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( قانون  ۲های اجرایی موضوع مادۀ ) دستگاه درخواست آمار ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت در  

 رسانی به ایثارگران جامع خدمات 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1400/ 0۷/ 0۶مورخ    ۳4۷۸۲)بخشنامه شماره  

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( ۲های اجرایی مشمول ماده )به کلیه دستگاه

دستورالعمل مشترک ابالغی به  و    کل کشور  1400قانون بودجه سال  (  ۲0با توجه به مفاد بند )د( تبصره )  

های ، مقتضی است دستگاهازمان برنامه و بودجه کشوراین سازمان و س  1۹/0۳/1400تاریخ    1۳۷۵۸شماره  

کلیه مشمولین دستور آمار  به اجرایی  تاکنون  مذکور  از محل دستورالعمل  افرادیکه  از  )اعم  یاد شده  العمل 

نشده یا صورت نپذیرفته اند و یا فرایند تبدیل وضعیت آنها هنوز تکمیل  استخدام رسمی تبدیل وضعیت یافته 

 به این سازمان ارسال نمایند. ۲0/0۷/1400است( را طبق جدول زیر حداکثر تا تاریخ 

 ایثارگران مشمول کل نوع تبدیل وضعیت 
درصد ایثارگران به  

 کل

       از رسمی آزمایشی به رسمی

       پیمانی به رسمی از 

       از قرارداد کارمعین به رسمی 

       قرارداد کارگری به رسمی از 

       از شرکتی به رسمی 

       از طرحی به رسمی

( ۲ماده )( ۳مشمولین تبصره ذیل بند )

 الذکر دستورالعمل فوق
      

 

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/news/7425-budjet1400
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 های اجرایی و ادارات در محل کار کارمندان دستگاه لغو دورکاری و لزوم حضور منظم و کامل  

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1400/ ۷/ ۲۷مورخ    ۳۹1۵۸)بخشنامه شماره  

 قانون مدیریت بحران )به استثنای نیروهای مسلح(( ۲های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به کلیه دستگاه

 ۷/1400/ ۲4ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ  از مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد    ۳در اجرای بند  

مصوبات   ۶جمهور( و بند  رئیس دفتر محترم رئیس  ۲۵/۷/1400مورخ    ۷۸۵۸1ابالغ شده طی نامه شماره  )

شماره   نامه  طی  شده  )ابالغ  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  سومین  و  مورخ    114۸۳۳بیست 

 گردد:ارد زیر برای اجرا ابالغ میوزارت کشور( مو  ۲۵/۷/1400

  ۳۷4۸۹۹بخشنامه شماره  با توجه به بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا،    -1

شود. لذا ضروری است همه  االجرا اعالم میاز تاریخ ابالغ این بخشنامه موقوف  این سازمان  ۲۷/۸/1۳۹۹مورخ  

 های اجرایی و ادارات در محل کار خود حضور منظم داشته باشند.کارمندان دستگاه

مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ   4های اجرایی کماکان مطابق بند  ساعت کار روزانه کارمندان دستگاه  -۲

مورخ   ۹۹۷۷۸بخشنامه شماره  (  ۳ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با در نظر گرفتن مفاد بند )  ۳/۳/1۳۹۹

 باشد. می 14:۳0تا  ۷:۳0از ساعت  این سازمان ۷/۳/1۳۹۹

های اجرایی و ادارات، ملزم به پیگیری توجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون در کشور، تمام دستگاهبا    -۳

ایشان می امر واکسیناسیون کارمندان خود و خانواده  راستای تحقق  جدی  نیز مکلفند در  باشند. کارمندان 

 سازی جمعی، در دریافت واکسن کرونا اهتمام الزم را مبذول دارند.ایمنی 

اند در ها از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننمودهماه، دستگاهروز شنبه اول آباناز    -4

یابند محل کار جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می

( 1د( مطابق جزء )الف( بند )بار تشخیص داده شو)به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان 

تاریخ   به  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  سومین  و  سی  شماره  و    ۲۵/۵/1۳۹۹مصوبات  بخشنامه 

 این سازمان اقدام نمایند. ۵/۶/1۳۹۹مورخ  ۲۹0۸۲۳

گذاری  های بهداشتی )استفاده از ماسک و فاصله های ویروس کرونا، رعایت پروتکل با توجه به تنوع سویه  -۵

 اجتماعی(، کماکان برای تمام کارمندان الزامی است و این بخشنامه نباید تلقی به عادی انگاری شرایط شود. 

 کشور جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی معاون رییس  - میثم لطیفی

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/morakhasi/7550-کاهش-حضور-قرمز-نارنجی
https://shenasname.ir/morakhasi/7550-کاهش-حضور-قرمز-نارنجی
https://shenasname.ir/morakhasi/6707-لغو-دورکاری-ساعت-کاری
https://shenasname.ir/morakhasi/6707-لغو-دورکاری-ساعت-کاری
https://shenasname.ir/behdasht/7160-290823
https://shenasname.ir/behdasht/7160-290823


                  6                                                                                           گردآوری: رسول رضایی                                                         

 

 التدریس، امریه، شرکتی و طرحی پاره وقت، قراردادی حق /ثبت اطالعات نیروهای ساعتی 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1400/ 0۸/ ۲4مورخ    44۸۶۶)بخشنامه شماره  

 به همه دستگاه های اجرایی کشور

ر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی که به طوبا توجه به لزوم بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه

های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قالب نیروهای شرکتی در  ذیربط بکارگیری شده و یا توسط شرکت 

های اجرایی )اعم از مشمول و غیرمشمول کنند، مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی فعالیت می دستگاه

وقت«، »نیروهای حق التدریس«، »نیروهای  پاره/قانون مدیریت خدمات کشوری( اطالعات »نیروهای ساعتی

های تامین نیروی انسانی«، »نیروهای مشمول طرح  امریه«، »نیروهای شرکتی بکارگیری شده در قالب شرکت

های های مربوط به طرح عمرانی« و »نیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در فعالیت عمرانی شاغل در فعالیت 

ثر تا پایان آذرماه سال جاری، در پایگاه اطالعاتی مربوط این نیروها به آدرس جاری دستگاه اجرایی« را حداک

http://aro.gov.ir نیروهای اطالعات  بروزآوری  و  »ثبت  قسمت  در  الکترونیکی،  خدمات  بخش  )در   ،

 التدریس، امریه، شرکتی و طرحی«( ثبت و بروزرسانی نمایند.پاره وقت، قراردادی حق /ساعتی

« قانون بودجه سال ۲0رغم تکلیف قانونی مقرر در بند »الف« تبصره » سازد، علیان می همچنین خاطر نش

های این سازمان و سازمان برنامه و بودجه ( ضوابط اجرایی این قانون و نیز پیگیری4( ماده )۲جاری و بند ) 

از دستگاه برخی  بروزآوکشور، اطالعات کارکنان  و  ثبت  پاکنا  زیرسامانه  اجرایی در  لذا های  ری نشده است. 

های اجرایی، اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین )مشخص(، کارگری مقتضی است کلیه دستگاه

و کارکنان حوزه سالمت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان خود را تا  

ن نظام اداری )پاکنا( ثبت و بروزآوری نمایند. الزم به ذکر  پایان مهلت زمانی یاد شده در پایگاه اطالعات کارکنا

جمهور نیز، موضوع یاد شده معاون اول محترم رییس   ۳0/0۶/1400مورخ    ۶۸۹۳۹است در بخشنامه شماره  

 مورد تاکید قرار گرفته است.

ی ناشی از  بدیهی است، مسئولیت ثبت و بروزآوری به موقع و صحت اطالعات ثبت شده و همچنین پیامدها

 عدم ثبت و بروزرسانی اطالعات مذکور بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی
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های  اصالح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه 

 اجرایی 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1400/ ۹/ ۶مورخ    4۷۸۵۷)بخشنامه شماره  

 های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریبخشنامه به کلیه دستگاه

دستورالعمل نحوه برگزاری  با اصالح    1۷/0۸/1400شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  

مورخ   ۲4۵10)موضوع بخشنامه شماره    های اجراییامتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه

 به شرح ذیل موافقت نمود:( 10/0۵/1400

 گردد:ه برابر« اصالح و تبصره ذیل به این ماده اضافه می عبارت »دو برابر« به »س( 1۳در ماده )  -1

در صورت درخواست دستگاه اجرایی و موافقت سازمان، معرفی افراد برای مصاحبه استخدامی تا پنج برابر »

 پذیر خواهد بود.«ظرفیت استخدامی، مشروط بر اینکه در زمان ثبت نام به داوطلبان اطالع رسانی گردد، امکان

 گردد.عبارت »سه ماه پس از« به قبل از عبارت »آخرین روز ثبت نام« اضافه می ( ۲۳ده ) در ما -۲

 به شرح ذیل اصالح گردد:( 1۹ماده )( 1تبصره ) -۳

در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی ظرف مهلت مقرر، قبل از صدور   -1»تبصره  

تواند شش ماه پس از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می حکم کارگزینی و یا خروج از خدمت آنان تا  

با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل و محل 

 مورد تقاضا اقدام نماید.«

 گردد.مراتب جهت اجرا ابالغ می 

 معاون سرمایه انسانی -حسین عرب اسدی

 

های استخدامی  نخبگان از ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه در زمان شرکت در آزمون معافیت  

 های اجرایی دستگاه 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1400/ ۹/ ۶مورخ    4۷۸۵۶)بخشنامه شماره  

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۵های اجرایی مشمول ماده بخشنامه به کلیه دستگاه

با ضوابط جذب و استخدام نخبگان   1۷/0۸/1400مایه انسانی در جلسه مورخ  شورای توسعه مدیریت و سر

 قانون مدیریت خدمات کشوری (  ۵های اجرایی موضوع ماده ) های استخدامی دستگاهجهت شرکت در آزمون

 به شرح ذیل موافقت نمود:

انقالب فرهنگی،   0۵/0۵/1400دش مورخ  /۶۷۹۵/1400مصوبه شماره  (  ۸با عنایت به ماده )" شورای عالی 

دانش آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگانی که پروژه تحقیقاتی 

https://shenasname.ir/estekhdam/24301-دستورالعمل-آزمون-استخدامی-۱۴۰۰
https://shenasname.ir/estekhdam/24301-دستورالعمل-آزمون-استخدامی-۱۴۰۰
https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری
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های برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش  استعدادجایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و  

های های استخدامی دستگاهتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزموناند، مینظامی خود را طی نموده

 قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند.( ۵اجرایی موضوع ماده )

ماه( پس از تاریخ   1۲در آزمون استخدامی، حداکثر تا یک سال ) این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن  

برگزاری آزمون، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرایی استخدام کننده اقدام نمایند. در 

صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف  

تلقی گردید لم یکن  آنها کان  به کارگیری  و  استخدام  آزمون مربوطه،  نهایی در  قبولی  ه و حتی در صورت 

شود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین  می

 ."باشد شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می

 گردد.ابالغ می   مراتب جهت اجرا

 معاون سرمایه انسانی -حسین عرب اسدی

 

 بخشنامه تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا در آذرماه از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا( 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1400/ ۹/ ۹مورخ    4۸۵۷۹)بخشنامه شماره  

تمامی دستگاه به  و  بخشنامه  اجرایی که حقوق  بودجه عمومی دولت  های  از محل  را  کارکنان خود  مزایای 

 کنند)عمومی، متفرقه و اختصاصی( پرداخت می

مورخ   ۶۸۹۳۹کل کشور و پیرو بخشنامه شماره    1400( قانون بودجه سال  ۲0در اجرای بند )الف( تبصره ) 

دبیر محترم   11/۸/1400مورخ    ۸۶۶۷4/۵۹۳0۷معاون اول محترم رییس جمهور و نامه شماره    ۳0/0۶/1400

هیأت دولت در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه هیأت وزیران و به منظور ساماندهی و ایجاد انضباط مالی 

جاری، تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفاً در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان، از آذرماه سال

 گیرد.نفع نهایی انجام میمند ایران( و به ذیشده در سامانه یکپارچه نظام اداری )کاربر اساس اطالعات ثبت 

های اجرایی، نسبت به ثبت، تکمیل و به روز رسانی کارکنان و ثبت حقوق و لذا ضروری است تمامی دستگاه

ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر  مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی

مانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( اقدام نمایند. هر گونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت  آذرماه در سا  1۵تا  

 باشد. شده در سامانه مذکور مجاز نمی 

(، هر گونه مسئوریت عدم پرداخت حقوق و ۲0بند »الف« تبصره )  ۲-۲الزم به ذکر است با استناد به جزء  

مذکور، بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی مزایا، ناشی از عدم ثبت اطالعات  

 باشد.ذیربط می

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی
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 آن   یی اجرا   یندو فرا   یو استان   ی سطح مل  یی اجرا   یها دستگاه  1400عملکرد سال    یابیارز 

 کشور(   ی و استخدام ی سازمان ادار  1400/ ۹/ ۲0مورخ    ۵10۸0)بخشنامه شماره  

 هااستان یزیرو برنامه یریتکشور و سازمان مد ییاجرا یهابه دستگاه بخشنامه

و به   ی خدمات کشور  یریت( قانون مد۸۲( و )۸1مواد )  ییاجرا  نامهیین آ  ۳بند )الف( و )ب( ماده    یاجرا   در

شده در   یینتع  یفتکال  یزمحول شده و ن  یفتحقق اهداف و وظا  یها در راستاعملکرد دستگاه  یابی منظور ارز

(، یادار  یعال  ی شورا  1۳۹۷/ 14/۶خ  یتار  ۳0۲۵۹۶دوره دوم )موضوع مصوبه شماره    -یبرنامه اصالح نظام ادار

  ی و اختصاص  یعموم  یها بر اساس شاخص   یو استان  یدر سطوح مل  ییاجرا  یهاعملکرد دستگاه  یابینحوه ارز

 :گرددیم   یینتع  یر ، به شرح ز1400سال 

بخشنامه    ینا   یوستپ  ی،در سطح مل  ییاجرا  یهادستگاه  1400عملکرد سال    یابیارز   یعموم  یها . شاخص 1

عملکرد سال   یابیارز   یعموم  یها شاخص   یازدهیو دستورالعمل امت   یسطح استان   یعموم  یها . شاخص باشدیم

  یت ساو در وب  وینتد  یفرهنگ سازمان  یعملکرد و ارتقا  یریت(، توسط امور مدیو استان  ی)سطح مل  1400

 خواهد شد.  یرساناطالع   یو به نحو مقتض یبارگذار  www.aro.gov.ir یسازمان به نشان

تمد۲ به  توجه  با  ادار   یکساله  ید.  نظام  اصالح  )موضوع تصو  یبرنامه   یختار  ۲۳0۹0شماره    یبنامهدوره دوم 

عالوه بر   یی،اجرا  یهادستگاه  ینامه برنامه سه ساله اصالح نظام ادار(، تفاهمیادار   یعال  یشورا  04/0۵/1400

  1۳۹۷چهار ساله )از سال    یعیتجم  فابالغ خواهد شد. اهدا  یعیبصورت تجم  1400اهداف تفاهم شده سال  

قرار خواهد   1400دار سال  ستاره  یعموم  یها در شاخص   ییاجرا  یهاعملکرد دستگاه  یابیارز   ی( مبنا 1400تا  

 گرفت. 

 نامه یین آ  ۳وابسته، به استناد بند )ب( ماده    یهاستاد دستگاه و سازمان  ی،سطح مل  یاختصاص  یها . شاخص ۳

 و ابالغ خواهد شد. ییسازمان نها ینتوسط ا یخدمات کشور یریت ( قانون مد۸۲( و )۸1مواد ) یی اجرا

 یعیو تفاهم نامه تجم  یاختصاص  یهامستقل پس از ابالغ شاخص   یهاها و سازماناست وزارتخانه  ی. ضرور4

سازمان   ینو ارسال به ا  1400سال    یموارد مذکور برا  یبرش استان  یمنسبت به تنظ  ی،برنامه اصالح نظام ادار

سازمان   یسازمان با همکار   ینا  ی،. در صورت عدم ارسال برش استانیندام نمااقد  یینها  ییدو تأ  یبه منظور بررس

 .نمایندی اقدام م یاستان یها نمودن برش  ییها، رأساً نسبت به نهااستان یزیرو برنامه یریتمد

در۵ خودارز   یافت.  سازمان  یابیگزارش  واحدها  یهاستاد،  و  بعد   ییاجرا  ی هادستگاه  یاستان  یوابسته  در 

عملکرد دولت    یریتسامانه جامع مد  یقاز طر  ۳1/0۲/1401  یخ حداکثر تا تار  یو اختصاص  یعموم  یها شاخص 

 انجام خواهد شد. 

 یندتا فرآ  ینداتخاذ نما  یبیمستقل؛ ترت  یهاها و سازمانمشابه وزارتخانه  ینعناو  یا عملکرد    یریت. دفاتر مد۶

بخشنامه انجام   ینا  ۵مندرج در بند    یخ تا تار  یاستان  یوابسته و واحدها  یهازمانستاد دستگاه، سا  یابیخود ارز

از تأ انتقال گزارش   تدستگاه، نسب   یریت توسعه مد  یراهبر  یشورا   ییدو بعد    یریت ها به سامانه جامع مدبه 

ارز  یندفرآ  یت هدا  ی،است راهبر  یهی. بدیندعملکرد دولت اقدام نما آن در   یبندزمان  ینو همچن  یابیخود 
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مستقل خواهد   یهاها و سازمانمشابه وزارتخانه  ین عناو  یاعملکرد    یریتشده، بر عهده دفاتر مد  یینمهلت تع

 بود.

  یا   ینامه برنامه اصالح نظام ادارها فاقد تفاهماستان که ستاد دستگاه آن  ییاجرا   یها . آن دسته از دستگاه۷

نامه با سازمان سازمان، نسبت به انعقاد تفاهم  ینموظفند بعد از اعالم ا  باشند،یم  ی ابالغ  یاختصاص  یها شاخص 

. یندقدام نماا  ی،اختصاص  یهاشاخص   ین و همچن  اردستاره   یعموم  یهااستان در شاخص   یزیرو برنامه  یریتمد

 ی عموم  یها شاخص   یها، رأساً نسبت به هدفگذار استان  یزی رو برنامه   یریتدر صورت عدم تفاهم، سازمان مد

 قرار خواهند داد. یابیها را مالک ارزاقدام و آن یاختصاص یهاشاخص  یندار و تدوستاره

ارز ۸ شاخص   یاستان  ییاجرا  یهادستگاه  یابی.  بعد  اختصاص  یعموم  یها در  مد  یو  سازمان  و   یریتتوسط 

از طراستان  یزیربرنامه  و  مد  یقها  انجام خواهد شد. سازمان  یریتسامانه جامع  مذکور   یهاعملکرد دولت 

ارز  انجام  از  پس  نها  یاستان  یواحدها  یابیموظفند  به  امت  یینسبت  اقدام   یاستان  هایستگاهد  یازاتنمودن 

 .یندنما

 محترم، در جشنواره   جمهورییسو گزارش به ر   یادار   یعال   یانجام شده ضمن ارائه در شورا  هاییابی ارز  نتایج

 یهامکتسبه دستگاه  یاز. ضمناً امتید( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسیو استان  ی)سطح مل  یی رجا  یدشه

 یخ تار  ۶۶۵۳/۲0۶وبه  )به استناد مص  گاهو عملکرد به کارکنان دست  ییالعاده کارآپرداخت فوق  یمبنا  یی،اجرا

 ( قرار خواهد گرفت.۲۳/۳/1۳۹0

 کشور  یو استخدام یسازمان ادار ییسو ر جمهور ییس معاون ر - یفیلط میثم

 

به    یدگیرس   هاییات کل کشور نسبت به آراء ه ی سازمان بازرس   ی به اعتراض ها   یدگینحوه رس 

 ی تخلفات ادار 

 کشور(   ی و استخدام ی سازمان ادار  1400/ ۹/ ۲۷مورخ    ۵۲4۷۹)بخشنامه شماره  

 یبه تخلفات ادار  یدگیمشمول قانون رس  یهابه دستگاه بخشنامه

عال  یاته  ۲۵/۸/1400مورخ    ۹۸۹جلسه شماره    مصوبه  نحوه  یمحترم  با  ارتباط  در  به   یدگیرس  ینظارت 

ابالغ    یل به شرح ذ  ی،به تخلفات ادار  یدگیرس  هاییاتکل کشور نسبت به آراء ه  یسازمان بازرس  یاعتراض ها 

 :گرددیم

 متن مصوبه 

 ینسبت به آراء قطع  یسازمان بازرس  یهابه اعتراض   یدگیرس  یو تبادل نظر در رابطه با نحوه  یاز بررس   پس»

با در نظر    یرخانه؛دب  یشنهاداتو استماع نقطه نظرات و پ  یردر جلسات اخ  یبه تخلفات ادار   یدگیرس  یاتهایه

  ی عدالت ادار  یوان د  یاستخدام  خصصیت   یاتو ه   یعموم  یاتاز آراء صادره از ه  یناش  یداشتن اقتضائات حقوق

 یها از سواز پرونده  یادیز  یاراز ارسال تعداد بس  یناش  یریتی رابطه و با در نظر گرفتن مالحظات مد  ین در ا 

 :یدگرد  یماتخاذ تصم یلآن، به شرح ذ یرخانهنظارت و دب یعال یاتشده به ه یادسازمان 
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 مصوبه: یمالحظات حقوق - 1  مقدمه

شماره    اوالً؛ دادنامه  دادنامه   یاستخدام  یتخصص  یاته  11/10/۹۷مورخ    ۹۷0۹۹۷0۹0۶010۳۲۸مفاد  و 

( قانون ۶معطوف بودن حکم مقرر در ماده )   ی،عدالت ادار  یواند  یعموم  یاته  ۲۹/۷/۹۹مورخ    ۹۳۹شماره  

( 10به شرح مذکور در ماده )   یدنظربه آراء قابل تجد  1۳۹۳کل کشور مصوب سال    یسازمان بازرس  یل تشک

شده، خارج دانسته   یادرا از شمول ماده    یقرار داده و آراء قطع   یح را مورد تصر  یبه تخلفات ادار  یدگیقانون رس

 است. 

  یصنظارت در تشخ یعال یاته یذات یتفوق بر اصل صالح یبه موجب دادنامه ها ییضامرجع محترم ق  ثانیاً؛

حاصل از    یاراتامر با اخت  ینا   یتو تمش  ی به تخلفات ادار  یدگیرس  یاتهایه  یبه آراء قطع  یدگیرس  ینحوه

 نموده است.  یدو تاک یحتصر  یبه تخلفات ادار  یدگی( قانون رس ۲۲ماده ) 

 مصوبه: یریتیمالحظات مد -۲  مقدمه

و   یبه تخلفات ادار  یدگیقانون رس  یبر حسن اجرا  یهنظارت را با هدف نظارت عال  یعال  یاتقانونگذار، ه  اوالً؛

 بنا نهاده است.   یبه تخلفات ادار یدگیرس یاتهایدر کار ه یهماهنگ  یجادا

تقان آراء؛ در کوتاه مدت مستلزم اصالح و روزآمد ا   یشو افزا  یبه تخلفات ادار   یدگینظام رس  یگاهارتقاء جا   ثانیاً؛

عملکرد   یابیو ارز  یبازرس   ین و استقرار نظام نو  یزهمکان  یهاسامانه  یجادا  ی،جار  یها  یهو رو  یندهانمودن فرآ

و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر    گریمدت؛ مستلزم بازن  یانو در م  یو دفاتر هماهنگ   یاتهاه

گذشته، تجارب موفق    یها قانون در سال  یحاصل از اجرا  یهااندوخته   یریتی،و اقتضائات روز مد  گرفتن دانش

ا   یم  یعه ش  یایاسالم و فقه پو  ی به احکام متعال  یژهو توجه و  یالملل  ین ب ن  ینباشد و تحقق  در گام   یزمهم 

نگر، به نگاه   یو جزئ   یمورد  هایی آن از بررس  یرخانه نظارت و دب   یعال  یاتنگرش ه  غییرنخست؛ مستلزم ت

 است.   یبه تخلفات ادار یدگینظام رس  ینسبت مسائل کالن و اساس یو تحول یراهبرد 

 نظر به مراتب فوق: 

نظارت   یعال  یاته  ۸/11/۹۸مورخ    ۹۳1و شماره    ۹۶/ ۳/۸مورخ    ۸۲۹متخذه در جلسات شماره    تصمیمات

ادار   یس رئ  ی ابالغ سازمان  وقت  استخدام  یمحترم  شماره   یو  به  و    ۶/۸/۹۶مورخ    14۷۵۳۶1  ی هاکشور 

 :گرددیلغو و مقرر م  14/11/۹۸مورخ  ۶۵۸۸۹۵

 یبدو  یاتهایکل کشور نسبت به آن بخش از آراء ه  یسازمان بازرس  یخواه   یدنظرتجد  ی؛قانون  یباتبرابر ترت  -1

  یدنظرتجد  یاتاست، در ه  ی خواه  یدنظرقابل تجد  یبه تخلفات ادار   یدگی( قانون رس 10که به موجب ماده )

 .یردقرار گ یدگیمورد رس  یربطذ

در   یعدالت ادار  یواند  یحو با توجه به تصر  ی به تخلفات ادار  یدگی( قانون رس۲۲حاصل از ماده )  یاربا اخت  -۲

  یاتهایه  یطع آراء ق  یبررس  ینحوه  یصنظارت در تشخ  یعال  یاته  یتبر صالح  یمشروحه فوق مبن  یهادادنامه

(  یدنظرو تجد  ی)اعم از بدو  یاتهاه   یقطع  ءنسبت به آرا   یسازمان بازرس  یها اعتراض   ی،به تخلفات ادار  یدگیرس

بررس  یعال  یاته  یاز سو  یدر صورت مورد  واجد وصف    ی نظارت  منتسبه  تخلفات  که،  گرفت؛  قرار خواهند 

 شده باشد. یمنته ییدر مرجع قضا یتمحکوم ی قطع ی به صدور را ین، از ا یش مجرمانه بوده و پ
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مستند و مستدل   یها نظارت پس از وصول اعتراض   یعال  یاته  یرخانهفوق؛ دب  یم تصم  ی: در اجرا1  تبصره 

بازرس به آراء قطع  یسازمان  ادار  یدگیرس  ییاتهاه  ینسبت  را   ی به تخلفات  به   ی قطع   یت محکوم  ی)منضم 

مسئول   یحنظر صر  ذمنعکس و پس از اخ  یربط در رابطه با همان اتهام(، موضوع را به دستگاه ذ  ییمرجع قضا

مبادرت و اصل    یگزارش کارشناس  یه )در قالب صورتجلسه(، نسبت به ته  یصادر کننده را   یاتو ه  یهماهنگ 

 .یدنظارت مطرح نما یعال یاتدر جلسه ه ی مقتض  یمو اتخاذ تصم یبررس یرا برا  مربوطه  یپرونده اتهام

 باشند«. یمشمول مصوبه فوق م یز نظارت ن یعال یاته یرخانهدب یجار  ی: پرونده ها ۲  تبصره

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی

 

 ها تا بیستم هر ماه حقوق و مزایا و پرداختی لزوم ثبت اطالعات کارکنان و کلیه  

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1400/ 10/ 1۵مورخ    ۵۷1۸۷)بخشنامه شماره  

های اجرایی که حقوق و مزایای کارکنان خود را از محل بودجه عمومی دولت )عمومی، بخشنامه به همه دستگاه

 کنندمتفرقه و اختصاصی( پرداخت می 

مورخ   ۶۸۹۳۹بخشنامه شماره  و پیرو    کل کشور  1400قانون بودجه سال  (  ۲0( تبصره ) در اجرای بند )الف

دبیر محترم   11/۸/1400مورخ    ۵۹۳0۷/ ۸۶۶۷4و نامه شماره    معاون اول محترم رییس جمهور  1400/ ۳0/۶

هیأت دولت در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه هیأت وزیران به منظور ساماندهی و ایجاد انضباط مالی 

ثانوی تمامی  تا اطالع  از دی ماه سال جاری،  در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان، ضروری است 

به دستگاه و  تکمیل  به  نسبت  اجرایی  اطالعاتهای  و    روزرسانی  مستمر  مزایای  و  حقوق  ثبت  و  کارکنان 

ها که تحت هر عنوانی قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا بیستم هر ماه در سامانه غیرمستمر و سایر پرداختی 

 یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( اقدام نمایند.

ولیت عدم پرداخت حقوق و ، هر گونه مسئ(۲0بند »الف« تبصره )  ۲-۲الزم به ذکر است با استناد به جزء  

مزایا، ناشی از عدم ثبت اطالعات مذکور، بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی 

 باشد.ذیربط می

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/news/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/budjet/budjet1400/21865-ثبت-اطلاعات-سامانه-پاکنا
https://shenasname.ir/budjet/budjet1400/21865-ثبت-اطلاعات-سامانه-پاکنا
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حقوق و دستمزد کارکنان ادارات با  های اجرایی در تدوین الیحه جامع  جلب مشارکت دستگاه 

 رویکرد عدالت در نظام پرداخت 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1400/ 10/ ۲۶مورخ    ۵۹۵۵1)بخشنامه شماره  

 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ۲۹های اجرایی مشمول ماده تمامی دستگاه

مبنی بر    ۲۲/10/1400ن جلسه هیئت دولت در تاریخ  پیرو دستور رئیس جمهور محترم در چهل و هشتمی 

تحقق عدالت در نظام پرداخت کارکنان نظام اداری و تدوین الیحه جامع حقوق و دستمزد حداکثر ظرف مدت 

 ماه، کارگروهی به همین منظور در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شده است. یک 

مراهی و همدلی همه ارکان اجرایی کشور می باشد، مقتضی است با نظر به اینکه تدوین این الیحه نیازمند ه 

 قید فوریت در خصوص موارد زیر اقدام الزم صورت پذیرد:

شنبه مورخ االختیار دستگاه جهت شرکت در جلسات و اخذ تصمیمات )حداکثر تا روز سه. معرفی نماینده تام 1

۲۸/10/1400) 

های پرداخت آن دستگاه مرتبط و دارای تجربه و آشنا به مبانی و نظام. معرفی و استقرار یکی از کارشناسان  ۲

شنبه مورخ  به این سازمان به مدت یک ماه با هدف شرکت در جلسات کمیته محتوایی )حداکثر تا روز سه

۲۸/10/1400) 

فعلی   ها و مبانی آن در نظام حقوق و دستمزد . ارائه گزارش تحلیلی در خصوص نقاط قوت و ضعف، تفاوت۳

 (10/1400/ ۳0آن دستگاه )حداکثر تا 

 (10/1400/ ۳0. ارسال مستندات و مبانی قانونی نظام حقوق و دستمزد فعلی آن دستگاه )حداکثر تا 4

تماس   ۸۵۳۵1۷00جهت هماهنگی و دریافت اطالعات بیشتر با معاونت سرمایه انسانی این سازمان به شماره  

 حاصل شود. 

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی
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 ابالغ مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1400/ 11/ ۲4مورخ    ۶۵۷۸۲)بخشنامه شماره  

دستگاه تمامی  به  )بخشنامه  ماده  مشمول  اجرایی  اقتصادی،   (۲۹های  توسعه  ساله ششم  پنج  برنامه  قانون 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان 

 انرژی اتمی ایران 

مجلس   ۷/1400/ ۲4( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب  1۷در راستای اجرای بند )الف( ماده )

 گردد:های اجرایی موارد ذیل جهت اجرا ابالغ میی اسالمی و حفظ هماهنگی در دستگاهشورا

 مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی

مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب نُه   -1

شود. در صورت درخواست مادر تا های مرتبط تعیین می العادهازه ماه تمام، با پرداخت تمام حقوق و فوق و دو

 های پایانی بارداری قابل استفاده است. دو ماه از این مرخصی در ماه

و برند  زنان شاغل که در زمان الزم االجرا شدن قانون مذکور، در مرخصی زایمان دوقلو و بیشتر به سر می  -۲

های مرتبط العادهباشد، از مرخصی دوازده ماه با پرداخت تمام حقوق و فوقسن فرزندان آنها کمتر از یکسال می

 مند خواهند شد.بهره

 شود. تاریخ اجرای این بخشنامه از زمان الزم االجرا شدن قانون مورد اشاره تعیین می  -۳

 اداری و استخدامی کشور معاون رییس جمهور و رییس سازمان  - میثم لطیفی

 

 بخشنامه دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال به مدت یک هفته در شهرهای قرمز

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1400/ 1۲/ 0۲مورخ    ۶۷۵۶۲)بخشنامه شماره  

 لح(( قانون مدیریت بحران )به استثنای نیروهای مس۲های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به کلیه دستگاه

 ۲۳/11/1400از مصوبات یکصد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ    1-۲در اجرای بند  

شماره   نامه  طی  شده  رئیس   ۲۵/11/1400مورخ    1۵1۵۵1)ابالغ  محترم  دفتر  بند  رئیس  و   ۳-1جمهور( 

 1۵۳۸1۶)ابالغ شده طی نامه شماره    ۳0/11/1400مصوبات یکصد و هفتمین جلسه ستاد مذکور به تاریخ  

بندی در سطح کشور و جمهور(، با توجه به وضعیت جدید رنگ رئیس دفتر محترم رئیس   1/1۲/1400مورخ  

های مرتبط با سویه امیکرون و تعطیلی مهدهای کودک در شهرهای قرمز، تمامی ضرورت اعمال محدودیت 

اجرایی در شهرهای قرمز ملزم به فدستگاه برای مادران دارای های  از دورکاری  راهم نمودن زمینه استفاده 

 باشند.فرزند زیر شش سال به مدت یک هفته می 

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی
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 بخشنامه »مجموعه پرسش و پاسخ« مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1400/ 1۲/ 4مورخ    ۶۸1۳۵)بخشنامه شماره  

 رسانی به ایثارگران( قانون جامع خدمات۲های اجرایی مشمول ماده )کلیه دستگاه

های اجرایی درخصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند »د« با توجه به برخی ابهامات و استعالمات دستگاه

، 1۹/۳/1400مورخ    1۳۷۵۸بخشنامه مشترک شماره  و مفاد    کل کشور  1400قانون بودجه سال  (  ۲0تبصره )

های اجرایی، برداری جهت اجرا توسط دستگاهبه پیوست »مجموعه پرسش و پاسخ« تدوین شده برای بهره

های اجرایی با توجه به پاسخ تدوین شده رأساً نسبت به انجام اقدامات گردد. مقتضی است دستگاهابالغ می

ت استخدامی مشمولین بند قانونی فوق الذکر اقدام نموده و از مکاتبات الزم درخصوص استخدام و تبدیل وضعی 

 غیرضرور در این خصوص خودداری نمایند.

بارگذاری    www.aro.gov.irضمناً مفاد پرسش و پاسخ در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس  

 گردیده است. 

،  1400/ ۳/ 1۹مورخ    1۳۷۵۸ر دستورالعمل شماره  : منظور از عبارت »امور جاری یا فعالیت جاری« د 1سوال  

 چیست؟ 

های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام های پست پاسخ: اموری هستند که در جهت انجام مأموریت 

 های اجرایی صورت می پذیرند.های سازمانی در محل دستگاهمأموریت 

های قابل تخصیص در مشاغل کارگری  اجرایی که دارای پست های  : مشمولین این قانون در دستگاه ۲سوال  

 هستند، چگونه تبدیل وضعیت می شوند؟ 

 پاسخ:

هایی که فاقد مشاغل کارگری )پست های قابل تخصیص در مشاغل کارگری( باشند، کلیه  الف( در دستگاه

 مشمولین مصوبه براساس ضوابط حاکم بر دستگاه به صورت رسمی درخواهند آمد. 

های اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه براساس قوانین و مقررات حاکم، به نیروهای آن دسته از دستگاهب( در  

کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل مذکور در صورت تقاضای مستخدم با ارائه تعهد 

اند وی را به صورت کارگری تورسمی مبنی بر رضایت فرد به تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم، دستگاه می

دائم تبدیل وضع نماید و در غیر این صورت این افراد به رسمی براساس ضوابط حاکم بر دستگاه تبدیل وضع  

 نمایند.پیدا می

ج( چنانچه کل دستگاه اجرایی مشمول قانون کار باشد، در این صورت مشمولین مصوبه از قراداد موقت به  

 یابند.ضع میقرارداد دائم کارگری تبدیل و

رسانی به ایثارگران ذکر نشده است مشمول تبدیل  ( قانون جامع خدمات ۲1: آیا ایثارگرانی که در ماده ) ۳سوال  

 شوند یا خیر؟ وضعیت می 

https://shenasname.ir/news/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/isaar/8349-ایثارگران-1400
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کل کشور، صرفاً ایثارگرانی که از نظر    1400( قانون بودجه سال  ۲0پاسخ: با توجه به تصریح بند »د« تبصره )

رسانی به ایثارگران هستند مشمول حکم و برخورداری از  ( قانون جامع خدمات۲1) ایثارگری در شمول ماده  

 گیرند.مزایای مندرج در بند قانونی مذکور قرار می

 : چه کسانی از شرط سنی برای استخدام یا تبدیل وضعیت معاف هستند؟ 4سوال  

( قانون برنامه  44( بند »و« ماده )۲( این قانون، رعایت مفاد تبصره )۲0پاسخ: بنا به تصریح بند »د« تبصره )

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (  ۲1پنجم توسعه و اصالحیه آن الزم کلیه ایثارگران موضوع ماده )

 معاف از سن می باشند.

 : آیا رزمندگان مدافع حرم مشمول بهره مندی از دستورالعمل مذکور می باشند؟ ۵ل  سوا 

هیات وزیران، رزمندگان   1۹/۷/1400هـ مورخ  ۵۹۲41/ت۷۵۸04پاسخ: با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره  

 جبهه مقاومت نیز مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

التدریسی در دستگاه های اجرایی شاغل باشند نیز مشمول تبدیل وضع  رت حق : آیا نیروهایی که به صو ۶سوال  

 گردند؟ موضوع این قانون می 

التدریس تمام وقت همانند نیروهای رسمی یا پیمانی التدریس در صورت داشتن سابقه حق پاسخ: نیروهای حق 

. تبدیل وضع این نیروها با گردنددستگاه )نظیر معلمین در وزارت آموزش و پرورش( مشمول تبدیل وضع می

 صورت می گیرد. 1۹/۳/1400مورخ  1۳۷۵۸( دستورالعمل شماره ۲« ماده )۲رعایت تبصره »

: آیا ایثارگران موضوع مصوبه از جمله رانندگان خودروهای استیجاری که انجام کار آنها نیاز به امکانات  ۷سوال  

 باشند؟ و تجهیزات دارد مشمول بخشنامه مذکور می 

رانندگانی که به صورت تمام وقت در خدمت دستگاه اجرایی بوده و بیمه پرداختی آن توسط شرکت   پاسخ:

 پیمانکاری یا دستگاه اجرایی تامین می شود مشمول قانون مذکور می باشند.

: آیا ایثارگران مشمول شاغل در طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در ازای تحصیل در  ۸سوال  

 د خدمت دارند مشمول بخشنامه مذکور می شوند؟ دانشگاه تعه 

)نیروهای طرحی    1۳۷۵مصوب    قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکانپاسخ: متعهدین خدمت موضوع  

 اجباری( مشمول قانون مذکور نمی باشند.

آیا بخشنامه شماره  ۹سوال   تبدیل    1400/ ۹/۵مورخ    ۲4۲۳۲:  الحاق شغل متصدی خدمات عمومی جهت 

ها نیز قابل تسری و  کل کشور در شهرداری   1400( قانون بودجه سال  ۲0وضعیت مشمولین بند »د« تبصره ) 

 اجرا می باشد؟ 

 پاسخ: بلی

 ه چیست؟ های مشمول این مصوب : تکلیف نیروهای شاغل در دهیاری 10سوال  

ها متبوع ها شاغل هستند به قرارداد کارگری دائم در دهیاریپاسخ: ایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاری

 تبدیل وضع می یابند.

https://shenasname.ir/isaar/1452-قانون-جامع-ایثارگران
https://shenasname.ir/laws/1128-pe75
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: آیا نیروهایی که از محل وجوه خودگردانی مجتمع های فرهنگی و آموزشی و رفاهی بکارگیری شده  11سوال  

 اند مشمول دستورالعمل مذکور می شوند؟ 

 اسخ : خیر پ

: اگر دستگاه اجرایی دارای پست سازمانی متناسب مشمولین باشد، آیا الزم است در سامانه ملی  1۲سوال  

 های اجرایی کشور اقدامی انجام دهد؟ مدیریت ساختار دستگاه 

به  به  نسبت  است صرفاً  اجرایی الزم  این حالت دستگاه  در  ملی  پاسخ:  در سامانه  اسمی  روزآوری تشکیالت 

های اجرایی کشور اقدام نماید. شایان ذکر است شرایط احراز در مجموعه سامانه های ت ساختار دستگاهمدیری 

 کارمندایران بررسی می گردد.

: اگر دستگاه اجرایی دارای پست های سازمانی متناسب با شرایط مشمولین است ولی آن پست ها  1۳سوال  

های اجرایی کشور باید  انه ملی مدیریت ساختار دستگاه با تصدی می باشند، در این حالت چه اقدامی در سام

 انجام شود؟ 

پاسخ : در این حالت دستگاه اجرایی می تواند نسبت به ثبت درخواست تغییر عنوان پست سازمانی بالتصدی 

و جابجایی آن در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور جهت تخصیص به ایثارگران مشمول 

اید. ضمناً در صورت ضرورت جابجایی پست بین واحدهای زیر مجموعه یک دستگاه، این امر صرفاً اقدام نم

کل کشور صورت می پذیرد.   1400جهت تخصیص پست به ایثار گران مشمول بند »د« قانون بودجه سال  

یل می شود خاطر نشان می سازد برای افراد دیپلم و زیر دیپلم پست سازمانی معرفی شده به پست بانام تبد

 که پس از خروج فرد از سیستم به حالت قبل بر می گردد.

: نحوه تعیین حقوق و مزایای ایثارگران پس از تبدیل وضعیت چگونه است. آیا برقراری تفاوت تطبیق  14سوال  

 برای افرادی که حقوق و مزایای آنان کاهش می یابد مجاز است؟ 

قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه اجرایی براساس پست سازمانی پاسخ: حقوق و مزایای کارمندان با توجه به  

 مورد تصدی تعیین می شود و مستندی برای برقراری تفاوت تطبیق حقوق وجود ندارد. 

تبدیل وضعیت  1۵سوال   دائم  کارگری  قرارداد  به  کارگری  موقت  قراداد  از  که  ایثارگرانی  مزایای  و  : حقوق 

 ن می شود؟ یابند بر اساس چه ضوابطی تعیی می 

و  قانون کار  براساس  کار  قانون  اجرایی مشمول  قبیل کارکنان در دستگاه های  این  مزایای  و  پاسخ: حقوق 

اجرایی  لیکن در سایر دستگاه های  تعیین می شود.  بر آن دستگاه ها  درچارچوب ضوابط و مقررات حاکم 

مقررات قرارداد مشاغل کارگری   ازجمله دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضوابط و

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس    1۳/11/1۳۹0مورخ    ۲۸۹۶۵/۹0/۲00موضوع بخشنامه شماره  

 جمهور )سابق( تعیین می شود. 

: نحوه احتساب سابقه قبل از تبدیل وضعیت ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول برای بازنشستگی  1۶سوال  

 چگونه است؟ 
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص   1۸/۹/1۳۹۹مورخ  10۸4خ : در حال حاضر دادنامه شماره پاس

 های دولتی مالک عمل می باشد. های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاهاحتساب سوابق خدمت در شرکت 

ایثارگران به عنوان سابقه قا1۷سوال   بل قبول چگونه  : نحوه احتساب سوابق تجربی قبل از تبدیل وضعیت 

 است؟ 

( آیین نامه طرح طبقه 14پاسخ : نحوه محاسبه سوابق تجربی برای ارتقاء رتبه، طبقه و یا گروه بر اساس ماده )

 بندی مشاغل می باشد.

 : نحوه احتساب مدارک تحصیلی این قبیل از ایثارگران بعد از تبدیل وضعیت چگونه است؟ 1۸سوال  

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    ۲4/1۲/1۳۹۳مورخ    1۷00۶1مه شماره  ( بخشنا۳پاسخ: با توجه به بند )

بینی )سابق(، صرفاً کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می باشند، در صورت پیش

دیت دفعات اعمال مدرک  رشته و مقطع تحصیلی باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان، مشمول محدو

تحصیلی مأخوذه موضوع بخشنامه مذکور نخواهند بود. احتساب آثار اداری و استخدامی مدارک تحصیلی منوط 

بینی رشته و مقطع تحصیلی باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان بوده و از تاریخ تصویب  به پیش

 باشد.کمیته ذی ربط قابل اعمال می

 بر این اساس؛ 

لف: دستگاههای مشمول بخشنامه مکلفند در صورت دارا بودن پست بالتصدی متناسب با مدارک تحصیلی  ا

ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند. در صورتی که دستگاههای مشمول 

متصدی خدمات عمومی فاقد پست سازمانی بالتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند، پست سازمانی  

 به این ایثارگران تعلق می گیرد.

ب: در خصوص ایثارگرانی که مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نامرتبط با ساختار پست های سازمانی دستگاه 

متبوع خود می باشد، جهت فراهم نمودن زمینه انتقال این افراد به دستگاههای دارای پست سازمانی مرتبط  

 ه مدیریت و سرمایه انسانی طرح خواهد شد. موضوع در شورای توسع

: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری  1۹سوال  

 باشند؟ دارند، مشمول این قانون می 

د و  باش می  "جذب و بکارگیری نیروی انسانی"موضوعاً متفاوت با    "خرید خدمات مشاوره"با توجه به اینکه  

گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام  خرید خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمی

نامه آیین و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صالح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و  

هیأت وزیران( و سایر مقررات    1/10/1۳۸۸ک مورخ  4۲۹۸۶ت/1۹۳۵4۲)مصوبه شماره    خرید خدمات مشاوره

 گیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد.ذی ربط صورت می

ای)عمرانی( مشمول این قانون  های سرمایه های طرح تملک دارایی فعالیت   : آیا ایثارگران شاغل در ۲0سوال  

 باشند؟ می 

https://shenasname.ir/peymankari/637-خرید-خدمات-مشاوره
https://shenasname.ir/peymankari/637-خرید-خدمات-مشاوره
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ای(، موضوعاً از  های سرمایههای عمرانی )تملک داراییهای طرحبا توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت 

اده مذکور صرفاً  باشند و حکم مقرر در م( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می۲1شمول ماده ) 

فعالیت های جاری دستگاه اجرایی را در بر می گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح های عمرانی در شمول بند 

 گیرند.قانونی مذکور قرار نمی

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی

 

 1400قانون بودجه   ۲0ایثارگران موضوع بند د تبصره اصالحیه بخشنامه مشترک تبدیل وضعیت 

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه   1400/ 1۲/ ۹مورخ    ۶۹40۵)بخشنامه شماره  

 کشور( 

 رسانی به ایثارگران( قانون جامع خدمات۲های اجرایی مشمول ماده )به کلیه دستگاه

های اجرایی در خصوص چگونگی انجام تکلیف مقرر در بند »د« تبصره استعالمات دستگاهبا توجه به ابهامات و  

سازمان   1۹/۳/1400مورخ    1۳۷۵۸کل کشور و پیرو بخشنامه مشترک شماره    1400( قانون بودجه سال  ۲0)

ی مشمول های اجرایاداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد زیر جهت اجرا در دستگاه

 گردد.( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابالغ می۲ماده ) 

، 1۹/۳/1400مورخ    1۳۷۵۸منظور از عبارت »امور جاری یا فعالیت جاری« در دستورالعمل شماره    -1ماده  

مأموریت  انجام  در جهت  که  پست اموری هستند  انجام های  از  پشتیبانی  یا  و  های سازمانی مصوب دستگاه 

 پذیرند. های اجرایی صورت می های سازمانی در محل دستگاهیت مأمور 

تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه، پس از تاریخ اعالم نظر گزینش و تأمین  -۲ماده  

های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمندایران باشد صدور احکام برای آن دسته از دستگاهاعتبار می

( بخشنامه شماره ۲( ماده )4« بند )۳کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود. )تبصره » دریافت می 

 گردد(به صورت فوق اصالح می 1۹/۳/1400مورخ  1۳۷۵۸

های اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه بر اساس قوانین و مقررات حاکم، به در آن دسته از دستگاه  -۳ماده  

ار تخصیص یافته است، در مشاغل مذکور در صورت تقاضای مستخدم و با  نیروهای کارگری مشمول قانون ک

ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد، تبدیل وضعیت به قرارداد کارگری دائم انجام و در غیر اینصورت بر  

 نمایند.اساس ضوابط حاکم بر دستگاه به رسمی تبدیل وضع پیدا می

شما  -4ماده   مصوبه  اخیر  قسمت  به  توجه  مورخ  ۵۹۲41/ت۷۵۸04ره  با  وزیران،   1۹/۷/1400هـ  هیأت 

 رزمندگان جبهه مقاومت نیز مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

تواند نسبت به ثبت درخواست تغییر عنوان پست سازمانی بالتصدی و جابجایی دستگاه اجرایی می  -۵ماده  

یی کشور جهت تخصیص به ایثارگران مشمول اقدام نماید. های اجرا آن در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

ضمناً در صورت ضرورت جابجایی پست بین واحدهای زیرمجموعه یک دستگاه، این امر صرفاً جهت تخصیص  
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سازد پذیرد. خاطرنشان می کل کشور صورت می  1400پست به ایثارگران مشمول بند »د« قانون بودجه سال  

شود و پس از خروج فرد از لم پست سازمانی معرفی شده به پست بانام تبدیل میبرای افراد دیپلم و زیردیپ

 گردد.سیستم به حالت قبل برمی

های مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بالتصدی متناسب با مدارک تحصیلی دستگاه  -۶ماده  

های مشمول ند. در صورتی که دستگاهایثارگران موصوف، اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمای

باشند، پست سازمانی »متصدی خدمات  ایثارگر  تحصیلی  با مدرک  متناسب  بالتصدی  فاقد پست سازمانی 

 گیرد.عمومی« به این دسته از ایثارگران تعلق می

قراردادی، های اجرایی به جایگزینی کلیه نیروهایی )اعم از بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه -۷ماده 

کل کشور به استخدام رسمی    1400( قانون بودجه سال  ۲0شرکتی و طرحی( که در اجرای بند )د( تبصره )

 آیند ممنوع است. دستگاه اجرایی درمی

در    -۸ماده   شاغل  طرحی  نیروهای  و  شرکتی  نیروهای  از  دسته  آن  مزایای  و  حقوق  به  مربوط  اعتبارات 

آیند، از محل اعتبارات  قانونی صدرالذکر به استخدام دستگاه اجرایی درمی های جاری که در راستای بند  فعالیت 

 شود. مربوطه در دستگاه اجرایی کسر و به اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل می

چنانچه تأمین اعتبار الزم برای تبدیل وضع نیروهای مشمول دستورالعمل از محل منابع داخلی و یا   -۹ماده  

پذیر باشد، نیازی به اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور  ارات موجود دستگاه امکاناعتب

های اجرایی با تأیید ذیحسابی یا مدیر مالی دستگاه و سایر ضوابط مربوطه نسبت به تبدیل نبوده و دستگاه

های نمایند. در صورت نیاز دستگاهقدام میوضع نیروهای مشمول و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمندایران ا

قانون بودجه سال جاری، اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از    ۵۵0000  -۸0اجرایی برای تأمین اعتبار از محل ردیف  

 سازمان برنامه و بودجه کشور برای ادامه فرآیند استخدام یا تبدیل وضعیت الزامی است. 

 زمان اداری و استخدامی کشور جمهور و رییس سا معاون رییس  - میثم لطیفی

 جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشورمعاون رییس  -مسعود میرکاظمی

 

( قانون برنامه  ۲۹های مشمول ماده ) ترازان شاغل در دستگاه انتشار عمومی حقوق مدیران و هم 

 ششم 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1401/ 1۷/۲مورخ    ۹۸۲4)بخشنامه شماره  

دستگاه  بخشنامه تمامی  )به  ماده  موضوع  اجرایی  اقتصادی، ۲۹های  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون   )

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

های اجرایی سازی اطالعات پرداخت کارکنان دستگاهبر شفاف  در اجرای دستور رییس جمهور محترم مبنی 

گانه دولت مردمی( برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی  دوازده سازی )از اصول  کشور و در راستای اصل شفاف

بر مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص    ( قانون برنامه ششم توسعه مبنی۲۹و به منظور تحقق تکلیف ماده )
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پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده، از این پس اطالعات حقوق و مزایای مقامات،  

( قانون برنامه ششم شاغل هستند، ۲۹های اجرایی مشمول ماده )ها که در دستگاهترازان آن مدیران و همرؤسا،  

 به صورت عمومی منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بر این اساس اقدامات زیر الزامی است:

تیبات اعالمی دستورالعمل های اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند با رعایت ضوابط و تردستگاه  -1

منتشره در سامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سطح پست، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، رتبه 

آماده به  نسبت  پرداختی،  اقالم  مبالغ  دقیق  درج  و  خدمت  سنوات  و شغلی،  پرداختی  حقوق  لیست  سازی 

 بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نمایند.

های اجرایی موظف هستند باالترین مقام مجاز هزینه )ذیحسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه( دستگاه  -۲

در هنگام ارسال نهایی اطالعات، نسبت به مشاهده و تأیید مبالغ پرداختی مشمولین انتشار عمومی اطالعات 

ات ضروری در خصوص اقالم پرداختی  ها( در این سامانه و درج توضیحترازان آن)مقامات، رؤسا، مدیران و هم

 مرتبط با هر فیش حقوقی در صورت نیاز اقدام نمایند.

درج و تأیید نهایی اطالعات میزان ناخالص پرداختی ماهانه تمامی کارمندان اعم از مستمر و غیرمستمر،    -۳

تا تاریخ بیست و پنجم نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر  

 پذیر است. هر ماه امکان 

تبصره: با توجه به درخواست مکرر دستگاه های اجرایی کشور، بارگذاری و تأیید نهایی اطالعات میزان ناخالص  

امکانپذیر است.پس   ۲۵/0۲/1401لغایت    1۷/0۲/1401تمامی کارمندان از تاریخ    1401پرداختی فروردین ماه  

کان بارگذاری، رفع خطا، ویرایش و تایید نهایی اطالعات حقوق و مزایای فروردین ماه سال از این تاریخ ام

 وجود نخواهد داشت.   1401

های اجرایی  پس از تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان بارگذاری اطالعات پرداختی آن ماه برای دستگاه  -4

 ورت عمومی منتشر خواهد شد.ها به صمشمول این بخشنامه وجود نداشته و فهرست این دستگاه

به منظور رفع خطاهای احتمالی و انتشار دقیق اطالعات، امکان اصالح اطالعات تأیید نهایی شده مرحله   -۵

قبل اعم از اصالح اطالعات وارد شده و یا درج اطالعات پرداختی جدید در سامانه ثبت حقوق و مزایا برای آن 

ت و پنجم هر ماه نسبت به بارگذاری اطالعات پرداخت اقدام نموده اند، های اجرایی که تا بیسدسته از دستگاه

 پذیر است. صرفاً در یک مرحله و حداکثر تا تاریخ پنجم ماه بعد امکان

ها، مشمول ماده ترازان آناز این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطالعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم   -۶

عه در ماه قبل که با مسئولیت باالترین مقام و تایید باالترین مقام مجاز هزینه ( قانون برنامه ششم توس۲۹)

های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده )ذیحسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه( دستگاه

 است، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

و مشتمل بر    1401خرداد    10دیران در تاریخ سه شنبه  اولین مرحله از انتشار عمومی اطالعات پرداختی م  -۷

 خواهد بود. 1401اطالعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال 



                   22                                                                                           گردآوری: رسول رضایی                                                         

 

های اجرایی در خصوص نیاز به اصالح لیست های بارگذاری شده طی نظر به درخواست های مکرر دستگاه  -۸

برای ماه هایی که اطالعات حقوق و مزایا درج نشده   و یا بارگذاری لیست پرداخت  1400لغایت    1۳۹۷سالهای  

 فراهم می گردد.  1401است، این امکان تا پایان خرداد ماه سال  

های اجرایی مشمول این بخشنامه می توانند صرفا نسبت به یکبار اصالح درخصوص لیست  از اینرو، دستگاه

ماه هایی که اطالعات حقوق و مزایا کارکنان های تأیید نهایی شده و همچنین درج لیست پرداخت در خصوص  

خود را بارگذاری نکرده اند، اقدام نمایند. بدیهی است پس از پایان فرصت تعیین شده امکان اصالح اطالعات 

 وجود نخواهد داشت.  1400لغایت  1۳۹۷پرداخت مربوط به سالهای 

عات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و  نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه در بارگذاری تمامی اطال  -۸

مزایا، تأیید صحت و دقت اطالعات منتشره به صورت عمومی و مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم درج دقیق 

اطالعات پرداختی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی و باالترین مقام مجاز هزینه )ذیحسابان، مدیران مالی 

 اجرایی است. های یا عناوین مشابه( دستگاه

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی

 

به تخلفات    یدگیقانون رس   ی کارمندان در دوره آموزش  ی تخلفات ادار   هاییأت ه  ی اعضا   ی لزوم قبول

 ی ادار 

 کشور(   ی و استخدام  ی سازمان ادار   1401/ 0۲/ ۲۵مورخ    1۲0۲۳)بخشنامه شماره  

 یبه تخلفات ادار  یدگیرس های یاته یهماهنگ  ینها( و مسئولسازمان یوزرا )روسا نمایندگان

 ی به تخلفات ادار یدگیمشمول قانون رس هایدستگاه

پرونده  یکارشناس  هایبررسی  در  گرفته  ا  یهاصورت  به  م  ینواصله  نشان  اعضا  یبرخ   دهد،یسازمان   ی از 

به تخلفات   یدگیکارمندان، در انشاء آراء به مفاد و مندرجات قانون رس  یبه تخلفات ادار   یدگیرس  هاییاته

آ  یادار اجرا   یین و  کاف  یی نامه  دقت  و  توجه  نحو  یآن  به  زمان،   ینداشته،  صرف  بر  عالوه  آن  جبران  که 

 به همراه داشته است.  یزرا ن  یو معنو  یماد ی هاخسارت

 ۳۸و ماده    یبه تخلفات ادار   یدگیقانون رس   ۶د از ماده  و مستفا   یراستا و در جهت ارتقاء عدالت ادار  ینهم  در

تار  ییاجرا  نامهیین آ از  مذکور،  هماهنگ   ینمسئول   ۲1/0۳/1401  یخقانون  به    یدگیرس  های یاته  یمحترم 

 :ینداقدام نما یلنسبت به موارد ذ یتخلفات ادار 

نما  -1 روسا   یندگانهمه  و  مسئول سازمان  یوزرا  ادار  یدگیرس  هاییاته  یهماهنگ   ینها،  تخلفات   ی به 

 ین منتخب  یرا برا  یبه تخلفات ادار  یدگیبا قانون رس  ییابالغ( مکلفند دوره آموزش آشنا  یخکارمندان )از تار

 ی عال  یاته  یرخانهان را به دبیشو برگزار و سپس ا   بینییشپ  یبه تخلفات ادار   یدگیرس  هاییاتدر ه  یتعضو

و پس از اخذ حد نصاب آزمون، اقدامات الزم جهت صدور حکم   یافتهضور  تا در آزمون برخط ح   ینظارت معرف

 . یردانتصاب صورت پذ
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را داشته باشند، از حضور در    هایاتدر ه  یتدوره عضو  یک شده حداقل    یمعرف  یکه اعضا   ی: درصورتتبصره

 آزمون فوق معاف خواهند بود.

ادار   یدگیرس  های یاته  یهماهنگ   ینمسئول  -۲ پ  یبه تخلفات  اعضاء    یسنو  یشموظفند در  احکام صادره 

قانون«    یینامه اجرا   یینآ  ۳و ماده    یبه تخلفات ادار   یدگیقانون رس   ۲نسبت به درج عبارت »به استناد ماده  

 .ینداقدام نما

 کشور  یو استخدام یسازمان ادار ییسو ر جمهور ییس معاون ر - یفیلط میثم

 

در پورتال    یخدمت و حذف کپ   یافتدر  ی در ازا   یتی مدارک هو   یکپ   یافتدر  یت بر ممنوع  یدتأک 

 دستگاه 

 کشور(   ی و استخدام  ی سازمان ادار   1401/ 0۲/ ۲۵مورخ    1۲0۵4)بخشنامه شماره  

 ی خدمات کشور یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرا یهابه دستگاه بخشنامه

توسط   یتیمدارک هو  یکپ   یافتدر  یتدر ارتباط با ممنوع  1۷/۶/1۳۹۹مورخ    ۳0۹۶۲۸بخشنامه شماره    پیرو

مطلوب بخشنامه   یبر عدم اجرا  یمبن  یافتیدر  یهاو با توجه به گزارش   یرندگانگاز خدمت   یی اجرا  یهادستگاه

است    یمردم شده است، ضرور  ضایتیو نار  ینههز  یشکشور که منجر به افزا  ییاجرا   یها دستگاه  یمذکور از سو

 :یردبه نحو احسن انجام گ یلاقدامات ذ

بازرس  یابی ارز  یواحدها  -1   یی، اجرا  یهامشابه( در دستگاه  ین عناو  یا)  یاتبه شکا  ییو پاسخگو  یعملکرد، 

در محل   یگیریرا با درج شماره تلفن پ   یناز مراجع  یتیمدارک هو  یکپ   یافتدر   یتبر ممنوع  یمبن  اییهاطالع

ارتباط    ینواصله در ا  کایاتبه ش  یدگینصب نموده و ضمن رس  ینمراجع  یدو در معرض د  یخدمت حضور   یزم

  ین ماه به ا  یکگزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف  یق،و اعمال نظارت دق یمورد  هاییو انجام بازرس

 .یند معاونت ارسال نما

مشروط شده است،    یتیمدارک هو  یخدمت، به ارائه کپ  یافتاز پورتال دستگاه که در آن در  ییهابخش  -۲

 خدمت حذف شود.   یافتشروط در یااز مراحل  یتیمدارک هو یشده و اخذ کپ یبروزرسان

 قرار داده   یشرا مورد پا  ییاجرا   یها دستگاه  یاستان  یها، واحدهااستان  یزیرو برنامه   یریتمد  یهاسازمان  -۳

  ین به ا   نمایندیم  یرندگانگاز خدمت   یتیمدارک هو   یکپ  یافترا که همچنان اقدام به در   ییواحدها  ینو عناو

(، مراتب به عنوان نقض  یو استان  ی)سطح مل  عملکرد دستگاه  یابیمعاونت اعالم کنند تا ضمن لحاظ در ارز

 .یردقرار گ یصالحمراجع ذ  گیرییم تصم یانمقررات، در جر

 یادار  یمعاون نوساز - زادهیعرف عالءالدین
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 1401سال    یی رجا   یدجشنواره شه 

 کشور(   ی و استخدام  ی سازمان ادار   1401/ 0۲/ ۲۷مورخ    1۲۶0۶)بخشنامه شماره  

 هااستان یزیرو برنامه یریتو سازمان مد هایاستاندار  یی،اجرا یهابه دستگاه بخشنامه

  یی و شناسا  یرانا  یاسالم   ی در نظام مقدس جمهور  "و موثر به مردم  یخدمت صادقانه، انقالب"  یممنظور تکر   به

فرهنگ ارتقاء و بهبود   سازیینهو نهاد  یران ا   یفبه ملّت شر  یبرتر در عرصه خدمتگزار  یهااز دستگاه  یرو تقد

و   یخدمات کشور یریتنون مد( قا۸۲( و ) ۸1مواد ) ییاجرا نامهیین و به استناد آ ییاجرا  یها عملکرد دستگاه

ارز  ییاجرا  یها دستورالعمل  خصوص  در  وظا  یابیمربوط  و  ساختار  مرکز  یفعملکرد،   ی ستادها   ی،ستاد 

 : شودیابالغ م  یربه شرح ز 1401سال  ییرجا یدجشنواره شه یو استان یدستگاه

 یی رجا یدجشنواره شه ی( ستاد مرکزالف

 یو استخدام  یسازمان ادار   ییس جمهور و ر  ییسمعاون ر  یتبا مسئول  ییرجا  یدجشنواره شه  یمرکز  ستاد

  یریت نظران مدو صاحب   یربطذ  ییاجرا   یها از معاونان دستگاه  یسازمان و برخ  ینمعاونان ا  یتکشور و با عضو

 : شودی م یلکشور تشک  یو استخدام یدر سازمان ادار یلذ هاییت با مأمور یدولت

  ین حائز باالتر  جمهور؛ییسنظر ر  یرمستقل ز  یهاها و سازمانوزارتخانه  یناز ب  ( دستگاه۲. انتخاب حداکثر ) 1

 ی؛و اختصاص یعموم یها رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص   یشترینب یا یازامت

  ین حائز باالتر   یی؛اجرا   یها تابعه دستگاه  یها وابسته و شرکت   یهاسازمان  ین( دستگاه از ب۳. انتخاب حداکثر )۲

 ی؛و اختصاص یعموم یها رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص   یشترینب یا یازامت

اجرا ۳ انتخاب دستگاه  بهتر  یی .  اجرا  ین حائز  در  عنوان    1401شعار سال    یعملکرد   یان، بندانش  ید؛تول "با 

 ؛"ین اشتغال آفر

 مردم؛  یت رد در کسب رضاعملک ینحائز بهتر ییبه دستگاه اجرا "یمردم  یژهو یزهجا " ی. اعطا 4

 ؛"یسند تحول دولت مردم" یعملکرد در اجرا   ینحائز بهتر  یی. انتخاب دستگاه اجرا۵

 ؛"یوربهره  "عملکرد در موضوع    ینحائز بهتر  یی. انتخاب دستگاه اجرا۶

 جمهور؛ ییسر یاستان یعملکرد در تحقق مصوبات سفرها ین . انتخاب استاندار موفق با بهتر۷

 ؛"یت جمع  یاز خانواده و جوان  یتقانون حما" یعملکرد در اجرا   ینحائز بهتر  ییتگاه اجرا. انتخاب دس ۸

 ؛"اشتغال یجادو ا  یلتسه " یعملکرد در اجرا   ینحائز بهتر  یی. انتخاب دستگاه اجرا۹

معروف امر به  "،  "اقامه نماز"،  "یفرهنگ سازمان  یارتقا"عملکرد در    ینحائز بهتر  یی. انتخاب دستگاه اجرا 10

 ؛"فرهنگ عفاف و حجاب یجترو"و  "از منکر  یو نه

عملکرد    یابیها در ارزافراد و تشکل  یخبرگان  ی هامشارکت   ین به موثرتر  "یمشارکت خبرگان  یزهجا"  ی. اعطا11

 یی؛ اجرا یهادستگاه
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 ی مانفرهنگ ساز  یعملکرد و ارتقا  یریتدر امور مد  ییرجا  یدجشنواره شه  یستاد مرکز  یرخانه: دب1  تبصره

 جشنواره خواهد بود.  یرسازمان دب  یادار یکشور مستقر است و معاون نوساز یو استخدام  یسازمان ادار

 ی، خدمات کشور  یریتقانون مد  یازدهبا در نظر گرفتن مفاد فصل    ییاجرا  یهاعملکرد دستگاه  یابی: ارز۲  تبصره 

)  ییاجرا   نامهیین آ )۸1مواد  و  مد۸۲(  قانون  کشور  یریت (  شماره    یخدمات    یخ تار  4۲۲۵/44۳۲۷به 

ارز14/1/1۳۸۹ بخشنامه  سال    یابی،  شمار  یابالغ   1400عملکرد  و   ۲0/0۹/1400  یختار   ۵10۸0  هبه 

که در   یخصصت  هاییته ، در قالب کم1400عملکرد سال    یابیارز  یعموم  یهاشاخص   یازدهیدستورالعمل امت

 یدگانانتخاب برگز  یبرا   ییانجام و گزارش نها  شودیم  یل تشک  ییرجا  یدجشنواره شه  یستاد مرکز   یرخانهدب

مرکز ستاد  شه  یبه  دستگاه  ئهارا  ییرجا  یدجشنواره  است،  )الزم  شد.    ی هاگزارش   یی،اجرا  یهاخواهد 

سازمان ارسال   ینابالغ شده به ا  یبندعملکرد دولت بر اساس زمان  یریتخود را در قالب سامانه مد  یابیخودارز 

 .(یندنما

 . شودی م یینتع ییرجا یدجشنواره شه  یتوسط ستاد مرکز  یدگان،از برگز یرتقد ی: نحوه و چگونگ ۳  تبصره

 یشورا  ۲۳/0۳/1۳۹0مورخ    ۲0۶/ ۶۶۵۳مصوبه شماره    یکشور در اجرا  یو استخدام  ی: سازمان ادار4  تبصره

خوب   ی،ها در سه سطح عالآن  یبندنسبت به سطح  یی،اجرا   یها عملکرد دستگاه  یابیپس از ارز  ی،ادار  یالع

 یابی ارز  یج سامانه انتشار نتا"عملکرد، در    یابیارز  یلیرا به همراه گزارش تفص  یجهو متوسط اقدام نموده و نت

 به اطالع عموم خواهد رساند. "عملکرد دولت

 ییها( از مشارکت دستگاه10  یال  ۳  یبندها  یبرتر )در اجرا   یهار انتخاب دستگاهد  ی: ستاد مرکز ۵  تبصره 

  یاست ر  یی معاونت اجرا  ی،انقالب فرهنگ   یعال  یشورا   یرخانه مصلحت نظام، دب  یصمجمع تشخ  یرخانه : دبیرنظ

سازمان برنامه    ی،جمهور  ریاستجمهور، معاونت امور زنان و خانواده    یسرئ  یو فناور  یمعاونت علم  ی،جمهور 

مل بودجه کشور، ستاد  پا  یت،جمع   یو  و  رصد  مل  یشمرکز  دولت، سازمان  علوم،   ی،وربهره  یتحول    وزارت 

وزارت   ی،اطالعات، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع   یوزارت ارتباطات و فناور  ی،و فناور  یقاتتحق

حسب مورد استفاده خواهد   یاسالم  یمجلس شورا  هایپژوهشو مرکز    یبهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 نمود.

 ییرجا یدجشنواره شه  ی( ستاد دستگاهب

در   ییرجا  یدستاد جشنواره شه  یلجمهور موظفند با تشک  ییسنظر ر  یرمستقل ز  یهاو سازمان  هاوزارتخانه

)موضوع    یریتتوسعه مد  یراهبر  یشورا  یاعضا  یت ستگاه و با عضومقام د  ین باالتر  یاستسطح دستگاه به ر

شماره   روسای ادار  یعال  ی شورا  ۵/۹/1۳۹۳  یختار  11۸۵۲/۹۳/۲0۶مصوبه  و  و سازمان  ی(  مؤسسات  ها، 

 را انجام دهند:  یروابسته، اقدامات ز یهاشرکت 

انتخاب  1 ب  یهادستگاه/دستگاه.  از  و شرکت   یهاسازمان  ینبرتر  باالتر  ی هاوابسته  حائز   یا  یاز امت  ین تابعه؛ 

 ی؛و اختصاص یعموم یها رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص  یشترینب

تگاه؛  تابعه دس  یهاوابسته و شرکت   یهاستاد و سازمان  یاستان  یواحدها  ین برتر از ب  یها . انتخاب دستگاه۲

 ی؛ و اختصاص  یعموم  یهارشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص   یشترینب  یا  یازامت  ینحائز باالتر



                   26                                                                                           گردآوری: رسول رضایی                                                         

 

شه1  تبصره  جشنواره  ستاد  م   ییرجا  ید :  واحدها  تواند یدستگاه  سازمان  یاز  دستگاه،  وابسته،    یهاستاد 

  یان، بندانش  ید؛تحقق شعار سال )تول  یل؛از قب   ییها که در محورهاآن  یاستان  یتابعه و واحدها  یهاشرکت 

انجام   یا ... اقدام برجسته   ومردم    یت کسب و کار، کسب رضا  یطبهبود مح  ی،(، اقتصاد مقاومتین اشتغال آفر

 .یدنما یر اند، تقدداده

  یت با رعا  یدگانبرگز  از  یرتقد  یدستگاه، در خصوص تعداد و چگونگ   ییرجا  ید: ستاد جشنواره شه۲  تبصره

 خواهد نمود. گیرییم و مقررات مربوطه، تصم  ینقوان

 یدستاد جشنواره شه  یرخانهمشابه( به عنوان دب  ین عناو  یا)  ییاجرا  یهاعملکرد دستگاه  یریت: دفاتر مد۳  تبصره

آنها بر اساس   یبندو رتبه   یو استان  یمل  ییاجرا   یعملکرد واحدها  یابیدستگاه موظفند؛ اقدام به ارز  یی رجا

 .ینددستگاه ارائه نما ییرجا یدشه جشنوارهبه ستاد   یبتصو ینموده و گزارش آن را برا یابیارز ینا یجنتا

 یی رجا یدجشنواره شه ی( ستاد استانج

مد  یراهبر   شورای  ستاد جشنواره شه  یریتتوسعه  عنوان  به  ز  ییرجا  یداستان  اقدامات  انجام   یر استان،  را 

 :دهدیم

رشد    یشترین ب   یا  یازامت   یناستان؛ حائز باالتر   ییاجرا   یها دستگاه  یتمام  ین( دستگاه از ب ۲حداکثر ). انتخاب  1

 ی؛و اختصاص یعموم یها نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص 

حائز    یی؛رجا  یدجشنواره شه  یستاد مرکز  یاعالم شده از سو  یهااز گروه  یک . انتخاب دستگاه برتر در هر  ۲

 ی؛و اختصاص یعموم یها رشد نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص  یشترین ب یا یازامت نی باالتر

 یمصوبات سفرها  یبرتر در اجرا  یهادستگاه  /از دستگاه  تواند یاستان م  ییرجا  ید: ستاد جشنواره شه1  تبصره

 .یدنما یرتقد ی،محترم جمهور یاستر یاستان

استان   یی اجرا  یهااستان، از دستگاه  یاتبر حسب مقتض  تواند یاستان م  ییرجا  ید: ستاد جشنواره شه۲  تبصره

 یط بهبود مح  ی،(، اقتصاد مقاومت یناشتغال آفر  یان،بندانش  ید؛تحقق شعار سال )تول  یل؛از قب  ییکه در محورها

 .یدنما یر تقد اند،انجام داده یامردم و ... اقدام برجسته  یت کسب و کار، کسب رضا

  یرتقد  یدر خصوص نحوه و چگونگ   یابی،ارز  یجنتا  ییداستان، پس از تأ  ییرجا  ید: ستاد جشنواره شه۳  تبصره

 خواهد نمود.  گیرییم و مقررات مربوط تصم ینقوان  یتبا رعا یدگان، از برگز 

استان مستقر بوده و   یزی رو برنامه   یریتاستان، در سازمان مد  ییرجا  یدستاد جشنواره شه  یرخانه: دب4  تبصره 

استان نموده و   ییاجرا   یهاعملکرد دستگاه  یابیاقدام به ارز  ی،تخصص  هاییته کم  یل موظف است ضمن تشک

 یی رجا  یدجشنواره شه  یمرکز  دستا  یرخانهعملکرد دولت، به دب  یریتسامانه مد  یق گزارش مربوط را از طر

 .یدنما یهارا 

 کشور  یو استخدام یسازمان ادار ییسو ر جمهور ییس معاون ر - یفیلط یثمم
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موضوع: تعیین    1401( مصوبه افزایش ضریب حقوق ۵دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل بند )

 تکلیف بندهای دوقلو 

 های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور( سازمان  1401/ 4/ ۷مورخ    ۲۳۶۵۵)بخشنامه شماره  

 ( قانون برنامه ششم توسعه۲۹های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به تمامی دستگاه

 سازمان برنامه و بودجه کشور   -سازمان اداری و استخدامی کشور

نامه شماره ( تصویب ۵های اجرایی در خصوص تبصره ذیل بند )با توجه به تعدد استعالمات و ابهامات دستگاه

وسیله نحوه اجرای بند مذکور به شرح هیئت محترم وزیران، بدین   0۲/1401/ 1۵هـ مورخ  ۵۹۸۲۶/ت۲14۸۷

 گردد:ذیل ابالغ می

هیئت وزیران    ۲0/1/1۳۹۹هـ مورخ  ۵۷۵۹۳/ت۳۷1۸( تصویبنامه شماره  ۹مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند )  -1

بنامه شماره  بر مبنای مفاد تصوی  1400معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال  

هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در   ۲1/۲/1400هـ مورخ  ۵۸۷0۸/ت1۷۷۹۹

 گردد.یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می

شود ولی در محاسبه اقالم پرداختی که حقوق ثابت  نمی  1401این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال  

آنها محاسبه  فوق می  مبنای  نظیر  فوقباشد،  کار،  اضافه  احتساب العاده  و...  پایان خدمت  پاداش  ویژه،  العاده 

 خواهد شد. 

هـ مورخ  ۵۷۵۹۳/ت۳۷1۸( تصویبنامه شماره  ۷های مربوط به حداقل دریافتی، موضوع بند )التفاوتمابه  -۲

۲0/1/1۳۹۹  ( بند  و  آن  بعدی  اصالحات  و  وزیران  شماره  ۵هیئت  تصویبنامه  مورخ  ۵۸۷0۸ت/۸01۳(  هـ 

ای بوده و محاسبه مجدد آن در  هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن، مربوط به همان سال بودجه   ۲۹/1/1400

( قانون بودجه  1۲( بند )الف( تبصره ) 1مجوزی ندارد و صرفاً مقادیر مربوط به تفاوت تطبیق جزء )  1401سال  

ریال محاسبه و در احکام کارگزینی   ۵۶.000.000کل کشور تا سقف حداقل دریافتی به مبلغ    1401سال  

 گردد.کارمندان درج می

 گردد: به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این تبصره، با ذکر دو مثال، موارد ابهامی تبیین می  -

( به طور مثال برای کارمندانی که در سال گذشته وفق ضوابط و مقررات مربوط، مشمول بند )الف(  1مثال  

کل کشور بوده اند و    1۳۹۸( قانون بودجه  1۲کشور و بند )ی( تبصره )  1۳۹۷( قانون بودجه سال  1۲بصره )ت

در سال جاری پس از اعمال افزایش های موضوع تصویبنامه مزبور، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی 

 گردد:مل می( ریال باشد، بدین صورت ع۵۶.000.000آنها کمتر از مبلغ پنجاه و شش میلیون )

( به طور مثال برای کارمندانی که در سال گذشته وفق ضوابط و مقررات مربوط مشمول بند )الف( تبره  ۲مثال  

کل کشور بوده اند و در   1۳۹۸( قانون بودجه  1۲کل کشور و بند )ی( تبصره )   1۳۹۷( قانون بودجه سال  1۲)

، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها های موضوع تصویبنامه موصوفسال جاری پس از اعمال افزایش 

 گردد:( ریال باشد، بدین صورت عمل می۵۶.000.000بیشر از مبلغ پنجاه و شش میلیون )
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 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور  - میثم لطیفی

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  -سید مسعود میرکاظمی

 

 بخشنامه انتصاب جانشین )قائم مقام( 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1401/ ۲4/1مورخ    41۵۵)بخشنامه شماره  

 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۵اجرایی موضوع ماده ) هایهبخشنامه به تمامی دستگا

به گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و رؤسای سازمان جمهور در نظر رییس های مستقل زیر  با توجه 

شود ها اجازه داده میها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله، به آنشوراها و کمیسیون 

  "جانشین "بخشی از وظایف قابل واگذاری خود را با شرایط زیر به یکی از معاونان یا مقامات همتراز آنها با عنوان  

 تفویض کنند:

تواند منصوب شود. تفویض  جمهور، صرفاً یک جانشین میازمان مستقل زیر نظر رییسدر هر وزارتخانه یا س  -1

 اختیارات، موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده نخواهد بود.

در اجرای این بخشنامه، هرگونه توسعه تشکیالتی ممنوع است و پست سازمانی شخص جانشین باید به    -۲

 اجرایی ثبت شود.   هایهمدیریت ساختار دستگاصورت ترکیبی و بانام در سامانه ملی 

ها و اختیارات، صادر شده و متن ابالغیه در دار و با تعیین دقیق مسئولیت ابالغ جانشینی به صورت زمان  -۳

رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد؛ استفاده از عنوان جانشین و اطالع  هایهصفحه اصلی درگا

 ای ترکیبی در مکاتبات و مناسبات اداری، صرفاً در امور مربوط به این تفویض اختیار مجاز است.هپست 

ها  های مربوط و آن دسته از شوراها، مجامع، هیئت مواردی از قبیل عضویت در هیئت دولت و کمیسیون   -4

شده است، قابل تفویض  ها تعیین  و... که به موجب قوانین و مقررات برای شخص وزیر یا رؤسای این سازمان

 باشد.نمی

قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی (  ۲۹در صورت ضرورت و با رعایت بند )ج( ماده )  - تبصره 

اجرایی وابسته به یک وزارتخانه، استفاده از    هایهامور مدیریتی توسط باالترین مقام واحدهای استانی دستگا

 ر استان از طریق ابالغ مقام وزیر بالمانع است. واژه جانشین برای این فرد د

 شود. لغو می 1/1۳۹۷/ ۲۸مورخ  ۲۹۹۸۶بخشنامه شماره 

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور  معاون رییس  - میثم لطیفی
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 کارگیری دستیار )مشاور(بخشنامه امکان به 

 امی کشور( سازمان اداری و استخد  1401/ 1/ ۲4مورخ    41۵۶)بخشنامه شماره  

 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۵اجرایی موضوع ماده ) هایهبخشنامه به تمامی دستگا

بهره منظور  بهبود به  در  آنها  مشارکت  زمینه  ایجاد  و  متخصصین  تجارب  و  نخبه  جوانان  ظرفیت  از  گیری 

شود و مفاد ان الحاق میاین سازم  1۸/1۲/1۳۹۷مورخ    ۷0۷۸۳۲ها، متن زیر به بخشنامه شماره  سازیتصمیم 

 گیرد: قرار می  1قبلی تحت عنوان بند 

جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره های مستقل زیرنظر رییس وزرا، رؤسای سازمان  -۲»

نفر را از طریق احکام انشائی یا ابالغ داخلی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط   ۵کشوری مجازند حداکثر  

 مشاور« تعیین کنند: /عنوان »دستیار ایت شرایط زیر به و با رع

. وظایف تعریف شده برای افراد مذکور، عیناً وظایف جاری یک پست یا واحد موجود در نمودار سازمانی و ۲.1

 یا دربرگیرنده بخش عمده آن نباشد.

 . در خصوص این دسته از افراد، پست جدیدی ایجاد نخواهد شد.۲.۲

ها، صادر شده و متن ابالغیه در صفحه دار و با تعیین دقیق وظایف و مسئولیت به صورت زمان. این ابالغ  ۲.۳

 رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.«اطالع هایهاصلی درگا

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی

 

 اجرایی کشور   های ه استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگا نامه شناسایی شیوه 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(  1401/ 4/ 11مورخ    ۲44۲۶)بخشنامه شماره  

اجرایی   هایهنامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاآیین (  ۳در اجرای ماده ) 

نامه شناسایی استعدادهای هیئت وزیران، »شیوه  ۲/1۲/1400هـ مورخ  ۵۹۵0۶ت/1۵444۹نامه  موضوع تصویب 

به تصویب شورای توسعه    ۲4/۳/1401اجرایی کشور« که در جلسه مورخ    هایهبرتر به منظور جذب در دستگا

مایه انسانی( مدیریت و سرمایه انسانی رسیده است، به شرح پیوست )ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سر

 گردد.جهت اجرا ابالغ می 

 مقدمه 

به پیشنهاد مشترک بنیاد ملی نخبگان   ۲4/۳/1401شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  

نامه جذب و نگهداری سرمایۀ انسانی استعداد آیین »  ۳و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده  

 ۲/1۲/1400هـ مورخ  ۵۹۵0۶ت/1۵444۹نامه شماره  اجرایی« )موضوع تصویب   هایهبرتر و نخبه در دستگا

اجرایی کشور،   هایههیئت وزیران( و با هدف شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر و جذب آنان در دستگا

 نامه به شرح زیر تصویب نمود.این شیوه
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 تعاریف  - 1ماده  

 شود: ها میهای کامل آناختصاری زیر جایگزین عبارت  هاینامه، عنوان در این شیوه

 بنیاد: بنیاد ملی نخبگان -

 سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور  -

داخل کشور که دارای مجوز تأسیس از    مؤسسه علمی: هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و فناوری  -

و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط باشد   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان

و همچنین هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خارج از کشور که صحت مدارک تحصیلی صادره  

 الذکر باشد. آنها مورد تأیید دو وزارتخانه فوق 

مادۀ   ۳-۲کیب آن، در بند  کارگروه شناسایی: کارگروه شناسایی سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه که تر  -

 نامه مشخص شده است.این شیوه( ۲)

نامه جذب و نگهداری مشخص  آیین (  1۸کارگروه مشترک: کارگروه دائمی مشترک که ترکیب آن، در ماده )  -

 شده است؛

 ای و دکتری تخصصی ارشد، دکتری حرفهتحصیلی کارشناسی، کارشناسی  هایهآموختگان دورمتقاضی: دانش  -

علوم پزشکی   هایتخصص و فوق تخصص رشته   هایهاند و نیز دورو افرادی که دوره پسا دکتری را طی نموده

 آموخته خواهند شد. ها که در سال تحصیلی زمان ثبت درخواست، دانشها یا دانشجویان این دورهمؤسسه

 ند.شونامه برگزیده میبرگزیده: متقاضیانی که بر اساس این شیوه -

 هایهنامۀ جذب و نگهداری سرمایۀ انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگانامه جذب و نگهداری: آیین آیین   -

 هیئت وزیران(  1۲/1400/ ۲هـ مورخ ۵۹۵0۶ت/1۵444۹نامه شماره اجرایی )موضوع تصویب 

از    - یک  هر  تحصیلی:  »علوم    هایزمینهزمینه  انسانی«،  »فنی »علوم  بهداشت«،  و  پزشکی  »علوم  پایه«، 

به  متقاضیان،  از  یک  هر  تحصیلی  رشتۀ  که  معماری«  و  »هنر  و  طبیعی«  منابع  و  »کشاورزی  مهندسی«، 

 شود. بندی میها دستهتشخیص بنیاد، در یکی از آن

 های ارزیابی شایستگی دارای مجوز از سازمان.کانون ارزیابی شایستگی: کانون -

 نامه جذب و نگهداریآیین ( 1ماده )( ۳اجرایی ذکر شده در بند ) هایهی: دستگادستگاه اجرای -

 bmn.irنام بر روی وبگاه بنیاد به آدرس سامانه بنیاد: سامانه ثبت  -

 فرآیند شناسایی - ۲ماده  

 شود: های ذیل طی میبرای شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر گام

های خود ماه یکبار در سامانۀ اطالعاتی بنیاد، متقاضیان سوابق فعالیت   ۶پس از نشر فراخوان عمومی هر  .  1-۲

 کنند.را در سامانۀ مذکور بارگذاری و درخواست خود را ثبت می 
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آزمایی  متقاضیان طی ده روز کاری بررسی و راستی   هایهبا همکاری بنیادهای نخبگان استانی، پروند.  ۲-۲

 شود. ده و به کارگروه شناسایی ارائه میش

به  .  ۳-۲ بنیاد  نماینده  از  از  عنوان رئیس کارگروه شناسایی و دستکارگروه شناسایی، متشکل  نفر  کم سه 

فعالیت صاحب  از  نظران حوزۀ  یک  هر  در  تشکیل جلسه  با  نخبگانی،  نهایی   هایزمینه های  امتیاز  تحصیلی، 

 .کندمتقاضیان را محاسبه می

فرهنگی   -مهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی  -های متقاضیان در چهار بخش فناورانه تبصره. امتیاز فعالیت 

 نامه محاسبه خواهد شد.این شیوه( 1بر اساس جدول پیوست )

های عمومی شغلی برگزیدگان تأییدشده در کارگروه شناسایی، بر اساس جدول پیوست  ارزیابی شایستگی.  4-۲

 شود. های ارزیابی شایستگی انجام میکانونتوسط ( ۲)

تواند پس های خود میتبصره. چنانچه متقاضی در کارگروه شناسایی برگزیده نشود، در صورت ارتقای فعالیت 

 کم سه ماه از اعالم نتیجه، درخواست خود را مجدداً در سامانه ثبت نماید.از گذشت دست 

 شود. یجه درخواست از طریق سامانه بنیاد اعالم می یک ماه پس از ثبت نام متقاضیان، نت. ۵-۲

نامه آیین (  ۲اجرایی مشمول تبصره ماده )  هایهنامه جذب و نگهداری در دستگامندی از مزایای آیین بهره.  ۶-۲

 باشد. اجرایی مذکور می هایهمذکور منوط به تأیید سازمان و موافقت دستگا

نامه حداکثر تا دو سال پس از زمان برگزیده شدن است.  دن بر اساس این شیوهمدت اعتبار برگزیده ش  -۷-۲

نام کنند. مدت زمان بایست مجدداً جهت بررسی پرونده در سامانه بنیاد ثبت متقاضیان پس از زمان مذکور می 

 شود. دوره خدمت نظام وظیفه برای برگزیده شدن شامل بازه زمانی این بند نمی

 زیده شدنشرایط برگ - ۳ماده  

مقطع .  1-۳ با  متناسب  زیر  امتیازات  حداقل  کسب  شناسایی،  کارگروه  در  پرونده  بررسی  برای  الزم  شرط 

 است. ( 1تحصیلی و بر اساس جدول پیوست )

 امتیاز؛ ۳۵کم الف. کارشناسی، دست 

 امتیاز؛  40کم ای، دستب. کارشناسی ارشد و دکتری حرفه

 امتیاز.  ۵0کم ج. دکتری تخصصی، تخصص و فوق تخصص، دست

توسط بنیاد اعمال و پس از  (  1و جدول پیوست )  1-۳در صورت لزوم، تغییر حداقل امتیاز در بند  .  1تبصره  

 شود. تأیید کارگروه مشترک از طریق سایت بنیاد اعالم می 

ب دانشجویان و دانش.  ۲تبصره   برای  این شیوهآموختگان هر دورۀ تحصیلی،  بر اساس  بر رگزیدگی  نامه فقط 

 نام نمایند.توانند در سامانه بنیاد ثبت اساس آخرین مقطع تحصیلی می

هـ 4۷0۵0ت  /۲4۷۲۸۵نامه شماره  نامه جذب و نگهداری جایگزین تصویب با توجه به اینکه آیین .  ۳تبصره  

شیوه  1۵/1۲/1۳۹0مورخ   اساس  بر  که  افرادی  کلیه  است،  شده  هاینامهشده  برگزیده  برای  گذشته  اند، 
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نام نمایند بایست مجدداً در سامانه بنیاد ثبت ، می1400نامه جذب و نگهداری سال  آیین مندی از تسهیالت  بهره

 نامه بررسی شود.و شرایط ایشان بر اساس ضوابط این شیوه

 شود.می محاسبه( 1امتیاز حاصل از دوره پسا دکتری بر اساس جدول پیوست ). 4تبصره  

ها محرز شود متقاضی اطالعاتی خالف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، چنانچه در هر مرحله از بررسی.  ۲-۳

شود. های بنیاد محروم مینامه جذب و نگهداری، از سایر تسهیالت و حمایت عالوه بر محرومیت از مزایای آیین 

 . تشخیص مصادیق مربوط به این بند، بر عهده بنیاد است

گیری برعهده بنیاد و تصمیم (  1و شرح جدول پیوست )(  ۳و ) (  ۲شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد مواد ).  ۳-۳

 شود، بر عهده کارگروه شناسایی است.در مواردی که به تشخیص بنیاد جزء موارد خاص متقاضیان شناخته می 

 فرآیند جذب - 4ماده  

نامه به اجرایی، برگزیده شدن بر اساس این شیوه  هایهبندی مشاغل دستگاهای طبقه در اصالح طرح.  1-4

 گردد.عنوان شرط قابل جایگزینی با مدرک تحصیلی، به شرایط احراز مشاغل اختصاصی تخصصی اضافه می

بندی مشاغل )موضوع سازمان تا پایان شهریورماه هر سال فهرست مشاغل اصالح شده در طرح طبقه   - تبصره 

 کند.ه جذب و نگهداری( را به بنیاد اعالم مینامآیین ( ۶ماده ) 

 کند.نامه را تهیه و به سازمان ارائه می شدگان این شیوهبنیاد بانک اطالعات برگزیده -۲-4

اردیبهشت    هایهاجرایی دو بار در سال )در ما  هایههای سازمانی بالتصدی دستگاتعداد و عناوین پست .  ۳-4

اجرایی مکلفند اطالعات   هایهشود. در اجرای این بند، دستگامان تهیه و به بنیاد اعالم می و آبان( توسط ساز

 اجرایی کشور به روز رسانی نمایند.   هایههای سازمانی خود را در سامانه مدیریت ساختار دستگاشاغلین پست 

نامه جذب و نگهداری آیین (  ۲مشمول تبصره ماده )  هایهدستگاهای بالتصدی  بنیاد تعداد و عناوین پست .  4-4

 کند.مذکور دریافت می هایهبه صورت ساالنه از دستگا

اجرایی که برای آن درخواست    هایههای بالتصدی دستگابر اساس بانک اطالعات برگزیدگان و پست .  ۵-4

برنامه زمان دارند،  انسانی  برگزیده بندی  نیرو  بار در سال )در   هایهشدان و سهمیه دستگاجذب  اجرایی دو 

 رسانی خواهد شد. اردیبهشت و آبان( در کارگروه مشترک تعیین و اطالع  هایهما

اجرایی مشمول تبصره ماده   هایههای بالتصدی دستگاشدگان و پست تبصره. بر اساس بانک اطالعات برگزیده

زمان آیین (  ۲) برنامه  دارند،  انسانی  نیروی  درخواست  آن  برای  که  نگهداری  و  جذب  جذب نامه  بندی 

مربوطه تعیین و پس   هایهمربوطه دو سال در سال توسط بنیاد و دستگا  هایهشدگان و سهمیه دستگابرگزیده

 رسانی خواهد شد.از تأیید کارگروه مشترک اطالع 

 های هبکارگیری نیروی قرارداد کارمعین )مشخص( یا عناوین مشابه در هر یک از دستگا  ظرفیت قانونی.  ۶-4

اردیبهشت    هایههای جاری سازمان، دو بار در سال )در مااجرایی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و سیاست 

 شود. و آبان( توسط سازمان تعیین و به بنیاد اعالم می
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شدگان، ساالنه کارگروه پایش و نگهداشت سرمایه انسانی )موضوع ماده رگذاری بیشتر برگزیدهمنظور اثبه.  ۷-4

ریزی و پس از تأیید سازمان، آموزشی، رشد و توانمندسازی را برنامه   هایهنامه جذب و نگهداری( دور آیین (  1۶)

 کند.برای اجرا به بنیاد اعالم می 

دار  اجرایی اولویت   هایهدر زمان ثبت نام در سامانه بنیاد به عنوان دستگامتقاضیان بر اساس آنچه که  .  ۸-4

( ۲اجرایی مشمول تبصره ماده )  هایهاند، پس از برگزیده شدن به سازمان و دستگابرای جذب انتخاب نموده

 شوند.نامه جذب و نگهداری معرفی میآیین 

انجام  .  ۹-4 تأیید مرکز نخبگان و در خصوص نخبگانی که در حال  پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد 

شماره   بخشنامه  مفاد  رعایت  هستند،  مسلح  نیروهای  برتر  سازمان   ۶/۹/1400مورخ    4۷۸۵۶استعدادهای 

 ضروری است. 

 بر عهده سازمان خواهد بود.( ۲شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این ماده و جدول پیوست ).  10-4

 نامه جذب و نگهداریاجرای آیین  بندیزمان - ۵ماده  

نامه مذکور توسط سازمان و بنیاد مورد بررسی نامه جذب و نگهداری، نتایج اجرای آیین در طول اجرای آیین 

سال از تاریخ ابالغ آن، اصالحات مورد نیاز اعمال و جهت تصویب به   ۳قرار گرفته و در صورت لزوم پس از  

 گردد.هیئت وزیران ارسال می

 فرهنگی - مهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی - های فناورانه امتیاز حاصل از فعالیت .  1شماره  جدول  

 عنوان فعالیت 
حداکثر  

 امتیاز 
 توضیحات 

های  فعالیت

- فناورانه

 مهارتی 

  های ه جشنوار

خوارزمی، رازی، فارابی  

های رقابتی( و  )بخش 

سلمان فارسی  

 )نیروهای مسلح( 

 بر اساس ضوابط بنیاد 40

المللی  مسابقات بین 

 روبوکاپ آزاد ایران
 با در نظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( 1۸

مسابقۀ ملی فناوری  

 نانو )دانشجویی( 
 ضوابط بنیادبر اساس  1۸

آموزی  المپیاد دانش 

 علوم و فناوری نانو 
 بر اساس ضوابط بنیاد ۲1
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های  مجموعه رقابت 

 آورد تخصص فن 
 بر اساس ضوابط بنیاد ۷.۲

های برگزیده  اختراع 

 شده در بنیاد ملی
 با در نظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳0

شرکت و برگزیدگی  

مسابقات  در 

محور )طرح  مسئله 

 شهید بابایی( 

 بر اساس ضوابط بنیاد 1۵

برگزیدگی در  

 مسابقات فناورانه 
 بر اساس ضوابط بنیاد 1۸

برگزیدگان آزمون  

های  استخدام شرکت 

 بنیان خصوصی و دانش 

 دارای حداقل سه شایستگی برتر و بر اساس ضوابط بنیاد  ۵

همکاری در اجرای  

قراردادهای پژوهشی  

 ای و کاربردی توسعه 

40 
هایی که به طور کامل یا مرحله ای از آن خاتمه  فقط برای طرح

 یافته باشد و دارای مبلغ قرارداد باشد 

جشنواره شیخ بهایی  

 آفرینی( )فن 
 با درنظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد(  10.۸

موثر در   مشارکت 

دانش  تولید محصول  

بنیان در شرکت دانش  

 بنیان 

 بر اساس ضوابط بنیاد 1۸

سابقه اشتغال مرتبط  

با زمینه استعدادی با  

 ارائۀ سوابق بیمه 

 امتیاز به ازای هر ماه 0.۸ 1۸

دوره پسادکترا و  

 فرصت مطالعاتی 
 امتیاز به ازای هر ماه 0.۸ 1۸

پایه و    های گواهی نامه 

تخصصی معتبر  

 مهارتی 

 امتیاز به ازای معادل هر ماه 1.۵ 1۵
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برگزیدگی در  

 مسابقات مهارتی 
 بر اساس ضوابط بنیاد 4.۵

دستیاری آموزشی،  

 پژوهشی و فناورانه 
 سال امتیاز به ازای هر واحد در نیم 0.۲ 4.۵

 سال امتیاز به ازای هر واحد در نیم 0.۲ ۶ سابقه تدریس 

برگزیدگان  

هنری/    های نامه شیوه 

 ادبی/ قرآنی بنیاد 

 امتیاز  10امتیاز و سرآمد  ۵مستعد برتر  10

  های شرکت در برنامه 

 کارآموزی و کارورزی 
 امتیاز 0.۵به ازای هر ماه  ۶

  های فعالیت در هسته 

محور پژوهشی/  مسئله 

فناورانه )طرح شهید  

 احمدی روشن( 

 امتیاز )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳به ازای هر دوره  ۹

های  فعالیت

 پژوهشی 

 1۵ مقاله پژوهشی 

امتیاز مقاالت، بر اساس ضرایبی نظیر تعداد مقاالت، کیفیت 

نامه مقاالت، تعداد و ترتیب نویسندگان )بر اساس ضرایب آیین

 شود. ارتقا( محاسبه می

مقاله برای کارشناسی  ۵مقاله برای کارشناسی،  ۲)حداکثر 

 مقاله برای دکتری( 10و   ارشد

کتاب سال جمهوری  

 اسالمی 
 با درنظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد(  40

 1۵ کتاب تخصصی 

های علمی مرتبط با تخصص متقاضی و بر  امتیاز برای کتاب

هایی با  شود و برای کتابنامه ارتقا لحاظ میاساس ضرایب آیین

المسائل و نظایر  ها، حل ها و آزمونموضوعات مجموعۀ پرسش

با در نظر گرفتن سهم  شود. ها، امتیازی در نظر گرفته نمیآن

 مشارکت 

کتاب برای کارشناسی  ۲ی، کتاب برای کارشناس 1)حداکثر 

 کتاب برای دکتری( ۵ارشد و  

های  همکاری در طرح 

 پژوهشی 
1۵ 

ای از آن هایی که به طور کامل یا مرحلهفقط برای طرح

 یافته باشد خاتمه 
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های  فعالیت

 آموزشی 

 )بر اساس ضوابط بنیاد(  ۳0و دانشجویی  ۲4.۷۵آموزی دانش ۳0 المپیادهای علمی

ریاضی  مسابقۀ  

 دانشجویی کشور
 بر اساس ضوابط بنیاد 1۵

دانشجویان نمونۀ  

 کشوری 
10.۵ 

، ۶، کارشناسی ارشد: 4.۵ای: کارشناسی و دکتری حرفه

 ۷.۵دکتری تخصصی: تخصص یا  

های جامع علوم  آزمون 

پایۀ پزشکی،  

پزشکی و  دندان 

داروسازی و آزمون  

 کارورزی پزشکی پیش 

 بنیادبر اساس ضوابط  ۲0

آزمون سراسری ورود  

به دانشگاه از دورۀ  

 تحصیلی متوسطه 

1۵ 

یا )کارشناسی ارشد و یا  ( 0.01۵(×  100 1-)کارشناسی: )رتبه

  1 -یا )دکتری: )رتبه( 0.01۲×( 100 1- ای: )رتبهدکتری حرفه

100) ×0.01 ) 

)صرفاْ یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد در نظر 

 شود.(میگرفته 

امتیاز از میانگین کل  

آموختگی دورۀ  دانش 

 کارشناسی

 0.1۵میانگین کل کارشناسی((×-1۲×۲۳) ۳۳

با احتساب 

ضریب 

سازی همسان

 معدل/

آموختگان دانش

محور پژوهش

امتیازی از 

میانگین کل 

آموختگی دانش

کسب نخواهند  

 کرد. 

امتیاز از میانگین کل  

آموختگی تا  دانش 

 کارشناسی ارشد دورۀ  

۳۹ 

میانگین کل کارشناسی((+   -1۲× 11))

میانگین کل کارشناسی ارشد(((   -14×) ۲۲)

 ×0.1۵ 

امتیاز از میانگین کل  

آموختگی تا  دانش 

 ای دورۀ دکتری حرفه 

۳4 
ای( ×  میانگین کل دکتری حرفه -1۲×)۲۵

0.1۵ 

امتیاز از میانگین کل  

آموختگی تا  دانش 

 تخصصی دورۀ دکتری  

4۳ 

میانگین کل دکتری  - 1۲× ) 1۷))

میانگین کل دکتری   -1۶× ) ۳0ای((+ ) حرفه

 0.1۵تخصصی((( ×  

۵۵ 

× 1۸میانگین کل کارشناسی((+ ) -1۲×)۶))

× 41میانگین کل کارشناسی ارشد((+ ) -14)

 0.1۵میانگین کل دکتری تخصصی((( ×  -1۶)
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های  فعالیت

 -اجتماعی

 فرهنگی 

های  انجمن عضویت در  

تخصصی    - علمی 

 دارای مجوز 

 امتیاز 0.0۵ازای هر سال عضویت به ۲

همکاری/ حضور در  

ها،  برنامه تشکل 

های مردم  سازمان 

های  نهاد، انجمن 

فرهنگی و    - علمی 

بنیادهای نخبگان  

 استان 

 امتیاز 0.۲۵امتیاز و حضور هر مورد  0.۵همکاری در هر مورد  ۲

شرکت در اردوهای  

 جهادی 
 امتیاز 1هر مورد  ۲

عضو هیئت تحریریه  

 علمی  های ه نشری 
 امتیاز  1هر سال  ۲

عضویت در هیئت  

های  مدیره انجمن 

 علمی/ تخصصی 

 امتیاز  1هر سال  ۲

  های هسردبیری نشری 

 علمی 
 امتیاز  1هر سال  ۲

های  دبیری انجمن 

 علمی دانشجویی 
 امتیاز  1هر سال  ۲

سایر 

 هافعالیت

های  سایر فعالیت 

  - فناورانه 

مهارتی،آموزشی،  

  - پژوهشی، اجتماعی

فرهنگی )به تشخیص  

 بنیاد( 

100 
امتیاز این ردیف، بر اساس ارزیابی کارگروه شناسایی محاسبه 

 شود. می

 است. ۳ماده   1درصد از حداقل امتیاز ذکر شده در بند    10فرهنگی برابر  -سقف جمع امتیازات بخش اجتماعی

 

 های عمومی . شایستگی ۲جدول شماره  
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 مصادیق  تعریف  نام شایستگی  ردیف 

1 
تفکر تحلیلی و  

 مسئله حل 

قابلیت بررسی سیستمی  

ها که  و منطقی پدیده 

منجر به دستیابی به  

 راهکارهای جامع گردد 

 شناسایی عوامل و متغیرهای موثر در حل یک مسئله  -1

 متغیرهاها و اهمیت تشخیص اولویت -۲

 هاها و اطالعات ممکن قبل از تدوین گزینهآوری داده جمع -۳

 مسئله حل  هایهشناسایی و تعریف گزین -4

 هابررسی و تحلیل کمی و کیفی گزینه -۵

 شناسایی تاثیر سیستمی متغیرها بر یکدیگر  -۶

 مسئلهحل هایهها و منافع گزینارزیابی هزینه -۷

 جهادی روحیه   ۲

داشتن پشتکار و تالش  

مجدانه برای دستیابی به  

 اهداف سازمانی 

 پیگیری امور تا رسیدن به نتیجه مورد نظر  -1

 تالش همراه با انرژی زیاد برای رسیدن به اهداف -۲

 های انجام کارقوی بر روی اهداف و روش ذهنی تمرکز -۳

راه  -4 از  ایجحلاستفاده  اد مشکل در های جایگزین در صورت 

 های در حال انجام مسیر

۳ 
سازگاری  

 سازمانی 

قابلیت تطبیق با  

ساختارها، مقررات و  

فرهنگ کار در  

 اجرایی کشور  های ه دستگا 

 ها نگاه جامع و فراگیر به مسائل و موضوع -1

 نگاه ملی در بررسی مسائل بخشی  -۲

 های کالن و اسناد فرادستیتوجه به استراتژی -۳

سلسله -4 رعایت  و  امور  انجام  برای  قانونی  فرایندهای  رعایت 

 مراتب اداری

 همکاری با سایر همکاران و به اشتراک گذاشتن اطالعات -۵

برای   -۶ تالش  و  سازمانی  وظایف  و  اهداف  از  یافتن  آگاهی 

 دستیابی به آنها 

 های مثبت فرهنگ سازمانی و تطبیق با آنها شناسایی ویژگی-۷

 آوری تاب  4
قابلیت انجام مطلوب  

 کارها در شرایط سخت 

 شکیبایی در مواجه شدن با مشکالت و موانع -1

یا    -۲ تنش  پر  شرایط  از  عبور  برای  عصبی  و  ذهنی  توان 

 های با استرس باالموقعیت

یا    -۳ تنش  پر  شرایط  در  همکاران  برای  آرام  محیط  ایجاد 

 های با استرس باالموقعیت
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 کیفیت کامل در شرایط پر فشار  انجام کارها با -4

۵ 
خالقیت و  

 نوآوری 

قابلیت ایجاد راهکارهای  

خالقانه یا نوآورانه برای  

 حل مسائل جدید 

 خالقانه و جدید  هایهها و اید حلارائه راه -1

راه  -۲ اید حلارائه  و  از   هایهها  اساس کاربرد جدید  بر  نوآورانه 

 های موجودروش

های ها و چهارچوبها خارج از کلیشهبررسی موضوعنگرش و    -۳

 متداول

یابی نظیر توفان فکری  های خالقانه برای ایدهاستفاده از روش  -4

 یا دلفی و...

 یافتن راهکارهای کاربردی از بین قوانین و مقررات موجود  -۵

استفاده کاربردی و نوین از امکانات موجود برای حل مسائل   -۶

 جدید 

 پذیری مسئولیت  ۶
قابلیت پاسخگو بودن در  

 ها ها و تصمیم برابر اقدام 

ها خارج از اینکه شخصا در آنها نقش داشته پذیرفتن مسئولیت  -1

 یا نه 

 هاتالش برای اصالح اشتباهات و نتایج منفی ناشی از تصمیم -۲

 پاسخگو بودن در برابر بازخواست از چگونگی انجام وظایف  -۳

 ت و پایبندی به آنهاپذیرفتن تعهدا -4

 ها و تعهداتتراشی برای انجام ندادن مسئولیتپرهیز از بهانه -۵

 انجام وظایف بدون نیاز به نظارت فرا دستان -۶

 

 های ه اصالح دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگا 

 خانواده و جوانی جمعیت اجرایی در اجرای قانون حمایت از  

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1401/ 04/ 0۵مورخ    ۲۲۹۳۲)بخشنامه شماره  

 اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هایهبخشنامه به تمامی دستگا

با عنایت به قانون حمایت از خانواده و  0۵/0۲/1401شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

مجلس شورای اسالمی( با اصالح   1۹/0۸/1400مورخ    ۲۷۸/۶۹۳۸۵جوانی جمعیت )موضوع مصوبه شماره  

اجرایی )موضوع   هایهر دستگادستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد د 

 به شرح ذیل موافقت نمود:( 10/0۵/1400مورخ  ۲4۵10بخشنامه شماره 
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به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در دفترچه راهنمای ثبت نام   -1

شتن فرزند موضوع این ماده، حداکثر پنج درج گردیده، اضافه خواهد شد. سنوات قابل افزایش برای تاهل و دا

 باشد. ( سال می۵)

( درصد به مجموع امتیاز آزمون کتبی )حیطه  10( درصد، حداکثر تا ده ) ۲به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو )  -۲

 شود. عمومی و تخصصی( داوطلب اضافه می

مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر  (  ۲و )(  1امتیازات مطروحه در مواد )  -1تبصره  

باالی   فرزند،  با    ۵/۲یا  وزارت کشور  از سوی  اعالم شده  اطالعات  باروری، آخرین  نرخ  تعیین  نباشد. مبنای 

 باشد. همکاری مرکز آمار ایران قبل از برگزاری آزمون استخدامی می

های مختلف باشد، در اعطای امتیازات مطروحه  ان، در شهرستانچنانچه زادگاه )محل تولد( فرزند  -۲تبصره  

تر مبنای محاسبه و پایین   ۲/ ۵های با نرخ باروری  صرفاً برای فرزندان متولدشده در شهرستان(  ۲و )(  1در مواد )

 گیرند.قرار می

( این بخشنامه براساس ۲)   ( و1با توجه به اینکه اعمال امتیازات و افزایش سن در نظر گرفته شده در مواد )  -۳

باشد، در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات، داوطلب فاقد اطالعات خوداظهاری داوطلبان می

سایر  با  رقابت  در  متعاقباً  افراد  از  گروه  این  وضعیت  و  استخدام حذف  فرایند  سایر  از  باشد،  مثبته  مدارک 

 داوطلبان تعیین خواهد شد.

 ون سرمایه انسانیمعا -حسین عرب اسدی

 

کل کشور موضوع: تبدیل وضعیت   1401( قانون بودجه سال  ۲0دستورالعمل بند »و« تبصره )

 ایثارگران 

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه    1401/ 04/ 0۷مورخ    ۲۳۶۵۷)بخشنامه شماره  

 ( کشور

 رسانی به ایثارگرانجامع خدمات ( قانون۲های اجرایی مشمول ماده )بخشنامه به کلیه دستگاه

( ماده  اجرای  بودجه سال  4۳در  قانون  اجرایی  دستورالعمل  1401( ضوابط  موضوع  کل کشور،  ابالغی  های 

مورخ   ۶۸1۳۵و شماره    ۹/1۲/1400مورخ    ۶۹40۵، شماره  ۳/1400/.1۹مورخ    1۳۷۵۸های شماره  بخشنامه

 شود: با رعایت موارد زیر تنفیذ می  4/1۲/1400

بهمن ۲1مولین ماده ) مش   -1 پایان  تا  ایثارگران که  به  قانون جامع خدمات رسانی  در آن   1400ماه سال  ( 

 گردند.دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می

 باشند.ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول حکم بند قانونی صدرالذکر میها، بانک شرکت  -۲
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باشد. بدیهی است تغییر نوع وظایف، پست  مولین به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آنان نمی تبدیل وضعیت مش  -۳

پذیر  امکان    سازمانی و شغل یا ارتقاء جایگاه شغلی آنان بعد از تبدیل وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات

 باشد.می

شکل وضعیت فعلی )عدم تبدیل  چنانچه فرد مشمول این بخشنامه خواستار ادامه همکاری با دستگاه به    -4

وضعیت به استخدام رسمی( باشد، دستگاه اجرایی اعالم کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل  

 وضعیت استخدامی را اخذ و به عنوان مستند عدم تبدیل وضع در سوابق مربوطه نگهداری نماید.

به خدمت    1۳۷۵و پیراپزشکان مصوب    ایثارگران مشمول که بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان  -۵

( منضم به بخشنامه شماره ۸گیرند. بر این اساس، پاسخ سؤال )اشتغال دارند، در شمول این بخشنامه قرار می

 گردد.، اصالح می4/1۲/1400مورخ  ۶۸1۳۵

ن به ( ضوابط اجرایی آ۹کل کشور و ماده )  1401( قانون بودجه سال  ۲0با استناد به بند )ب( تبصره )  -۶

، چنانچه اعتبار الزم برای تبدیل وضعیت نیروهای مشمول، از  ۲/1401/ 1۵هـ مورخ  ۵۹۷40/ت۲1۵0۲شماره  

دستگاه اعتبار  تخصیص  در سقف  و  ابالغی  اعتبارات  داخلی شرکتمحل  منابع  و  اجرایی  بانکهای  و  ها،  ها 

تأمین اعتبار از سازمان برنامه و   مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت قابل تأمین باشد، نیازی به اخذ تأییدیه 

بودجه کشور نبوده و تبدیل وضعیت نیروهای مشمول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله اخذ شماره 

( بخشنامه شماره ۹مستخدم از سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمندایران( بالمانع است. بر این اساس، ماده )

 گردد.ی، اصالح م ۹/1۲/1400مورخ  ۶۹40۵

موافقتنامه دستگاه  -۷ این دستورالعمل در  بودجه سال  مفاد  قانون  اجرایی  کل   1401های مشمول ضوابط 

 الرعایه است. شود و برای مدیران مربوط الزم کشور لحاظ می

 مسعود میرکاظمی  –میثم لطیفی  

 

 های اجرایی کننده امور ایثارگران دستگاه شرح وظایف پست مشاور وزیر و هماهنگ 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1401/ 0۷/ 11مورخ    4۹۳۸1)بخشنامه شماره  

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۵های اجرایی موضوع ماده به دستگاه بخشنامه

های کلی نظام در امور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران »ابالغی مقام با عنایت به سیاست 

)مد رهبری  جامع خدماتظله  معظم  قانون  و  ایثارگران العالی(«  منزلت  حفظ  و  ارتقاء  ایثارگران،  به  رسانی 

ساله جمهوری اسالمی انداز بیست موجب سند چشمهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بهدرصحنه

های  تگاههای تحولی دولت سیزدهم، پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در دسایران، سیاست 

مصوب مجلس   قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی(  14اجرایی و در اجرای ماده ) 

های اجرایی«  مور ایثارگران دستگاهکننده اشورای اسالمی، »شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ 

 شود: به شرح زیر ابالغ می

https://shenasname.ir/isaar/224-3131374
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ها برای بهبود پیشرفت اهداف و  های ایثارگری مردمی جهت استفاده از ظرفیت آنارتباط مؤثر با تشکل   -  1

بنیان های دانشرسیدن خدمات به ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از کارآفرینان و شرکت 

 ق مرتبط با ایثارگران در چارچوب ضوابط و مقررات.و خال 

ایثارگران و   -۲ به  ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط  بررسی و 

 رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در امور ایثارگران. 

های اجرایی، راهبردها و نقشه راه در جهت تشکیل شورای مشی و تدوین سیاست طگذاری، تبیین خ هدف -۳

های دستگاه ای متناسب با مأموریت های عملیاتی جاری و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تدوین برنامه

ه خدمات آوری عملکرد ساالنه و ارائه گزارش مربوطه در خصوص نحوه و میزان ارائمربوطه و پیگیری و جمع 

قانون جامع  (  ۷4( ذیل ماده )1صورت ادواری و سالیانه توسط دستگاه مرتبط به استناد تبصره )و تسهیالت به 

 .رسانی به ایثارگرانخدمات

ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی، هنری و غیره در بین ایثارگران زم جهت اجرای برنامهپیگیری و هماهنگی ال  -4

ها و ها، نمایشگاهها، نمادها و نگارخانه ها، یادواره ها، همایشهای مختلف، برگزاری جشنواره در ایام و مناسبت 

ریزی و هماهنگی ادت و برنامههای مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهنامهحمایت از تألیفات، مقاالت و پایان

های اجرایی و واحدهای وابسته به نام شهدا )با اولویت شهدای های دستگاهگذاری اماکن و ساختمانمنظور نام به

 دستگاه مربوطه(.

با خانواده هماهنگی و نظام  -۵ مند کردن فرآیند دیدار مستمر مسئولین )طرح سپاس( در سطوح مختلف 

ایثارگر ابالغیه شماره معظم شهدا و  با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری و همچنین بر اساس  ان دستگاه 

اول محترم رئیس   ۲1/01/1401تاریخ    ۹۷۸1 ایثارگران معاون  از  تقدیر و تجلیل  جمهور و ساماندهی نحوه 

 دستگاه مربوطه.

ت /۳۸۶14نامه شماره  تصویب هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران »موضوع    -۶

تاریخ  ۳۸۸44 آئین   1۳/1۲/1۳۸۲هـ  و  وزیران«  محترم  »موضوع هیئت  ایثار  و  شهادت  فرهنگ  ترویج  نامه 

هیأت محترم وزیران«، اعالم نظر عملیاتی برای   0۵/1۳۸۹/ 1۳هـ تاریخ  ۳۶۶۸0ت/10۵11۵نامه شماره  تصویب 

های کرد بودجه رایی متبوع و پیگیری اجرای آن و پیگیری هزینه بهبود ارائه خدمات به ایثارگران دستگاه اج

 سنواتی و اعتبارات تخصیصی در موضوعات مرتبط با ایثارگران. 

های ها و دستورالعملنویس بخشنامه ها، تنظیم پیشها، فعالیت بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه  -۷

 ین مقام دستگاه متبوع.داخلی مرتبط با ایثارگران جهت ارائه به باالتر

سازمانی مانند؛ شورای معاونان، کمیته انتصابات، عضویت و حضور فعال و مؤثر در جلسات درون و برون   -۸

تشخیص   گزینش حسب  و هسته  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت  انسانی،  منابع  کمیته  فرهنگی،  شورای 

های داخلی مرتبط و برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای ها و کارگروهباالترین مقام دستگاه اجرایی و ایجاد کمیته 

 متولی در جهت ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران.

https://shenasname.ir/isaar/1452-قانون-جامع-ایثارگران
https://shenasname.ir/isaar/1452-قانون-جامع-ایثارگران
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منظور توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء  های کارشناسی بهانجام بررسی  -۹

های مختلف و اولویت  ها در عرصه مؤثر آن آفرینی فعال و  سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران در راستای نقش

های کلی ( سیاست۶های مدیریتی در شرایط مساوی، مطابق با بند ) دادن به استفاده از ایثارگران در بخش

 نظام در امور »ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران«.

( 1۶متبوع و پیگیری اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ) ایجاد بانک اطالعاتی ایثارگران دستگاه اجرایی    -10

 بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستگاه مربوطه.

بررسی عملکرد مدیران اجرایی دستگاه متبوع خود در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با    -11

ایجاد رضایت  از جهت  نظرات اصالحی  ایثارگران  ارائه  و  اثربخشی  و  اقدامات مندی  ارسال گزارش  و  تهیه  و 

 مربوطه به باالترین مقام دستگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران. 

های سازمانی، نیروی انسانی و امکانات اداری در  بینی پست بررسی و ارائه پیشنهادها در خصوص پیش  -1۲

اه و ارائه گزارش به بنیاد شهید ها از باالترین مقام دستگ شأن ایثارگران دستگاه اجرایی مربوطه و پیگیری آن

 و امور ایثارگران.

های آنان در ابعاد  بررسی و شناسایی نیازهای واقعی و پیگیری ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده  -1۳

ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه 

استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری »بر اساس   اداری، رفاهی و

های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران« و ( سیاست ۸بند )

ر چارچوب ضوابط های اجرایی د%( ایثارگران در دستگاه۲۵%+  ۵های استخدامی )نظارت بر تحقق جذب سهمیه 

 و مقررات.

بر عهده مشاوران   -14 ایثارگران  اقدامات الزم در خصوص  و  تمهیدات  و  اجرا  پیگیری، هماهنگی،  مطالبه، 

محترم ایثارگران بوده و ضروری است گزارش پیگیری و پیشرفت در رسیدگی امور ایثارگران و مطالبات آنان 

وزارتخانه اجرایی متبوع خها و دستگاهدر  امور  های  و  بنیاد شهید  و  باالترین مقام دستگاه مربوطه  به  را  ود 

 ایثارگران ارائه نمایند.

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی
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 های اجرایی  ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع های اداری و نحوه سازماندهی نمایندگی دستگاه 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1401/ 0۷/ 1۶مورخ    ۵00۳۲)بخشنامه شماره  

، موضوع مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری(  ۲۹ماده )  "ط"نامه اجرایی بند  آیین (  ۷در اجرای تبصره ماده )

مورخ  ۵۵۳4۲ت/1۳۸۹۲0شماره   دستگاه  ۲۹/10/1۳۹۸هـ  نمایندگی  سازماندهی  نحوه  وزیران،  های  هیأت 

 شود: ها به شرح زیر ابالغ میهای اداری و همچنین ساختار پشتیبانی این مجتمع اجرایی در مجتمع 

با همکار   -1ماده   وزارت کشور موظف است؛  این دستورالعمل،  اجرای  برنامهدر  و  ریزی ی سازمان مدیریت 

شهرستاناستان  اسامی  فهرست  آنها،  در  اداری  مجتمع  ساختمان  که  را  نمایندگی  هایی  استقرار  آماده  ها 

 باشند، به سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم نماید.های اجرایی و ارائه خدمات به شهروندان میدستگاه

روز پس از استقرار مجتمع اداری، نسبت به تأمین  (  1۵ظرف مدت )  اند؛های اجرایی موظف دستگاه  - تبصره 

های مصوب های سازمانی تعیین شده از محل پست نیروی انسانی مورد نیاز نمایندگی ذیربط و همچنین پست 

 های اداری اقدام نمایند.خود در مجتمع

یر نظر مستقیم فرماندار« به ترتیب  ها، »زساختار اداری و پشتیبانی مجتمع های اداری در فرمانداری -۲ماده  

 زیر خواهد بود:

 های اداری )معاون فرماندار(،معاون هماهنگی امور مجتمع  -

 کارشناس امور اجرایی مجتمع اداری، -

 کارشناس پشتیبانی، هماهنگی و پیگیری، -

 کارشناس نظارت. -

سازمانی مذکور در هر مجتمع، از سرجمع  های  وزارت کشور موظف است؛ نسبت به تأمین پست   -1تبصره  

 های کشور اقدام نماید.های استان و یا سایر استانداری های بالتصدی استانداری و فرمانداریپست 

 باشد:وظایف پست سازمان معاون هماهنگی امور مجتمع اداری و کارشناسان ذیل آن به شرح زیر می  -۲تبصره  

 امکانات، تجهیزات و فضای اداری مورد نیاز، ها از نظرپشتیبانی امور نمایندگی -

 ها و انعکاس به مراجع ذیربط برای بهبود آن.شناسی و پایش مستمر فعالیت نمایندگیآسیب  -

 ها به شهروندان،نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات توسط نمایندگی -

 ها از واحد استانی ذیربط،پیگیری امور کارکنان نمایندگی -

 ی با ادارات کل استانی مربوطه برای تسهیل و تسریع در ارائه مطلوب خدمات، هماهنگ  -

 بررسی وضعیت شهرستان از نظر نیاز به ارائه خدمات جدید و پیگیری موضوع از مبادی ذیصالح. -

اند واحدهای سازمانی خود را تحت عنوان نمایندگی، با حداقل تعداد های اجرایی زیر موظفدستگاه  - ۳ماده  

 شده، در مجتمع اداری شهرستان مستقر نمایند:های سازمانی مشخص پست 

https://shenasname.ir/sakhtar/6145-آیین-نامه-مجتمع-های-اداری


                   45                                                                          یزدهمکشور در دولت س یو استخدام یسازمان ادار  یهامجموعه بخشنامه 

 پست سازمانی(. ۶های وابسته ))نمایندگی( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه -

 پست سازمانی(،  4های وابسته ) )نمایندگی( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه -

 پست سازمانی(، 1ع دستی و گردشگری ))نمایندگی( وزارت میراث فرهنگی، صنای -

 پست سازمانی(،  ۹های وابسته ) )نمایندگی( وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه -

 پست سازمانی(،  4های وابسته ) )نمایندگی( وزارت راه و شهرسازی و دستگاه -

 پست سازمانی(،  ۲)نمایندگی( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) -

 پست سازمانی(، 1جوانان ))نمایندگی( وزارت ورزش و  -

 پست سازمانی(،  1)نمایندگی( سازمان حفاظت محیط زیست )  -

 پست سازمانی(، 1)نمایندگی( بنیاد شهید و امور ایثارگران ) -

 پست سازمانی(، ۲)نمایندگی( سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ) -

 پست سازمانی(،  1)نمایندگی( سازمان تعزیرات حکومتی ) -

 پست سازمانی(. 1)نمایندگی( سازمان ثبت احوال کشور ) -

های در رأس هر نمایندگی، فارغ از عنوان و سطح تشکیالتی »مسئول نمایندگی« قرار داشته و پست   -1تبصره  

 شوند.بینی میسازمانی ذیل آن مطابق با عناوین مصوب دستگاه اجرایی پیش

های شهرستان و حجم و تنوع فعالیت برخی از  زمانی مذکور متناسب با شاخص های ساتعداد پست   -۲تبصره  

ها، پس از پیشنهاد مشترک فرمانداری و اداره کل استانی ذیربط، با درخواست دستگاه اجرایی ملی نمایندگی

 و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل تغییر است.

ها از طریق سازوکارهای های اداری آنهایی که مجتمعز شهرستانتعیین فضای اداری برای آن دسته ا  -4ماده  

 یابند، بر عهده فرماندار است.نامه صدرالذکر استقرار میآیین ( 4مندرج در ماده )

این دستورالعمل  (  ۳ها در فهرست ماده ) های اجرایی که نام آناستقرار نمایندگی آن دسته از دستگاه  -۵ماده  

های  ا شرح وظایف قانونی و تشکیالت مصوب خود موظف به ارائه خدماتی در شهرستان وجود ندارد و مطابق ب

هزار نفر جمعیت باشند، پس از اعالم فرمانداری به اداره کل استانی مربوطه،   ۷0جدیدالتأسیس و کمتر از  

ر خواهد گیری قرا توسط دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان اداری و استخدامی کشور در روند بررسی و تصمیم 

 گرفت. 

های موضوع این دستورالعمل از نظر سلسله مراتب اداری زیر نظر مستقیم واحد استانی نمایندگی  - ۶ماده  

ها مطابق با قوانین، مقررات و ضوابط دستگاه متبوع خود بوده و وظایف، اختیارات و استانداردهای عملکرد آن

فرمانداریاجرایی مربوطه می  و  این خصوصباشد  کننده نقش نظارت، هماهنگی، پشتیبانی و تسهیل   ها در 

 ها را برای ارایه خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، برعهده دارند.های نمایندگیفعالیت 
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استقرار سایر ارایه دهندگان خدمات عمومی نظیر؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد حضرت   - ۷ماده  

باشند، بر اساس ری که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری میهای اداامام خمینی )ره( در مجتمع

 های ذیربط خواهد بود.تفاهم استاندار یا فرماندار با دستگاه

زیست، فرهنگی های کشاورزی و محیطها در بخشافزایی بین نمایندگیمنظور ایجاد هماهنگی و همبه   - ۸ماده  

ها، به عنوان دبیر هماهنگی یی و...، یک نفر از بین مسئوالن نمایندگیو اجتماعی، امور اقتصادی، صنعتی، زیربنا

 شود. حسب نظر فرماندار تعیین می

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است؛ تا سه ماه پس از ابالغ این دستورالعمل ضمن    - ۹ماده  

 های اداری اقدام نماید.تمع های کارشناسی، نسبت به ایجاد و ابالغ مشاغل تجمیعی جدید در مجبررسی 

تأیید معاون کنترل و ثبت تردد، مرخصی و مأموریت روزانه کارکنان مجتمع  - 10ماده   از  اداری، پس  های 

 پذیرد.هماهنگی امور مجتمع اداری صورت می

پرداخت حقوق کارکنان شاغل در مجتمع   - 11ماده   و  احکام کارگزینی  بر عهده دستگاه صدور  اداری  های 

 باشد.ذیربط می اجرایی 

نمایندگی  - تبصره  از پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان  نتایج حاصل  لحاظ  با  استانی،  ها توسط واحدهای 

 شود. نظارت فرمانداری مربوطه بر عملکرد آنان انجام می

 های اداری بر اساس قوانین و مقررات مربوطههر گونه جابجایی نیروهای انسانی مستقر در مجتمع  - 1۲ماده  

نمایندگی وظایف  انجام  در  تعویق  عدم  به  مشروط  استانی،  کل  ادارات  و  فرماندار  هماهنگی  با  صورت و  ها 

 پذیرد.می

های اجرایی در بستر  تمامی تغییرات ساختاری موضوع این دستورالعمل، با ثبت درخواست دستگاه  - 1۳ماده  

 های اجرایی انجام خواهد شد. سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

به شهروندان، فرمانداری به   - 14ماده   ارایه خدمات مطلوب و سریع  و  انجام کار  ها منظور اصالح فرایندهای 

ها را در قالب موارد زیر از طریق وزارت کشور  ماهه، گزارش عملکرد نمایندگیاند؛ در مقاطع زمانی ششموظف 

 به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند:

 عناوین خدمات ارائه شده توسط هر نمایندگی، -

 تعداد و تواتر خدمات ارائه شده،  -

 ها، ذکر خدمات قابل ارائه توسط نمایندگی -

 های موجود در رابطه با نحوه مدیریت مجتمع اداری،چالش -

 پیشنهادهای اصالحی. -

 استخدامی کشور جمهور و رییس سازمان اداری و معاون رییس  - میثم لطیفی
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 های اجرایی بخشنامه پست دستیار مردمی سازی در دستگاه 

 سازمان اداری و استخدامی کشوری(   1401/ 0۷/ ۲0مورخ    ۵۲100)بخشنامه شماره  

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۵های اجرایی موضوع ماده بخشنامه به کلیه دستگاه

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در خصوص  العالدر راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله ی( در 

های خودجوش مردمی« و »ارتقای اعتماد و امید  »تحول عدالت محور و مردم پایه با تأکید بر ظرفیت تشکل 

سازی دولت و  جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمیمردم به دولت« و همچنین پیرو حکم رئیس 

 شود؛ رد زیر برای اجرا ابالغ میپیشبرد اهداف دولت مردمی، موا

ترازی رئیس اداره از محل تغییر عنوان یکی از  ها، پست دستیار مردمی سازی با سطح همدر فرمانداری  -1

ربط این  اند با هماهنگی استانداری ذیشود. فرمانداران مکلف های کارشناسی بالتصدی موجود ایجاد میپست 

های اجرایی ثبت و ظرف دو ماه از ابالغ این بخشنامه  یت ساختار دستگاهتغییر عنوان را در سامانه ملی مدیر

نسبت به معرفی و انتصاب این دستیار اقدام کنند. در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه اسخدامی، دستیار از  

 طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد. 

وزارتخانه  تمامی  سازمان همچنین  رئیس ها،  نظر  زیر  مستقل  استانداریهای  و  مکلف جمهور  از  ها  یکی  اند 

ها و  های مشاور باالترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان »دستیار مردمی سازی« برای تحقق مأموریت پست 

از دستیار )مشاور( موضوع بخشنامه شماره   استفاده  اختصاص دهند. در موارد خاص،  این بخشنامه  وظایف 

 پذیر است. سازی دولت امکانجمهور در امر مردمیتیار رئیسبا تأیید دس ۲4/01/1401مورخ   41۵۶

نقش و  دستگاهارتباط  سایر  وزارتآفرینی  به  وابسته  اجرایی  سازمانخانههای  و  نظر  ها  زیر  مستقل  های 

 ها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از طریق این افراد خواهد بود.جمهور در تحقق مأموریت رئیس 

بر اساس شیوه  معرفی  -1تبصره   بند  این  افراد موضوع  انتصاب  ابالغی دستیار ذیو  جمهور، ربط رئیس نامه 

اند هر سه ها، فرایند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شد. همچنین، این اشخاص موظف مشتمل بر اعالم شاخص 

 جمهور اعالم کنند.ربط رئیسبار گزارش عملکرد خود را به دستیار ذیماه یک 

بهدرصورتی  -۲تبصره   ظرفیت  شماره  که  بخشنامه  موضوع  )دستیار(  مشاور  مورخ   41۵۶کارگیری 

ها تکمیل باشد، دستگاه جمهور و استانداری های مستقل زیر نظر رئیسها، سازماندر وزارتخانه   ۲4/01/1401

استمی بخشنامه  این  اجرای  برای  مذکور  ظرفیت  از  بیشتر  )مشاور(  دستیار  یک  از  صرفاً  کند. تواند  فاده 

 ۲که در یک فرمانداری پست بالتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلف است ظرف حداکثر  درصورتی

های اجرایی نسبت به اختصاص یک  هفته از تاریخ اعالم مراتب، از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

 های بالتصدی آن وزارتخانه اقدام کند.پست از سرجمع پست 

ها، متناسب با کارسنجی میزان  جمهور و استانداریهای مستقل زیر نظر رئیسها، سازمانوزارتخانه  -۳تبصره  

مردمی دستیار  میفعالیت  محل  سازی  از  مربوط  وظایف  انجام  برای  را  کارشناسی  پست  پنج  تا  دو  توانند؛ 
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یص دهند. در اجرای این  های اجرایی تخصهای بالتصدی دستگاه در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاهپست 

 مقرره، هرگونه توسعه تشکیالتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است. 

 های مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر است: مأموریت  -۲

های خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور  کمک به افزایش نقش و مشارکت مردم با تأکید بر حرکت   ۲-1

 کشور؛

 ارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی؛کمک به افزایش ک  ۲-۲

 ساالر.بر دیوان ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان  ۲-۳

رد، پذیجمهور انجام میربط رئیسچارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با هماهنگی دستیار ذی  -۳

 به شرح زیر است:

های میانی« و بسیج  آفرینی حلقه بسترسازی برای »همیاری مردم« با دستگاه اجرایی مربوط و »نقش  ۳-1

 یابی و حل مسائل محلی و ملی کشور از طریق:های مردمی در شناسایی، پاسخکلیه ظرفیت 

ها و نهادهای مردمی برای  ندیشکده دهی و حمایت از همیاران مردمی اعم از اشخاص، االف( شناسایی، سازمان

آن  تدوین خطجلب مشارکت  در  زمینه مشیها  و  و جلسات ها  در شوراها، مجامع  آنان  برای عضویت  سازی 

 کارشناسی دستگاه اجرایی مربوط؛ 

ها و نهادهای مردمی منظور تسهیل دسترسی همیاران مردمی، اندیشکده ب( ارائه خدمات عمومی اثربخش به 

 ها از طریق ابزارهای فناورانه؛ و مشاوره با آنبه اطالعات 

 ها و نهادهای مردمی و پیگیری تحقق آن.ج( شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مردمی، اندیشکده 

ها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسالمی در حیطه وظایف دستگاه اجرایی مربوط و شناسایی ارزش   ۳-۲

 های مردمیمردم با اتکا به ظرفیت سازی« در میان  »گفتمان

گری مردم« نسبت به عملکرد و سالمت مسئوالن دستگاه اجرایی مربوط مبتنی  تحقق »نظارت و مطالبه  ۳-۳

 های گفتمانی دولت اسالمی بر شاخص 

سازی و ترویج روحیه مردمی« در دستگاه اجرایی مربوط در ابعاد مختلف اعم از تعامل با  تحقق »فرهنگ   ۳-4

رسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب ، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطالعمردم

 رضایت مردم؛ 

مانعتسهیل   ۳-۵ و  تشکل گری  از  اعم  مردمی  نهادهای  فعالیت  از  دانشجویی زدایی  مردمی،  های خودجوش 

 های میانیطریق حلقهنهاد در حل مسائل کشور از های مردم ها، مساجد و سازمانهیئت 

سازی دولت مکلف است سند انتظار از دستیاران موضوع این بخشنامه را  جمهور در امر مردمیدستیار رئیس 

جمهور تهیه و در چارچوب های مستقل زیر نظر رئیسها و سازماندر سه سطح شهرستان، استان و وزارتخانه

 رسانی کند.طالع ( این بخشنامه ا1( بند )1نامه موضوع تبصره )شیوه
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های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، دوره   -4

جمهور ربط رئیسسازی را در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با همکاری دستیار ذیمرتبط با امر مردمی 

 دامی کشور ارائه دهد.طراحی و برای تصویب و ابالغ به سازمان اداری و استخ 

 شرایط عمومی تصدی پست دستیار مردمی سازی به شرح زیر است: -۵

ویژگی  ۵-1 بودن  »عدالت دارا  »مردمهای  »انقالبی«،  و محوری«،  ستیزی«  فساد  و  دستی  »پاک  داری«، 

 مداری«.»قانون 

 می.های خودجوش مرد ها و جریانبرخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکل  ۵-۲

 تناسب مدرک تحصیلی فرد با شرایط احراز مشاغل دستگاه مربوط. ۵-۳

 آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز آموزش مدیریت دولتی.گذراندن موفقیت  ۵-4

جمهور با ربط رئیسعنوان دستیار مردمی سازی منوط به عدم مخالفت دستیار ذیتداوم انتصاب به  - تبصره 

 خواهد بود.ادامه همکاری در این جایگاه 

اند در اجرای این بخشنامه با دستیاران مربوط های اجرایی مشمول موظف کارشناسان و مدیران دستگاه  -۶

هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه  همکاری کامل داشته باشند. همچنین در این راستا، کمیته یا کمیته

 ربط قابل تشکیل است. ذی

های  شمول این بخشنامه در چارچوب فرایندهای ارزیابی عملکرد موضوع مادههای اجرایی معملکرد دستگاه  -۷

(۸1( و  می۸۲(  سنجیده  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  و (  اداری  سازمان  عملکرد  ارزیابی  امور  و  شود 

های اختصاصی جمهور نسبت به طراحی شاخص ربط رئیساستخدامی کشور مکلف است با همکاری دستیار ذی

 کند.مربوط اقدام 

 شود. سازمان می ۲0/0۶/1401مورخ    4۳۵1۵این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی
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(  ۲0موضوع بند )الف( تبصره )   "سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری"استقرار 

 کل کشور  1401قانون بودجه سال  

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1401/ 0۷/ ۲۵مورخ    ۵۳۶۲1)بخشنامه شماره  

تمامی دستگاه )به  ماده  اجرایی موضوع  پنج ۲۹های  برنامه  قانون  و (  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ساله ششم 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 استقرار سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری 

که مقرر داشته    کل کشور  1401قانون بودجه سال  (  ۲0هید اجرای حکم بند )الف( تبصره )در راستای تم 

پرداخت هرگونه حقوق و مزایای منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی،  »به 

به تمامی کارکنان دستگاه اجرائی موضوع ماده ) مستمر و غیرمستمر  برنامه پنج(  ۲۹های  ساله ششم قانون 

ها در های دولتی که نام آننگی جمهوری اسالمی ایران ازجمله کلیه شرکتاقتصادی، اجتماعی و فره  توسعه

ها مستلزم ذکر  های دولتی که شمول قانون بر آن ( این قانون ذکر شده است شامل شرکت ۳پیوست شماره )

ع  نف شده در سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمندایران( به ذییا تصریح نام است صرفاً براساس اطالعات ثبت 

می انجام  اداریگیرد.«،  نهائی  نظام  کارکنان  پرداخت  اطالعات  مدیریت  اینترنتی    سامانه  نشانی  به 

pardakht.karmandiran.ir    شود( با مشارکت سازمان اداری و استخدامی عنوان می   "سامانه")از این پس

 مقدمات استقرار نهایی است.   کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و در

واسطه عدم دقت در ثبت  ها، عمده مشکالت به  از آنجا که طی دوره آزمایشی استقرار در تعدادی از وزارتخانه

اطالعات کارکنان برای پرداخت )اعم از اطالعات شغلی، وضعیت ایثارگری، اطالعات حاالت مأموریت و انتقال 

منظور بسترسازی و تمهید مقدمات تحقق ظام اداری)پاکنا( مشاهده شد و بهو...( در پایگاه اطالعات کارکنان ن

های اجرایی  کل کشور، الزم است تمامی دستگاه  1401( قانون بودجه سال  ۲0کامل حکم بند )الف( تبصره )

حقوق و مزایای کارکنان خود را از محل بودجه عمومی دولت )عمومی، متفرقه و  موضوع این بخشنامه که  

 ، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:کنند داری کل کشور پرداخت می صی( از طریق خزانه اختصا 

برداری و آشنایی با نواقص اطالعاتی خود در سامانه، نسبت به ثبت  منظور امکان بهرهدر نخستین گام و به   -1

اقالم   انسانی و  نیروی  از اطالعات  )اعم  برای پرداخت در مهرماه سال  اطالعات پرداخت کارکنان  پرداختی( 

 اقدام نمایند. 1۵/0۸/1401لغایت تاریخ    0۷/1401/ ۲۶از تاریخ  صورت آزمایشی  به  1401

های مربوط به اطالعات در سایر سامانه  نافی بارگذاری اطالعاتثبت اطالعات در این مرحله )نخستین گام(    -۲

داری کل کشور، اداری )نظیر: سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه   و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نظام

 ( قانون برنامه ششم توسعه( نخواهد بود.۲۹سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده ) 

های مربوط به پرداخت حقوق و توجه آنکه متعاقب استقرار کامل سامانه، درج اطالعات در سایر سامانهقابل

صورت متمرکز در بستر سامانه انجام خواهد  اداری منتفی بوده و بارگذاری اطالعات به  مزایای کارکنان نظام

 شد. 

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱
https://shenasname.ir/plan6/3579-قانون-برنامه-ششم-توسعه
https://shenasname.ir/plan6/3579-قانون-برنامه-ششم-توسعه
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داری کل کشور و بر  توسط دستگاه اجرایی متولی پرداخت از طریق خزانه ورود اطالعات در سامانه صرفاً    -۳

 پذیرد. صورت می   1401اساس تغییرات ردیف بودجه مطابق قانون بودجه سال  

ه به استقرار سیستم احراز هویت یکپارچه در سامانه کارمندایران، ورود به سامانه با حساب کاربری  با توج  -4

پذیر است. راهنمای کاربری ثبت اطالعات و فایل تصویری راهنمای آموزشی سامانه ثبت حقوق و مزایا امکان

بر دست اول سامانه در دسترس کاربران قرار گرفته است. عالوه  یاد شده، مجموعه از طریق صفحه  ورالعمل 

 بندی اعالمی در صفحه اول سامانه، برگزار خواهد شد.وبینارهای آموزشی در این خصوص براساس برنامه زمان

شده کارکنان در سامانه با اطالعات کارکنان در پایگاه اطالعات کارکنان  های اطالعات ثبت گزارش مغایرت -۵

( در دسترس قرار خواهد گرفت. این گزارش حاوی اطالعات ۲نامه شماره )نظام اداری )پاکنا( متعاقب ابالغ بخش

های آن، امکان پرداخت حقوق و مزایای هایی است که در صورت استقرار کامل سامانه و اعمال کنترلو مغایرت

وریت ها با فشده وجود نخواهد داشت و الزم است اطالعات آنماهانه به این افراد با نواقص اطالعاتی گزارش 

 های مغایرت ارائه خواهد شد.اصالح گردد. نکات تکمیلی در وبینارهای آموزشی با موضوع گزارش 

 معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری -محمد رضا عطاردی

 

دستورالعمل مدیریت نقل و انتقال کارکنان مازاد از طریق سامانه بهین یاب موضوع: بند )ج(  

 کل کشور   1401ن بودجه سال ( قانو ۲0تبصره ) 

 سازمان اداری و استخدامی کشور(   1401/ 0۷/ ۳0مورخ    ۵4۶۲1)بخشنامه شماره  

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری ۵های اجرایی موضوع ماده )بخشنامه به دستگاه

نامه اجرایی بند )الف( آئینو    کل کشور  1401قانون بودجه سال  ( ماده واحده  ۲0در اجرای بند )ج( تبصره )

( قانون1۹تبصره  این  به  (  بهرهمنظو  بردن  باال  دولت، ور  اندازه  افزایش  از  جلوگیری  و  انسانی  نیروی  وری 

 شود: دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر ابالغ می

بهین   - 1ماده   این دستورالعمل سامانه زیرسامانه  در  )که  اداری کشور )سینا(  نظام  یکپارچه  یاب در سامانه 

نتقال بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی کارکنان مازاد واشود( برای مدیریت نقل یاب نامیده میبهین 

 های اجرایی مستقر است. جهت تأمین نیروی انسانی سایر دستگاه

تشخیص کارکنان مازاد رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و عناوین مشابه در هر دستگاه توسط   - ۲ماده  

عناوین مشابه( )یا  مدیریت  توسعه  راهبری  عناوین انجام می  شورای  )یا  این شورا  فقدان  و در صورت  گیرد 

ای متشکل از مدیران مرتبط با این حوزه قابل تشکیل مشابه( به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی، کمیته 

ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، کارکنانی را که فاقد شرایط    ۲های اجرایی مکلفند ظرف مدت  است. دستگاه

ل مورد تصدی باشند؛ یا نمره ارزشیابی عملکرد ایشان در دو سال متوالی اخیر در دو دهک پایین  احراز شغ

نیروی انسانی دستگاه قرار داشته باشد؛ یا بر اساس نظر سرپرست مستقیم یا مدیران ارشد، فاقد توانمندی یا 

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱
https://shenasname.ir/budjet1401/39737-تخصیص-اعتبار-دستگاه-اجرایی
https://shenasname.ir/budjet1401/39737-تخصیص-اعتبار-دستگاه-اجرایی
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خدمت شده باشند؛ تعیین  بهدهانگیزه الزم برای انجام وظایف محوله پست سازمانی تشخیص داده شوند؛ یا آما

 یاب بارگذاری کنند.و اطالعات آنان را در زیرسامانه بهین 

این بخشنامه تعیین تکلیف نشده باشند، شده در سامانه مادامیکارکنان معرفی که بر اساس مقررات بعدی 

 شوند.همچنان کارمند دستگاه متبوع محسوب می

 باشند.مقررات خود می: ایثارگران تابع قوانین و 1تبصره  

و سایر مقررات مشابه و   قانون رسیدگی به تخلفات اداری  (1۹خدمت موضوع ماده ) به: کارکنان آماده۲تبصره 

)مستخدمین دارای    قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(  1۵همچنین کارکنان موضوع تبصره ماده )

 شیرخوار( از این ماده مستثنی هستند. حداقل سه فرزند و مادران باردار و دارای فرزند

های توانمندسازی و بهسازی برای مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف است نسبت به برگزاری برنامه  -۳ماده  

 کننده است.ها بر عهده دستگاه معرفی شده در سامانه اقدام کند. هزینه شرکت در این برنامهکارکنان معرفی

های سازمانی ( شوند، با رعایت شرایط احراز پست ۳های موضوع ماده )ی برنامه افرادی که موفق به ط   - 4ماده 

و موردنیاز دستگاه اجرایی  استخدامی همان دستگاه  نیازهای  تأمین  اولویت  با  از طریق سامانه  اجرایی  های 

اجرایی   هایهای موردنیاز سایر دستگاهشوند. جانمایی در پست زیرمجموعه آن )در صورت وجود(، جانمایی می

با هماهنگی دستگاه انجام میتحت نظر استاندار و  از  های اجرایی مربوط  افراد خارج  شود. هرگونه جانمایی 

 شهرستان محل سکونت، مستلزم اخذ رضایت فرد است. 

دستگاه اجرایی مقصد موظف است پس از اعالم جانمایی سامانه، حکم کارگزینی فرد را با رعایت قوانین و 

صادر کند. همچنین فرد جانمایی شده موظف است از تاریخ صدور حکم کارگزینی در دستگاه   مقررات مربوط 

 مقصد حضور یابد. در صورت عدم حضور، برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. 

ه وبودجه کشور ازجمله بخشنامهای ابالغی سازمان برنامهجایی اعتبار این کارکنان بر اساس دستورالعمل جابه 

 آن سازمان خواهد بود. ۲۲/۵/1401مورخ  ۳4۳۷0۵شماره 

( این بخشنامه نشوند یا ۳های موضوع ماده )با کارکنان رسمی و ثابت مازاد که موفق به طی برنامه  -۵ماده  

( قانون مدیریت خدمات کشوری 4۸شده از سوی سامانه را نپذیرند، مطابق ماده ) مرتبه جانمایی تعیین   ۲برای  

نامه اجرایی مربوط رفتار  ( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین 4۵)و ماده  

شود؛ همچنین، نسبت به فسخ قرارداد کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین یا عناوین مشابه موضوع این ماده می

 اقدام خواهد شد.

( قانون مدیریت خدمات کشوری برای جذب و ۵ماده )  های اجرایی موضوعهرگونه درخواست دستگاه  - ۶ماده  

کارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب  به

( قانون مدیریت  ۵های اجرایی موضوع ماده ) یاب است. از تاریخ ابالغ این بخشنامه، دستگاهدر سامانه بهین 

های سازمانی د اعالم نیاز نیروی انسانی از طریق ثبت در سامانه مذکور و به تفکیک پست خدمات کشوری مکلفن

درج  اطالعات  کنند.  اعالم  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  زیرسامانهبه  در  و شده  ایران«  »کارمند  های 

https://shenasname.ir/laws/1134-قانون-تخلفات-اداری
https://shenasname.ir/laws/7640-قانون-جوانی-جمعیت
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الزم است پیش ها  ها است و دستگاههای اجرایی« مبنای رسیدگی به این درخواست »مدیریت ساختار دستگاه

 های یادشده اقدام کنند.از ثبت هرگونه اعالم نیاز، نسبت به تکمیل اطالعات خود در زیرسامانه

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون رییس  - میثم لطیفی


