثر  یصادرکننده رأ  یأتکه ه  ی ( درمواردالف

 ی قانون   یندهد که مفاد حکم صادرشده ازنظر مواز  یصتشخ

 باشد ی( مخدوش میماهو یا  ی)به لحاظ شکل 



 شناسنامه قانون|  ۳۷۸

عنوان  ب کارمند  تخلف  هرگاه  مندرج    یمازجرا  یکی( 

 ی داشته باشد و مرجع قضائ  یزران  یدرقانون مجازات اسالم

و برائت  آراء    تیبااکثر  یأتوه   یدراصادرنما  یحکم 

 خودداشته باشد.  یرأ  یاتغییرنظربراصالح 

 ین الف وب ا  ی درهرصورت درمواردمندرج دربندها   -تبصره

 باشد. یدهنظارت رس ی عال یأته ییدبه تأ یدماده با 

 یا ابطال رأ ی نقض   - نهم  فصل 

ز  یأته  یآراء قطع  یاابطالنقض    - ۴۶  ماده   یر ها درموارد 

 متصور است: 

مندرج    یلآن به دال  یاز اعضا   یکی  یا   یأتکه ه  ی( مواردالف

صالح  ۷درماده   رأ  یدگی رس  یت قانون،  نداشته   یوصدور 

 باشد.

اعضا ب شرا  یأته   ی(  واجد  درماده    یطها  قانون   ۶مقرر 

 نبوده باشند. 

رأج مدارک  یأته  ی (  و  اسناد  به  پس   یمستند  که  باشد 

 بودن انها ثابت شده باشد. یازصدورجعل

 یلکه دل  یدبه دست آ  یاسناد ومدارک  ی،( پس ازصدور رأد

کننده    یتحقان ثابت   یگناهیب  یا درخواست  و  باشد  متهم 

 یا مکتوم    یدگیرس  یانشده درجر  یادشود اسناد ومدارک  

کننده   یدگیرس   یأته   یا متهم    یاردر اخت  یا مغفول مانده و  

 نبوده است. 

 ی قانون، آراء قطع ۲۱ماده  یدراجرا یعدالت ادار یوان( ده

 . یدها رانقض نما  یأتتوسط ه صادره 

قانون    یت نظارت به لحاظ عدم رعا   یعال   یأتکه ه   ی( مواردو

مجرمانه   یاثبوتقانون    یدراجرا  یضتبع  یااعمال  غرض 

صالحه در مورد آراء صادره )موضوع   یمرجع قضائ  یقازطر

 ی که بنابه مصالح   یگریموارد د  یا قانون(    ۲۲ماده    ۲تبصره  

 دهد. یصتشخ ی ضرور

رأز صادرشده    یأته  ی(  مقرر  مهلت  و  ازمواعد  خارج  در 

 باشد.

 ی م   یاابطالنقض    یکه آراء قطع  یموارد  یهدرکل  -۱  تبصره

 ی م  یینکه حسب مقررات تع  یأتیگردد پرونده متهم دره

 قرارخواهد گرفت. یوصدور رأ یدگیشود مجدداً موردرس

تواند درخصوص پرونده   ینظارت م  ی عال  یأته  -۲  تبصره

 . یدوموضوع رامختومه اعالم نما   یدگیساً رسمطروحه رأ   یها 

 مقررات  یر سا  - دهم   فصل 

  ی قطع  یابالغ رأ  یخازتار  یرأ  یاجرا  یخ آثار و تار  -۴۷  ماده 

 یو  یاستخدام  یت باشد و تا آن زمان وضع  یبه کارمند م

قوان در   ینحسب  آنکه  مگر  بود  خواهد  مربوط  ومقررات 

آن آماده به خدمت شده   ۳قانون وتبصره    ۱۳ماده    یاجرا

 شده باشد. یبت تخلف غ یامرتکب 

 یت موظفند پرونده ووضع  یدنظرتجد  ی ها   یأته  - ۴۸  ماده 

دراجرا  یافراد  یشتیمع تقاضا  ۱۱ماده    یراکه    ی قانون 

بررس  یم   یمستمر    ی برقرار ودرصورت   یکنند،  نموده 

برقرار  یطواجدشرا به  نسبت  اقدام   ی مقرر  یبودن  مذکور 

 . یندنما 

ها   یکهر  - ۴۹  ماده  وشرکت  مؤسسات  ها،   ی ازوزارتخانه 

ها   ی دولت درکل  یودستگاه  مکلفند  قانون   یه مشمول 

موجودخود که محل مراجعه مردم وارباب   ی ساختمان ها 

م  خاص  یرجوع  صندوق  آنان   یباشد،  تخلف  اعالم  جهت 

الزم رادرخصوص محل مراجعه   یها   یه واطالع  یندصب نما ن

به تخلفات    یدگیو رس  ریافت د  یوافراد پاسخگو و چگونگ

د درمعرض  ومردم  رجوع  ا  یدارباب  قراردهند.   ین آنان 

ا هفته  ها  شکوائ   یأته  یکبارتوسط  یصندوق  و  ها   یهباز 

 قرارخواهد گرفت. یمورد بررس

ونشان  یاتشکا  -  تبصره نام  قابل   یشاک   یوامضا  ی فاقد 

 نخواهد بود. یدگیرس

اجرا هایی  به پرونده  یدگیرس  -۵۰  ماده  از   ینا  یکه قبل 

  یا نشده    یدگیها ارجاع وبه آنها رس  یأتدستورالعمل به ه

رس  دست  ترت   یدگیدر  به  ا  یب است  در   ینمقرر 

 دستورالعمل صورت خواهد گرفت. 

https://shenasname.ir/
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بر    این مشتمل  و    ۵۰دستورالعمل  در    ۲۳ماده  تبصره 

چهلم  یستدو مورخ    ینو    یعال  یأت ه  ۴/۸/۱۳۷۸جلسه 

ها الزم االجرا   یأته  یهکل  یشده است، و برا  یب نظارت تصو

 باشد. یم

 نظارت  ی عال یأته یسسازمان و رئ دبیرکل 

 

 بر رسیدگی به تخلفات اداری   نظارت  یعال   یأتنامه ه   یین آ

 یأت ه  یر نظارت به دعوت دب  ی عال  یأتجلسات ه  -۱  ماده 

 شود. یم یل تشک

با حضور حداقل سه    ی عال  یأتجلسات ه  -۲  ماده  نظارت 

از اعضا رسم با نظر   یماتکند و تصم  یم  یداپ  یت نفر  آن 

حاضر در جلسه معتبر خواهد    ی نفر از اعضا   ۳  یت موافق اکثر

 بود. 

اعضا  یک  -۳  ماده  از  نا   یأته  ینفر  عنوان   ییسر  یببه 

جلسات را برگزار   یأته  ییسر  یابشود تا در غ  یانتخاب م

 . یدو اداره نما 

 یدگی و نظارت بر امر رس  یبازرس  ی،دفتر هماهنگ   -۴  ماده 

ادار تخلفات  دب  ی،به  عنوان  نظارت   یعال   یأته  یرخانهبه 

دفتر   ینا  یقنظارت از طر  یعال   یأته   یکارها   یهبوده و کل

 گردد. یاجرا م

دب  یرکلمد  -تبصره عنوان  به  مزبور   ی عال   یأته  یردفتر 

 نظارت در جلسات حضور خواهد داشت.

در   یعال  یأته  یرخانهدب  -۵  ماده  است  موظف  نظارت، 

رعا  عدم  موارد  مشاهده  رس  یت صورت  به   یدگیقانون 

 یمشابه در دستگاه ها   یو مقررات انضباط  یتخلفات ادار

قانون رس ادار  یدگیمشمول  تبع  ی،به تخلفات    یض اعمال 

کم   یزمربوط و ن  یمقررات انضباط  یا قانون مذکور    یدر اجرا

امر رس  یکار ادار  یدگی در    یت عدم رعا   یا و    یبه تخلفات 

پ ضمن  آرا،  صدور  در  قانون  یگیریقانون  برخورد  با   یو 

 ی عال   یأتالزم را جهت طرح در ه  یگزارش ها  ین،تخلفم

 .یدو ارائه نما  یهنظارت ته

اجرا  -۶  ماده  رس  ۲۴ماده    یدر  تخلفات   یدگیقانون  به 

 یشنهادپ  یدبا   یبه تخلفات ادار  یدگیرس  یها   یأته  یادار

مخدوش بودن  یصآراء خود را پس از تشخ  ییرتغ یا اصالح 

و ارائه مدرک و   یلمذکور با ذکر دل  یها  یأتتوسط ه  یرأ

ربط به   ی دستگاه ذ   یمسئول هماهنگ   یقسوابق امر از طر

تا در دستور کار   یندنما   یمنظارت تسل  یعال  یأته هیرخان دب

 شود.  یمنظارت قرار گرفته و اخذ تصم یعال یأته

از ه  یت شکا   -۷  ماده  آراء صادره  به  نسبت   یأت کارمندان 

ادار  یدگی رس  یها  تخلفات  دب  یبه   ی عال   یأته  یرخانهدر 

  یا و چنانچه لغو، اصالح    یردگ  یقرار م  ینظارت مورد بررس

نظارت    یعال  یأتآراء ضرورت داشته باشد مراتب به ه  ییرتغ

غ  یشنهادپ در  شد.  قوان  ینا  یرخواهد  طبق  و   ینصورت 

 مقررات عمل خواهد شد.

  یس رئ  یا  یکه حضور مسئول هماهنگ  یدر مواقع  -۸  ماده 

بررس  یشاک  یا   یأته باشد،    یدر  داشته  ضرورت  پرونده 

نظارت از آنان دعوت به عمل خواهد    یعال   یأته  یرخانهدب

آورد و پس از استماع نظرات آنان گزارش الزم را همراه با 

 یعال   یأتبه ه  یممدارک و مستندات مربوط جهت اخذ تصم

 نظارت ارائه خواهد نمود.

 یق نظارت موظف است از طر  ی عال  یأته  یرخانهدب  - ۹  ماده 

به   یدگی)قانون رس  ۲۲ماده    ۳خود موضوع تبصره    ینبازرس

ادار کلیتخلفات  در  ها  یه(  کارمندان    یدستگاه  مشمول، 

برا مورد  حسب  را  به    یدگیرس  یمتخلف  آنها  پرونده  به 

 یأترا مستمراً به ه  یجهنموده و نت  یمربوط معرف  یها   یأته

 . یدنظارت گزارش نما  یعال 
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نظارت   ی عال   یأته  یصادره از سو  یبخشنامه ها  - ۱۰  ماده 

نامه   یینقانون و آ  ینحوه اجرا  یهو توج  یینکه به منظور تب

ها الزم   یأته  یهکل  یشود برا   یو ابالغ م  یهآن ته  ییاجرا

 االتباع است. 

ه   یینآ  ینا  یبعد  ییراتتغ  -۱۱  ماده  با   یعال   أتینامه 

 نظارت خواهد بود. 

 یعال  یأته  ۰۳/۱۳۷۳/ ۱۲نامه فوق در جلسه مورخ    آیین

قانون    یینامه اجرا  یینآ  ۳۷نظارت و به استناد تبصره ماده  

  یبتبصره تصو  ۱ماده و    ۱۱در    یبه تخلفات ادار  یدگیرس

. یدگرد

 

 ( ه ییس قوه قضا ییاز آن )بخشنامه ر  ی ر یشگ ی کارمندان و پران و  ی مد ی ف قانون ی دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظا

کصد و پنجاه و ششم  ی دوم و سوم اصل    یها بند  یدر اجرا

اساس سیا  یاسالم  یجمهور   یقانون   ی کل  یهااست ی ران، 

کل کشور با اصالحات    یل سازمان بازرسینظام، قانون تشک

حفظ حقوق ه در  ییقوه قضا   یفه قانونیو وظ  یو الحاقات بعد 

ن و با توجه به احکام ی قوان  یعامه و نظارت بر حسن اجرا 

مواد   در  مد   ۹۲و    ۹۱،  ۹۰مقرر  خدمات یریقانون  ت 

ران و سرپرستان بالفصل در یکه مد  ۱۳۸۶، مصوب  ی کشور 

را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط   ییاجرا  یها دستگاه

وظا  انجام  در  کارمندان خود  به ی سالم  و موظف  ف محوله 

ت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از ی ا رع

میفعل   فعل  ترک  ایا  لحاظ  با  و  وظا نیداند  ترک  ف  یکه 

و سهلیمد  یقانون اهمال  و  اجرا  یانگار ران  و   یدر  قانون 

،  ی در حوزه تحت تصد  یم و تخلفات ارتکابیعدم اعالم جرا 

مسئول قانون ی موجب  نحوه   یت  دستورالعمل   « است،  آنان 

وظا مق ترک  با  قانونی ابله  و  یمد   یف  کارمندان  و  ران 

 است.  یاز آن« به شرح مواد آت یر یشگیپ

ران و  ی مد ی ف قانون ی دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظا

 از آن   ی ری شگی کارمندان و پ 

ن نامه به شرح  یین آی به کار رفته در ا  یواژگان اصل  - ۱ماده  

 باشد: یر میز

 کل کشور.  یسازمان: سازمان بازرس  -الف

تشک  -ب قانون  بازرسیقانون:  سازمان  با   ی ل  کشور  کل 

 . یاصالحات و الحاقات بعد

آ   -پ دادرسیی قانون  آ یفری ک  ین  قانون  دادرسیی:   ی ن 

 . یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۳۹۲، مصوب ی فریک

پ  -ت و  نظارت  دستورالعمل  حقوق   ی ریگیدستورالعمل: 

 .۱۳۹۷/ ۳/۱۱عامه مصوب  

عموم  -ث دادستان  انقالب   یدادستان/دادستانها:  و 

قضاتشهرستان و  وظا   یها  دادگاه یکه  در  را  دادستان  ف 

 بخش برعهده دارند. 

اجرا  -۲ماده   ز  یدر  اقدامات  را معمول یقانون، سازمان  ر 

 دارد:یم

از وقوع جرم و تخلف و   یریشگی نه پی م فراهم آوردن ز  -الف

با    ۱۱بند ج ماده    ی، در اجرا ی ان احتمالیسوء جر قانون، 

و تعامل   یبخش یو آگاه  ی رسانل اطالعیاز قب  یانجام اقدامات

 ی نظارت  ی هاو ارائه گزارش   ییاجرا  یهابا مسؤوالن دستگاه

 هشدار دهنده و به هنگام. 

تا حصول   یریگیربط و پ  یذ  ییاعالم به مراجع قضا   -ب

اجرا ینت در  ماده    یجه  صورت  ۱۰تبصره  در  که   یقانون، 

برا  یهاشنهادیپ تکرار   یر یجلوگ  یسازمان  وقوع جرم،  از 

ها موجب آن  یان امور باشد و عدم اجرایا سوء جریتخلف  

انجام آن   ی رقانونی انجام عمل غ از  شود و مسؤول مربوطه 

 د.ی ما استنکاف ن

، ی فه قانونیوظ  ی فایبه صورت فوق العاده و ا  یدگیرس   -پ

الف و   یهاف مذکور در بندی در صورت مواجهه با ترک وظا 
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ماده   در صورتیا  ۳ب  دستورالعمل،  وظا   ین  ترک  ف  یکه 

و    ی قانون بوده  تلقی واجد جنبه مجرمانه  تخلف  و    یا  شود 

تا حصول   یر یگیربط در اسرع وقت و پیاعالم به مراجع ذ

 جه.ینت

و   یانات اداریها و سوء جر ییاعالم موارد تخلف و نارسا  -ت

ک از مقامات مذکور در بند  یاز ترک فعل به هر  یناش  یمال

جه، و در صورت یتا حصول نت  یریگی قانون و پ  ۲ج ماده  

تمه نمودن  فراهم  جلوگیاقتضا،  جهت  الزم  از    یری دات 

 ۱۰بر تبصره ماده  در صورت تکرار برا  یتخلف و اقدام قانون

 قانون. 

در صورت عدم اقدام به موقع   ییتذکر به دستگاه اجرا  -ث

ع حقوق ییدر موارد تض  ییدر مراجع قضا   یجهت اقامه دعو 

ب  منافع  و  نت ت یعامه  اعالم  و  اقدامات ی المال  گزارش  و  جه 

 انجام شده به دادستان کل کشور. 

جبران   -ج درخواست  جهت  مربوط  دادستان  به  اعالم 

در   ینه دادرسیت از دادگاه صالح بدون پرداخت هز خسار

ماده  یتبصره    یاجرا صورت   ۲ک  در  دستگاه   یقانون،  که 

به   یظرف مدت متعارف اقدام الزم جهت اقامه دعو   ییاجرا

  ی ا حقوق عمومی  یجه بر اموال دولتیاورد و در نتیعمل ن

و   شود  وارد  تضیخسارت  موجب  آنییا  ضمناً ع  شود؛  ها 

قابل مطالبه   شود،  کشف  که  زمان  هر  در  وارده  خسارات 

ت و مرور ی مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئول

 شود. یزمان نم 

ذ   -چ مقامات  به  الزم  موارد  یهشدار  در  عدم   یربط  که 

ا حادثه  یها احتمال بروز خطر  دستگاه  یف قانونیانجام وظا 

 ن یت موازی در اثر عدم رعا   یا ورود خسارت به منابع عموم ی

جه،  یتا حصول نت  یریگ ی شود و پ  یو مقررات و نظامات دولت

قانون مقررات  ماده  ی برابر  مانند  شهردار  ۵۵،  با   یقانون 

بعد  الحاقات  و  تبصره  یاصالحات  ماده    ۲ماده    ۴،   ۴۶و 

پاک   یقانون هوا   ۶ماده    ۳ع عادالنه آب، تبصره  یقانون توز

ماده  ۱۳۹۶مصوب   مصوب    ۱۵،  خاک  از  حفاظت  قانون 

مد   ۲۱ماده    ، ۱۳۹۸ مصوب  یریقانون  کشور  بحران  ت 

تبصره  ۱۳۹۸ نظام   ۲ماده    ۲،  اخاللگران  مجازات  قانون 

ن یقانون مبارزه با تام  ۳، ماده  ۱۳۶۹کشور مصوب    یاقتصاد 

مصوب  یترور  یمال ماده  ۱۳۹۴سم  با    ۷،  مبارزه  قانون 

قانون   ۳۸، ماده  یبا اصالحات بعد   ۱۳۸۶مصوب    ییپولشو 

با قاچاق کاال ارز مصوب    مبارزه  قانون    ۵۲، ماده  ۱۳۹۲و 

بهادار مصوب   اوراق  ماده  ۱۳۸۴بازار  قانون توسعه و   ۴۹، 

مصوب  ی تقو استاندارد  نظام  ماده  ۱۳۹۶ت  قانون    ۲۷، 

قانون   ۱۹و ماده    ۱۳۹۹ت از اطفال و نوجوانان مصوب  ی حما 

ن بند  یمربوط به ا  ی. مواد قانونیبه تخلفات ادار  یدگ یرس

 باشد. یدستورالعمل موست یپ

، ی فریک  ین دادرسییقانون آ  ۲۲ماده    یدر اجرا  -۳ماده  

اسالم   ۶۰۶و    ۵۹۸مواد   مجازات  و ی)تعز  یقانون  رات( 

دادستان مکلفدستورالعمل،  کشور  سراسر  در  به ها  اند 

ص تدابیمنظور  عامه،  حقوق  از  زی انت  حفظ  یر  جهت  را  ر 

  ی قانون  فیو مقابله با ترک وظا   یریشگی و پ  ی حقوق عموم

 اتخاذ کنند: 

ران، مسؤوالن یمد   یف قانونیکه ترک وظا   یدر صورت  -الف

انجام وظ   ییاجرا  ی هادستگاه  یو رؤسا اهمال در  و یو  فه 

تض موجب  کارکنان  بر  نظارت  عمومییعدم  حقوق  ا ی   یع 

ت المال ی ا منابع بی  یا خسارت بر اموال عموم یراد صدمه  یا

 یت عمومی ا امنیملت، مانند حق سالمت    یا حقوق اساسیو  

ناظر بر حقوق عامه   یگر حقوق مصرح در قانون اساس ی و د

ل  ین قبیا ای ت مردم شود و  یا مضر به سالمت و امن ی شود و  

بروز   سبب  و یاقدامات  گردد  و صدمات  خسارت  توسعه  ا 

ب ی وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعق  یدارا

قات اقدام الزم را یو نظارت بر تحق  ادله  یآورموضوع، جمع

 یری گ یبه عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پ

 ند.یاعالم نما 

ا  یران و مسؤوالن  یمد  یمات اداریکه تصم  ی در موارد  -ب

  ی امداد   یر ناموجه آنان در اقدامات فوریا تأخیترک فعل  

باشد که   یاگونهبه  یع یطب  یایت سوانح و بال ی ریا نحوه مدی

ا سالمت ی   ینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومیزم
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انجام  با  سازمان  به  مراتب  اعالم  ضمن  شود،  شهروندان 

پ قبی شگیاقدامات  از  و  یرانه  اخطار  و  تذکر  تعقیل  از یا  ب 

 انت کنند.یحقوق عامه مردم ص

 دارد:یر را معمول میاقدامات ز  یوان عدالت ادارید  - ۴ماده  

 ی ن دادرسییالت و آ ی قانون تشک  ۱۲۱ماده    یجرادر ا  -الف

ادارید عدالت  مصوب  یوان  راستا   ۱۳۹۲،  در  انجام    ی و 

مات و اقدامات  یانطباق تصم  یخود در بررس  یف قانونیوظا 

از    یت ناشین و مقررات، مسؤول یبا قوان  ییاجرا  یها دستگاه

وظا  انجام  عدم  اثر  در  تخلف  و  فعل  قانونیترک    ی ف 

را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل   ییاجرا  یها دستگاه

ا متضمن ی وصف مجرمانه    یدارا  ییاجرا  یها ران دستگاهیمد

 یا منافع عمومیا خسارت به اموال  ی  ی ع حقوق عمومییتض

ن  به دادستا   یباشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانون 

 وان محاسبات اعالم کند.یا دیا سازمان یکل کشور 

اجرا  -ب تشک  ۳۰ماده    یدر  آیقانون  و  دادرسییالت   ی ن 

وان  یت در د ی ، طرف شکا ۱۳۹۲مصوب  یوان عدالت ادارید

موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال   یعدالت ادار

پاسخگو عدم  صورت  در  کند.  اقدام  موقع    یی پاسخ  به 

مشمول قانون مذکور، ضمن    ی ها و نهاد  ییاجرا  یها دستگاه

ماده   تبصره  به   ۳۰اعمال  را  مراتب  الذکر  فوق  قانون 

و  یتریعال  کشور  کل  دادستان  و  مربوط  دستگاه  مقام  ن 

 کند. یربط اعالم م یذ یمراجع نظارت

قانون   ۳۹موضوع ماده    ی هادر صورت استنکاف دستگاه  -پ

وان عدالت  یا احکام صادره، دیدستور موقت    یمذکور از اجرا

قانون فوق الذکر اقدام و   ۱۱۲حسب مورد وفق ماده    یادار

ها در در خصوص عملکرد دستگاه  یرسان اطالع  یدر راستا 

،  یوان عدالت اداریا احکام دی دستورات    یاز اجرا  یخوددار 

 کند. ین اعالم م مراتب را به دادستان شهرستا

همکار  -۵ماده   با  کشور  کل  افراد   یدادستان  و  سازمان 

ها  دستگاه  یارات قانون یف و اختیق وظا ی صاحب نظر مصاد

برخوردار است را   یادیت زیدر حوزه حقوق عامه که از اهم 

 ها قرار دهد.ار دادستانی احصا و در اخت

کارشناسان بهداشت، ا  یکه بازرسان کار    یدر صورت  - ۶ماده  

از    یدر بازرس  ۱۳۶۹قانون کار، مصوب    ۱۰۵موضوع ماده  

ت  ی ا حادثه را در اثر عدم رعا یها احتمال بروز خطر  کارگاه

مسئول،  یمواز مقام  اعالم  با  دهند،  اطالع  مقررات  و  ن 

ل و الک یت و خارج از نوبت قرار تعطی د فوری دادستان به ق

 کند. یو مهر صادر م 

راستاندادستا   -تبصره در  عموم  یها  حقوق  و    یحفظ 

و صدور   یریگ یها با پاز حوادث و سوانح در کارگاه  یر یشگیپ

شهرستان در  بهداشت  و  کار  ادارات  به  الزم  ها،  دستورات 

نما  وظیاعالم  مؤثر  و  مستمر  نحو  به  بازرسی ند  از   یفه 

ب  یها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقکارگاه

از اهمال   ی مذکور که بروز سانحه ناش  ی هامسئوالن دستگاه

 ند.یرا معمول نما   یو ترک فعل آنان است اقدام مقتض

دادگستر  یرؤسا   -۷ماده   ااستان  ی کل  مفاد  ن یها 

واحد به  را  و دستگاهدستورالعمل  ها  استان  ییاجرا  یها ها 

نتا  و  تشکیابالغ  پروندهیج  ا   یها ل  موضوع  با  ن  ی مرتبط 

ک بار به دادستان کل کشور ی دستورالعمل را هر سه ماه  

 ند. یگزارش نما 

ا  -تبصره سرپرستان ی مفاد  و  رؤساء  شامل  دستورالعمل  ن 

ه و ییها و مراکز تابعه قوه قضا و سازمان  یستاد  یهاواحد

 شود. یز مین یث امور اداریاز ح ییقضا  یهاواحد

خود بر    یتف ذایدر حوزه وظا   ینظام  یهادادستان  - ۸ماده  

از    یت ناش ی ن و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیاساس قوان

قانون را مورد    یدر اجرا  یانگارترک فعل و مسامحه و سهل

 دهند. یتوجه قرار م

ها و  ن دستورالعمل، اقدامات دادستانیا  یدر اجرا  -۹ماده  

قضاید مقامات  و  مراجع  گونهی با   ییگر  به  که   یاد  باشد 

تصم در  اختالل  وظایموجب  و  مدیمات   یتیریف 

 ن و مقررات نشود.ی در چارچوب قوان ییاجرا یها دستگاه

صورت  - ۱۰ماده   مد  یدر  دستگاهیکه  در   ییاجرا  یها ران 

ای وظا   ی راستا  با  مرتبط  فعال یف  دستورالعمل   ی ها ت ین 

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۳۸۳

 
ق یالزم جهت تشو  یها یریگی داشته باشند، پ  یری چشمگ 

 د.یآیربط به عمل میمراجع ذ قیشان از طریا

ن دستورالعمل بر عهده یا  ینظارت بر حسن اجرا  -۱۱ماده  

کل کشور   یس سازمان بازرسییه و رییمعاون اول قوه قضا 

ک بار گزارش اقدامات انجام شده را به یماه    ۴است و هر  

 رساند.یه میی س قوه قضا ییاطالع ر

خ یتبصره در تار  ۲ماده و    ۱۲ن دستورالعمل در  یا  - ۱۲ماده  

خ ی د و از تاریه رسییس قوه قضا ی ب رئیبه تصو  ۷/۳۰/ ۱۳۹۹

 ب الزم االجرا است.یتصو

 هییس قوه قضا ییر  -یس یم رئید ابراهیس

 

 دستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری

 ( جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس   ۰۴/۱۳۸۸/ ۱۰مورخ    ۲۰۰/ ۳۴۰۸۸/۱۷)بخشنامه شماره  

هیأت هماهنگی  مسئولین  تخلفات  کلیه  به  رسیدگی  های 

 اداری کارمندان 

مورخ   جلسه  در  مطروحه  مباحث    ۲۹/۲/۱۳۸۸پیرو 

های رسیدگی به تخلفات مسئولین محترم هماهنگی هیأت

و  وضعیت  تعیین  مورد  در  کارمندان  اجرای    اداری  نحوه 

( قانون رسیدگی به ۹برخی تنبیهات اداری موضوع ماده ) 

تخلفات اداری با عنایت به اجرای فصل دهم قانون مدیریت  

الزم  اقدام  و  آگاهی  برای  را  زیر  مراتب  کشوری،  خدمات 

 :دارداعالم می

( قانون مدیریت خدمات ۹۷الف( با عنایت به اینکه ماده )

تخلف به  رسیدگی  امر  تعیین کشوری،  و  کارمندان  ات 

تخلفات   به  رسیدگی  قانون  چارچوب  در  را  آنان  مجازات 

مورد تأیید و تأکید قرار داده   -۱۳۷۲مصوب سال  - اداری  

است، بنابراین صرفنظر از نحوه اجرا، اعمال تنبیهات اداری 

 .کما کان معتبر و قانونی است 

جا که بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات ب( از آن

حقوق و مزایای کارمندان دولت بر روش امتیازی ی،کشور 

های  ژگیو بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر وی

مذکور در آن مبتنی است، و این امر بر چگونگی اجرای هر  

( ماده  موضوع  تنبیهات  از  ذیل  اداری  تنبیهات  از  ( ۹یک 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری تأثیر دارد، لذا تا تعیین 

توسعه  شورای  توسط  تصمیم  اتخاذ  و  امر  جزئیات  دقیق 

مدیریت و سرمایه انسانی، مقتضی است به ترتیب ذیل عمل 

 : شود

 : "ج "تنبیه اداری موضوع بند . ۱

میزان  به  مجازات،  این  به  کارمندان  محکومیت  موارد  در 

العاده شغل مندرج  محکومیت آنان و بر اساس حقوق و فوق

کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت  در آخرین حکم  

خدمات کشوری، محاسبه و به مدت مذکور در رأی از حکم 

 .بعد از تطبیق ایشان کسر شود

 :"ح"تنبیه اداری مندرج در بند . ۲

در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر  

( روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال ۴۵( تا )۳۰با )

قه خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی، بر طبق ساب 

مدیریت  قانون  با  تطبیق  از  قبل  کارگزینی  حکم  آخرین 

 .خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد

 : "ز "تنبیه اداری موضوع بند . ۳

بیست گانه   هایه با عنایت به اینکه در مرحله تطبیق گرو

دو کارکنان  هماهنگ  نظام  قانون  یک  ماده  با  موضوع  لت 

کارمندان مشمول به شرح   قانون مدیریت خدمات کشوری،

مورخ   ۱۴۵۹۳/۲۰۰( از فصل دوم بخشنامه شماره  ۲بند )

انسانی    ۱۳۸۸/ ۲۱/۲ سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت 

( ۱رییس جمهور، از معادل امتیازات طبقات جدول شماره )
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شوند، لذا در صورت محکومیت کارمندان به برخوردار می

اداری موضوع قسمت اول بند )ز( به میزان محکومیت  تنبیه  

از گروه مذکور در آخرین حکم کارگزینی کسر و سپس از 

 .معادل امتیازات جدول فوق برخوردار گردند 

( قانون مدیریت ۶۵که حسب مفاد ماده )با عنایت به این -

خدمات کشوری، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس  

طبقات جدول یا جداول حق شغل   عوامل مقرر به یکی از 

تغییر شغل اختصاص می این اساس در صورت  بر  و  یابند 

بر  وی  شغل  حق  طبقات  آینده،  در  کارمند  تصدی  مورد 

های شغل مورد تصدی تعیین و الزاماً متضمن  حسب ویژگی

ارتقاء طبقات شغلی ایشان که در این قانون نظیر گروه در 

ود، لذا در حال حاضر قانون نظام هماهنگ است، نخواهد ب

موضوعاً   )ز(  بند  اخیر  قسمت  در  مندرج  مجازات  اعمال 

 .منتفی است 

 (تنبیه اداری بند )ط. ۴

در صورت محکومیت کارمندان به این مجازات، از آخرین  

خدمات  مدیریت  قانون  با  تطبیق  از  قبل  کارگزینی  حکم 

کشوری، حسب مورد یک یا دو گروه کسر و در احتساب  

بازنشستگی پس از تنزل گروه طبق مقررات مالک حقوق  

 .محاسبه قرار گیرد

 دبیر هیأت عالی نظارت -محمدرضا طاهریان 

 

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۹نحوه اعمال مجازات بند )ح( ماده ) 

 ( یس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ری   ۱۰/۱۳۹۲/ ۱۷مورخ    ۲۳۳/ ۹۲/ ۱۷۳۸۸)بخشنامه 

مورخ   در جلسه  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای 

و   ۱۳۹۲/ ۲۷/۹ مدیریت  توسعه  معاونت  پیشنهاد  به  بنا 

  ۵و    ۴سرمایه انسانی رییس جمهور و با استناد به بندهای  

( قانون مدیریت خدمات کشوری و  ۱۱۶ردیف )ب( ماده )

دادنامه اجرای  هیأت  ۳/۱۳۹۱/ ۸مورخ    ۱۲۸شماره   در 

بند   که  اداری  عدالت  دیوان  شماره   بخشنامه  ۲عمومی 

نحوه  ۱۳۸۸/ ۱/۴  مورخ  ۳۴۰۸۸/۲۰۰۸۷ خصوص  در  را 

قانون رسیدگی به تخلفات    ۹اعمال مجازات بند )ح( ماده  

مصوب   ابطال   ۱۳۷۲/ ۷/۹اداری  اسالمی  شورای  مجلس 

 :نموده است، مقرر نمود 

شده در قانون   بینی پیشکه حقوق مبنای  با عنایت به این

گرفتن  نظر  در  با  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ  نظام 

تحصیلی،   وظایف،  مقطع  اهمیت  شغل،  حساسیت  و  نوع 

شده و می  رسته و رشته شغلی تعیین  ،هامسؤولیت میزان  

این عوامل در حق شغل و شاغل مشمولین قانون مدیریت 

خدمات کشوری نیز لحاظ گردیده است، لذا اعمال مجازات 

موضوع بند مذکور از قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای 

تا   ۳۰مات کشوری بر اساس  مشمولین قانون مدیریت خد 

روز حق شغل و شاغل مربوط در قبال هر سال خدمت    ۴۵

 .به تشخیص هیأت صادر کننده رأی خواهد بود

 یسرپرست امور حقوق -عبدالعلی تاجی
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 به صورت تمام وقت   یعلم   أتی ه   ی عدم امکان اشتغال همزمان اعضا 

 کشور(  ی ام د و استخ  یسازمان ادار  ۱۴۰۰/ ۵/ ۱۳مورخ   ۲۵۴۳۶)بخشنامه شماره  

  یهماهنگ  نیها( و مسئول سازمان  یوزرا )رؤسا  ندگانینما 

 ی به تخلفات ادار یدگی رس یهاأتیه

 یبه تخلفات ادار ی دگیمشمول قانون رس هایهدستگا 

 سالم و احترام؛  با 

  ۰۸/۰۲/۱۴۰۰مورخ    ۹۵۸۴۶/۱۱۹به نامه شماره    ت ی عنا   با 

هماهنگ ادار  یدگیرس  ی ها أتی ه  یمسئول  تخلفات   ی به 

امکان    یشهردار خصوص  در  استعالم  موضوع  با  تهران 

به صورت تمام    یعلم   أتیه  یاشتغال هم زمان اعضا  یقانون

 ۵/۱۴۰۰/ ۱۳مورخ    ۹۸۱وقت، لذا موضوع در جلسه شماره  

 :شد   میاتخاذ تصم  لیو به شرح ذ   طرحنظارت م  یعال  أتیه

اعضا" زمان  هم  و  وقت  تمام   ی علم  ئت یه  یاشتغال 

در   یردولت یو غ  یدولت  یو مؤسسات آموزش عالها  دانشگاه

در   ،یبه تخلفات ادار  ی دگیمشمول قانون رس  هایهدستگا 

  ی دگیمحسوب شده و قابل رس   یصورت احراز، تخلف ادار

 ". باشدمی یبه تخلفات ادار یدگ یرس یهاأتیدر ه

 .گرددیطالع و اقدام الزم اعالم ما یبرا مراتب 

 ی امور سالمت ادار سیرئ  -یفرخ دیمج

 

 و مقابله با فساد  ی قانون ارتقاء سالمت نظام ادار 

در   ۱۳/۴/۱۳۸۴مورخ    ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱عطف به نامه شماره  

ب یاصل    یاجرا و  ) یکصد  و سوم  اساس۱۲۳ست  قانون    ی ( 

و   یران قانون ارتقاء سالمت نظام اداریا  یاسالم  یجمهور 

ون  یس ی کم  ۱۷/۲/۱۳۸۷مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ  

ال  یاجتماع  عنوان  با  شورایکه  مجلس  به   ی اسالم   ی حه 

علنیتقد جلسه  در  و  مورخ  یروز    یم   ۱۳۸۷/ ۲۹/۲کشنبه 

آن به مدت سه سال موافقت و    یش ی آزما   یمجلس با اجرا

اصل   )یمطابق  دوازدهم  و  اساس۱۱۲کصد  قانون   ی ( 

ص مصلحت نظام  ی ران به مجمع تشخیا  یاسالم  یجمهور 

گرد تأیارسال  و  اصالح  با  بود  تاریی ده  در  مجمع  آن  خ ی د 

 گردد. یوست ابالغ م یبه پ ۷/۸/۱۳۹۰

 و مقابله با فساد  ی قانون ارتقاء سالمت نظام ادار

 ف و اشخاص مشمول یعار ت   - فصل اول

 ف:یتعار - ۱ماده  

است که   یا ترک فعلین قانون هرگونه فعل  یفساد در ا  -الف

  ی ، جمعی به صورت فرد  یا حقوقی  یقی توسط هر شخص حق

سازمانی منفعت    یا  هرگونه  کسب  هدف  با  و  عمداً  ا  ی که 

، با نقض  یگری ا دی خود    یم برایرمستق یا غ یم  یاز مستق یامت

را به   یانیا ضرر و زیرد  یانجام پذ  یمقررات کشورن و  یقوان

 یا جمع ی و    یت عمومی ا سالمت و امنی اموال، منافع، منابع  

نما  وارد  نظیاز مردم  تبان ید  ، اختالس،  ارتشاء   ، ، ی ر رشاء 

ا  ی، امکانات  یاس ی، سیت اداری ا موقعی سوءاستفاده از مقام  

  ی موماز منابع ع  یرقانونیغ  یافت و پرداختهایاطالعات، در

ا از  انحراف  تخصی و  سمت  به  منابع  ، ی رقانونیغ  یصهاین 

 یو مال  یا اختفاء اسناد و سوابق اداری ب یجعل، تخر

، یت عمومیدار مأمورعهده  یاحرفه  یمؤسسات خصوص   -ب

ن و مقررات،  یباشند که مطابق قوان یم   یردولتیمؤسسات غ

نظ  یتیف حاکمی از وظا   یبخش  دارند  بر عهده  کانون  یرا  ر 

رسم پزشکیدادگستر  یکارشناسان  نظام  سازمان  و   ی، 

 ی سازمان نظام مهندس
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د  ی ( قانون تشد۲ل مال نامشروع، موضوع ماده )یتحص  -ج  

مصوب    ین ارتشاء و اختالس و کالهبرداریمجازات مرتکب

 ص مصلحت نظام. ی مجمع تشخ ۱۳۶۷/ ۱۵/۹

 بارتند از:ن قانون عیاشخاص مشمول ا - ۲ماده  

ت خدمات یری( قانون مد ۵( تا )۱افراد مذکور در مواد )  -الف

 ۸/۷/۱۳۸۶مصوب  ی کشور 

رهبریز  ی واحدها   -ب مقام  نظر  نظام  یر  از  و    یاعم 

 شان یمقدس با موافقت ا یت آستانها یو تول  یرنظام یغ

 ی شهر و روستا و مؤسسات خصوص  یاسالم  یشوراها   -ج

 ی ت عمومیدار مأمورعهده ی احرفه

ن یموضوع ا  یردولتیغ  ی و حقوق  یقیه اشخاص حق ی کل  -د

 قانون 

 ی از مفاسد ادار  ی ری شگی ف دستگاهها در پیتکال   - فصل دوم

بندها  یدستگاهها  -۳ماده   )ج(    یمشمول  و  )الف(، )ب( 

 ران و مسؤوالن آنها مکلفند:ین قانون و مدی( ا۲ماده )

قوانیکل  -الف و  یه  تصون  از  اعم  ها،  نامهب یمقررات 

بخشنامه رودستورالعملها،  تصمهیها،  با  یها،  مرتبط  مات 

انجام   یبند و زمان  یکار  یندها یر فرآینظ   یحقوق شهروند 

مع استانداردها،  شاخصهایکارها،  و  عمل،   یار  مورد 

وظا یمأمور شرح  واحدهای تها،  و  دستگاهها  مربوط،   یف 

،  یاصول  یموافقتهان مراحل مختلف اخذ مجوزها،  یهمچن

شهرها    یلیتفص  یها ، نقشهیالت اعطائ ی مفاصاحسابها، تسه

م جداول  پروانهیو  در  اشغال  سطح  و  تراکم    ی ها زان 

اتها، عوارض و حقوق  یو محاسبات مربوط به مال  یساختمان

د در  یدولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کاال را با 

 سانند. ک به اطالع عموم بر ی الکترون  یدارگاهها ید

  ی روشها  یبردارک مانع از بهرهی الکترون  یدارگاهها یجاد د یا

د برایمناسب  ضرور  ی رساناطالع   یگر  و  هنگام   ی به 

 ست.ین نی مراجع

قراردادها  -ب باالتر   ی متن  و  متوسط  معامالت  به  مربوط 

برگزار  قانون  مناقصه،    یموضوع  روش  به  که  مناقصات 

مشمول   ی دستگاهها ره توسط  ی فات و غ یده، ترک تشریمزا

)  ی بندها  ماده  )ج(  و  )ب(  ا۲)الف(،  منعقد ی(  قانون  ن 

ن اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، یگردد و همچنیم

ر ییش از موعد و تغیاصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پ

گاه اطالعات قراردادها  ید به پا ی ه پرداختها، با یز کلی آن و ن

 وارد گردد. 

جمهور موظف سیرئ  ی و نظارت راهبرد  یزی ر معاونت برنامه

نامه نیین قانون آ یاست حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ ا

و م  یاجرائ ، نحوه  استثناء  و موارد  زان یآن شامل ضوابط 

ه کند و  یعموم مردم به اطالعات قراردادها را ته  یدسترس 

تصو هیبه  وزیب  ظرف  یأت  و  برساند  پا یران  سال  گاه  یک 

 د. یجاد نما یا را ااطالعات قرارداده

دارد و   یت یا امنی   یت نظامی که ماه  ییقراردادها   -۱تبصره  

ن، افشاء اطالعات آنها ممنوع ی که به موجب قوان  یز مواردین

و  یم قراردادها یباشد  ا  یا  شمول  از  حکم یمحرمانه  ن 

مذکور   ی ص محرمانه بودن قراردادهایاست. تشخ  یمستثن 

ن وزراء اطالعات و امور یمرکب از معاون یبر عهده کارگروه

 ی و نظارت راهبرد  یزی رو معاون برنامه  ییو دارا  یاقتصاد 

 جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.سیرئ

فوق   یر در ورود اطالعات مذکور در بندها یتأخ  -۲تبصره  

واقع در  ا ورود اطالعات بر خالف  یا ورود ناقص اطالعات  ی

م  یگاههایپا  محسوب  تخلف  به یمذکور  متخلف  و  شود 

در   خدمت  از  موقت  انفصال  سال  سه  تا  ماه  شش 

بندها  یدستگاهها  )  یموضوع  ماده  )ج(  و  (  ۲)الف(، )ب( 

 گردد. ین قانون محکوم میا

پ  -۴ماده   منظور  شکل  یریشگ یبه  طبق   یریگاز  فساد 

)یتعر ماده  ا۱ف  وزارت  ی(  قانون،  است ن  موظف  اطالعات 

  یدولت  یکالن اقتصاد   یتهای ر در فعال یپذب ی نقاط مهم و آس

عموم  قراردادها  یو  و  معامالت  خارج  یمانند  ، ی بزرگ 

ن   یمل  یبزرگ، طرحها  یها یگذارهیسرما  ز مراکز مهم یو 
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  ی اجرائ  یکشور در دستگاهها  یو پول   ی اقتصاد   یریگمیتصم

بر    یمعتبر مبنا قرائن  یرا در صورت وجود گزارش موثق و  

الزم پوشش   یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائ یتخلف  

 و مناسب بدهد. ی کاف یاطالعات 

ن   -۱تبصره   اطالعات  پروندهی وزارت  در  مال  یهاز    یفساد 

 شود. یه محسوب می کالن ضابطه قوه قضائ

پشت  -۲تبصره   به  موظف  اطالعات  بانک    یبانی وزارت  از 

 رخانه است.یموجود در دب یاطالعات 

ا  یهات ی محروم  -۵ماده   اشخاص ی موضوع  و  قانون  ن 

ر  یبه قرار ز  یا حقوقیو    یقیت، اعم از حقیمشمول محروم

 است:

 ها: ت ی محروم -الف 

ا انعقاد  یا انجام معامله  یها  دهیها و مزاشرکت در مناقصه  -۱

با دستگاهها )الف(، )ب( و )ج(   یموضوع بندها  یقرارداد 

ن قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور در قانون ی( ا۲)  ماده

 ۱۳۸۳/ ۲۵/۱مناقصات مصوب   یبرگزار

موضوع   یها از دستگاه  یو اعتبار  یالت مالیافت تسه یدر  -۲

 ن قانون ی ( ا۲)الف(، )ب( و )ج( ماده ) ی بندها 

ت  یو عضو  یرتجاری، مؤسسه غیس شرکت تجاریتأس  -۳

ه مدیدر  مدی أت  و  و  ی ریره  شرکت    یبازرست  نوع  ا یهر 

 مؤسسه

 ی ا استفاده از کارت بازرگانی افت و یدر -۴

 ا مجوز واردات و صادرات یو  یاخذ موافقتنامه اصول -۵

مدیعضو  -۶ ارکان  در  نظارت  یتیری ت  تشکلها  یو   ی در 

 و شوراها ی ، صنفی احرفه

هیعضو  -۷ در  ادار  یدگیرس  ی هاأتیت  تخلفات  ،  یبه 

 ی تیریل مدو انتصاب به مشاغ ی انتظام

 ت آنان:یزان محرومی ت و می اشخاص مشمول محروم -ب 

ا ی و    یکه به قصد فرار از پرداخت حقوق عموم   یاشخاص  -۱

گردند متناسب با نوع تخلف یر میمرتکب اعمال ز  یدولت

پنج سال محروم  یعمد تا  زی به دو  به شرح  ر محکوم  ی ت 

 شوند:یم

  ی ها اظهارنامه،  ی مال  ی ها ارائه متقلبانه اسناد، صورت  -۱-۱

مال  یمال رسم  یات ی و  مراجع  به  یذ  یبه  از    یکیربط، 

( بند )الف( ۳( و )۲(، )۱)  یمندرج در جزءها   یهات ی محروم

 ا هر سه آنهاین ماده و یا

  ی که ثبت آنها در دفاتر قانون  یثبت نکردن معامالت  -۲-۱

اقتصاد  الزامی بنگاه  مقررات،  براساس  ثبت یاست    ی،  ا 

غ به  یرواقعیمعامالت  محروم  ی کی،  در   یها ت یاز  مندرج 

ا ی ا جمع دو و  ین ماده  ی( بند )الف( ا۶( و ) ۲(، )۱)  یهاجزء

 هر سه آنها

ون  یها و دنهیا ثبت هز ی ،  یون واهیها و دنهی ثبت هز  -۳-۱

شناسه غ  ی ها با  غیرمرتبط  ی اشخاص  دفاتر   یرواقعیا  در 

  ی مذکور در جزءها   ی ها ت یاز محروم  یکیبنگاه، به    یقانون

ا هر سه یا جمع دو  ین ماده و  ی( بند )الف( ا۵( و )۲(، )۱)

 آنها

حسابدار   -۴-۱ اسناد  نکردن  قانون  یارائه  مراجع  ا ی   یبه 

 یکیشده در مقررات، به    ینی ب شیامحاء آنها قبل از زمان پ

( بند )الف( ۶( و )۳)  یمندرج در جزءها   یهات یاز محروم

 ا هر دو آنهاین ماده یا

تسه  -۵-۱ از  بانکیاستفاده  امت  یالت  دولت یو  در   یازات 

مندرج در   یهات ی از محروم  یک یرمحل مجاز مربوط، به  یغ

ا جمع ین ماده  ی( بند )الف( ا۶( و )۴(، )۲(، )۱)  یجزءها

 شتر آنهای ا بی دو 

ا عوارض ی  یاتیمعوق مال   یاستنکاف از پرداخت بده  -۶-۱

و نداشتن عذر موجه،    ی در صورت تمکن مال  یقانون  یقطع

( ۳(، )۲(، )۱)  یمندرج در جزءها   یهات یاز محروم  یکیبه  

 شتر آنهای ا بیا جمع دو  ین ماده ی( بند )الف( ا۴و )
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موضوع ماده   یاگر مرتکب، از کارکنان دستگاهها  -۱تبصره  

مد ۵) قانون  کشور یری (  خدمات  محروم  ی ت  به  ت ی باشد، 

 شود. یز محکوم م ید )الف( ن( بن۷مندرج در جزء )

مال   -۲تبصره   برا  یحدنصاب  مذکور  اعمال    یموارد 

تنها ی محروم به  نصاب  ی  یی ت  برابر  ده  معادل  مجموعاً،  ا 

بیمعامالت بزرگ   مناقصات   یشتر موضوع قانون برگزاری ا 

 است. یدر هر سال مال 

مجازاتها   -۲ به  مالیز  ی قطع  ی محکومان  جرائم  در   یر، 

خ ین قانون، به مدت سه سال از تاریدر اح شده  یتصر  یعمد

رأی قطع بند    یهات ی ه محرومی، مشمول کلیت  مندرج در 

 ی نکه در حکم قطعیشوند، مشروط بر ا ین ماده می)الف( ا

به محروم ا  یهات یدادگاه  نشده یموضوع  قانون محکوم  ن 

 باشند: 

 شتریدو سال حبس و ب -۱-۲

مالت بزرگ زان ده برابر نصاب معا یبه م  ینقد  یجزا  -۲-۲

 مناقصات  یشتر، موضوع قانون برگزاریا ب یو 

قطع  -۳-۲ مجازات  به  بار    یمحکومان  بیدو  که  ی ا  شتر 

شتر ی( ب۲-۲ا )ی( و  ۲-۱)  یمجموع مجازات آنان از جزءها 

 باشد.

س ی به انتخاب رئ  یک نفر قاضیمرکب از    یأت یه  -۶ماده  

وزارت ،  ییو دارا  ینده وزارت امور اقتصادیه، نمایقوه قضائ

بازرس سازمان  د   یاطالعات،  کشور،  محاسبات یکل  وان 

  ی ران، اتاق بازرگانیا  یاسالم  ی جمهور  یکشور، بانک مرکز

شود  ی ل میران تشکیران و اتاق تعاون ایع و معادن ای و صنا 

ص موارد مطروحه درباره افراد ی و تشخ  یدگیتا پس از رس

د  ن قانون، گزارش مستدل و مستند خوی( ا۵مشمول ماده ) 

شنهاد  ی ه پیبه قوه قضائ یدگی رس یرخانه برایق دب یرا از طر 

در غ ایو  نما ن یر  را مختومه  پرونده  قضائیصورت  قوه  ه  ید. 

که توسط   یمرکب از سه نفر قاض  یاموظف است در شعبه

قضائ یرئ قوه  م یس  انتخاب  رعا یه  با  آی شوند  اصول  ن یی ت 

کند. حکم   یدگی أت مذکور رسیه  یهابه گزارش   ی دادرس

 است. ین دادگاه قطعیدره از اصا 

 ی ا عمومی  ین حقوق دولتیتأم  یاگر متخلف برا  -۱تبصره  

کرده باشد، دادگاه چه   یان امور، اقدامات مؤثریا حسن جری

ا پرونده مفتوح  یکرده باشد و    یریگمیدرباره موضوع تصم

م  محرومیباشد،  مدت  حداقل  ی تواند  به  را  سال  یت  ک 

ا منع  ی حکم برائت    یمراجع قضائ کاهش دهد. اگر متهم از  

دریتعق دبیب  کند،  برایافت  محروم  یرخانه  اقدام ی رفع  ت 

 کند. یم

اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع   -۲تبصره  

 ( شخص۵ماده  تخلفات،  نوع  به  توجه  با  باشد،  شده  ت ی( 

ا چند مجازات مذکور  یه، به دو  یمرتکب و اوضاع و احوال قض

ماده   )الف(  بند  م۵)در  محکوم  هر صورت،  ی(  در  و  شود 

 ست.ی ت نی ش از پنج سال محرومی مجازات، ب

شرکتها و   ی، بازرسان قانونینظارت   ی دستگاهها   -۳تبصره  

، موظفند تخلفات ییو دارا  یمؤسسات و وزارت امور اقتصاد

 أت مذکور در صدر ماده اعالم کنند. یرا به ه

مشابه صدر ب  یتواند شعب متعدد با ترکیأت میه  -۴تبصره  

تشکیا محل  تعداد،  باشد،  داشته  ماده  هی ن  طرز یل  أت، 

اجرایتشک نام اشخاص در  یتصم  یل،  به درج  مات مربوط 

 یز نحوه دسترسیا خروج نام آنان و نی ت و  یفهرست محروم

است که ظرف   یا نامهنیی ، به موجب آیر امور اجرائیو سا 

 ر یسا   یکل کشور با همکار  یسه ماه توسط سازمان بازرس 

ب  یشود و به تصویه مین ماده تهیمذکور در ا  یدستگاهها 

 رسد.یه میس قوه قضائ یرئ

محروم  -۵تبصره   )  یها ت یاعمال  ماده  در  ا۵مذکور  ن ی( 

رس  مانع  اداربه  یدگیقانون  ارتکاب  یتخلفات  جرائم    یو 

ربط یذ  یست و دستگاههایصالح نین در مراجع ذ یمرتکب

م ین موضوعات  مقررات،  طبق  موظفند  تأمز  به  ن ی ربوط 

  ی ریگی نحو مؤثر و بدون وقفه پحقوق دستگاه خود را به  

 کنند. 
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گاه یرخانه و بانک اطالعات مربوط، موضوع پا یدب  -۶تبصره  

کل   یت در محل سازمان بازرسی فهرست محروم  یاطالعات 

 شود.یل میکشور تشک

ر قوا به منظور  یسا   یدولت موظف است با همکار  -۷ماده  

ادار  یسازفرهنگ نظام  سالمت  ارتقاء  منابع    یو  براساس 

ا ظرف ی ات روز دنیو متناسب با توسعه علوم و تجرب  ی اسالم

 ی ان قانون »منشور اخالق حرفهیب ایشش ماه پس از تصو

 د.ین نمایکارگزاران نظام« را تدو

دستگاهها یکل  -تبصره بندها  یه  و   یموضوع  )ب(  )الف(، 

( ماده  ا۲)ج(  قانون  ی(  وظا ن  براساس  و یمکلفند  ف 

حرفه  یتها یمأمور اخالق  »منشور  چهارچوب  در   ی اخود 

مقامات   یو اخالق   یان »رفتار حرفهیکارگزاران نظام« به تدو

ر یو سا   ی ت خدمات کشور یری ( قانون مد۷۱موضوع ماده ) 

 ند. یران و کارکنان« خود اقدام نما یمد

ف  یفساد، تکال  ی ریگاز شکل  ی ر یشگی به منظور پ  -۸ماده  

و نظارت   یزیربرنامه  یهال حسب مورد بر عهده معاونت یذ

س جمهور  یرئ  ی ه انسانیت و سرما یریو توسعه مد   یراهبرد

 است:

اطالعات    یسازشفاف  یاستها و راهکارهاین سیبه تدو  -الف

امور   یو استانداردساز   یاطالعات  یت نظامها ی و استقرار و تقو

ثبت   یبرا  یاجرائ  یگاهها دست  یتهای و مستند نمودن فعال 

الزم به   ی رسانات، اطالعیه عملیو ضبط شفاف و جامع کل

همچن و  مردم  تأمیعموم  نی ن   یاطالعات   یازها ین 

 د.ی کشور اقدام نما  یو اطالعات ینظارت  یدستگاهها 

فرآ  -ب از  و    یادار  یندهایدرباره آن دسته  نقل  از جمله 

،  ی دیتول   یواحدها رمنقول، ثبت شرکتها و  ی انتقال اموال غ

اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط  

گردد،  یگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط میبه اتباع ب

  ی ا زه به گونهی مرتبط و مکان  ی ندها یفرآ  یاندازجاد و راهیبه ا

حداقل کاهش  از به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهیکه ن

 د.ی ابد، اقدام نما ی

نما  یباتیترت  -ج اتخاذ  ظرف  یرا  که  از  ید  پس  سال  ک 

ایتصو کلیب  قانون  قانون ی ن  در  مندرج  بزرگ  معامالت  ه 

)الف(، )ب( و )ج( ماده   یمناقصات اشخاص مشمول بندها

صورت   ی ق نظام بانکیاز طر  یال ی ش اعتبار ری( تنها با گشا۲)

 رد.یگ

 مکلف است: ییو دارا یوزارت امور اقتصاد  - ۹ماده  

اجرا   -الف قانون ی وظا   یدر  بر   یف  نظارت  اعمال  به  خود 

حق  یاقتصاد   یتهایفعال  حقوق  یق ی اشخاص  و    یو  اقدام 

پیهرگونه سوء جر به همراه  را  به   یاصالح  یشنهادها ی ان 

 د.ی ربط منعکس نمایمراجع ذ

ن قانون نظام یب ا یظرف حداکثر دو سال پس از تصو  -ب

بالمحل و    یگاه اطالعات چکها یو پا   یاتی جامع اطالعات مال

معوق به اشخاص مذکور   یهایو بده  یواخواست  یهاسفته

بندها  )  یدر  ماده  )ج(  و  )ب(  ا۲)الف(،  را ی(  قانون  ن 

 د.ی نما  یاندازراه 

و   یاشخاص حقوق  یاعتبار   ی بند رتبه  یگاه اطالعاتیپا   -ج

د و آن را  ینما   ی اندازز تجار مذکور در قانون تجارت را راه ین

 و اشخاص قرار دهد. ی دسترس مؤسسات اعتبار در 

 ی حدود دسترس  یبندنامه مربوط به نحوه رتبهنییآ  -تبصره

اعتبار  مؤسسات  و  همکار  یاشخاص  نحوه  دستگاهها   یو 

)ب( و )ج(   یگاه مذکور در بندها ی ل اطالعات پا یتحل  یبرا

اقتصاد  امور  وزارت  دارا  یتوسط  بازرگان  ییو  اتاق  و    یو 

شود و به یه میران تهی ران و اتاق تعاون ایع و معادن ایصنا 

 رسد. یران میوزأتیب هیتصو

  ین قانون برنامه راهبردیب ا یک سال پس از تصویظرف    -د

بازارچه مورد  در  ویمرز   یها مشخص  و  آزاد  مناطق  ژه  ی، 

اقتصاد  یتجار اسکله  یو  تدو   یهاو  نما یخاص  به ی ن  و  د 

 ران برساند.یوزأتیب هیتصو

تبادل    ی ن قانون قراردادهایب ایسال از تصوظرف سه    -هـ

مال  گمرکیاتی اطالعات  طر  ی،  از  را  بورس  سازمان  یو  ق 

گمرک جمهوریاتی مال بورس ی ا  یاسالم  ی،  سازمان  و  ران 
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گر منعقد  ید  یمتناظر در کشورها  یاوراق بهادار با سازمانها 

قانون ی نما  اقدامات  و  برا  ید  را  مجلس یتصو   یالزم  در  ب 

 عمل آورد.به ی اسالم  یشورا

دات الزم را درباره  یوزارت کشور موظف است تمه  -۱۰ماده  

و   یریشگینه پی نهاد در زممردم  یت سازمانها ی توسعه و تقو

ت مصالح ی فساد با رعا   یمبارزه با فساد و سنجش شاخصها

ن و مقررات مربوط فراهم آورد و ینظام و در چهارچوب قوان

 د. یارائه نما  ی اسالم  یگزارش ساالنه آن را به مجلس شورا

 ه موظف است: یقوه قضائ  -۱۱ماده  

مرتبط با   ین جزائیقوان  یک سال ضمن بازنگریظرف    -الف

 یا حهیموجود، ال  یخألها  ین قانون و بررسیجرائم موضوع ا

ق تناسب  یمؤثر از وقوع جرم از طر  یریشگ یجامع با هدف پ

ر دهد  ار دولت قرای د و در اختی ن نما ی مجازاتها با جرائم، تدو

 عمل آورد.اقدام الزم را به  یبات قانونیت ترتی تا دولت با رعا

به   ی دگیبه منظور رس  ی حه جامع یک سال الیظرف    -ب

ران و کارکنان  ی مد  یو مال  یجرائم مربوط به مفاسد اقتصاد

فه  یا وظیکه به سبب شغل و   یو عموم یدولت  یدستگاهها 

 ی دادرسنیی تها، آی الت، صالحیشوند شامل تشکیمرتکب م

ه کند و به دولت ارائه دهد تا یر موضوعات مربوط تهیو سا

 را معمول دارد.  یاقدامات قانون

ا  -۱تبصره   زمان  تشکی تا  حوزه یجاد  هر  در  مذکور  الت 

ن یموضوع ا  یو مال  یبا توجه به حجم جرائم اقتصاد  ی قضائ

شعبه   شعب ی قانون،  رعا  یا  با  دادگاهها  و  دادسراها  ت  ی در 

مذکور    ی دگیرس  یبرا  ینونقا   یتها ی صالح جرائم  به 

ا قضات  دهد.  بایاختصاص  شعب  دورهین  مصوب   ی ها د 

 را گذرانده باشند. یتخصص یآموزشها 

همچنیشرا  -۲تبصره   و  دادگاه  و  دادسرا  قضات  ن یط 

است که   یا نامهنیی موجب آبه    یتخصص  یآموزش  یهادوره

وز توسط  ماه  سه  دادگستر یظرف  میته  یر  به یه  و  شود 

 رسد.یه میس قوه قضائیب رئیتصو

مطروحه در دستگاه   یهات پروندهیری گاه اطالعات مدیپا   -ج

 که:   یاد به گونهینما یاندازرا ظرف دو سال راه   یقضائ

الکترون  -۱ پرونده  یک ی نسخه  و  اسناد  اطالعات،    یها از 

ب حداکثر  تولست ی مطروحه  از  پس  ساعت  ا  ید  ی وچهار 

 ثبت گردد.  ستم(ی افت در سامانه )سیدر

پرونده  یدگیرس  ی دهنوبت   -۲ تولبه  سامانه  توسط  د یها 

  یریگیو پ  یاب یها قابل رد پروندهبه  یدگ یند رسیشود و فرآ

 باشد.

کل  -۳ نامهی ثبت  لوا  یها ه  و  ارسالیوارده  مراجع   ی ح  به 

هو  ی قضائ احراز  هر ی با  در  متمرکز  صورت  به  اشخاص  ت 

 ر گردد.ی پذامکان یواحد قضائ

ارسال    -۴ تحویامکان  الکترون یا  نسخه  کلی ل  اوراق یک  ه 

ن، مجاز ی اصحاب دعوا مطابق قوان  یپرونده که مطالعه آن برا

 سر گردد.ی شناخته شده است م

 د.ینما یاندازرا راه   یگاه اطالعات آراء صادره قضائی پا  -۵

کل  -۶ اطالعات  پروندهیخالصه  محل  یهاه  در   ی مطروحه 

قضائ قوه  در  سرو  هیمشخص  و  اطالعات   ی دهسیمتمرکز 

 ر گردد.یپذامکان ینظارت یه دستگاهها یالزم به کل

ز یآن و ن  یاجرا  یبندن سامانه و زمانینامه انییآ  -تبصره

ق خالف اخالق،  ی ، مصادیتیموارد استثناء شامل موارد امن 

 یو نحوه دسترس  یو اختالفات خانوادگ  یعفت و نظم عموم

ر موضوعات مرتبط، یو سا  ینظارت  ی اشخاص و دستگاهها 

شود  یه م یته ی ر دادگستریحداکثر ظرف سه ماه توسط وز

 رسد.یه می س قوه قضائیب رئ یو به تصو

لوا  -د سال  سه  قضائیظرف  معاضدت  اولو   یح  ت  ی با 

تجار  یکشورها قرارداد    ی اسالم  یبا جمهور  یمهم طرف 

تهیا را  قانونیران  الزم  اقدام  جهت  و  ارسال   یه  دولت  به 

 یکید حسب مورد حداقل  یدو جانبه با  ید. قراردادها ی نما 

 رد:یر را دربرگیاز موارد ز

 ی استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مال -۱
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نامشروع و حاصل از اقدامات   ی ها ییاسترداد اموال و دارا  -۲

 مجرمانه

شده    -۳ اثبات  موارد  درباره  اطالعات  حال یتبادل  در  ا 

 ی رد مفاسد مالدر مو ی ر یگیپ

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است: -۱۲ماده  

تکم  -الف به  نسبت  سال  دو  اجرایظرف  و  طرح   یل 

سا   یحدنگار  و  ترتی)کاداستر(  قانونیر  و    ی بات  اقدام  الزم 

د. حدود یمربوط وارد نما  یگاه اطالعاتی اطالعات الزم را در پا

مشخص    ینامه اجرائنییگاه را آین پا ی اشخاص به ا  یدسترس 

 کند. یم

اجرائنییآ دادگستر  ینامه  وزارت  همکار  یتوسط  با    یو 

اطالعات    یها سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارتخانه

ب  یتصوشود و بهیه میمسلح ته   یروهاین  یبانیو دفاع و پشت

 رسد.یه میس قوه قضائ یرئ

د جا یرا ا  ی گاه اطالعات اشخاص حقوقی ک سال پا یظرف    -ب

 د.ی نما 

مذکور در بند )ب(   یگاه اطالعاتیورود اطالعات پا  -۱تبصره  

ر مراجع به  یکه در سا   یراجع به آن دسته از اشخاص حقوق

رس می ده  یثبت  دستگاه  یا  عهده  بر  مورد  حسب  رسند 

 کننده است.ثبت 

( آن توسط ۱بند )ب( و تبصره )  ینامه اجرائنیی آ  -۲تبصره  

سازمان ثبت اسناد و امالک   یو با همکار   یوزارت دادگستر

ته کشور  وزارت  و  میکشور  تصوی ه  به  و  هیشود  أت یب 

 رسد.یران میوز

ن ی مشترک ب  یگاه اطالعاتیک سال شبکه و پا یظرف    -ج

و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را    یدفاتر اسناد رسم

ع دفاتر یه وقا یکه ثبت و تبادل کل  ید، به نحوی نما  یاندازراه 

ق یو سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از طر  یاسناد رسم

 ل گردد.ینظام متمرکز مذکور تسه

 

 ی ف عموم ی تکال  - فصل سوم

ا  یه مسؤوالن دستگاههای کل  - ۱۳ماده   قانون یمشمول  ن 

ا وقوع جرائم مربوط به  یموظفند بدون فوت وقت از شروع  

کالهبردار اختالس،  تبانیارتشاء،  دولت   ی،  معامالت  ، یدر 

، اعمال ی ا خارجی  یاخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخل

قانون مقررات  و  حق  برخالف  معامالت ی نفوذ  در  دخالت   ،

ل مال یدارد، تحص  یت قانونیکه ممنوع   یدر موارد  یدولت

ا  ی در وجوه    یرقانونیا تصرف غیرمجاز  ینامشروع، استفاده غ 

س در معامالت  یع آنها، تدلییا تضیو    یا عمومی   یاموال دولت

ا امر به اخذ آن، منظور ی  یرقانون یا مال غی، اخذ وجه  یدولت

نفع از   یگری ا دیخود    یبرا  ینمودن  اعم  تحت هر عنوان 

حقی س یکم پاداش،  حقیالزحمه  ون،  معامله  ا  در  ا یالعمل 

 ی ر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصاد یا مناقصه و سا یده  یمزا

د مراتب را به مقامات ی ت خود بالفاصله با یدر حوزه مأمور

کننده به جرائم و تخلفات گزارش یدگیرس  یو ادار  یقضائ

ن صورت مشمول مجازات مقرر در ماده  یر ایند، در غینما 

 شوند.یم  ی( قانون مجازات اسالم۶۰۶)

ن قانون یموضوع ا  یک از کارکنان دستگاهها یهر    -تبصره

ف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه یطه وظا یکه در ح

سا  اطالع  بدون  است  مکلف  شود  مطلع  خود  ن یر یمتبوع 

به مسؤول باالتر خود و   یمراتب را به صورت مکتوب و فور

ن صورت مشمول یر اید در غ ی گزارش نما   یا واحد نظارت ی

 شود. یمجازات فوق م

رسم  -۱۴ماده   کارشناسان  و یبازرسان،  حسابرسان   ،

 یر اشخاصین و سا یحسابها، ناظرین، ذیزیحسابداران، مم 

ثبت   فعال   ی دگیا رسیکه مسؤول  و  اسناد، دفاتر    ی تهایبه 

باشند یف خود میطه وظا یدر ح  یو حقوق  یق یاشخاص حق

ن قانون،  یمشاهده هرگونه فساد موضوع اموظفند در صورت  

گر نباشد، مراتب را به مرجع ین د یدر قوان  یبات یچنانچه ترت

قضائیی نظارت نمایذ  ی ا  اعالم  متخلفیصالح  سه یند.  به  ن 

مشمول   یا انفصال از خدمت در دستگاههایت  یسال محروم

قانون و  یا برابر مبلغ  یبه م  ینقد  یا جزاین  تا ده  زان دو 
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ز لغو یمناقصات و ن  یگ مذکور در قانون برگزارمعامالت بزر

اتحادی عضو و  مؤسسات  انجمنها،  در  و    یصنف  یها هیت 

 شوند. یا هر دو مجازات محکوم م یو  ی احرفه

م هر واحد  یران و سرپرستان مستقیمقامات، مد   -۱۵ماده  

سازمانها  )  ی دولت  ی در  ماده  )الف(  ا ۲بند  به  ی(  قانون  ن 

مسؤول  و  یتناسب  بر   یسرپرست ت  نظارت  به  موظف  خود 

سرپرست  یواحدها پیتحت  فساد   یری شگی،  با  مقابله  و 

به   یی، شناسا یادار مورد  مراتب حسب  اعالم  و  آن  موارد 

ذ میمراجع  واحدها یصالح  بازرسیحقوق   ی باشند.  و    ی، 

دستگاهها  پرسنل  و حفاظت  به   یحراست  موظف  مربوط 

 باشند.یجه می موضوع تا حصول نت  ی ر یگیپ

اطالعات    ی گاهها یک از پا یهر    یاندازپس از راه   -۱۶ده  ما

که مسؤول ارائه و ثبت    ین قانون چنانچه افرادیمذکور در ا

ند با آنان ی ف خود قصور نما یباشند در انجام وظا یاطالعات م

 شود. ین و مقررات مربوط رفتار م یطبق قوان

ن قانون نسبت  یدولت مکلف است طبق مقررات ا  -۱۷ماده  

 یت و جبران خسارت اشخاصین امنیو تأم  یت قانون ی به حما

مخبر   عنوان  تحت  گزارش یکه  را ا  خود  اطالعات  دهنده، 

  یی ن شناسایا اثبات جرم و همچنی، کشف  ی ر یشگی پ  یبرا

ن یدهند و به ایصالح قرار میار مراجع ذیمرتکب، در اخت 

تیدل معرض  در  انتقامیهدل  اقدامات  و  قرار  ی جود  انه 

 عبارتند از: ی تی د. اقدامات حما یرند، اقدام نما یگیم

هو  -الف به  مربوط  اطالعات  افشاء  مشخصات  ی عدم  و  ت 

ت اشخاص مذکور، مگر ی ا فعالی و محل سکونت    یخانوادگ 

موارد قاض  یدر  ضرورت یدگیرس  ی که  لحاظ  به  کننده 

تأمی  یشرع و  عادالنه  افشاء ن  یا محاکمه  متهم  دفاع  حق 

ت اشخاص  یعدم افشاء هو  یت آنان را الزم بداند. چگونگ یهو

نامه  نیی نفع، در آیاشخاص ذ  ین دسترسیاد شده و همچنی

 شود. ین قانون مشخص میا یاجرائ

فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست   -ب

 ی که در دستگاهها   یگر در صورتیآنان به محل مناسب د

بندها  یائاجر و    یموضوع  )ب(  ) )الف(،  ماده  ا۲)ج(  ن ی( 

ن امر  ی قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام ا

ل حقوق،  یچ وجه موجب تقلید به هی ن انتقال نبا یاست و ا

 و حقوق مکتسبه مستخدم گردد. یا، گروه شغلیمزا

 ی در موارد  یا مالی  یجبران صدمات و خسارات جسم  -ج

جبرا امکان  فور که  ناح  ین  از  صدمه  یآن  واردکننده  ا یه 

ا در  نباشد.  ممکن  جانش ی خسارت  دولت  صورت  ن  ین 

می دانیز محسوب  میده  و  پرداخت  یشود  خسارت  تواند 

 د.ی شده را مطالبه نما 

تبع  -د رفتار  بازخریآم ضیهرگونه  اخراج،  جمله  از  د یز 

پ نمودن  بازنشسته  تغی کردن،  موعد،  از  وضعییش  ت، یر 

ارزشییجا جابه قطع  یغ  یابی،  قرارداد،  لغو  ا  ی رمنصفانه، 

که   یدهنده و منبعمخبر، گزارش   یایکاهش حقوق و مزا

منعکس   ی صالح قانونیرا به مقامات ذ   یحیاطالعات صح

 ند ممنوع است.ی نما یم

ن قانون یمشمول مقررات ا  یاشخاص فوق در صورت  -تبصره

د ییآنان مورد تأ  ح و اقداماتیشوند که اطالعات آنها صحیم

 صالح باشد. یمراجع ذ

حما  اقدامات  می تی نحوه  و  آن  نوع  خسارت ی ،  جبران  زان 

مقررات طبق  با    یآنان،  و  اطالعات  وزارت  توسط  که  است 

دادگستر  یهمکار معاونت   ی وزارت  و   ی زیربرنامه  یهاو 

راهبرد مد  ینظارت  توسعه  سرما یریو  و  انسان ی ت   یه 

تهسیرئ میجمهور  و  یه  قانون شود  برا  یاقدامات   ی الزم 

 د. یآیبه عمل م یاسالم یب در مجلس شورایتصو

فعال   -۱۸ماده   نوع  اقتصاد یهر  مستق  یت  و یبه صورت  م 

برایرمستقیغ دستگاهها یکل  یم  بندها  ی ه  در    ی مندرج 

( ماده  )ج(  و  )ب(  ا۲)الف(،  وظا ی(  در  که  قانون  و  ین  ف 

نشده،    ی نی بشی پ  یاقتصاد   یتهایآنها فعال   یارات قانون یاخت

 ممنوع است. 

رمحرمانه که یقات غیاز پژوهشها و تحق  یانسخه  -۱۹ماده  

د به ی ن اعتبار شده است با یتأم  یکالً از محل بودجه عموم

 رد.ینحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گ
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)الف(، )ب( و )ج(   یه اشخاص مشمول بندهایکل  - ۲۰ماده  

ب  یتصون قانون مکلفند ظرف دو سال پس از  ی( ا۲ماده )

زه  ی خود را مکان  یو مکاتبات ادار  یند امور مالین قانون فرآیا

 ند. ینما 

)الف(، )ب( و )ج(   یه اشخاص مشمول بندهایکل  - ۲۱ماده  

( ا۲ماده  نرمی(  از  فقط  موظفند  قانون  و    یمال  یافزارها ن 

ده است یک به ثبت رسیانفورمات  یعال  یکه در شورا  یادار

 ند.یاستفاده نما 

سو  یاعالم  یخارج  یافزارها نرمد  یخر  -۱تبصره    ی از 

 است. ین ماده مستثنیمزبور از شمول ا  یشورا

با یانفورمات  یعال   یشورا  -۲تبصره   هر ی ک  ثبت  از  قبل  د 

نان یمصوب اطم  یارها و استانداردهایت معیافزار از رعا نرم

 د. یحاصل نما 

ک سال از یه اشخاص مشمول موظفند ظرف  ی کل  -۳تبصره  

خود را   یمورد استفاده فعل  یافزارها قانون نرمن  یب ایتصو

 ند.یط مزبور سازگار نما ی با شرا

ذیکل  - ۲۲ماده   قانونیه  بازرسان  و   یحسابها، حسابداران 

( ۲)الف(، )ب( و )ج( ماده )  یاعم از اشخاص مذکور بندها

و  یا قانون  بخش خصوص ین  شورایبا   یا  نظر  براساس   ی د 

نرمی انفورمات  یعال  اصالت  از  در    یزارها افک  استفاده  مورد 

 ند.ینان حاصل نما یمجموعه خود اطم

صورت  -۲۳ماده   شرکتها   یدر  نرمی تول  ی که  افزار دکننده 

استانداردها  تغ  یبرخالف  به  نرمییمصوب  در  اقدام ر  افزار 

شود  یآن شرکت به مدت سه سال لغو م   یبند ند رتبهینما 

حقوق ربط به مدت پنج سال حق ثبت  یه مسؤوالن ذیو کل

معنو   یماد  نرمیه  یو  تغ  یافزارچ  هرگونه  ندارند.  ر ییرا 

نرم در  استانداردها  و   یافزارها برخالف  ممنوع  مذکور 

 کننده است.ت متوجه استفادهی مسؤول

ن  -۲۴ماده   و  واقع  خالف  اظهار  و یهرگونه  اسناد  ارائه  ز 

ن قانون که یمول ا-مش  یبه دستگاهها   یرواقع یمدارک غ

ا  یخص ثالث و  - ا ش ی دولت  یقانون ع حقوق یی -موجب تض

عوارض   پرداخت  از  امتیفرار  کسب  جرم یا  گردد،  ناروا  از 

م برایمحسوب  چنانچه  ارتکاب  یشود.  سا   یعمل  ر ی در 

ن شده باشد به همان مجازات محکوم  ییتع  ین مجازاتیقوان

از، مرتکب به ین صورت عالوه بر لغو امتیر ایشود. در غیم

تض  ینقد  یجزا نعییمعادل حقوق  و  زیشده  ان یز جبران 

 گردد.ینفع محکوم میوارده با مطالبه ذ

وظیهر   که حسب  دستگاهها  کارکنان  از  موارد  یک  با  فه 

مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش 

درصورتینما  مسؤول  مقام  به   یند،  مقرون  را  گزارش  که 

تشخ قضائ یصحت  مرجع  به  را  مراتب  دهد  اعالم   یص 

ک تا سه سال یف به مجازات  ین تکلین از ا ید. متخلفی نما یم

 شوند.یمحکوم م   یو عموم  یانفصال موقت از خدمات دولت 

بندها  یدستگاهها  -۲۵ماده   در  و   ی مذکور  ، )ب(  )الف( 

( ماده  ا۲)ج(  بازنگری(  به  موظفند  قانون  مهندس   ین   ی و 

آن    زه نمودنیات و مکان ی به شکا   ییمجدد سامانه پاسخگو 

نحو  نما   یبه  دریاقدام  که  شکا یند  طور یافت  به  ات 

پاسخگوی که مسؤول  ییتوسط واحدها   یرحضوریغ و   یی ت 

شکا   یدگ یرس در ی به  مربوطه  واحد  به  دارند  را  مردم  ات 

 دستگاه منعکس گردد.

ن شده به ییتع  ی بندواحد مزبور موظف است براساس زمان

د و درصورت عدم  یاقدام نما   یا شاکی  یارائه پاسخ به متقاض 

 ی ن، موضوع در سلسله مراتب اداریدر مهلت مع   ییپاسخگو 

باالتر واحدها یتا  شود.  منعکس  دستگاه  مقام  مزبور   ی ن 

ت، موضوع را به صورت ی موظفند در صورت وارد نبودن شکا

 ند.یاعالم نما  یمکتوب و با ذکر علت به شاک

خ وصول  یتار  ک ماه ازید حداکثر ظرف  ی ه مراحل فوق با یکل

خاتمه  ی شکا  رسیت  عدم  شکا   ی دگیابد.  عدم  ی ت  ی به  ا 

ا عدم پاسخ مکتوب به  ی صالح  یانعکاس موضوع به مراجع ذ 

ن طبق یدر مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکب  یشاک

 شود. ین مربوطه برخورد میقوان
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بازرس  -۱تبصره   بر    یسازمان  نظارت  مسؤول  کشور  کل 

 ن ماده است.یحسن اجراء ا

رهبر  یدستگاهها  -۲بصره  ت مقام  نظر  ن  ی تحت  ز یو 

اساس  ییدستگاهها  قانون  در  آنان حکم خاص    یبرا  یکه 

 باشند. یم ین ماده مستثن یوجود دارد از شمول ا

 گردند: یق میر اشخاص تشو ی درموارد ز - ۲۶ماده  

که موفق   یا اشخاصیران، سرپرستان، کارکنان و  یمد  -الف

ا  ی ، کشف و معرفیی به شناسا  ن یافراد متخلف مذکور در 

بر آن که تخلف   ا جرم در مراجع  یقانون گردند، مشروط 

 صالح اثبات شود.

ن قانون که در یران و کارکنان و اشخاص مشمول ای مد  -ب

پا   یاندازراه  اطالعاتیکامل  فوقیمکان  یگاه  تالش  العاده  زه 

 داشته باشند.

در ن قانون که موفق شوند  یک از اشخاص مشمول ای هر  -ج

  یرا براساس شاخصها   یزان سالمت اداریک سال می طول  

( ماده  )الف(  بند  ا۲۸موضوع  تحت  ی(  واحد  قانون  ن 

 خود ارتقاء دهند.  یسرپرست 

خ ین ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریا  ینامه اجرائنیی آ  -د

و نظارت    یزی ر برنامه  یهان قانون توسط معاونت یب ایتصو

جمهور سیرئ  یه انسان ی ت و سرما ی ریو توسعه مد  یراهبرد

 رسد.یران می أت وزی ب ه یشود و به تصویه میته

)  -تبصره ماده  )د(  بند  مشمول  اشخاص  ا۲چنانچه  ن ی( 

بندها  تحقق  جهت  در  نما فوق  یقانون  اقدام  ند یالذکر 

 یقات معنو ین ماده مشمول تشویا  ینامه اجرائنیبراساس آئ

 شوند.یم ی و ماد 

تکالیوظا   -۲۷ماده   و  ای ف  در  مقرر  نافیف  قانون   ی ن 

که در اجراء فرمان   یستاد مبارزه با مفاسد مال   یتهایفعال 

 باشد. یل شده است، نم یتشک یمقام رهبر

( ۲۲۱موضوع ماده )   ی نظارت  ی دستگاهها   یشورا  -۲۸ماده  

ر  یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات ز

 است:

در   یزان سالمت اداریم  یریگاندازه  یه شاخصها یته  -الف

ن  ی( ا۲)الف(، )ج( و )د( ماده )  یموضوع بندها  یدستگاهها 

 آنها.  یقانون و اعالم عموم

اداریم  یریگاندازه   -ب سالمت  کل  یزان  صورت  و   یبه 

به مسؤوالن و مردم حداکثر   یجه بررسیو اعالم نت  ید مور

 ور ماه سال بعد.یان شهری تا پا 

ه  ی مشمول قانون از راه ته   یاقدامات دستگاهها   یبررس  -ج

اجرا و  عملکرد  درباره  و ی شگیپ  ی هابرنامه  یگزارش  رانه 

شنهاد به  یها و ارائه پها و ضعفمقابله با فساد، اعالم قوت

 مسؤول  یدستگاهها 

ن ین ماده ظرف سه ماه از ابالغ ایا  ینامه اجرائنییآ  -تبصره

 رسد.یب سران قوا میه و به تصویقانون توسط شورا ته

دولت موظف است در بودجه ساالنه کل کشور،    - ۲۹ماده  

ن قانون و اعتبارات یاجراء مقررات ا  یاز برا یاعتبارات مورد ن

ن یوضوع اجرائم م  یطرح دعاو  یقانون  یها نهیهز  یالزم برا

و    ی، کارشناسینه دادرسیل هزیآنها از قب  یر یگیقانون و پ

دستگاهها  در  را  احکام  د. ی نما   ی نی بشی پ  یاجرائ  یاجراء 

که از بودجه ساالنه کل کشور استفاده   ییر دستگاهها یسا 

هز ی نماینم موظفند  خود یند  بودجه  محل  از  را  مزبور  نه 

 ند. ین نما یتأم

  ی مربوط به مبارزه با فساد مال  یات و دعاویشکا   - ۳۰ماده  

 شود.   ی دگیخارج از نوبت رس  یو ادار  ید در مراجع قضائی با 

ران، یا  یاسالم  ی جمهور  یما یسازمان صدا و س  - ۳۱ماده  

، آموزش و پرورش، یفرهنگ و ارشاد اسالم   یها وزارتخانه

تحق فناور یعلوم،  و  آموزش  یقات  و  درمان  بهداشت،   ،

سا  ی پزشک نهادها ی و  فرهنگ  یآموزش  یر  تبل  یو   ی غیو 

راستا در  برنامه  یموظفند  عموم  یهااجراء  و    یآموزش 
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ق ستاد مبارزه با مفاسد ین قانون که از طری ا  یرساناطالع

 گردد، اقدامات الزم را به عمل آورند.یابالغ م یاقتصاد 

اجرایمسؤول   -۳۲ماده   ستاد یا  یت  مصوبات  و  قانون  ن 

ر و  یمشمول با وز  یدر دستگاهها   یمبارزه با مفاسد اقتصاد 

ادشده مکلفند  یربط است و افراد  ین مقام دستگاه ذیباالتر

ت  یمناسب، از حداکثر ظرف  یر و ساز و کارها یبا اتخاذ تداب

بخشها و  سا  ی نظارت  یواحدها  بخشها ی و  به   یر  مربوط 

 ند.ین قانون استفاده نما ی ا یکنترل اجرا

که   یر مواردین، در غن قانو یا  ینامه اجرائنیی آ  -۳۳ماده  

تکلییتع معاونت  ین  توسط  ماه  ظرف شش  است،  شده  ف 

راهبرد  یزی ر برنامه نظارت  همکار سی رئ  یو  با    ی جمهور 

مد توسعه  سرما ی ریمعاونت  و  انسانیت  و سیرئ  یه  جمهور 

 یی و دارا  یو اموراقتصاد   یاطالعات، دادگستر  یها وزارتخانه

 رسد.یران می أت وزی ب ه یشود و به تصویه میته

پا   -۳۴ماده   اطالعات  افشاء    ی اطالعات  یگاههایهرگونه 

ن و مقررات، ممنوع است  یمذکور برخالف قوان  یدستگاهها 

و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء 

محکوم    ۱۳۵۳/ ۲۹/۱۱مصوب    یدولت  یاسناد محرمانه و سرّ

 گردد.یم

دسترس  -۳۵ماده   پا یغ  ی هرگونه  به    ی گاهها ی رمجاز 

ن قانون ممنوع است و متخلف حسب یموضوع ا  یاطالعات 

تا   ماه  از شش  حبس  مجازات  به  محکوم  یمورد  سال  ک 

ز مشمول مجازات حبس از  ی شود. شروع به جرم مزبور نیم

 ک روز تا شش ماه است.ی نود و 

بر س مشتمل  فوق  ب  یقانون  و  ماده  پنج  و هشت  ی و  ست 

علن  جلسه  در  موریروز    یتبصره  بکشنبه  نهم یخ  و  ست 

سیماه  بهشت  یارد و  مجلس یکهزار  هفت  و  هشتاد  و  صد 

سال   یش یآزما  یاجرا  یاسالم   ی شورا سه  مدت  به  آن 

تاریتصو در  و  سو  ۷/۸/۱۳۹۰خ  یب  تشخ  یاز  ص یمجمع 

 ص داده شد.یمصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخ

 یجان یالر  یعل -ی اسالم  یس مجلس شورایرئ

 

 و مقابله با فساد  ی قانون ارتقاء سالمت نظام ادار   ۶ماده   ۴تبصره   یی نامه اجران یی آ

 رییس قوه قضاییه(   ۱۳۹۲/ ۲۵/۴مورخ   ۹۰۰۰/ ۱۰۰/۲۱۷۲۹)بخشنامه شماره  

 ف ی ات و تعاری کل  - فصل اول

نامه نیین آیمندرج در ا  یواژه و عبارات اختصار  -۱ماده  

 رود: یر به کار میو مقاصد ز یدر معان 

و مقابله با فساد    یقانون: قانون ارتقاء سالمت نظام ادار  -الف

ماه  ی ارد  ۲۹مصوب     ی اسالم  یمجلس شورا  ۱۳۸۷بهشت 

ص مصلحت ید مجمع تشخییبه تأ  ۸/۱۳۹۰/ ۷خ  یکه در تار

 د. ینظام رس

کننده به تخلف، موضوع مواد یدگیرس  یدادگاه: شعبه  -ب

 باشد. یقانون م  ۶و  ۵

 باشد. یقانون م  ۶أت مذکور در مادهیص: هیأت تشخیه -ج

ف  یاست که در رابطه با انجام وظا   یرخانه: واحد اداریدب  -د

سا یتشخ  یهاأتیه و  دادگاه  شعب  مرتبط ی ص،  امور  ر 

 د.ی نما یت میفعال 

رخانه یدب  رمجموعهیز  ی از واحدها   یک یبانک اطالعات:    -هـ

مسؤولیم که  جمعی باشد  نگهداشتن   ی آورت  روز  به  و 

پا به  مربوط  فهرست محرومیاطالعات  عهده یگاه  به  را  تها 

 دارد.

 ص یأت تشخ ی ف ه یالت و وظا یتشک  - فصل دوم 

تشخیه  -۲ماده   ماده  یأت  موضوع  محل    ۶ص  در  قانون 

 شود.یل میکل کشور )تهران( تشک یسازمان بازرس 
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قانون    ۶مذکور در ماده  یها مقام دستگاهن  ی باالتر  -تبصره  

معرف  به  نما   یموظف  موقع  برایبه  خود  ل  یتشک  یندگان 

 باشند.یص م یتشخ یهاأتیه

ک نفر را به عنوان  یان خود  یص از م یأت تشخیه  -۳ماده  

کسال یمدت    یس برای ب رئیک نفر را به عنوان نایس و  یرئ

نده یبالمانع است. نما د. انتخاب مجدد آنان  ی نما یانتخاب م

 باشد.یأت میر هیکل کشور دب یسازمان بازرس 

پرونده  - ۴ماده   حجم  به  توجه  با  و  اقتضاء  صورت  ها، در 

ه یدب موافقت  با  تشخیرخانه  پی أت  اول  افزایص  ش ی شنهاد 

س  ی ص در مرکز )تهران( و استانها را به رئیتشخ  یهاأتیه

میقضائ قوه ارائه  صورت  یه  در  تا  ترککند  با  ب  ی موافقت، 

ط مندرج در ینامه و شرانیین آیا  ۲مشابه مذکور در ماده

 ل شود.یآن تشک 

مراجع مذکور   یهاص با وصول گزارش ی أت تشخیه  - ۵ماده  

ا اطالع از تخلفات موضوع قانون،  یقانون    ۶ماده  ۳در تبصره

 د. ینما یم یدگیشروع به رس

تشخیه  -۶ماده   برایأت  گزارش   ی دگیرس  یص  ها به 

 ر را انجام دهد:یتواند اقدامات زیم

 کننده.ا اعالمیو  ی ق از شاکیتحق -الف

 ن.ی ق از شهود و مطلعیتحق -ب

اشخاص  یبررس  -ج اعمال   یسوابق  ارتکاب  مظان  در  که 

 قانون هستند. ۵مذکور در ماده 

ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعالم  پرونده  یبررس   -د

 شده.

 به اسناد و مدارک. یدگیرس -هـ

 .یارجاع امر به کارشناس -و

 ربط.یاستعالم نظر از مسؤوالن و کارکنان دستگاه ذ -ز

 عنه. یح از مشتکیاخذ توض -ح

تحق  -ط جمعیهرگونه  و  له    یآورق  علیاطالعات  ه یا 

قانون   ۵که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده   یاشخاص

 هستند.

تشخیه  -۷ماده   حسب  یأت  ن ص  صورت  در  و  از ی مورد 

ا چند یک  یأت  یا خارج از هیان اعضاء خود  یتواند از میم

تحق قاض یگروه  نظارت  با  بررسیه  یق  منظور  به    ی أت 

 ل دهد.یموضوعات و ارائه گزارش تشک 

تحق  -تبصره گروه  محورهایاحکام  و  مهلت  درج  با   یق 

 شود. یص صادر م یأت تشخی س هیتوسط رئ  یبررس

صورت  -۸ماده   تشخیه  که  یدر  دالیأت  مدارک یص  و  ل 

ماده   در  مذکور  اعمال  کاف  ۵ارتکاب  را  ص یتشخ  یقانون 

توض اخذ  را جهت  متهم  است  مکلف  برای دهد  جلسه    ی ح 

م  یدگ یرس متهم  کند.  و  یدعوت  حاضر  شخصاً  ا یتواند 

ق ارسال یا از طریو  یأت معرف یخود را به ه  ینده قانونینما 

دفاع شخص مذکور از خود  د. عدم  یحه از خود دفاع نما یال

 أت نخواهد بود. یه  یدگیمانع رس 

ه  -۹ماده   تشخیجلسه  حداقل  یأت  حضور  با  نفر   ۵ص 

میرسم تصمییت  هیابد.  وظایمات  چارچوب  در  ف ی أت 

 موافق معتبر است. یمقرره در قانون با حداقل چهار رأ

عضو  -  یکه قاض  یآراء، نظر  یدر صورت تساو   -۱تبصره  

 باشد.یموافق است مناط اعتبار مبا آن   -أتیه

ص همان است که یأت تشخیه   یموارد رد اعضا   -۲تبصره  

ماده   آ   ۹۱در  و    یعموم  یها دادگاه  یدادرس  نییقانون 

 ح شده است.یتصر یانقالب در امور مدن

تشخ یه  -۱۰ماده   در صورتیأت  را جهت یکه دال  یص  ل 

 ی جه اقدامات را طیص دهد، نت ی تشخ یطرح در دادگاه کاف

دبی از طر  یگزارش میق  ارسال  دادگاه  به  در ی نما یرخانه  د. 

ایغ اقدام یر  پرونده  نمودن  مختومه  به  نسبت  صورت  ن 

ر مراجع در صورت وقوع یسا   یدگ ین امر مانع رسید. ای نما یم

 ا تخلف نخواهد بود. ی جرم و 
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د ی ارسال به دادگاه با   یص برایأت تشخیگزارش ه  - ۱۱ماده  

اعالم  یحاو در مشخصات  اعمال  مرتکب  و شخص  کننده 

، نوع تخلف، زمان و  ی ا حقوقی  ی قیقانون، اعم از حق  ۵ماده  

آن    یل توجه اتهام و مستندات قانون ی مکان وقوع تخلف، دال

 باشد.

کل   یشامل: سازمان بازرس  ینظارت  ی هادستگاه  - ۱۲ماده  

وان  ی، دی وان محاسبات کشور، سازمان حسابرسیکشور، د

ها و  شرکت   یو وزارت اطالعات، بازرسان قانون   یعدالت ادار

دولت از  اعم  غ  یمؤسسات  دولتیو  همچن  یر  بانک یو  ن 

ب  یمرکز مرکز یو  امور   ی اسالم  یجمهور  یمه  وزارت  و 

تابعه از جمله: گمرک   ی ه سازمانها یو کل ییو دارا یاقتصاد 

خصوصیا  یاسالم  یجمهور  سازمان  سازمان ی سازیران،   ،

مال  ا  یاتیامور  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  ران یکشور، 

 ۵موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده  

 ص اعالم دارند.یأت تشخیقانون، مراتب را به ه

 ف دادگاه یالت و وظا یتشک  - فصل سوم 

ماده  یدگی رس  یبرا   -۱۳ماده   در  مذکور  گزارشات   ۶به 

قاض سه  حضور  با  دادگاه  رأیتشک  یقانون  و  ت  یاکثر  یل 

 مناط اعتبار است.

  ی عموم  یاز شعب دادگاهها  ی کیه  ییقضا س قوهییر  -تبصره

ن امر اختصاص داده و ی به ا  یدگ یتهران را جهت رس  ییجزا

تع به  برایینسبت  ابالغ  صدور  و  همچنیی ر  ین  و  ن یس 

ب یترکل  یدادرسان مجرب استان به تعداد الزم جهت تکم

 کند.یشعبه اقدام م

رعا   - ۱۴ماده   با  آیدادگاه  اصول  دادرسیی ت  به   ین 

ه  یها پرونده از  رسی تشخ  یها أتیواصله  و   ی دگیص 

ک  یاست.    یدادگاه قطع  یکند. رأیم  یمبادرت به انشاء رأ

رأ از  اطالعات   ینسخه  بانک  در  درج  جهت  به   یصادره 

 گردد. یرخانه ارسال میدب

 رخانه ی ف دب یالت و وظا ی تشک  - فصل چهارم  

از یس و تعداد مورد ن یک نفر رئی  یرخانه دارایدب  -۱۵ماده  

ص است  یأت تشخیرهیرخانه، دبی س دب ی کارشناس است. رئ

ص ی کل کشور به تشخ  ین بازرسان سازمان بازرسیکه از ب

تأییر از  ه منصوب قضاییقوه   سیی د رییس سازمان و پس 

 شود.یم

ن  - ۱۶ماده   مورد  برای اعتبارات  هیتشک  یاز  اداره  و  أت یل 

دبیتشخ و  اطالعات  بانک  ساالنه یص،  بودجه  در  رخانه 

بازرس  پ  یسازمان  کشور  تأمینی بشیکل  پرداخت ی،  و  ن 

 شود.یم

 ر را به عهده دارد:یف ز یرخانه وظا یدب -۱۷  ماده 

 ص و بانک اطالعات. ی أت تشخیه یانجام امور ادار -الف 

 ص.یأت تشخیدادگاه و همات  یابالغ احکام و تصم -ب 

قانون به مراجع    ۵ماده  ۲مقرر در بند  ی تهایاعالم محروم  -ج  

 ربط.یذ  یو دستگاهها

رفع محروم  -د   رأ ی اعالم  احراز صدور  از  مرجع   یت پس 

به    یا برائت در حدود مفاد رأ یب  یبر منع تعق  یمبن  ییقضا 

 ربط.یا مرجع ذیدستگاه 

روز  یتشک  -هـ به  و  اطالعات  بانک  پا ل  گاه  ینگهداشتن 

 تها. یفهرست محروم

زیدب  - ۱۸  ماده  اطالعات  صیرخانه  به  را  الک-ر  - ورت 

 د. ینما یم یدر بانک اطالعات نگهدار  یک یرونت

ت  یکه شخص  یمتخلف و در صورت  یمشخصات کامل سجل  -

 آن. یاست مشخصات ثبت   یحقوق

 ا اشخاص اعالم کننده اتهام و تخلف.یدستگاه  -

 خدمت متخلف )در صورت کارمند بودن(. دستگاه محل  -

 نوع تخلف. -

 زمان و مکان وقوع تخلف. -

که موضوع جنبه    یتخلف )در صورت  یا ارزی   یالیحجم ر  -

 داشته باشد(.  یمال
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 خ آن.یص و تاریأت تشخینظر ه -

 . ییر مراجع قضا ین قانون و سا یموضوع ا یآراء دادگاهها -

 ن شده.ییتع  یهات ی نوع محروم -

 ت.ی ا رفع محرومیکاهش  -

 ت.ی ان مدت محرومی شروع و پا  -

 ر موارد مرتبط.یحات و سا یتوض -

قانون، دادستانها   ۵قسمت ب ماده  ۲بند  یدر اجرا  -۱۹ماده  

ه یاز کل   یریسراسر کشور موظفند تصو  ییر مراجع قضا یو سا 

قطع دبالزم  یاحکام  به  را  قانون  مشمول  رخانه ی االجراء 

 ند. یارسال نما 

ت اشخاص را به ی رخانه موظف است محرومیدب  -۲۰ماده  

 ربط برساند.یا مراجع ذ یها و به اطالع دستگاه ینحو مقتض

، ی ، خدمات بازرگانیو اعتبار  ی الت مالی رائه هرگونه تسها

،  یاحرفه  یو تشکلها   یو نظارت  یتیری انتصاب به مشاغل مد

قانون به    ۲و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده    یصنف

ت آنان به ی منوط به عدم محکوم  یو حقوق   ی قی اشخاص حق

 باشد.یت می محروم

و   یل امور، کدکاربریتسه   یتواند برایرخانه میدب  -تبصره

با ی رمز عبور پا  گاه فهرست محرومان در بانک اطالعات را 

دسترس اختن  یمع  ی سطح  نما ی در  و یار  دستگاهها  ندگان 

 مراجع مشمول قرار دهد.

ها و اشخاص مذکور در قانون، در  ه دستگاهیکل  -۲۱ماده  

وظا  گرد  یفی چارچوب  مقرر  قانون  در  به ی که  موظفند  ده، 

ص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه یأت تشخیاستعالمات ه

حات الزم یو ...( و توض  یکی، الکترون یاسناد و مدارک )چاپ

 ند.ینما  یربط را معرفیرا ارائه و کارشناسان ذ 

 یتبصره در اجرا  ۶ماده و    ۲۲نامه در  نیین آیا  -۲۲ماده  

و مقابله با    یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار  ۶ماده  ۴تبصره

بازرس  سازمان  توسط  همکار  یفساد  با  و  کشور   ی کل 

ه و در یقانون مذکور ته  ۶موضوع ماده  ییاجرا  یدستگاهها 

 د.یه رسی قضائ س قوهیب رئیبه تصو ۲۴/۴/۱۳۹۲خ یتار

 ی جانیصادق الر -هی قضائ س قوهیرئ

 

 و مقابله با فساد  ی سالمت نظام ادار   ی ( قانون ارتقا ۲۶ماده )  یی نامه اجران یی آ

 ران( ی أت وز ی ه  ۱۳۹۳/ ۴/ ۲۴هـ مورخ  ۵۰۰۸۰/ت ۴۵۱۴۶بنامه شماره  ی)تصو 

 جمهور سییر ی و نظارت راهبرد یزیر معاونت برنامه

 جمهورسییر یه انسان یت و سرمای ریمعاونت توسعه مد

شنهاد مشترک  ی به پ  ۱۵/۴/۱۳۹۳ران در جلسه  یئت وزیه

راهبرد  یزی ربرنامه  یها معاونت  نظارت  توسعه   یو  و 

جمهور و به استناد بند )د( سییر  یه انسان یت و سرما ی ریمد

و مقابله با فساد   یسالمت نظام ادار  یقانون ارتقا (  ۲۶ماده )

ماده مذکور را به شرح   یینامه اجرانییآ  -۱۳۹۰مصوب  -

 ب کرد:یر تصویز

مشروح   یر در معانیاصطالحات زنامه  نیین آیدر ا  - ۱ماده  

 رود: یمربوط به کار م

ادار  ارتقای  قانون قانون:  -الف نظام  با    یسالمت  مقابله  و 

 - ۱۳۹۰مصوب  - فساد 

قانون ( ۱ن فساد: افراد موضوع بند )الف( ماده ) یمرتکب -ب

 ا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.یکه تخلف 

( ۲۸موضوع ماده )  ی: شوراینظارت  یهادستگاه  یشورا  -پ

 قانون 

https://shenasname.ir/
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پا یمکان  یاطالعات  ی هاگاهی پا   -ت  ی اطالعات  یهاگاهیزه: 

 موضوع قانون 

بنامه یتصو(  ۱ته موضوع بند )الف( ماده )یته: کم یکم  -ث

 ۱۳۹۲/ ۲۸/۱۲هـ مورخ ۵۰۳۲۸ت/۱۹۲۰۸۷شماره 

قانون، (  ۲موضوع ماده )  یو حقوق  یقی اشخاص حق  - ۲ماده  

 باشند.ینامه م نیین آیمشمول ا

ا  یها قی تشو  -۳ماده   آیموضوع  ذنیین  شرح  به  ل  ینامه 

 شود:ین مییتع

ر  یا سا ی  یین مقام اجرایرنامه توسط باالتریتقد یاعطا  -الف

 ی ربط شخص حقوقین ذی مسئول

 ا طبقه و مانند آن ی ی قی ک گروه تشوی یاعطا  -ب

ا باالتر در یو    یت یریحق تقدم در انتصاب به مشاغل مد  -پ

 ی مساوط یشرا

معادل دو ماه حقوق فرد در زمان   یپرداخت وجه نقد   -ت

 پرداخت.

ن شده در بند )ت( متناسب با نوع، ییزان تعیم  -۱تبصره  

ص یا تخلف )فساد( تا شش ماه به تشخی زان و اثرات جرم  یم

ش ی قابل افزا  یربط شخص حقوق ین ذیا مسئول یته و  یکم

 است.

مانع  یتشو  -۲تبصره   )ت(  بند  موضوع  سا ق  اعمال  ر ی از 

 باشد. ین ماده نمیا ی بندها 

ماده   یکه در جهت تحقق بندها  یص افرادیتشخ  -۳تبصره  

(  ۳موضوع ماده )  یها قی اند و تشوقانون اقدام نموده(  ۲۶)

پ مدیبه  ذ یشنهاد  و  یر  کمیربط  تأیا  و  باالترییته  ن ید 

 باشد.یم  یشخص حقوق  یین مقام اجرایباالتر

 ی فه سازمان یکه حسب وظ  ییها مکارکنان و مقا   -۴تبصره  

ادار نظام  سالمت  با  ارتباط  انجام   یدر  فساد  با  مقابله  و 

شناسا یوظ را  متخلف  افراد  و  نموده  معرف  ییفه   یو 

تشوی نما یم مشمول  )  یها قی ند،  ماده  در  ن ی ا(  ۳مندرج 

 شوند.ینامه نمنییآ

ا  یها قی تشو  -۴ماده   آیموضوع  خصوص  نیین  در  نامه 

رعا یمکان   یاطالعات   یها گاهیپا   یاندازراه  به  منوط  ت یزه، 

 ی عال   یمصوب شورا  یتیو امن  یی، اجرایمقررات و ضوابط فن

 باشد.یاطالعا م ی فنآور

انسان  یواحدها   -۵ماده   ت  ی با رعا   یشخص حقوق  یمنابع 

ک از  یهر    یریگی محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پ

جه آن ی نامه و اعالم نتنیین آیاقدامات و مراحل مذکور در ا

 باشند.ینفع و مقامات مافوق میبه ذ

 یا جرم حسب مورد، آرایص تخلف  یتشخ  ی مبنا   -تبصره

سو  یقطع از  شده  رس  ی صادر  تخلفات   یدگیمراجع  به 

 است.  ییصالح قضایو مراجع ذ  یو ادار  ی، انتظامیانضباط 

نامه در نیین آیا  یاز جهت اجرایاعتبارات مورد ن  - ۶ماده  

)الف( و )ب(   یموضوع بندها   یها و مؤسسات دولت وزارتخانه

( لوا(  ۲ماده  در  پیقانون  ساالنه  بودجه  در   ی نی بشی ح  و 

و   یردولت یغ  یعموم   یو نهادها  یدولت   یهاخصوص شرکت 

ت  یآنها و با رعا   یاز محل منابع داخل  یر اشخاص حقوقیسا 

 ن و مقررات مربوط قابل پرداخت است.یقوان

ا  ی هادستگاه  -۷ه  ماد  آیمشمول  موظفند  نیین  نامه 

نامه را به صورت ساالنه نیین آیاقدامات انجام شده موضوع ا

و معاونت   ینظارت  یها دستگاه  یان هر سال( به شورای )در پا 

مد سرما ی ریتوسعه  و  انسانیت  گزارش سییر  یه  جمهور 

 ند. ینما 

 جمهور سییمعاون اول ر -یری اسحاق جهانگ



 کشوری   استخدام وانین مربوط به قانون ق   - سوم   بخش  

 ن ی ون خاص مشترک مجلس ی سی کم  ۱۳۴۵خرداد ماه   ۳۱مصوب    ی قانون استخدام کشور 

 اتیکل -فصل اول

 ف:یتعار  -۱ماده  

به خدمت    یرفتن شخصیاستخدام دولت عبارت از پذ  - الف

  یا مؤسسات دولتیا شرکتها  یها  از وزارتخانه  یکیدولت در  

 .است 

کار  -ب به  اشتغال  از  عبارت  دولت  که   یخدمت  است 

رسم حکم  موجب  به  م  یمستخدم  آن  انجام  به    ی مکلف 

 .گردد

تدار یمقامات صالح   یعبارت از دستور کتب  یحکم رسم  -پ

ن ی در حدود قوان  یا مؤسسات دولتیها و شرکتها  وزارتخانه

 .و مقررات مربوط است

سازمان  -ت واحد  بموجب   یمشخص   یوزارتخانه  که  است 

 .ن عنوان شناخته شده است یقانون با

دولت -ث سازمان   یموسسه  که   یمشخص  یواحد  است 

 .شودمیله دولت اداره یجاد و بوسیبموجب قانون ا 

است که با اجازه   یمشخص  یواحد سازمان   یدولت شرکت    -ج

ا شرکت  بصورت  بیقانون  و  شود  درصد یجاد  پنجاه  از  ش 

بدولت  یسرما  تجارت .  باشده آن متعلق  از   یهر شرکت  که 

 یجاد شود تا زمان یا  یدولت   یشرکتها  یگذارهیق سرما یطر

 ی دولت  یش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهایکه ب

 .شودمی یتلق یشرکت دولتاست 

استخدام   -۲ماده   دولتها  وزارتخانه  یامور  موسسات   یو 

 :رین قانون خواهد بود مگر در موارد زیمشمول مقررات ا

 .یوزارت دربار شاهنشاه -الف

 یا  ننامهیطبق آئ  یوزارت دربار شاهنشاه  یامور استخدام

خواهد    یشاهنشاهب وزارت دربار  یخواهد بود که به تصو

 .دیرس

شاهنشاه  دربار  رعا یم  یوزارت  بدون  محدود ی تواند   ت یت 

ها ن وزارتخانهین قانون از وجود مستخدم یمندرج در ا  یها 

 .استفاده کند  یو موسسات دولت 

 .ت کشوری سازمان اطالعات و امن -ب

که طبق اساسنامه مربوط به آنها به   یموسسات دولت  -پ

شرکتها   یکیصورت   اداره    یاز  تجارت  قانون  در  مندرج 

 :شوند

ک ید حداکثر تا  ی مذکور با   یها  شرکت   یمقررات استخدام

و   ین قانون توسط سازمان امور اداری ا  یسال پس از اجرا

تدو   یاستخدام جهت یکشور  و  کمیتصو  ن   یونهایسیب 

 .م شود ین تقدیاستخدام مجلس

 .یاری و دانش  یو استاد  یقضائ  یها  دارندگان رتبه -ج

 ی بهدار  ی ها   ها و موسسات تابع آنها و انجمنیشهردار  -ت

سازمانهائ محل  یو  جنبه  هز  یکه  و  از یداشته  آنها  نه 

 .شود نیتأم یخاص محل  یدرآمدها 

نیمستخدم   -ث استخدام  قانون  مقررات  تابع   ی روهاین 

 :یمسلح شاهنشاه

از وزارت جنگ که مشمول ین مورد نی آنعده از مستخدم  -۱

ستند مشمول ین   ی مسلح شاهنشاه  یروها یقانون استخدام ن

ا خواهندیمقررات  قانون  ول  ن  نظر   یبود  از  جنگ  وزارت 

استخدامیتشر ن  یفات  مورد  قانون ی کارمندان  تابع  از خود 

 استخدام   ی ها   ت ی ت وزارت جنگ از محدودی مربوط به معاف

 .خواهد بود ۱۳۴۳مصوب دوم آبان  یکشور یسازمانها 

قسمتیتمام    یاجرا  -۲ وظا   یا  ا  یفیاز  موجب  به  ن ی که 

کشور محول   یو استخدام  یقانون به عهده سازمان امور ادار

ران یئت وزیب هی با تصو  یشاهنشاه  مسلح  یروهایاست در ن

مقرر معمول فات  یتشر  یتابعه پس از ط  یله سازمانهایبه وس

 .خواهد شد
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 نی ن مجلس یمستخدم -چ

)ج( و )چ( در هر مورد   ین مشمول بندهایمستخدم  -تبصره

قانون  تکلییتع  یبرا  یکه  باشد  ین  نداشته  آنان وجود  ا  یف 

قوان احکامیطبق  تابع  مربوط  استخدام یقوان   یعمومن  ن 

 .ن قانون خواهند بود یشده باشند مشمول مقررات ا  ی کشور 

 .یاجتماع  یها مهیسازمان ب  -ح

 ماه  شش  تا   حداکثر  دی با  مزبور  سازمان  یاستخدام  مقررات

 و  یادار  امور   سازمان  توسط   قانون   ن یا  ب یتصو  از   پس

 یونهایسیکم  بیتصو  جهت   و  نیتدو   کشور  یاستخدام

 .شود  میتقد نیمجلس استخدام

  هر  در  )چ(  و  )ج(   یبندها   مشمول  نیمستخدم  -۱  تبصره 

 باشد   نداشته  وجود  آنان  فیتکل  نییتع  یبرا  یقانون   که  مورد

 استخدام   نیقوان  یعموماحکام  تابع   مربوط   ن یقوان  طبق   ا ی

 .بود   خواهند  قانون  نیا  مقررات  مشمول  باشند  شده  ی کشور 

 مؤسسات  و  ها وزارتخانه  ریسا   یاستخدام  امور   -۲  تبصره 

 .بود خواهد  قانون نیا مقررات مشمول   یدولت

  معاونان  و  ریوز  نخست   معاونان  و  وزراء  و  ریوز  نخست   - ۳  ماده 

  و  برنامه  سازمان  رعاملیمد  و  استانداران  و  سفرا  و  وزراء

  یرؤسا  و  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  رکل یدب

  ستندین   نقانونیا  مقررات  مشمول  وزراء  و  ریوز  نخست   دفاتر

  منصوب   مقامات  نیبد  یرسم  نیمستخدم  کهیصورت  در  یول

 مدت  شوند   منصوب   ا ی  انتخاب  نی مجلس   یندگی بنما  ا ی

  خدمت   سابقه  جزء  لحاظ  هر  از  مقامات  نیا  در   آنان  خدمت 

  با   که  آنجا   تا   قانون  نی ا  مقررات  و  شده  محسوب  یرسم

  آنها  حال  شامل  باشد  نداشته  یرتیمغا  آنان  خاص  نیقوان

 .بود  خواهد

 ن یا  در  مذکور  مقامات  به  که  یرسم  نیمستخدم  - تبصره

 در  اشتغال  خاتمه  از  پس   اندشده  انتخاب  ا ی   منصوب  ماده

  مربوط   مؤسسه  ا ی  وزارتخانهدر  که  یصورت  در  مذکور  مقامات

 باشد  نداشته  وجود  آنان  یاستخدام  وضع  با   متناسب   یپست 

 به   قانون  نیا  مشمول  ر یغ  یدولت   مؤسسات  در  توانندیم

 ل یقب  نیا  در  آنان  خدمت   مدت   ورزند   اشتغال خدمت 

 و   حقوق   و   محسوب  یرسم  خدمت   سابقه   جزء   مؤسسات

 .شد  خواهدپرداخت   دیجد   خدمت   محل  از  فقط  آنها  یا یمزا

  مشمول   یدولت  موسسات  وها  وزارتخانه  نیمستخدم  - ۴  ماده 

 .یمان یپ و یرسم بود  نخواهند خارج نوع دو  از قانون نیا

  دولت  بخدمت  کار  قانون  مقررات  طبق  که  یافراد  - تبصره

 مقررات  طبق  آنان   با   و  شده  شناخته  کارگر  شوندمی  مشغول 

 شد  خواهد  رفتار  کار قانون

  اند  شده  شناخته  کارگر   خود  خاص  نی قوان   طبق  که  یافراد

 .ستندی ن  قانون نیا مقررات مشمول 

 یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه  در  یکارگر  مشاغل  صیتشخ

 یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  بعهده  قانون  نیا  مشمول 

 .است  کشور

 حکم  موجب   به  که  است   یکس   یرسم  مستخدم  - ۵  ماده 

 ۳۰ ماده موضوع حقوق جداول یها گروه  از  یکی در یرسم

  ا ی  ها وزارتخانهیسازمان  یها پست   از  یکی  یتصد  یبرا

 .باشد شده استخدام قانون نیا مشمول یدولت  مؤسسات

 از   ریغ  اشخاص   به  یسازمان   ی هاپست   یواگذار  - تبصره

 یبرا  که  یصورت  در  یول   است   ممنوع  یرسم  نیمستخدم

 ن یمستخدم  از  نتوان  یتخصصیها پست   از  یبرخ  یتصد

 امور   سازمان  بیتصو  با   است   ممکن  نمود  استفاده  یرسم

  مؤسسات  و  شرکتها   نیمستخدم  کشور  یاستخدام  و  یادار

 به  مأمور  عنوان  به  را  قانون  ن یا  از   شده  یمستثن   یدولت

  آنان  با   و  نمود  منصوب  مذکور  یسازمان  یهاپست   یتصد

 در که  یصورت  در  و  کرد  رفتار  یمان یپ  مستخدم   مانند

 ب یتصو  با   نشود  افت ی  از ین   مورد  شخص  هم  مزبور  مؤسسات

 مستخدم  توانیم   کشور  یاستخدام  و   یادار  امور  سازمان 

  پست   یتصد  ی برا  یمانیپ  مستخدمعنوان  به  را  اجیاحت  مورد

 ی شرکتها  نیمستخدم  ی ا یمزا  و  نمود.حقوق  استخدام  مزبور

  اعتبارات   از   ربط یذ  ی سازمانها   توافق  با   فوق  در  مذکور

 .شودمی پرداخت  خدمت محل ا ی متبوع سازمان 
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 بطور   قرارداد  بموجب   استکه  یکس  یمان یپ  مستخدم  -۶  ماده 

 .شودمی استخدام مشخص کار و نی مع مدت یبرا موقت 

  بموجب  نیمستخدم  لیقب  نیا  استخدام  طیشرا  - تبصره

 و   یادار  امور  سازمان   توسط  که  بود  خواهد  یا  ننامه یآئ

 .رسدمی رانیوز ئت یه ب یبتصو  و هیته کشور یاستخدام

  ی تها یمسئول  و  فیوظا   مجموع  از  عبارت   شغل  -۷  ماده 

 امور  سازمان  طرف  از  که   است   یمشخص  و  مستمر  و  مرتبط

 شده  شناخته  واحد   کار  بعنوان  کشور  یاستخدام  و  یادار

 .باشد

  از  که  است   یمشاغل   ی ها   رشته  مجموع  از  عبارت  رسته

 یوابستگ   یتجرب  و  یلیتحص  رشته  و  حرفه   و  کار  نوع  لحاظ

 .باشد داشته  کینزد

  در   که  است   یمحل  از  عبارت  یسازمان  ثابت   پست   - ۸  ماده 

 یبرا  مستمر  بطور   یدولت   موسسات  وها  خانه  وزارت  سازمان 

  شده   گرفته  نظر  در  مستخدم   کیب  آن   ارجاع  و  شغل  کی

 .باشد یمتصد بدون ا ی  یمتصد یدارا نکهی ا از اعم

  پست  بعنوان   ندارد   استمرار  جنبه   کهیئهاپست   -۱  تبصره 

 یبرا  یرسم  بطور   افراد  استخدام  و  شده  شناخته   موقت 

 .است  ممنوع ها پست  نیا یتصد

  ب یتصو  خیتار  از   سال   کی   ظرف  است   مکلف  دولت   -۲  تبصره 

 مؤسسات   و  ها وزارتخانه  یاساس  سازمان  حهی ال  قانون  نیا

 .کند میتقد نی مجلس  به و هیته راقانون نیا مشمول   یدولت

  قانون  ن یا  مشمول  یدولت   مؤسسات  و  ها وزارتخانه  -۲  تبصره 

  ثابت   ىهاپست   تعداد  دی ق  با   را  خود  ی لیتفص  سازمان  مکلفند

 ادارى   امور  بسازمان  و  هیته  خودتابع  واحدهاى  هیکل  یسازمان 

  بعد   است   موظف  سازمان.  کنند  میتسل  کشور  یاستخدام  و

  مشعر  را  خود  نظر  ی لیتفص  سازمانهاى  طرح  افت یدر  از

 ی دولت  سازمانهاى   ا ی   ها بوزارتخانه  آنها   اصالح  ا ی   موافقت بر

  هاوزارتخانه  یلیتفص  سازمان   در  راتییتغ  نوع  هر.  کند  اعالم

 بموافقت   منوط  قانون  نیا  مشمول   یدولت  مؤسسات  و

 صورت  در.  بودخواهد  کشور  یاستخدام  و  ادارى  امور  سازمان 

  مؤسسه   ا ی   وزارتخانه  ن یب  مورد  نیا  در  نظر  اختالف  بروز

 أت یه  کشور  یاستخدام  و  ادارى  امور   سازمان  با   مربوط

 .کرد خواهداتخاذ ی مقتض میتصم  رانیوز

 .باالتر هیپا  کی احراز از عبارتست  عیترف  -۹  ماده 

 از   یرسم  مستخدم  استکه  آن  از  عبارت  انتقال  -۱۰  ماده 

 قانون  نیا  مشمول  یدولت  موسسه  ا ی  وزارتخانه  کی  خدمت 

 و  گروه  حفظ  با   گردد  قطع  ی و   خدمت   انی جر  آنکه  بدون

  موسسه  ا ی   وزارتخانه  بخدمت  خود  خدمت  نهی ش یپ  و  هیپا 

 .دی درآ قانون نیا  مشمول گرید  یدولت

 :از است  عبارت ت یمأمور -۱۱  ماده 

  فه یوظ  از  ریغ  مستخدم   به   موقت   فهیوظ   شدن  محول  -الف

 .دارد  خود  یسازمان ثابت  پست  در که یاصل

 ی مؤسسات   وها  وزارتخانه  به  موقت   بطور  مستخدم  اعزام  -ب

 ن ی همچن  و  رسدمی  رانیوز  أتیه  ب ی بتصو  آنها   فهرست   که

 رانیا  یشاهنشاه  دولت   که  یالملل  ن یب   بسازمانهاى  اعزام

 یشاهنشاه  دولت   که  ی سازمانهائ  ا ی  رفتهیپذ  را  آنها   تی عضو

 .بداند  یمقتض  را آنها  در شرکت  رانیا

  ا ی   یآموزش   ی ها   دوره  یط   یبرا  مستخدم  اعزام  -پ

 .کشور خارج  ا ی داخل در یکارآموز 

 ت یمأمور  مدت  در  نیمستخدم   یا یمزا  و  حقوق  -۱۲  ماده 

 .است  پرداخت  قابل صندوق  کی قی طر از منحصراً

 ن یهمچن  ۱۲  و   ۱۱  مواد   اجراى  نحوه  نامه  نیآئ  -تبصره

 استخدام   قانون  مشمول  یرسم   مستخدم   اعزام  ب یترت

 از   خارج  یسازمان  ثابت   هاى   پست   در  اشتغال  براى  کشورى 

 و  ادارى  امور  سازمان  لهیبوس   آن  مدت  نییتع  و  کشور

 ران یوز  أتیه  ب یبتصو  و  شودمی  هیته  کشور  یاستخدام

 .رسد می

  طرف   از  ت یمأمور  به  یرسم  مستخدم  اعزام  -۱۲  ماده 

  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  به   یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه

 ران یا  یشاهنشاه  دولت که  یالمللنیب   یهاسازمان  ای   گرید
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  مستخدم  اعزام  نیهمچن  باشد  رفتهیپذ  را  آنها   تی عضو

  شرکت  رانیا  ی شاهنشاه  دولت   که  ییها سازمان  به  یرسم

  و   ها العادهفوق  و   حقوق.  است   بالمانع   بداند   یمقتضرا  آنها   در

 حقوق  اساس   بر  نیمأمور  لی قب  نیا  یاستحقاق  یهانهیهز

  متبوع   مؤسسها ی   وزارتخانه  طرف  از  دارند  که  یاهیپا   و  گروه

  ا ی  وزارتخانه  طرف  از  عنوان  چیه   به   و  شد   خواهد  پرداخت 

 پرداخت  دی نبا   افراد  نیا  به  یوجه   ت ی مأمور  محل  مؤسسه

 .گردد

 نقانون یا  مشمول  ی دولت  موسسات  وها  وزارتخانه  -۱  تبصره 

 ی برا   مستخدم  تیرضا   با  را  خود  یرسم  مستخدم  توانندیم

  مشمول   که  یدولت   موسسات  از  یکی  اری اخت  در   موقت  مدت

  نگونه یا  در  آنان  اشتغال  مدت  ی ول   بگذارند  ست ی ن  قانون  نیا

 و  شد  نخواهد  محسوب   آنان  خدمت   سابقه  جزء   موسسات

 مأمور  آن  در  که   یا  موسسه  از  را  خود   یایمزا  و  حقوق

 .کرد خواهند افت یدر شوندمی

 یها   سازمان  از   یکی  در  که   یرسم  نیمستخدم  -۲  تبصره 

 مقررات  طبق  کهیصورت  در  شوند  خدمت   مأمور  یالملل  نیب

  عنوان  چیبه   شود  پرداخت   آنان  به  یحقوق  مزبور  یها سازمان

 خود   متبوع  مؤسسه  ای  وزارتخانه  از  یوجه  افت یدر   حق

 .ندارند

 ۱۲  و  ۱۱  و  ۱۰  مواد   یاجرا  به  مربوط  نامه  نیآئ  -۳  تبصره 

 و   هیته   کشور  یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  لهیوس  به

 .د یرس خواهد رانیوز ئت یه ب ی بتصو 

 انتصابات  و خدمت به  ورود  در -دوم  فصل 

 از  دولت   یرسم  خدمت   به  اشخاص   استخدام  -۱۳  ماده 

 .شود یم انجام مسابقه ا ی  امتحان قیطر

  قانون  ن یا  مشمول  یدولت   مؤسسات  و  ها وزارتخانه  -۱  تبصره 

 کشور   یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  موافقت   با   توانندیم

 ی اختصاص  یآموزشگاهها  انی دانشجو  ای  داوطلبان  قبال   در

 یعال   مؤسسات  و  دانشگاهها   و   مربوط  یبیترت  یها دوره  ا ی

 .آورند بعمل یاستخدام تعهد یآموزش 

  قانون  مشمول  یدولت  مؤسسات  و  هاوزارتخانه  -۲  تبصره 

  در   که  را  یمانیپ  نیمستخدم   توانندیم  کشورى  استخدام

 تی رعا   با  دارند  استخدامدر  ه یاصالح  نیا  بیتصو  خیتار

 استخدام   یرسم  بطور  امتحان  قیطر   از  مربوط   مقررات

 .کنند

  اسفند   چهارم   و   ست یب  خیتار  در   آنان  سن  آنکه  بر  مشروط 

 تجاوز  قانون  نی ا  ۱۴  ماده  در  مقرر  حداکثر   از   ۱۳۵۱  ماه

 .باشد نکرده

 طرف   از  ماده   نیا  یاجرا  طرز  به  مربوط  نامهنییآ  -۳  تبصره 

  بیتصو  به  و  هیته  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور  سازمان 

 .دیرس خواهد شورا

  ن یا  ۲  تبصره  نیمشمول  یمانیپ  خدمت   سوابق  -۴  تبصره 

  قانون   نیا  مشمول  یدولت   مؤسسات  و  ها وزارتخانه  در   ماده

 ن یمستخدم  مورد  در  بعد  به   ۱۳۴۵ر۳ر۳۱  خیتار  از

 و   اجرت  درصد  ۸/۵  پرداخت   بشرط   ۳  و  ۲  و   ۱  یگروهها

 نیمستخدم  مورد  در  و  یافت یدر  مخصوص   العادهفوق

 و   اجرت  درصد  ۸/۵  پرداخت  بشرط  باالتر  و  ۴  یگروهها

 آن   معادل  و  خود  سهم  بعنوان  ی افتیدر  مخصوص  العادهفوق

  لحاظاز  متبوع  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  سهم  بعنوان

  شود  خواهد   محسوب   فهیوظ  و  یبازنشستگ  و  گروه  نییتع

 از  رانیا  یدولت  آهنراه  یفعل  کارکنان  ریسا   خدمت   سوابق

 طبق  کهیصورت  در  مزبور  مؤسسه  در  ببعد  ۱۳۴۵ر۳ر۳۱

  پرداخت   با  بشوند  ا ی  شده  استخدام  یرسم   بصورت  مقررات

 گروه   نیی تع  لحاظ  از  ی افتیدر  دستمزد  و  حقوق  درصد  ۸/۵

 .شد خواهد  محسوب  فهیوظ و یبازنشستگ

 الزم  لیذ  طیشرا  یرسم  خدمت   به  ورود  یبرا  -۱۴  ماده 

 :است 

 ۴۰  از  شی ب  نداشتن   و  تمام  سال   ۱۸  داشتن  حداقل  -الف

 .تمام سال

 .رانیا ت یتابع  -ب
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  صورت  در  یقانون   ت ی معاف  ا ی   پرچم  ریز  خدمت   انجام  -پ

 .بودن مشمول 

 .مؤثر  یجزائ تی محکوم سابقه نداشتن -ت

 به  نبودن  معتاد  و  ده یعق  فساد   به  ت ی محکوم  عدم  -ث

 .ونیاف استعمال

 .یابتدائ دوره  انی پا   نامهیگواه داشتن حداقل -ج

 استخدام   آن  یبرا  که  یکار  انجام  یتوانائ  داشتن  -چ

 .شود می

  رفته یپذ  یرسم  استخدام  به  مجدداً  که  یافراد  -۱  تبصره 

 مذکور  سن  حداکثر  به  مربوط   تیمحدود   مشمول  شوندمی

 .بود نخواهند  ماده نیا الف بند در

  مورد   در   ماده  نیا  الف  بند  در  مذکور  سن  حداکثر  -۲  تبصره 

 که   یتخصص  مشاغل   در  استخدام  داوطلب   که  افرادى 

 ی استخدام  و  یادار  امور   سازمان  شنهادیپ  با   آن  فهرست

 .باشد می  تمامسال  ۴۵  هستند  رسدمی  شورا  ب یبتصو  کشور

  اتباع   خدمت   مدت  و  حقوق   نییتع  و  استخدام  -۱۵  ماده 

 .بود خواهد نیمجلس  مصوب نی قوان  موجب  به گانهیب

 استخدام  داوطلبان  یورود   مسابقه   و  امتحان  -۱۶  ماده 

 کشور  یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  لهیوس  به  یرسم

 .ردیگیم  صورت

  صورت   در  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور  سازمان   -تبصره

 حق   حفظ  با   را  مسابقه  و  امتحان  یاجرا  تواند   یم   اقتضا 

 .دارد محول کننده استخدام بدستگاه نظارت

 استخدام   یورود  مسابقه  ا ی  امتحان  در  که  یکسان   -۱۷  ماده 

  دوره   کی   یرسم  خدمت   به  ورود  از  قبل  اندشده  قبول  یرسم

 .کرد  خواهند یط  را یشی آزما 

  یط  را  یش ی آزما   دوره  که  یافراد  موقت   انتصاب  -۱  تبصره 

 .است  بالمانع یسازمان ثابت  ی ها پست  به کنندیم

  یش ی آزما   دوره  طول  در  ماده  ن یا  در  مذکور  افراد  -۲  تبصره 

 .شوندمی محسوب  یرسم مستخدم حکم در

 استخدام   به   ورود  داوطلبان  شی آزما   خدمت  مدت  -۱۸ ماده 

 نییتع  کننده استخدام  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  توسط  یرسم

 سال   دو  از  و  کمتر  ماه  ششاز  مورد  چ یه  در  یول   شود  یم

 .بود نخواهد شتریب

  قانون  نیا  مقررات  برابر  یشیآزما   دوره  حقوق  -۱  تبصره 

 به   مستخدم  کهیصورت  در  و   گرددی م  پرداخت   و  نییتع

 جزو   یشی آزما   خدمتمدت  شود  رفتهیپذ  یرسم  استخدام

 .شودمی محسوب یو  خدمت  سابقه

  مطابق   یش ی آزما   مستخدم  یها   نهیهز  و  العادهفوق  -۲  تبصره 

 پرداخت  و  نییتع   یرسم  مستخدم  یها   نهیهز  وها  العادهفوق

 .شد  خواهد

 و  یکاردان  و  اقت یل  یشیآزما   دوره  در  که  یافراد  -۱۹  ماده 

 یشیآزما   دوره   انی پا   در  بدهند  نشان  خود  از  بکار  عالقه

 دییتأ  و  کننده  استخدام  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  حکم  بموجب

  با   قیتطب  لحاظ  از  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور  سازمان 

 از   و  منظور  یرسم  نیمستخدم   عداد  در  یاستخدام  مقررات

 .شد  خواهند برخوردار آن  یقانون ی ا یمزا و حقوق

 صالح   یشیآزما   دوره  انیپا   در  ا ی  یط  در  کهیافراد   -۲۰  ماده 

  بدون  نشوند   داده  صیتشخ  نظر  مورد  خدمت   در  ابقاء  یبرا

 ا ی  وزارتخانه  طرف  از   آنان   یکنار  بر  حکم  تعهد  چگونهیه

 یادار  امور  بسازمان  انی جر  و  صادر  کننده  استخدام  موسسه

 .شودمی داده اطالع کشور یاستخدام و

 شوند می  کنار  بر  خدمت   از   ماده  نیا  طبق  کهیبافراد   - تبصره

 .شد خواهد  پرداخت  یاستحقاق   یمرخص حقوق

 یرسم  استخدام  به  ۲۰  ماده  طبق  کهیکسان  -۲۱  ماده 

  شرکت  حق یکنار  بر  خیتار از کسالی  تا  شوند مین رفتهیپذ

 همان  یبرا  یرسم  استخدام  یورود  مسابقات  در  مجدد

 .داشت  نخواهند را شغل
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 به  افراد  یقطع  انتصاب  یش ی آزما   دوره  اتمام  از  پس  -۲۲  ماده 

  تی رعا   با   و  شغل  احراز  طیشرا  به  توجه  با   یسازمان  یها  پست 

 نحوه  و  مسابقات   و  امتحانات  از  حاصله  ازاتیامت  و  التیتحص

  به   ورود  از  قبل  در  شانیا  تجارب  و  یش ی آزما   دوره  در  کار

 .ردیگ یم صورت یرسم استخدام

 بر   دی با   یرسم  نیمستخدم  عاتیترف  و  انتصابات  -۲۳  ماده 

  یفکر  رشد  و  استعداد   و  یکاردان  و  یستگ ی شا   و  اقت یل   اساس 

 .رد یگ صورت یقبل  مشاغل در  آنان تجارب و

 است   مکلف  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  -۲۴  ماده 

 ن یا  مشمول  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه  مشاغل  هیکل

  آنها   یمشورت  نظر  کسب   با   و  داده  قرار  یبررس  مورد  را   قانون

  اساس   ن یا  بر  و  مشخص  را  هرکدام  یها  ت یمسئول   و  وظائف

 ن یا  که  مورد  هر   در  و  کند  نیمع  را  شغل  هر  احراز  طیشرا

 مکلفند  یدولت  موسسات  وها  وزارتخانه  شد  نییتع  طیشرا

 .کنند تیرعا  را مشاغل آن احراز طی شرا خود انتصابات در

 است   مکلف  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  -۲۵  ماده 

  مشمول   یدولت  موسسات  وها  وزارتخانه  مشاغل  از  کی  هر

 .دهد قرارها رستهاز یکی در را قانون نیا

 یبرا  که  یشغل  یاقتضا   به  یرسم  نیمستخدم  -۱  تبصره 

 ی ها  رسته  از  یک ی   در  شوند  یم   ا ی  شده  استخدام  آن  یتصد

 .گرفت  خواهند قرار یشغل

  با  تواندیم   کشور  یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  -۲  تبصره 

 داخل   در  مربوط  یدولت  موسسات  ا یها  وزارتخانه  نظر  کسب 

 یتخصص  یها   رشته  شغل   نوع  یباقتضا   ها رسته  از  کی  هر

 .دهد صیتشخ

 که   یئ ها پست   به  یرسم  نی مستخدم  انتصاب  -۲۶  ماده 

 ندارد   قرار  مستخدم  مربوط   رسته  در  بآنها   مربوط   مشاغل 

  و  پست   آن  احراز  الزم  طیشرا  داشتن  با   مگر  است   ممنوع

 .مستخدم  ت یرضا 

 اقتضا   صورت  در   باالتر  مقامات  و  ادارات   ی رؤسا  - تبصره

 مربوط   یدولت   مؤسسه  س ی رئ  ای   ریوز  بیتصو  با   توانندیم

  بخدمت  گرید  رستهدر  الزم  طیشرا  داشتن  با   را  مستخدم

 .بگمارند 

 مورد  هر  در  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  -۲۷  ماده 

 مسابقه  و  امتحان  قیطر  از  دهد  صی تشخ  یضرور  که

 در   و  هیته  مشاغل  یتصد  یبرا  تداریصالح  افراد  از  یفهرست 

  نقانون ی ا  مشمول  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه  اریاخت

  مشمول   یدولت  موسسات  وها  وزارتخانه  و  گذاشت  خواهد

 طرف   از  مذکور  فهرست   کهیموارد  در  مکلفند  نقانون یا

 دهیگرد  هیته  کشور   یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان 

  در   مذکور  افراد  انیم  از  را  خود  مربوط  یاستخدام  اجاتیاحت

 .کند  نیتأم فهرست

 در   مکلفند  یدولت   موسسات  وها  خانه  وزارت  –  ۲۸  ماده 

  را   یرسم  نیمستخدم   استعداد  و  یستگ ی شا   نیمع  فواصل

 ی استخدام  پرونده  در  را   جهینت  و  داده  قرار  یبررس  مورد

  خواهد   صورت  ی بنحو   سنجش   نیا  سازند  منعکس  مستخدم

 ی برا  مستخدم   استحقاق  معرف  و  ارشاد  موجب   که  گرفت 

  دن یگذران  لزوم  ا ی  و  شغل  رییتغ  ا ی  عیترف  ا ی  مقامات   یتصد

 .باشد دی جد ی کارآموز دوره

  بود خواهد یا نامه نی آئ طبق ماده ن یا مفاد یاجرا - تبصره

 و  هیته  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  توسط  که

 .رسدمی رانیوز ئت یه ب ی بتصو 

  قانون نیا مشمول یدولت  موسسات وها  وزارتخانه -۲۹  ماده 

 در   را  یرسم  نی مستخدم  استخدام  احکام  رونوشت   مکلفند 

 رییتغ  و  عیترف  احکام  رونوشت   نیهمچن  بخدمت   ورود  بدو

 و  یادار  امور  بسازمان   را  آنان  خدمت   از  خروج   و  گروه

 .دارند  ارسال کشور یاستخدام

 یرسم نیمستخدم ی ا یمزا و  حقوق  در -سوم  فصل 

 یدولت  مؤسسات   و  ها وزارتخانه  مشاغل  هیکل  -۳۰  ماده 

 یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  لهیبوس   قانون  نیا  مشمول 

 ی تصد  طیشرا  و  تها یمسئول   و  فیوظا   ت یاهم  براساس   کشور

  یگروهها  از  یک ی  به  و  یبند طبقه  تجربه  و  معلومات  لحاظ  از
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 جداول   ا ی   جدول.  ابدییم  صیتخص   حقوق  جداول  ا ی   جدول

 و  یادار  امور  سازمان   طرف  از  ماده  نیا  موضوع   حقوق

  دستمزد  و  حقوق  یشورا   دیی بتأ  و  هیته  کشور  یاستخدام

 .رسد می

 یدولت  مؤسسات   و  ها وزارتخانه  مشاغل  هیکل  -۳۰  ماده 

  سازمان .  ردیگیم  قرار  گروه  دوازده  در  قانون  نیا  مشمول 

  را   مشاغل  هیکل  است   مکلفکشور  یاستخدام   و  یادار  امور

 از  یتصد  طیشرا  و  ها ت ی مسئول  و  فیوظا   ت یاهم  اساس   بر

 یکی  به  صیتخص  یبرا  و  یبندطبقه  تجربه  و  معلومات   لحاظ

 .کند شنهادیپ شورا به مزبور گانه  دوازده یها گروه از

  مشمول   یرسم  نیمستخدم  یفعل  حقوق  قی تطب  -۱  تبصره 

 یا نامهنی آئ   براساس   ماده  نیا  موضوع  جداول  با   قانون  نیا

 و   میتنظ  کشور  یاستخدامو  یادار  امور  سازمان  طرف  از   که

 با   مورد  چ یه  در  یول  آمد  خواهد  بعمل  رسدمی  شورا  دییبتأ

 مستخدم  یاستحقاق  هی پا   و  گروه  حقوق  از  تبصره  نیا  یاجرا

 .شد  نخواهد کسر یوجه قیتطب نیح در  فوق

 در  استاندار  معاونان  هیاصالح  نیا  ب یتصو  خیتار  از  -۲  تبصره 

 ر یسا   بودن  دارا  و  سانسیل  مدرک  حداقل  داشتن  صورت

 کشور   یاستخدام   و  یادار  امور  سازمان   طرف  از   که  یطیشرا

 استفاده   وزارتخانه  معاون  یا یمزا   و  حقوق  از   شود می  نییتع

 حکم  مشمول  که  یاستاندار  هر  معاونان  تعداد.  نمود  خواهند 

  سازمان   دیی تأ  و  استاندار  شنهادیپ  به  شوند می  تبصره  نیا

 ن ییتع  کشور  ری وز  موافقت   و  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور

 نخواهد  تجاوز  نفر  دو  از  استانها   از  کیچیه  در  و  شود می

 .کرد

  وانید  مستشاران   شغل  العادهفوق  و  حقوق  جمع  -۴  تبصره 

  توسط   یدارائ  و  یاقتصاد   امور  ریوز  شنهاد یپ  به  محاسبات

 .شودمی نیی تع دستمزد و  حقوق  یشورا

 از  یکی  مشاغل  یتصد  ی برا  فقط  یرسم  استخدام  -۳۱  ماده 

 خواهد   بعمل  ۳۰  ماده  در  مذکور  حقوق  جداول  یگروهها

 توجه   با  مربوط  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  مورد  هر  در  و  آمد

 را   یگروه  ردیگیم  صورت  آن  یبرا  استخدام  که  یبشغل 

 .کندی م نییتع ردیگیم قرار آن در د ی جد مستخدم

 نیا  مشمول  یرسم  نیمستخدم  ماهانه  حقوق  -۳۲  ماده 

 ر ی ز  بشرح  صد  عدد   یمبنا  بر  واحد  جدول   بموجب  قانون

 :شود می نییتع

 
 در   مذکور  یدولت  مقامات  انی متصد  ماهانه  حقوق  - تبصره

 به  ردیگینم  قرار  ماده  نیا  موضوع  جدول   در  که  ۳  ماده

 توجه   با   ریوز   دفتر  سیی رو  ریوزنخست   دفتر  سیی ر  یاستثنا

  ی مبنا   که   صد  عدد  و  ماده  نیا  در  مندرج  حقوق  جدول  به

 :شود می نییتع ریز شرح به است  شده داده قرار آن

 ۱۰۰۰ وزارتخانه معاون -الف

 ۱۱۰۰ ریوز   نخست  معاون -ریسف -استاندار -ب

 کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  کل  ریدب  -ریوز  -پ

۱۲۵۰ 

 ۱۴۰۰ ر یوز نخست  -ت

 انقالب   از  بعد  که   یافراد  یا یمزا  و   حقوق  -  ۲  تبصره 

  فه یوظ  انجامها  زارتخانه  و  سرپرست   مقام   در  (۵۷/۱۱/۲۲)

 از  و  گرددیم  نییتع  ری وز  ی ا یمزا  و  حقوق  معادل  اند  نموده

 .است  پرداخت  قابل مربوط اعتبار محل

 ال یر  چهل  ۳۲  ماده  موضوع  حقوق  جدول  ب ی ضر  -۳۳  ماده 

 .شود یم نییتع
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 در  است   مکلف  کشور  یاستخدام  و   یادار  امور  سازمان 

 ر ییتغ  گرید  عوامل  و  یزندگ   نهی هز  شیافزا  علت به  که  یمورد 

 یبرا  را  ب یضر  رییتغ  باشد  ی ضرور  حقوق  جدول  ب یضر

 .کند  شنهادی پ دولت  به نی مجلس  بیتصو

 و   حقوق  نییتع  در  هماهنگ  نظام  استقرار  بمنظور   -تبصره

 ریوز  از  دستمزد  و  حقوق  شوراى  دولت   نیمستخدم  اىیمزا

  کل   ر یدب  و  ر یوز  نخست   بانتخاب  وزراء  از  ی کی  و  یدارائ

.  شودمی  لیتشک  کشور  یاستخدام  و   ادارى  امور  سازمان 

  نکه یا  از  اعم  یدولت   یشرکتها  و  مؤسسات  هیکل  و  ها وزارتخانه

 ن یهمچن  نباشند  ا ی  باشند   قانون   نیا  مقررات  مشمول 

  نوع  هراز  قبل  مکلفند   ۲  ماده  )ت(  بند   موضوع  مؤسسات

 نیمستخدم اىیمزا و حقوق حداکثر  و حداقل زانیم رییتغ

 ه یکل.  کنند  کسب  را  مذکور  شوراى  موافقت   قبالً  خود

 ن ی قوان  شمول  خود  خاص  قانون  بموجب   که  یدولت   مؤسسات

 مؤسسات  آن  نام  ذکر  مستلزم  بآنها  نسبت   یعموم  مقررات  و

  مشمول  رانیوز  أتیه  بیتصو  با   باشدمی  مربوط  قانون  در

  ه یکل  مقررات  و  نیقوان  و  بود  خواهند  تبصره  نیا  حکم

 ر یمغا تبصره  نیا  مقررات  با   که  مواردى  در  یدولت   مؤسسات

 و  حقوق  شوراى  رخانهیدب  ف ی وظا .  بود  خواهد  یملغ  است 

 کشور   یاستخدام   و  ادارى  امور  سازمان  بعهده  دستمزد

  شوراى  لهیبوس  تبصره  نیا  یاجرائ  نامهنی آئ.  بود  خواهد

 .رسد می  رانیوز أتیه بی بتصو  و شودمی هیته مذکور

 آن   یبرا  که   یشغل  باستناد   یرسم  مستخدم  -۳۴  ماده 

  خدمت  وارد   مربوط  گروه  کی   هیپا   در  شودمی  استخدام

 سابقه   یدارا  نی مستخدملیقب  نیا  کهیصورت  در  و  گردد یم

  ی دولت  خدمت   سابقه  سال   دو  هر  یبازا  باشند  یدولت  خدمت 

  اعطاء   آنان  به  یتصد  مورد  شغل  گروه  در  ه یپا   کی   آنان

 زنان   یاجتماع   خدمات   و  پرچم  ریز  خدمت  مدت.شود می

 حکم .  شودمی  محسوب   مستخدم  یدولت   خدمت   سابقه  جزو

 نیا  مقررات  طبق  که  ینیمستخدم   هیکل  شامل  ماده  نیا

 .باشدمی زی ن اندشده رفتهی پذ یرسم استخدام به  قانون

 از  کی  هر  خدمات  بودن  بخش  ت یرضا   صورت  در  -۳۵  ماده 

 و ها  وزارتخانه  قانون  نیا  مشمول   یرسم  نیمستخدم

 ع یترف  هی پا   کی  خدمت   سالدو  هر  ازاء  در  یدولت   مؤسسات

  ی ابرجسته  خدمات  که  یبمستخدم.  کنند   یم   اعطاء  آنان  به

 کرد   اعطاء  هیپا  دو  توانیم  هی پا   کی  یبجا   باشد   داده  انجام

  تبصره  موضوع  نامه  نیآئ  در  که  یضوابط  با   برجسته  خدمات 

 .شد خواهد صیتشخ  شودمی نییتع ۲۸ ماده

  و  یادار  امور  سازمان  که  کشور   از  ینقاط  در  - تبصره

  ران یوز  أتیه  بی بتصو  و  کندیم  شنهادیپ  کشور  یاستخدام

 لحاظ   از  یرسم  نیمستخدم  اشتغال  کسالی  هر  رسد می

 .شودمی محسوب  سال دو تا  ماه هجده عیترف

 ر یز  طیشرا  ت ی رعا   با   یرسم  مستخدم  گروه  رییتغ  -۳۶  ماده 

 :است  ریپذ امکان

  وجود   ی متصد  بدون  یسازمان  پست   دی جد  گروه  در  - الف

 .باشد داشته

  گروه   شغل  یتصد   یبرا  الزم  طیشرا  واجد  مستخدم  -ب

 .باشد دی جد

 گروه  شغل  یتصد  یبرا  لزوم  مورد  معلومات   لحاظ  از  -پ

 .دیآ بر مقرر  امتحانات عهده از دی جد

 بر   عالوه  باال  به  نه  گروه  از  نیمستخدم  گروه  رییتغ  -۱  تبصره 

  امور   سازمان  د ییتأ  با   ماده  نیا  در  مذکور  طیشرا  ت ی رعا 

 .است   ریپذ امکان کشور یاستخدام و  یادار

 در  ابندییم  ا ی  افتهی  گروه  ارتقاء  که  ین یمستخدم  -۱  تبصره 

  دارا   یقبل  گروه  در  که  رندیگیم  قرار  دی جد  گروه  از  یاهیپا 

  د یجد  گروه   در  مستخدم  یقبل   هیپا   کهیموارد  در.  اندبوده

  عطاء   آنان   به  دی جد  گروه  هی پا   نیآخر  باشد  نداشته  وجود

 .شود می

 توانیم  مستخدم   ت یرضا   با   و  ضرورت   صورت  در   -۲  تبصره 

  صورت   نیا  در  و  کرد  ارجاع  باو  ترنییپا   گروه  در  یپست 

 در   که  گرفت   خواهد   قرار دیجد  گروه  از  یاهی پا   در  مستخدم

  با   یقبل  گروه  ه یپا   حقوق  تفاوت  و  است   بوده  دارا  یقبل  گروه
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 حقوق   نییتع  در  و  کرد  خواهد  افت یدر   را  دی جد  گروه  هیپا 

 یمبنا  او  فهیوظ  و  یبازنشستگ   حقوق  و  بخدمت   ی آمادگ

 آماده  مستخدم   نصورتیا  ریغ   در  و  ردیگیم   قرار  محاسبه 

 .شد خواهد  بخدمت

  نگونه یا  هیپا   ع یترف  از  یناش  حقوق  شیافزا  نوع   هر

 محسوب  فوق  در  مذکور  ی هاتفاوت  بابت   نیمستخدم

 فوق  ب ی بترت  که  یمستخدم  مجدد  گروه  ارتقاء.  شد  خواهد

 که   یگروه  نی باالتر  تا  شودمی  منصوب  ترنییپا   گروه  در

 )پ(  بند  در  مقرر  امتحان  گذراندن  بدون  است   بوده  دارا  قبالً

  صورت   نیا  در  و  است   مجاز  طیشراری سا   داشتن  با   ماده  نیا

  ترنیپائ  گروه  در   که  رد یگیم  قرار   باالتر  گروه  از  یا هیپا   در

 بابت   او  گروه  ارتقاء  از   حاصل  تفاوت  و  است   بوده  دارا

 .شد  خواهد محسوب فوق در مذکور حقوقتفاوت

  فه یوظ  خدمت   دوران  در  که   یرسم  نیمستخدم  -۳  تبصره 

  ای   باشند  شده  نائل  ۳۲  ماده  تبصره   در  مذکور  مقامات  به

  مؤسسات  ا ی  هاوزارتخانه  در  اشتغال  ضمن  قانون  بموجب

 استفاده   مزبور  مقامات   حقوق  از  قانون  نیا  مشمول   یدولت

 یکمتر  حقوق  که  یگرید  بشغل  کهیصورت  در   باشند  کرده

 حقوق   شوند  بخدمت  آماده  ا ی  منصوب  ردیگیم  تعلق  بآن

 ن ییتع  در  و  شد  خواهد  پرداخت   بآنان  کماکان  مربوط  مقام

 تی رعا   با  مذکور  حقوق  آنان  فهیوظ  و  یبازنشستگ  حقوق

 حکم .  ردیگیم  قرار  محاسبه  یمبنا  ۷۸  ماده  ۳  تبصره  مفاد

 در   مشمول  ریغ  مؤسسات  و  یدولت   یشرکتها  مورد  در   ریاخ

 انی پا   خی تار  در  یرسم  مستخدم   که  شودمی  اجرا   که  یصورت

 ی دولت  خدمت  سابقه  سال۱۵  یدارا  مربوط  شغل  یتصد

 .باشد

 مورد   شغل  حقوق  از  یرسم  مستخدم  استفاده  -  ۳تبصره 

 موقع  در  ۳۲  ماده  موضوع  حقوق  جدول  اساس   بر  ، یتصد

 و  بخدمت   یآمادگ  دوران  در  شغل  ر ییتغ  ا ی  و  گروه  تنزل

  ی کارافتادگ  از  فهیوظ  حقوق  یبرقرار  در  ای  یبازنشستگ

  پست   یتصد  تمام  ششماه  حداقل  که  برآنست   مشروط  وفوت

 ن ی مستخدم  مورد  در  حکم  نیباشد.ا  داشته  را  مربوطه 

 درگروه   پست   قبول  عدم  بعلت   که  ماده  نیا  ۲  تبصره  موضوع

 .است  ی جار زی ن شوندمی ا ی شده  بخدمت  آماده  تر نیپائ 

 له یوس  به  ۳۶  و  ۳۵  و  ۳۰  مواد  ییاجرا  نامهنییآ  -۳۷  ماده 

  به  و  شود  یم  هیته  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور  سازمان 

 .دیرس خواهد شورا بیتصو

 ی ها  ت ی مسئول  و   فیوظا   و  کار  نوع  کهیصورت  در  -۳۸  ماده 

 ن یا  مشمول  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه  مشاغل  از  یبعض

 به  حقوق  بر  عالوه  یمبالغ  که  دی نما   اقتضاء  قانون

 بعنوان   ی مبلغ  شود   پرداخت   آن  شاغل  یرسم  نیمستخدم

 شد   خواهد  پرداخت  مشاغل  آن  نیشاغل  به  شغل  العادهفوق

 زان یم  و  مزبور  العاده فوق  افت یدر  مستحق  مشاغل   نییتع

  ن یا  حذف  ا ی  لیتقل  ا ی   ادیازد  نیهمچن  و  العاده فوق  نیا

  سازمان   شنهادیپ  به  بنا  مختلف  مشاغل  مورد  در  العادهفوق

 ران یوز  ئت یه   ب یتصو  و  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور

 .گرفت   خواهد  صورت

 برابر  دو  از  تواندینم  شغل  العادهفوق  و  حقوق  جمع  -۱  تبصره 

 .کند تجاوز مربوط  جدول  حقوق ن یباالتر

  است   پرداخت   قابل  یمدت  در  فقط  شغل  العادهفوق   -۲  تبصره 

 آن   به  مزبور  العادهفوق  که  یشغل  در  یرسم  مستخدم  که

 .کند فهیوظ  انجام ردیگیم تعلق

 از  یاستحقاق  ی مرخص  هنگام  یرسم  مستخدم  -۳  تبصره 

 .کرد  خواهد استفاده خود یتصد مورد  شغل العادهفوق

 حداکثر  ی استعالج  یمرخص  یط  یرسم  مستخدم  -۴  تبصره 

 از   تواند  یم  ی متوال  خدمت  ماه  دوازده  هر  در   ماه  چهار  تا 

 .کند استفاده خود یتصد مورد  شغل العادهفوق

 ضمن   ساله   همه  شغل  العادهفوق  اعتبار  زانیم  -۵  تبصره 

 ی پرداخت  جمع  و  شد  خواهد   بینی پیش  کشور  کل  بودجه

 در  منظور  اعتبار  مبلغ  از  سال  هر  شغل  العاده فوق  یها 

 .کند تجاوز دینبا  مصوب  بودجه

 ۳  ماده  در  مذکور  یدولت  مقامات  شغل  العادهفوق   -۶  تبصره 

 .کند تجاوز د ینبا  آنان حقوق برابر کی از
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 بر  عالوه  توانند یم   یدولت  مؤسسات  و  ها وزارتخانه  -۳۹  ماده 

 قانون   نیا  ۳۸  ماده  در  مذکور  شغل  العادهفوق

 .کنند پرداخت نیمستخدمبه ریز شرح به یی ها العادهفوق

 کار  ساعات  قبال  در  فقط  که  کار  اضافه   العادهفوق  -الف

  قابل  مستمر  ری غ  طور  به  مشخص  فی وظا   انجام  یبرا  یاضاف

 .است  پرداخت 

 بد   نقاط  در  که  ین یبمستخدم  هوا  و  آب  بدى  العاده فوق  -ب

 .است  پرداخت  قابل کنند یم  فهیوظ انجام  هوا و آب

 به   یزندگ  التی تسه  از  تی محروم  العادهفوق  -پ

 فاقد  که  کنندی م  خدمت   ینقاط   در  که  ینیمستخدم

 .است  پرداخت  قابل است  ی زندگ الزم  التیتسه

 که  ینیمستخدم   به  فقط  که  خدمت  محل  العاده فوق  -ت

  بمدت   حداکثر   کند یم  رییتغ  آنان   خدمت   یائ یجغراف  محل

 .است پرداخت  قابل  محل هر در پنجسال

 مستخدم  که  ییروزها   قبال   در  فقط  که  روزانه  العادهفوق  -ث

 قابل   کندیم  فه یوظ  انجام   خود  خدمت   محل  از  خارج

 .است  پرداخت 

  ی نیمستخدم  به   فقط  کشور  از  خارج  اشتغال  العادهفوق  -ج

 پرداخت   قابل  کنند یم   فهیوظ  انجام  کشور  از  خارج  در  که

 .است 

 و   دارانلیتحو  به  فقط  که  صندوق   کسر  العاده فوق  -چ

 .است  پرداخت  قابل پرداخت  نی مأمور و دارانلیتحص

  ا ی  ینقد  جمعان صاحب   به  فقط  که   نی تضم  العاده فوق  -ح

 .است  پرداخت  قابل  یجنس 

 به   فقط  کار  طیمح  طیشرا  یسخت  العاده فوق  -خ

 به  کار  طیمح  متعارف  ریغ  طیشرا  در  که  ینیمستخدم

 فهیوظ   انجامبه  مجبور  یاستخدام  و  یادار   سازمان  صیتشخ

 .است  پرداخت  قابل باشندیم

  ی نوبتها   در  که  ینیمستخدم  به  یکار  نوبت   العادهفوق  -د

 پرداخت   قابل  باشند یم  فهیوظ  انجام  به  مجبور  متعارف  ریغ

 .است 

  در   خود  خدمت   طول  در  مستخدم  که  یمدت  حداکثر   - تبصره

 پنجسال  از  دینبا   کرد  خواهد  خدمت   هوا  و  آب  بد  نقطه  کی

  حال   هر  در  که  مستخدمت یرضا   با  مگر  کند  تجاوز

 طبق   ماده  نیا  پ  و  ب   بندهاى  موضوع  هاى العادهفوق

  است  مکلف  دولت .  شد  خواهد  پرداخت   باو  مربوط   مقررات

  خدمت   یائیجغراف  محل  رییتغ  براى  یضوابط  و  بات یترت

 .کند نییتع نیمستخدم

 ص ی تشخ  و  ضرورت  به   بنا   که  ین یمستخدم  -۲  تبصره 

 و   قانون  نیا  مشمول   یدولت  مؤسسات  و ها  وزارتخانه

 آب  بد  و   محروم  نقاط  در  سال  پنج  از  ش ی ب  یدولت   یشرکتها

  بند   موضوع  یزمان   ت یمحدود   مشمول  ند،ینما  خدمت   هوا  و

 مقررات  طبق  خدمت   محل  العادهفوق  و  بود   نخواهند   »ت«

 .شد خواهد  پرداخت آنان به مربوط

  قانون نیا مشمول یدولت  موسسات وها  وزارتخانه -۴۰  ماده 

 به  ریز  یها   نهیهز  جبران  یبرا  یمبالغ  توانند  یم

 :کنند پرداخت  خود نیمستخدم

 که   یخاص  مشاغل  به  فقط   که  ذهاب  و  ابیا  نهیهز   -الف

  فیوظا   انجام  ی برا  یآمدهائ  و  رفت   مستلزم  نوعا   آنها   یتصد

 .ردی گیم تعلق است  مربوط

 محل   از  خارج   به  که  ین یمستخدم  به  فقط   که  سفر  نهیهز  -ب

 .است  پرداخت  قابل شوند می منتقل ا ی اعزام خود  خدمت 

  خدمت  محل  ر ییتغ  موقع  در  فقط  که  مکان  و   نقل  نهیهز  -پ

 .است  پرداخت  قابل  دولت  نیمستخدم

  قانون نیا مشمول یدولت  مؤسسات وها  وزارتخانه -۴۱  ماده 

  پاداش  شوند  برجسته  منشاء  که  ین یمستخدم  به  تواند یم

 مستخدم  کیب  ی پرداخت  یها   پاداش  جمع   کنند  پرداخت 

 کماه ی  یا یمزا   و  حقوق  مجموع  برابر  کی   از  دینبا  سال  هر  در



 شناسنامه قانون|  ۴۱۰

 مجموع   برابر  دو  تا   رانی وز   ئت ی ه   ب یتصو  با   یول   کند  تجاوز  او

 .بود خواهند مجاز کماهی ی ا یمزا و  حقوق

 سازمان   لهیوس  به  ۴۰  و  ۳۹  مواد  یاجرا  نامه  نییآ  -۴۲  ماده 

  ب یتصو  به  و  شود  یم  هیته  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور

 .دیرس خواهد رانیوز  ئت یه

 ک ی  از  شی ب   یتصد   تواند  ینم  یرسم  مستخدم  -۴۳  ماده 

 .باشد داشته را  یسازمان پست 

  و   حقوق  از  ریغ   توانندینم  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه

ها نهیهز  وها  العادهفوق  و   یتصد  مورد  یسازمان  پست   یا یمزا

 به   ی وجه  عنوان  چ ی ه  تحت   فصل  نیا   در  مندرج  پاداش   و

 .کنند پرداخت  خود نیمستخدم

 کشت   منع   نی قوان  موضوع  قاچاق   کشف   حق  -۱  تبصره 

  آنها   یالحاق  مقررات  و  قاچاق  نیمرتکب  مجازات  و  خشخاش 

 .است  یمستثن ماده نیا شمول از

 و  فیتصن  و  فیتأل  حق  -سیتدر  حق  پرداخت   -۲  تبصره 

 و   یرهبر  و  میتنظ  و  هیته  حق  قیتحق  حق  -ترجمه

  - یهنر  و   یفرهنگو  یآموزش   ی هابرنامه  یاجرا  و  یندگ یگو

 و   العالجحق  -کارشناس   الزحمهحق  -جلسه   در   حضور  حق

 امور   آنکه  بر  مشروط   یپزشک  حرف  صاحبان  الزحمهحق

 مستخدم  فهیوظ  بر  عالوه  و  یادار  ساعات  ریغ  در  بآنها   راجعه

 ان یپا  ید یع  و  ی رائیپذ  نهیهز  پرداخت  نیهمچن.  شود  انجام

 .است   ی مستثن  ماده  نیا  شمول  از  خواربار   کمک  و  سال

 امور   سازمان  لهیبوس  تبصره  نی ا  موضوع  یاجرائ  نامه  نیآئ

 بیتصو  از  پس  و  شودمی  هیته  کشور  یاستخدام  و  یادار

 .است  اجرا قابل رانیوز أتیه

 یاتهای مال  قانون  مواد   یاپاره  اصالح  قانون  ۲۹۲  ماده تبصره

 بقانون   ی مواد  الحاق  و  ۱۳۴۵ر۱۲ر۲۸  مصوب  م یمستق 

 .ست ی باق خود  بقوت مذکور

 یآموزش   یها  برنامه یاجرا و میتنظ در -چهارم فصل 

  تی رعا   با   مکلفند   ی دولت  مؤسسات  وها  وزارتخانه  -۴۴  ماده 

 ا ی   و  یآموزش  یها  برنامه  یاجرا  ا ی  ادامه  قانون  نیا  مقررات

 ی ادار  امور  سازمان  ب ی بتصو  را   خود  نیمستخدم  یکارآموز 

 .برسانند کشور یاستخدام و

 با   توانندی م  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  -۱  تبصره 

  و   یدولت  مؤسسات  و ها  وزارتخانه  اجاتی احت  به  توجه

 م یتنظ  را  الزم  یکارآموز   و  یآموزش  یها  برنامه  آنها   یهمکار

 .کند

  تواندی م   کشور  یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  -۲  تبصره 

 له یبوس  ای  راساً  را  ماده  نیا  موضوع   مصوب  یها   برنامه

 تداریصالح  مؤسسات  ا ی  مربوط  مؤسسات  وها  وزارتخانه

 .کند اجرا گرید

 مکلف   کشور   یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  -۳  تبصره 

 نمود  خواهد  م یتنظ  که  یا برنامه  و  ضوابط  طبق  است 

 نیمستخدم  یادار  فنون  و  ت یریمد  آموزش  ی برا  یامؤسسه

 .کند  سیتأس دولت 

 و   نیقوان  حدود  در  منظور  نیا  یبرا  تواند یم  مزبور  مؤسسه

 کرده   افتیدر  ه یشهر  ا ی   و  کمک  آموزش   بابت   مربوط  مقررات

 .برساند  بمصرف رانیوز أتیه بنامهیتصو طبق آنرا و

  قانون نیا مشمول یدولت  مؤسسات وها  وزارتخانه -۴۵  ماده 

  دوره   کالس   یآموزش   مؤسسه  چگونهی ه  لیبتشک   توانندینم

  دولت   یبرا  یاستخدام  تعهد  نوع  هر  که  آن  رینظا  و  یماتیتعل

 سازمان  موافقت  قبال  آنکه  مگر  ورزند  مبادرت  آورد  بوجود

  کرده   جلب  مورد  نیا  در   را  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور

 .باشند

 یرسم  هاىبرنامه  طبق  که  یعال   التیتحص  دوره  - تبصره

 یآموزش  رسته  به  مربوط  هاىرشته  در  خدمت   بمنظور 

 و   یبازنشستگ  لحاظ  ازشودمی  ی ط  پرورش   و  آموزش   وزارت

 مستخدم  خدمت   سابقه  جزو  مربوط  کسور  پرداخت   با   فهیوظ

 .گرددیم محسوب

 به   که  کشور  از  خارج  یآموزش   یبورسها  از  استفاده  -۴۶  ماده 

 ن یا  مشمول  یدولت   مؤسسات  وها  وزارتخانه  نیمستخدم

 امور  سازمان  بموافقت   موکول  شودمی  داده  صیتخص  قانون
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 ماده   نیا  یاجرا  ننامهی آئ  است   کشور  یاستخدام  و  یادار

 و   هیته  کشور  یاستخدام  و   یادار  امور  سازمان   توسط

 .دیرس خواهد  شورا  ب ی بتصو 

 نیمستخدم  سالمت   حفظ   و  ش ی آسا   نیتأم  در  -پنجم  فصل 

 یرسم

 ی مرخص   ماه  کی   یسال  دولت   یرسم  نیمستخدم  -۴۷  ماده 

 .دارند  مربوط یها  العادهفوق و حقوق از استفاده با 

 ی هائ یماریب  به  ابتال   صورت  و  یرسم  نیمستخدم  -۴۸  ماده 

 یاستعالج   یمرخص  از  باشد  آنان   خدمت   انجام  از  مانع   که

 .کرد خواهند استفاده

 مدت   حداکثر  العالج  صعب   یها  یماریب  موارد  در  جز  - تبصره

 .بود  خواهد  سال  در  ماه  چهار  ی استعالج  یمرخص  از  استفاده

 ای   وزارتخانه  موافقت   با   تواندیم  یرسم  مستخدم  -۴۹  ماده 

 .کند استفاده حقوق بدون یمرخص از متبوع مؤسسه

 یبازنشستگ   لحاظ  از   حقوق  بدون  یمرخص  مدت  -۱  تبصره 

 .شد نخواهد محسوب خدمت  سوابق جزء

  مدت  طول   در  یرسم  مستخدم   که  یمدت  حداکثر  -۲  تبصره 

 موافقت   با   حقوق  بدون  یمرخص  از  تواندیم   خود  خدمت

 .بود خواهد سال سه  دینما  استفاده متبوع سازمان 

 در  یرسم  مستخدم  یسازمان  پست   ماندن  محفوظ  -۳  تبصره 

 ی الزام  دی نما یم  استفاده  حقوق  بدون  یمرخص  از  که  یمدت

 پست   ی مرخص  دوران  انی پا   از  پس  کهیصورت  در  ست ین

 نباشد  موجود  مذکور  بمستخدم  ارجاع  ی برا  مناسب   یسازمان 

 .دی ا یم  در بخدمت  آماده بحال

 ادامه   یبرا  مستخدم  حقوق  بدون  یمرخص  مدت  -۴  تبصره 

 از ی ن  مورد  یها رشته  در  یتخصص  و  یعال   التیتحص

  اخذ   به  منجر  نکهی با   مشروط  مربوط  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه

 با  فهیوظ  و  یبازنشستگ   لحاظ  از  بشود  یلیتحص  مدرک

 مستخدم  یرسم  خدمت   سابقه  جزو   مربوط  کسور  پرداخت 

 .شودمی محسوب

 آنان   همسر  که  یرسم  نیمستخدم  از  دسته  آن  -۵  تبصره 

 به   دارد  اشتغال  کشور  داخل  در  یدولت  حساس   مشاغل  در

 از  سال  ۶  تا   حداکثر   توانند  یم  همسر  کار  محل  از  ت یتبع

 .ندینما  استفاده حقوق بدون یمرخص 

 و   مربوطه  دستگاه  شنهاد ی پ  با   حساس   مشاغل  صیتشخ

 .بود خواهد کشور یاستخدام و یادار امور سازمان دییتأ

 ۴۸  و  ۴۷  مواد  موضوع  ی هایمرخص  لیتحص  ب ی ترت  -۵۰  ماده 

 امور   سازمان  طرف   از  کهیا  ننامه یآئ  بموجب   قانون  ۴۹  و

  رانیوز  ئت یه  ب یبتصو  و  هیته   کشور  یاستخدام  و   یادار

 .شود می نیمع رسد می

 ل ی وسا   ی مقتض  طرق  به  است   مکلف  دولت   -۵۱  ماده 

  را   آنان  خانواده   و  یرسم  نیمستخدم   درمان  و  بهداشت 

 .کند فراهم

 یتعاون  مؤسسات  سیتأس  است   مکلف  دولت   -۵۲  ماده 

  ی همکار  مذکور  مؤسسات  با   و   قی تشو  را  یرسم  نیمستخدم

  کمک  و   یهمکار  نحوه  دیبنما   را  الزم  کمک  آنها   به  نسبت  و

 که   بود  خواهد   ی ا  ننامهیآئ  طبق  مذکور  بمؤسسات  دولت 

 و  هیته  کشور   یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  لهیبوس 

 .د یرس خواهد رانیوز ئت یه ب ی بتصو 

 نی تام  در  مکلفند   ی دولت  مؤسسات  وها  وزارتخانه  -۵۳  ماده 

 ی برا  کار  مناسب   طیمح   جادی ا  و  یمنیا  و  یبهداشت   طیشرا

 یادار  امور  سازمان.  آورند  بعمل  را  الزم  اقدامات  نیمستخدم

  و  نظارت  مورد  نیا  در  است   موظف  کشور  یاستخدام  و

 .دارد  معمول  را الزم  ت یهدا

 ن یمستخدم ی عموم ف یتکال در  -ششم  فصل 

 مقررات   و   نیقوان  حدود  در  است   مکلف  مستخدم  -۵۴  ماده 

 اطاعت  یادار  امور  در  را  خود  مافوق  یرؤسا  اوامر  و   احکام 

  خالف  بر  را  مافوق   مقام   امر  ا ی  حکم  مستخدم  اگر.  دی نما 

 رت یمغا   کتباً   است   مکلف  دهد  صیتشخ   مقررات  و  نیقوان

 در .  دهد  اطالع  مافوق  بمقام  مقررات  و  نیقوان  با   را  دستور

 دستور   ی اجرا  کتبا   مافوق  مقام  اطالع  نیا  از  بعد  کهیصورت
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 صادره   دستور   ی اجرا  به   مکلف  مستخدم  کرد  دییتأ  را  خود

 .بود  خواهد

 جاد یا  موجب   که  یعمل  نوع  هر  از  دولت   مستخدم  -۵۵  ماده 

 .است  ممنوع شود  کشور یادار امور در  وقفه

 به   که  گانهیب  دول  یها   نشان  و  القاب  قبول  -۵۶  ماده 

 .است  دولت اجازه به موکول  شود  یم داده دولت مستخدم

  کشور  تی تابع  قبول   ا ی   و  رانی ا  ت یتابع  از  خروج  -۵۷  ماده 

 از   انفصال  موجب   خارجه  امور  وزارت  یگواه  شرط  به  گانهیب

 .بود خواهد دولت   خدمت 

 قصور   ای   و  یادار  تخلف  و  ریتقص  به  یدگیرس  -۵۸  ماده 

 عهده   به آنها  مجازات نییتع و فهیوظ انجام در نیمستخدم

 .است  یادار دادگاه

 و  نیمستخدم  قصور  و   تخلف  و  ریتقص  صیتشخ  -۱  تبصره 

 ن یی آ  موجب   به  ی دگیرس  و  یادار  دادگاه  لیتشک   یچگونگ 

 و   یادار  امور  سازمان   لهیوسبه   که  بود   خواهد  یا  نامه

  خواهد   رانیوز  ئت یه  ب یتصو  به  و  هیته  کشور  یاستخدام

 .دیرس

 وزارت  در  که  قانون  نیا  مشمول  نیمستخدم  -۲  تبصره 

  کشور   کل  یشهربان   ای  و  کشور  کل  یژاندارمر  ا ی  و   جنگ

 قصور  و  یادار  تخلفو  ریتقص  لحاظ  از  هستند  خدمت   شاغل

 مسلح   یروهاین  استخدام  قانون  ۵  ماده  تبصره  حکم  تابع

 .بود  خواهند یشاهنشاه

 :است ریز  قرار به یادار ی ها  مجازات انواع  -۵۹  ماده 

 .خدمت  پرونده در درج با  یکتب  خیتوب -الف

 ک ی  تا   مستخدم   ماهانه  یها   العادهفوق  و  حقوق  کسر  -ب

 .ماه سه تا  ماه کی از سوم

 ک ی  تا   مستخدم   ماهانه  یها   العادهفوق  و  حقوق  کسر  -پ

 .ماه شش  تا  ماه سه از سوم

 .کسالی تا  ماه ازسه خدمت از  برکنارى -ت

 .سال کی تا  ماه سه از موقت  انفصال -ث

 .متبوع یدولت مؤسسه ا ی وزارتخانه خدمت  از اخراج -ج

 .دولت   خدمت  از دائم انفصال -چ

  به   توانندیم  آنان  باالتر  مقامات  و  ادارات  یرؤسا   -۱  تبصره 

 لی دل  ذکر  با   کتباً  یادار  بدادگاه  مراجعه  بدون  خود  صیتشخ

 متخلف  مستخدم  مورد  در  را  ماده  نیا  الف  بند  مجازات

 .دارند  معمول خود تابعه ادارات

 به   توانندیم  یدولت   مؤسسات  رؤساى  و  وزراء  -۲  تبصره 

 هاى  مجازات  ادارى  دادگاه  به  مراجعه  بدون   خود  صیتشخ

  مورد  در  را  ماده  نیا  وت  پ  - ب  -الف   بندهاى  در  مندرج

 خود   تابع  یدولت  مؤسسه  ا ی   وزارتخانه  یخاط   مستخدم

 .دارند  معمول

 در   مذکور  مقررات  طبق  که  ین یمستخدم  مورد  در  -۳  تبصره 

  محکوم  چ  و  ج  -ث  شقوق  در  مندرج  یبمجازاتها   ماده  نیا

  باشند   نشان  ا ی   انتصاب  فرمان  یدارا  کهیصورت  در  شوندمی

  نشان   ای   انتصاب  فرمان  داشتن  مسترد  یاستدعا  مربوط  ریوز

 مزبور   یاستدعا  هرگاه.  نمود  خواهد  سلطنت   مقام  از   را

 خواهد  ابالغ  بمستخدم   مراتب   گردد  واقع  ملوکانه  قبولمورد

 استفاده   و  نشان  و  فرمان  ینگاهدار  حق  ابالغ  خیتار  از  و  شد

  مسترد   مربوط  بوزارتخانه  آنرا  است   مکلف   و  نداشته  آنرا  از

 مزبور  فهیبوظ   مستخدم   که  مدام  تخلف  صورت  در  و   دارد

  دولت   خزانه  از  یوجه  چگونهی ه  اخذ  حق   است   نکرده  عمل

 نخواهد  آنرا  امثال   و  ا یمزا  و   العادهفوق  ا ی  حقوق  بعنوان

 .داشت 

 در   مذکور  نیمستخدم   شامل  تبصره  نیا  در  مذکور  مقررات

  قانون   ۲  ماده  د  و  خ  و  ح  و  چ  -ج  -ت  -پ   -ب  شقوق

 ت ی محکوم  صورت  در  و  باشد  یم  ز ین  یکشور  استخدام

 عمل   آنها   درباره  الذکر  فوق  مقررات  طبق  مشابه  یبمجازاتها 

 .شد  خواهد

 یعمل   ارتکاب  به   متهم  یرسم  مستخدم  هرگاه  -۴  تبصره 

 ۱۹  ماده  د()  بند  در  مندرج  یها   بزه  از  یکی  عنوان  که   شود
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  باشد   دارا  تواماً  را  یادار  یخطا  و  ی عموم  مجازات  قانون

  فرخواست یک  صدور   از  پس  را  مذکور  مستخدم   یادار  دادگاه

 صدور  تا   را  یادار  یدادرس  و  معلق  خدمت  از  یادار   دادستان

  متوقف   یفریک  مراجع  از  ب یتعق  یموقوف  قرار  ا ی  ینهائ  حکم

 .داردیم

  یبزهکار  صیتشخ  ث یح  از  مورد  نیا  در   یفریک  دادگاه  حکم

. است   االتباع  الزم  یادار  دادگاه  یبرا  مستخدم   یگناه  یب  ا ی

  جهات  از  یجهت  به  یفر یک  مرجع  در  ب ی تعق  که  یمورد   در

 مورد  نیا  در  را  مستخدم  هم  یادار  دادگاه  و   گردد  موقوف

 چ  ا ی  ج  ا ی  ث  بندهاى  در  مندرج   ی ها   مجازات  از  یکیب

  مستخدم  خدمت   سابقه  جزء  قیتعل  مدت  د یننما  محکوم 

 .شد خواهد  پرداخت   باو قیتعل ام یا حقوق و محسوب

 توانند یم  یدولت  مؤسسات  ی رؤسا  و  وزراء  - ۵  تبصره 

 بموجب   قصور  و  تخلف  ریتقص  باتهام  که  را  ینیمستخدم

 قرار   یادار  دادگاه  ب یتعق  تحت   یادار  دادستان  فرخواست یک

 .ندینما بخدمت  آماده  رندیگیم

  در   دینما   حاصل  برائت   منتسب   اتهام  از   که   یمستخدم

 بکار   متبوع  مؤسسه  ای  وزارتخانه  یسازمان   ثابت  یهاپست 

 .شد  خواهد گمارده

 ماده  نیا  )ت(  بند   طبق  مستخدم  که  مواردى  در  -۶  تبصره 

  مربوط   یدولت   مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  شودمی  برکنار  خدمت   از

  یسازمان  پست  وجود  صورتدر  برکنارى  مدت  خاتمه  در

 در  مذکور  مستخدم  اگر  و  کندی م  منصوب  را  او  بالمتصدى

  با  قانون  نیا  ۶۵  ماده  طبق  نشود   حاضر  خود  خدمت  محل

 بال  یسازمان  پست   نبودن  صورت  در  و  شد  خواهد  رفتاراو

.  د یآیم  در  بخدمت   آماده  بحال  مذکور  مستخدم  متصدى 

 بمأخذ  مربوط  کسور  پرداخت  با   خدمت   از  برکنارى   دوران

 سابقه   جزو   فهی وظ  یبازنشستگ   لحاظ  از  فقط  حقوق  تمام

  برکنارى   دوران  حقوق.  شودمی  محسوب  مستخدم  خدمت 

 نصف  از  یدولت  مؤسسه  سیرئ  ا ی  ریوز  صی تشخ  به  خدمت   از

 در  یول  بود  نخواهد  کمتر  برکنارى  از   قبل  ی افتیدر  حقوق

  باشد   ششماه  از   شیب  خدمت   از  برکنارى  مدتکه  مواردى 

  پرداخت  حقوق  تمام  حال  هر  در  آن  بر  زائد  مدت  براى

 .شود می

 دادگاه  یقطع  حکم   بموجب  که  ین یمستخدم  -۷  تبصره 

  ماده  ن یا  چ  و   ج  بندهاى  در  مذکور  مجازاتهاى  به  ادارى

  ستیب   یدارا   ت ی محکوم  خیتار  در  کهیصورت  در  شوند  محکوم

  ی بازنشستگ  لحاظ   از  قبول  قابل   خدمت   سابقه  تمام  سال

 قانون  نیا  در  مقرر  ی بازنشستگ  حقوق   نصف  از  باشند

 بموجب   که  ین یمستخدم  مورد  در.  کرد  خواهند  استفاده

 نیا  ج  بند   در  مذکور   مجازات  به  ادارى  دادگاه  یقطع  حکم

 دهینرس  یسالگ   پنج  و  پنجاه  سن  به  و   شوند  محکوم  ماده

  گرى ید  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  در  مجدداً  هرگاه  باشند

  از  آنان  خدمت   سوابق  نصف  شوند  رفتهیپذ  یرسم   باستخدام

 خواهد   محسوب   هیپا   نییتع  و   فهیوظ  و  یبازنشستگ   لحاظ

 .شد

 نیمستخدم یاستخدام  حقوق  حفظ در - هفتم  فصل 

 مشمول   نیمستخدم  و  یرسم  نی مستخدم  -۶۰  ماده 

 استخدام   قانون  ۲  ماده  )پ(  بند  موضوع  یاستخدام  مقررات

  خود   یاستخدام  حقوق  عییتض  مورد  در  توانندیم  کشورى 

 .کنند ت ی شکا کشور یاستخدام  و ادارى امور بسازمان

 مشمول   نیمستخدم  و  یرسم  نیمستخدم   -  ۶۰  ماده 

 استخدام  قانون  ۲  ماده  پ  بند  موضوع  یاستخدام  مقررات

  خود   یاستخدام  حقوق  عییتض  مورد  در  توانندیم  ی کشور 

  تی شکا  تهران استان بدادگاه  آن ابی غ در و یدولت  ی بشورا

 را  مستخدم  ت ی شکا   از   نسخه  کی  ی دگیرس  مرجع.  کنند

 با   یا  کماههی  مهلت  و   داردی م  ارسال  او  متبوع  بسازمان

 یانقضا  از  پس  و  نییتع  پاسخ  وصول  یبرا  مسافت  ت ی رعا 

 و   کرد  خواهد  صادر  یمقتض  یرأ  و  یدگیرس  بموضوع  مهلت 

 .است یقطع  یرأ نیا

 ی ها   رتبه  دارندگان  تیبشکا  یدگیرس   مرجع  -  ۱  تبصره 

 .است کشور یوانعالی د مواد نیا مورد  در  یقضائ
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 ی دگ یرس  یئتهایه  در  مطروحه  اتیبشکا  -  ۲  تبصره 

 کشور   یاستخدام   و  یادار  امور  سازمان   یاستخدام  اتی بشکا 

  تا   که  مذکور  یئتهایه  آراء  از  نظر  دیتجد  ی تقاضاها   زین  و

 ی رأ  بصدور  یمنته  کشور  یوانعال ید  در  قانون  نیا  خیتار

 .شد خواهد  ی دگیرس تهران استان دادگاه  در باشد نشده

 ی دگیرس  ئت یه  طرف  از  تاکنون   کهیآرائ  -  ۳  تبصره 

 و   یادار  امور  سازمان  در   دولت   نی مستخدم  اتی بشکا 

 موافقت  مورد  کهیصورت  در  است،  شده  صادر  یاستخدام

 .دارد تی قطع  باشد مستخدم

  ی شورا  به  میتقد  از  قبل  دی با   یاستخدام  اتی شکا   -۶۱  ماده 

  ی ادار  سازمان   به  کشور  یعال  وان ید  به  آن  ابیغ  در  و   یدولت

 .شود میتقد کشور یاستخدام و

 یاستخدام  اتی شکا   به  یدگ یرس  مرجع  -۶۲  ماده 

 ات یبشکا  یدگی رس  ئت یه  ۶۰  ماده  در  مذکور  نیمستخدم

 کل  ریدب .  است   قانون  نیا  ۱۰۶  ماده  موضوع  یاستخدام

  ی مشورت  نظر  تواندیم  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان 

  مربوط   مسائل  در  را  یاستخدام  اتیشکا  به  ی دگیرس  ئت یه

 استفسار   یکشور  یاستخدام  مقررات  و  قانون  یاجرا  به

 .دی نما 

 تواندیم  یاستخدام  اتی شکا   به  یدگی رس  ئت یه  -۱  تبصره 

 به   خود  نظر  تحت   را   ماده  نیا  موضوع  اتی شکا   به  یدگ یرس

 .دارد محول یئتهائ یه

 نیا  ۱  تبصره  در  مذکور  یهائت یه  لیتشک   ب ی ترت  -۲  تبصره 

 افت یدر  ب یترت  نیهمچن  و  آنها   یاعضا   نصب   و  عزل  و  ماده

 هر   یدگ یرس  و   مذکور  یها ئت یهبه  آنها   ارجاع  و  ات ی شکا 

  هائت یه   یاعضا   تخلفات  به  ی دگیرس  و  اتیشکا   به  ئت یه

  امور   سازمان  له یوس  به  که  بود   خواهد  یا نامهنییآ  طبق

 ئت یه  بیتصو  به  و  شنهاد ی پ  کشور  یاستخدامو  یادار

 .دیرس  خواهد  رانیوز

  صورت   در  تواندیم  کشور  یاستخدام  امور   سازمان  -۳  تبصره 

 از  کی  هر  یبرا  قانون  ن یا  ب یتصو   خیتار  از  سال  پنج  تا  لزوم

 بازنشسته  قضات  از  نفر  کی  مادهنیا  در   مذکور  یها ئت یه

  معادل  حداکثر   یاالعادهفوق  و  بگمارد  کار  به  را  یدادگستر

 .بپردازد آنها  به یبازنشستگ  حقوق نصف

 در  شود  صادر  ی شاک  مستخدم   بنفع  رأى  هرگاه  -۶۳  ماده 

 است   االجراالزم  و  یقطع  مربوط  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  مورد

 ده   ظرف  تواندی م   باشد  معترضصادره  رأى  به  یشاک  هرگاه  و

 شوراى  اب یغ  در  و  یدولت  بشوراى  رأى  ابالغ  خیتار  از  روز

 .کند ت ی شکا کشور یعال  وانیبد یدولت

 شعبه  احکام  بودن  نظر  دیتجد  قابل  به  مربوط  قانون - تبصره

 مصوب   یاستخدام  ت ی شکا   مورد  در  کشور  یعال   وانید

 ی ول.  است   یملغ  هفت   و  یسو  صدیس  و  هزار  بهمن  نوزدهم 

 کشور  یعال   وانی د  به  قانون  نیا  یاجرا  خیتار  تا   که  یاتی شکا 

 یدگیرس  مورد  سابق   قانون  مقررات  طبق  باشد  شده  میتقد

 .گرفت  خواهدقرار

 از  یقبل  اعالم   ماه  کی  با   تواندیم  یرسم  مستخدم  -۶۴  ماده 

 مستخدم   یاستعفا  مورد  چیه  در  کند  استعفا   دولت   خدمت 

 ی خیتار  از  استعفا   بود  نخواهد  دولت  برابر  در  او  تعهدات  رافع

  مربوط   یدولت  موسسه  ا ی  وزارتخانه  که  ابدی  یم  تحقق

 وزارتخانه .  کند  موافقت   آن   با   یرسم  حکم  بموجب   مستخدم

 وصول   خیتار  از   کماهی  ظرف  است   مکلف  یدولت  موسسه  ا ی

  ان یپا   تا   اگر.  دارد  اعالم  کتبا   را  استعفا   قبول  ا ی  رد  استعفا 

 حکم  در  امر  نیا  نگردد  ابالغ  استعفا   قبول  ا ی  رد  مذکور  کماهی

 در  تواندی م  مستخدم.  شد  خواهد  یتلق   استعفا   قبول  عدم

 .کند تی شکا  ۶۰ ماده طبق استعفا  نشدن قبول  صورت

  بدون   ماه  دو   مدت  یرسم  مستخدم  کهیصورت  در  -۶۵  ماده 

 از   نشود  حاضر  خود  خدمت  محل  در   موجه  عذر  و  اطالع

 یدولت   مؤسسه  ای  وزارتخانه  خدمت   از   خدمت   ترک  خیتار

 ۷۵  ا ی   ۷۴  مواد  مقررات  مشمول  آنکه  مگر  شودمی  اخراج

 خواهد   بازنشسته   آنصورت  در   که  باشد   نقانون یا

 در  مجدد  استخدام  حق  ماده  نیا  مشمول  نیشد.مستخدم

 در   و  داشت  نخواهند   را  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  همان

 یدولت   مؤسسات  وها  وزارتخانه  ریسا   در  مجدداً  کهیصورت

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۱۵

 
 مورد  در  شوند  رفتهیپذ  یرسم  باستخدام  قانون  نیا  مشمول 

 ن یا  در  مندرج  مقررات  برابر  آنان   خدمت   سوابق  احتساب

 .شد  خواهد رفتار قانون

 خارج   که  یبعلل  شود  ی مدع  مذکور  مستخدم  گاه  هر  - تبصره

 محل   در  است   نتوانسته  بوده  او  اریاخت  و  قدرت  حدود  از

 و   دهد  اطالع   را  خود  حضور عدم  ا ی  و  شود  حاضر  خدمت

  ردینگ  قرار   متبوع  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  قبول  مورد  او  یادعا

  استناد   مورد  مدارک  مهیبضم  را  خود  ت ی شکا   تواند یم

. کند  میتسل  خود   متبوع  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  یادار  بدادگاه

 مزبور  تیبشکا  وقت   اسرع  در   است   مکلف  یادار  دادگاه

 حکم   کهیصورتدر  کند  صادر  یمقتض  حکم  و  یدگ یرس

  باشد   هیمشارال   عذر  بودن   موجه  از  یحاک  یادار  دادگاه

 شد   خواهد  پرداخت  یبو   بت ی غ   حقوق  و   مراجعت   بخدمت

  ی خیتار  از  باشد  شده  داده   یگر یبد  او  یسازمان  پست   اگر  و

  مانند   و   محسوب  بخدمت   آماده  شده  بازنشسته  ا ی  اخراج  که

 .شودمیرفتار  ی و  با  بخدمت  آماده  مستخدم

 صادر  ت ی شکا  رد  بر  چنانچه  مورد  نیا   در  یبدو  دادگاه  حکم

 ی دگیرس  قابل  ابالغ  خیتار  از   ماه  کی  ظرف  باشد  شده

 حکم   و  بود   خواهدیادار  نظر  دیتجد  دادگاه  در  یپژوهش

 .است  یقطع نموردیا در یادار نظر دیتجد دادگاه

 کسور  بابت  ی مستعف  مستخدم  که  یوجوه  -۶۶  ماده 

  به  است   کرده  پرداخت   یبازنشستگ  صندوق   به  یبازنشستگ

 .شد خواهد مسترد او

  کرده   استعفا   که  یرسم  مستخدم   مجدد  استخدام  -۶۷  ماده 

 سوابق .  ندارد  یمانع   او  وجود  به  اجی احت  صورت  در  است 

 و   منظور  یبازنشستگ  لحاظ  از  نیمستخدملیقب  نیا  خدمت 

 طبق   که  را  یوجوه  که  آن  شرط  به  شد   خواهد  محسوب

  یبازنشستگصندوق  به  جا   کی   اندداشته  افت یدر  ۶۶  ماده

 .دارند  مسترد

 از   ۶۴  ماده   مفاد  طبق  که  ی مستخدم  هرگاه  -۶۸  ماده 

 مورد   گروه  در  خدمت   داوطلب   است   نموده  استعفا   خدمت 

 ای  وزارتخانه  باشد  تر  ن یپائ  گروه   ا ی   خود  سابق   اشتغال 

  از  را   داوطلب  تواندیم  کننده  استخدام  ی دولت  موسسه

 .دارد معاف شیآزما  دوره و امتحان دنیگذران

 از   ۶۴  ماده   مفاد  طبق  که  ی مستخدم  گاه  هر   -۶۹  ماده 

 باالتر  یگروه  در  خدمت   داوطلب   است   نموده  استعفا   خدمت 

 مشروط  او  استخدام  باشد  خود  سابق  اشتغال  مورد  گروه   از

  موسسه  ا ی  وزارتخانه  یول  بود   خواهد  امتحان  بگذراندن

 دوره  گذراندن   از  را  او  تواندیم  کننده  استخدام  یدولت

 .دارد معاف یشی آزما 

 فهیوظ و  یبازنشستگ در -هشتم  فصل 

 ی کشور   یبازنشستگ  صندوق  ۱۳۵۴  سال   اول  از  -۷۰  ماده 

 و   یادار  امور  بسازمان  وابسته   مستقل   یامؤسسه  صورت  به

 که   یااساسنامه  بموجب   و  سیتأس  کشور  یاستخدام

 ی دارائ  و  ی اقتصاد   امور  و  استخدام  یونهایس یکم  ب ی بتصو 

 ی بازنشستگ   کل  اداره.  شد  خواهد  اداره  رسدمی  نی مجلس 

 یشرکتها  نیمستخدم  فهیوظ  و   یبازنشستگ  صندوق   و  یفعل

 اوراق   و  اسناد   و  یموجود  و  یدارائ  و  فیوظا   هیکل  با   یدولت

 ی بازنشستگ   بصندوق  خود  نیمستخدم   و  تعهدات  و  بودجه  و

 .شودمی منتقل  ی کشور 

  و   ییدارا  هیکل  با   یفعل   یبازنشستگ   کل  اداره   -۷۰  ماده 

 و  بودجه  و  اوراق  و  اسناد  و  یبازنشستگ   صندوق  یموجود 

 امور  سازمان  تابع  و  منتزعییدارا  وزارت  از  خود  تعهدات 

 .شودمی کشور یاستخدام و  یادار

 و   ی کارافتادگ  از  فهیوظ  و  یبازنشستگ   حقوق  -۱  تبصره 

  بازنشسته   ۱۳۵۳  سال  آخر  تا   که   ینیمستخدم   وراث  فهیوظ

 وارث  فهیوظ  نیهمچن  بشوند  ا ی  شده  کارافتاده  از  ا ی

 از  بشوند  ا ی  شده  فوت  ۱۳۵۳  سال  آخر  تا   که  ینیمستخدم

  ی بازنشستگ  بصندوق  کمک  بعنوان   که  یخاص  اعتبار  محل

  خواهد   پرداخت  شود می  منظور  کشور  کل  بودجه  در  سال   هر

 .شد

  گذشته  خدمت   بمدت  متعلق  ی بازنشستگ  کسور  -۲  تبصره 

 ۱۳۵۴  سال  ماه  نیفرورد  اول  در  که  یرسم  نیمستخدم



 شناسنامه قانون|  ۴۱۶

 سازمان   طرف  از   که  یبیترت  و  زانیبم  دارند  اشتغال   بخدمت

 امور   وزارت  نظر   جلب   با   کشور  یاستخدام   و  یادار  امور

 و   شنهادی پ  بودجه  و  برنامه  سازمان   و  یدارائ  و  یاقتصاد 

 در   که  یاعتبار  محل   از   د یرس  خواهد  رانیوز  ئت یه  ب ی بتصو 

 بصندوق   گرددی م  منظور  کشور  کل  بودجه  ن یقوان

  پرداخت  بازنشستگان  رفاه  و   دولت   کارکنان  یبازنشستگ

 .شد  خواهد

 ی مان یپ  نیمستخدم  ۱۳۵۴  سال   اول  از  -۳  تبصره 

 استخدام  قانون  مشمول  یدولت   مؤسسات  و  ها وزارتخانه

 و  شرکتها   موقت   نیمستخدم   از   دسته  آن  و  ی کشور 

 ی کشور   استخدام  قانون  از  شده  یمستثن  یدولت   مؤسسات

  باشند ینم  یخاص  فهیوظ  و  یبازنشستگ   مقررات  مشمول  که

  اثرات  برابر   در  کارمندان  ت یحما  قانون  مقررات  مشمول 

 صندوق  و  بود  خواهند   فوت  و  یکارافتادگ  از   و  یریپ  از  یناش

 دارعهده  بازنشستگان  رفاه  و   دولت   کارکنان  یبازنشستگ

 .بود  خواهد مزبور نیمستخدم ت ی حما  صندوق   فیوظا 

 صندوق  امور  اداره   که   شودمی  داده  اجازه  -۴  تبصره 

 و  یادار  امور  سازمان   شنهادی پ  به  هایشهردار  یبازنشستگ

  صندوق  بعهده  کشور  ریوز  موافقت   و  کشور  یاستخدام

 .ردیگ قرار بازنشستگان رفاه و دولت   کارکنان یبازنشستگ

 ماه  هر  مکلفند  یدولت  مؤسسات  وها  وزارتخانه  -۷۱  ماده 

 و  حقوق  قیتطب  تفاوت  و  حقوق  جمع  از  درصد  مین  و   هشت 

 و  یرسم  نیمستخدم  یها   العادهفوقو  مستمر  ی ا یمزا

 و   نیتضم  العادهفوق  استثناء   به  را  ی ش ی آزما   نیمستخدم

 (۵)  ماده  موضوع  کارانه  و  روزانه  و  صندوق  کسر  و  کار  اضافه

  مصوب  -دولت   کارکنان  پرداخت   هماهنگ   نظام  قانون

 صندوق  به  نی مستخدم  سهم  بابت   و  کرده  کم  - ۱۳۷۰

 .بپردازند بازنشستگان رفاه و دولت   کارکنان یبازنشستگ

  مؤسسات   در  که   یرسم  نیمستخدم   مورد  در  -۱  تبصره 

 مشغولند   بخدمت   قانون  نیا  ۱۱  ماده  )ب(  بند  موضوع 

 و  حقوق  جمعاز  ماده  نیا  در  مذکور  درصد  م ین  و  هشت 

 اضافه   و  نیتضم  یها   العادهفوق  یاستثنا   به  شانیا  یا یمزا

 یبازنشستگ   صندوق  به  شده  کم  روزانه  و  صندوق  کسر  و  کار

 .شودمیلیتحو  بازنشستگان رفاه و دولت  کارکنان

  خدمت  به  آماده  نیمستخدم  یبازنشستگ  کسور  -۲  تبصره 

  احتساب   شانی ا  حقوق  قیتطب  تفاوت  و   حقوق  تمام  یمبنا  بر

 .شد خواهد برداشت  و

  ی ندگینما  به  که  یرسم  نیمستخدم   مورد  در  -۳  تبصره

 کسور   شوند   منصوب   ا ی  انتخاب  سنا   و  شورا  نی مجلس 

  نیآخر  کسور  معادلیندگینما   دوران  در  آنان  یبازنشستگ

 آنان  یمقرر  از  ماه  هر  حقوق  قی تطب  تفاوت  به  و  مربوط  هیپا 

 رفاه  و  دولت   کارکنان  یبازنشستگ صندوق  به  و  کسر

 .شد  خواهد پرداخت  بازنشستگان

  قانون نیا مشمول یدولت  مؤسسات و  ها وزارتخانه -۷۲  ماده 

  که   را  یکسان  ماه  نیاول  شغل  العادهفوق  و  حقوق   مکلفند 

  رفتهیپذ  یرسم  استخدام  به  و  کرده  یط  را  یش ی آزما   دوره

  کارکنان   یبازنشستگ  صندوق  به  و  کنند  برداشت   شوندمی

 .بپردازند بازنشستگان رفاه و  دولت 

  قانون نیا مشمول یدولت  مؤسسات و  ها وزارتخانه -۷۳  ماده 

 برابر   یمبلغ  ماه  هر  ۷۱  ماده  موضوع  کسور  بر   عالوه  مکلفند

  ن ی مستخدم  و  یرسم  نیمستخدمحقوق  درصد  مین  و   هشت 

 و  دولت   کارکنان  یبازنشستگ  صندوق   به  را  خود   یشی آزما 

 .بپردازند بازنشستگان رفاه

 و   بوده  قانون  ن یا  شمول  از  خارج   که  یمؤسسات  -۱  تبصره 

  و   دولت   کارکنان  یبازنشستگ  صندوق  از  آنان  نیمستخدم

 یمبلغ   د ی با   کرد  خواهند   استفاده  بازنشستگان  رفاه

  مؤسسه   بودجه  از  خود  نیمستخدم  یپرداخت  کسورمعادل

 رفاه  و  دولت   کارکنان  یبازنشستگ  صندوق  به  مربوط 

 .کنند پرداخت  بازنشستگان

 که   یدولت  مؤسسات  و   شرکتها   و  هاوزارتخانه  -۲  تبصره 

 ماده   در  مذکور  مقامات  از   یکی  به  آنها   یرسم  نیمستخدم

 که  یزمان  تا   مکلفندشوند  منصوب  ای   انتخاب  قانون  نیا  ۳

 ماه   هر  هستند  مقامات  آن  یمتصد  مزبور  نیمستخدم
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 صندوق   به  خود  بودجه  از  آنان  یپرداخت  کسور  معادل  یمبلغ

  پرداخت  بازنشستگان  رفاه  و   دولت   کارکنان  یبازنشستگ

 .کنند

 ر یز  طیشرا  طبق  تواند  یم  یرسم  مستخدم  -۷۴  ماده 

 .است  آن قبول به مکلف دولت  و کند یبازنشستگ ی تقاضا

 سابقه  قدر  هر  با  سن  سال  شصت  حداقل   داشتن  - الف

 .خدمت 

 سال   یس  الاقل  با   سن  سال  پنج  و  پنجاه  حداقل  داشتن  -ب

 .خدمت  سابقه

  ، ی دولت  مؤسسات  و  شرکتها  ها،وزارتخانه  ه یکل  -۱  تبصره 

 که  یسازمانهائ  و   شرکتها   و  مؤسسات   بانکها،  ها،ی شهردار

  توانند یم   است،نام  ذکر  مستلزم  آنها   بر  قانون   شمول 

 را   خود  مشابه  نیعناو   یدارا  ا ی  ثابت   ا ی  یرسم  نیمستخدم

  مشاغل   در  ، (یاجتماع  نیتأم  و  کار  قانون  مشموالن  بجز)

 موافقت   و  آنان  یکتب  درخواست   اساسبر  یتخصص  ریغ

 ست یب  از  شیب  آنکه  به  مشروط  یاجرائ  دستگاه  مقام  ن یباالتر

  خدمت سنوات  اساس  بر   باشند  داشته  خدمت   سابقه   سال

 ستیب از کمتر آنان خدمت سابقه  کهیصورت در و بازنشسته

 قانون   نیا  اساس   بر  کهی افراد  به.  ندینما   دیبازخر  باشد،  سال

  یا یمزا  و  حقوق  روز  ۴۵  معادل  یمبلغ   ،شوندمی  د یبازخر

 در )  قبول  قابل  خدمت   سابقه  سال  هر  ازاء  در  مستمر 

 تمام  کسالی  باشد،  ماه  شش  از  شیب  کسالی کسر  کهیصورت

 مةیب  حق  ا ی  یبازنشستگ   کسور  بعالوه  شد(  خواهد  محسوب

 یهایمرخص  یایمزاو  حقوق   و   مستخدم  سهم  یپرداخت 

 .شد خواهد پرداخت   یو نشده استفاده یاستحقاق 

  با  زین  یتخصص  مشاغل  در  کی  تبصره   مفاد   -۲  تبصره 

  دستگاه   مقام   نی باالتر  موافقت  و  مستخدم  یکتب   درخواست 

 ار ی االختتام  ندگانینما از  مرکب   یشورائ  ب ی تصو  و  یاجرائ

  و  یادار  امور  سازمان  کل  ر یدب  و  بودجه  و  برنامه  ریوز

  خواهد   اجراء  قابل  مربوط  یاجرائ  دستگاه  و  کشور  یاستخدام

 .بود

 به  یآمادگ  از  کسال ی  از   شیب   که  ین یمستخدم  -۳  تبصره 

  به  توجه  با   مدت  نیا  در  که  یصورت  در   بگذرد،  آنان  خدمت 

  ی مشاغل  در  کشور  یاستخدام و  یادار  امور  سازمان   یمعرف

  یدولت  یدستگاهها   جذب   دارند،   آنرا  احراز  طیشرا  که

 بازنشسته   ا ی   دیبازخر   قانون   نیا  طیشرا  طبق   نگردند 

 .شوندمی

 بموجب   که  یافراد  یبجا   دیجد  استخدام  نوع  هر  -۴  تبصره 

  و .  است   ممنوع  ،شوند می  بازنشسته  ا ی  دیبازخر  قانون  نیا

 د یبازخر  خدمتشان  که  مزبورافراد  مجدد  اشتغال  نیهمچن

  یدولت  یدستگاهها  هیکل  در  اند دهیگرد  بازنشسته  ا ی  و  شده

  بخدمت   فوق  افراد  شود  ثابت   کهیصورت  در  و   است   ممنوع

 مقرر  مجازات  بر  عالوه  اند،درآمده  یدولت   یدستگاهها   ازیکی

 وجوه  ی باستثنا   شانی ا  به  یپرداخت   وجوه  ةی کل  ن،ی قوان  در

 در   دولت   و  شد  خواهدگرفته  پس  مهی ب  حق  ای  و  یبازنشستگ

 .داشت  نخواهد یتعهد آنان خدمت  سوابق قبال

 قانون   نی ا  ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -۷۵  ماده 

 طبق   توانند  یم  دارند  خدمت   سابقه  سال  ازدهی  از   شیب

 به  مکلف  دولت   و  کنند  یبازنشستگ   یتقاضا   ریز  طیشرا

 : است  آن قبول

  قانون   نیا  ب یتصو  خیتار  در  که   یرسم  نیمستخدم   - الف

  شدن   دارا  شرط  به  دارند  خدمت   سابقه  سال  ازدهی  از   شیب

 .یسالگ  چهار  و  پنجاه  به  دنی رس  و  خدمت   سال   نه  و   ست یب

 ش ی ب  قانون  نی ا  ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -ب

  ستیب  شدن  دارا  شرط  به   دارند  خدمت   سابقه  سال  دوازده  از

 .ی سالگ سه و پنجاه به دن یرس  و خدمت سال هشت و

 ش ی ب  قانون  نی ا  ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -پ

  شدن   دارا  شرط  به  دارند  یمتوال  خدمت   سابقه  سال  زدهیس  از

 دو  و  پنجاه  به  دنیرس  و  یمتوال  خدمت سال  هفت   و  ست یب

 .یسالگ 
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 ش ی ب  قانون  نی ا  ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -ت

  شدن   دارا  شرط  به  دارند  خدمت   سابقه  سال  چهارده  از

 .یسالگ   کی  و  پنجاه  به  دنیرس  و  خدمت سال  شش  و   ست یب

 ش ی ب  قانون  نی ا  ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -ث

  ستیب  شدن  دارا  شرط  به   دارند  خدمت   سابقه  سال  پانزده  از

 .یسالگ  پنجاه به دن یرس  و خدمت  سال  پنج و

 شی ب  قانون  نیا   ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -ج

  ست ی ب  شدن  دارا  بشرط  دارند  خدمت   سابقه  سال   شانزده  از

 .یسالگ  نه و بچهل دنیرس و خدمت سال چهار و

 شی ب  قانون  نیا   ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -چ

  و   ست ی ب   شدن  دارا  بشرط  دارند  خدمت   سابقه  سال  هفده  از

 .یسالگ   هشت  و بچهل دنیرس و خدمت  سال سه

 شی ب  قانون  نیا   ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -ح

  ست ی ب شدن دارا بشرط دارند  خدمت   سابقه سال  جدهیه از

 .یسالگ هفت  و بچهل دنیرس و خدمت  سال دو و

 شی ب  قانون  نیا   ب یتصو  خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -خ

  و   ستی ب  شدن   دارا  بشرط  دارند  خدمت  سابقه   سال   نوزده   از

 .یسالگ شش و چهل به دنیرس و  خدمت   کسالی

  قانون   ن یا  ب یتصو  خ یتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  -د

 بشرط   دارند  یمتوال   خدمت  سابقه  سال  ستیب  حداقل 

 :یسالگ  پنج و چهل به دن یرس

  قانون  نیا  مشمول  یدولت   مؤسسات  وها  وزارتخانه  -۷۶  ماده 

 الاقل   و  سن  سال  شصت   که  را  یرسم  نیمستخدم  توانند  یم

 .کنند بازنشسته دارند خدمت  سابقه سال  ست یب

  قانون نیا مشمول یدولت  مؤسسات وها  وزارتخانه -۷۷  ماده 

 سال  پنج  و  شصت   که  را  یرسم  نیمستخدم   هیکل  مکلفند 

 .کنند بازنشسته دارند سن

 ی رسم   نیمستخدم  یبازنشستگ   حقوق  زانیم  -۷۸  ماده 

  سنوات   در  ضرب  آنان  هیپا   حقوق   متوسط   از  است   عبارت

  نیآخر  از  آنان  ی بازنشستگحقوق  که  نیا  بر  مشروط   خدمت 

 .نکند  تجاوز یبازنشستگ  از قبل ی افتیدر حقوق

 معدل   از  عبارت  قانون  نیا  لحاظ  از  حقوق  متوسط  -۱  تبصره 

 است   خدمت  آخر   سال  سه  در  یرسم  مستخدم  هیپا   حقوق

  از  مستخدم  یرسم  خدمت   سنواتمجموع  کهیصورت  در  یول

  خدمت  سنوات   معدل  حقوق  متوسط  باشد  کمتر  سال  سه

 حقوق  اساس   بر  که  یمستخدم   مورد  در.  بود  خواهد  یرسم

  ای   شده  بازنشسته  قانون  نیا  ۳۰  ماده  موضوع  هیپا   و  گروه

 ه ی پا و  گروه  حقوق  از  استفاده   مدت  کهیصورت  در  شود می

  مدت  نیا  حقوق  معدل  باشد  کمتر  سال  سه  از  مذکور

 یبده   زانیم  نییتع  براى.  شودمی  محسوب  حقوق  متوسط 

 کل  ۱۳۴۲  سال  بودجه  قانون۷۰  تبصره  موضوع  یبازنشستگ

 .ردیگیم قرار  محاسبه مبناى حقوق  متوسط کشور

  معاش  مدد   احتساب  بدون)   حقوق  قیتطب  تفاوت  -۲  تبصره 

 برقرارى   بمنظور  حقوق  متوسط  احتساب  در  فرزند(  و   همسر

 .شودمی محسوب  و منظورفهیوظ و یبازنشستگ حقوق

 که  یرسم  نیمستخدم  یبازنشستگ  حقوق  زانیم  -۳  تبصره 

 ۳  ماده  در  مذکور   ی دولت  مقامات   به  خدمت   دوران  در

 عبارت  بازنشسته  ا یشاغل  از  اعم   شوندمی  ا ی   شده  منصوب 

 ل یذ  جدول  طبق  مربوط  حقوق  نیآخر  امیس   کی  از  است 

 نکهیا  بر  مشروط   خدمت   سنوات  در  ضرب  ۳۲  ماده  تبصره

 حقوق  ینکند.برقرار  تجاوز  مربوط  مقام  حقوق  از

 معاون   و   استاندار  درباره  فوق  بیبترت  یبازنشستگ

 خیتار از که ین یمستخدم مورددر ریوز  معاون و ریوزنخست 

 منوط   ندی نما   خدمت   مزبور  مقامات  در  بعد  به  ۱۳۴۹ر۸ر۱۲

  دو  حداقلخود  خدمت   دوران  در  مستخدم  که   است   آن  بر

  قبل   ا ی   و  داشته  بعهده  را  مذکور  یدولت  مقامات  یتصد  سال

 در   مندرج  مشاغل  از  یکی   مزبور  مقامات  یتصد  از

 در   و  باشد   بوده  دارعهدهرا  دوازده  ا ی  ازدهی   یهها گروه

 گانه دوازده  یها گروه   مشاغل   جزو  مزبور  شغل   کهیصورت

 ازده ی   یها گروه  مشاغل  با   آن  بودن  همطراز  صی تشخ  نباشد

 کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  یشورا  با   دوازده  و
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  خاص   مقررات  مشمول  مزبور  مقامات  انیمتصد  اگر.  است 

 دو   از  یکی  از  فقط  رندی مخ  صورت  نی ا  در  باشند  یاستخدام

 .کننداستفاده یبازنشستگ حقوق

 که  شد  خواهد   واقع   قبول  مورد  یصورت  در  درخواست  نیا

 طبق   تمام  دهسال  مدت   در  یمتقاض  یرسم  مستخدم

  مورد   حقوق  تناسب   به  رایبازنشستگ   کسور  یقانون  ب یضرا

  ی ط  آنرا  پرداخت   تعهد  ا ی  و  باشد   پرداخته  خود   درخواست 

 حقوق   از  یقسمت  به  نسبت   که  یصورت  در  دی بنما   پنجسال

  را   یبازنشستگ   کسور  نظر  مورد  دهسال  مدت  در  تقاضا مورد

 نکرده   پرداخت   آن  از  ی قسمت  به  نسبت   و  کرده  پرداخت 

 ی کاف   التفاوتبمابه  نسبت   فقط  کسور  پرداخت   تعهد  باشد

 .است 

 به  یبازنشستگ  دوران  در  که  یرسم  نیمستخدم  -۴  تبصره 

 بر  مشروط  اندشده  نائل  ۳  ماده  در  مذکور   ی دولت  مقامات 

 ن یا  ب ی تصو  خیتار  ازقبل  مزبور  مقامات  یتصد  خیتار   آنکه

 فرمان   که  یمختار   یوزرا  نیهمچن  و  باشد   هی اصالح

  ی اسیس مستقل  تیمأمور  سی رئ   بعنوان  و  داشته  یون یهما 

  تبصره   مشمول  اند شده  بازنشسته  مذکور  خیتار  تا   و  اعزام

 .بود  خواهند   فوق 

 مختار  یوزرا  لیقب  نیا  یبازنشستگ  حقوق  محاسبه   یمبنا

 .بود  خواهد  ریوز معاون حقوقاساس  بر

 ی رسم  نیمستخدم  یبازنشستگ   حقوق  نییتع  در  -۵  تبصره 

  خدمت   دوران  در  که  کشورى   استخدام  قانون   مشمول 

 و  شده  منصوب   ا ی  انتخاب  ن یمجلس   از  یکی  یندگی بنما 

  از   باالتر  گروه  کی  حقوق  یندگ ینما   دوره  هر  ازاء  به  بشوند

  از   قبل  که  یشغل  نیبباالتر  مربوط  گروه  هیپا   حقوق

  قرار   محاسبه  مبناى  اند داشتهرا  آن  تصدى  یندگ ینما 

  تبصره  موضوع حقوق متوسط بجاى  مزبور مبناى و رد یگیم

 مزبور  نیمستخدم   هرگاه.  شودمی  محسوب  ماده  نیا  کی

 رند یمخ  باشند  زین  آن  ۳  تبصره  ا ی  ماده  نیا  حکم  مشمول 

. کنند   استفاده  مربوط  یبازنشستگ  حقوق  دو  از  یکی  از  فقط

  مدت   برابر  که  یرسم  نیمستخدم   یبازنشستگ  حقوق

 ن یمجلس   است ی ر  ابت ین   ا ی  است یبر  یقانونگذار   کامل  کدورهی

 ب یترت  به  بازنشسته  و  شاغلاز  اعم  شوندمی  ای  شده  انتخاب 

 استخدام  قانون  ۳۲  ماده  تبصره  پ  و  ت   یبندها   اساس   بر

 شود می نیی تع قانون نیا مقررات ت یرعا با  و ی کشور 

 یا  حادثه  علت   به  ا ی  لی عل  یرسم  مستخدم  هرگاه  -۷۹  ماده 

 فهیوظ  حقوق  بماند  باز  کارکردن  از   که  یبنحو  شود  ناقص

 سنوات   در  ضرب  حقوق  متوسط  ام  یس  کی  با   برابر  یا

 متوسط   از   نکهی ا  بر  مشروط  کرد  خواهد  افت یدر  خدمت

 .نکند تجاوز  او حقوق

  موضوع   مستخدم   خدمت   سنوات  که  یصورت  در  -۱  تبصره 

  پانزده   او   خدمت   مدت  باشد  کمتر   سال  پانزده  از   ماده  نیا

 .دیگرد خواهد منظور سال

 فوت   ماده  نیا  در  مذکور  مستخدم  که  یصورت  در  -۲  تبصره 

 وراث  به  یقانون  طیشرا  ت ی رعا   با   او  فهیوظ  حقوق  نصف  شود

 .ردیگیم تعلق یو

 از   یناش  حادثه  علت   به  یرسم  مستخدم  گاه  هر   -۸۰  ماده 

  ینحو  به   شود  ناقص  ای   لیعل  فهیوظ  انجام  سبب  به  ا ی  کار

 حقوق   قیتطب  تفاوت  و   حقوق  تمام  بماند  باز  کردن   کار  از  که

 بر   یو  مورد  در  فهیوظ  حقوق  عنوان  به  او  شغل  العادهفوق  و

 .گرددیم قرار

 شود   فوت  ماده  نیا  موضوع  مستخدم  که  یصورت  در  -تبصره

  ی قانون  وراث  به  مقرر  ط یشرا  تی رعا   با   او  فهیوظ   حقوق  تمام

 باشد  حادثه  همان  اثر  در  او   فوت  اگریول   ردیگ یم  تعلق  یو

  خواهد   اجراء  یقانون   وراث  درباره  قانون  نیا  ۸۳  ماده  مقررات

 .شد

 حد  به  خواه  شود  فوت  یرسم  مستخدم  هرگاه  -۸۱  ماده 

 بازنشسته   فوت  خیتار  در  دهینرس  ای  دهیرس  یبازنشستگ

  ی و  یقانون   وراث  به  او  یبازنشستگحقوق  تمام  و  محسوب

 .شد خواهد پرداخت 
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  ن ی ا   موضوع  مستخدم   خدمت   سنوات  کهیصورت  در  -تبصره

 سال  پانزده  او  خدمت  مدت   باشد  کمتر  سال  پانزده  از  ماده

 .شد خواهد محسوب

 حقوق   تمام   شود  فوت   بازنشسته   مستخدم  گاه  هر  -۸۲  ماده 

 ن یا  مقررات  طبق  فهیوظ  حقوق  عنوان  به  او  یبازنشستگ

 .شد خواهد  پرداخت یو  یقانون وراث به  قانون

 فه ی وظ  انجام  سبب   به  یرسم  مستخدم  گاه  هر  -۸۳  ماده 

 العاده فوق  و  حقوق  قیتطب  تفاوت  و  حقوق   تمام   شود  فوت

 پرداخت   یو  یقانون   وراث  به  فهیوظ  حقوق  عنوان  به  او  شغل

 .شد  خواهد

 و  ۸۰  و  ۷۹  مواد  موضوع  فهیوظ  حقوق  یبرقرار  -۸۴  ماده 

 .گرفت  خواهد صورت شورا  ب یتصو با  ۸۳

 کهیصورت  در  کارافتاده  از  نیمستخدم  بخدمت   اعاده  -تبصره 

 از  قبل  باشند   افتهی   اشتغال  یتوانائ   و  ندی نما   حاصل   ی بهبود 

 .است  بالمانع یسالگ شصت  بسن دن یرس

 نیمستخدم  یدولت   خدمت   سوابق  از  قسمت   آن  -۸۵  ماده 

 صندوق   به  آن  به  مربوط  یبازنشستگ   کسور  که  یرسم

  پرداخت  بازنشستگان  رفاه  و   دولت   کارکنان  یبازنشستگ

  مذکور  مدت  و  گرددیم  یتلق  یرسم  ر یغ  خدمت   باشدنشده

 فهیوظ  و  یبازنشستگ   لحاظ  از  ریز  یها تبصره  به  توجه   با 

 .شد  خواهد منظورو محسوب آنان  خدمت  سابقه جزو

 بابت   یوجه   تواندیم  ماده  نیا  موضوع  مستخدم  -۱  تبصره 

  بصندوق  خود  یرسم  ریغ  خدمت   سنوات  یبازنشستگ   کسور

  ی بازنشستگ  حقوق  نصورتیا  در  نکند  پرداخت   یبازنشستگ

 چهلم   ک ی  اساس   بر  او   ۷۹  ماده  موضوع  فهیوظ  حقوق  ا ی  و

 ضربدر   شغل   العادهفوق  و  حقوق  قیتطب  تفاوت  و  حقوق

 حقوق   متوسط  امیس  کی   بعالوه  یرسم  ریغ  خدمت   سنوات

 کرده   خدمت  یرسم  مستخدم   عنوان  با   که  ی سنوات  ضربدر

 ر ی غ   خدمت   از  مدت   آن   فقط  و   شد  خواهد  احتساب  است 

 او  خدمت   مدت  بعالوه  که  شودمی  محاسبه  مستخدم یرسم

 مورد   آن  بر  زائد  و  برسد  سال  ۳۰  به  یرسم  استخدام  در

 .شد نخواهد  واقع  احتساب

 قی تطب  قانون  نیا  مقررات  طبق  که  ین یمستخدم  -۲  تبصره 

 مدت   یبازنشستگ   کسور  کهیصورت  در  اندافتهی  وضع  لی تبد  ا ی

 درصد   ۸/ ۵  یمبنا   بر  را  مادهنیا  موضوع  یرسم  ریغ  خدمت 

 به  ۱۳۴۷  ماه  ن یفرورد  اول  خیتار  در  که   یرسم  هیپا   حقوق

  لحاظ   از  مذکور  سوابق  کنند  پرداخت   است   داشته  تعلق  آنان

 آنان  یرسم  خدمت   سابقه   جزو  فهیوظ  و  یبازنشستگ

 از  بعد  که  ینیمستخدم   مورد  در  و.  شد   خواهد  محسوب

 ا ی   شده  رفتهیپذ   یرسم  استخدام  به  ۱۳۴۵/ ۳۱/۳  خیتار

  و   قیتطب  تفاوت  و  یرسم   هیپا   و  گروه  حقوق  نیاول  شوند

 تعلق  آنان  به  یرسم  خدمت   بدو   در  که  شغل  العادهفوق

 نیا  موضوع  یبازنشستگ   کسور  پرداخت   مالک   رد یگیم

 .بود  خواهد  تبصره

 یروهاین   ثابت   کادر  در  نیمستخدم  خدمت   سابقه  -۳  تبصره 

 مربوط   یبازنشستگ   کسور  کهیصورت  در  یشاهنشاه  مسلح

  مسلح   روهاى ی ن  استخدام  قانون  مقررات  طبق  خدمت   نیبا 

 باشد   انتقال  قابل  کشورى  یبازنشستگ   بصندوق  یشاهنشاه

 حکم در  نصورتیا  ریغ  در   و  محسوب   یرسم  خدمت   جزو

 ماده  نی ا  حکم  تابع  و  شود می  یتلق  یرسم  ریغ  خدمت

 .بود  خواهد

  فرزندان :  از  عبارتند  قانون  نی ا  لحاظ  از   یقانون  وراث  -۸۶  ماده 

  ی متوف  کفالت   در  که  یپدر   و   مادر   و   یدائم  زوجه  ا ی   زوج  و

  کفالت   در   و  شده  فوتپدرشان  که  ینوادگان  نیهمچن  اندبوده

 :ریز طیشرا بودن  دارا با  اندبوده یمتوف  مستخدم

 داشته  کمتر  سال   ست یب  از   ذکور   نوادگان  و   فرزندان  - الف

 از  یکی  در   مثبته  مدارک  موجب   به  که  نیا  مگر  باشند

 لی تحص  مشغول   ی عال  یرسمیآموزش   مؤسسات  ا ی  ها دانشگاه

 ست یب   انیپا   در  آنها   فهیوظ  حقوق  زین   صورت  نیا  در  و   باشند

 .شد خواهد قطع آنان عمر سال نیپنجم و

 شرط   به  ی سالگ  ستی ب  تا   اناث   نوادگان  و   فرزندان  -ب

 از   یک ی  در  مثبته  مدارک  موجب   به  اگر   یول  شوهر  نداشتن 
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 لی تحص  مشغول   ی عال  یرسمیآموزش   مؤسسات  ا ی  ها دانشگاه

 ان یپا   در  آنان  فهیوظ  حقوق  باشند  نداشته  شوهر  و   باشند

 .شد  خواهد  قطع آنان عمر سال  نیپنجم و  ست یب

 .شوهر نداشتن شرط به ی متوف مادر  -پ

 یمتوف  یدائم الیع -ت

 کفالت   تحت   و  کارافتاده  از   و  لیعل  کهیصورت  در  شوهر  -ث

 .باشد بوده  خود یمتوفا الیع

 ی متوف  مستخدم   العضو  ناقص  ای  لیعل  نوادگان  و  فرزندان  -ج

 .العمر مادام نباشند کار انجام به قادر  که

 مستخدم  یقانون   وراث  نیب  یبتساو   فهیوظ  حقوق  -۸۷  ماده 

 قطع  که  یقانون   وراث  از  کی  هر  سهم  و  شود می  میتقس 

 .شودمی افزوده وراث هیبق بسهام یبتساو  شود می

 ۳۱)  یکشور   استخدام  قانون  بیتصو  خیتار  از  ماده  نی ا  حکم

 .است   اجرا  قابل   (۱۳۴۵/  ۳/

 وراث  درباره  ۸۶  ماده  ج   بند  در  مندرج  حکم  نیهمچن

 سابق   مقررات  و  نیقوان  اساس   بر  که  یرسم  نیمستخدم

  ن یا  از  است   شده  قطع  ای  و  نشده  برقرار  آنان  فهیوظ  حقوق

 .بود خواهد  اجرا قابل خیتار

 وراث   فهیوظ  حقوق  ۱۳۵۴  سال  اول  از   -۱  تبصره 

  قانون   مختلف  مواد  در  کهیمورد  هر  در  یرسم  نیمستخدم

 یبازنشستگ   حقوق  ا ی  فهیوظ  حقوق  نصف  یکشور   استخدام

  بعلت   که  فهیوظ  حقوق  مورد  در  جز .  است   شده  نییتع

 برقرار  مستخدم   یاجتماع  حقوق  از  تیمحروم  ا ی  انفصال 

 اصالح   یبازنشستگ   حقوق  ا ی  فهیوظ  حقوق  تمام  به  شود می

 در  جز  یفعل  ری بگ  فهی وظ  وراث  شامل  حکم  نیا.  شود می

 از  ت یمحروم  ا ی   انفصال  بعلت   فهیوظ  حقوق  که  ی موارد

. بود  خواهد  زین  است   شده  برقرار  مستخدم  یاجتماع   حقوق

  ی روها ی ن  استخدام  قانون  نیمشمول  شامل  تبصره  نی ا  حکم

 .بود  خواهد زین یشاهنشاه  مسلح

  ی قانون  وراث  فهیوظ  حقوق   ۱۳۵۴  سال   اول  از  -۲  تبصره 

  از  قبل  که  ۷۸  ماده  ۳  تبصره  موضوع  یرسم  نیمستخدم

 حقوق  ( ۴/۵)  زان یبم  اند شده  فوت   ۱۳۴۵  ماه   خرداد  ۳۱

 .شودمی پرداخت  و میترم مربوط مقام یبازنشستگ

 حقوق   ا ی  ی بازنشستگ  حقوق  کی   از  شی ب   افت یدر  -۸۸  ماده 

  واحد   ام یا  یبرا   خدمت   دیبازخر   ا ی   یمستمر  ا ی  فهیوظ

 ها،وزارتخانه  به  مربوطیصندوقها  و  سازمانها   از  خدمت

 و   تابعه  مؤسسات  و  ها ی شهردار  ،یدولت  یشرکتها  مؤسسات،

 شی ب  که  یدولت  ریغ  مؤسسات  نیهمچن  و  آنها   به  وابسته  ا ی

  آنها   ساالنه  بودجه  ا ی   هیسرما   (%۲۵)  درصد  پنجو  ست یب  از

 نیتأم  یعموم  درآمد  محل  از   رانیوز  أتیه  صیتشخ  به

 .است  ممنوع شود می

 و   یدولت  یشرکتها   در  که  یرسم  مستخدم  -۸۹  ماده 

  کندیم  خدمت   قانون  نی ا  شمول  از  خارج  یدولت   مؤسسات

 مذکور  مؤسسات  در  خود  خدمت   بمدت   نسبت  تواند یم

 کند  استفاده  مؤسسه  همان  فهیوظ  و  یبازنشستگ   مقرراتاز

 بصندوق   یبازنشستگ  کسور  پرداخت   مشمول   نصورتیا  در  و

  ا ی  یبازنشستگ  حقوق.  بودنخواهد  کشورى   یبازنشستگ

 ک ی  هر  در  خدمت   امیا  تناسب   به  یمستخدم   نیچن  فهیوظ

 قانون   نیا  از  شده  یمستثن  مؤسسات  ا ی  مشمول  مؤسسات  از

  آن   به  مربوط   مقررات  طبق  است   کرده  خدمت   آندر  که

 ی بازنشستگ   صندوق  براى   و  شودمی  پرداخت   مؤسسات

 فهی وظو  یبازنشستگ  حقوق  زانیم  نییتع  لحاظ  از  کشورى 

 احتساب   قابل  خدمت  سال   یس   بر  زائد  نیمستخدم  نگونهیا

 .ست ین

  و   فهیوظ   حقوق  ا ی  فه یوظ  حقوق  دو   افت یدر  -۸۹  ماده 

 در   مذکور  مؤسسات  و  یدولت  مؤسسات  از  تواماً  یبازنشستگ

 ی شخص  که  یصورت  در یول  است   ممنوع  ۲  ماده  ت   بند

 و  فهیوظ  حقوق  کی  ا ی  فهیوظ  حقوق  دو  افت یدر  مستحق

 آنها  از  کی  هر  از  استفاده  در  باشد   یبازنشستگ   حقوق  کی

 .است  ریمخ

  از   خارج  ی دولت  مؤسسات  در  که  یرسم  مستخدم  - تبصره

  بمدت   نسبت   تواندیم   کندیم   خدمت   قانون  نیا  شمول

  و   یبازنشستگ  مقرراتاز  مذکور  مؤسسات  در  خود  خدمت



 شناسنامه قانون|  ۴۲۲

  مشمول   نصورتیا  در  و  کند  استفاده  مؤسسه  همان  فهیوظ

 کشورى  یبازنشستگ   بصندوق  یبازنشستگ   کسور  پرداخت 

 یمستخدم   نیچن  فهیوظ  ا ی  یبازنشستگ   حقوق.  بودنخواهد

  ای   مشمول  مؤسسات  از  کی  هر   در  خدمت  ام یا  تناسب   به

 کرده  خدمت   آندر  که  قانون  نیا  از  شده  یمستثن  مؤسسات

  شودمی  پرداخت   مؤسسات  آن  به  مربوط  مقررات  طبق  است 

 حقوق   دو   پرداخت   خدمت   واحد   امیا  براى  حال  هر  در  و

  امثال و  خدمت  دیبازخر  و  یبازنشستگ   حقوقا ی  یبازنشستگ

 کشورى  یبازنشستگ  صندوق  براى   و  است   ممنوع  توأماً  آن

 نگونهیا  فهی وظو  یبازنشستگ  حقوق  زانیم  نیی تع  لحاظ  از

 .ست ین احتساب  قابل خدمت سال  یس  بر زائد نیمستخدم

  مؤسسات   وها  وزارتخانه  در  بازنشستگان  اشتغال  -۹۰  ماده 

 هرگونه  پرداخت   و  است   ممنوع  قانون  نیا  مشمول   یدولت

  به   مزبور  مؤسسات  وها  وزارتخانه  طرف  از  بابت   نیا  از  وجه

  ی دولت   وجوه  در  یرقانون یغ  تصرف  حکم  در  بازنشستگان

 .است 

 اشتغال   هیاصالح   نی ا  ب ی تصو  خ یتار  از -  ۹۱  ماده 

 تبصره   در  مذکور  مقامات  در  بازنشسته  یرسم  نیمستخدم

  انتصاب  که  یدولت  یشرکتها   و  مؤسسات  است ی ر  ا ی  ۳۲  ماده

 بسن   بآنکه  مشروط  است   یونی هما   فرمان  صدور  مستلزم  آن

 و  یتلق  بخدمت   اعاده  باشند  دهینرس  یاجبار  یبازنشستگ

 جزو  مقرر  یبازنشستگ  کسور  پرداخت  بشرط  اشتغال  مدت

 ران یوز  ونخست  گردد.وزراءیم  محسوب   یرسم  خدمت   مدت

  منصوب  مقامات  نیا  به  ۱۳۵۷  ماه  بهمن  ۲۲  خیتار  از  که

  اعاده   یاجبار  ی بازنشستگ  سن  شرط  ت ی رعا   بدون  اند   شده

 .شد خواهند بخدمت

 سابقه  سال  ده  از  شیب  که  یرسم  مستخدم  گاه  هر  -۹۲  ماده 

  یاجتماع  حقوق  از  ت ی محروم  به  تبعاً  ا ی  اصالتاً  دارد  خدمت 

 ارتکاب  لحاظ   از  او  ت ی محکوم  کهیصورت  در  شود  محکوم 

  ده ی نرس ی سالگ پنج  و پنجاه سن به و  نباشد ی خدمت   جرائم

  خیتار  تا   یبازنشستگ   کسور  بعنوان  آنچه  معادل  باشد

 پرداخت  یو  عائله  به  کمک  بعنوان  پرداخته  ت ی محکوم

 حقوق   از  ت یمحروم   خ یتار  در  کهیصورت  در  و   شد  خواهد

 او   عائله  به  باشد  داشته  سال  پنج  و  پنجاه  حداقل  یاجتماع 

 در  که  یبازنشستگ  حقوق  نصف  با   برابر   یا   فهیوظ  حقوق

 گرفته یم  تعلق  او  به  یاجتماع   حقوق  از  ت ی محروم  خیتار

 تمام   از  شخصاً  ت ی ثیح  اعاده  از  پس  و  شد   خواهد  پرداخت 

 .کندیم استفاده خود یبازنشستگ حقوق

 حقوق  از   قانون  نیا  بموجب   که  یشخص  گاه  هر  -۹۳  ماده 

 دادگاه  حکم  بموجب   کندیم  استفاده   یبازنشستگ

  یاجتماع  حقوق  از  ت ی محروم  به  تبعاً  ا ی   اصالتاً  تداری صالح

  است  محروم  یاجتماع   حقوق  از   که  یزمان  تا   شود  محکوم 

  در   بود  خواهد  محروم  یبازنشستگ  حقوق  افت یدر  از  شخصاً

 با  باشد  ی و  خدمت   دوره  به  مربوط  ت ی محکوم  کهیصورت

 وراث  مورد  در  که  شود می  یرفتار  همان  او  عائله

 مربوط   ت ی محکوم  و  جرم  اگر  و  شودمی  یمتوف  بازنشستگان

 تمام  مستخدم  ات ی ح  مدت   در  باشد  یبازنشستگ  دوره   به

 .شد خواهد پرداخت   او عائله به یبازنشستگ حقوق

 با  و  ۸۶  ماده  طبق  که  است   یافراد  عائله  از  منظور  - تبصره

 خواهند   استفاده  فهیوظ  حقوق  از  آن  در  مقرر  طیشرا  ت ی رعا 

 .کرد

 قانون   نیا  مقررات  طبق  که  ین یمستخدم  گاه  هر  -۹۴  ماده 

 اند  شده  شناخته  یبازنشستگ   حقوق  افت یدر  مستحق

  یاجتماع  حقوق  از  تداریصالح   دادگاه  یقطع  حکم  بموجب

 بعدا   و  شوند  محروم  یبازنشستگ   حقوق  افت یدر  از  آن  بتبع  و

 به   تداری صالح  محکمه  در  منتسبه   اتهام  از  شانی ا  برائت 

 مدت   یبازنشستگ   حقوق  افت یدر  مستحق   برسد  ثبوت

 .بود  خواهند ت ی محروم

 از  قانون  نیا  مقررات  طبق  که  یمستخدم  گاه  هر  -۹۵  ماده 

 کند یم  استفاده   فهیوظ  حقوق  ا ی  ی بازنشستگ  حقوق

 ای  و  یبازنشستگ   حقوق  کسالی  مدت  و  شود  مفقوداالثر

 که یصورت  در  او  یقانون   وراث  نکند  مطالبه   را  خود  فهیوظ

  حق   ردیگ  تعلق  آنان  به  فهیوظ  حقوق  ۸۶  ماده  طیشرا  طبق

 اگر.  کنند  تقاضا  را  خود  یقانون  فهیوظ   حقوق  موقتاً  دارند
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  فهیوظ  حقوق  شده  فوت   مذکور  مستخدم  شود   معلوم  بعداً

 که یصورت  در  و  شودمی  برقرار  دائم  بطور  فوت  خیتار  از  موقت 

 اول  بحالت   او  حقوق  وضع  است   ات یح   حال  در   شود  معلوم

 .گرددی م اعاده

 قبال   در  فهیوظ  ا ی  یبازنشستگ   حقوق  فیتوق  -۹۶  ماده 

 ن یا از گرید  نیعناو   ا ی یحقوق ت ی محکوم ا ی دولت  مطالبات

  ن یا  از  گرید  ن یعناو  ایحقوق  کچهارمی  زانیم  تا   فقط  لیقب

  فهیوظ  ا ی  یبازنشستگ  حقوق  کچهارمی  زانیم  تا   فقط  لیقب

 .است  زیجا 

  و  یبازنشستگ  حقوق  قطع  موجب  تی تابع  ترک  -۹۷  ماده 

 .شد خواهد فهیوظ حقوق

  اساس  بر  ی فعل  رانیبگفهیوظ  و  بازنشستگان  حقوق  -۹۸  ماده 

 یبازنشستگ   صندوق  محل  از  کماکان  سابق  مقررات  و  نیقوان

 در  و  شدخواهد  پرداخت   بازنشستگان  رفاه  و  دولت   کارکنان

 رییتغ  شاغل  یرسم  نیمستخدم  جدول  ب یضر  که  یصورت

  موجب   یزندگ   نهیهز  که  ی نسبت  به  است   مکلف  دولت   ابدی

 را   رانیبگ فهیوظ   و  بازنشستگان  حقوقاست   شده   رییتغ  نیا

 .کند  میترم

 خ یتار  در  که  ین یمستخدم  سن  صیتشخ  مالک  -۹۹  ماده 

  ستیا  شناسنامه  هستند  دولت   خدمت   در  قانون  نیا  ب یتصو

 در  هفت   و   یس  و  صدی س  و  هزار  ماه  ریت  سوم  خیتار  در  که

 بیتصو  از  بعد  که  ینیمستخدم   مورد  در  و  اند  داشته  دست 

  شناسنامه  شوندمی  رفته یپذ  دولت   باستخدام  قانون  نیا

 کهیصورت  در.کرد  خواهند  ارائه  استخدام  بدو  در  که  ست یا

  ی رو  از  نیمستخدم  بخدمت  ورود   خیتار  ماه  ای  تولد  ماه

 خواهد  محسوب  مهرماه  اول   نباشد  مشخص  یرسم  مدارک

 .شد

  از   که  یوجوه  از  یبازنشستگ   صندوق  درآمد  -۱۰۰  ماده 

  نیمستخدم  شغل  العادهفوق  و  حقوق  قیتطب  تفاوت  و  حقوق

 مذکور  بوجوه  است   منحصر  شودمی  کسر  یش ی آزما   و  یرسم

  مبلغ  و  قانون  نیا  ۱۳۷  ماده  ۵  تبصره  و  ۷۲  و  ۷۱  مواد   در

  العاده فوق  و  حقوق  قیتطب  تفاوت  و  حقوق  هرگونه  اول  ماه

 صندوق   وجوه   تی کفا   عدم  صورت   در.  مستخدم   شغل

 کل   بودجه  در  آنرا   کمبود  است   مکلف  دولت   یبازنشستگ

 .کند پرداخت  و نیتأم یعموم درآمد محل از کشور

  ی اصالح   ت   و  پ   و   ب  بندهاى   موضوع  هاىالعادهفوق  -تبصره

 )ج(  بند  موضوع  العادهفوق  و  ۱۳۴۹.۱.۱  خیتار  از  ۳۹  ماده

 قانون  اول  مرحله  اجراىخیتار  از  مزبور  ماده  یاصالح 

 اضافه   ۷۱  ماده  در  مندرج  اتیمستثن  به  کشورى  استخدام

 ت   و  پ  و  ب  بندهاى   یاجرائ  نامهنیآئ  کهی زمان  تا   و  شود می

 اشتغال  العاده فوق  است   دهینرس  ب یبتصو  ۳۹  مادهیاصالح 

 سابق   مقررات  در  که  یب یبترت  هوا   و  آب  بدى  و  مرکز  از  خارج

  ت ی معاف   مشمول و  پرداخت   قابل   است  شده  ین یبشیپ

 .بود خواهد تبصره نیا موضوع

 صندوق  وجوه  از  استفاده  و  ی برداربهره  نحوه  - ۱۰۱  ماده 

 اساسنامه   در  بازنشستگان  رفاه  و  دولت   کارکنان  یبازنشستگ

 .شد  خواهد نییتع صندوق 

 بانک   یدولت  بخش  مشارکت   با  ا ی  رأساً   تواندیم  صندوق 

 اعتبار   و  پول  یشورا  ب ی بتصو   بانک  اساسنامه.  دینما   سیتأس

 .دیرس  خواهد

 یبازنشستگ   صندوق  وجوه   از  مجاز  ریغ  استفاده  - تبصره

 اموال   اختالس   حکم  در  بازنشستگان  رفاه  و  دولت   کارکنان

 .باشد می  یدولت

 ی تقاضا  به   مربوط  فاتیتشر  و  ب یترت  -۱۰۲  ماده 

 و   یبازنشستگ  حقوق  یبرقرار  و   احکام  صدور  و  یبازنشستگ

 و   ی بازنشستگ  وجوه   پرداخت  و  وصول  ب ی ترت  و  فهیوظ

  ی نگهدار  ب یترت  نیهمچن  و   یرسم  نیمستخدم  فهیوظ

 سازمان   توسط  که  بود  خواهد  یا  نامه  نیآئ  طبق  حسابها

  شورا   ب ی بتصو   و   هیته  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور

 .رسد می

 کشور   یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  لیتشک  در  -نهم  فصل 

 ی ادار  یعال   یشورا  یبجا  قانون  نیا   بموجب   -۱۰۳  ماده 

 به  وابسته  کشور  یاستخدام  و   یادار  امور  سازمان   کشور
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 ی دارائ  و  اسناد  و  اوراق  هیکل.  شود می  سیتأس  یریوز  نخست 

 سازمان   به  کشور  یادار  یعال  ی شورا  نیمستخدم  نیهمچن

 نامه  نیآئ .  شوند  یم  منتقل  کشور  یاستخدام   و  یادار  امور

  ی ها   ننامهیآئ  بیتصو  تا  کشور  یادار  ی عال  یشورا  یفعل   یها 

  و   ی ادار  امور  سازمان  عمل  مورد  قانون   نیا  در  مذکور

 .بود خواهد کشور یاستخدام

 کشور   یاستخدام  و   یادار  امور  سازمان  فیوظا   -۱۰۴  ماده 

 :است  ریز قرار به

 .یاستخدام امور نهیزم در  -الف

 ی استخدام  مقررات  و  نیقوان  یاجرا  حسن   در  مراقبت   (1)

 .قانون  نیا  مشمول  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه  در  کشور

 و  مقررات  یاجرا  نحوه  درباره  الزم  ی دستورها  دادن  (2)

 .یآهنگ هم جادیا بمنظور کشور یاستخدام  نیقوان

 .یرسم نیمستخدم یاستخدام اتیشکا به ی دگیرس (3)

 و   یاستخدام  امور  در  الزم   قاتیتحق  و   مطالعات  انجام  (4)

 .دولت  به  یمشورت ینظرها  و شنهادها ی پ دادن

 فه یوظ  و  یرسم  نیمستخدم  یبازنشستگ  امور   اداره  (5)

 .رانیبگ

 .بخدمت  آماده نی مستخدم یاستخدام  امور اداره (6)

  یدولت  موسسات  یاستخدام   مقررات  درباره  اظهارنظر  (7)

 .قانون نیا شمول از خارج

 ی ادار  فاتیتشر و  روشها  و  یالتیتشک  امور نهیزم در -ب

 وظائف   و   ها هدف  درباره  شنهادی پ  هیته  و   یبررس  - ۱

 .یدولت  ی شرکتها  و موسسات وها وزارتخانه

 و ها  وزارتخانه  وظائف   کیتفک  شنهادیپ  و   یبررس  - ۲

 مشابه  امور  تمرکز  منظور  به  ی دولت  ی شرکتها   و  مؤسسات

 .ت یصالح یذ یدولت  مؤسسات وها  وزارتخانه در

 وها  خانه  وزارت  یداخل   سازمان  در   نظر  دیتجد  (3)

 .قانون نیا مشمول یدولت  موسسات

 زائد   فاتیتشر  حذف  درباره  شنهاد یپ  هیته  و  یبررس  (4)

 .کارها انی جر بهبود و لیتسه بمنظور 

  و  بودجه  میتنظ  طرز  درباره   شنهاد یپ  هیته  و   یبررس  (5)

 یمال  مقررات  و  ی دار  خزانه  و  ی زیمم  و   یحسابدار  یروشها

 .یادار مسائل ریسا   و  یگانی با  و یانباردار   و یکارپرداز و

  یاجرائ  یدستگاهها   در   عملکرد  و  ی کارآئ  یابیارزش  - ۶

  کشور   بودجه  و  برنامه  قانون  ۴  ماده  ۸  بند  موضوع)   ی کشور 

  در  آنها   یراهنمائ  و  ارشاد بمنظور  (۱۳۵۱  اسفند   مصوب 

  و   ت یری مد  اصول  و  یادار  حیصح  یروشها  یبرقرار  جهت 

 به   بند  نیا  یاجرائ  ننامهیآئ.  ری وز  نخست   به   آن  گزارش 

  بی تصو  به  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  شنهادیپ

 .دیرس خواهد رانیوز  ئت یه

 ی دارا  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  -۱۰۵  ماده 

 :است ریز ارکان

  قانون  نیا  در  که   کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  یشورا  -الف

 .شودمی دهینام شورا باختصار

 .یاستخدام اتی شکا  به  یدگی رس ئت یه -ب

 .کل ر یدب -پ

 از   مرکب   یاستخدام  اتیشکا   به  یدگیرس   ئت یه-  ۱۰۶  ماده 

  ای  شاغل  یرسم  نیمستخدم  نیب  از  که   بود  خواهد   نفر   پنج

 و  یدولت  خدمت   سابقه  سال  پانزده  الاقل  که  بازنشسته

  ا ی  یاستاندار   ا ی  سفارت  ا ی  وزارت  معاونت  ا ی  وزارتسابقه

 به باشند داشته کشور ی عال وانید در  ییقضا  خدمت  سابقه

 سه   مدت  یبرا  رانیوزئت یه  ب یتصو  و  ریوزنخست   شنهادیپ

 .شوندمی منصوب یونی هما  فرمان به بنا سال

 تمام   طور  به  یاستخدام  اتیشکا   به  ی دگیرس  ئت یه  یاعضا 

 حق   فهیوظ  نیا  جز  و   کنندیم  فهیوظ   انجام  موظفاً  وقت 

 .باشند داشته ی گرید موظف شغل نوع چیه  ندارند

  ت ی عضو  به   بازنشسته  مستخدم   که  یصورت  در  -۱  تبصره 

  فقط   شود  منصوب  یاستخدام  اتیشکا  به  ی دگیرس  ئت یه
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 ئت یه  تی عضو  ا ی  یبازنشستگ  حقوق  دو  از   یکی  از   تواند یم

 .کند استفادهیاستخدام  اتی شکا  به یدگ یرس

 ات ی شکا   به   یدگی رس  ئت یه  یاعضا  مجدد  انتصاب  -۲  تبصره 

 هر  یاستعفا ا ی و   فوت صورت  در  و است  بالمانع یاستخدام

 کی  یاستخدام  اتیشکا  به  ی دگیرس  ئت یه  یاعضا  از  کی

  به   مدت  هیبق  ی برا  باشدمقرر  طیشرا  یدارا  که  گرید  نفر

 .شودمی دهیبرگز یو ین یجانش

 در   یاستخدام  اتی شکا   به   یدگی رس  ئت یه  یاعضا   -۳  تبصره 

  یدگیرس   ئت ی ه  است یر  به  خود  انیم   از  را   نفر  کی  دوره  هر

 .نندیگزیم بر یاستخدام اتی شکا  به

  ات ی شکا   به  یدگ یرس  ئت یه  ی دگیرس  و  کار  طرز   -۴  تبصره 

  ی انامهنییآ  طبق  بر  مطروحه   مسائل  به  نسبت   یاستخدام

 یاستخدام  اتی شکا   به  ی دگیرس  ئت یه  توسط  که  بود  خواهد

  کشور   یاستخدامو  یادار  امور  سازمان  لهیوس   به  و   هیته

 .رسدمی رانیوز  ئت یه  ب یتصو به و شنهادیپ

 به  یدگی رس  ئت یه  یاعضا  از  کی  هر  یکنار  بر  -۵  تبصره 

  ی کنار   بر  لزوم  دالئل  به   یدگیرس  از  پس   یاستخدام  ات ی شکا 

 .گرفت   خواهد  صورت  رانیوز  ئت یه بیتصو با  فقط

 اتی شکا   به  یدگ یرس  ئت یه  یاعضا   حقوق  -۶  تبصره 

 .شودمی نییتع ری وز معاون حقوق  با  معادل یاستخدام

 کشور   یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  رکلیدب  -۱۰۷  ماده 

 و   داشته  خدمت   سابقه  سال  ده   اقال  که  ینیمستخدم   نیب  از

 الت یتحص  یدارا  و  یادار  امور  در  سابقه  و  رت یبص  صاحب 

 ی برا  یونی هما   بفرمان  و  ریوز  نخست   شنهادیپ  به  باشند  هیعال 

 رکلیدب  مجدد  انتصاب  و  شودمی  منصوب  سال   پنج  مدت

 .است  بالمانع ماده نیا در  مذکور  ب یبترت

 و  جلسات  لیتشک   ب یترت  و  شورا  یاعضا  ب ی ترک  -۱۰۸  ماد 

 و   یادار  امور  سازمان   شنهادی پ  به  آن   فیوظا   انجام  نحوه

 .شودمی  نییتع  رانیوز  ئت یه  ب یتصو  با   و  کشور  یاستخدام

 : است  ریز اراتی اخت و فیوظا  یدارا شورا

 در  قانون  بموجب   که  یهائ ننامهیآئ   ب ی تصو  و  ی دگیرس  -الف

 .است  شورا  ت ی صالح

 شورا   به  کل  ری دب   نظر  از   که  یمسائل   به  نسبت   نظر  اظهار  -ب

 .شودمی ارجاع

 :است  ریز شرح به شورا فیوظا  -۱۰۸  ماده 

  قانون  موجب  به  کههایی  نامه  نیی آ  ب ی تصو  و   یدگیرس   - الف

 .است  شورا ت ی صالح در

 بشورا  رکل یدب  طرف  از  که  ی بمسائل  نسبت   اظهارنظر  -ب

 .شود ارجاع

 .یرسم نیمستخدم اتیبشکا یدگیرس -پ

 یاستخدام   بمقررات  نسبت   اظهارنظر   و  ی دگیرس   -ت

 .قانون نیا شمول از خارج یدولت  موسسات

 و   یادار  امور  سازمان  تابعه   یبواحدها  رکلیدب  -۱۰۹  ماده 

 یادار  مرجع   ن یتری عال  و  دارد  است یر  کشور  یاستخدام

 مسئول  موضوعه  مقررات  و  نی قوان   حدود  در  و  است   سازمان 

 .است  کشور یاستخدام و یادار امور  سازمان امور هیکل

 و  حقوق  هیکل  از   نی قوان  حدود  در  کل   ریدب  -۱۱۰  ماده 

 ی استخدام  و  یادار  امور  سازمان  امور  اداره  ی برا  اراتیاخت

 سازمان  نیمستخدم  هی کلعزل  و  نصب   و  است   مند بهره  کشور

 هیکل  نیهمچن  دیآیم   عمل  به  ی و  دستور  به  بنا 

 در  کشور   یاستخدام  و  یادار  امور   سازمان  ی هاپرداخت 

 .ردیگیم صورت کل ریدب دستور به مصوب بودجه حدود

 مسئول  خود   یقانون   وظائف  یاجرا   در  رکلیدب  -۱۱۱  ماده 

 .است  ریوز نخست 

 بمعاونان  را  خود  فیوظا   از  یقسمت  تواندیم  کل  ریدب  - تبصره

 .دینما  ضیتفو خود

 مقررات   مشمول  مشاور  وزراء  معاونان  و  کل  ریدب  معاونان 

 .بود خواهند ها وزارتخانه بمعاونان  مربوط
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 یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  ی دستورها  - ۱۱۲  ماده 

  و   (۱)  ی ها   قسمت   موضوع  یاستخدام  امور  نهیزم  در  کشور

 قانون  نیا  ۱۰۴  ماده  ب  بند  (۳)  قسمت   و  الف  بند  (۵)   و  (۲)

  وها  وزارتخانه  تمام  یبرا  مربوط  مقررات  و  نی قوان   حدود  در

 .است  االجرا الزم  قانون نیا مشمول یدولت  موسسات

  ی دولت  مؤسسات  هیکل  و  ها یشهردار  و  ها وزارتخانه  - تبصره

 نباشند   ا ی   باشند  قانون  نیا  مقررات  مشمول  که  آن  از  اعم

  و   وضع  نوع  هر  و  یاستخدامحیلوا  هیکل  به  نسبت  مکلفند 

 موافقت   قبالً  یاستخدام   مقررات  و  التی تشک  رییتغ  و   اصالح

  جلب  را  کشور   یاستخدام  و   یادار  امور  سازمان 

 از   که  یضوابط   ت ی رعا   با   ی دولت  یشرکتها  التی ند.تشکینما 

 به  و  شنهادیپ  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  طرف

 در   مقرر  مراجع  بیتصو  به  رسدمی  ران یوز  ئتیه  بیتصو

 د یرس خواهد مربوط اساسنامه

  و   یدولت  یشرکتها   و  مؤسسات  و  ها وزارتخانه  - ۱۱۳  ماده 

  اطالعات  هیکل  موظفند  ۲  ماده  ت  بند  در  مذکور  مؤسسات

  امور   سازمان  ف یوظا   به   مربوط  مدارک  و  اوراق  و  اسناد   و

 آن   اریاخت  در  الزم  موارد  در  را  کشوریاستخدام  و  یادار

 .دهند قرار سازمان 

 مختلف مقررات در - دهم  فصل 

 نیا  مشمول  ی دولت  موسسات   وها  وزارتخانه  -۱۱۴  ماده 

 مستخدم  قانون  نیا در  مطرح  موارد در  جز توانندینم  قانون

 نکهیا  مگر   کنند  کنار  بر  یو  یسازمان  پست   از  را  یرسم

 .ندینما منصوب یگر ید یسازمان  پست به را او بالفاصله

 شنهادیپ  به  فقط  یسازمان  پست   جادیا   ا ی  و  حذف  -۱۱۵  ماده 

  امور  سازمان   دییتأ  و   مربوط  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه

 نکه یا  بر  مشروط  آمد  خواهدبعمل  کشور  یاستخدام  و   یادار

 .باشد موجود دی جد یسازمان  پست جادیا یبرا الزم  اعتبار

  ای  یسازمان  پست   حذف  علت   به  که  یصورت  در  -۱۱۶  ماده 

  ک ی  وجود  به  یدولت  مؤسسه  ا ی   شرکت   ا ی  وزارتخانه  انحالل

 ا ی  مستخدم  نباشداجی احت  یرسم  نی مستخدم  از  ی اعده

 .ند یآیم  در خدمت  به آماده حال به مزبور نیمستخدم

 آماده  نیمستخدم   یسازمان  پست   حذف  مورد  در  -۱  تبصره 

 و   یادار  امور   سازمان  اطالع  با   ماه  شش  مدت  خدمت   به

  ی دولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  اری اخت  در  کشور  یاستخدام

 مذکور  ماه  شش  ظرف  چه  چنان  بود  خواهند  خود  متبوع

 آن  در  گرید  یسازمان   پست   نیمستخدم  لی قب  نی ا  یبرا

 مدت   خاتمه  در  نشود  افت ی  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه

 و   یادار  امور  سازمان   اریاخت  در  خود  یحقوق  محل  با  مزبور

  پست   سازمان  تا  گرفت   خواهند  قرار  کشور  یاستخدام

 مؤسسات   ا یها  وزارتخانه  در  آنان   یبرا  یگرید  یسازمان 

 .کند فراهم یدولت

  آماده   نیمستخدم   یدولت  مؤسسه  انحالل  مورد  در  -۲  تبصره 

 قرار   مربوط  وزارتخانه  اری اخت  در  مؤسسه   آن  بخدمت

 .رندیگیم

  به  آماده  نیمستخدم  وزارتخانه  انحالل  مورد  در  -۳  تبصره 

 ی ادار  امور  سازمان  اری اخت  در  بالفاصله  وزارتخانه  آن  خدمت 

 مزبور  سازمان   تا   گرفت   خواهند  قرار  کشور  یاستخدام  و

  شرکت   ا ی  وها  وزارتخانه  در  آنان  یبرا  یگرید  یسازمان  پست 

 .کند فراهم یدولت مؤسسه ا ی

  که   یرسم  مستخدم   یسازمان  ثابت   پست   گاه  هر   -۴  تبصره 

 ست ین  خود   متبوع  یدولت   مؤسسه  ای  وزارتخانه  اری اخت  در

  آن   اریاخت  در  مجدداً  مستخدم و  باشد  شده  واگذار   ی گر یبد

 پست   به  که  یزمان   تا   ردیگ  قرار  یدولت  مؤسسه  ا ی  وزارتخانه

 .بود  خواهد  بخدمت   آماده  است   نشده  منصوب  یسازمان  ثابت 

  بخدمت  آماده  بحال  که   یرسم  نیبمستخدم   - ۱۱۷  ماده 

 و   مربوط  هیپا   و  گروه  حقوق   تمام  اول  ششماه  ندیآیدرم

  ی آمادگ  دوران  انی پا   تا   آن  از  پس  و  حقوق  قیتطب  تفاوت

 چ یه  در  و  شد  خواهد  پرداخت   مزبور  مبلغ  نصف  بخدمت

  گروه   کی   هیپا   حقوق  از  بخدمت   یآمادگ  دوران  حقوق  مورد

 .بود نخواهد کمتر ۳۲ ماده حقوق جدول کی

https://shenasname.ir/


  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۲۷

 
 کسور   پرداخت  با   خدمت   به   یآمادگ  دوران  -۱  تبصره 

 جزء  حقوق  قیتطب  تفاوت  و  حقوق  مأخذ  به  یبازنشستگ

 .شد  خواهد محسوب یرسم نیمستخدم  خدمت  سابقه

  یدولت  مقامات  از  یک یب  که  یرسم  مستخدم  -۲  تبصره 

 مقام   تصدى  از  پس  اگر  بشود  ا ی  شده  منصوب   ۳  ماده  موضوع

  رد ینپذ  را  یارجاع  پست   ا ی  و  نشود  ی پست  متصدى   مذکور

  تمام   از  بخدمت   ی آمادگ  دوران  در  و  محسوب  بخدمت   آماده

 پس  هرگاه  و.  کرد  خواهد  استفاده  تصدى  مورد  مقام  حقوق

 مورد   چیه  در   شد  بخدمت   آماده  زین   گرىید   پست   تصدى  از

  تبصره  نیا  در  مذکور  حقوق  از  وى  بخدمت  یآمادگ  حقوق

 .بود نخواهد کمتر

  نیمجلس   یندگینما   به   که  یرسم  نیمستخدم  -۳  تبصره 

  ان ی پا   از   پس  کهیصورت  در  شوند  منصوب  ا ی  انتخاب 

 محسوب  بخدمت   آماده  نشوند  یپست  متصدى  یندگ ینما 

 ی رسم   هیپا   حقوق  تمام  از  بخدمت   یآمادگ   دوران  در  و  شده

 استفاده  قانون  نیا  ۳۲  ماده  تبصره  موضوع  مقام   حقوق  ا ی

 قانون   مشمول  یرسم  نیمستخدم  مورد  در.  کرد  خواهند 

 ابتدا  رندیگیم  قرار   تبصره  نیا  موضوع  که  کشورى  استخدام

 بازاء   سپس  نییتع  آنان  یندگینما   از   قبل  شغل  نیباالتر  گروه

 و   گروه  حقوق  و   ابندیی م  ارتقاء  گروه  ک ی  یندگی نما   دوره   هر

 قرار   آنان  بخدمت   یآمادگ  حقوق  محاسبه  مالک  مربوط  هیپا 

 استفاده   آن  تمام  از   بخدمت  یآمادگ  دوران  در  و  رد یگیم

 از   آنان  بخدمت   یآمادگ  حقوق  مورد  چ یه  در  و  کرد  خواهند 

 یاجرا  در .  بود  نخواهد  کمتر  تبصره  نیا  در  مذکور  حقوق

 موضوع  حقوق  جدول گروه ن یباالتر  به کهیکسان  تبصره نیا

  مذکور   مقامات  از  یکی   ا ی   و  یقضائ   هیپا   نیباالتر  ا ی   و  ۳۲  ماده

 هر   ی بازا  شوند میا ی  شده  نائل  قانون  نی ا  ۳۲  ماده   تبصره  در

 در   مذکور  مقام  به  گروه  نیآخر  از  ب یبترت  ی ندگینما   دوره

 )پ(   بند  تا   حداکثر  و  باالتر  مقام  به  مقام  هر  از  و  الف()  بند

 حقوق   است(  داخل  پ   بند).  ابندییم  ارتقاءمذکور  تبصره

 ن ی مستخدم  مورد  در  فوق  ب یبترت  که  یمقام  ا ی   هیپا   و  گروه

  و   اشتغال  صورت  در  شود می  نییتع  تبصره  نیا  در  مذکور

 آنان  فهیوظ  حقوق  نیی تع  مورد  در  نیهمچن  و  یبازنشستگ

 ن ی مستخدم  یقطع  گروه.  ردی گیم  قرار  محاسبه  مالک  زین

  در   مندرج  ب ی بترت  زی ن  یندگینما   دوران  در  مذکور  یرسم

 .شودمی نییتع تبصره نیا

 وان ی د  مستشارى  به  که  یرسم  نیمستخدم  -۴  تبصره 

 در   ت ی عضو  دوره  انی پا   در  شوندمی  انتخاب  محاسبات

 به   نشوند  انتخاب  مذکور  وانید  ت یبعضو  مجدداً  که  یصورت

  پست   هرگاه  و  شوندمی  منصوب  گرىید  یسازمان   پست 

 خواهند  بخدمت   آماده  نباشد  موجود  بالمتصدى  یسازمان 

  گروه   ه یپا   حقوق  تمام  از  بخدمت   یآمادگ   دوران   در  و  شد

 .کرد خواهند  استفاده مربوط

 نیا  مشمول  ی دولت  مؤسسات   و  ها وزارتخانه  -۱۱۸  ماده 

  اری اخت  در  بخدمت   آماده  مستخدم  که  یزمان  تا   مکلفند  قانون

 ای  و  شودمی  جادیا  داًی جد که   ی ئهاپست   یتصد  یبرا  دارند

  ]استفاده[  اسنفاده  مزبور  نیمستخدم  از  است   یمتصد  بدون

 ا ی  که  هستند   استخدام  به  مجاز  یصورت  در  فقط  و  ندینما 

 ای  باشند  نداشته  طیشرا  واجد  بخدمت   آماده  مستخدم

  ریسا   در  طیشرا   واجد  بخدمت   آماده  نیمستخدم  از  نتوانند

 .کنند استفاده یدولت  مؤسسات و ها وزارتخانه

 ی ئهاپست  در  بخدمت  آماده نیمستخدم از استفاده - تبصره

 به  مشروط  است   متصدى  بدون  ا ی  شودمی  جادیا  داًی جد  که

 و  مشاغل  گروه  و  رسته  لحاظ  از  مزبور  پست   که  است   آن

 در   و  متناسب   مستخدم   التیتحص  و  سوابق  با   احراز  طیشرا

 مورد  پست   نی آخر  همطراز  الاقل  ادارى  مراتب   سلسله 

  پست  که  یصورت  در  یول.  باشد  مزبور  مستخدم  تصدى

  ارجاع  براى  باالتر  گروه  ا ی  گروه  همان  در  بالمتصدى  یسازمان 

 ۳۶  ماده  ۲  تبصرهطبق  وى  با   توانیم  نباشد  موجود  بوى

 .کرد رفتار

 خیتار  از  ماه  دو  تا   که  ی بخدمت  آماده  مستخدم   با   - ۱۱۹  ماده 

  تبصره   مقررات  ت ی رعا   با   که  مجدد  انتصاب  یرسم  حکم  ابالغ

 نشود  حاضر  خود  خدمت   محلدر  باشد  شده  صادر  ۱۱۸  ماده

 .شد خواهد  رفتار  قانون نی ا ۶۵ ماده حکم طبق



 شناسنامه قانون|  ۴۲۸

 حداکثر   خدمت  به  آماده  مستخدم  چه   چنان  -۱۱۹  ماده 

 که مجدد انتصاب یرسم حکم ابالغ  خیتار از ماه کی  ظرف

 محل   در  شده  صادر  ۱۱۸ماده  تبصره  مقررات  ت ی رعا   با 

 خیتار  از  خدمتش  به  آماده   حقوق  نشود  حاضر  خود  خدمت 

 لحاظ   از  او  خدمت   سوابق   و   قطع  مزبور  حکم  ابالغ

  دعوت  یبرا  خ یتار  آن  از  دولت   و  گرددیم  متوقفیبازنشستگ

 ن یا  در  و  ندارد  یتعهد  خدمت   به  مزبور   مستخدم  مجدد

  شورا  به  قانون نی ا  ۶۰  ماده   طبق  تواندیم  مستخدم  صورت

 .دینما  تی شکا 

  بعداً  ماده   نی ا  مشمول  نیمستخدم   کهیصورت  در  -تبصره

 ۶۹  و  ۶۸  مواد  مفاد  طبق   آنان  با   باشند   ی شغل  داوطلب

 شوند  رفتهیپذ   بخدمت   اگر  و  شد  خواهد  رفتار  نقانون یا

 احتساب  و  ملحوظ  ث یح  هر  از  آنان  یقبل  خدمت  سوابق

 .شود می

  بخدمت   آماده  مستخدم   یبتقاضا   تواندیم  دولت   -۱۲۰  ماده 

 خدمت   از   را  مزبور  مستخدم  و   دیبازخر  را  او  خدمت   سابقه

 .کند معاف دولت 

 او   به  مستخدم  خدمت   دیبازخر  ازاء   در  که  یوجه  -۱  تبصره 

 که   یوجوه  هیکل  از  بود  خواهد   عبارت   شد   خواهد  پرداخت 

  بازنشستگان  رفاه  و   دولت   کارکنان   یبازنشستگ   صندوق  به

 در   مستخدم  هیپا   حقوق  نیآخر  ماه  کی  اضافه  به  پرداخته 

  مستخدم  نفع  به  سال  کی  کسر  خدمت  سال  هر   ازاء

 .شد خواهد محسوب

  استفاده   ی استحقاق  یمرخص   مستخدم  چنانچه  -۲  تبصره 

 در  مذکور بوجوه  زین یمرخص  ام یا حقوق  باشد داشته نشده

 .شد خواهد اضافه فوق تبصره

 دیخر  باز  خدمتشان  که  یافراد  مجدد  استخدام  -۳  تبصره 

 و  یدولت  ی شرکتها   و  مؤسسات  و  ها وزارتخانه  در   است   شده

  قانون ن یا  ۲  ماده   ت  بند  موضوع  ی شرکتها   و  مؤسسات

  به  مزبور  افراد  شود  ثابت  که  یصورت  در  و   است   ممنوع

 اندآمده  در  مذکور  یشرکتها   و   مؤسسات  از  یکی  خدمت

 یبازنشستگ وجوه  یاستثنا  به  شانیا  به  یپرداخت  وجوه  هیکل

 آنان خدمت  سوابق قبال در دولت و  شد  خواهد گرفته پس

 .داشت  نخواهد یتعهد  گونه چیه

  که   را   بخدمت  آماده  نیمستخدم  تواندیم  دولت   -۱۲۱  ماده 

 بازنشسته   خدمت   سابقه  قدر  هر  با   رسندیم  یسالگ   ۶۰  بسن

 .کند

  خدمت  به  آماده  نیمستخدم  اشتغال  صورت  در  -۱۲۲  ماده 

 حقوق  یدولت  مؤسسات  ا ی   شرکتها   و  ها وزارتخانه  از  ی کی  در

 که   یصورت  در  و   شدخواهد  قطع  خدمت   به   آماده  دوران

  ی دولت   مؤسسات  ا ی   شرکتها   از  یکی  در  مزبور  نیمستخدم

 شوند   خدمت   مشغول   قانون  ن یا  شمول  از  شده   یمستثن 

 .شد خواهد رفتارآنان  با  ۱۴۴ ماده مفاد طبق

 حقوق   تمام  پرداخت  قانون  نی ا  در  که  یموارد  هیکل  در  یول

 شده   زیتجو  ماه  شش  از   شیب  خدمت   به  یآمادگ  دوران  در

  ی گرید  مؤسسه در اشتغال با  مستخدم که یصورت در  است 

 ماه   شش  بر  زائد  مدت  در   ماده  نیا  موضوع  مؤسسات  از  ریغ

  افتیدر  دی نما   افت یدر  ی وجه  خدمت  به  یآمادگ  خیتار  از

 .است  ممنوع خدمت  به یآمادگ حقوق

 و  ۱۱۸  و  ۱۱۶  مواد  یاجرا   بطرز  مربوط  ننامهیآئ  - ۱۲۳  ماده 

 و   یادار  امور  سازمان  توسط  ۱۲۰  ماده  ۳  تبصره   و  ۱۱۹

 .د یرس خواهد شورا ب یبتصو  و هیته کشور یاستخدام

 منحصراً   یرسم  نیمستخدم  یاستخدام  وضع  -۱۲۴  ماده 

 را  مستخدم  توانینم  و  داشت   خواهد  را  ریز  حاالت  از  یکی

 :داد قرار یگری د یاستخدام حال  در

  پست   در  که  است  یمستخدم   وضع  آن   و  اشتغال  حال  - الف

 .کند یم فهیوظ انجام ینیمع

  یمرخص  از  که  است  یمستخدم   وضع  آن  و  یمرخص   حال   -ب

 موضوع  حقوق  بدون   یمرخص   ا ی   ۴۷  ماده  موضوع  یاستحقاق 

 .کند یم استفاده قانون نیا ۴۹ ماده

  از  که  است   یمستخدم   وضع  آن  و  ت یمعذور  حال  -پ

 ی م   استفاده  قانون  نیا  ۴۸  ماده  موضوع  یاستعالج  یمرخص 

 .کند
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 که  است  یمستخدم وضع آن  و  خدمت  به یآمادگ  حال  -ت

 انتظار   در  و  نداشته  عهده  به  را  یشغل   یتصد   قانون  نی ا  طبق

 .است   خدمت  ارجاع

 بطور   که  است   یمستخدم  وضع  آن  و  ت یمأمور  حال  -ث

 ثابت  پست  یاصل  فهی وظ  از  ری غ  یا  فهیوظ  انجام  مأمور  موقت 

 متبوع   مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  طرفاز   ا ی  ده یگرد  خود  یسازمان 

 ی کی  در  خدمت   ا ی  یآموزش  کار  ا ی  یآموزش  دوره  یط  یبرا

 اعزام  قانون  نیا  ۱۱  ماده  ب   بند  موضوع  مؤسسات  از

 .باشدشده

 که   است   یمستخدم  وضع   آن  و  پرچم  ریز  خدمت  حال   -ج

 .است مشغول پرچم  ری ز بخدمت  مربوط نیقوان طبق

 که   است   یمستخدم  وضع   آن  و  یشیآزما   خدمت  حال   -چ

 حال   در  و  دهیگذران   را  یکشور   باستخدام  یورود   امتحانات

 .است  نقانون یا ۱۷ ماده موضوع یش یآزما  دوره یط

 طبق  که  است   یمستخدم  وضع  آن  و  یبازنشستگ  حال   -ح

 حقوق   از  تداریصالح  مراجع  یرسم  حکم  موجب   به  قانون

 .کندی م استفاده یبازنشستگ

 طبق   که  است   یمستخدم  وضع  آن  و   یازکارافتادگ  حال   -خ

 حقوق   از  و  نبوده  کارکردن  به  قادر  ۸۰  ا ی  ۷۹  مواد  مفاد

 .کندیم استفاده قانون نیا در مصرح  فهیوظ

 حکم   طبق  که  است   ی مستخدم  وضع  آن  و  قیتعل  حال   -د

  طرف   از  خواست   فری ک  صدور  بعلت   تداریصالح   مقامات 

  حدود  در   یادار  دادگاه  میتصم  بعلت   ا ی  ی قضائ   مقامات 

 ممنوع  خدمت   ادامه  از  قانون  نیا  ۵۹  ماده  چهار  تبصره

 .شود می

 که   است   ی مستخدم  وضع  آن  و  موقت   انفصال  حال   -ذ

 تبعاً  ا ی   اصالتاً  یفریک  ا ی  یادار  دادگاه  یقطع  حکم  بموجب

 .است  ممنوع  بخدمت   اشتغال از ینیمع  مدت یبرا

 بموجب  که  است   یمستخدم  وضع   آن  و  دائم  انفصال  حال  -ر

 یبرا  تبعاً  ا ی  اصالتاً  یفریک  ای  یادار  دادگاه  یقطع  حکم

 .است محروم دولت  خدمت  از شه یهم

 طبق  که  است   یمستخدم  وضع  آن  و  استعفا   حال  - ز  بند 

 .است  شده یمستعف   خدمت  از قانون نیا ۶۴ ماده

 یبعلل  که  است   یمستخدم  وضع  آن  و  موجه  بت یغ  حال  -ژ

 محل   در   است   نتوانسته  خود  اری اخت  و   قدرت  حدود   از  خارج

 ماده  تبصره  طبق  او  عذر  بودن  موجه  و  شود  حاضر  خدمت 

 .باشد شده محرز نقانونیا ۶۵

 بموجب  که  است   یمستخدم  وضع  آن   و  اخراج  حال  -س

  ماده  )ج(  بند   در   مقرر  مجازات  به  ادارى  دادگاه  یقطع  حکم

 .باشد شده اخراج۶۵ ماده طبق ا ی  محکوم ۵۹

 مجازات   که  است   یمستخدم  وضع   آن  و  برکنارى  حال  -ش

 .باشد شده اجرا او درباره ۵۹ ماده )ت( بند در مقرر

 پرچم   ریز  بخدمت   یرسم  مستخدم  کهیصورت  در  -۱۲۵  ماده 

 او  خدمت   سابقه  جزء  پرچم  ریز   خدمت   مدت  شود  احضار

 .شودمی محسوب

 مکلف   شود  احضار  پرچم  ریز  بخدمت   که  یمستخدم  -تبصره

 پرچم  ریز  خدمت   اتمام  از  پس  ماه  دو  ظرف  حداکثر  است 

 و  یمعرف  مربوط  یدولت  موسسه  ا ی  وزارتخانه  به  را  خود

  و ها  وزارتخانه  و  دارد  اعالم  خدمت  یبرا  را  خود  ی آمادگ

  بخدمت  را  مذکور  نیمستخدم   مکلفند  یدولت   مؤسسات

 ارجاع  ی برا  مناسب   یسازمان   پست  که  یصورت  در  و  بگمارند 

 نیمستخدم  نگونهیا  نباشد   موجود   مذکور   نیمستخدم  به

 .آمد خواهند   در بخدمت  آماده بحال

 ق ی تعل  بحال  قانون  طبق  که  یرسم  مستخدم  -۱۲۶  ماده 

 اتهامات   ا ی   اتهام  از  یقطع   برائت   احراز  از  پس  است   درآمده

 جزء  قیتعل  مدت  و  شد  خواهد  گمارده  بخدمت   منتسبه 

 پرداخت  ی و  قی تعل  مدت  حقوق  و  محسوب  او  خدمت   سابقه

 حال   از  که  یرسم  مستخدم  یبرا  چنانچه  یول  دیگرد  خواهد 

  بصورت   نباشد  موجود  یسازمان  پست   شودمی  خارج  قیتعل

 .آمد  خواهد در  بخدمت  آماده

 دادگاه   یقطع  حکم  بموجب   که  یرسم  مستخدم  -۱۲۷  ماده 

 شود   محکوم  موقت   بانفصال  تبعاً  ا ی  اصالتاً  یفر یک  ا ی  یادار
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 یول  شودمی  گمارده  بخدمت  انفصال  مدت  اتمام  از  بعد

  بخدمت   آماده  بحال   نباشد  موجود  یو   یبرا  یپست   چنانچه 

 .دیآیم  در

  خدمت  سابقه  جزء  حال   چیه  در  موقت   انفصال  مدت

 .شد نخواهد محسوب

 ای  یلداریتحو  بشغل  یمستخدم  چیه  -۱۲۸  ماده 

 مگر  شد  نخواهد  گمارده  دولت   یجنس   ا ی  ینقد  یلداریتحص

  ای  وزارتخانه  به  یمعتبر  ضامن  ا ی  و  الضمان   وجه  قبالً  نکهیا

 ضامن  طیشرا  و  الضمان  وجه  زانیم  بدهد  مربوط   موسسه

 یدارائ  وزارت  شنهادی بپ  که  بود   خواهد  یا  ننامهیآئ   طبق

 .د یرس خواهد رانیوز ئت یه ب ی بتصو 

 ی صاحبجمع  پست   در  که  یمستخدم   انتصاب  - ۱۲۹  ماده 

 که  یموقع  تا   گری د   یسازمان  پست   به  دی نما یم  فهیوظ  انجام

 .است  ممنوع است  نشده  هی تسو او اتیعمل دوره  حساب

 و   شود  فوت   یرسم  مستخدم  که  یصورت   در   -۱۳۰  ماده 

 و   حقوق   ماه   چهار  حداکثر  باشد  داشته  یمرخص  استحقاق

 وراث   به  یاستحقاق  یمرخص  بابت  باو  مربوط  هاىالعادهفوق

 .شد خواهد  پرداخت  وى  یقانون

 قانون  نیا  مواد  با  نیمستخدم  وضع   قیتطب  در  -ازدهمی   فصل 

 ن یا  ب یتصو  خیتار  در  که  دولت   نی مستخدم  - ۱۳۱  ماده 

 هستند  ی کشور   یبازنشستگ  کسور  پرداخت   مشمول  قانون

 .شوند ی م محسوب یرسم مستخدم

 نیمستخدم   یاستخدام  وضع  است   مکلف  دولت   -۱۳۲  ماده 

 با   ۲  ماده  ج  بند  در  مذکور  نی مستخدم  یباستثنا   را  یرسم

 .کند  قیتطب  قانون نیا مقررات

 خیتار  در  که  یرسم  نیمستخدم  هی پا   و  گروه  - ۱۳۳  ماده 

  ی اجرا  از  پس  هستند  دولت   خدمت   در  قانون  نیا  بیتصو

 تا   یول   شودمی  نیی تع  یتصد مورد  شغل  به  توجه  با   ۳۰  ماده

 ی برا  است   نشده  نیمع  آنان  یقطع  هی پا   و  گروه  که  ی هنگام

  جدول   با   آن  انطباق  و   مزبور  نیمستخدم  حقوق  محل  نییتع

 ی استخدام  و  یادار  امور  سازمان  قانون  نیا  در  مندرج  حقوق

 از   یکی  در  موقت   طور  به  را  یرسم  نیمستخدم  کشور

 ی برا  موقت   حکم  وداد  خواهد   قرار  ریز  گانههفت   یها گروه

 احتساب   با   مربوط  گروه  در   آنان  ه یپا   و   شد   خواهد  صادر  آنان

 هیپا   کی   سال  دو   هر  ازاء  به  آنها   ی دولت  خدمت   سنوات  هیکل

 نیمستخدم  زین  ۳۰  ماده  مفاد  یاجرا  از  پس  شودمینییتع

 :گرفت  نخواهند قرار  موقت  گروه  از ترنی پائ  یگروه در

 مشاغل  یمتصد  عمال  که  جزء  نیمستخدم   -کی  گروه

 ر ینظ  مشاغل   انیمتصد  و  هستند  جزء  یخدمتگزار

 و   یادارامور  سازمان  صیتشخ  به  جزء  یخدمتگزار

 .لیتحص قدر هر  با  کشور یاستخدام

 مه یقد  یمقدمات  التیتحص  یدارا   که  ینیمستخدم  -دو   گروه

 .هستند متوسطه  اول دوره انیپا  تا  یرسم لیتحص ا ی

  نیقوان  طبق  آنان   رتبه  احراز  که  ین یمستخدم  -سه  گروه

 و  متوسطه  سوم  نامهیگواه  داشتن  مستلزم  مربوط  خاص

 کامل   پلمی د  معادل  کهبوده  یآموزش   دوره  ک ی  گذراندن

 .است  نشده شناخته 

 کامل   دوره  پلمید  یدارا   که  ینیمستخدم   -چهار  گروه

  یها آموزشگاه  ا ی   ها هنرستان  از  نامهیگواه  ا ی  متوسطه

 کامل  دوره  التیتحص  معادل  که  باشند  یفن   ا ی  ی احرفه

 .باشد شده شناخته متوسطه

 ن یهمچن  و  هیسانسیل  ر یغ  یری دب  رتبه  دارندگان  -پنج  گروه

 کامل  دوره  نامهیگواه  داشتن  بر  عالوه  که  ینیمستخدم

  دوره   ارزش   و  باشندگذرانده  یتخصص  دوره  کی  متوسطه

  ی شورا  ا ی  پرورش   و  آموزش   یعال  یشورا  طرف   از  مذکور

 .باشد شده شناخته   پلمید فوق  ا ی ی عال دانشگاهها  یمرکز

 سانس یل  دانشنامه  یدارا   که  ینیمستخدم  -شش  گروه

 .باشد شده شناخته سانس یل   آنها  یلیتحص ارزش ا ی  هستند

  را   یدانشگاه  التیتحص  دوره  که  ینیمستخدم   -هفت   گروه

 .باشند داشته  سانسی ل فوق ای دکترا دانشنامه و کرده تمام

  موقع   در  قانون  نیا  مشمول  یرسم  نیمستخدم  -۱  تبصره 

  ی قطع  گروه  از  یاهیپا   در  یقطع  گروه  به  موقت   گروه  رییتغ
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 ه ی پا   چنانچه  و  اندبودهدارا  موقت   گروه  در  که  رندیگیم  قرار

  گروه   هی پا   نیآخر  باشد  نداشته  وجود  یقطع  گروه  در  مزبور

 .شودمی اعطاء آنان به دی جد

  از   یرسم  نیمستخدم  یرسم  ریغ  خدمت   سنوات  -۲ تبصره 

 ۸۵  ماده  هاىتبصره  تی رعا   با  فهیوظ  و  یبازنشستگ   لحاظ

 مورد  در  و  شودمی  منظورآنها   خدمت   سابقه  جزو  قانون  نیا

 ق یتطب  مرحله  در  قانون  نیا  مشمول  یرسم  نیمستخدم

 براى   آنان  یرسم  ریغ  بالانقطاع  خدمت   سوابق   فقط

 .  شودمی محسوب هیپا  صیتخص

 مشاغل   به   اشتغال  بمنظور  که  یرسم  نیمستخدم  -۲  تبصره 

  در  ت ی عضو  ای  حسابرس()  بازرس   ا ی  عامل   تی ریمد

 بطور  گری د  یقانون  شوراهاىو  ها ئت یه  ا ی  و  رهی مد  هاىئت یه

  ی دولت  مؤسسات  و  یدولت   یشرکتها   به  وقت   تمام  و  موظف

  با  آنان  تصدى  مورد  مشاغل  شوندمی  مأمور  مشمول  ریغ

 قانون  نیا  ۳۰  ماده   موضوع  حقوق  جداول  گروههاى  مشاغل

.  شودمی  نییتع  اساس   نیا  بر   آنان  شغل  گروه  و  قیتطب

 مشاغل  با   تبصره  نی ا  موضوع  مشاغل  بودن  همطراز  صیتشخ

 .است  شورا با  قانون نیا گانهدوازده گروههاى

  موضوع   کی  مرحله  یاجرا  است   مکلف  دولت   - ۱۳۴  ماده 

 مورد  در  ۸  ماده  ۳  تبصره  مفاد  یاجرا  از  پس  را  ۱۳۳  ماده

 نقانون یا   مشمول  یدولت  موسسات  وها  وزارتخانه  از  کی  هر

 .رساند بانجام

  پس   یرسم  مستخدم  حقوق  مبلغ  کهیصورت  در  -۱۳۵  ماده 

 مجموع   از  قانون  نیا  مقررات  با  او  یاستخدام  وضع   قیتطب  از

 قانون  طبق  که  ی و  اوالد  معاش   مدد  و  تأهل  حق  حقوق  مبلغ

 را  مبلغ دو نیا  تفاوت شود  کمتر است  آن افت یدر مستحق

 که ی زمان  تا  و  کرد  خواهد  افت یدر  حقوق  قیتطب  تفاوت  بعنوان

 حق  حقوق  مبلغ  جمع  با   نیمستخدم   نگونهیا  حقوق  مبلغ

 افت یدر  وضع  قیتطب  از  قبل  که  اوالد  معاش  مدد  و  تأهل

  سال  ۴  مدت  تا  باشد  نشده   شتری ب  آن  از  ا ی  برابر  اند  کرده یم

 یول  شد  خواهد   محسوب  مذکور  تفاوت  بابت   عیترف  نوع  هر

 تفاوت  باضافه   را  خود  عاتیترف  مدت  نیا  انقضاء   از  پس

 حقوق  مجموع  آنکه  بر  مشروط   کرد  خواهند  افتیدر  مذکور

 موضوع  قیتطب  موقت   مرحله  در  آنان  حقوق  قیتطب  تفاوت   و

  از   قبل  مستخدم  رتبه  نوع  حقوق   حداکثر   از  ۱۳۳  ماده

 حقوق   از  ماده  همان  موضوع  یقطع  مرحله  در  و  قیتطب

 .نکند تجاوز شغل گروه هیپا  حداکثر 

 حقوق   قیتطب  تفاوت  ی مبلغ  مستخدم   کهیصورت  در  - تبصره

 و  ا یمزا  مجموع  از   یو  شغل  العادهفوق  یول   باشد  داشته

 تفاوت  اگر  شود  ادتریز  ۱۳۶  ماده  در  مذکور  ی ها   العادهفوق

  در  باشد  حقوق  قیتطب   تفاوت  از  شتریب  مبلغ  دو   نیا

 تفاوت  کسر  از   پس  شغل  العادهفوق  بمستخدم  نصورتیا

  مبلغ   دو  تفاوت  کهیصورت  در  شود  یم  پرداخت   حقوق  قیتطب

  باشد   برابر  ا ی  و  کمتر  حقوق  قیتطب  تفاوت  از  مذکور

 مجموع   معادل  یمبلغ  شغل  العاده فوق  بابت   از  بمستخدم

 .شد خواهد  پرداخت ۱۳۶ ماده  در  مذکور  یا یمزا

 وضع  قیتطب  خیتار  در  که  یرسم  مستخدم  -۱۳۶  ماده 

 مورد  پست   یاقتضا  به  قانون  نیا  مقررات  با   او  یاستخدام

  جزء  که  داردیمافت یدر  ی مستمر  یایمزا  ی تصد

 نشده   منظور  قانون  نیا  در  مذکور  یهانهیهز  و  ها العادهفوق

  افتیدر  ن یعناوآن  تحت   که  را  یمبلغ  کماکان   است 

 مبلغ   که  یصورت  در  و  کرد   خواهد  افت یدر  است   داشتهیم

 به  قانون  نیا  استناد  به  که  یشغل  العادهفوق  مبلغ  از   ی افتیدر

  عنوان   به   را  مبلغ  دو  نیا  تفاوت   باشد  شتر ی ب  ردیگیم  تعلق  او

 .کرد خواهد افت ی در ا یمزا قیتطب تفاوت

 تفاوت  یمبلغ  یرسم  مستخدم  کهیصورت  در  -۱  تبصره 

 وضع   قیتطب  از  پس  یو  حقوق  یول  باشد  داشته  ا یمزا  قیتطب

 حق   و  حقوق  مجموع  از  قانون  نیا  مقررات  با   یاستخدام

  دو  نیا  تفاوت  اگر  شود  شتری ب  یو  اوالد  معاش   مدد  و  تاهل

  در  باشد  آن  با   برابر  ا ی   و  شتری ب  ا یمزا  قیتطب  تفاوت  از   مبلغ

 استفاده   ماده  نیا  مقررات  از  یرسم  مستخدم  نصورتیا

 از  مذکور  مبلغ  دو  تفاوت  کهیصورت  در  یول  کرد  نخواهد 

  ق ی تطب  تفاوت  بمستخدم  شود  کمتر  ا یمزا  قیتطب  تفاوت

 .شود یم  پرداخت  حقوق دو مبلغ  تفاوت کسر از پس ا یمزا
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 مربوط   قانون  مقررات  طبق  که  یرسم  نیمستخدم  -۲  تبصره 

  کنندی م  افت یدر   خود  یقانون  رتبه   حقوق  از  ی شتر یب   حقوق

 محسوب   ماده  نیا  در  مذکور  یا یمزا  بعنوان  التفاوت  مابه

 .شد   خواهد  رفتار  نمادهی ا  مفاد  طبق   آن  به  نسبت   و  شود می

  از   کیچی به   قانون  نی ا  ب یتصو  خ یتار  از   -۳  تبصره 

 تفاوت   و   مستمر  یا یمزا  و  حقوق  بابت   یرسم  نیمستخدم

 شغل   العاده فوق  و  حقوق  حداکثر  از  ش یب  توان ینم  قیتطب

 .کرد پرداخت  قانون نیا سوم  فصل در  مذکور

 به   ماده  نیا  در  مذکور  مستمر  یا یمزا  انواع   -۴  تبصره 

  بی تصو  و  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور  سازمان  شنهادیپ

 .شد خواهد نییتع رانیوز  ئت یه

 ۳۸  ماده  در  مذکور  شغل  العادهفوق  که  ی زمان  تا   -۵  تبصره 

  بابت  از  اول  مرحله   بدو   در  که  یااضافه  است   نشده  نیمع

 قانون   نیا  حقوق  جدول  با یرسم  نیمستخدم   وضع  قیتطب

  که   ماده  نیا  در  مذکور  مستمر  یا یمزا  از  ردیگ  تعلق  آنان  به

 .شد  خواهد  کسر دارندیم افتیدر

 نیا  مشمول  ی دولت  مؤسسات   و  ها وزارتخانه  -۱۳۷  ماده 

 ی سازمان   ثابت   ی هاپست   و  سازمان   طبق  مکلفند   قانون

  ه، یپا   دون   لی قباز   یرسم   ریغ  نیبمستخدم  خود  مصوب 

 در  ۴۵ر۳ر۳۱  خیتار  در  که  را  روزمزد  و  یمان یپ  ، یحکم

  خاص  نیقوان  طبق  که  را  یافراد  نیهمچن   و  دارند  استخدام

 ر یغ  مشاغل  به  مذکور  خیتار  در  و  شدهشناخته  کارگر  خود

 ریز  یها تبصره  ت ی رعا   با   اندداشته  اشتغال  ی کارگر

 .کنند لیتبد یرسم بمستخدم

  قانون  ن یا  مشمول  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه  -۱  تبصره 

 در  یطیشرا  واجد  یرسم  مستخدم  کهی زمان  تا   توانندینم

 یها  پست   ست ی ن   یسازمان  پست   شاغل  که  دارند  اریاخت

 وضع   و  ارجاع  یررسمیغ  نی بمستخدم  را  یسازمان  ثابت 

 .کنند لیتبد را آنان یاستخدام

 دو  در  یرسم  ری غ  نیمستخدم  هیپا  و  گروه  نیی تع  -۲  تبصره 

 :ردیگیم  صورت مرحله

  موقت   بطور   یررسمیغ  نیمستخدم  گروه  اول  مرحله  در  - الف

 مورد   شغل  احراز  یبرا  الزم  یلیتحص  مدرک  حداقل  ت ی رعا   با 

 با   مربوط  گروه  در  آنان   هیپا   و  نییتع  ریز  بشرح  یتصد

 هر   بازاء  آنان  یدولت   بالانقطاع  خدمت  سنوات   هیکل  احتساب

 .گرددیم صیتشخ هی پا  کی سال  دو

 ی لیتحص  شرط  حداقل  که  یمشاغل   ان یمتصد  -کی  گروه

 .است  ی ابتدائ ششم  نامهیگواه داشتن آنها  احراز یبرا الزم

 الزم  یلیتحص  شرط  حداقل   که   یمشاغل  ان یمتصد   -دو   گروه

 .است  متوسطه اول دوره نامهیگواه داشتن آنها  احراز یبرا

 الزم  یل یتحص  شرط  حداقل  که  یمشاغل  انیمتصد  -سه  گروه

 گذراندن  و  متوسطه  سوم  نامهیگواه  داشتن  آنها   احراز  یبرا

 نشده   شناخته   کامل  پلم ید  معادل   که  یآموزش  دوره  کی

 .باشد است 

 ی لیتحص  شرط  حداقل  که  یمشاغل   ان یمتصد  چهار  گروه

 ا ی  متوسطه  کامل  دوره  پلمید  داشتنها  آن  احراز  یبرا  الزم

  یفن  ا ی  یا  حرفه  یآموزشگاهها   ا یها  هنرستان  از  نامهیگواه

 شناخته   متوسطه  کامل  دوره  التیتحص  معادل  که  باشد

 .باشد شده

 یلیتحص  شرط  حداقل  که  یمشاغل   ان یمتصد  -پنج  گروه

 متوسطه   کامل  دوره  نامهیگواه  داشتنها  آن  احراز  یبرا  الزم

 طرف  از  آن  ارزش   که  است   یتخصص  دوره  کی   گذراندن  و

 شده  شناخته   پلمید  فوق  ا ی  ی عال  یفرهنگ   صالحه  مراجع

 .باشد

 یلیتحص  شرط  حداقل  کهیمشاغل   ان یمتصد  -شش  گروه

 .باشد سانسیل  دانشنامه داشتن آنها  احراز یبرا الزم

 ی لیتحص  شرط  حداقل   کهیمشاغل  انی متصد  -هفت   گروه

 فوق   ا ی  ی دکتر  دانشنامه  داشتن  آنها  احراز  یبرا  الزم

 .نباشد  پنجسال  از  کمتر  آن  یلیتحص   دوره  که  باشد  سانسیل

  ی اقتضا  به  مزبور  نیمستخدم  هیپا   و  گروه  دوم  مرحله  در  -ب

 .شودمی نیی تع یتصد مورد شغل احراز طیشرا
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۳۳

 
 - ۲  تبصره

 یرسم  ریغ  نیمستخدم   یقطع  هیپا   و  گروه  کهی هنگام  تا   - الف

 یرسم  ریغ  نیمستخدم   است   نشده   نیمع  ۳۰  ماده   اساس   بر

 ی کی  در  موقت  بطور  هستند  یسازمان   ثابت پست   یمتصد  که

  و   گرفت   خواهند  قرار  لیذ  مشروحه  گانه  هفت   یگروهها   از

  گروه   در  آنانهی پا  و  شد  خواهد  صادر  آنان  یبرا  موقت   حکم

  ازاء   به   آنان  ی دولت  خدمت  سنوات   هیکل  احتساب  با   مربوط

 .گرددیم صیتشخ ه یپا  کی  سال دو هر

 مشاغل   ی متصد  عمال  که  جزء  نیمستخدم .  کی  گروه

 ر ینظ  مشاغل   انیمتصد  و  هستند  جزء  یخدمتگزار

 و   یادارامور  سازمان  صیتشخ  به  جزء  یخدمتگزار

 .لیتحص قدر هر  با  کشور یاستخدام

 مهیقد  یمقدمات  التیتحص   یدارا   که  ینیمستخدم  -۲  گروه

 .هستند متوسطه  اول دوره انیپا  تا  یرسم لیتحص ا ی

 خاص  نی قوان   طبق  آنان  استخدام  که  ی نیمستخدم  -۳  گروه

 و  متوسطه  اول  دوره  نامهیگواه  داشتن  مستلزم   مربوط

 آن  یلیتحص  ارزش که  بوده  یآموزش   دوره  ک ی  گذراندن

 . باشد نشده شناخته کامل پلمید  معادل

 کامل  دوره  نامهیگواه  یدارا  که  ین یمستخدم  -۴  گروه

 ی آموزشگاهها   ایها  هنرستان  از   نامه  یگواه  ا ی  متوسطه

  کامل   دوره التیتحص  معادل  که  باشند  یفن  ا ی  ی احرفه

 . باشد شده شناخته متوسطه

 کامل  دوره  نامهیگواه  یدارا  که  ین یمستخدم  -۵  گروه

 ارزش   که  اندگذرانده  یتخصص  دوره  کی  و  هستند  متوسطه

 یمرکز  یشورا  ا ی  پرورش و  آموزش   یعال   یشورا  طرف  از  آن

 .باشد شده شناخته   پلمید فوق  ا ی ی عال دانشگاهها 

 هستند  سانس یل   دانشنامه  یدارا  که  ین یمستخدم  -۶  گروه

 .باشد شده شناخته سانسیلها آن یلیتحص ارزش ا ی

  را   یدانشگاه  التیتحص  دوره  که  ین یمستخدم  -۷  گروه

 .باشند داشته  سانسی ل فوق ای دکترا دانشنامه و کرده تمام

  مزبور   نیمستخدم  یقطع  هی پا   و  گروه  دوم  مرحله  در  -ب

 قیطر  بهمان  آنان  با   و  نییتع  یرسم  نیمستخدم  ریسا   مانند

 .شد خواهد رفتار

 از   مانع  فوق   یها گروه  در  مذکور  یلیتحص   شرط  -۳  تبصره 

 احراز   طیشرا  ن ییتع  و  ۳۰  ماده  یاجرا  در  که  بود  نخواهد  آن

  موارد   در   گانه  دوازده  یها گروهبه  آنها   صیتخص  و  مشاغل 

 یهارشته  در  نیگردد.همچن  التیتحص  نیجانش   تجربه  لزوم

 که  رینظ  مشاغل  و  یپزشک  و   یآموزگار  و  ی ریدب  مشاغل 

 تخصص   و  تجربه  ست ی ن  ملحوظ  آنها   در  یادار  مراتب   سلسله

 و   یادار  امور  سازمان   طرف  از   که  ی انامه  نیآئ اساس   بر

  مالک   د ی رس  خواهد  شورا  ب یبتصو   و  ه یته  کشور  یاستخدام

 در   مشاغل  نگونهیا  انی متصد  و  ردیگیم  قرار  یبندطبقه

 ۳۰  ماده  ت ی رعا   با   شغل  رییتغ   بدون  طیشرا  احراز  صورت

 .افت ی خواهند  ارتقاء باالتر  یبگروهها

  به   فوق  ب یترت  به  که  یاهی پا  و  گروه  حقوق  -۴  تبصره 

 حقوق   مجموع  از  اگر  ردیگیم  تعلق  یرسم  ریغ  مستخدم

 مورد  پست   یاقتضابه  مستخدم   که  یمستمر   یا یمزا  و  ثابت 

  ی ها نهیهز  و  هاالعادهفوق  جزء  که  دارد یم  افتیدر  یتصد

  التفاوت مابه  باشد  کمتر  نشده  منظور  قانون  نیا  در  مذکور

  پست  متصدى  که  یزمان  تا   موقت   بطور  شغل  یا یمزا  بعنوان

 .شودمی پرداخت  یو  به باشد مزبور

 ر یغ  نیمستخدم  یرسم  خدمت   ماه  نی اول  حقوق  -۵  تبصره 

 ی رسم  مستخدم   به  ماده  نیا  در  مذکور  ب یترت  به  که  یرسم

 و   دولت   کارکنان  یبازنشستگ  صندوق  به  شوندمی  لیتبد

 .گرددیم  پرداخت  بازنشستگان رفاه

 از  کی  چیه  به  قانون  نیا  بیتصو  خیتار  از  -۶  تبصره 

 و   مستمر  یا یمزا  و  حقوق  بابت   از  یرسم  ری غ  نیمستخدم

 و  حقوق   حداکثر از  شی ب  توانینم  شغل  موقت  اى یمزا

  پرداخت  قانون  ن یا  سوم  فصل  در  مذکور  شغل  العادهفوق

 .کرد



 شناسنامه قانون|  ۴۳۴

 لیتبد  از   پس  ی رسم  ر یغ  نیمستخدم   عاتی ترف  -۷  تبصره 

 آنان   شغل  یا یمزا  بابت   سال  چهار  مدت  تا   فقط  وضع

  عات یترف  مدت  نی اانقضاء  از  پس  یول  شد   خواهد  محسوب

 .داشت  خواهند  افت یدر  قانون نیا اساس  بر را خود

 ی ررسمیغ  نیبمستخدم  یپرداخت  یا یمزا   و  حقوق  -۸  تبصره 

 یایمزا  و  حقوق  حداکثر  از  ل یتبد  از  پس  تواند  ینم

 تجاوز  دارند  قرار  مشابه  مشاغل  در  که  یرسم  نیمستخدم

 .دی نما 

 وضع   نقانونیا  بموجب  که  یررسمیغ  نیمستخدم  -۹  تبصره 

  ف یتکال  مکلفند  شودمی  لی تبد  یبرسم   آنها   یاستخدام

 مجرا   یرسم  نی مستخدم  مورد  در  که  را  یاستخدام   خاص

 .دهند انجام است 

 و   یرسم  نیمستخدم  موقت   گروه  نیی تع  مالک  -۱۰  تبصره 

 مدرک  نیباالتر  ۱۳۷  و  ۱۳۳  ماده  دو  موضوع  یرسم  ریغ

  و   باشندیم  دارا  لیتبدا ی   قیتطب  خیتار  در  که  است  یلیتحص

 یلیتحص  مدرک  نقانونیا  ۳۰  ماده  ی اجرا  از  قبل  گاه  هر

 مدرک   اساس  بر  آنان  موقت   گروه   کنند  ارائه  و  اخذ  ی باالتر

 .کرد خواهد  ر ییتغ دی جد یلیتحص

 هیاصالح   نیا  یاجرا  بر   مترتب   ی مال  آثار  -۱۱  تبصره 

 نیا  ب یتصو   خیتار  از  ۱۰۰  بماده  یالحاق  تبصره  یباستثنا

 .بود  خواهد اجرا  قابل و معتبر هی اصالح

 ی ل یتفص  سازمان   بیتصو  از  پس  کهیصورت  در  - ۱۳۸  ماده 

 ارجاع   و  قانون  نیا  مشمول  یدولت   موسسات  وها  وزارتخانه

 از   یتعداد  نیبمستخدم  ی سازمان  ثابت   یهاپست 

 بخدمت   آماده  نشوند   ی پست  ی متصد  یرسم  نیمستخدم

 :شد  خواهد رفتار ریز قیبطر آنان با  و محسوب

 ۱۳۳  ماده  موضوع  قیتطب   زمان  در  که  ینیمستخدم  به  - الف

 به   که  یگروه  و  هیپا   حقوق  نصف  باشند   خدمت  منتظر

 خواهد  پرداخت   شودمی  نیمع  آنان  ی برا  قانون  نیا  موجب 

 نگونه یا  بخدمت   یآمادگ  حقوق  حال  هر  در  یول   شد

 .شد  نخواهد  کمتر  آنان  خدمت   انتظار  حقوق  از  نیمستخدم

 .شد خواهد  رفتار  ۱۱۷ ماده طبق نیمستخدم ریسا  با  -ب

 نیا  مشمول  ی دولت  مؤسسات   و  ها وزارتخانه  -۱۳۹  ماده 

 خ یتار  در  که  یرسم  ر یغ  نیمستخدم   از  عده  آن  با  قانون

 ل ی تبد  قانون  نیا  اساس بر  و  دارند  خدمت   در  قانون  بیتصو

  مستخدم مانند حقوق پرداخت  نظر از صرفاً  ابندیینم  وضع

  پست   به   موقع  هر  و   کرد  خواهند   رفتار  بخدمت  آماده

 مستخدم  به  قانون  نیا  مقررات  طبق  شوند  گمارده  یسازمان 

 .ابندیی م وضع لیتبد یرسم

  از   عده   آن  خدمت   سوابق  تواند یم  دولت   -۲  تبصره 

 به  ابندیینم  وضع  لیتبد  که  را  یرسم   ریغ  نیمستخدم

 سال   هر  ازاء  درحقوق  نیآخر  کماهی  پرداخت   با   آنان  ی تقاضا

  استفاده   ی استحقاق  یمرخص   امیا  حقوق  اضافه  به  خدمت

 .دینما   دیخر  باز آنان نشده

 در   که   را  ماده  نی ا  موضوع  یررسمیغ  نیمستخدم  -۱  تبصره 

  به   توانیم  هستند  یدولت   مؤسسات  و  ها وزارتخانه  اریاخت

 حقوق   نکهیا  بر  مشروط  نمود  منصوب  موقت   یهاپست 

 در  که  نباشد  بخدمت   آماده  حقوق  از  کمتر  آنان  موقت   پست 

 ن یبمستخدم  مربوط  مقررات  تابع  یتصد  مدت  در  نصورتیا

 نخواهند  افت یدر  بخدمت   آماده  حقوق  و  بود  خواهند   یمان یپ

 .داشت 

  خ یتار  در  که  یررسمی غ   و  یرسم  نی مستخدم  - ۱۴۰  ماده 

 اشتغال   ۳  ماده  در  مذکور  مقامات  در   قانون  نیا  بیتصو

  وضع   ل یتبد  ا ی   قیتطب  ۱۳۷  و  ۱۳۳  مواد  مفاد  طبق  دارند

 .ابندی یم

  مقامات   از  یکی  در  که   یررسمیغ  نیمستخدم  -۱  تبصره 

 اساس  بر  اول  مرحله  در  کنند  خدمت   ۳  ماده  در  مذکور

 در   و  ۱۳۷  ماده۲  تبصره  الف  بند  طبق  یلیتحص  مدرک

  ریغ  یدولت   مؤسسات  ای  یدولت  یشرکتها   در  که  یصورت

 بمدرک   توجه  با   اندبوده  یشغل  یمتصد  قانون  نیا  مشمول 

 وضع   لیتبد  ۱۳۳  مادهت یرعا   با  دارند  دست  در  که  یلیتحص

 ابند ییم
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  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۳۵

 
  و ها  وزارتخانه  یررسمیغ  نی مستخدم  خدمت   -۲  تبصره 

  ب یتصو  خیتار  در  که  نقانون یا  مشمول  یدولت   موسسات

 دارند  بعهده  را  ۳  ماده  در  مذکور  مقامات  یتصد  نقانون یا

 .شد خواهد محسوب آنان یدولت خدمت  سوابق جزء

  ی اجرا  از  پس  که  یرسم  نیمستخدم  یقطع  گروه   -۳  تبصره 

 به   را  ۳  ماده  ی دولت   ر یغ  مقامات  از  ی کی  یتصد  ۳۰  ماده

  آن   یتصد  از  قبل  که  یشغل  نیباالتر  اساس   بر  دارند  عهده

 .شد خواهد نیی تع اندداشته مقامات 

 استخدام  است   نشده  اجرا  ۳۰  ماده  که  یزمان  تا   -۱۴۱  ماده 

 از   الف  بند  مفاد  طبق  یسازمان  ثابت   یهاپست   یبرا  یرسم

 بر   آنان   حقوق  و  گرفت   خواهدصورت  ۱۳۷  ماده   ۲  تبصره

 پرداخت   قابل  قانون  نیا  در  مندرج  حقوق  جدول  اساس 

 ر یسا  مانند  آنان  با   ۳۰  ماده  مفاد  یاجرا  از  پس  است 

 .شد خواهد رفتار یرسمنیمستخدم

 استخدام  است   نشده  اجراء  ۳۰  ماده  که  یزمان  تا   - ۱۴۱  ماده 

 مقررات   طبق  یسازمان  ثابت   ی ها   پست   یتصد  یبرا  یرسم

  د یجد   نیمستخدم  موقت   گروهو  آمد  خواهد   بعمل   قانون  نیا

 شغل   احراز  یبرا  الزم  یلیتحص  مدارک  حداقل  ت ی رعا   با 

  جدول  اساس   بر   آنان  حقوق   و  نییتع  ریز  بشرح  نظر  مورد

  ی اجرا  از  پس  و   شد  خواهد   پرداخت   قانون  نیا  درمندرج

 رفتار  یرسم  نیمستخدم  ریسا  مانند  آنان  با   ۳۰  ماده  مفاد

 .شود می

 الزم  یلیتحص  شرط  حداقل   که  یمشاغل  انی متصد  -۱  گروه 

 .است یابتدائ  ششم نامهیگواه داشتن آنها  احراز یبرا

 الزم  یلیتحص  شرط  حداقل   که  یمشاغل  انی متصد  -۲  گروه 

 .است  متوسطه سوم نامه یگواه داشتن آنها  احراز یبرا

 ی لیتحص  شرط  حداقل  که  است   یمشاغل  انیمتصد  - ۳ گروه 

 داشتن  مربوط  خاص  نیقوان  طبق  آنها   احراز  یبرا  الزم

  یآموزش  دوره  کی  گذراندنو  متوسطه  اول  دوره  نامهیگواه

  شناخته  کامل  پلمید  معادل  آن  یلیتحص  ارزش   که  بوده

 .باشد نشده

 الزم  یلیتحص  شرط  حداقل   که  یمشاغل  انی متصد  -۴  گروه 

 ا ی  متوسطه  کامل   دوره  پلمید  داشتن  آنها   احراز  یبرا

 یفن   ا ی  یاحرفهیها آموزشگاه  ا ی   هنرستانها   از  نامهیگواه

 شناخته   متوسطه  کامل  دوره  التیتحص  معادل  که  باشد

 .باشد شده

 الزم  یلیتحص  شرط  حداقل   که  یمشاغل  انی متصد  -۵  گروه 

  و   متوسط  کامل  دوره  نامهیگواه  داشتن  آنها   احراز  یبرا

 طرف   از  آن  ارزش که  است   یتخصص  دوره  کی  گذراندن

  هادانشگاه  یمرکز  یشورا   ا ی  پرورش   و  آموزش   یعال   یشورا

 .باشد شده شناخته پلمید فوق  ا ی یعال 

 الزم   یلیتحص  شرط  حداقل  که  یمشاغل  انیمتصد  - ۶  گروه 

 .باشد سانسیل دانشنامه داشتن آنها  احراز یبرا

 الزم  یلیتحص  شرط  حداقل   که  یمشاغل  انی متصد  -۷  گروه 

 .باشد  سانس یل  فوق  ا ی  دکترا  دانشنامه  داشتن  آنها   احراز  یبرا

  و   ۲  ماده  ج  بند   در  مذکور  نیمستخدم  انتقال  - ۱۴۲  ماده 

 مسلح   ی روها ی ن  استخدام  قانون   مشمول   نیمستخدم

 ن یا  مشمول  یدولت   مؤسسات  و  ها بوزارتخانه  یشاهنشاه

 با   نظر  مورد  شغل  احراز  طی شرا  بودن  دارا  بشرط  قانون

  مستخدم  ت ی رضا   و  یدولت   مؤسسه  ا[ی]  أی  وزارتخانه  ی تقاضا

 و   آمد  خواهد  بعمل  مربوط  مؤسسه  ایوزارتخانه  موافقت   و

  خدمت  سنوات  و  یارجاع  بشغل  توجه  با   آنان  هیپا   و  گروه

  به   نسبت .  شد  خواهد  نییتع  قانون  نیا  مقررات  طبق

 ماده  نیهم  مفاد  اساس   بر  زین  ۲  ماده  ج  بند  نیمستخدم

 .شد خواهد عمل

 از   اعم  نیمستخدم  گونه  نیا  یبازنشستگ  کسور   -تبصره

 یبازنشستگ   صندوق  به  د ی با   دولت   سهم  و  مستخدم   سهم

 .شود  منتقل  بازنشستگان رفاه و دولت  کارکنان

 به  که  قانون  ن یا  مشمول  یرسم  نی مستخدم  - ۱۴۳  ماده 

  ای  شده  مأمور  ۱۱  ماده  ب  بند  موضوع  مؤسسات  از  یکی

  مربوط   یدولت  مؤسسه  و  وزارتخانه  طرف  از  کهیوقت  تا   بشوند

 که   یامؤسسه  طرف   از  ا ی  و  نشده  بکار  دعوت  و  احضار  خود
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 اعالم  آنان  بوجود  اجیاحت  عدم  هستند  خدمت   مشغول  آن  در

 داد  خواهند  ادامه  مؤسسات  آن  در  خود  بخدمت   است   نشده

 دارد  ادامه  مؤسسات  آن  در  شان یا  خدمتکه  یزمان  تا   و

 ی رسم   خدمت  حکم  در  مذکور  مؤسسات  در  آن  اشتغال 

 خواهدمحسوب  آنان  یرسم   خدمت   سابقه  جزء  و  شده  یتلق

 ن یمأمور  لیقب  نیا  بوجود  اجیاحت   عدم  اعالم  صورت  در.  شد

  ی دولت   مؤسسه  ا ی  وزارتخانه  در  یسازمان  ثابت   پست   نبودن   و

 .آمد خواهد  در  آماده بحال مستخدم  متبوع

 ماده  نیا  موضوع  نیمستخدم   یقطع  گروه  نییتع  - تبصره

  مؤسسات   و  ها وزارتخانه  از  یکی  در  آنان   اشتغال  به  موکول

 نیمستخدم  نگونهیا  هرگاه.  است   قانون  نیا  مشمول   یدولت

  قانون  نیا  مشمول  سازمانهاى  از  یکی  در  اشتغال   از  قبل

  از   قبل  شغل  نیآخر  شوند  فوت   ا ی  ازکارافتاده  ا ی  بازنشسته

  گروههاى   مشاغل  با   آنها   فوت  ا ی  یازکارافتادگ  ا ی  یبازنشستگ

 ن ییتع  هی پا  و  گروه  حقوق  و  سهی مقا   قانون  نیا  حقوق  جداول

 حقوق   نییتع  مبناى  ۷۸  ماده  ۱  تبصره  ت ی رعا   بدون  شده

 تعلق  آنها   یقانون   وراث  ا ی  بآنان  که  اى فهیوظ  ا ی  یبازنشستگ

 مورد  شغل  بودن  همطراز  صی تشخ.  بود  خواهد   رد یگیم

 حقوق   جداول  هاى  گروه  مشاغل  با   یمستخدم   نیچن  تصدى

 .است  شورا با  کشورى استخدام قانون

  در   که  قانون  نیا  مشمول  یرسم   نی مستخدم  - ۱۴۴  ماده 

  ا ی  شده   ی مستثن  یدولت  مؤسسات  و   شرکتها   از   یکی

  بصورت   قانون  نیا  ۲  ماده  )ت(  بند  در  مذکور  مؤسسات

  بآن   مربوط  یقانون   مقررات  طبق  ا ی  و  شده  استخدام  یرسم

  مؤسسات  آن  در   بخدمت   بشوند  ا ی  شده  منتقل  مؤسسات

  جزو   نی مستخدم  نگونهیا  خدمت   مدت  و  داد  خواهند  ادامه

 هی پا   و  گروه.  شد  خواهد  محسوب  آنان  یرسم  خدمت   سابقه

 قانون  اجراى  اول  مرحله  در   فقط  نیمستخدم   نیا

  آنان   یقطع  گروه  نییتع  و  شودمی  نییتع  کشورىاستخدام

 و  شرکتها   ا ی  ها وزارتخانه  از  یکی  در  اشتغال  به  موکول 

 .بود خواهد قانون مشمول یدولت  مؤسسات

 گروه  نییتع  نظر  از  ماده  نیا  موضوع  نیمستخدم  -۱  تبصره 

 فهیوظ  و  یبازنشستگ   و  ۳۲  ماده  حقوق  جدول  هیپا  و

  مؤسسه  یاستخداممقررات  در  که  مورد  هر  در  نیهمچن

  باشد  نداشته  وجود  آنان  فیتکل  نییتع   براى  یحکم  مربوط

 .بود خواهند  قانون نیا مقررات مشمول 

 ماده  نیا  موضوع  نیمستخدم   یقطع  هیپا   و  گروه   -۲  تبصره 

 جدول  از  که  آنان  مربوط  مؤسسات  یاستخدام   مقررات  طبق

 بر  کرد  خواهند   ت یتبع  آنبعدى  راتییتغ  و  ۳۲  ماده  حقوق

 به   که  مربوط  یاستخدام   مقررات  مشاغل  بندىطبقه  اساس 

  باشد   دهیرس  کشور  یاستخدام  و  ادارى  امور  سازمان  دییتأ

 ی اجرا  از  قبل  مستخدم  که  یمورد   در  شد.و  خواهدنییتع

  فوت   ای   ازکارافتاده  ا ی  بازنشسته   مؤسسه  مشاغل  یبندطبقه

 در   ماده  ن یا  موضوع  نی مستخدم  به  نسبت  نیهمچن  شود

 از   ا ی  یبازنشستگ   از  قبل  شغل  نیآخر   مؤسسات  ریسا 

 مشاغل  با  خدمت   محل  مؤسسه  در  آنها  فوت  ا ی  یکارافتادگ

 سهی مقا   ۳۰  ماده  در  مذکور  مربوط  حقوق  جدول  یگروهها

  ک ی   تبصره  ت ی رعا  بدون  شده  نییتع  هیپا   و  گروه   حقوق  و

 که   یافهی وظ  ا ی  یبازنشستگ  حقوق  نیی تع  یمبنا  ۷۸  ماده

 .بود خواهد ردی گیم تعلق آنها   یقانون وراث  ا ی  آنان به

 ن یچن   یتصد   مورد  شغل  بودن   همطراز   صیتشخ

 شورا   با  مربوط  جدول  یگروهها   مشاغل   با   یمستخدم

 .باشد می

 ل یتما   صورت   در  ماده  نیا  موضوع  مستخدم  -۳  تبصره 

 یبازنشستگ   مقررات  مشمول   کند  درخواست   تواند یم

 صندوق   نصورت ی ا  در  که  شود  خود  خدمت  محل  مؤسسه

 ی بازنشستگ   کسور  هیکل   است   مکلف  کشورى  یبازنشستگ

 ز یوار  مربوط  یبازنشستگ   بصندوق  را  مستخدم  یپرداخت 

 از  یمستخدم  نیچن  احتساب  قابل  خدمت   سوابق.  کند

 در   خدمت   سوابق  حکم  در  فهیوظ  و  یبازنشستگ  لحاظ

 حقوق آنکه  بشرط  و  شود می  منظور  مربوط  مؤسسه

 قانون  در  مقرر  یبازنشستگ  حقوق   حداکثر   از  یبازنشستگ

 ی بازنشستگ   مقررات  مشمول   نکند  تجاوز  کشورى  استخدام
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 صندوق   هرگاه.  بود  خواهد  خدمت محل  مؤسسه  فهی وظ  و

 حقوق  پرداخت   بابت   خدمت  محل  مؤسسه  یبازنشستگ

 با   نی مستخدم  نگونهیا  به  مربوط  فهیوظ  و  یبازنشستگ

 پرداخت  و  نیتأم  را  آن  کمبوددولت   شود  مواجه  کسرى

 .نمود  خواهد

  جدول   طبق  حقوق   پرداخت  یبرا  کهی زمان  تا   -۱۴۵  ماده 

  تفاوت   ایها  نهیهز  ا یها  العادهفوق  یبرا  و  قانون  نیا  حقوق

 ی برا  کشور  کل  بودجه  در  قانون  نیا  مقررات  طبق  قیتطب

 قانون  نیا  مشمول  یدولت   مؤسسات  وها  وزارتخانه  هیکل

 مستمر   یایمزا  و   حقوق  است   نشده  نیتأم  الزم  اعتبار

  خدمت  در  قانون  نی ا  ب یتصو  خیتار  در  که  ینیمستخدم

 استخدام  داًیجد  که  ی نیمستخدم  ی ا یمزا  و   هستند  دولت 

 و   یاستخدام  خاص  یها  ننامهیآئ   و  ن یقوان  طبق   شوندمی

 .است  پرداخت  قابل کماکان   سابق مقررات

 حقوق   اعتبار  نیتأم  به  نسبت   است   مکلف  دولت   -۱  تبصره 

 و  شروع  گروه  ن یتر  نیپائ  از  مختلف  یگروهها  نیمستخدم

 باالتر   یها  گروه  نیمستخدم  حقوق  به   نسبت   ب یترت  به

 .کند اقدام

  حقوق  از   که  قانون  نیا   مشمول  یدولت  مؤسسات  -۲  تبصره 

 موضوع   شغل  العاده فوق  کهیزمان  تا   کنند  یم  استفاده  واحد

  را   خود  دی جد   مستخدم  حقوق  است   نشده  نی مع  ۳۸  ماده

 حقوق  التفاوت مابه و کنند یم نیمع ۱۴۱ ماده مفاد طبق

 مقررات   و  ننامهیآئ  بموجب  که  یواحد   حقوق  با   را  مزبور

  مستخدم  به  ا ی مزا  بعنوان  است   گرفته  ی م  تعلق  یو  به  خاص

 .پرداخت  خواهند 

  تعهدات  هیکل  پرداخت  یبرا  الزم   اعتبار  نیتأم   -۱۴۶  ماده 

  ت   بند  در  مذکور  مؤسسات  در  قانون  نیا  یاجرا  از   یناش

 ن یا  شمولاز  خارج  یدولت   مؤسسات  و  شرکتها   و  ۲  ماده

 .بود خواهد مربوط مؤسسات عهده به  قانون

 سازمان   لهیبوس  فصل  نیا  یاجرائ  یها   ننامهیآئ  -۱۴۷  ماده 

 ران یوز  ئت یه  ب یبتصو  و  هیته  کشور  یاستخدام  و  یادار  امور

 .دیرس  خواهد

 و   نی قوان  از  قسمت   آن   قانون  نیا  بیتصو  از  پس  -۱۴۸  ماده 

  قانون   نیا  مقررات  با   اجرا  مقام  در  که   یاستخدام  مقررات

 .بود خواهد یملغ  باشد ریمغا 

 قانون  نیا  در  مذکور  یاجرائ  یها  ننامهیآئ  کهی زمان  تا   - تبصره

 است   دهینرس  قانون   نیا  در  مذکور  مقامات  ب یتصو  به

 .بود خواهد االجراء الزم و معتبر یفعل یها  ننامه یآئ

 ظرف  قانون  نی ا  ب یتصو  خیتار  از  تواندیم  دولت   -۱۴۹  ماده 

 ص یتشخ  یضرور  آن  یاجرا  ضمن  که  را  یاصالحات   سال   ۳

 ن یمجلس   استخدام  یونهای س یکم   به  بیتصو  جهت   دهد

 .کند  میتقد

 یونهایس یکم  ب یتصو  به  که  یاصالحات  و  قانون  نیا  مقررات

 به   ینهائ  حهیال  میتقد  تا   رسد می  نیمجلس   استخدام

 االجراء  الزم  نی مجلس   طرف  از  آن  فیتکل  نییتع  و  نی مجلس 

 .است 

  به   نسبت   ماده  نیا  یاجرا  در   است   مکلف  دولت   - تبصره

 در   و  رها یبگ  فهیوظ  و  بازنشسته  نیمستخدم  حقوق  میترم

 الزم  اقدام  شاغل  نیمستخدم  حقوق   با   آن  ساختن  متناسب 

 .آورد بعمل

  ی دولت  مؤسسات  و  سازمانها   و  ها وزارتخانه  - ۱۵۰  ماده 

  ی سازمان   یها پست   اساس  بر   مکلفند  قانون  نیا  مشمول 

  ی برا   که  را  ی کارکناننیهمچن  و  یمانی پ  نیمستخدم  مصوب

 بکار   دستمزد  افت یدر  مقابل   در  وقت   تمام  خدمت  انجام

  خدمت   در  هی اصالح  ن یا  ب یتصو   خیتار   در  و  اندشده  گمارده

 به  یدولت   خدمت   سابقه  حفظ  با   آنان  بدرخواست   بنا   دارند

 .کنند لیتبد یرسم

 ن ییتع  مشاغل  یبند طبقه  طرح  اساس   بر  آنان  یشغل  گروه

 ه یپا  کی   ی دولت  خدمت  سابقه   سال   دو   هر  ازاء  به  آنها   هیپا   و

 .شد  خواهد نییتع
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 ن یهمچن  و  ماده  نیا   یاجرا  یبرا  الزم  نامهنیآئ  -تبصره

  کارکنان   گونه  نیبا  مربوط  یبازنشستگ   کسور  انتقال  ب یترت

  کارکنان  یبازنشستگ  صندوق  به  مربوط  یها صندوق  ریسا   از

 و  یادار  امور  سازمان   شنهادی پ  به  بازنشستگان  رفاه  و   دولت 

 .دیرس خواهد رانیوز  ئت یه  ب یتصو به کشور یاستخدام

  و   سازمانها  و  ها وزارتخانه  در  وقت   تمام  خدمت   -۱۵۱  ماده 

 مقررات   یاجرا  در  ها یشهردار  و   یدولت  یشرکتها  و  مؤسسات

  جزو   فهیوظ  و  یبازنشستگو  هیپا   نیی تع  لحاظ  از  قانون  نیا

  احتساب .  شد  خواهد  منظور  و  محسوب  ی دولت  خدمت

  ی دستگاهها   در  نیمستخدم  شده  دیبازخر  وقت   تمام  سنوات

  ۱۲۰  ماده  مشمول  نی مستخدم  ی باستثنا   ماده  نیا  موضوع

  چگونهی ه  آنان  خدمت   سنوات  قبال   در   دولت   که  قانون  نیا

 فهیوظ  و  یبازنشستگ  و  هیپا   نییتع  لحاظ   از  ندارد  ی تعهد

 به  مربوط  یافت یدر  وجوه  هی کل  که  است   ن یا  بر  مشروط 

 ی کشور   ی بازنشستگ  بصندوق   را  مزبور  سنوات  د یبازخر

 .ندینما پرداخت 

 ریغ  مدارس   در  یرسم  نیمستخدم   خدمت   مدت  -تبصره

 که   یضوابط  ت ی رعا   با   گان یرا  آموزش  فرمان  مشمول   یدولت

 یاستخدام  وضع  فیتکل  نییتع  قانون  یاجرائ  نامه  ن یآئ  در

 ۱۳۵۶  ماه   مرداد  ۱۹  مصوب  مذکور  مدارس   کارکنان

 سابقه   جزو  یبازنشستگ   و  هیپا  لحاظ  از  است   شده  بینیپیش

 .شودمی محسوب آنان  خدمت 

 ۱۰۸  و  ماده  ۱۴۹  و  فصل  ازدهی  بر  مشتمل  باال  یقانون  حهیال

 آذر   چهارم  و  ست یب  مصوبه  واحده  ماده  باستناد  که  تبصره

  ماه  خرداد  کمی  و  یس  شنبه  ۳  روز  خیتار  در  ۱۳۴۳  ماه

  ون یس ی کم  ب یبتصو   یشمس  پنج  و  چهل  و  صدیس  و  کهزاری

 قابل   و  بوده  حیصح   است   دهی رس  نی مجلس   مشترک   خاص

 . باشدمی اجرا

 سنا مجلس سیرئ  -یمل  یشورا مجلس سیرئ

 یامام فی شر مهندس  -ی اضیر عبدالل  مهندس
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 بعدی(   اصالحات  با ۱۳۷۰,۰۶,۱۳ )مصوب  دولت کارکنان   پرداخت  هماهنگ  نظام   قانون 

 قانون   مشمول  رسمی  مستخدمین  مبناء  حقوق  -۱  ماده 

  دولتی   یهاشرکت   استخدامی  مقررات  و  کشوری  استخدام

 حقوق  ضریب  ضرب  حاصل   با  است   برابر  ۱۳۵۲  مصوب 

  به   مربوط  گروه  مبناء   عدد  در  مذکور  قانون   ۳۳  ماده  موضوع

 قانون   ۳۲  ماده  حقوق  جدول  جایگزین  که  زیر  جدول  شرح

 : گرددمی تعیین شودمی کشوری استخدام

 مبنا   عدد  گروه 

۱ ۴۰۰ 

۲ ۴۵۰ 

۳ ۵۰۰ 

۴ ۵۴۰ 

۵ ۶۲۰ 

۶ ۶۸۰ 

۷ ۷۴۰ 

۸ ۸۱۰ 

۹ ۸۸۰ 

۱۰ ۹۵۰ 

۱۱ ۱۰۲۰ 

 به  ۱۱  گروه  از  بعد  متوالی  هایهگرو  مبناء  اعداد  فواصل

 .بود  خواهد  ۲۰  گروه  احراز،  قابل  گروه  حداکثر  و  ۷۰  ترتیب 

 قانون   این  مشمول  مستخدمین  ورودی  هایهگرو  -۱  تبصره

  حساسیت   و  نوع  و  آنان  تحصیلی  مقاطع  گرفتن  نظر  در  با 

ها  رسته  حسب   بر  و  مسئولیتها   میزان  وظایف،   اهمیت   شغل،

  جدول  اول  گروه  یازده  از  یکی  در  شغلی  مختلف  هایرشته  و

 .یابدمی تخصیص ۱ ماده موضوع

 آنان  همطراز  و  مقامات  ماهانه  حقوق  مبنای  اعداد  -۲  تبصره

  در  مذکور  ضریب   اعمال  با   که  گرددمی  تعیین  زیر  شرح   به

 .بودخواهد پرداخت  قابل ۱ ماده

 ۱۷۰۰ وزراء معاونین -الف

 ۱۸۰۰ سفراء استانداران،  -ب

 معاونین  اسالمی،   شورای  مجلس  نمایندگان   وزراء،  -ج

 جمهور،   رئیس

 ۱۹۰۰ محاسبات دیوان کل رئیس و قضائیه قوه معاونین 

  شورای   مجلس  رئیس   نواب   جمهور،   رئیس   اول  معاون  -د

 و اسالمی 

 ۲۰۰۰  نگهبان  شورای  اعضای

 ۲۲۰۰ قوه سه رؤسای -ه

  به   تصدی  دوران  پایان  از  پس  مذکور  مقامات  -۳  تبصره

 یابند می تخصیص فوق جدول  هایهگرو باالترین در ترتیب 

 مربوط  گروه  مبنای  عدد  اساس   بر  آنان  از  یک  هر  حقوق  و

 با  اسالمی  انقالب  دوران  وزیران  نخست .  شد  خواهد  تعیین

 .گردندمی همطراز   جمهوری رئیس اول معاون

  و   دانشگاهها   علمی  هیأت  رسمی  اعضاء  -واحده  ماده 

 و   نظامی  نیروهای  پرسنل  و  قضات  عالی،  آموزش   مؤسسات

 نظام   قانون   یک   ماده۲  تبصره  مقامات  در  که  انتظامی 

 اشتغال   ۱۳/۶/۷۰  مصوب  دولت  کارکنان  پرداخت   هماهنگ

  در   مربوط  مقام  تصدی  پایان  از  پس  صورتیکه  در  یابند می

 و  قوانین  مشمول  نمایند  وظیفه  انجام  مذکور  سمتهای

 چنانچه  لکن   بود  خواهند  خود  به  مربوط  استخدامی  مقررات

  حقوق از  مزبور  مقررات  و  قوانین   اجرای  در   آنان  حقوق

 پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  یک  ماده  ۳  تبصره   موضوع 



 شناسنامه قانون|  ۴۴۰

 به   شده  یاد  تبصره  موضوع  حقوق  باشد  کمتر  دولت   کارکنان

 .شد  خواهد پرداخت  آنان

 موضوع   حقوق  ضریب   تغییر  است   مکلف  دولت   -۴  تبصره

 که   آنرا  بعدی  اصالحات  و  کشوری  استخدام  قانون   ۳۳  ماده

 توسط   مشترکاً   زندگی  هزینه  شاخص   به  توجه  با   ساله  همه

 اقتصادی   امور  وزارت  کشور،  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان

 اسالمی   جمهوری   بانک  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  دارایی،  و

 همین   به  و  دهد  قرار  تصویب   مورد  شد  خواهد  پیشنهاد  ایران

 را   بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  نسبت   منظور

 .دهد افزایش

 گرفتن  نظر  در  با  سال  هر  در  مستخدمین  حقوق  -۲  ماده 

 تعیین   زیر  شرح  به  قبل  سال  در  آنان  قبول  قابل  خدمت

 :گرددمی

 سال  هر حقوق = (۱ + سنواتی افزایش ضریب)

 شاغلین  ارزشیابی  اساس   بر  ساالنه   سنواتی   افزایش  ضریب 

 .بود خواهد درصد ۵ و ۴ ،۳ میزان به

 تطبیق   قانون  این  با   آنان  حقوق  که  مستخدمینی  -۱  تبصره

 سال   پایان   تا  خود  خدمت   از  سال  هر  قبال   در  شود می  داده

 آخرین  مبناء   حقوق  %  ۳  میزان  به  سنواتی  افزایش  از  ۱۳۶۹

 تعیین   آنان  تحصیلی  مقاطع  اساس   بر  به  مربوط  هایهگرو

 .گردید خواهند برخوردار شد  خواهد

 موضوع  مقامات  از  یک  هر  برای  سنواتی  افزایش  -۲  تبصره

  محاسبه   مربوطه  مبنای  عدد  اساس   بر  ۱  ماده  ۲  تبصره

 .شد  خواهد

 در  اشتغال  صورت  در  ۱  ماده  ۳  تبصره  مشمولین  -۳  تبصره

 و  اسالمی  انقالب  نهادهای  و  دولتی  هایهدستگا   از  یک  هر

 ذکر   مستلزم  آنها   بر  حکم  شمول  که  ییها شرکت   و  مؤسسات

  گروه   مبنای  اعداد  اساس   بر  سنواتی   افزایش  از  است   نام

 .شد خواهند برخوردار مربوط

  دولتی  خدمت   سال  ۳۰  از  بیش  که  مستخدمینی  -۴  تبصره

 یا   و  نموده  پرداخت   را  مربوط  کسورات  و  دارند   و  داشته

 ۳  ماده  موضوع   پایه  آخرین  ریالی  معادل  جای  به  بنمایند 

 استخدام   قانون  وظیفه  و  بازنشستگی  مقررات  اصالح  قانون

 سال  هر  قبال  در   توانندمی  ۱۳/۱۲/۱۳۶۸  مصوب   کشوری 

 مضاعف   سنواتی  افزایش  از   سال   ۳۰  بر  مازاد  خدمت

 .باشند  برخوردار

 نظر   در  با   مستخدمین  گروه  ارتقاء  نحوه  و  جدول  -۳  ماده 

  سوابق   وظایف،   اهمیت   مسئولیتها،  میزان  کار،  ارزش   گرفتن

 شد   خواهد  تعیین  شاغلین  ارزشیابی  و  تحصیالت  تجربی،

 و  شاغل  کارکنان  مزایای  و  حقوق  تطبیق  زمان  در  که

 مالک  نیز   قانون  این  ۲  ماده  موضوع  اجرای  در  همچنین

 در   تخصیص  قابل  هایهگرو  تعداد.  گرفت   خواهد  قرار  عمل

  ۷  الی  ۵  فوق  عوامل  گرفتن  نظر  در  با   تحصیلی  مقطع  هر

 .گرددمی تعیین گروه

 آنان   حقوق  یابندمی  گروه  ارتقاء  که  مستخدمینی  -۱  تبصره

  مجموع   اضافه  به   جدید  گروه  در  مبناء   عدد  اساس   بر

 .گرددمی تعیین قبل گروه در سنواتی افزایشهای

 ویژگیهای  دارای  آنان  مشاغل   که  مستخدمینی  -۲  تبصره

  است  برخوردار  باالیی  حساسیت   از  و  بوده  پیچیده  و   خاص

  یکی   در  باشندمی  العاده  خارق  و  خاص  مهارتهای  دارای  یا   و

 .یابندمی تخصیص ۱ ماده موضوع جدول  هایه گرو از

 شده  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  که  مستخدمینی  -۳  تبصره

  شاغل   مستخدمین  از  باالتر   گروه  دو  در  همواره  شوندمی  یا   و

  از   شده  تعیین  گروه  اساس   بر  ویابندمی  تخصیص  مشابه  و

 .شد خواهند برخوردار کماکان   ساالنه سنواتی  افزایش

 یک  مستخدمین  به  زیر  موارد  در   تواندمی  دولت   -۴  تبصره

 :نماید  اعطاء  استحقاقی  گروه  بر  عالوه  تشویقی   گروه  دو  الی

 آزادگان  -الف

 .اسالمی انقالب جانبازان -ب

 در   متناوب  ماه  ۹  یا   متوالی  ماه  ۶  حداقل  که   رزمندگانی   -ج

 .اندنموده خدمت  باطل علیه حق نبرد  هایهجبه
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 مدیران -د

 .باشند داده انجام برجسته خدمات  که مستخدمینی -ه

 :سمجل نظر

 .است  پرداخت  قابل بلی،

 مابه   یابندمی  گروه  تنزل  که  مستخدمینی  -۵  تبصره

 اضافه  به   جدید  گروه  با   قبلی  گروه  مبنای   حقوق   التفاوت 

 .نمود خواهند دریافت را قبلی سنواتی افزایشهای مجموع

 در  مستخدمین  قبیل  این  بعدی  سنواتی  افزایشهای  گونه  هر

 بعدی   گروه  ارتقاء  از  ناشی  حقوق  افزایش  نیز  و  جدید  گروه

 خواهد  کسر   مذکور  التفاوت  مابهاز   کامل  استهالک  تا   آنان

 .شد

 قابلیت  که  مستخدمینی  رسمی  غیر  تحصیالت   -۶  تبصره

 مدارک   با  باشند  داشته  را  رسمی  تحصیلی  مدارک  با   انطباق

 .شد خواهندهمطراز رسمی تحصیلی

  بندهای  مشمول  که  ایثارگرانی  به  تواندمی  دولت   -۷  تبصره

  هایهگرو  بر  عالوه  شوند،می  ماده  این  ( ۴)  تبصره  هـ()   و  د()

  دیگر  تشویقی   گروه  دو   الی  یک   شده  یاد  تبصره  تشویقی 

 .نماید اعطاء

 حداقل  شاغل  مستخدمین  شغل  العادهفوق  میزان  -۴  ماده 

 که  گرددمی  تعیین  مربوط  گروه  مبناء  حقوق  %  ۵۰  با   برابر

 منظور   به   مسئولیتها   و  وظایف  و  کار  نوع   گرفتن  نظر  در  با 

 آنان  مبناء  حقوق  %  ۱۵۰  تا   پرداختها  در  هماهنگی  ایجاد

 .است  افزایش قابل

 و  مدیریت   مشاغل  متصدیان  شغل  العاده فوق  -۱  تبصره

 ۲۵  تا   ماده   این  موضوع  شغل  العاده فوق  بر  عالوه  سرپرستی

 .است  افزایش قابل آنان مبناء  حقوق %

 که   مستخدمینی  از   دسته  آن  شغل  العاده فوق  -۲  تبصره

 عهده  به  را  آموزشی  یا   و   تحقیقی   و  تخصصی  مشاغل  تصدی

 قابل   آنان  مبناء  حقوق  %  ۲۵  تا   فوق  موارد  بر  عالوه  دارند

 .است  افزایش

  است   شده  استاندارد  آنان  مشاغل  که  کارکنانی   به  -۵  ماده 

 وظیفه  انجام  شده  تعیین  استاندارد  از  بیش   مربوط  شاغلین  و

 کارانه   العاده فوق  عنوان  تحت   ای  العادهفوق  نمایندمی

 واحد  ارزش   حسب   بر  و   آنان  مبنای   حقوق  معادل   حداکثر 

 پرداخت  ماه  هر   در  شده   انجام  اضافی  کار  و  کار  استاندارد

 .گردید  خواهد

 استاندارد  قابل  آنان  مشاغل  که  کارکنانی   -۱  تبصره 

  وظایف  مطلوب  کیفیت   با  معمول  حد  از  بیش  و  باشدنمی

 از   نسبت   بهمان  توانندمی  نیز  دهندمی  انجام  را  خود

 .شوند برخوردار کارانه العادهفوق

 امور  سازمان  توسط  عمومی  مشاغل   استاندارد  -۲  تبصره

  با   خاص  مشاغل  استاندار  و  کشور  استخدامی  و  اداری

 و   اداری  امور  سازمان تأیید  و  مربوط  هایهدستگا   پیشنهاد

 .گرددمی تعیین استخدامی

  نظام  اجرای   در   شودمی  داده  اجازه  دولت   به  -۶  ماده 

  کارکنان   وضع   تطبیق   منظور  به  پرداخت  هماهنگ

 نگهداری و  جذب  و  خاص   مقررات  مشمول  دستگاهی

 در   مدیریت  و  تخصصی  مشاغل  برای  مناسب   نیروهای

 است   نشده   بینی پیش  قانون  این  در  که   مواردی 

 .نماید وضع  خاصی  هایالعادهفوق

 ناشی   تغییرات  گرفتن نظر  در با   است   مکلف دولت   - ۷  ماده 

  یا   و  درصد  اصالح  و  تغییر  به  نسبت   قانون  این  اجرای  از

  قانون   ۴۰  و  ۳۹  مواد  موضوع  هایالعادهفوق  پرداخت  میزان

 .نماید اقدام مصوب اعتبارات حدود در کشوری استخدام

 تحصیلی  مدارک  دارندگان  شغل  العادهفوق  و  حقوق  - ۸  ماده 

 لحاظ  از  همطراز  مدارک  و   لیسانس  فوق  و  دکتری 

 مطالعاتی  آموزشی،  واحدهای  یا   و  مراکز  در  که   استخدامی،

  کار   به  اشتغال   قانون  این   مشمول  هایهدستگا   تحقیقاتی  و

 و  حقوق  مجموع  %(۸۰)  درصد  هشتاد  از  نباید  دارند

 هیأت   اعضای   قانون   مشمول  مشابه  کارکنان  شغل  العادهفوق

 .باشد  کمتر عالی آموزش  مؤسسات و دانشگاهها  علمی



 شناسنامه قانون|  ۴۴۲

 مستخدمین   اوالد  و  مندی  عائله  هزینه  کمک  -۹  ماده 

 زیر   شرح  به  قانون  این  و  کشوری  استخدام  قانون  مشمول 

 : است  پرداخت  قابل

 و  شاغل  مرد  مستخدمین  به  -(۱۳۷۵ˏ۰۷ˏ۱۵  )اصالحی  ۱

 همسر   دارای  که   قانون  این  مشمول  بگیر   وظیفه  و  بازنشسته

  حداقل   %(  ۷۰)  درصد  هفتاد  معادل   ماهیانه  باشند می  دائم

 عنوان   به  قانون  این  ۱  ماده  موضوع   جدول  مبنای  حقوق

 .مندی عائله هزینه کمک

 مرد   مستخدمین  از   یک  هر  به  -(۱۳۷۵ˏ۰۷ˏ۱۵  )اصالحی  ۲

  این  مشمول  بگیر   مستمری  و   وظیفه  و  بازنشسته  و   شاغل

 ازای   به  هستند  سال  ۲۰  سن  تا   فرزند  دارای  که  قانون

  چهارده  معادل  ماهیانه  (فرزند  سه  تا   حداکثر)  فرزند هر

  ۱  ماده  موضوع  جدول  مبنای  حقوق  حداقل  %(  ۱۴)   درصد

 .اوالد  هزینه کمک عنوان به قانون این

  از   کمتر  که  قانون  این  مشمول  متوفی  مستخدمین  فرزندان 

 .بود خواهند مزبور کمک  مشمول دارند سن سال ۲۰

 استفاده   ماده  این   مزایای  از  که   اوالدی  برای  سن  حداکثر 

 ۲۵  مربوط  گواهی  ارائه  و  تحصیل  ادامه  شرط  به  کنندمی

 اناث   اوالد   برای  ازدواج  زمان  و  ذکور  اوالد  برای   تمام  سال

 بود   خواهد

 که  متوفی  مستخدمان  همچنین  شده،  یاد  مستخدمان   به

 هزینه  کمک  نباشند،  کار  به  قادر  و  بوده  معلول  آنان  فرزند

  پرداخت  قابل  شده  بینیپیش  شرایط  لحاظ  بدون   اوالد

 .است 

 این   مشمول  بازنشسته  شاغل،  زن  مستخدمان  -۱  تبصره

 از   هستند،  خود  فرزندان  مخارج  متکفل  تنهائی  به  که  قانون

 بگیر  وظیفه  همسرانو  اوالد  و   مندی  عائله  هزینه  کمک

 مند   بهره  مندی  عائله  هزینه  کمک  از   متوفی  مستخدمان

 کنند  ازدواج  مجدداً  که  صورتی  در  افراد  قبیل  این.  شوندمی

 عهده  بر  آنان  نفقه  و  فرزندان  حضانت   دادگاه  حکم  برابر  و

 از  خود  تکفل  تحت   فرزندان   خصوص  در  گیرد،   قرار  آنها 

 .گردندمی برخوردار تبصره این موضوع هایهزینه کمک

 طالق  خود  دوم  همسر  از  چنانچه  تبصره  این  موضوع  افراد

 طالق   صورت  در  نماید،  فوت  نیز  آنان  دوم  همسر  یا   بگیرند

 اول   شده  فوت  همسر  به  مربوط  بازنشستگی  مستمری  از

  بازنشستگی  مستمری  از  دوم  همسر  فوت   صورت  در  و  خود

 .شوندمی برخوردار است  بیشتر که همسران از هرکدام

 کمک   از  که  مستخدمانی  ذکور  فرزندان  برای  سن  حداکثر 

  کنند می  استفاده  تبصره  این  موضوع  مندی  عائله  هزینه

 سال   پنج  و  بیست   تحصیل  ادامه  صورت  در  سال،  بیست 

 که  معلولی  فرزندان  برای  و  ازدواج  زمان  تا   اناث  اوالد  برای

 .بود  خواهد سنی شرط  بدون نیستند کار  به قادر

  شامل  ماده  این   مفاد  -(۱۳۷۵ˏ۰۷ˏ ۱۵  )الحاقی۲  تبصره

 و   بازنشسته  شاغل،  علمی  هیئت   اعضای  و  مسلح  نیروهای

 و  عالی  آموزش   مؤسسات  و  دانشگاهها  کلیه  بگیر  وظیفه

 .شودمی پژوهشی سساتمو

  برای  اوالد   و  مندی   عائله   هزینه  کمک  -۳  تبصره 

 سن   سال  شصت   دارای  که  لشگری  و  کشوری  بازنشستگان

 شرط   )بدون  کارافتاده  از  مستخدمین  و  باشند  بیشتر  و

 ماهانه  قانون،  مطابق  دریافتی  مقرر  میزان  بر  عالوه  سنی(

 درصد   شصت   و  سیصد  معادل   مندی   عائله   هزینه  کمک

 نظام   قانون  (۱)  ماده  جدول  مبنای  حقوق  حداقل  %(  ۳۶۰)

 هر   ازای  به  اوالد  حق  و   دولت   کارکنان  پرداخت   هماهنگ

 %(   ۱۰۰)  درصد  صد  معادل  فرزند(  سه  تا   )حداکثر   فرزند

 .گرددمی پرداخت  مذکور، جدول مبنای حقوق  حداقل

 مواد   سایر  و  قانون  این  ۱  ماده  موضوع  جدول  - ۱۰  ماده 

 استخدامی   نامهآیین  آزمایشی  مدت  پایان  تا   آن  به  مرتبط

 متوسط   جدول  جایگزین  اسالمی  شورای  مجلس  کارگزاران

 .گرددمی مذکور نامهآیین ۱۶ ماده موضوع حقوق
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 مشترک   کمیسیون  تصویب   به   ماده  این  اجرایی  نامهآیین

 استخدامی  و  اداری  و  مالی  امور  و  بودجه  و  محاسبات  دیوان

 .رسید خواهد اسالمی   شورای مجلس

 شاغل   رسمی  غیر  کارکنان  مزایای  و  حقوق  تفاوت  - ۱۱  ماده 

 درصد  شصت  از  نباید  قانون  این  مشمول  هایهدستگا   در

  این   مشمول  مستخدمین  مزایای  و  حقوق   مجموع  %(۶۰)

 .نماید تجاوز مشابه، مشاغل در  قانون

 دولتی   یهاشرکت   و  مؤسسات  و  ها دستگاه  کلیه  - ۱۲  ماده 

 خاص   مقررات  دارای  که  اسالمی   انقالب   نهادهای  و

  و  ها شرکت   نیز  و  شهرداریها   و  ها بانک  باشند،می  استخدامی

 است   نام  ذکر  مستلزم   آنها  بر  قانون  شمول  که  مؤسساتی

 .بود خواهند قانون این مقررات و ضوابط تابع

 مسلح،  نیروهای  قانون،  این  اجرای  تاریخ  از  - ۱۳  ماده 

 ۱۵  ،۸  ، ۶  مواد  و  ۲  و  ۱  مواد  ۳  و  ۲  هایهتبصر  مفاد  مشمول 

  جمهوری   ارتش  قانوندر  ذیل  اصالحات  و  بوده   آن  ۱۶  و

 پاسداران  سپاه  استخدامی  مقررات  قانون   ایران،   اسالمی 

 انداز   پس  مستمر،  مزایای  و  حقوق  قانون   و  اسالمی  انقالب

 ارتش   قانون  مشمولین  درمانی  بیمه  و  بیمه  حق  ثابت،

 .شودمی اعمال ایران اسالمی جمهوری

 مقررات  قانون  ۱۴۴  ماده  الف  بند  در  ۳۰۰  عدد  -۱

  مزایای   و  حقوق  قانون  ۱  ماده  الف  بند   و  سپاه  استخدامی

 .یابدمی تغییر ۴۸۰  عدد به ارتش  مستمر

  قانون   ۱۴۴  ماده  »ج«  بند  موضوع   کارآئی  حق   واحد  -۲

  و  حقوق قانون  ۱  ماده  »ب«  بند  و  سپاه  استخدامی  مقررات

 و  لیسانس  مدرک  دارای  پرسنل  برای  ارتش،  مستمر  مزایای

 .گرددمی تعیین  ۵/ ۲ عدد باالتر، یا  آن معادل

  »ب«   بند   ارتش  قانون  ۱۳۱  ماده  »د«  و  »ج«  بندهای  -۳

 و  »ج«  بندهای  و  سپاه  استخدامی  مقررات  قانون  ۱۴۴  ماده

  زیر  بند  و  حذف  ارتش  مزایای  و  حقوق  قانون  ۱  ماده  د«»

 : شودمی جایگزین

 مجموع   درصد  ۵  یا   ۴  ،۳  معادل  است   مبلغی  -پایه  حقوق  –

  که  قبل،  سالهای  پایه  حقوق  و  کارآئی  حق  و  حقوق  حداقل

 به  خدمت   یکسال  هراز  پس  پرسنل،   ارزشیابی  اساس   بر

 .شودمی اضافه آنان حقوق به و  گیردمی تعلق پرسنل

  نظام   قانون   ۹  ماده  ۲  و  ۱  بندهای  موضوع  مبالغ  -۴

  موضوع   مبالغ   جایگزین   ترتیب   به  پرداخت،   هماهنگ

 مقررات  قانون   ۱۴۹  ماده  ب  بند  و  ۲  و  ۱  ردیفهای

 ۱۵  ماده  الف  و  ب   بندهای  موضوع  مبالغ  و  سپاه  استخدامی

 ۳  و  ۲  هایه تبصر  و   گرددمی  ارتش  مزایای  و  حقوق  قانون

 ۷  و  ۴  هایهتبصر  و  ارتش  مزایای  و  حقوق  قانون   ۱۵  ماده

 لغو  سپاه  استخدامی  مقررات  قانون  ۱۴۹  ماده  ب   بند

 .شود می

  ۱۵۰  و  ارتش  قانون   ۱۳۹  مواد  به  زیر  شرح  به  ای  تبصره  -۵

 : شودمی اضافه سپاه استخدامی مقررات

 مسلح،   نیروهای  در  شاغل  پرسنل  شغل  العادهفوق  میزان  –

  شاغل  کارآئی  حق  و  حقوق   حداقل  مجموع  %  ۵۰  از  نباید

 .باشد بیشتر آن % ۱۵۰ از و کمتر

  فرماندهی،   مشاغل  در  شاغل  پرسنل  شغل  العادهفوق

 پرسنل  شغل  العاده فوق  همچنین  سرپرستی،   و  مدیریت

 کدام  هر   آموزشی،یا   و  تخصصی  و  تحقیقی  مشاغل  متصدی 

 قابل   پرسنل  کارآئی  حق  و  حقوق  حداقل  مجموع  %  ۲۵  تا 

 .است  افزایش

  از   سال  هر  قبال   در  مسلح،  نیروهای  پرسنل  -۱  تبصره

  پایه  حقوق  از  ۱۳۶۹  سال   پایان  تا   خود  قبول  قابل  خدمت 

  مربوط  کارآئی  حق  و  حقوق  حداقل   مجموع  %   ۳  میزان  به

 .گردندمی برخوردار رتبه یا  درجه آخرین به

  انقالب   شهید  بنیاد  ضوابط  طبق  که  پرسنلی  -۲  تبصره

  مندرج  امتیازات  از  شوند،می  یا   شده  شناخته   شهید  اسالمی،

 کارکنان  پرداخت   هماهنگ  نظام  قانون  ۳  ماده  ۳  تبصره  در

 .شوندمی مندبهره دولت 
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  ورودی   هایهگرو  یا   گروه  اصالح  صورت  در  -۳  تبصره

  کارکنان   پرداخت   هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  مستخدمین

  کارآئی   حق  واحد  پس  این  از  دولت،  هیأت  توسط  دولت 

  قانون  ۱۳۶  ماده  به  توجه   با   نیز،  قانون  این  ۲  بند  موضوع 

 قانون   ۱۴۴  ماده  ۵  تبصره  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش

  توسط   ،اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  استخدامی  مقررات

 نیروهای  مشابه  مقاطع  یا   مقطع  همان  برای  دولت   هیأت

 .یابدمی افزایش نیز مسلح

 دو  مدت  ظرف  قانون  این  نیاز  مورد  هاینامه  آئین  -۴  تبصره

 پشتیبانی   و  دفاع  وزارت  توسط  تصویب،   تاریخ  از  ماه

  ستاد   ارتش،  مشترک  ستاد  همکاری  با   و  مسلح  نیروهای

 ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  و  سپاه  مشترک

 مسلح  نیروهای   کل  ستاد  تأیید  از  پس  و  تهیه  مورد  حسب 

 .رسید  خواهد وزیران هیأت تصویب  به

 :گرددمی محاسبه زیر شرح به قضات حقوق -۱۴  ماده 

  عدد   +  سنواتی   افزایش  ضریب   x  قبول  قابل  خدمت  سنوات )

 حقوق = حقوق  ضریب   (مبناء

  ضریب   معادل  ماده  این  موضوع  حقوق  ضریب   -۱  تبصره

  پژوهشی(  و  آموزشی )  علمی  هیأت  رسمی  اعضای  حقوق

 عالی  آموزش   مؤسسات   و  هادانشگاه  بازنشسته  و  شاغل

 آن   بعدی  تغییرات  و  اسالمی   شورای  مجلس  ۱۳۶۸  مصوب

 .بود  خواهد

 که  قضات  شغل  هایهگرو  ترتیب   به  مبناء  عدد   -۲  تبصره

 باشند   آن  معادل  یا   و  قضایی  لیسانس  دانشنامه  دارای  حداقل

 :گرددمی تعیین زیر شرح  به

 ۸۰ (۱) گروه

 ۹۰ (۲) گروه

 ۱۰۰ (۳) گروه

 ۱۱۰ (۴) گروه

 ۱۲۰ (۵) گروه

 ۱۳۰ (۶) گروه

 ۱۴۰ (۷) گروه

 ۱۵۰ (۸) گروه

 کمتر  قضایی  مشاغل  دارندگان  حقوق  محاسبه  در  -۳  تبصره

 تعیین   قانون  واحده  ماده  موضوع)  آن  معادل  و  لیسانس  از

  انقالب   دادسراهای  در  سال  سه   که   کسانی   قضایی   وضعیت

  عدد   از  واحد   ۱۰  اند(داشته  قضایی   بکار   اشتغال  اسالمی 

 .شد  خواهد کسر گروه هر  مبنای

 برابر  ۱۳۶۹  سال  پایان  تا   سنواتی  افزایش  ضوابط  -۴  تبصره

 .گرددمی تعیین (۵) با  برابر ۱۳۷۰ سال اول از و (۳)

  قضات   گروه  ارتقاء  و  مقام  تغییر  به  مربوط  ضوابط  -۵  تبصره

 تحصیالت،  قضایی،  امور  در  تجربی  سوابق  گرفتن  نظر  در  با 

 اساس   بر   محوله  امور  انجامدر  آنان  توانایی  و  ارزشیابی

  به  دادگستری  وزیر  پیشنهاد   به  که  است   ای  نامهآیین

 .رسید خواهد قضائیه قوه  رئیس تصویب

  که   قضاتی  شامل  قانون  این  ۳  ماده  ۳  تبصره  مفاد   -۶  تبصره

 .بود  خواهد  نیز  شوند می  یا   شده  نائل  شهادت   رفیع  درجه  به

 به   ۵  ردیف  عنوان  به  دادگستری  قضات  عبارت  -۷  تبصره

 افزوده   کشور  کل  ۱۳۶۴  سال  بودجه  قانون   ۴۳  تبصره  ه  بند

 .شود می

  ۴  ماده  در  مقرر  میزان  به  قضات  شغل  العادهفوق  -۸  تبصره

 وزارت   مشترک  پیشنهاد  به  بنا   آن  هایهتبصر  و  قانون  این

 به  کشور  استخدامی  و   اداری  امور  سازمان   و  دادگستری

 .رسید  خواهد  وزیران هیأت تصویب

 در  قضائی  پایه  دارندگان   حقوق  محاسبه  در   -۹  تبصره

  معادل   یا   ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  داشتن  صورت

 برای   و   واحد  ده  قضات  برای  قبول  قابل   هایرشته  در  آن

  به   واحد  بیست ها  رشته  همان  در  آن  معادل  یا  دکترا  مدرک

 .شد خواهد اضافه آنان شغلی گروه مبنای عدد

 : مجلس نظر
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  قانون  ( ۲۳)  ماده  در  قضائی   هایهدستگا   نام  که  آنجایی  از

  کشور  به  ورود  از  بعد  شده(   آزاد  )اسرای  آزادگان  از  حمایت

 جانبازان   اجتماعی  و  استخدامی  تسهیالت  قانون  (۳)  ماده  و

  آزاده   و   جانباز  قضات  بنابراین  است   شده  قید  اسالمی  انقالب

 استفاده   مذکور  قوانین  در  مقرر  مزایای  از  میتوانند  نیز

 به  تبصره  یک  الحاق  قانون  در  مقرر   مزایای  همچنین.  نمایند

  دولت   کارکنان  پرداخت   هماهنگ  نظام  قانون  (۱۴)   ماده

 .دارد تسری شده یاد قضات به ۱۳۸۰/  ۱/ ۲۹  مصوب

  و  بازنشستگی  حقوق  به  ۱/۱/۱۳۷۱  تاریخ  از  -۱۵  ماده 

  مستخدمین   قانونی   وراث  وظیفه  و  کارافتادگی  از  وظیفه

 یا   ازکارافتاده  بازنشسته، مزبور  تاریخ  از  قبل  تا   که  متوفی

 %(   ۲۰)  درصد  بیست   میزان  به   شوندمی  یا   شده  بگیر  وظیفه

 .گرددمی اضافه (۱۳۷۰ سال  ماه اسفند) آنان قبلی حقوق

 و  بازنشستگی  حقوق  حداکثر  ۱/۱۳۷۱/ ۱  تاریخ  از  - ۱۶  ماده 

  به   پرداختی  جمع)  وراث  وظیفه   و   ازکارافتادگی  وظیفه

 حقوق   حداکثر  تعیین  به  راجع  قانون   موضوع   وراث(

  معادل   ۱۳۶۱  ماه  خرداد   مصوب   وظیفه  و  بازنشستگی

 قانون  این  موضوع  حقوق  جدول  مبناء  عدد  حداکثر   ۱۱۰%

 درصد   دویست   معادل   آن  حداقل  ۱۳۷۲/  ۱/   ۱  تاریخ  از  و

 یک  ماده  موضوع  حقوق  جدول  مبنای  عدد  %(حداقل   ۲۰۰)

 .شودمی تعیین قانون این

 این   موضوع  وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق  حداکثر  -تبصره

 به  ۱۳۷۱/  ۱/  ۱  تاریخ  از  که  است   مستخدمینی  شامل  ماده

 .شوندمی فوت  یا  و ازکارافتاده  بازنشسته، بعد

 شغل  العاده فوق  و  حقوق  مبلغ  که  صورتی  در  - ۱۷  ماده 

 وضع   تطبیق  از  پس  قانون  این  مشمول   مستخدمین

 و   حقوق  مجموع  از  قانون   این  مقررات  با  استخدامی

 عمل   مورد  مقررات  و   قوانین  طبق  کههایی  العادهفوق

 مبلغ   دو  این  تفاوت  شود  کمتر  هستند  آن  دریافت   مستحق

 .کرد خواهند دریافت  حقوق تطبیق تفاوت عنوان به را

 گونه  آن  شغل  العاده فوق  و  حقوق  بعدی  افزایش  گونه  هر

 کسر   مذکور  تطبیق  تفاوت  از   کامل  استهالک  تا   مستخدمین

 .شد  خواهد

 مقررات  وضع  تطبیق  منظور  به  تواندمی  دولت   -تبصره

  سایر   یا   تشویقی  ترفیع  سنوات  وها  پایه  امتیازات  به  مربوط

 را  آن معادل است  شدهمی اعمال تاکنون که مشابه  عناوین

  در  خدمت   سوابق  بابت   بازنشسته  و  شاغل  کارکنان  کلیه  به

  اسارت،   سوابق  و  محروم  و  جنگزده  مناطق  بسیج،  جبهه،

 .نماید اعطاء جانبازی و بودن مفقوداالثر

 :مجلس نظر

 .است  پرداخت  قابل بلی،

 در   پرداخت   هماهنگ  نظام  استقرار  منظور  به  -۱۸  ماده 

 و  حقوق  شورای  آن،  اجرای  بر  نظارت  و  دولتی  هایهدستگا 

 استخدامی   و  اداری  امور  سازمان  کل  دبیر  از  مرکز  دستمزد

  و  برنامه  سازمان  رئیس  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  کشور،

 استخدامی   و  اداری  امور  کمیسیون  اعضای  از  نفر  دو  و   بودجه

 وزیر  و  ناظر(  عنوان  به)  اسالمی  شورای  مجلس  انتخاب  به

 در   وزارتخانه  آن  با  مرتبط  موضوع  طرح  صورت  در)  ذیربط

 .شود می  تشکیل شورا(  جلسه دستور

  ، ۲۱  ،۲۰  ،۱۷  ،۱۴  ،۱۰،۱۳  ،۷  ،۴  ،۳  ،۲  ،۱  مواد  -۱۹  ماده 

  سقف  در  ۱/۱/۱۳۷۰  تاریخ  از  آنها   ذیل   هایهتبصر  و  ۲۲

  سال  بودجه   قانون   ۵۰۳۱۴۵  و  ۵۰۳۱۳۷های  ردیف  اعتبار

  و   ذیربط  هایهدستگا   مصوب  اعتبارات  و  کشور  کل  ۱۳۷۰

 الزم  ۱۳۷۱/  ۱/  ۱  تاریخ  از  قانون  این  هایهتبصر  و  مواد  سایر

 .باشدمی االجرا

 شغل   العاده فوق  پرداخت   است  مکلف  دولت  -تبصره

 ۱۳۷۰  سال  در  را  قانون  این  ۴  ماده  موضوع  مستخدمین

  نسبت   و  داده  قرار  بعدی  اولویت   در  پرداختها   سایر  به  نسبت 

 های ردیف  از  باقیمانده  اعتبارات  حدود  در  آن   برقراری  به

 کشور   کل  ۱۳۷۰  سال  بودجه  قانون  ۵۰۳۱۴۵  و  ۵۰۳۱۳۷

 در  مقرر  ترتیب   به  و  تناسب  به   مربوطه  پرسنلی  اعتبارات  و
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 برای   را  حقی  آن  بر  عالوه  نماید،  اقدام  مذکور  ماده

 .نماید نمی ایجاد مشمول مستخدمین

  تصویب  تا  شودمی  داده  اجازه   دولت  به   -۲۰  ماده 

 وضع  تطبیق  احکام   صدور  قانون  این  اجرایی  هاینامهآیین

 موضوع  مزایای   و   حقوق  افزایش  از  قسمتی  مشمول  کارکنان

 محل   از  را  مذکور  کارکنان  فعلی  دریافتی  به  نسبت   قانون  این

 ردیف   اعتبار   و  مربوط  اجرایی  هایهدستگا   پرسنلی  اعتبارات

 و  تأمین  کشور  کل  ۱۳۷۰  سال  بودجه  قانون  ۵۰۳۱۳۷

 .دارد منظور قطعی هزینه به  و پرداخت 

 ماه   سه  ظرف  حداکثر  قانون  این  اجرایی  نامهآیین  - ۲۱  ماده 

 به  و  تهیه  کشور  استخدامی  و   اداری  امور  سازمان   توسط

 .رسیدخواهد  وزیران هیأت تصویب

 .گرددمی لغو قانون این با  مغایر قوانین کلیه -۲۲  ماده 

 تعیین  خصوص  در  انقالب   شورای   مصوب  قانون  -تبصره

 استخدام  قانون  مشمولین  دریافتی   حداکثر  و  حداقل 

 .است  باقی  خود  قوت به دولت  هیأت توسط کشوری 

  تبصره   یک  و  سی  و  ماده  دو  و  بیست   بر  مشتمل  فوق  قانون

  ماه  شهریور  سیزدهم  مورخ   چهارشنبه  روز  علنی   جلسه  در

  تصویب  اسالمی   شورای  مجلس  هفتاد  و  سیصد  و  هزار  یک

 رسیده   نگهبان  شورای  تأیید  به  ۱۳۷۰/  ۶/  ۲۴  تاریخ  در  و

 .است 

 کروبی مهدی -اسالمی   شورای مجلس رئیس

 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت   یی نامه اجران یی آ

ران( ی ئت وز یه  ۱۳۷۰/ ۱۱/ ۸هـ مورخ  ۴۷۳/ت۵۷۳۵۰نامه شماره  ب ی )تصو   

شنهاد  ی بنا به پ  ۱۳۷۰.۱۰.۲۲ران در جلسه مورخ  یأت وزیه

مورخ  / ۴۹۷۱شماره   ادار  ۱۳۷۰.۸.۱۹د  امور  و   یسازمان 

)  یاستخدام ماده  استناد  به  و  نظام   (۲۱کشور  قانون 

دولت  کارکنان  پرداخت  ، ۱۳۷۰.۶.۱۳  مصوب هماهنگ 

اجرانییآ ا  یینامه  در  که  را  مذکور  آیقانون  به نیین  نامه 

 ب نمود:یر تصویزشود به شرحیده می نام "قانون"اختصار  

افزا  -۱ماده   محاسبه  در  قبول  قابل  خدمت  ش ی سنوات 

ن  یباشد که با توجه به قوانیم   یشامل سنوات خدمت  یسنوات

جزو سنوات خدمت  ب قانونیخ تصویو مقررات مربوط تا تار 

اعطا  در  مستخدم  قبول  عناو یه  ی پا  یقابل  مشابه یا  ن 

 شود.یمحاسبه م

ایتخص  -۲ماده   مشمول  مستخدمان  مشاغل  ن یص 

بهنییآ پ  یورود  یها گروه  نامه  جدول  شرح  وست  یبه 

 باشد.یم

بعد ییتغ  -تبصره اصالحات  و  گروه  یرات  و   یها در  فوق 

ورودیتخص گروه  مستخدم  یص  آنان   ی نیبه  مشاغل  که 

 ییت باالی حساسده بوده و ازیچی خاص و پ  یهایژگیو   یدارا

است   دارا یبرخوردار  خارق  یهامهارت  یا  و  العاده  خاص 

کشور   یو استخدام   یشنهاد سازمان امور اداری باشند با پیم

تأ شوراییو  ادار  ی د  تصو  یاستخدام و  یامور  هیبه  أت یب 

 د. یران خواهد رسیوز

ق وضع با  یمستخدمان هنگام تطب  یش سنواتیافزا  - ۳ماده  

توجه به جمع سنوات خدمت قابل قبول مستخدمان ضرب 

  ی ها مستخدمان در گروه  یقوق مبنا ح (  %۳در سه درصد ) 

 ی لیخدمت و مدرک تحص یکه به تناسب سالها   یاستحقاق 

تعلق م آنان  به یشود. کسر سال نیرد محاسبه میگیبه  ز 

ق وضع مورد محاسبه قرار یهنگام تطبخدمت   ی ها نسبت ماه

 رد.یگیم

https://shenasname.ir/
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منظور از حقوق سال قبل مستخدمان مندرج در   -۴ماده  

مستخدم و    ی ن حقوق گروه استحقاق یقانون، آخر(  ۲ماده )

 باشد. یم یو یاعمال شده قبل  یسنوات یها شیافزا

مستخدمان هر   یر رسمیالت غیتحص  یهمطراز  -۵ماده  

به جز در    یاز نظر ارزش استخدام  یلیک از مقاطع تحصی

تع  ی موارد قانون  توسطییکه  باشد  کرده  امور ن  سازمان 

 کشور انجام خواهد شد.  یو استخدام یادار

پ  یمستخدمان   -۶ماده   از  پس  اسالم  ی روزیکه   ی انقالب 

ک و همطراز یماده  (  ۲دار مقامات مذکور در تبصره ) عهده

ا ثابت  ی  یرسمکه مستخدم  یباشند در صورتیا میآن بوده  

پا  از  از مدرک   یان تصدیدولت باشند پس  مقام صرفنظر 

(  ۱۶)  ی ها ب در گروهیبه ترت  ی و شغل مورد تصد  یلیتحص

ک از  یابند و حقوق هر  ییص میتخصجدول حقوق(  ۲۰تا )

 یسنوات  یشها یگروه مربوط و افزا  یآنان بر اساس عدد مبنا

 ن خواهد شد.ییده تعیاعمال گرد یقبل

هستند که طبق ضوابط   یمقامات همطراز مقامات  -۷ماده  

با   همطراز  مربوط،  مقررات  در   یکیو  مندرج  مقامات  از 

مقامات مذکور  ا از حقوقیک شناخته شده  یماده  (  ۲تبصره ) 

شنهاد  یبه پ  یند و همطرازان بعد ینما یا میاستفاده نموده  

تأ و  مربوط  ادارییدستگاه  امور  سازمان  استخدام  ید   ی و 

 ن خواهند شد. ییتعرانیأت وزیب هیکشور و تصو

تطب  -۸ماده   از  ضریپس  وضع،  سنواتیافزاب  یق   ی ش 

شوند یا م یع شهادت نائل شده  یکه به درجه رف  یمستخدمان

 در هر سال خواهد بود. ( %۵پنج درصد )

ها و مؤسسات آموزش  دانشگاه  یأت علمیه  ی اعضا   -تبصره

رف  یعال  درجه  به  نا یکه  شهادت  شده  ی ع  میل  شوند یا 

 باشند. ین ماده میمشمول حکم مندرج در ا

کشور مکلف است   یو استخدام  یسازمان امور ادار  - ۹ماده  

فرم و  ارزش  یها ضوابط  به  مشاغل یمتصد  یابیمربوط  ان 

مشمول قانون   ی هادستگاهه و جهت اجراء بهیرا ته  ی عموم

نما  دستگاهیابالغ  ن   یها د.  مورد یمذکور  در  مکلفند  ز 

آن توسط   یخود که ضوابط کل  یان مشاغل اختصاصی متصد

مربوط را   یاب یارزش  هایفرم شود می نییسازمان مذکور تع

 ه و به مرحله اجراء در آورند.یته

ادار  - ۱۰ماده   امور  استخدام  یسازمان  مکلف   یو  کشور 

( ۴مذکور در تبصره )  یها با دستگاه  یاست پس از هماهنگ 

پیماده   قانون  بهیک  مربوط  مشترک  ضرییتغشنهاد  ب  یر 

و   یقانون استخدام کشور(  ۳۳ع ماده )جدول حقوق موضو

ز یران و نیبگ یش حقوق بازنشستگان و مستمر یزان افزایم

مستخدمان شاغل و بازنشسته حقوق  یحداقل و حداکثرها 

قبل   ینه زندگیو آماده به خدمت را با توجه به شاخص هز

تصو بودجه هر سال جهت  بخشنامه  ابالغ  هیاز  به  أت یب 

 د. ینماشنهادیران پیوز

م  - ۱۱ماده   فوقیحداقل  مستخدمان زان  شغل  العاده 

 وست خواهد بود. یمشمول قانون به شرح جدول پ

مذکور در جدول فوق   ی ر درصدها ییاصالح و تغ  -۱تبصره  

س حقوق ها بر اسا ت ی با توجه به نوع کار وظائف و مسئول

تصد  یشغل   یها گروه  یمبنا همچنیمورد  ن یمستخدمان 

ک ی ماده  (  ۲العاده شغل مقامات موضوع تبصره ) ن فوقییتع

مجر قوه  در  پیقانون  به  اداری ه  امور  سازمان  و   یشنهاد 

حقوق و دستمزد خواهد   یب شورایتصوکشور با   یاستخدام

 بود. 

دستگاهیباالتر  -۲تبصره   مقامات  توانند  یم  یاجرائ  یها ن 

کارکنانفوق شغل  ک  یالعاده  لحاظ  به  که  کار یف یرا  ت 

را ندارند  العاده شغل مندرج در جدولافت فوقیاستحقاق در

 ل دهند.یقانون تقل( ۴مندرج در ماده )( %۵۰تا )

(  ۱موضوع تبصره )  یت و سرپرست یریمشاغل مد  - ۱۲ماده  

مشاغل شامل  قانون  چهار  طرح  یماده  در  که   یهااست 

دستگاه  یبندطبقه استخدام   یها مشاغل  قانون  مشمول 

سای  ی کشور  طرحیا  تأ  یی ها ر  به  شورا ییکه  امور   ید 

م  یاستخدام مدیکشور  مشاغل  عنوان  به  و  یریرسد  ت 

 ا بشود.یشناخته شده  یسرپرست 
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( ۲موضوع تبصره )  یقیو تحق  یمشاغل تخصص  -۱۳ماده  

آن مستلزم    یاست که تصد   ی غلماده چهار قانون شامل مشا

ا باالتر بوده یسانس(  یل )یکارشناس  یلیداشتن مدرک تحص

 ی قیو تحق  یف مربوط انجام وظائف تخصصیو در شرح وظا

باشد. تشخ  ین یبشیپ که استثنائاً   یر مشاغلی ص سا یشده 

ن  مدرکیبدون  به  مشاغل   یلیتحصاز  زمره  در  مذکور 

تحق  یتخصص  م   ی قیو  پیگیقرار  به  دستگاه یرند  شنهاد 

باشد. یکشور م  یو استخدام  یربط با سازمان امور اداریذ

آموزش ن  یمشاغل  مزبور  تبصره  مشاغل یموضوع  شامل  ز 

س جزو یکه تدر  یمشاغل معلمان و مشاغل  یبند طرح طبقه

 شغل باشد خواهد بود. یوظائف اصل

ن ماده یان مشاغل موضوع ایالعاده شغل متصدش فوقیافزا

( %۲۵ست و پنج درصد )یزان حداکثر تا بیبه م((  ۱۲و ماده )

مبنا پ  یحقوق  به  مربوط  ذشنهادیگروه  و ی دستگاه  ربط 

 ن خواهد شد. ی حقوق و دستمزد مع ی ب شورایتصو

فوقییتع  -تبصره برا  یهاالعادهن  فوق  مواد   ی موضوع 

صالح آنان  یه به عهده مراجع ذییمقننه و قضا   یمقامات قوا

 خواهد بود. 

( ۱۳و )(  ۱۲، )(۱۱العاده شغل موضوع مواد )فوق  -۱۴ماده  

ن شده توسط یی تع  ین حداقل و حداکثرهاینامه ب نیی ن آیا

و نحوه انجام    ییحقوق و دستمزد با توجه به کارآ  یشورا

ا مقام مجاز از طرف  ی ن مقام دستگاه  یخدمات با نظر باالتر

 د. ین و پرداخت خواهد گردییتع یو

ادارسازمان    - ۱۵ماده   استخدام  یامور  مکلف   یو  کشور 

مدت   ظرف  حداکثر  تعیاست  به  نسبت  سال  ن ییک 

عموم مشاغل  اقدام    یاستاندارد  استاندارد  د.  ینما قابل 

قانون ن  یها دستگاه ن مدت  یز مکلفند ظرف همی مشمول 

تعی استاندارد مشاغل خاص دستگاه ذ را  ن و جهت ییربط 

ادارییتأ امور  سازمان  به  استخدام  ید  شنهاد یپکشور  یو 

 ند. ینما 

مییتع فوقین  عمومزان  مشاغل  در  کارانه  به   یالعاده 

کشور و در مشاغل   یو استخدام   یشنهاد سازمان امور اداریپ

پ  یاختصاص  دستگاهیبه  تصویذشنهاد  و  شورایربط   ی ب 

 حقوق و دستمزد خواهد بود.

فوق  یهمطراز  -۱۶ماده   و  متصدحقوق  شغل  ان ی العاده 

تحص  یدارا کارشناس  یدکتر  یلی مدرک  )  یو   ارشد 

مشاغل ی لفوق در  که  آن  معادل  و  سانس( 

آموزش   یقاتی تحق،یمطالعات  وظ  یو  می انجام  با  ینما یفه  ند 

العاده ن حقوق و فوقییتع  یبرا  یأت علمیه  یمراتب اعضا

به که   یقانون بر اساس دستورالعمل (  ۸شغل موضوع ماده )

ه و به  یکشور ته  یو استخدام  یشنهاد سازمان امور اداریپ

 رسد خواهد بود.یحقوق و دستمزد م ی ب شورایتصو

تشو  یاعطا   - ۱۷ماده   مشمول    یقیگروه  مستخدمان  به 

( استحقاق (  ۴تبصره  گروه  بر  عالوه  قانون  سه  در   یماده 

( ۲۰ست )یگروه و تا گروه ب(  ۲مجموع حداکثر شامل دو )

ماده   موضوع  ضوابط یجدول  بود.  خواهد  مزبور  قانون  ک 

ز نحوه ی ن ماده و نیبه مشموالن ا  یقی تشو   یها گروه یاعطا 

قانون با توجه (  ۱۷ازات مذکور در تبصره ماده )یامت  یاعطا 

مشموالن تبصره مزبور توسط سازمان امور   یازات قبل یبه امت

خواهد    ها ابالغه و به دستگاهیکشور ته  یو استخدام  یادار

 د. یگرد

تار  -۱۸ماده    یفه مستخدمان یحقوق وظ  ۱۳۷۰.۱.۱خ  یاز 

رف درجه  به  شده  یکه  نائل  شهادت  میع  همانند یا  شوند 

تع شاغل  مییمستخدمان  مستخدمانین  با شود.  مزبور 

مربوط   ی ها مشاغل در گروه  یبند ت ضوابط طرح طبقهی رعا 

) یص  یتخص دو  از  همواره  و  باالتر  (  ۲افته  استفاده  گروه 

افزا از  و  نمود  سنواتیخواهند  شرای رستا   ی ش  به  ط یدن 

استخدام   ۳۰)  ی بازنشستگ  ی عموم زمان  از  خدمت(  سال 

مشابه شاغالن برخوردار خواهند شد و پس از مدت مزبور 

مقررات و ضوابط مربوط به حقوق فه آنان طبقیحقوق وظ

 گردد. ین و پرداخت مییتع یبازنشستگ

جدول حقوق موضوع ماده    یحداکثر عدد مبنا  -۱۹ماده  

 باشد. یجدول م ( ۲۰ست ) یقانون، عدد گروه ب( ۱۶)
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ق وضع مستخدمان با یکه بر اثر تطب  یدر صورت  - ۲۰ماده  

مربوط    یگروه استحقاق  یمقررات قانون مجموع حقوق مبنا

افزا مجموع حقوق العاده شغل آنان از و فوق  یش سنواتیو 

کمتر   ی ن مشابه قبلی ا عناو یعاده شغل  اله و فوقیگروه و پا 

تطب تفاوت  عنوان  تحت  التفاوت  آنان  ی؟؟  به  حقوق  ق 

تع در  و  شده  بازنشستگییپرداخت  حقوق  وظ  ین  فه ی و 

  یناش  یش بعد یرد و هر گونه افزایگیمحاسبه قرار م  یمبنا

ارتقا  افزا  یاز  سنواتیگروه،  فوق  یش  تا و  شغل  العاده 

 د. یوت مزبور کسر خواهد گردالتفااستهالک کامل از مابه

 یاجرا  یمشمول قانون برا   یها ه دستگاهیدر کل  -۲۱ماده  

آ و  دستورالعمل  ییاجرا  ی ها نامهنییقانون  مربوط،   ی ها و 

ادار  یاتهیکم معاون  از  مال  یمتشکل  کل یمد،  ی و  ر 

مدین یکارگز تشکی ،  کل  مدیالت  یر  دارایا  ن  یعناو  یران 

باالتر مربوط،  طبقهن  یمشابه  ن  ی بند مسئول  و  ز یمشاغل 

از شاخهیمعاون هر   ل یحسب مورد تشکیتخصص   ی هاک 

 گردد.یم

افوق  -۲۲ماده   مشمول  مستخدمان  شغل  ن یالعاده 

سال  نییآ در  م  ۱۳۷۰نامه  تاریبه  در  عمل  مورد  خ ی زان 

شغل   العادهفوق  ۱۳۷۱.۱.۱خ  یباشد و از تاریم  ۱۳۷۰.۱.۱

م به  مذکور  پیمستخدمان  جدول  در  مقرر  و  یزان  وست 

 ن و پرداخت خواهد شد. ییآن تع یاصالحات بعد 

قانون  (  ۴۰و )(  ۳۹موضوع مواد )  یهاالعادهفوق   -۲۳ماده  

رات و اصالحات مربوط  ییتا قبل از ابالغ تغ  یاستخدام کشور 

م تار یبه  در  عمل  مورد  پرداخ   ۱۳۷۰.۱.۱خیزان  ت قابل 

 خواهد بود. 

 س جمهورییمعاون اول ر -ی بی حسن حب

 نامه ن یی آ(  ۲ص مشاغل موضوع ماده ) ی جدول تخص

احراز آنها مدرک   یلیط تحصیکه شرا  یمجموعه مشاغل  -

ک یباشد حداقل در گروه  یکل میو س  ییان دوره ابتدای پا 

 ابند. ییص میتخص

مشاغل  - شرا  ی مجموعه  تحصیکه  پا   یلیط  آنها  ان یاحراز 

م متوسطه  کامل  گروه  یدوره  حداقل  ص یتخص  ۳باشد 

 ابند.ییم

مشاغل  - شرا  ی مجموعه  تحصیکه  فوق   یلیط  آنها  احراز 

 ابند. ییص م یتخص  ۵باشد حداقل در گروه یپلم م ید

سانس  ی احراز آنها ل  یل یط تحصیکه شرا  یمجموعه مشاغل  -

 ابند.ییص میتخص ۷باشد حداقل در گروه یم

مشاغل  - شرا  ی مجموعه  تحصیکه  فوق   یلیط  آنها  احراز 

 ابند. ییص م یتخص  ۹باشد حداقل در گروه  یسانس میل

مشاغل  - تحصیکه شرا   یمجموعه  دکترا    یلیط  آنها  احراز 

 ابند. ییص میتخص ۱۰باشد حداقل در گروه یم

 نامه ن یی آ (  ۱۱العاده شغل موضوع ماده ) جدول حداقل فوق 

آن در    ی که گروه ورود   یالعاده شغل مشاغلفوقحداقل    -

پنجاه (  %۵۰باشد )یک میک قانون  یجدول موضوع ماده  

 درصد.

آن در    ی که گروه ورود   یالعاده شغل مشاغلحداقل فوق  -

پنجاه و (  %۵۵باشد )یک قانون سه میجدول موضوع ماده  

 پنج درصد.

آن در    ی که گروه ورود   یالعاده شغل مشاغلحداقل فوق  -

شصت (  %۶۰باشد )یک قانون پنج می جدول موضوع ماده  

 درصد.

آن در    ی که گروه ورود   یالعاده شغل مشاغلحداقل فوق  -

هشتاد (  %۸۰باشد )یک قانون هفت میجدول موضوع ماده  

 درصد.

آن در    ی که گروه ورود   یالعاده شغل مشاغلحداقل فوق  -

ماده   م ی جدول موضوع  نه  قانون  هشتاد  (  %۸۰باشد )یک 

 درصد.

آن در    ی که گروه ورود   یالعاده شغل مشاغلحداقل فوق  -

ماده   موضوع  می جدول  ده  قانون  )یک  صد (  %۱۰۰باشد 

 درصد.



 مشاغل  بندی طبقه  طرح آئین نامه اجرایی

( کشور   استخدامی   و  اداری   امور   سازمان   ۱۱/۱۳۷۰/ ۱۵  مورخ  د /۶۹۱۲  شماره  بخشنامه )  

همزمان با ایام مبارک دهه فجر و متعاقب تصویب و ابالغ 

کارکنان  آیین پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  اجرایی  نامه 

آیین پیوست  به  طرحدولت،  اجرایی  طبقهنامه  بندی های 

های مشاغل به ضمیمه فهرست تخصیص مشاغل به گروه 

حقوق قانون مذکور، فرم کارگزینی که در ارتباط با    جدول

مفاد قانون تنظیم شده است و جدول نحوه افزایش سنواتی 

می ارسال  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  گردد. کارکنان 

آیین مفاد  به  توجه  با  است  قانون خواهشمند  اجرایی  نامه 

آیین و  اجرایی طرحمذکور  بندی مشاغل و  های طبقهنامه 

ه و رعایت موارد زیر نسبت به صدور احکام جدول ضمیم

 اقدام فرمایند. ۱/۱/۱۳۷۰تطبیق وضع کارکنان از تاریخ 

نامه اجرایی در تعیین گروه کارکنان ضوابط مندرج در آیین

بندی مشاغل و دستورالعمل نحوه احتساب  های طبقهطرح

های مذکور تجربه و سایر ضوابط اعالم شده در اجرای طرح

 رار گیرد.مورد توجه ق

( ت ۷۰- ۱۱)  ۳۲-نمونه فرم جدید کارگزینی به نشانه »ع

گردد. ا« سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال می

گردد. فرم با ابالغ آن، فرم کارگزینی قبلی منسوخ اعالم می

در   کارگزینی  پیش  ۷جدید  مستخدم، نسخه  نویس، 

کشور،   استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  کارگزینی، 

 شود. ابداری آمار پرسنلی و واحد مربوط تنظیم میحس

هر یک از جداول مربوط به نحوه محاسبه افزایش سنواتی 

فقط برای یک مقطع تحصیلی تنظیم شده است؛ لکن در 

صورتی که مستخدمین در مدت خدمت مدارک تحصیلی 

افزایش سنواتی آنان به نسبت  باید  متفاوتی داشته باشند 

ا یک  هر  در  خدمت  مقاطع مدت  به  مربوطه  جداول  ز 

سنواتی  افزایش  عنوان  به  آن  نتیجه  و  محاسبه  تحصیلی 

 ۱۰کارکنان منظور گردد. به عنوان مثال اگر مستخدمی با 

سال آن را با   ۵سال آن را با مدرک دیپلم و    ۵سال خدمت  

مدرک فوق دیپلم طی نموده باشد، افزایش سنواتی چنین 

به    ۵مستخدمی   مربوط  جدول  در  و  سال  سال    ۵دیپلم 

مربوط به فوق دیپلم محاسبه و سپس جمع آن در حکم 

 منظور گردد.

 ۳۹های موضوع مواد  العادهالعاده شغل کارکنان و فوقفوق

ماه    ۴۰و   اسفند  ارقام  اساس  تطبیق   ۱۳۶۹بر  در مرحله 

 باشد. وضع قابل پرداخت می

ماه به نسبت  افزایش سنواتی، کسر سال  های  در محاسبه 

 بر اساس افزایش سنواتی مربوط محاسبه گردد. خدمت و 

نامه اجرایی و های شغلی که بر اساس مفاد آیینشرح رشته

طرح طبقهضوابط  است،  های  شده  اصالح  مشاغل  بندی 

 متعاقباً ارسال خواهد شد.

ماده  کمیته موضوع  نظام آیین  ۲۱های  قانون  اجرایی  نامه 

 خواهند بود. هماهنگ مسئول حسن اجرای قانون 

این سازمان آماده همکاری الزم خواهد بود و کارشناسان  

راهنمایی لزوم  صورت  در  عمل مربوطه  به  را  الزم  های 

 خواهند آورد.

 فصل اول: کلیات و تعاریف 

آیین  -۱ماده   این  ضوابط  اساس  بر  که  نامه مشاغلی 

میطبقه مشاغلی  بندی  در شوند  مورد  حسب  که  است 

ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری به وزارتخانه

شرکت  در  و  سازمانی  ثابت  پست  تابع عنوان  دولتی  های 

شرکت  استخدامی  شغل مقررات  عنوان  به  دولتی  های 

مستمر شناخته شده است. پست ها و مشاغلی که جنبه 

تخدامی استمرار ندارد و یا از طرف سازمان امور اداری و اس

بشود،  یا  شده  شناخته  کارگری  مشاغل  بعنوان  کشور 

 مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.



  |قوانین و مقررات اداری و استخدامی  ۴۵۱

 
رشته شغلی عبارت از چند طبقه شغلی است که   -۲ماده  

از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری  

باشد. طبقه ها دارای درجات مختلف میوظایف و مسئولیت 

ترین سطح آن رشته شغلی از لحاظ اهمیت پایینیک هر  

 شود. رشته شغلی محسوب می

به   -۳ماده   که  است  از شرحی  عبارت  شرح رشته شغلی 

ها و تعیین شرایط منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیت 

شود و حاوی احراز مشاغل قابل تخصیص به آن تهیه می

نمونه تعریف،  مسئولیت عنوان،  و  وظایف  از  حای  داقل  ها، 

شرایط احراز و همچنین تاریخ تصویب و شماره آن مشاغل 

 باشد. است، می

وزارتخانه  -تبصره شرکت مشاغل  و  مؤسسات  و  های ها 

نامه هستند، وقتی  دولتی که قانوناً مکلف به اجرای این آیین

می شناخته  رسمیت  آنها  به  شغلی  رشته  شرح  که  شوند 

تخدامی تأیید حسب مورد از طرف سازمان امور اداری و اس 

های حقوقی به تصویب و از نظر تشخیص طبقات آن به گروه

 شورای امور اداری و استخدامی کشور برسد.

رشته  -۴ماده   شرح  از مجموعه  است  عبارت  شغلی  های 

این آیین   ۳کلیه شرح مشاغلی که به ترتیب مندرج در ماده  

نامه و تبصره ذیل آن حسب مورد به تأیید و تصویب رسیده 

 بصورت ضمیمه جزء الیتجزای این آیین نامه می باشد.و 

 نامه عبارت است از: تخصیص از نظر این آیین - ۵ماده  

 قرار دادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط  -الف

گروه  -ب از  یکی  در  شغلی  طبقه  دادن  جدول  قرار  های 

ماده   موضوع  پرداخت   ۱حقوق  هماهنگ  نظام  قانون 

 کارکنان دولت

ابتدایی،  برابری    -۶ماده   آموزش  نظام  تحصیلی  مقاطع 

متوسطه و عالی کشور با آنچه در شرایط احراز رشته های 

شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل آمده است بر اساس  

 اعالم نظر مراجع ذیصالح به شرح زیر خواهد بود:

پایان تحصیالت ششم ابتدایی در نظام قدیم معادل پایان   -

 جدید. تحصیالت دوره ابتدایی در نظام

پایان    - معادل  عمومی  تعلیمات  دوره  تحصیالت  پایان 

 تحصیالت دوره ابتدایی 

پایان تحصیالت دوره اول متوسطه در نظام قدیم معادل   -

 پایان تحصیالت دوره راهنمایی تحصیلی در نظام جدید 

پایان تحصیالت دوره آموزش عمومی بزرگساالن معادل   -

 ی پایان تحصیالت دوره راهنمایی تحصیل

پایان تحصیالت دوره کامل متوسطه در نظام قدیم معادل    -

پایان تحصیالت دوره چهار ساله آموزش متوسطه در نظام 

 جدید 

معادل    - قدیم  نظام  در  فوق دیپلم  پایان تحصیالت دوره 

 پایان تحصیالت دوره کاردانی در نظام جدید 

پایان تحصیالت دوره لیسانس در نظام قدیم معادل پایان   -

 الت دوره کارشناسی در نظام جدید تحصی

پایان تحصیالت دوره فوق لیسانس در نظام قدیم معادل    -

 پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد در نظام جدید

 فصل دوم : مقررات 

قانون نظام   ۳و ماده    ۱ماده    ۱در اجرای تبصره    -۷ماده  

وزارتخانه مشاغل  دولت  کارکنان  پرداخت  و  هماهنگ  ها 

بندی و طبقات آنها به های دولتی طبقهکت مؤسسات و شر

آیین این  ضمیمه  فهرست  گروهشرح  به  جدول نامه  های 

ماده   موضوع  می  ۱حقوق  تخصیص  مذکور  یابد. قانون 

شرکت  مشاغل  سایر  این تخصیص  در  که  دولتی  های 

فهرست منظور نشده است موکول به ارسال پیشنهاد الزم 

ا سازمان  تایید  و  ذیربط  شرکت  طرف  و از  اداری  مور 

 باشد.استخدامی کشور می

های شغلی برای عناوینی که در مجموع شرح رشته  - ۸ماده  

رسد، عنوان رسمی مشاغل است و هر شغل به تصویب می

شرکت  و  موسسات  و  این وزارتخانه  مشمول  دولتی  های 



 شناسنامه قانون|  ۴۵۲

از تخصیص پست سازمانی یا شغل   پس  موظفند   نامهآیین

کلیه در  شغلی،  طبقات  به  کارگزینی   مستمر  احکام 

آنان   به  مربوط  بودجه  اوراق  و  مالی  اسناد  مستخدمین، 

 منحصراً عناوین مزبور را به کار برند. 

طبقه  -تبصره نظر  از  که  مزبور  عناوین  از  بندی،  استفاده 

ها  العاده شغل و سایر فوق العادهتعیین گروه حقوقی، فوق

می تعیین  مستخدمین  تصدی  مورد  مشاغل  شود،  برای 

  مستمر  شغل  یا  سازمانی  ثابت   پست   عناوین   از  استفاده   مانع

 . بود نخواهد( مورد  حسب )

تاریخ    -۹ماده   مشاغل   ۱/۱/۱۳۷۰از  کلیه  احراز  شرایط 

طبقهرسته طرح  مشاغل های  استثنای  به  مشاغل  بندی 

داده فرابری  دارندگان رسته  )صرفاً  هنرمندان  طرح  و  ها 

، رسته فرابری    ۱/۲و    ۱/۱درجات هنری( به شرح جداول  

و   ۲/۱ها و فناوری اطالعات به ترتیب به شرح جداول  داده

طر  ۲/۲ طبقهو  از ح  هنرمندان  مشاغل  ارزشیابی  و  بندی 

، زمان اجرایی شدن آیین نامه، به شرح جداول  ۱۳۷۰تاریخ  

، حسب زمان اجرا، با اصالحات و تغییرات   ۳/۳و    ۲/ ۳،  ۳/۱

 آمده است.

کلیه   - ۱/۱جدول   تجربی  و  تحصیلی  احراز  شرایط 

طبقهرسته طرح  رسته های  استثنای  به  مشاغل  بندی 

ت و طرح هنرمندان )صرفاً دارندگان درجات  فناوری اطالعا

 هنری( 

کلیه   - ۱/۲جدول   تجربی  و  تحصیلی  احراز  شرایط 

طبقهرسته طرح  رسته های  استثنای  به  مشاغل  بندی 

فناوری اطالعات و طرح هنرمندان )صرفاً دارندگان درجات  

 هنری( 

مستخدمین   - ۱۰ماده   تصدی  مورد  مشاغل  تخصیص 

های مربوط  ات شغلی و گروهمشمول این آیین نامه به طبق

با توجه به شغل مورد تصدی، مدارک و سنوات تجربی بر 

جدول حقوق   ۱۱اساس فهرست تخصیص ضمیمه تا گروه  

باشد. آیین نامه اجرایی قانون می  ۱۲با کمیته موضوع ماده  

و باالتر عالوه بر رعایت مراتب    ۱۲تخصیص به گروه های  

ابط طرح های امتیازی فوق ، مستلزم ارزشیابی بر اساس ضو 

 مربوط خواهد بود. 

طر  -۱تبصره   ضوابط  اساس  بر  که  های حمستخدمینی 

بندی مشاغل مصوب و مورد تأیید سازمان امور اداری طبقه

تاریخ   تا  کشور  استخدامی  طبقات ۱/۱۳۷۰/ ۱و  در   ،

اند و به موجب  های شغلی مورد تصدی تخصیص یافتهرشته

یط برای تخصیص در اولین نامه واجد شراضوابط این آیین

رشته نمیطبقه  مذکور  شغلی  یک  های  طبقه  در  باشند، 

رشته شغلی مربوط تخصیص یافته و گروه استحقاقی آنان  

 نامه تعیین خواهد شد. این آیین ۹با توجه به ماده 

طرح  -۲تبصره   ضوابط  اساس  بر  که  های مستخدمینی 

هماه نظام  قانون  اجرای  از  قبل  عمل  مورد  نگ امتیازی 

پرداخت کارکنان دولت، حد نصاب امتیاز الزم جهت ارتقاء 

قانون    ۳۲جدول موضوع ماده    ۱۲و    ۱۱،  ۱۰های  به گروه

نموده کسب  را  کشوری  تطبیق  استخدام  مرحله  در  اند، 

در  ۱/۱/۱۳۷۰) مندرج  تجربی  سنوات  احراز  صورت  در   )

توانند  نامه میاین آیین  ۹جداول شرایط احراز موضوع ماده  

 ۱۲های  مدارک تحصیلی مربوط به ترتیب در گروهحسب  

جدول حقوق تخصیص یابند. چنانچه مشمولین این   ۱۶الی  

تبصره در تاریخ تطبیق وضع بر اساس جداول شرایط احراز 

سنوات تجربی الزم را نداشته باشند، پس از حصول سنوات  

به  ارزشیابی  بدون  احراز  در جدول شرایط  مندرج  تجربی 

 ط ارتقاء خواهند یافت. های مربو گروه

دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر که   -۳تبصره  

تصدی مشاغل مدیریت یا کارشناسی و یا همتراز آن را به 

عهده دارند در صورتی که حداقل دو سوم یا یک دوم کل  

با مدرک تحصیلی   ۷تجارب آنان بر اساس جدول شماره  

ه طی شده باشد،  حداقل لیسانس و در زمینه مربوط یا مشاب

توانند به شرح جدول ذیل به معاف از سیستم امتیازی می

 جدول حقوق ارتقاء یابند. ۱۵الی  ۱۲های گروه
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ارتقای گروه دارندگان مدرک تحصیلی   -۷جدول   شرایط 

 ۱۲های  لیسانس و باالتر معاف از سیستم امتیازی در گروه

 ۱۵الی 

نظر تشکیالتی متصدیان مشاغل سرپرستی که از    -۴تبصره  

یا  و  دارند  سرپرستی  کارشناس  نفر  یک  حداقل  کار  بر 

رشته از  یکی  در  آنان  تصدی  مورد  شغلی مشاغل  های 

ادارت  کارشناسی قابل تخصیص باشد و همچنین رؤسای 

شهرستان در  شرایط مستقل  بودن  دارا  صورت  در  ها 

می الزم،  تجربی  و  طرح تحصیلی  ضوابط  اساس  بر  توانند 

و باالتر   ۱۲های  ل تخصصی و تحقیقی به گروهارزیابی مشاغ

 جدول ارتقاء یابند.

ادامه خدمت، انتصاب یا ارتقاء گروه مستخدمینی   -۵تبصره  

تاریخ   تا  در   ۱/۱/۱۳۷۱که  مربوط  مقررات  اساس  بر 

اند و بر اساس ضوابط های شغلی ذیربط تخصیص یافتهرشته

آیین مربوط این  شغلی  رشته  احراز  شرایط  واجد  امه 

آییننمی این  مقررات  سایر  رعایت  با  بالمانع  باشند،  نامه 

 باشد.می

با دارندگان مدارک تحصیلی کمتر از پایان دوره   -۶تبصره  

نامه در یکی ابتدایی یا قدیمه که تا تاریخ اجرای این آیین

های شغلی مربوط اشتغال  از مشاغل قابل تخصیص به رشته

ت داشته مدارک  دارندگان  همانند  دوره اند،  پایان  حصیلی 

 ابتدایی در جدول عمومی شرایط احراز رفتار خواهد شد.

ارتقای گروه مستخدمینی که سقف رشته شغلی   -۷تبصره  

از   استفاده  اجازه  آنان  تصدی  مورد  گروه   ۷تا    ۵مشاغل 

دهد، منوط تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنان را نمی

 باشد.به انتصاب آنان به مشاغل دیگر می

توسط   -۱۱ماده   کارشناسی  و  کاردانی  مشاغل  تصدی 

مستخدمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و 

تصدی مشاغل کارشناسی توسط مستخدمین دارای مدرک 

تحصیلی فوق دیپلم با داشتن سوابق تجربی و سایر شرایط 

های شغلی، مستلزم موفقیت در احراز مندرج در شرح رشته

بخش  »موضوع  مربوط  شماره  آزمون  مورخ ۲۸۷۰نامه  /ق 

و  ۱۳۶۴/ ۲۸/۸ کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان   »

 باشد. اصالحات بعدی آن می

های شغلی کاردانی استفاده مستخدمین از رشته  -۱تبصره  

مستلزم وجود پست سازمانی یا شغل مستمر تحت عنوان  

کاردان در تشکیالت مصوب دستگاه و انتصاب مستخدم به 

 اهد بود.مشاغل مزبور خو

دارندگان    -۲تبصره   توسط  کارشناسی  مشاغل  تصدی 

شرایط  بر  عالوه  متوسطه  کامل  دیپلم  تحصیلی  مدارک 

شماره   بخشنامه  در  مورخ  ۲۸۷۰مندرج  ، ۱۳۶۴/ ۲۸/۸/ق 

رشته در  سال  دو  تصدی  در مستلزم  کاردانی  شغلی  های 

 باشد. زمینه مربوط ی

آیین  - ۱۲ماده   این  مفاد  اجرای  منظور  دربه  کلیه   نامه 

کمیتهدستگاه آن،  مشمول  کمیته های  عنوان  تحت  ای 

بینی شده بندی مشاغل با ترکیب پیشاجرایی طرح طبقه

نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت آیین  ۲۱در ماده  

می تشکیل  دولت  این  کارکنان  به  محوله  وظایف  گردد. 

بینی مذکور پیش  ۲۱کمیته عالوه بر وظایفی که در ماده  

بود که در بخشامه شماره گردی ده، همان وظایفی خواهد 

مورخ  ۱۸۱۵ و   ۶/۱۳۶۹/ ۳۱/ق  اداری  امور  سازمان 

بینی شده است. سازمان مذکور در استخدامی کشور پیش

در  خود  نمایندگان  معرفی  به  نسبت  ضرورت  صورت 

 های مزبور اقدام خواهد نمود. کمیته

دستگاه آیینکمیته  این  مشمول  دارای های  که   نامه 

توانند وظایف باشند در صورت لزوم میواحدهای استانی می

های فرعی تفویض نمایند.  مربوط به اجرای آن را به کمیته

در هر حال مسئولیت صحت و سقم تصمیمات متخده به 

 عهده کمیته اصلی خواهد بود.

مورخ  جلسه  در  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  شورای 

کلیه    ۱۳۸۴/ ۲۵/۷ در  نمود،  و  وزارتخانهموافقت  ها 

های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دستگاه
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کارکنان دولت که در سطح استان واحدهای سازمانی تحت  

های  عناوین سازمان یا اداره کل تحت پوشش دارند، کمیته

بندی مشاغل اصلی، موضوع این ماده و  اجرایی طرح طبقه

اعضای مشروحه ذیل در واحدهای مورد اشاره،   با ترکیب 

 تشکیل گردد:

 معاون اداری و مالی یا عناوین مشابه  -

 باالترین مقام کارگزینی یا عناوین مشابه  -

 باالترین مسئول آموزش یا عناوین مشابه  -

 نماینده واحد مربوطه -

یا مدیر کل   - از طرف رییس سازمان  نفر کارشناس  یک 

 مربوطه 

از مشاغل های آموزشی و کارآموزی مورد نیدوره  - ۱۳ماده  

طرح طبقهمختلف  موارد های  چارچوب  در  مشاغل  بندی 

رستهپیش در  شده  به بینی  و  تعیین  طرح  مختلف  های 

 مرحله اجرا درخواهد آمد.

نحوه محاسبه تجربه قابل قبول  ۱/۷۰/ ۱از تاریخ  - ۱۴ماده  

مندرج در شرایط احراز رشته های شغلی بر اساس ضوابط 

 ذیل خواهد بود: 

ت  -الف از  غیر مراد  یا  و  دولتی  از خدمات  آن بخش  جربه 

مستخدم   مهارت  افزایش  که سبب  است  مستخدم  دولتی 

 می گردد.

تجربه مربوط عبارت از آن قسمت از خدمات مستخدم   -ب

 است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد. 

مستخدم  -ج از خدمات  بخش  آن  از  عبارت  مشابه  تجربه 

صدی او باشد )مانند تجربه  است که در زمینه شغل مورد ت

برای  کارپردازی  تجربه   ، بهیاری  برای  بهیاری  کمک 

موضوع  کمیته  بعهده  مشابه  تجربه  تشخیص   ) انبارداری 

 آئین نامه خواهد بود.  ۱۲ماده 

با توجه به تعاریف مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ضابطه    -د

مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول جمع ردیف های 

 خواهد بود: زیر

کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد   -۱

 تصدی 

کلیه خدمات انتجام شده در رشته های مشابه با شغل    -۲

 مورد تصدی 

 های یک و دواز بقیه خدمات معادل جمع ردیف -۳

توضیح : در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم 

 قابل احتساب خواهد بود. 

ب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول نحوه احتسا  -هـ

تحصیلی  مدرک  تصدی  مورد  شغل  با  ارتباط  در  خدمت 

گروه به  ارتقاء  نمایند جهت  ارائه  به   ۹های  باالتر  باالتر  و 

 باشد:شرح زیر می

با مدرک تحصیلی   -۱ کل سوابق تجربی مربوط و مشابه 

 لیسانس مربوط و باالتر

لیسانس مربوط یک دوم پس از اخذ مدرک تحصیلی    -۲

فوق  تحصیلی  مدرک  با  مشابه  و  مربوط  سوابق طی شده 

 دیپلم قابل احتساب است. 

پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم   -۳

سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم 

 قابل احتساب است

از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس    -۴

 حتساب خواهد بود. قابل ا

پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی    -۵

 شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است. 

مستخدمینی که حسب مدارک تحصیلی مربوط در گروه   -و

مدرک  ارائه  صورت  در  اند  یافته  تخصیص  استحقاقی 

ل تحصیلی باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدی ، در هر حا 

 تنزل گروه نخواهند یافت.
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به   -ز توجه  با  مستخدمین  عمومی  وظیفه  خدمت  مدت 

موارد  از  یک  هر  تناسب جزو  به  ج  و  بندهای ب  تعاریف 

 مندرج در بند )د( قابل احتساب است. 

برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه مدارک زیر   -ح

 الزامی است :

تمرار، خاتمه و گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، اس  -۱

 تصدی   عنوان شغل مورد

ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر    -۲

 و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه

گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از   -۳

 مراجع ذیربط. 

:در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین  توضیح 

تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد  فقط آن قمست از

 تصدی او باشد مالک محاسبه خواهد بود. 

 در حال تکمیل... 

 




