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  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق 1

 

 قوانین و مقررات اداری و استخدامی
  

 :فهرست مطالب

 

 1 ...................................................................................................................................................................... فهرست مطالب:

 18 ..................................................................... یخدمات کشور یریتو مقررات مربوط به قانون مد ینقوان -بخش نخست

 18............................................................................................................................. یخدمات کشور یریتقانون مد

 ۳۳.......................................................... (18/11/1۳۹۰)مصوبه  یت خدمات کشوریری( قانون مد۶8( ماده )۴ر بند )یقانون تفس

 ۴1.............................................. (1۵/۲/1۳۹۹)مصوب  یت خدمات کشوریری( قانون مد1۰۳ماده )« الف»ر تبصره بند یقانون تفس

 ۴1........................................................... 1۳8۶مصوب  یخدمات کشور یریت( قانون مد1۰۶) یتبصره به ماده یکقانون الحاق 

و  یبازنشستگ یهاو صندوق یاجتماع ینسازمان تأم یریتمد یینتع یو چگونگ یخدمات کشور یریت( قانون مد11۳قانون اصالح ماده )

 ۴۶ ................................................................................................................... (۵/1۲/1۳88)مصوب  یدرمان هاییمهب

 ۵1.......................................................................... (۲۶/1۲/1۳۹۷)مصوب  یت خدمات کشوریریشدن قانون مد یقانون دائم

 52 ............................................................................................................................. یفتعار -مقررات مربوط به فصل اول

 52 .......................................................................... سال ششم توسعه کشوردر قانون برنامه پنج ییاجرا یهادستگاه یفتعر

 52 ............................................................. (1/۶/1۳۶۶کشور )مصوب  یدر قانون محاسبات عموم ییاجرا یهادستگاه یفتعر

 53 ............................................... (یبا اصالحات بعد 1۳۷۳/۰۴/1۹)مصوب  یردولتیغ یقانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم

 55 ...................................................................... دولت یفانجام وظا یراهبردها و فناور -مقررات مربوط به فصل دوم

 ۵۵........................................................................................................................................ (16مقررات ماده )

 55 .......................................................... تمام شده یمتموضوع: ق یخدمات کشور یریت( قانون مد1۶ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 58 ......................................................... یخدمات کشور یریت( قانون مد1۶ماده ) ییاجرا نامهیین( آ۴جزء )الف( بند ) اصالح

 ۵8....................................................................................................................................... (17مقررات ماده )

 58 .............................. یمانکاریپ یهاو نحوه انعقاد قرارداد با شرکت یافته یتوضع یلدتب یشرکت یروهاین یدستورالعمل سامانده

 ۶۰ ........................................................................................................................................ (19مقررات ماده )

 60 ........................................................................... یوربهره و یریتیمشاوران خدمات مد یتصالح یصدستورالعمل تشخ
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 ۶۵ ........................................................................................................................................ (20مقررات ماده )

 ۶۵ ............................................................................................ یخدمات کشور یریت( قانون مد۲۰ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 ۶۶ ...................................................................... یخدمات کشور یریتقانون مد ۲۰ماده  ییاجرا نامهیینآ ۲دستورالعمل ماده 

 ۶۹ ....................................................................................................................................... (22مقررات ماده )

 ۶۹ ............................................ یخدمات از بخش غیردولت یدموضوع: خر یخدمات کشور یریتقانون مد ۲۲اده م ییاجرا نامهیینآ

 ۷۳....................................................................................................................................... (24مقررات ماده )

 ۷۳.......................................... گرانهیتصد هاییتفعال یموضوع: واگذار یدمات کشورخ یریت( قانون مد۲۴ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 ۷۶ ............................................................................ ساله ششم توسعه( قانون برنامه پنج۲۵بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 78 .................................................................................................................... حقوق مردم -مربوط به فصل سوممقررات 

 ۷8....................................................................................................................................... (25مقررات ماده )

 ۷8............................................................................................... کارگزاران نظام یاو اخالق حرفه یو ادار یمنشور اخالق

 8۰............................................................................ کشور ییاجرا یهادستگاهنظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در 

 8۶ ....................................................................................................................................... (26مقررات ماده )

 8۶ ............................................................................................................................ یدر نظام ادار یحقوق شهروند

 ۹۶ ....................................................................... ز خدمتیق میدر لزوم ارائه خدمت به مردم صرفاً از طر جمهورییسدستور ر

 ۹۷..................................................................................................................................... خدمت یزدستورالعمل م

 1۰۰ ........................................................................................ دستورالعمل آن یاجرا یابیخدمت و ارز یزاستقرار م یزیمم

 1۰1 ................................................ یخدمت حضور یزخدمت موضوع: روش استقرار م یز( دستورالعمل م1بند ) یینامه اجرا یوهش

 104 ........................................................................................................ یساختار سازمان -مقررات مربوط به فصل چهارم

 1۰۴ ......................................................................................................................................(29مقررات ماده )

 1۰۴ ............................................... یادار یهاموضوع: مجتمع یخدمات کشور یریت( قانون مد۲۹بند )ط( ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 1۰۷ ................................. هادر آن ییاجرا یهادستگاه یندگینما یو نحوه سازمانده یادار یهامجتمع یبانیو پشت یابالغ ساختار ادار

 1۰۹ ........................................................................... مستقر در شهرستان و بخش یادار یهامجتمع یالتیابالغ ساختار تشک

 1۰۹ .............................................................................................................. یادار یهامجتمع یلیتفص یالتابالغ تشک

 111 ................................................................ ییاجرا یهادستگاه یالتتشک یمو تنظ یطراح ی،سازمانده یهاضوابط و شاخص

 11۲ .................................................. یؤسسات دولتها و موزارتخانه یستاد مرکز یعموم هاییتو فعال یفوظا یضوابط سازمانده
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 11۴ ................................................................ یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یستاد مرکز یعموم یواحدها یضوابط سازمانده

 11۹ ................................................................ در بخش دولت( ییشورا ی)نهادهاشوراها  یفتکل یینو تع یبازطراح ی،سازمانده

 1۲8 ......................................................... یو اصالح مقررات قبل ییاجرا یهادستگاه یالتتشک یدجد یکردهایو رو یاستابالغ س

 1۳1 ............................................................... یرانمحترم وز یأتطرح در ه یبرا یدجد یپست سازمان یجادا نهادیشپ یتممنوع

 1۳1 ................................................................................. استانداران یها از سوپست یسامانده یاربخشنامه در خصوص اخت

 1۳۲ ................................................... یسازمان یهاپست یبرا "کل یرو مد یرمشاور وز" یرنظ یبیترک یناستفاده از عناو یتممنوع

 1۳۳ ............................................................................................. ییاجرا یهادستگاهساختار  یریتمد یاستقرار سامانه مل

 1۳۳ .................................. ییاجرا یهادستگاهساختار  یریتدر سامانه مد یاسم یالتتشک ییراتو تغ ینثبت اطالعات انتصابات شاغل

 1۳۴ ............................................................... کارکنان ینیدر احکام کارگز یپست و واحد سازمان یکتایلزوم استفاده از شناسه 

 1۳۴ ......................................................................................... ییاجرا یهادستگاهدر  یسازیمردم یاربخشنامه پست دست

 1۳۶ .............................................................. ییاجرا یهادستگاه یثارگرانکننده امور او هماهنگ یرپست مشاور وز یفشرح وظا

 1۳8 ...................................................... ییاجرا یهادستگاهدر  یمجاز یفضا یتمرتبط با امور امن یفوظا یساختار سازمان یینتع

 1۳۹ ................................. ییاجرا یهادستگاهبه مشاور امور زنان و خانواده در  یمانامور زنان و خانواده و اختصاص پست ساز ییبازآرا

 1۴1 .................................................... ییاجرا یهادستگاه یرسانو اطالع یارات روابط عمومیف و اختیت، وظاینحوه فعال نامهیینآ

 1۴۳ ....................................... یرسانو اطالع یارات روابط عمومیف و اختیت، وظاینامه نحوه فعالنییق آیموثر و دق یدرخصوص اجرا

 1۴۳ ...................................................................................... ییاجرا یهادستگاهحفاظت در  یهاگانیل یدستورالعمل تشک

 1۵۰ ................................................................................................................... )قائم مقام( ینبخشنامه انتصاب جانش

 1۵۰ ....................................................................................................................... )مشاور( یاردست یریکارگامکان به

 1۵1 ......................................................... متناظر یاستان یف به واحدهایار و وظایض اختینسبت به تفو ییاجرا یهادستگاهالزام 

 1۵1 ..................................................................................................................................... (30مقررات ماده )

یخدمات کشور یریت( قانون مد۳۰از شمول حکم ماده ) یرانا یصنعت یقاتمؤسسه استاندارد و تحق موجود یسازمان یشدن واحدها یمستثن

 ............................................................................................................................................................... 1۵1 

 1۵۲ ................................................. یخدمات کشور یریت( قانون مد۳۰از حکم ماده ) یریهشدن سازمان اوقاف و امور خ یمستثن

 1۵۲یخدمات کشور یریت( قانون مد۳۰کشور از حکم ماده ) یزداریها، مراتع و آبخکشور و سازمان جنگل یشدن سازمان دامپزشک یمستث

 1۵۲ ..................................................................................................................................... (31مقررات ماده )

 1۵۳ ...................................... ییاجرا یهادستگاه یکشور یماتتقس یو واحدها یحوزه مرکز یلیتفص یالتها و ضوابط تشکشاخص

 156 ....................................................... خارج از مرکز یدر واحدها ییاجرا یهادستگاه یلیتفص یالتها و ضوابط تشکشاخص
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 1۶۲ ........................................................................................... یاستان یواحدها یعدم جواز استفاده از عنوان سازمان برا

 1۶۲ ...................................................قانون برنامه ششم توسعه یدر طول اجرا یاجرائ یهاهدستگاکاهش ساختار و حجم و اندازه 

 1۶۳ .............. ییاجرا یهاوابسته به دستگاه یکاربرد یو مراکز علم ی، مؤسسات آموزشیمؤسسات پژوهش یالزام به ارائه گزارش سامانده

 1۶۴ ...................................................................... ییاجرا یدستگاه ها یو پژوهش یمؤسسات آموزش یضوابط و نحوه سامانده

 1۶۶ ............................................... ییاجرا یهادستگاه یکاربرد یو انحالل مراکز علم یو پژوهش یف مؤسسات آموزشین تکلییتع

 1۶8 ........................................................................................................ جاد پست بانام همطراز جانبازانیدستورالعمل ا

 169 ............................................................................. یاطالعات و خدمات ادار یفناور -مقررات مربوط به فصل پنجم

 1۶۹ ..................................................................................................................................... (36مقررات ماده )

 1۶۹ ........................................ یت خدمات کشوریری( قانون مد۳۶انجام کار موضوع ماده ) یهاندها و روشیدستورالعمل اصالح فرآ

 188 .............................................................................. خدمات دولت یریتسامانه مد یقو ارائه خدمت از طر یندهااصالح فرا

 1۹۰ .......................................................... ییاجرا یهادستگاهتوسط  یرندگاناز خدمت گ یتیمدارک هو یکپ یافتدر یتممنوع

 1۹1 ....................................................... خدمت و پورتال دستگاه یافتدر یدر ازا یتیمدارک هو یکپ یافتدر یتبر ممنوع یدتأک

 1۹1 ......................................................................................یخدمات کشور یریت( قانون مد۳۶ماده ) ییدستورالعمل اجرا

 1۹۳ ............................................................................................ ییاجرا یهادستگاه یت منابع انسانیریمد ینامه تعالنظام

 1۹۴ ..................................................................................................................................... (37مقررات ماده )

 1۹۴ ................................................ یاستان یو درگاه )پورتال(ها ییاجرا یهادستگاه ی(هایتالعمل استاندارد تارنما )وب سادستور

 1۹۴ ........................................ ییاجرا یهادستگاهبرخط مکاتبات  یکالکترون یگیریدر سامانه رصد و پ یدستورالعمل مکاتبات ادار

 1۹۵ ............................................................... ییاجرا یهادستگاهمکاتبات  یهسند )شمس( در کل یدستورالعمل درج شناسه مل

 1۹۷ ........................................................................................ یرانا یاسالم یجمهور یکیدولت الکترون یزهدستورالعمل جا

 1۹۷ ..................................................................................................................................... (39مقررات ماده )

 1۹۷ ......... یو ملزومات ادار یزاتفضاها، تجه یریموضوع ضوابط و استاندارد بکارگ یخدمات کشور یریت( قانون مد۳۹دستورالعمل ماده )

 ۲۰۰ .................................................... یها و اراضمطلوب از ساختمان یبردارو بهره ییاجرا یهادستگاه یادار یفضاها یسامانده

و  یریتمد یهابه سازمان یاجاره ساختمان ادار یاو  یددر خصوص احداث، خر یاستان ییاجرا یاهدستگاهدرخواست  یبررس یاراخت یضتفو

 ۲۰1 ........................................................................................................................................ هااستان یزیربرنامه

 ۲۰1 ......................................................................... کشور ییاجرا یهادستگاه یادار یها و فضاهاساختمان یضوابط سامانده

 ۲۰۳ ..................................................................................................................................... (40مقررات ماده )
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 ۲۰۳ .......................................................................................... یخدمات کشور یریت( قانون مد۴۰ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 206 .............................................................................................................ورود به خدمت -مقررات مربوط به فصل ششم

 ۲۰۶ ......................................................................................................................................(41مقررات ماده )

 ۲۰۶ ............................................... ییاجرا یهادستگاهدر  یو قرارداد یمانیپ ی،دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسم

 ۲۰8 ....................................................... یو طرح یشرکت یه،امر یس،التدرحق یپاره وقت، قرارداد/یساعت یروهایثبت اطالعات ن

 ۲۰۹ ..................................................................................................................................... (42مقررات ماده )

 ۲۰۹ ........ داوطلبان استخدام یو روان یموضوع: سنجش سالمت جسمان یخدمات کشور یریت( قانون مد۴۲بند )ز( ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 ۲1۰ ................................................................................ (۲۲/۲/1۳۷1الح حداکثر سن داوطلبان استخدام )مصوب قانون اص

 ۲11 ................................................................................................................ یپلمد یلیافراد با مدرک تحص یریبکارگ

 ۲1۲ ..................................................................................................................................... (44مقررات ماده )

 ۲1۲ ...................................................... (1۴۰۰ یشده و ابالغ یح)تنق ییاجرا یهادستگاه یآزمون استخدام یدستورالعمل برگزار

 ۲1۹ .......................................................................... یتخداماس یهادر آزمون یداوطلبان بوم یبرا یتاولو یجاددستورالعمل ا

 ۲۲۰ .................................................................. کشور یهااستان یدر برخ یجذب داوطلبان بوم یتبا اولو یانسان یروین ینتأم

 ۲۲۰ ............................................ یاستخدام یهادر زمان شرکت در آزمون یفهظخدمت نظام و یاننخبگان از ارائه کارت پا یتمعاف

 ۲۲1 .................................................................................................... معادل یلیاستخدام دارندگان مدارک تحص یطشرا

 ۲۲1 ............................................................ یتجمع یقانون جوان یدر اجرا یدامآزمون استخ یاصالح دستورالعمل نحوه برگزار

 ۲۲۲ .......................................................... ییاجرا یهادستگاهاستعداد برتر و نخبه در  یانسان یهسرما یجذب و نگهدار نامهیینآ

 ۲۲۶ .............................................................. کشور ییاجرا یهادستگاهبرتر به منظور جذب در  یاستعدادها ییشناسا نامهیوهش

 ۲۳۳ .....................................................................................اصالحات( ینبا آخر 1۳۷۶/1۲/1۳قانون سرباز قهرمان )مصوب 

 ۲۳۴ .......................................................................... جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ییاجرا نامهیینآ

 ۲۳۵ ..................................................یثارگرانا یتوضع یلموضوع: تبد 1۴۰1( قانون بودجه سال ۲۰تبصره )« و»دستورالعمل بند 

 ۲۳۶ ................................................. یثارگرانا یتوضع یلموضوع: تبد 1۴۰۰( قانون بودجه سال ۲۰تبصره )« د»دستورالعمل بند 

 ۲۴۳ ...........................................................................ییاجرا یهادستگاهدر  یتوضع یلمشمول تبد یثارگراندرخواست آمار ا

 243 ....................................................................................................................... استخدام -مقررات مربوط به فصل هفتم

 ۲۴۳ ..................................................................................................................................... (45مقررات ماده )

 ۲۴۳ ................................................................................ ها در حوزه استخدامبخشنامه یاستناد برخ یتابلاعالم لغو و عدم ق
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 ۲۴۴ ............................ یتیمشاغل حاکم یینموضوع: ضوابط تع یخدمات کشور یریت( قانون مد۴۵( ماده )۲تبصره ) ییاجرا نامهیینآ

 ۲۴۶ ..................................................................................................................................... (46مقررات ماده )

 ۲۴۶ .......................................................................................... یخدمات کشور یریت( قانون مد۴۶ماده ) ییاجرا نامهیینآ

( ۴۶ماده ) ییاجرا نامهیین( آ۵موضوع: ماده ) یبه رسم یشیآزما یو رسم یشیآزما یبه رسم انییمکارمندان پ یتوضع یلدستورالعمل تبد

 ۲۴۷ ........................................................................................................................... یخدمات کشور یریتقانون مد

 ۲۵۰ ..................................................... ییاجرا یهادستگاه یتیدر مشاغل حاکم یبه رسم یمانیکارمندان پ یتوضع یلمجوز تبد

 ۲۵1 ..................................................................................................................................... (48مقررات ماده )

 ۲۵1 ................................................................................ یخدمات کشور یریت( قانون مد۴8( ماده )۳بند ) ییاجرا نامهیینآ

 ۲۵۲ .................................................................. ستم هر ماهیها تا بیا و پرداختیه حقوق و مزایلزوم ثبت اطالعات کارکنان و کل

 ۲۵۳ ..... کل کشور 1۴۰1بودجه سال ( قانون ۲۰موضوع بند )الف( تبصره ) "یاطالعات پرداخت کارکنان نظام ادار یریتسامانه مد"استقرار 

 ۲۵۴ ....................................................... یو طرح یه، شرکتیس، امریالتدرحق یپاره وقت، قرارداد/یساعت یروهایثبت اطالعات ن

 ۲۵۵ ............................................. ( قانون برنامه پنجم۴۴ماده )« ک»بند  یدمت آزادگان بازنشسته در اجرادستورالعمل اعاده به خ

 ۲۵۵ ..................................................................................................................................... (49مقررات ماده )

 ۲۵۵ ......... یت خدمات کشوریریمشمول قانون مد یو کارکنان قرارداد یمانیو پ یمندان رسمران و کاریعملکرد مد یابیدستورالعمل ارزش

 ۲۶۵ .................................................................... ییکارکنان دستگاه قضا یابیارزش یجو نحوه اعمال نتا یدستورالعمل سامانده

 268 ............................................................................................... یانتصاب و ارتقاء شغل -مقررات مربوط به فصل هشتم

 ۲۶8 ..................................................................................................................................... (54مقررات ماده )

 ۲۶8 ................................................................ یخدمات کشور یریت( قانون مد۵۴ماده )( ۲بند )ج( و تبصره ) ییاجرا نامهیینآ

 ۲۶۹ ............................................................................. (1۰/۷/1۴۰1قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس )مصوب 

 ۲۷۲ ......................................................................................... یاران حرفهیانتصاب مدنحوه انتخاب و  ییدستورالعمل اجرا

 ۲۷۵ .................................................................. استانداران یآنها با هماهنگ ییرو عزل و تغ یو مقامات استان یرانمد یینلزوم تع

 ۲۷۵ .............................................................................................................................. یاستان یراننحوه انتصاب مد

 ۲۷۵ ................................................................... یهقوه مجر یلذ ییاجرا یهادستگاهاز  یکهر  یمسئول حقوق ینانتصاب باالتر

 ۲۷۶ ............................................... اب و انتصاب فرمانداران و بخشداراننحوه انتخ یو اختصاص یعموم یطشرا ییدستورالعمل اجرا

صاحب سهم دولت به عنوان عضو  یندگیکه به نما یعامل و افراد یئته /یرهمد یئته یعامل و اعضا یرانمد یتدستورالعمل احراز صالح

 ۲۷8 ............................................................................................................. شوندیم یعامل معرف یئته /یرهمد یئته

 ۲8۲ ............................................................................................ ییاجرا یهادستگاه یندهآ یرانمد یتبرنامه آموزش و ترب
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 ۲8۵ ........................................................................ یاحرفه یرانمد یعموم هاییستگیو توسعه شا یابیدستورالعمل نحوه ارز

 ۲88 ................................................. یابارز یتدوره ترب یانپا نامهیگواه یدارا یاحرفه یاباناز ارز یابیارز یهالزوم استفاده کانون

 ۲8۹ ............................................................................................................. یرانمد یعموم یستگیتوسعه شا یهادوره

 292 ................................................................................................ کارمندان یتوانمندساز -مقررات مربوط به فصل نهم

 ۲۹۲ ..................................................................................................................................... (59مقررات ماده )

 ۲۹۲ .......................................................................... یردولتیغ یمراکز و مؤسسات آموزش یضوابط و دستورالعمل اعتبارسنج

 ۲۹۶ ..................................................................................................................................... (60مقررات ماده )

 ۲۹۶ .......................................................................................... خارج از کشور یآموزش یهاسبور یعدستورالعمل نحوه توز

 ۳۰۰ ....................................................... یآموزش یهاهخارج از کشور و اعزام به دور یآموزش یهاهدور یرشدستورالعمل نحوه پذ

 ۳۰1 ..................................................................................................................................... (60ات ماده )مقرر

 ۳۰1 ....................................................... (1۴/1۰/1۳۷۲)مصوب  یل کارگزاران کشور در ساعات اداریت ادامه تحصیقانون ممنوع

 ۳۰۲ ................................................................ یکارگزاران کشور در ساعات ادار یله تحصادام یتقانون ممنوع یینامه اجرایینآ

 ۳۰۳ ..................................................................................................................................... (63مقررات ماده )

 ۳۰۳ ........................................................................................... یخدمات کشور یریتفصل نهم قانون مد ییاجرا نامهیینآ

 ۳۰۴ ............................................................................................................. ییاجرا یهادستگاهنظام آموزش کارمندان 

 ۳۲۰ ...................................................................................... ییاجرا یهادستگاه یراننظام آموزش کارمندان و مد یهاصالح

 ۳۲۹ .......................................... یشغل یارتقا یآموزش یهاهج نظام آموزش کارکنان دولت موضوع دور/1/۲بند  ییدستورالعمل اجرا

 ۳۳۰ ..................................................... یرانکارمندان و مد نظام آموزش یو اصالح بخشنامه اصالح یدجد یآموزش یهاابالغ دوره

 ۳۳1 ..................................... نوع دوم هایینامهگواه یکارمندان دولت و نحوه بررس یهاآموزش یقدستورالعمل نحوه احتساب و تطب

 ۳۳۹ ......................................................... یپلمو فوق د یپلمهنوع دوم کارمندان شاغل د یهانامهیگواه ینحوه اعطادستورالعمل 

 ۳۳۹ ....................................................................................................ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتدستورالعمل مد

 ۳۴1 ............................................................................................................ ییاجرا یهادستگاهدانش  یریتنامه مدنظام

 ۳۴8 ................................................................................................ یآموزش یهاهدور یستدر ینهدر زم یتدارمراکز صالح

 هاییبا استفاده از فنآور یو مل یامنطقه ی،ها در سطوح استاندستگاه ینارهایو سم یآموزش یهاکالس ،هایشجلسات، هما یلزوم برگزار

 ۳۴8 .................................................................................................... ارتباطات برخط و...( ینار،وب یدئوکنفرانس،)و یدجد

 ۳۴۹ ............................................................................................. الستخدامدایبدو خدمت کارمندان جد یآموزش یهاهدور
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 ۳۵۰ .............................................................................................................. )طرح سلمان( یفرهنگ یآموزش یهاهدور

 ۳۵1 .................................................................. اهدستگاه یموسسات آموزش و پژوهش یسطح علم یو ارتقا یالتیانسجام تشک

 ۳۵۳ ..................................... هاو جشنواره هایشدر عنوان هما« یاستان»، «یکشور»، «یمل»، «المللیینب»ضوابط استفاده از عبارت 

 ۳۵۴ .................................................................................................. مشاوره و آموزش یها، شرکتهایشدر خصوص هما

 ۳۵۵ ................................................................................................................. یرانو آموزش مد یتسامانه و برنامه ترب

ساالنه  یآموزش یهابرنامه یاتبه ارسال مشخصات کل یهاتگاهدس یفو تکل یاسیس یرانو مد یاحرفه یرانمد یآموزش یهادوره ینحوه اجرا

 ۳۵۶ ..................................................................................................................... کشور یو استخدام یبه سازمان ادار

 ۳۵۷ ..................................................... 1۳۹1در سال  ییاجرا یهادستگاهو کارمندان  یرانمد یرحضوریآموزش غ یهاهابالغ دور

 ۳۵8 ....................................................................................... یصنعت یریتبلند مدت سازمان مد یآموزش یهاهمدارک دور

 ۳۵۹ ....................................................................................... یصنعت یریتبلند مدت سازمان مد یآموزش یهاهمدارک دور

 ۳۶۰ .................................................................................................. یبا ده برنامه تحول ادار ییآشنا یابالغ دوره آموزش

 ۳۶1 ........................................................................................... یو اجتماع یفرهنگ یآموزش یهاهدور ییندستورالعمل تع

 ۳۶1 ........................................................... مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( یآموزش یهاهدور یدستورالعمل برگزار

 ۳۶۳ ................................................................................... «ینیحس یرتمعرفت و بص» یدوره آموزش یدستورالعمل برگزار

 ۳۶۴ ............................... «منتظران یفو وظا یحکومت مهدو» یدوره آموزش یبرگزار یبه عنوان متول یتمهدو یمرکز تخصص یینتع

 ۳۶۵ ............................................................................................ یریتیمد یهاتجربه یثبت و مستندساز ییاجرا نامهیوهش

 ۳۶۶ ...................................................................................... یشغل یهامرتبط با رتبه یهاآموزش ییندستورالعمل نحوه تع

 367 ............................................................................................................... یاحقوق و مزا -مقررات مربوط به فصل دهم

 ۳۶۷ ..... کل کشور 1۴۰1( قانون بودجه سال ۲۰موضوع بند )الف( تبصره ) "یاطالعات پرداخت کارکنان نظام ادار یریتسامانه مد"استقرار 

 ۳۶8 ........................................ ( قانون برنامه ششم۲۹مشمول ماده ) یهادستگاهترازان شاغل در مو ه یرانحقوق مد یانتشار عموم

 ۳۷۰ .......................................... عدالت در نظام پرداخت یکردجامع حقوق و دستمزد با رو یحهال ینها در تدودستگاهجلب مشارکت 

 ۳۷۰ ..................................................................................................................................... (65مقررات ماده )

 ۳۷۰ ............................................................................................................... مشاغل یبندطرح طبقه ییاجرا نامهیینآ

 ۳۷۲ .............................................................................. جدول حق شغل یهاو رتبهکارمندان در طبقات  یضوابط نحوه ارتقا

 ۳۷۵ ...................................................................... جدول حق شغل یهاکارمندان در طبقات و رتبه یاصالح ضوابط نحوه ارتقا

 ۳۷۵ ...................................................................................... یشغل یهامرتبط با رتبه یهان آموزشییدستورالعمل نحوه تع

 ۳۷۶ ............................................................................. (یرتبه کارمندان )سطح خبره و عال یدر ارتقا یلو تسه یعتسر یندفرا
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 ۳۷۶ ......................................................................... یعال یارتقا به رتبه شغل یمند براکار یاتتجرب یدستورالعمل مستندساز

 ۳۷۷ ............................................................................................................. یرتبه کارمندان به عال یدستورالعمل ارتقا

 ۳۷8 ............................................................. یت خدمات کشوریرین مدت فصل دهم قانویریالعاده مدش جداول فوقیمصوبه افزا

 ۳۷8 ....................................................................... تیریالعاده مدازات فوقیبخشنامه در خصوص نحوه اِعمال مصوبه اصالح امت

 ۳۷۹ .................................................................................................................................... (:66مقررات ماده )

 ۳۷۹ .................................................................................. یخدمات کشور یریت( قانون مد۶۶تبصره ماده ) ییاجرا نامهیینآ

 ۳8۰ ..................................................... کارمندان یقو نحوه تطب یخدمات کشور یریتفصل دهم قانون مد یازاتجداول امت یینتع

 ۳8۹ .............................................. یخدمات کشور یریتبا قانون مد یدولت یکارکنان بانک ها یایحقوق و مزا یقدستورالعمل تطب

 ۳۹۲ .............................................. یخدمات کشور یریتبا قانون مد یدولت یها هیمکارکنان ب یایحقوق و مزا یقدستورالعمل تطب

 ۳۹۵ ............................................................................ یمشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشور یطبقه ورود یشافزا

 ۳۹۶ .......................................................................................... رویدر وزارت ن یدمات کشورت خیریقانون مد ینحوه اجرا

 ۳۹۶ ........................................................ یخدمات کشور یریتفصل دهم قانون مد یازاتدرصد حقوق و امت ۵۰ یشبخشنامه افزا

 ۳۹۷ .......................................................... )مشخص(+ فرم انعقاد قرارداد ینکارمندان قرارداد کار مع یایحقوق و مزا ییننحوه تع

 ۳۹۹ .................................. یو لشکر یحقوق کارکنان و بازنشستگان کشور یمکل کشور و ترم 1۴۰1قانون اصالح قانون بودجه سال 

 ۴۰۰ ............................................................... یو لشکر یحقوق کارکنان و بازنشستگان کشور یمقانون ترم ییدستورالعمل اجرا

 ۴۰۴ ............................................... دوقلو یبندها یفتکل ییندر تع 1۴۰1حقوق  یب( مصوبه ضر۵تبصره بند ) ییدستورالعمل اجرا

 ۴۰۵ ........................................... یحقوق یتخصص یهاشاغالن در پست یق و ماندگاریو تشو ییت قضایالعاده حمافوقدستورالعمل 

 ۴۰۶ .................................................................................................................................... (:68مقررات ماده )

 ۴۰۶ ................................................................. آب و هوا یو بد یافتهالعاده مناطق کمتر توسعه دستورالعمل نحوه پرداخت فوق

 ۴۰8 ..................................... آب و هوا یبدو  یافتهمناطق کمتر توسعه  یهاهالعاددستورالعمل نحوه پرداخت فوقتبصره به یکالحاق 

 ۴۰8 ....مربوط در طول برنامه ششم توسعه یهاالعادهپرداخت فوق یو  مناطق بد آب و هوا برا یافتهمناطق کمتر توسعه  یهافهرست یذتنف

 ۴۰۹ .............................................................. یت خدمات کشوریری( قانون مد۶8ماده ) 1افته بند یفهرست مناطق کمترتوسعه 

 ۴۰۹ ...................................................................................................... آب و هوا یالعاده بدفهرست مناطق مشمول فوق

 ۴11 ............................................... مجاز است یافتهصرفاً در خصوص موارد فهرست مناطق کمترتوسعه  یاخت حق مناطق مرزپرد

 ۴1۲ ................................................................ ی( قانون مدیریت خدمات کشور۶8( ماده )۵العاده شغل بند )فوق یاجازه برقرار

 ۴1۲ ................................................................................................ العاده شغلفوق یبرقرار یبرا یمشاغل تخصص یفتعر

 ۴1۲ ............................... و عملکرد ییالعاده کارآموضوع: پرداخت فوق یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8( ماده )۶دستورالعمل بند )
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 ۴1۳ .......................................................................... محل خدمت کارمندان ییجاجابه ینهو هز یکارالعاده نوبتفوق نامهیینآ

 ۴1۵ ........................................................ فی، حق الترجمه و حق التالیسالتدرحق ،یقالتحقحق کار،دستور العمل پرداخت اضافه

 ۴1۷ ................................................................ رمتعارفیغ یهاطیکار و کار در مح یالعاده سختدستورالعمل نحوه پرداخت فوق

 ۴18 .....................................................................................................................یورانانکار لوکوموت یالعاده سختفوق

 ۴1۹ .............................................................. یورانانلکوموت یرمتعارفغ هاییطکار و کار در مح یسخت یازامت نامهیباصالح تصو

 ۴۲۰ ............................................................... یستز یطحکار سازمان حفاظت م یطمح یطشرا یالعاده سختفوق یازامت یبرقرار

 ۴۲۰ ....................................................................................................... رویکار وزارت ن یالعاده سختاجازه پرداخت فوق

 ۴۲۰ ................................................................................................. روزانه داخل کشور یتالعاده مأمورنحوه پرداخت فوق

 ۴۲1 .......................................................... یقانون استخدام کشور ۳۹ت روزانه موضوع بند )ث( ماده یالعاده مأمورن نامه فوقیآئ

 ۴۲۴ ......................................................................................... یورزش یهاتیت روزانه در مأموریالعاده مأمورپرداخت فوق

 ۴۲۵ ............................................................. هتل و غذا ینهروزانه خارج از کشور و پرداخت هز یتالعاده مأمورفوق یینمصوبه تع

 ۴۲۶ .... یژهو یطشرا یدارا ی)مأموران ثابت( در کشورها یرانا یاسالم یهورالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمفوقپرداخت 

 ۴۲۶ .................................................. یژهو یطشرا یدارا یدر کشورها یرانا یاسالم یالعاده خاص ماموران ثابت دولت جمهورفوق

 ۴۲۷ ....................................................... کشور یهاو شرکت فرودگاه یکشور یماییدر سازمان هواپ یژهالعاده وفوق یاجازه برقرار

 ۴۲۷ ................................................... ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد یو حسابدار یحسابرس حسابی،یمشاغل ذ یژهالعاده وفوق

 ۴۲۷ ...................................................یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8( ماده )1۰موضوع بند ) یمشاغل تخصص یژهالعاده وفوق

 ۴۲8 .................................................. از آن یناش یو بار مال یژهالعاده واز فوقمشاغل برخوردار  ینفهرست عناو ییدیهلزوم کسب تأ

شاغالن در  یو ماندگار یقو تشو ییقضا یت( قانون برنامه ششم توسعه موضوع: دستورالعمل حما11۳بند )خ( ماده ) ییدستورالعمل اجرا

 ۴۲8 .................................................................................................... ییاجرا یهاگاهدستدر  یحقوق یتخصص یهاپست

 ۴۲۹ ........................................................... یاتیکارکنان مناطق عمل یباالتر برا یطبقه شغل یکالعاده و فوق یدستورالعمل اعطا

که پس از دوران دفاع مقدس در  ینیبه مستخدم ی( قانون برنامه ششم توسعه، قابل تسر11۲( ماده ))ث( و )ج یمقرر در بندها یایمزا

 ۴۳۰ ........................................................................................................... باشدیم یزاند نافتهیاشتغال  یاتیمناطق عمل

 ۴۳۲ .............................................................................. ه( قانون برنامه ششم توسع11۲موضوع ماده ) یاتیمناطق عمل یینتع

 ۴۳۳ ............................................................................................... (1۴۰۰/1۲/1۵معلمان )مصوب  یقانون نظام رتبه بند

 ۴۳۶ ......................................................................................................... معلمان یبندقانون نظام رتبه یینامه اجرایینآ

وابسته  یها و موسسات انتفاعبانک ی،دولت یهاعامل شرکت یاته /یرهمد یاته یعامل و اعضا یرانمد یایحقوق و مزا یدستورالعمل سامانده

 ۴۴۳ .................................................................................. دولت یریتتحت مد یهاتابع آنها و شرکت یهابه دولت و شرکت

 ۴۴۶ ..................................................................................................................................... (70مقررات ماده )
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 ۴۴۷ ........................................................................................................... ییاجرا یهادستگاه یبخشنامه مشاغل عموم

 ۴۴۷ ............................................................ کشور ییاجرا یهادستگاه یه مشاغل عمومب« یخدمات عموم یمتصد»الحاق شغل 

 ۴۴8 ........................................................................................................... کشور ییاجرا یهادستگاه یمشاغل اختصاص

دوم  یلیاعمال مدرک تحص یتخدمت موضوع: ممنوع یناخذ شده توسط کارمندان در ح ییلمدارک تحص یضوابط احتساب آثار استخدام

 ۴۵۰ .................................................................................................................................................... کارمندان

صادره « نوع دوم هنامیگواه»و « و... ی، تخصصیلی(، تکمMBA ،DBAآزاد ) یآموزش عال یهاان دورهیپا» یهانامهیگواه یارزش استخدام

 ۴۵1 ........................................................................... یپژوهش یهاکشور و شرکت یها، مؤسسات آموزش عالدانشگاه یاز سو

 ۴۵1 ..................................................................................................................................... (71مقررات ماده )

 ۴۵1 ......................................................... توسط معاونت توسعه یو سرپرست یریتمد ینبا عناو یهاپست یهمتراز ییدضرورت تا

 ۴۵۲ ........................................................................... امور یرؤسا ینو معاون جمهورییسمعاون ر ینمعاون ینمشاور یهمطراز

 ۴۵۲ .................................................................................................................. استانداران با مقامات ینمعاون یهمتراز

 ۴۵۳ .................................................................... المللیندر امور ب جمهورییسر یهاها و معاونتقائم مقام وزارتخانه یهمطراز

 ۴۵۳ ........................................................................ نفر( ۴خارج از کشور ) یرانیانامور ا یعال یاشور یرکلمعاونان دب یهمتراز

 ۴۵۳ ........................................................................................ جمهورییسدفتر ر یبازرس یسرئ ینو معاون یسرئ یهمتراز

 ۴۵۴ ..................................................................................................................... ورجمهییسارشد ر یاردست یهمتراز

 ۴۵۴ .................................................................................. و مناطق محروم کشور ییمعاونت توسعه روستا ینمعاون یهمتراز

 ۴۵۴ ........................................................................................................ دفتر امور مناطق محروم کشور ییسر یهمتراز

 ۴۵۵ ................................................................................................... یقانون اساس ینظارت بر اجرا یأته یردب یهمتراز

 ۴۵۵ ............................................................................................................................. خزانه دار کل کشور یهمتراز

 ۴۵۵ .................................................................................. نفر یلیونم یکاز  یشب یتشهرداران کالنشهرها با جمع یهمتراز

 ۴۵۶ .................................................................................... یصنعت -یمناطق آزاد تجار یهاعامل سازمان یرانمد یهمتراز

 ۴۵۶ ......................................................................... یاقتصاد یژهو و یصنعت -یرکز امور مناطق آزاد تجارمعاونان م یهمتراز

 ۴۵۶ ................................................................................................ ستاد مبارزه با مواد مخدر با مقامات یرکلدب یهمتراز

 ۴۵۶ .................................................................................................................... یرانا ییسازمان فضا ییسر یهمتراز

 ۴۵۷ ........................................................................................................... یراناستاندارد ا یسازمان مل یسرئ یهمتراز

 ۴۵۷ ........................................................................................ یعامل سازمان حسابرس یئته ییسو ر یرعاملمد یهمتراز

 ۴۵۷ ................................................................. عامل آن یئته یاعضا یرو سا یعامل صندوق توسعه مل یئته ییسر یهمتراز
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 ۴۵8 ................................................................................................................ استاندارد یسازمان مل ینمعاون یهمتراز

 ۴۵8 ......................................................... ستاد مذکور ینحمل و نقل و سوخت، قائم مقام و معاون یریتستاد مد ییسر یهمتراز

 ۴۵8 ............................................................................................................................ رقابت یشورا یسرئ یهمتراز

 ۴۵۹ ......................................................................................... یراننفت ا یشرکت مل یرهمد یأتموظف ه یاعضا یمترازه

 ۴۵۹ ..................................................................................................................................... (73مقررات ماده )

 ۴۵۹ ..................................... یدولت یهاشرکت یورالعاده بهرهوقموضوع ف یخدمات کشور یریتقانون مد ۷۳ماده  ییاجرا نامهیینآ

 ۴۶۰ ..................................................................................................................................... (78مقررات ماده )

 ۴۶۰ .............................................................................................. کارمندان دولت یرفاه یهادستورالعمل پرداخت کمک

قانون بودجه سال  یی( ضوابط اجرا11( ماده )۴موضوع تبصره ) یدولت یهاو شرکت هایمهها، بکارکنان بانک یالتتسه یدستورالعمل اعطا

 ۴۶1 ........................................................................................................................................... کل کشور 1۴۰1

 ۴۶1 ........................................................................................... یمکر قرآن حاقظان یاستخدام و یادار زاتیاامت اختصاص

 ۴۶۳ ..................................................................................................................................... (79مقررات ماده )

 ۴۶۳ .............. به شاغالن و بازنشستگان یرنقدیو غ ینقد یرمستمرمستمر و غ یهاپرداخت یپرداخت در تمام یکتایدستورالعمل شناسه 

 ۴۶۳ ...................................................................................................... پرداخت کارکنان دولت یکتایابالغ قالب شناسه 

 ۴۶۶ ............................................................................................ یینفع نها یبه ذ یاپرداخت حقوق و مزا ییاجرا نامهیینآ

 468...................................................................................................... عملکرد یابیارز -یازدهممقررات مربوط به فصل 

 ۴۶8 .......................................................................................................................... (82( و )81مقررات مواد )

 ۴۶8 ................................................................................. یخدمات کشور یریت( قانون مد8۲( و )81مواد ) ییاجرا نامهیینآ

 ۴۷۰ .................................................................................................... عملکرد یریتاستقرار نظام مد ییدستورالعمل اجرا

 ۴۷۳ .................................................. یو اختصاص یدر ابعاد عموم ییاجرا یهادستگاه یو سطح بند یابیارز یدستورالعمل چگونگ

 ۴۷۴ ................................................................................................................... عملکرد یریتنظام مد یتدامنه شمول

 ۴۷۴ ................................................................................................................. کشور یکاستراتژ یابینظام ارز نامهیینآ

 ۴۷۷ ................................................................................................... عملکرد یریتدفاتر مد یو ضوابط سازمانده یفوظا

 ۴8۰ ................................................................................ عملکرد کارمندان یابیارز ییراابهامات از دستورالعمل اج یرفع برخ

 ۴8۶ ............................................................................................ یمل یهادستگاهعملکرد در  یریتاستقرار سامانه نظام مد

 ۴8۰ ....................................................... آن ییاجرا یندو فرا یو استان یسطح مل ییاجرا یهادستگاه 1۴۰1عملکرد سال  یابیارز
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 ۴8۶ ....................................................................... هادستگاه یاستان یرانعملکرد مد یابیارز یازدستورالعمل نحوه محاسبه امت

 ۴88 ................................................................. عملکرد یابیارز یهاکارکنان دولت در فرم یافتیدر یهانامهیرتراز نمودن تقدهم

 ۴88 ........................................................... انتخابات یدر برگزار یکارکنان به جهت همکار یافتیدر یهانامهیرتراز کردن تقدهم

 ۴88 ............................................................. ارباب رجوع یمتکر یزانم یبر مبنا یاستان یهادستگاهعملکرد  یابیدستورالعمل ارز

 490 .................................................................................... کارمندان یفحقوق و تکال -مقررات مربوط به فصل دوازدهم

 ۴۹۰ ............................................................................................................................. (90تا  84) مقررات مواد

 ۴۹۰ .................................................. یخدمات کشور یریت( قانون مد۹۳( و )۹1(، )۹۰(، )8۷(، )8۶(، )8۴مواد ) ییاجرا نامهیینآ

 ۴۹۲ ........................................................................................................................................ هایمرخص نامهیینآ

 ۴۹۶ ...................................................................یکسالصعب العالج در مدت زائد بر  یماریب یمرخص یامنحوه پرداخت حقوق ا

 ۴۹۷ ............................................................................... (۲۰/۳/1۳۹۲ت و خانواده )مصوب یم جمعین تنظینون اصالح قوانقا

 ۴۹۷ ............................................................................................................تیجمع یت از خانواده و جوانیاز قانون حما

 ۴۹8 ............................................. یردولتیو غ یزنان شاغل در بخش دولت یبرا یشترقلو و دوقلو و ب یک یمانزا یابالغ مدت مرخص

 ۴۹8 ........................................................... و بدسرپرست سرپرستیاز کودکان و نوجوانان ب یتدوره مراقبت قانون حما یمرخص

 ۴۹8 ............................................................................. یردهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیج تغذیقانون ترو

 ۵۰۰ ......................................................... یردهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیج تغذیقانون ترو ییاجرا نامهیینآ

 ۵۰۲ ..................................................................................................... ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف یینتع

 ۵۰۳ ..................................................... در محل کار ییاجرا یهادستگاهکرونا و لزوم حضور منظم و کامل کارمندان  یلغو دورکار

 ۵۰۴ ..................................................... قرمز یهفته در شهرها یکشش سال به مدت  یرفرزند ز یمادران دارا یبخشنامه دورکار

 ۵۰۴ ...................................................................................................... کارکنان دولت یابمربوط به حضور و غ نامهیینآ

 ۵۰۵ ..................................................................................................................................... (86مقررات ماده )

 ۵۰۵ ....................................................... یامور استخدام 1۵ه لباس کارمندان مشمول دستورالعمل شماره یمصوبه در خصوص ته

 ۵۰۵ ................................................................. راجع به حق لباس کارمندان یو استخدام یسازمان ادار 1۵دستورالعمل شماره 

 ۵1۷ ..................................................................................................................................... (88مقررات ماده )

 ۵۲۰ ............................................................................................................................(92( و )91مقررات مواد )

 ۵۲8 .......................................................................................................... ارباب رجوع یتمردم و جلب رضا یمطرح تکر

 ۵۲۹ ................................................................. کشور یاو حرفه یالزحمه کارکنان سازمان آموزش فندستورالعمل پرداخت حق
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 534 ..................................................................................................... یاجتماع ینتام -یزدهممقررات مربوط به فصل س

 ۵۳۴ .................................................................................................................................... (101مقررات ماده ) 

 ی( قانون احکام دائم۶ماده )« الف»فرما موضوع: بند شیبه صورت خو یکشور یادامه اشتراک در صندوق بازنشستگ دستورالعمل نحوه

 ۵۳۴ ....................................................................................................................................توسعه کشور یهابرنامه

 ۵۳۷ ................................................................. یکیبه صورت الکترون ییفرماشیمه خویحق ب یامکان پرداخت کسور بازنشستگ

 ۵۳۷ ................................................................................................................................... (102مقررات ماده ) 

 ۵۳۷ ................................................. یامهیب یهان صندوقیب یامهیمه و سوابق بیر صندوق و نقل انتقال حق بیینحوه تغ نامهیینآ

 ۵۳8 .............................................................................. یاریبه صورت اخت یصندوق بازنشستگ ییردر خصوص امکان تغ یرأ

 ۵۳۹ ................................................................................ (۲۷/۰۳/1۳۶۵)مصوب  یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب

 ۵۴۰ ............................................................................. یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب ۳تبصره  ییاجرا نامهیینآ

 ۵۴۲ .................................................. آن ییرااج نامهیینو آ 1۳۶۵مصوب  یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب ینحوه اجرا

 ۵۴۳ .................................................................................................................................... (103مقررات ماده )

 ۵۴۳ ...................................................................................... ین مشاغل تخصصیشاغل یبازنشستگ ین سنوات الزم براییتع

 ۵۴۴ ................................................................................................ سال کارکنان دولت ۳۵و  ۳۰با  یبخشنامه بازنشستگ

 ۵۴۴ ................................................ین اجتماعین صندوق تامیبر مشترک یت خدمات کشوریریقانون مد 1۰۳شمول مقررات ماده 

 ۵۴۵ ................................... یخدمات کشور یریت( قانون مد1۰۳در بند )الف( ماده )« و باالتر یدانشگاه یالتتحص»عبارت  یقمصاد

 ۵۴۵ ..... جمهوریسرئ یانسان یهو سرما یریتمد معاونت توسعه ۲1/۶/1۳8۹ -۳1۷۹۲/۲۰۰و تبصره بخشنامه شماره  ۴، ۳، ۲ یابطال بندها

 فرزندان یارفاق سنوات و یبازنشستگ ینهمچن و ینمعلول و جانبازان یارفاق سنوات و یبازنشستگ خصوص در یمتصم اتخاذ یاراخت یضتفو

 ۵۴۶ ................................................................................................................... یکشور یبازنشستگ صندوق به شهدا

 ۵۴۷ ................................................................. ینمستخدم یفهوظ حقوق یبرقرار امر در یعتسر و یلتسه با ارتباط در بخشنامه

 ۵۴۷ .......................................... یقانون استخدام کشور 1۰۲اده م یدر اجرا یفهو وظ یحقوق بازنشستگ یدستورالعمل نحوه برقرار

 ۵۵۲ .................................................................................................................................... (105مقررات ماده )

 ۵۵۲ ................................... یسابقه خدمت دولت به عنوان یدولت یهادستگاهطرف قرارداد با  یمانکاریپ یهاسوابق خدمت در شرکت

 ۵۵۳ .................................. ستین یباشد مالک بازنشستگ یردولتیو غ یاز سوابق خدمت دولت یقیکه تلف یپردازمهیسال سابقه ب یس

 ۵۵۴ .................................................................................................................................... (106مقررات ماده )

کارکنان  یماریو ب یباردار یامو نحوه پرداخت غرامت دستمزد ا یخدمات کشور یریتکار کارمندان مشمول قانون مداز اضافه یمهکسر حق ب

 ۵۵۴ ............................................................................................................................................... و ثابت یرسم
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در خصوص مشمولین تابع مقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار  یخدمات کشور یریت( قانون مد1۰۶تبصره ماده ) ییدستورالعمل اجرا

 ۵۵۵ ..................................................................................................................آنان کسور بازنشستگی کسر شده است

 ۵۵۶ ....................................................... کارالعاده اضافهاز فوق یکسر شده کارکنان دولت یمهمحاسبه حق بنحوه  ییاجرا نامهیینآ

 ۵۵۷ ................. باشندیم یکشور یبازنشستگ صندوق تابع که یکشور خدمات قانون مشمول کارمندان از اول ماه یمقرر کسر یچگونگ

 ۵۵۷ .......................................................................................... سال خدمت ۳۰ماه اول کارکنان مازاد بر  یعدم کسر مقرر

 ۵۵8 ....................................................................................... (1۰/۹/1۳۶۲وقت بانوان )مصوب  یمهقانون راجع به خدمت ن

 ۵۵8 ....................................................................... (1۳۶۴وقت بانوان )مصوب  یمهقانون مربوط به خدمت ن یقانون نحوه اجرا

 ۵۶۰ .................................................................................................................................... (107مقررات ماده )

 ۵۶۰ .......................................................................................................... «مستمر یایحقوق و مزا» رفع ابهام از عبارت

 ۵۶۰ ............................................................................................. یدیخدمت و بازخر یاناز پاداش پا یژهالعاده وحذف فوق

 ۵۶1 ........................................................ خدمت یاناز پاداش پا یژهاده والعتوسعه راجع به حذف فوق یمصوبه شورا یتوقف اجرا

 561 ...................................... یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد یو شورا یادار یعال یشورا -مقررات فصل چهاردهم

 ۵۶1 .................................................................................................................................... (115مقررات ماده )

 ۵۶1 ...................................................................................................................... یادار یعال یشورا یداخل نامهیینآ

 ۵۶۳ .................................................................................................................................... (116مقررات ماده )

 ۵۶۳ ......................................................................................... یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد ینحوه اداره شورا نامهیینآ

 ۵۶۳ .............................................................................. یو استان ییاجرا یهادستگاهت یریتوسعه مد یراهبر یل شورایتشک

 ۵۶۵ .................................................................................. یو ادار یتیریمرتبط با مسائل مد یتخصص یهاتهیکم یماندهسا

کشور  یو استخدام یارات سازمان اداریاخت یض برخیها و تفوو استان ییاجرا یهادستگاهت یریمد یراهبر یارات شوراهایف و اختیاعالم وظا

 ۵۷۰ ........................................................................................................................................................ ابه آنه

 ۵۷1 ............................................................................................ هات استانیریتوسعه مد یراهبر یف شورایابالغ اهم وظا

 ۵۷۲ ....................................................................... ت استانیریتوسعه مد یراهبر یدر شورا یوربهره یته تخصصیل کمیتشک

 573 ..................................................................................................... مقررات مختلف -مقررات مربوط به فصل پانزدهم

 ۵۷۳ .................................................................................................................................... (117مقررات ماده )

 ۵۷۳ ............................................ خاص ینبه موجب قوان یخدمات کشور یریتاستثنا شده از فصل دهم قانون مد یهادستگاهالف( 

 ۵۷۶ ......................................................... یانقالب فرهنگ یعال یبه موجب مصوبات شورا یناز قوان شدهیمستثن یهادستگاهب( 
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 ۵۷۶ ................................................................ مربوط یرخانهو کارکنان دب یعلم یأت، هیانقالب فرهنگ یعال یشورا یاعضا -1

 ۵۷۶ ............................................................................................................... یو فناور یقاتستاد وزارت علوم، تحق -۲

 ۵۷۶ ............................................ یرانسازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ا ی،ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۳

 ۵۷۶ ................................................................................................................ ستاد سازمان سنجش آموزش کشور -۴

 ۵۷۷ .................................................................................................................................... (118مقررات ماده )

 ۵۷۷ ................................................. کشور یو استخدام یها از سازمان اداردستگاه یرسا یمورد یهاعدم امکان استناد به استعالم
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 کشوری خدمات مدیریت قوانین و مقررات مربوط به قانون -نخست بخش

 کشوری خدمات مدیریت قانون



 تعاریف -اول فصل

 که است مشخصی سازمانی حدوا :وزارتخانه -1 ماده

 به و ددارعهدهبر را دولت اهداف از هدف چند یا یک تحقق

 اداره وزیر توسط و شودمی یا شده ایجاد قانون موجب

 .گرددمی

 است مشخصی سازمانی واحد :دولتی مؤسسه -2 ماده

 داشتن با و شودمی یا شده ایجاد قانون موجب به که

 عهده بر که را اموری و فوظای از بخشی حقوقی، استقالل

 انجام باشدمی قانونی مراجع سایر و گانهسه قوای از یکی

 .دهدمی

 است شده برده نام اساسی قانون در که ییهاسازمان کلیه

 .شودمی شناخته دولتی مؤسسه درحکم

 واحد :غیردولتی عمومی نهاد یا مؤسسه -3 ماده

 و ستاحقوقی استقالل دارای که است مشخصی سازمانی

 و شودمی یا شده ایجاد اسالمی شورای مجلس تصویب با

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

 که است خدماتی و وظایف داروعهده گردد تأمین غیردولتی

 .دارد عمومی جنبه

 به که است اقتصادی بنگاه :دولتی شرکت -4 ماده

 دولت هاییتصد از قسمتی انجام برای قانون موجب

 قانون (۴۴) چهارم و چهل اصل کلی یهاسیاست موجببه

 وظایف جزء رهبری معظم مقام سوی از ابالغی اساسی،

 درصد پنجاه از بیش و ایجاد گردد،می محسوب دولت

 هر. باشدمی دولت به متعلق آن سهام و سرمایه (۵۰%)

 ها،وزارتخانه گذاریسرمایه طریق از که تجاری شرکت

 مشترکاً  یا منفرداً  دولتی یهاشرکت و دولتی اتمؤسس

 آنها سهام (%۵۰) درصد پنجاه از بیش که مادام شده ایجاد

 الذکرفوق سازمانی واحدهای به متعلق مشترکاً  یا منفرداً 

 .است دولتی شرکت باشد

 عناوین از هریک تحت دولتی یهاشرکت تشکیل -1 تبصره

 مجاز اسالمی یشورا مجلس تصویب با صرفاً  الذکرفوق

 یهاشرکت سهام که ییهاشرکت تبدیل همچنین است،

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

 .است ممنوع دولتی شرکت به سرمایه

 صالح، دادگاه یا قانون حکم به که ییهاشرکت -۲ تبصره

 یا شده شناخته دولتی شرکت و شده مصادره یا و ملی

 .گردندمی تلقی دولتی تشرک شوند،می

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

 مقررات و قوانین شمول که ییهاشرکت کلیه بر شده ذکر

 اعمال نیز است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر عمومی

 .شد خواهد

 مؤسسات ها،وزارتخانه کلیه :اجرائی دستگاه -5 ماده

 یهاشرکت ،غیردولتی عمومی اینهاده یا مؤسسات ،دولتی

 مستلزم آنها بر قانون شمول که ییهادستگاه کلیه و دولتی

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

 مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان

 .شوندمی نامیده اجرائی دستگاه دولتی، هایبیمه و هابانک

 در که جایگاهی از است عبارت :سازمانی پست -6 ماده

 و وظایف انجام برای اجرائی یهادستگاه سازمانی ساختار

 برای و بینیپیش (موقت و ثابت) مشخص یهامسؤولیت

 ثابت یهاپست. شودمی گرفته نظر در کارمند یک تصدی

 ایجاد دارد استمرار جنبه که حاکمیتی مشاغل برای صرفاً 

 .شد خواهد

 که است فردی :اجرائی دستگاه کارمند -7 ماده

 یا و حکم موجب به مربوط، مقررات و ضوابط براساس

 خدمت به اجرائی دستگاه یک در صالحیتدار مقام قرارداد

 .شودمی پذیرفته

 که است اموری از دسته آن :امورحاکمیتی -8 ماده

 آن منافع و است کشور حاکمیت و اقتدار موجب آن تحقق

 و گردیده جامعه اقشار همه شامل محدودیت نبدو

 برای محدودیت موجب خدمات نوع این از مندیبهره

 .شودنمی دیگران استفاده
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 :قبیل از

 بخشهای در نظارت و ریزیبرنامه سیاستگذاری، -الف

 .وسیاسی فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

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

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

 .مردم حقوق تضییع

 توسعه و رشد برای الزم مزیتهای و هازمینه نمودنفراهم -د

 .بیکاری و فقر رفع و کشور

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

 .قضائی امور

 دفاع و دفاعی ایجادآمادگی و کشور ارضی تمامیت حفظ -و

 .ملی

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

 .اسالمی ایرانی،

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

 .خارجی روابط

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

 .فرهنگی

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

 .کشور انسفرک

 پیشگیری و کنترل عمومی، آموزش و بهداشت ارتقاء -ک

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

 .عمومیهای بحران و طبیعی

 این (11) و (1۰) ،(۹) مواد در مندرج امور از بخشی -ل

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

 بخش توسط آن انجام که ساسیا قانون (۳۰) امسی

 غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و تعاونی و خصوصی

 .باشدمین امکانپذیر وزیرانهیأت تأیید با

 مقام مصوب کلیی هاسیاست رعایت با کهمواردی سایر -م

 جزء عادی قوانین در اساسی قانون موجببه رهبری معظم

 .گیردمی قرار امور این

 دسته آن :خدماتی و فرهنگی ،اعیاجتم امور -9 ماده

 به نسبت آنها از حاصل اجتماعی منافع که است وظایفی از

 زندگی وضعیت بهبود موجب و دارد برتری فردی منافع

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

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

 ،فرهنگی امور و عمومی ارتباطات و اطالعات ،ورزش و

 .اسالمی تبلیغات و هنری

 تملکهای طرح از دسته آن :زیربنایی امور -10 ماده

 تقویت موجب که است ایسرمایههای دارایی

 :قبیل از گردد،می کشور تولیدی و اقتصادیهای زیرساخت

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

 که است اموری از دسته آن :اقتصادی امور -11 دهما

 و است جامعه اموال از برداریبهره و اداره متصدی ،دولت

 عمل خصوصی درحقوق حقوقی و حقیقی اشخاص مانند

 ،کشاورزی ،صنعتی امور در تصدی : قبیل از کند،می

های ازطرح برداریبهره و مسکن ،بازرگانی ،ونقلحمل

 .قانوناین (1۰) درماده مندرج

 سازمان قانون این در سازمان از منظور :سازمان -12 ماده

 .باشدمی کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 دولت وظایف انجام فناوری و راهبردها -دوم فصل

 با خدماتی و فرهنگی ،اجتماعیهای تصدی امور -13 ماده

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

 و تعاونی بخش توسعه طریق از ایران اسالمی وریجمه

 تعیین غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی

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

 :گرددمی انجام ذیل هایهشیو

 و خصوصی و تعاونی بخش از الزمهای حمایت اعمال -1

 .وظایف این جریم غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۲1

 
 و نهادها و وخصوصی تعاونی بخش از خدمات خرید -۲

 .غیردولتی عمومی مؤسسات

 و نهادها و خصوصی و تعاونی بخش با مشارکت -۳

 واگذاری ،اجاره طریق از غیردولتی عمومی مؤسسات

 .فیزیکی منابع و تجهیزات و امکانات

 و تعاونی بخش به دولتی واحدهای مدیریت واگذاری -۴

 پرداخت با غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی

 .خدمات سرانه هزینه از بخشی یا و تمام

 توسط ماده این موضوع دولتی واحدهای اداره و ایجاد -۵

 .اجرائی یهادستگاه

 طرق از یکی به ماده این موضوع امور انجام اگر -1 تبصره

 اداره و ایجاد باشدن مقدور (۴ لغایت 1) الذکرفوق چهارگانه

 .است دولت وظیفه دولتی واحدهای

 افراد کلیه اخالقی و علمی صالحیت تأیید -۲ تبصره

های بخش در ماده این موجب به که قانون این موضوع

 مطابق داشت خواهند اشتغال فرهنگی و بهداشتی آموزشی،

 مربوط استانداردهای تأیید و قانون این ششم فصل ضوابط

 مقررات و قوانین مطابق نیز خدمات متقی و کیفیت و

 .است مربوط

 نظارت و حمایت ،مدیریت با زیربنایی امور -14 ماده

 و تعاونی) غیردولتی، بخش توسط اجرائی یهادستگاه

 انجام (غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و خصوصی

 وزیران هیأت تصویب با استثنائی موارد در و شد خواهد

 .شد خواهد انجام لتیدو بخش توسط

 و چهل اصل رعایت با اقتصادیهای تصدی امور -15 ماده

 و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون (۴۴) چهارم

 غیردولتی بخش به رهبری معظم مقام ابالغیی هاسیاست

 و قوانین رعایت با است مکلف دولت. گرددمی واگذار

 حقوق تضییع انحصار، ایجاد از مربوط مقررات

 رقابت فضای و جلوگیری کنندگانمصرف و لیدکنندگانتو

 برقراری و گذاریسرمایه امنیت و توسعه و رشد و سالم

 نمودن فراهم و درآمد بازتوزیع و اجتماعی تأمین و عدالت

 .نماید فراهم را بیکاری رفع و الزم مزیت و هازمینه

 کنترل نظام استقرار و وریبهره افزایش منظور به -16 ماده

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

 اختیارات اعطاء و گیریتصمیم تمرکز از جلوگیری هردو،

 خود سرپرستی تحت واحدهای اداره برای مدیران به الزم

 تصویب به و تهیه سازمان توسط که اینامهآیین براساس

 داماتاق موظفند اجرائی یهادستگاه رسدمی وزیران هیأت

 .آورند عملبه را ذیل

 و خدمات و هافعالیت شدهتمام قیمت تعیین -الف

 آموزشی، واحدهای قبیل از مجری واحدهای محصوالت

 اداری، و تولیدی خدماتی، درمانی، بهداشتی، پژوهشی،

 و هافعالیت ارائه جغرافیایی محل و کیفیت با متناسب

 هاالیتفع شده تمام قیمت متوسط چهارچوب در خدمات،

 با استانی و ملی ساالنه مصوب بودجه در مذکور خدمات و

 .استان یا کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید

 استانداردهای و گرانتیجه و هدفمندهای شاخص تعیین -ب

 برای نظارتی سازوکارهای بینیپیش و خدمات کیفی

 .شده ارائه خدمات کیفیت و کمیت کنترل

 براساس مجری واحدهای مدیران با نامهتفاهم انعقاد -ج

 تعیین و آن شدهتمام قیمت و خدمات و هافعالیت حجم

 .طرفین تعهدات

 و فصول جاییجابه پیشنهاد برای الزم اختیارات اعطاء -د

 در استان ریزیبرنامه شورای به مذکور اعتبارات هایبرنامه

 باراتاعت جاییجابه ساالنه بودجه قانون احکام چهارچوب

 .بود خواهد ساالنه بودجه قانون احکام براساس ملی

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

 پیشنهاد با که اینامهآیین موجب به مدیران، به ومالی

 .گرددمی تعیین رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان

 واحدها راختیا در شده تمام قیمت براساس که اعتباراتی -و

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



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۲

 منظور قطعی هزینهبه ربطذی واحدهای بانکی حساب به

 تحقق به نسبت اجرائی یهادستگاه مدیران. گرددمی

 مدت در تفاهمنامه در شده بینیپیش نتایج و اهداف

 واهندخ پاسخگو نظارتی نهادهای به و مسؤول خود مدیریت

 باریک ماهشش هر را مربوطه اقدامات گزارش موظفند و بود

 گزارش است مکلف نیز سازمان و نمایند ارائه سازمان به

 بودجه لوایح ارسال از قبل ماهیک را ماده این عملکرد

 .نماید تقدیم مجلس به سالیانه

 تصویب و سازمان پیشنهاد با که ییهادستگاه -1 تبصره

 و محصوالت شدة تمام قیمت محاسبه امکان رانوزی هیأت

 تمام هزینه محاسبه طریق از باشند نداشته را خود خدمات

 .نمود خواهند اقدام شده

 توسط سالیک ظرف بایدمی ماده این احکام -۲ تبصره

 سال از و شده اجراء کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 رعایت با فقط انونق این موضوع یهادستگاه بودجه 1۳8۷

 .باشدمی ارائه و تنظیم قابل ماده این مفاد

 ازطریق شودمی داده اجازه اجرائی یهادستگاهبه -17 ماده

 غیردولتی مؤسسات و هاشرکت با قرارداد عقد با و مناقصه

 واحد هر قیمت ،معین کار حجم ،مشخص فعالیت براساس

 خدمات از بخشی مشخص و شفاف طوربه کل قیمت و کار

 مراجعه عدم صورت در. نمایند تأمین را خود موردنیاز

 برگزاری قانون رعایت با شودمی داده اجازه ،متقاضیان

 مناقصه تشریفات ترک طریق از سازمان تأیید و مناقصات

 .گردد اقدام

 مربوط وظایف حسب ماده این موضوع یهاشرکت -تبصره

 کار وزارت یا کشور یزیربرنامه و مدیریت سازمان توسط

 از تخلف درصورت و شده صالحیت تعیین اجتماعی وامور

 .گردندمی صالحیت لغو ماده این حکم

 براساس که غیردولتیهای بخش کارمندان -18 ماده

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

 که واگذاری قابل امور سایر و دولتی امور تصدی و وظایف

 دارعهده را شد خواهد معین مربوط مقررات و قوانین بحس

 تلقی دولتی غیر کارفرمای پوشش تحت کارکنان باشند،می

 یا و تعهد گونههیچ اجرائی یهادستگاه. گردندمی

 .ندارند کارمندان این قبال در مسؤولیتی

 پوشش تحت کارمندان با موظفند کارمندان این کارفرمایان

 و قوانین سایر و اجتماعی وتأمین کار قانون مطابق خود

 یا و مقامات پاسخگوی و نمایند رفتار مربوطه مقررات

 یهادستگاه. بود خواهند رابطه این در صالحذی مراجع

 غیردولتی بخش کارفرمای تخلف درصورت موظفند اجرائی

 شده دریافت نامهضمانت محل از کارمندان حقوق احقاق در

 .نمایند پرداخت را ربطذی ارمندانک تعهدات

 در مستمر ارتقاء منظوربه اجرائی یهادستگاه -19 ماده

 برای بود، خواهند مجاز خود خدمات ارائه کمیت و کیفیت

 نظیر مدیریت توسعه یهازمینه در ایمشاوره خدمات انجام

 وظایف پاالیش و بازنگری ،مدیریتی نوین نظامهای استقرار

 مدیریت و توسعه ،تشکیالتی ساختارهای و مأموریتها و

 مراکز با اداری نوین فنآوریهای و انسانی یهاسرمایه

 تأیید خصوصی مؤسسات و دولتی ،پژوهشی ،آموزشی

 ربطذی مقررات رعایت با ،سازمان توسط شده صالحیت

 .نمایند قرارداد عقد

 ایجاد منظورهب مکلفند اجرائی یهادستگاه -20 ماده

 و اندیشه و فکر از مندیبهره و کارآیی افزایش و انگیزه

 برای مناسب کار و ساز خود ربطذی کارمندان خالقیت

 اثرگذاری و پیشنهادها دریافت و کارمندان مشارکت جلب

 و پیشنهادها نظام. آورند فراهم را هاگیریتصمیم در آن

 با که بود خواهد اینامهآیین براساس پاداش پرداخت نحوه

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه سازمان پیشنهاد

 اجرائی یهادستگاه ثابت یا و رسمی کارمندان با -21 ماده

 واگذار غیردولتی بخش به آنها وظایف از بخشی یا تمام که

 .شد خواهد عمل ذیل روشهای از یکی به گرددمی
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 دستگاه یا هدستگا همان واحدهای سایر به انتقال -الف

 .دیگر اجرائی

 .خدمت سنوات بازخرید -ب

 تا سه مدت برای حقوق بدون مرخصی با موافقت -ج

 .پنجسال

 و وظایف مجری که غیردولتی بخش به انتقال -د

 تمایل صورت در. باشدمی شده واگذار یهافعالیت

 جاییجابه هزینه بازنشستگی صندوق تغییر به کارمندان

 دولت توسط مربوط سوابق حفظ با ربطذی صندوق تغییر

 .گرددمی تأمین

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

 .کندمی پرداخت غیردولتی بخش را وی مزایای و حقوق

 به دولتی یهاشرکت سهام واگذاری درصورت -1 تبصره

 مقررات و قوانین شود، غیردولتی مذکور شرکت که نحوی

 و گرددمی اعمال شده واگذار شرکت نبرکارمندا کار قانون

 و شوندمی محسوب جدید کارفرمای کارمندان افراد، این

 بازنشستگی صندوق تابع کماکان توانندمی تمایل درصورت

 .بمانند باقی خود قبلی

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

 بخش به ربطذی دستگاه از بخشی برداریبهره (دولتی

 بخش به مربوط کارمندان مأموریت گردد، واگذار غیردولتی

 ماده این اجرائی نامهآیین. باشدمی مجاز غیردولتی

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه سازمان باپیشنهاد

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

. کند اعالم اجرائی دستگاهبه و انتخاب اولویت ترتیب به را

 شده تعیین اولویت به باتوجه است مکلف مربوطه دستگاه

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

 و تقویت منظوربه موظفند اجرائی یهادستگاه -22 ماده

 آموزش، برای الزم اقدامات غیردولتی بخش از حمایت

 نعموا رفع مالی، یهاکمک و تسهیالت ایجاد سازماندهی،

 براساس غیردولتی بخش از خدمات خرید و اداری

 وزیرانهیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اینامهآیین

 .آورند عملبه رسد،می

 مجتمع زائرسرا، مهمانسرا، هرگونه اداره و ایجاد -23 ماده

 فضاهای ،آموزشی و درمانی واحدهای رفاهی، مسکونی،

 اجرائی یهادستگاه توسط آن نظایر و تفریحی ورزشی،

 .باشدمی ممنوع

 خود قانونی وظایف براساس که ییهادستگاه -1 تبصره

 فوق امور از برخی انجام دارعهده مردم به خدمات ارائه برای

 ماده این حکم از فصل این احکام رعایت با باشندمی

 .باشندمی مستثنی

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

 تصویب با اندنیافته توسعه متخصص و کارشناس انسانی

 .باشندمی مستثنی ماده این حکم از وزیران هیأت

 کلیه فصل این احکام اجراء راستای در -24 ماده

 قانون این تصویب تاریخ از موظفند اجرائی یهادستگاه

 :دهند انجام را ذیل اقدامات

 از دستهآن قانون این تصویب از پس ماهشش حداکثر -الف

 احصاء را است غیردولتی بخش به واگذاری قابل که وظایفی

 به نسبت فصل این در مطروحه راهکارهای رعایت با و

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

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

 .یابد کاهش واگذاری

 این (۵1) ماده در مذکور استخدامی مجوزهای عدادت -ب

 یهادستگاه کارمندان تعداد که گردد تعیین نحوی به قانون

 یا و کنندمی دریافت مزایا و حقوق نحو هر به که اجرائی

 در (%۲)درصد دو میزان به سال هر باشندمی قرارداد طرف

 .یابد کاهش قبل سال به نسبت غیرحاکمیتی امور

 روشهای به که کارمندان سوم یک معادل حداکثر -ج

 خدمت از موارد سایر و استعفاء بازخریدی، بازنشستگی،

 .نمایند استخدام شوندمی خارج اجرائی یهادستگاه
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 از قانون این (8) ماده موضوع حاکمیتی وظایف -1 تبصره

 .هستند مستثنی ماده این شمول

 قابل وظیفه شامل ماده این اجرائی نامهآیین -۲ تبصره

 برای دولت حمایتهای قانون، این درچهارچوب واگذاری

 بخش از خدمات خرید نحوه و غیردولتی بخش توسعه

 واحدهای کارمندان تکلیف تعیین و تعاونی و خصوصی

 تصویب به سازمان پیشنهاد به بنا موارد سایر و شده واگذار

 .رسدمی وزیران هیأت

 کشور کل بازرسی سازمان و محاسبات دیوان -۳ تبصره

 کنترل اجرائی یهادستگاه در را فصل این اجراء موظفند

 .نمایند قانونی برخورد متخلف مدیران با و نموده

 مردم حقوق -سوم فصل

 ،اجرائی یهادستگاه کارمندان و مدیران -25 ماده

 اخالق موازین رعایت با باید و هستند مردم خدمتگزاران

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

 خود وظایف نمایندمی امضاء که اداری و اخالقی منشور و

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

 .دهند انجام آنها قانونی هایهخواست و حقوق

 نامه سوگند متن الذکر،فوق منشور مفاد و اصول -1 تبصره

 سازمان پیشنهاد با اجرائی یهادستگاه کارمندان تعهدات و

 ..رسدمی وزیرانهیأت تصویببه 

 وظایف با متناسب توانندمی اجرائی یهادستگاه -۲ تبصره

 مواردی ،فوق موارد بر عالوه مربوط دستگاه خاص شرایط و

 هاضاف آن به وزیران هیأت مصوب اخالقی منشور رعایت با را

 .نمایند

 و حقوق با را مردم مکلفند اجرائی یهادستگاه -26 ماده

 و نموده آشنا اجرائی یهادستگاه با تعامل در خود تکالیف

 سیمای و صدا ویژهبه جمعی ارتباط وسایل طریق از

 زمینه این در عمومی آگاهی سطح ایران اسالمی جمهوری

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

 .دهند قرار مردم دراختیار

 اجرائی یهادستگاه خدمات از استفاده در مردم -27 ماده

 یهادستگاه برخوردارند، یکسان حقوق از مساوی درشرایط

 و زمان مراحل، ماه، سه ظرف حداکثر موظفند اجرائی

 و مستند را آنها تغییرات و خدمات ارائه استاندارد و کیفیت

 در و برسانند مردم اطالع به مختلف طرق از و نمودهشفاف

 اجرائی یهادستگاه مسؤولین تخلف، هرگونه بروز صورت

 عهدهبه را آنان شکایت و مردم به پاسخگویی مسؤولیت

 .داشت خواهند

 مردم حقوق تأمین منظور به است مکلف دولت -28 ماده

 کارمندان عملکرد از مردم ضایتر عدم و رضایت مراجعان، و

 و استخدامی قراردادهای تمدید و انتصاب ارتقاء، در را

 و تشویقات اعمال و استخدامی امتیازات سایر از مندیبهره

 ها،نامهشیوه ها،نامهآیین کلیه و نموده لحاظ تنبیهات

 به را دولت کارمندان به مربوط استخدامی و اداری ضوابط

 .منظورنماید ؤثرم عامل یک عنوان

 سازمانی ساختار -چهارم فصل

 طراحی ،سازماندهی مکلفند اجرائی یهادستگاه -29 ماده

 در مربوط ویژگیهای با متناسب را خود تشکیالت تنظیم و

 و تهیه سازمان که شاخصهایی و ضوابط الگوها، چهارچوب

 انجام ذیل موارد رعایت با رسدمی وزیران هیأت تصویب به

 :هندد

 مذکور راهبردهای رعایت با سازمانی یهاپست سقف -الف

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

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به

 حداقل مصوب سازمانی یهاپست سقف و تشکیالت -ب

 سالهپنج برنامه دو از پس حداکثر و برنامه یک از پس

 و بازنگری مورد جدید برنامه حکاما و هاسیاست با متناسب

 .گرفت خواهد قرار مجدد تصویب

 مراتب سلسله و کار انجام مراحل نمودن کوتاه منظوربه -ج

 ملی اجرائی یهادستگاه در مدیریتی عمودی سطوح اداری،



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۲۵

 
 هرواحد در اجرائی مقام باالترین احتساب با استانی و

 :دگردمی تعیین ذیل قرار به سازمانی،

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

 . سطح (۳) حداکثر : استانی واحدهای -

 حداکثر :همتراز نواحی و مناطق ،شهرستانی واحدهای -

 .سطح (۲)

 .سطح یک : کشوری تقسیمات واحدهای سایر -

 تحت که مستقل یهاسازمان و هاوزارتخانه از هرکدام -د

 حداکثر توانندمی شوند،می اداره مهورجرئیس معاون نظر

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

 نمایند بینیپیش خود تشکیالتی ساختار در مشابه عناوین

 یهاپست تعداد و وظایف وتنوع کار حجم با متناسب و

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

 .باشد داشته شابهم عناوین یا رئیس

 مؤسسات رئیس یا وزیر حوزه نیاز مورد مدیریتی یهاپست

 بند این در مذکور مدیریتی یهاپست سرجمع از دولتی

 .شد خواهد تأمین

 در مذکور اجرائی مقامات برای مشاور یهاپست تعداد --ه

 برای و (1۰) حداکثر (۷1) ماده (ج) و (ب)،(الف)بندهای

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

 پست (۳) حداکثر کشوری باگستره دولتی مؤسسات رؤسای

 .گرددمی تعیین مصوب یهاپست سقف در

 یهادستگاه سایر و هاوزارتخانه سازمانی واحدهای -ی

 رعایت با (هااستانداری استثناء به) استانها مراکز در اجرائی

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

 .یابندمی تغییر سطح این در موجود یهاسازمان و شوندمی

 وظایف شرح مطابق اجرائی یهادستگاه کهصورتی در -ط

 ارائه به موظف الزاماً خود مصوب تشکیالت و قانونی

 و جمعیت هفتادهزارنفر از کمتر شهرستانهای در خدماتی

 کهصورتی در باشند جمعیت هزارنفرسی از کمتر هایبخش

 اداری واحدهای ساختمانهای قانون این تصویب درتاریخ

 خود ربطذی کارمندان موظفند باشند نشده احداث ربطذی

 عنوان به که بخش و شهرستان مراکز اداری مجتمع در را

 گرددمی ایجاد بخشدار و فرماندار نظر تحت نمایندگی

 .نمایند خودداری مستقل واحدهای یجادا از و نموده مستقر

 برای حکم این لغو موجب شهرها گونه این جمعیت افزایش

 و پشتیبانی هایهزینه. گرددنمی ربطذی واحدهای

 کشور وزارت بودجه در هامجتمع این خدماتی

 با شهرها درسایر. گرددمی بینیپیش (هااستانداری)

 .باشدمی امکانپذیر بند نای اجراء وزیران هیأت تشخیص

 تصویب به سازمان پیشنهاد با بند این اجرائی نامهآیین

 ..رسدمی وزیران هیأت

 نظر تحت که مستقل یهاسازمان و هاوزارتخانه -30 ماده

 با ضرورت صورت در شوند،می اداره جمهوررییس معاون

 حسب توانندمی وزیران هیأت تصویب و سازمان تأیید

 کشوری تقسیمات سطوح از برخی در خود ونیقان وظایف

 واحدهای کلیه صورت این در. باشند داشته سازمانی واحد

 به وابسته مستقل مؤسسات و وزارتخانه یک به وابسته

 در کشوری تقسیمات سطوح از یک هر در جمهوررییس

 قرار واحد مدیریت تحت و ادغام سازمانی واحد یک

 .گیرندمی

 به سازمان تأیید با ماده این اخیر محک از استثناء موارد

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 تفصیلی تشکیالت مکلفند اجرائی یهادستگاه -31 ماده

 را آن از نسخه یک و تهیه (۲۹) ماده مفاد رعایت با را خود

 ظرف حداکثر است موظف سازمان. دارند ارسال سازمان به

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

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

 موارد اصالح از پس موظفند ربطذی اجرائی یهادستگاه

 .نمایند کسب را سازمان تأییدیه مغایر،
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 ،اجرائی یهادستگاه کارمندان از هریک -32 ماده

 هرگونه و ودب خواهند سازمانی یهاپست از یکی متصدی

 پست داشتن بدون حقوق پرداخت و افراد کارگیریبه

 ممنوع قانون این ابالغ از سالیک از پس مصوب سازمانی

 .است

 با خاص شرایط در توانندمی اجرائی یهادستگاه -تبصره

 مصوب، سازمانی یهاپست (%1۰)درصدده تا سازمان تأیید

 افرادی مصوب اعتبارات سقف در و استخدامی تعهد بدون

 سالیک حداکثر برای معین کار یا ساعتی صورت به را

 .کارگیرندبه

 از واحدهایی داخلی تشکیالت تنظیم -33 ماده

 موضوع) شده تمام قیمت براساس که اجرائی یهادستگاه

 و بوده آنها برعهده شودمی اداره (قانون این« 1۶» ماده

 به ضوابط با تطبیق جهت را خود تشکیالت از اینسخه

 .داشت خواهند ارسال سازمان

 و واحد هرگونه ایجاد و وظایف شرح تنظیم -34 ماده

 چهارچوب در صرفاً اجرائی یهادستگاه در سازمانی پست

 به مکلف سازمان. باشدمی مجاز آنها مصوب قانونی وظایف

 .باشدمی کار این انجام حسن بر نظارت

 چهارچوب در موظفند اجرائی یهادستگاه هکلی -35 ماده

 به نسبت سالیک مدت ظرف حداکثر فصل این احکام

 .نمایند اقدام خود سازمانی ساختار اصالح پیشنهاد

 شهرستانها در مستقر واحدهای نیاز مورد یهاپست -تبصره

 و یافته توسعه وکمتر نیافته توسعه بخشهای و

 این (۲۹)ماده موضوع یاهپست سرجمع از جدیدالتأسیس

 برای بالتصدی پست نبود درصورت. شد خواهدتأمین قانون

 این احکام رعایت با است موظف دولت الذکرفوق واحدهای

 .نماید ایجاد جدید پست فصل

 اداری خدمات و اطالعات فناوری -پنجم فصل

 فرآیندهای موظفند اجرائی یهادستگاه -36 ماده

 افزایش هدف با را خود کار انجام روشهای و موردعمل

 ،سرعت نظیر هافعالیت کارآمدی و انسانی نیروی وریبهره

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

 و تهیه سازمان دستورالعمل براساس و مردم کرامت و

 این بار یک سال سه هر حداکثر و اجراءگذارند موردبه

 .دهند قرار اصالح و یبازبین مورد را روشها

 امور صحت ،هافعالیت کارآمدی و وریبهره میزان -تبصره

 با که شاخصهایی براساس دولتی خدمات از مردم رضایت و

 رسد،می سازمان تأیید به اجرائی یهادستگاه پیشنهاد

 مورد ربطذی یهادستگاه همکاری با سازمان توسط سالیانه

 آنها عملکرد ارزیابی در آن نتایج و گرفته قرار گیریاندازه

 .شودمی لحاظ

 بهبود هدف با موظفند اجرائی یهادستگاه -37 ماده

 رعایت با و مردم به خدمات کمیت و کیفیت

 انجام ترتیببه را زیر اقدامات ربطذی یهادستورالعمل

 : دهند

 خدمات ارائه شیوه درخصوص الکترونیکی رسانیاطالع -1

 باید متقاضی که مدارکی و آن انجام بندیزمان با مراهه

 .نماید ارائه

 ابزار طریق از خدمات انجام جهت موردنیاز فرمهای ارائه -۲

 .الکترونیکی هایهرسان و

 حذف و الکترونیکی صورتبه شهروندان به خدمات ارائه -۳

 دریافت برای اجرائی گاهدستبه مردم حضوری مراجعه لزوم

 .دمتخ

 از ماده این (۳) و (1) بندهای اجراء زمان مدت -تبصره

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

 .گرددمی

 به خدمات ارائه در سهولت و تسریع منظوربه -38 ماده

 بخش طریق از الکترونیکی رسانیخدمات واحدهای ،مردم

. گرددمی ایجاد شهرستانها مراکز در دولتی غیر و دولتی

 سال پایان حداکثرتا موظفند اجرائی یهادستگاه کلیه

 ارائه قابل طریق این از که خدماتی از دسته آن انجام 1۳8۷
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 دستورالعمل. نمایند ارائه مراکز این توسط را باشدمی

 .رسدمی اداری عالی شورای تصویببه ماده این اجرائی

 منظوربه موظفند جرائیا یهادستگاه -39 ماده

 فضاهای و ساختمانها از مناسب برداریبهره و جوییصرفه

 و غیرضرور هایهزینهوزائد تشریفات از جلوگیری و اداری

 کارمندان شغلی سالمت و ایمنی موجبات آوردن فراهم

 فضاها، کارگیریبه استانداردهای و ضوابط براساس

 ابالغ و تهیه سازمان وسطت که اداری ملزومات و تجهیزات

 .نمایند اقدام گردد،می

 ظرف حداکثر موظفند اجرائی یهادستگاه کلیه -تبصره

 با را خود استفاده مورد ساختمانهای سالیک مدت

 را مازاد فضاهای و داده تطبیق شده یاد استانداردهای

 دارایی و اقتصادی کل ادارات به استانها در مورد حسب

 اعالم دارایی و اقتصادی امور وزارت به مرکز در و استان

 هیأت تصویب با مورد حسب وزارتخانه این طریق از نمایندتا

 یهادستگاه استان وتوسعه ریزیبرنامه شورای یا و وزیران

 .گردد تعیین آن برداربهره

 اجرائی یهادستگاه شده تعیین مهلت در کهصورتی در

 وزارت به را مازاد فضاهای موظفند انحسابذی نکنند اقدام

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

 تمرکز و اطالعاتی ساخت زیر ایجاد منظور به -40 ماده

 خدمات در اطالعات فناوری از استفاده به مربوط امور

 و احوال ثبت سازمان طریق از است موظف دولت اداری،

 کلیه مشارکت و ایران اسالمی جمهوری پست شرکت

 طراحی، را ایرانیان اطالعات پایگاه اجرائی یهادستگاه

 .اجراءنماید و ساماندهی

 پستی کد و ملی شماره از استفاده با پایگاه این -1 تبصره

 اطالعات و هاداده اتصال و هدایت ساماندهی، طریق از

 .گرددمی تشکیل هادستگاه موجود

 سال پایان تا موظفند اجرائی یهادستگاه کلیه -۲ تبصره

 با را خود به مربوط هایهداد اطالعات هایهپایگا 1۳8۶

 .نمایند آماده پستی کد و ملی شماره از استفاده

 به و تهیه سازمان توسط ماده این نامهآیین -۳ تبصره

 .خواهدرسید وزیران هیأت تصویب

 انجام حسن بر نظارت و پیگیری مسؤول نسازما -۴ تبصره

 و خدمات ارائه هرگونه. باشدمی ماده این در مصرح تکالیف

 و افراد شناسایی به نیاز که مراجعانی با ارتباط برقراری

 بدون 1۳88 سال از باشدمی آنها استقرار محل آدرس

 یهادستگاه توسط کدپستی و ملی شماره از استفاده

 .باشدمی وعممن اجرائی

 خدمت به ورود -ششم فصل

 استخدامی صالحیت تعیین و خدمت به ورود -41 ماده

 اجرائی یهادستگاه در استخدام داوطلب که افرادی

 و مصوب تشکیالت ،صادره مجوزهای براساس باشندمی

 .شودمی انجام فرصتها برابری و شایستگی مراتب رعایت

 اجرائی یهادستگاه در اماستخد عمومی شرایط -42 ماده

 :از عبارتند

 چهل حداکثر وتمام سال بیست سن حداقل داشتن -الف

 بامدرک متخصصین برای و رسمی استخدام برای سال

 .سالپنج و چهل دکتری تحصیلی

 .ایران تابعیت داشتن -ب

 برای قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام -ج

 .مردان

 .مخدر مواد و دخانیات هب اعتیاد عدم -د

 .مؤثر جزائی محکومیت سابقه نداشتن --ه

 مدارک یا و دانشگاهی تحصیلی مدرک دارابودن -و

 احراز شرایط در همتراز مدارک که مشاغلی برای)همتراز

 .(است شده بینیپیش آنها
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 انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن -ز

 با که اینامهآیین براساس دشونمی استخدام کهکاری

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد

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

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -ط

 متخد مدت و حقوق تعیین و موقت کارگیریبه -1 تبصره

 انجام خود خاص مقررات و قوانین حسب خارجی اتباع

 .شد خواهد

 مشاغل در اجرائی یهادستگاه در افراد استخدام -۲ تبصره

 آنان توانایی احراز به منوط باالتر و کارشناسی و تخصصی

 که باشدمی اطالعات فناوری عمومی و پایه مهارتهای در

 و تهیه سازمان سطتو مذکور مهارتهای محتوای و عناوین

 .شد خواهد ابالغ

 براساس آنان هایهخانواد و ایثارگران استخدام -۳ تبصره

 .بود خواهد خود به مربوط مصوب قوانین

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

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

 یا موارد در ماده این در مذکور رقم کمتراز سن حداقل

 فرزندان برای و مشخص زمان مدت برای خاص مناطق

 تصویب به سازمان پیشنهاد با که مشاغلی در صرفاً شهدا

 .باشدمی مجاز رسدمی وزیران هیأت

 در که صورتی در توانندمی اجرائی یهادستگاه -43 ماده

 بر عالوه یشرایط خود عمل مورد قبلی مقررات و قوانین

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

 .دهند قرار

 از پس اجرائی یهادستگاه در افراد کارگیریبه -44 ماده

 نشر عمومی طور به که عمومی امتحان در شدنپذیرفته

 امکانپذیر تخصصی مسابقه یا امتحان نیز و گرددمی آگهی

 عمومی امتحان برگزاری نحوه به بوطمر دستورالعمل. است

 .رسدمی مدیریت توسعه شورای تصویببه تخصصی و

 خدمت به ورود -هفتم فصل

 در استخدام قانون، این تصویب تاریخ از -45 ماده

 .پذیردمی انجام ذیل روش دو به اجرائی یهادستگاه

 در ثابت یهاپست تصدی برای رسمی استخدام -الف

 .تیحاکمی مشاغل

 برای و سازمانی یهاپست تصدی برای پیمانی استخدام -ب

 .معین مدت

 به عمل مورد قوانین موجب به که کارمندانی -1 تبصره

 به قانون این مقررات رعایت با انددرآمده رسمی استخدام

 .داد خواهند ادامه رسمی استخدام صورت

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

 پیشنهاد به بنا قانون این (8)ماده در مذکور ویژگیهای

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان

 قرارداد مدت انتهای در پیمانی کارمند سن -۳ تبصره

 تخصصی مشاغل برای و سالپنج و شصت از نباید استخدام

 .کند تجاوز سال هفتاد از

 تصدی مورد وشغل خدمت محل تعیین -۴ تبصره

 مورد در و گرددمی مشخص نامهپیمان در پیمانی ندانکارم

 .باشدمی ربطذی اجرائی دستگاه عهدهبه رسمی کارمندان

 را رسمی استخدام به ورود شرایط کهکسانی -46 ماده

 دورهیک رسمی خدمت به ورود از قبل نمایندمی کسب

 نمود خواهند طی باشدمی سال سه آن مدت که را آزمایشی

 کارمندان جزء خدمت بدو از ذیل شرایط احراز رتصو در و

 :شد خواهند منظور رسمی

 ،(اخالقی و اعتقادی علمی،) لیاقت از اطمینان حصول -الف

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

 الزم امتیاز کسب طریق از اداری انضباط نظم رعایت و مردم
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 کارمندان حیتصال تعیین تخصصی کمیته تشخیص با

 .رسمی

 .الزم امتیاز کسب و آموزشی هایهدور طی -ب

 .گزینش تأیید -ج

 آزمایشی دوره پایان یا ضمن در کهدرصورتی -1 تبصره

 استخدام به تبدیل یا و خدمت ادامه شرایط کارمندان

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

 :شد خواهد

 .الزم شرایط احراز برای دیگر دوساله مهلت ءاعطا -الف

 .پیمانی استخدام به وضع تبدیل -ب

 .حکم لغو -ج

 و آزمون در شرکت درصورت پیمانی کارمندان با -۲ تبصره

 برای شدن پذیرفته و (۴۲) ماده موضوع صالحیتهای احراز

 رفتار زیر شرح به حاکمیتی مشاغل در رسمی استخدام

 .شد خواهد

 .شودمی محسوب رسمی سوابق جزو آنها مانیپی سوابق -1

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

 .شودمی اضافه خدمت به ورود فصل (۴۲) ماده

 و تهیه سازمان توسط ماده این اجرائی نامهآیین -۳ تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به

 غیر ساتمؤس و هاشرکت کارمندان کارگیریبه -47 ماده

 اختیارات و وظایف از بخشی یا تمام انجام برای دولتی

 عنوان هر تحت اجرائی یهادستگاه سازمانی یهاپست

 گونه این کارمندان خدمات از استفاده و باشدمی ممنوع

 قانون این (1۷) ماده براساس صرفاً  مؤسسات و هاشرکت

 .است امکانپذیر

 از ذیل حاالت از کیی در رسمی کارمندان -48 ماده

 :گردندمی منتزع اجرائی دستگاه در خدمت

 .ربطذی قوانین طبق کلی کارافتادگی از یا و بازنشستگی -

 .استعفاء -

 عملکرد ارزیابی از ضعیف نتایج کسب دلیل به بازخریدی -

 براساس) متناوب چهارسال یا متوالی سالسه در کارمند

 وزیران هیأت تصویب به زمانسا پیشنهاد با که اینامهآیین

 .(رسدمی

 .(1۲۲) ماده براساس بخدمت آماده -

 .ربطذی قانونی مراجع احکام موجب به انفصال یا اخراج -

 از قانونی مراجع احکام موجب به که کارمندانی -1 تبصره

 استخدام اجازه انفصال مدت در گردندمی منفصل خدمت

 نخواهند را اجرائی یهادستگاه در اشتغال هرگونه یا و

 .داشت

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

 همان در مجدد اشتغال هرگونه یا و استخدام اجازه

 .داشت نخواهند را اجرائیدستگاه

 تحقق به منوط پیمانی کارمندان داد قرار تمدید -49 ماده

 :باشدمی ذیل شرایط

 .کارمندان سازمانی پست استمرار -

 از رضایت و عملکرد ارزیابی از مطلوب نتایج کسب -

 .کارمند خدمات

 .رجوع ارباب و مردم رضایت جلب -

 .تصدی مورد شغل زمینه در تخصصی و علمی سطح ارتقاء -

 پیمانی کارمندان با قرارداد تمدید عدم درصورت -تبصره

 .شد خواهد عمل مربوط مقررات و قوانین مطابق

 بیمه مزایای از استفاده مشمول ،ارمندانک -50 ماده

 .بود خواهند مربوط مقررات و قوانین مطابق بیکاری

 اجرائی یهادستگاه استخدام مجوزهای مجموع -51 ماده

 تعیین سالهپنج هایبرنامه در قانون این دوم فصل رعایت با

 اب دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه از هریک سهم و گرددمی

 .رسدمیوزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد
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 یهادستگاه در انسانی نیروی کارگیریبه گونه هر -تبصره

 قانون خالف ماده این موضوع مجوزهای از خارج اجرائی

 به وجهی هرگونه پرداخت و باشدمی ممنوع و محسوب

 غیر تصرف شوندمی گرفته کار به مجوز بدون کهافرادی

 .گرددمی محسوب عمومی اموال در یقانون

 اجرائی یهادستگاه در افراد کارگیریبه نوع هر -52 ماده

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

 .باشدمی ممنوع قانون این

 شغلی ارتقاء و انتصاب -هشتم فصل

 رعایت با باید کارمندان شغلی ارتقاء و انتصاب -53 ماده

 و شایستگی احراز از پس و الزم تجربی و تحصیلی ایطشر

 .گیرد صورت آنان قبلی مشاغل در موفق عملکرد

 ثبات ایجاد و شایستگی نظام استقرار منظوربه -54 ماده

 زیر اقدامات موظفند اجرائی یهادستگاه ،مدیران خدمت در

 : دهند انجام را

 مدیریت یهاپست به افراد انتصاب و انتخاب در -الف

 از افراد تا نموده تعیین را الزم تخصصی شرایط ،ایحرفه

 مواردی در. یابند ارتقاء باالتر مراتب به شغلی ارتقاء مسیر

 با باشد، نداشته وجود انتخاب امکان طریق این از که

 .پذیردمی صورت انتخاب ،الزم تخصصی امتحانات برگزاری

 درصد پانزده حداکثر برای ندتوانمی اجرائی یهادستگاه

 رعایت با) شایسته افراد از ایحرفه مدیریت سمتهای (1۵%)

 سلسه رعایت بدون ،شغل به نسبت شاغل تجربه و تخصص

 .نمایند استفاده دستگاه از خارج (مدیریتی مراتب

 سیاسی مدیریت یهاپست متصدیان نصب و عزل -ب

 مسیر رعایت به امالز بدون (قانون این (۷1) ماده در مذکور)

 .باشدمی باالتر مقامات اختیارات از شغلی ارتقاء

 چهارساله ایحرفه مدیریت یهاپست در خدمت دوره -ج

 از قبل افراد سمت تغییر. است بالمانع آن تمدید و باشدمی

 به سازمان پیشنهاد با که اینامهآیین براساس مذکور مدت

 .باشدمی امکانپذیر رسدمی وزیران هیأت تصویب

 زیر یهاشرکت مجموع ماده این اجراء در -1 تبصره

 مدیران انتصاب برای تخصصی مادر شرکت یک مجموعه

 .گرددمی تلقی اجرائی دستگاه یک

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

 و (د) بندهای در مذکور اجرائی مقامات معاونین یهاپست

 و عزل و گرددمی تلقی ثابت قانون نای (۷1) ماده (-ه)

 پیشنهاد با که است اینامهآیین براساس آن متصدی نصب

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویب به سازمان

 مسیر ارتقاء امکان موظفند اجرائی یهادستگاه -۳ تبصره

 برای رقابتی فضای در مربوطه امتیازات به باتوجه را شغلی

 .مایندن فراهم کارمندان کلیه

 مدیران قانون این (۷1) ماده در مذکور مدیران -۴ تبصره

 .گردندمی تلقی ایحرفه مدیران بقیه و سیاسی

 یهاسرمایه حفظ منظوربه است مکلف سازمان -55 ماده

 یهاپست احراز شرایط واجد افراد شناسایی و انسانی

 جهت مدیران اطالعات بانک ایجاد به نسبت مدیریت

 .نماید اقدام ربطذی مدیران و مقامات استفاده

 هایهسامان و هابرنامه است موظف سازمان -56 ماده

 و وظایف با متناسب مدیران آموزش برای را مؤثری اجرائی

 کشور اجرائی یهادستگاه و بخشها در موردانتظار نقشهای

 یط به منوط مدیران ارتقاء و انتصاب هرگونه و نماید تنظیم

 .باشدمی ربطذی هایهدور

 شرایط و فصل این اجرائی دستورالعمل -57 ماده

 ارتقاء ونحوه ایحرفه مدیریت یهاپست عمومی و تخصصی

 عالی شورای تصویببه سازمان پیشنهاد با شغلی مسیر

 .رسدمی اداری

 کارمندان توانمندسازی -نهم فصل
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 سطح قاءارت منظوربه است موظف سازمان -58 ماده

 آموزش نظام ،اجرائی یهادستگاه اثربخشی و کارایی

 که نماید طراحی ایگونهبه را اجرائی یهادستگاه کارمندان

 کارمندان نگرش و مهارت ،دانش ساختن متناسب با همراه

 مستمر مشارکت جهت را الزم هایهانگیز موردنظر، شغل با

 که نحوی به نماید تأمین موزشآ فرآیند در کارمندان

 برقرار آموزش و مدیران و کارمندان ارتقاء بین ایرابطه

 مقررات براساس آموزشی ساعت سرانه حداقل از و گردد

 .گردند برخوردار سال هر در مربوط

 مقررات رعایت با مکلفند اجرائی یهادستگاه -59 ماده

 هایبرنامه ،دولت کارمندان آموزش نظام و قانون این

 .نمایند تدوین را خود کارمندان آموزشی

 هایبرنامه قالب در توانندمی اجرائی یهادستگاه -تبصره

 نیاز مورد آموزشی هایهدور اجراء برای مصوب آموزشی

 قرارداد انعقاد عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه با خود

 مراحل کلیه توانندمی مزبور یهادستگاه همچنین. نمایند

 و آموزشی یهافعالیت و هادوره ارزشیابی و اجراء ،طراحی

 پژوهشی و آموزشی مراکز و مؤسسات به را خود پژوهشی

 به آنها تخصصی و فنی صالحیت که غیردولتی و دولتی

 .نمایند واگذار باشد، رسیده سازمان تأیید

 مدرک اخذ همنجرب که آموزشی بورسهای کلیه -60 ماده

 خارجی دولتهای سوی از و گرددنمی دانشگاهی تحصیلی

 گیردمی قرار دولت دراختیار المللیبین مؤسسات طرف از یا

 اجرائی یهادستگاه وظایف با متناسب سازمان، طریق از

 برگزار دوجانبه قرارداد طبق که هاییدوره. گرددمی توزیع

 .شد خواهد اقدام وطمرب اجرائی دستگاه توسط شودمی

 مدرک اخذ به منجر که آموزشی هایهدور و بورسها -تبصره

 آموزش و بهداشت،درمان وزارت نظر با شودمی دانشگاهی

 توزیع مورد حسب فناوری و تحقیقات علوم، و پزشکی

 .گرددمی

 زمان از اجرائی یهادستگاه کارمندان اعزام -61 ماده

 به منجر که آموزشی هایهدور طی برای قانون این تصویب

 و داخل در گرددمی آن معادل یا و دانشگاهی مدرک اخذ

 از استفاده و مربوطه یهادستگاه هزینه با کشور از خارج

 .باشدمی ممنوع آموزشی مأموریت

 .باشندمی خود خاص مقررات مشمول ایثارگران -تبصره

 به نسبت همواره موظفند کارمندان -62 ماده

 خود شغلی تواناییهای و مهارتها افزایش و توانمندسازی

 الزم الگوهای و هاشیوه اجرائی یهادستگاه. نمایند اقدام

 که را خود کارمندان مداوم سنجیتوان و توان افزایش برای

 اجراءخواهند مورد به شودمی ابالغ و تهیه سازمان توسط

 .گذارد

 سازمان پیشنهاد به فصل این اجرائی نامهآیین -63 ماده

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و

 مزایا و حقوق -دهم فصل

 اجرائی یهادستگاه کارمندان پرداخت نظام -64 ماده

 ویژگیهای سایر و شاغل و شغل عوامل ارزشیابی براساس

 نتایج از حاصل امتیاز. بود خواهد موادآتی در مذکور

 ریالی، ضریب در ضرب فصل این در مذکور ملعوا ارزشیابی

 برای و گیردمی قرار کارمندان ومزایای حقوق تعیین مبنای

 همین به نیز بگیران مستمری یا موظفین و بازنشستگان

 .گرددمی تعیین میزان

 شاخص به باتوجه ماده این در مذکور ریالی ضریب -تبصره

 به و بینیپیش ساالنه بودجه الیحه در زندگی هزینه

 .رسدمی اسالمی شورای مجلس تصویب

 عواملی براساس قانون این مشمول مشاغل کلیه -65 ماده

 سطح ،هامسؤولیت و وظایف پیچیدگی و اهمیت نظیر

 یا جدول طبقات از یکی به نیاز مورد مهارتهای و تخصص

 .یابندمی اختصاص شغل حق جداول
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 و (۲۰۰۰)مشاغل ارزشیابی جداول یا جدول امتیاز حداقل

 .باشدمی (۶۰۰۰)آن حداکثر

 حداکثردر ویژگیها، با متناسب مشاغل از هرکدام -1 تبصره

 بندیطبقه عالی و خبره ارشد، ،پایه مقدماتی، رتبه، پنج

 یا جدول طبقات از یکی بهها رتبه از هرکدام و گردندمی

 خبره هایرتبه. یابدمی اختصاص ماده این موضوع جداول

 .یابدمی اختصاص باالتر و کارشناسی مشاغل به عالی و

 قرار مقدماتی رتبه در استخدام بدو در مربوط شاغلین

 میزان خالقیت، و ابتکار نظیر عواملی براساس و گیرندمی

 هایهدور طی برجسته، خدمات انجام مهارتها، افزایش

 براساس رجوع ارباب رضایت جلب میزان و آموزشی

 شورای تصویب به مشاغل ویژگیهای با ناسبمت که ضوابطی

 مکتسبه امتیازات حسب و ارزیابی رسدمی مدیریت توسعه

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

 مصوب ضوابط طبق که نخبگانی. یابندمی ارتقاء عالی و

 که افرادی و شوندمی تعیین فرهنگی انقالب عالی شورای

 مهارت و تجربه از استخدام بدو در مومیع شرایط بر عالوه

 پیشنهاد به کهاینامهآیین طبق هستند برخوردار الزم

 از برخی طی از رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان

 .گیرندمی قرار دیگر هایرتبه از یکی در و معاف هارتبه

 با متناسب سرپرستی و مدیریت عناوین کلیه -۲ تبصره

 نظارت و سرپرستی حیطه ،هامسؤولیت و ایفوظ پیچیدگی

 از یکی در مربوط عوامل سایر و شغلی حساسیتهای و

 آن امتیاز حداقل که مدیریت العادهفوق جدول طبقات

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

 وزارت وقت تمام آموزشی مشاغل طبقه امتیاز -۳ تبصره

 بهداشت، وزارت انیدرم و وبهداشتی پرورش و آموزش

 با شغل حق جداول یا جدول در پزشکی آموزش و درمان

 .گرددمی محاسبه (1/1) ضریب

 عواملی براساس قانون این مشمول شاغلین کلیه -66 ماده

 بر عالوه) مهارت و آموزشی هایهدور تحصیالت، نظیر

 سنوات ،(مربوط شغل طبقه اولین در مذکور شرایط حداقل

 و (1۰۰۰) حداقل که شاغل حق امتیاز از تجربه و خدمت

 .گردندمی مندبهره ،باشدمی امتیاز (۴۵۰۰) حداکثر

 درصدپنج و هفتاد از شاغل هر برای ماده این حداکثرامتیاز

 .کرد نخواهد تجاوز وی شغل امتیاز (۷۵%)

 تحصیل علمیه هایهحوز در که افرادی و هنرمندان -تبصره

 به سازمان پیشنهاد با که اینامهآیین براساس اندنموده

 تحصیلی رسمی مقاطع با رسدمی وزیران هیأت تصویب

 .گردندمی همتراز

های هتبصر و (۶۵)ماده موضوع جداول یا جدول -67 ماده

 هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به بنا آن (۲) و (1)

 طبقات و مشاغل از هرکدام تخصیص و رسدمی وزیران

 پیشنهاد با شغل حق جداول طبقات از یکی به آن شغلی

 اجراء برای و انجام مدیریت توسعه شورای توسط سازمان

 مربوط عوامل ارزیابی. گرددمی ابالغ اجرائی یهادستگاهبه

 تصویب به سازمان پیشنهاد با که ضوابطی براساس شاغل به

 انجام اجرائی یهادستگاه توسط رسدمی مذکور شورای

 .نمایدمی نظارت امر این اجراء بر سازمان و خواهدشد

 و (۶۵)ماده موضوع پرداختهای بر عالوه -68 ماده

 گرددمی تلقی ثابت حقوق که (۶۶)ماده و آن هایهتبصر

 پرداخت قابل کارمندان به زیر شرح به یهایهالعادفوق

 :باشدمی

 هوا و آب بدی و یافتهوسعهت کمتر مناطق العادهفوق -1

 مدارک دارای آنها شاغلین که تخصصی مشاغل برای

 میزان به تا باشندمی باالتر و ارشد کارشناسی تحصیلی

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

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

 این فهرست. شد خواهد پرداخت شرایط واجد کارمندان

 به سازمان پیشنهاد با سالهپنج برنامه دوره هر در مناطق

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 مدت و جانبازی درصد با متناسب ایثارگری العادهفوق -۲

 امتیاز (1۵۰۰)تا اسارت ومدت درجبهه داوطلبانه خدمت
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 تعلق امتیاز(۷۵۰) تا دولتی هاینشان دارندگان وبه

 .گیردمی

 مناطق در جنگ زمان در که ازنشستگانب و کارمندان

 هرسال ازاء بهاند بوده اداری خدمت مشغول جنگزده

 .شودمی نظرگرفته در امتیاز (1۲۵) جنگ زمان در خدمت

 متعارف غیر محیطهای در کار و کار سختی العادهفوق -۳

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

 مراقبتهای و سوختگی بخشهای در و اورژانس در و عفونی

 مواد با کار مورد در و امتیاز (1۰۰۰) تا بیمارستانی ویژه

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

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

 شاغل مرد کارمندان به اوالد و مندیعائله هزینه کمک -۴

 دارای که قانون این مشمول بگیروظیفه و نشستهباز و

 معادل فرزند هر برای و امتیاز (8۰۰)معادل باشندمی همسر

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

 ادامه شرط به کنندمی استفاده بند این مزایای از که

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

 زن کارمندان. بود خواهد اناث اوالد برای شوهر نداشتن

 که قانون این مشمول بگیر وظیفه و بازنشسته و شاغل

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

 فرزندان مخارج متکفل تنهایی به خود یا و باشدمی کلی

 بند این موضوع مندی عائله هزینه کمک مزایای از هستند

 به کلی کارافتاده از و معلول فرزندان. شوندمی مندبهره

 سقف محدودیت مشمول ربطذی پزشکی مراجع تشخیص

 .باشندنمی مزبور سنی

( قانون 68( ماده )4بند ) ریقانون تفس

)مصوبه  یخدمات کشور تیریمد

18/11/1390) 

 :هیاستفسار موضوع

 ریبگ فهیکارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظ ایآ

مصوب  یخدمات کشور تیریقانون مدمشمول 

همسر آنان  ایهمسر نبوده و  یکه دارا 8/۷/1۳8۶

 ییخود به تنها ایو  باشدمی یازکارافتاده کل ایمعلول و 

 نهیکمک هز یایمتکفل مخارج فرزندان هستند از مزا

قانون ( ۶8ماده )( ۴و اوالد موضوع بند ) یعائله مند

 ر؟یخ ایشوند می برخوردار زیمذکور ن

 :مجلس نظر

 زیو اوالد ن یعائله مند نهیکمک هز یایاز مزا ،یبل

 .شوندمی برخوردار

روز سه شنبه مورخ هجدهم  یفوق در جلسه علن ریتفس

 یاسالم یو نود مجلس شورا صدیو س کهزاریبهمن ماه 

 یشورا دییبه تأ ۳/1۲/1۳۹۰ خیشد و در تار بیتصو

 .دینگهبان رس

 یجانیالر یعل -یاسالم یمجلس شورا سیرئ

 سطح با متناسب تخصصی، مشاغل برای شغل العادهفوق -۵

 و هامسؤولیت و وظایف پیچیدگی ،مهارتها و تخصص

 وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با کار بازار شرایط

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

 برایو امتیاز(1۵۰۰)حداکثر کارشناسی همسطح مشاغل

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

 .باشدمی پرداخت قابل ماده این تبصره رعایت با العادهفوق

 بند این ضوابط درچهارچوب عملکرد و کارایی العادهفوق -۶

 :باشدمی پرداخت قابل ماده این تبصره و

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

 عملکرد طبق کارمندان، ارزشیابی نمرات بندیرتبه براساس

 رضایت نظیر عواملی از که امتیازی به باتوجه و کارمندان

 در سرعت و کیفیت و بخشی اثر ،ارتقاء و رشد ،رجوع ارباب

 که دستورالعملی براساس. نمایندمی کسب کار اتمام
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 حقوق به مربوط امتیازات (%۲۰) تا نمایدمی ابالغ سازمان

 .باشدمی پرداخت قابل ماهه سه مقاطع در وی ثابت

 سقف از دستگاه هر کارمندان مندیبهره میزان -ب

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

 ارزیابی و هابرنامه اجراء و قانونی تکالیف تحقق در موفقیت

 عالی ایشور تصویب و سازمان توسط که دستگاه عملکرد

 بندیرتبه عالی و خوب متوسط، سطح سه در اداری

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

 (۷1) ماده در مذکور اجرائی یهادستگاه مقامات -ج

 این دریافت مشمول ربطذی گاهدستبهرت با متناسب

 .باشندمی العادهفوق

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

 خدمت محل جاییجابه ،کارینوبت کشور، از خارج

 و صندوق کسر ،اجرائی دستگاه تشخیص با کارمندان

 وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با مبالغی تضمین،

 .شد خواهد پرداخت کارمندان به

 یهاپست در کشور از خارج در که کارمندانی به -8

 کشور از خارج اشتغال العادهفوق دارند اشتغال سازمانی

 هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد به که ضوابطی براساس

 .گرددمی پرداخت رسدمی وزیران

 خارج اشتغال العادهفوق از که مدتی در کارمندان گونه این

 استثناء به دیگری دریافت کنندمی استفاده کشور از

 از درخارج اشتغال برای خاص قوانین موجب به کهمواردی

 .داشت نخواهند گیردمی تعلق کارمندان گونه این به کشور

 موظف کارمندان دستگاه، درخواست به بنا کهدرصورتی -۹

 براساس گردند اداری وقت از خارج خدماتی انجام به

 وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اینامهآیین

 ،کاراضافه عنوان تحت مبالغی توانمی رسد،می

 به التألیفوحق الترجمه حق التدریس،حق التحقیق،حق

 .نمود پرداخت آنها

 و کاراضافه عنوان تحت پرداخت قابل مبالغ مجموع

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

 .نماید تجاوز وی هایالعادهفوق و ثابت حقوق

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

 از دارند بیشتری کاراضافه شغلی، اقتضاء به که دستگاه

 .باشندمی مستثنی (%۵۰)سقف محدودیت

 از عواملی به باتوجه خاص موارد در ویژه العادهفوق -1۰

 تأثیر ،پذیریریسک المللی،بین و داخلی بازارکار قبیل

 وظایف و فعالیت انجام ،ملی دردرآمد هافعالیت اقتصادی

 پیشنهاد با کار حساسیت و تحقیقاتی و ستادی و صیتخص

 برای ایویژه امتیاز وزیران هیأت تصویب و سازمان

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

 هایهالعادفوق و ثابت حقوق امتیاز سقف (%۵۰) تا

 .خواهدشد گرفته نظر در فصل این مستمرمذکوردر

 و (۵) بندهای در مذکور هایهالعادفوق رداختپ -تبصره

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

 و فنآوری ،انسانی نیروی ساختاری، اصالحات اعمال

 (قانون مذکوردراین احکام)غیردولتی بخش به امور واگذاری

 ،آمدهلعم به هایجویی صرفه از حاصل ازمنابع استفاده و

 باشدمی امکانپذیر 1۳8۷ سال از مصوب اعتبارات سقف در

 انجام. گرددنمی منظور دیون جزء هاالعادهفوق این و

 .برسد سازمان تأیید به باید تبصره این در مذکور اصالحات

 تا شودمی داده اجازه اجرائی یهادستگاهبه -69 ماده

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

 واحدهای از درهرکدام الذکرفوق ماده تبصره در مذکور

 حسابذی تأیید با) را گرددمی جوییصرفه سازمانی

 به غیرمستمر وریبهره العادهفوق عنوان به (مربوطه

 برجسته خدمات واحدها، همان در که مدیرانی و کارمندان

 .نمایند پرداخت دهندمی انجام

 یهادستگاه اختصاصی مشاغل تصدی طشرای -70 ماده

 هر به تخصیص قابل یهاپست وظایف تناسب به اجرائی
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 و مهارت تجربه، ،تحصیالت معلومات، لحاظ از شغل،

 پیشنهاد با دیگر مؤثر عوامل و نیاز مورد آموزشی هایهدور

 توسعه شورای تصویب و سازمان تأیید و اجرائی دستگاه

 مشاغل به افراد انتصاب در و. گرددمی تعیین مدیریت

 .باشدمی الزامی مصوب شرایط رعایت مذکور

 یک از دربیش که عمومی مشاغل تصدی شرایط -1 تبصره

 به تخصیص قابل یهاپست تناسب به دارند شاغل دستگاه

 شورای تصویب از پس و تهیه سازمان توسط شغل هر

 ابالغ ربطذی یهادستگاهبه اجراء جهت مدیریت توسعه

 .گرددمی

 مدت ظرف حداکثر موظفند اجرائی یهادستگاه -۲ تبصره

 به را خود اختصاصی مشاغل تصدی شرایط سال سه

 است موظف سازمان صورتغیراین در. نمایند اعالم سازمان

 توسعه شورای به رأساً  را اختصاصی مشاغل تصدی شرایط

 شرایط قبلی، ضوابط تغییر تا. نماید پیشنهاد مدیریت

 .اجراءاست قابل فعلی مصوب

 و شده محسوب سیاسی مدیریت ذیل سمتهای -71 ماده

 مقامات شغلی امتیاز و شوندمی شناخته مقام عنوان به

 :گرددمی تعیین زیر شرح به ماده این در مذکور

 .امتیاز (18۰۰۰) قوه سه رؤسای -الف

 شورای مجلس رئیس نواب ،جمهوررییس اول معاون -ب

 .امتیاز (1۷۰۰۰) نگهبان شورای اعضاء و اسالمی

                                                           
 یریت( قانون مد۷1( ماده )۳قانون حذف تبصره )بر اساس 1

 یمجلس شورا 1۳۹۰/۰۹/۰۲)مصوب  یخدمات کشور

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

نموده  فهیانجام وظ یاسیس یتهایریحداقل دوسال در پست مد

 یترنیکه به سمت پائ یمقام در صورت یپس از تصد ندیبنما ای

منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در 

العاده فوق حقوق ثابت و( %8۰از هشتاد درصد ) دیجد تیمسؤول

 معاونین و اسالمی شورای مجلس نمایندگان وزراء، -ج

 .امتیاز (1۶۰۰۰) جمهوررییس

 .امتیاز (1۵۰۰۰) سفراء و استانداران -د

 .امتیاز (1۴۰۰۰) وزراء معاونین --ه

 مقامات با اسالمی انقالب دوران وزیران نخست -1 تبصره

 یهاپست سایر تعیین و گردندمی همتراز ماده این(ب)بند

 همطرازی تعیین و بوده وزیران هیأت عهده به همطراز

 مجلس رئیس عهده به مجلس اداری کارکنان یهاپست

 .بود خواهد

 امتیاز و فوق ماده موضوع حقوق بر عالوه -۲ تبصره

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

 نیز قانون این (۶8) ماده هایهالعادفوق ددگرمی تلقی

 .گرفت خواهد تعلق مقامات به مورد حسب

 .1لغو شد -۳ تبصره

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

 استثناء به) قانون این موضوع مقامات قانونی امتیازات

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

 .دهد تسری قضائی ویژه و خاص سمتهای یا

 هیأتهای اعضاء و عامل مدیران شغلی امتیاز -72 ماده

 مصوب یهاسیاست براساس که دولتی یهاشرکت مدیره

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

 بماند دولت اختیار در باید ایران اسالمی جمهوری اساسی

 تخصصی سطح حساسیت، وظایف، نوع به توجه با

التفاوت تا مابه زانیکمترباشد به م یپست قبل در یو تمرمس

 قیتفاوت تطب نیا. خواهند نمود افتیدر قیرا تفاوت تطب(8۰%)

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

التفاوت در محاسبه حقوق مابه نیگردد و ا یمستهلک م

 مالک عمل خواهد بود. زین فهیو وظ یبازنشستگ
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 و تولید نوع شرکت، اقتصادی نقش و تأثیر کارمندان،

 ملی درآمد در شرکت سهم و اثربخشی و کارآیی خدمات،

 .گردید خواهد تعیین

 امتیاز ارقام حداکثر برابر(۵/1) حداکثر ماده این امتیاز سقف

 کارمندان گونه این. باشدمی فصل این در مذکور شغلی

 در مذکور هایهالعادفوق و شاغل ازاتامتی از مورد حسب

 .بود خواهند مندبهره (۶8) ماده

 مدیره هیأت اعضاء و عامل مدیران مزایای و حقوق -تبصره

 مصوب یهاسیاست براساس که دولتی یهاشرکت سایر

 غیردولتی بخش به آنها شرکت باید رهبری معظم مقام

 این در مذکور ایحرفه مدیران سایر مشابه گردد، واگذار

 .گرددمی پرداخت و تعیین قانون

 هایهبنگا دهی سود و کارایی ارتقاء منظور به -73 ماده

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

 مصوب یهاسیاست براساس که دولتی یهاشرکت از دسته

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

 بماند دولت اختیار در باید ایران اسالمی جمهوری اساسی

 رسدمی وزیران هیأت تصویب به که اینامهآیین براساس

 در آنها اثرگذاری میزان و حاصل سود میزان با متناسب

 ها،بنگاه وریبهره و عملکرد و کشور اقتصادی توسعه

. شد خواهد پرداخت غیرمستمر طور به وریبهره العادهفوق

 هفتاددرصد برای مورد حسب العادهفوق این امتیاز حداکثر

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

 .باشدمی کارمندان از هریک

 هایالعادهفوق از یکی صرفاً قانون این مشمولین -تبصره

 دریافت توانندمی را ماده این و(۶8) ماده (۶) بند در مذکور

 .نمایند

 مزایای و حقوق تعیین در هماهنگی منظور به -74 ماده

 با دستمزد و حقوق شورای اجرائی، یهادستگاه کارمندان

 و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس عضویت

 هیأت انتخاب بهوزراء از نفر ودو دارایی ووزیراموراقتصادی

 نماینده نفر دو مجموعاً و ربطذی دستگاه رئیس و وزیران

 محاسبات و بودجه و برنامه و اجتماعی کمیسیونهای زا

 شود،می تشکیل (ناظر عنوانبه)اسالمی شورای مجلس

 این مقررات مشمول که این از اعم اجرائی یهادستگاه کلیه

 در تصمیم اتخاذ از قبل مکلفند نباشند یا باشند قانون

 و مبانی تغییر یا و تعیین برای ربطذی قانونی مراجع

 پرداخت نوع هر یا و خود کارمندان مزایای و حقوق مقررات

 و مصوبات. کنند کسب را مذکور شورای موافقت جدید

 .است اجراء قابل جمهوررییس تأیید از پس شورا تصمیمات

 سازمان عهده به دستمزد و حقوق شورای دبیرخانه وظایف

 .بود خواهد

 تنظیم یاراخت که مراجعی سایر و وزیران هیأت -تبصره

 هرگونه از قبل موظفند دارند، پرداخت مقررات

 .نمایند اخذ را شورا این موافق نظر گیریتصمیم

 و کارمندان سال پایان عیدی میزان امتیاز -75 ماده

 .باشدمی (۵۰۰۰) معادل موظفین و بازنشستگان

 مستمر مزایای و حداکثرحقوق و حداقل -76 ماده

 این مشمول بگیران وظیفه و بازنشستگان حقوق ،شاغلین

 و اجرائی یهادستگاه بگیران حقوق سایر و قانون

 هر اجرائی یهادستگاهبه وابسته بازنشستگی یهاصندوق

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با سال

 از نباید مستمر هایهالعادفوق و ثابت حقوق سقف -تبصره

 تجاوز مستمر هایهالعادفوق و ثابت حقوق داقلح برابر (۷)

 .کند

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

 .گردندمی تلقی مستمر العادهفوق

 بندهای در مذکور هایالعادهفوق میزان تعیین -77 ماده

 تا قانون این (۶8) ماده (1۰) و (۹) ،(8) ،(۷) ،(۶) ،(۵)

 رئیس یا و وزیر با ربطذی مراجع توسط شده تعیین سقف

 .بود خواهد مدیران و مقامات ویا اجرائی دستگاه
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 مبانی کلیه قانون این مشمول یهادستگاه در -78 ماده

 استثناء به فصل این مقررات و ضوابط از خارج پرداخت

 از یا شدن بازنشسته زمان در که قانونی پرداختهای

 برنامه همچنین و گرددمی پرداخت فوت یا و تادگیکاراف

 خدماتی درازاء مستقیم یارانه عنوان به که رفاهی یهاکمک

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

 لغو قانون این اجراء با ،گرددمی پرداخت موارد سایر

 .گرددمی

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

 از هریک بازنشستگی کسور مشمول هایهالعادفوق

 دریافت قبلی مقررات و قوانین موجب به که کارمندان

 تفاوت ،قبلی دریافتی میزان تا یابد، کاهش نمودندمی

 درج ضمن تطبیق تفاوت واین نمود خواهند دریافت تطبیق

 این. گرددمی مستهلک بعدی هایارتقاء با حقوقی حکم در

 نیز وظیفه یا بازنشستگی حقوق محاسبه در تطبیق وتتفا

 .گرددمی منظور

 اعم قانون این مشمولین به پرداختی مبالغ کلیه -79 ماده

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

 .گردد درج کارمندان حقوقی

 این تصویب تاریخ از فصل این اجرائی نامهآیین -80 ماده

 به سازمان پیشنهاد با ماه ۳ مدت ظرف حداکثر قانون

 اجرائی یهادستگاه و رسدمی وزیران هیأت تصویب

 هانامهآیین ابالغ از پس ماه (۳) مدت ظرف حداکثر موظفند

 اقدام احکام صدور به نسبت مربوط یهادستورالعمل و

 .نمایند

 عملکرد ارزیابی -یازدهم فصل

 اینامهآیین براساس مکلفند ائیاجر یهادستگاه -81 ماده

 با رسد،می وزیرانهیأت تصویببه سازمان پیشنهاد با که

 عملکرد ارزیابی بر مشتمل عملکرد مدیریت نظام استقرار

 ارزیابی و سنجش هایبرنامه ،کارمندان و مدیریت ،سازمان

 مورد به خود واحدهای در را وریبهره میزان و عملکرد

 ،منظم و اینوبه یهاگزارش تهیه ضمن و اجراءگذاشته

 .نمایند گزارش سازمان به را حاصل نتایج

 مدیریت نظام استقرار است موظف سازمان -82 ماده

 و پیگیری اجرائی یهادستگاه کلیه سطح در را عملکرد

 یهادستگاه عملکرد از گزارشی سال هر و نموده نظارت

 و اختصاصی شاخصهای ابعاد رد آنها ارزشیابی و اجرائی

 براساس را قانون این احکام اجراء نحوه و عمومی

 وزیرانهیأت تصویببه سازمان پیشنهاد با که اینامهآیین

 اسالمی شورای مجلس و جمهوررییس به و تهیه رسد،می

 .نماید ارائه

 براساس ساله هر است موظف سازمان -83 ماده

 یهادستگاه از دریافتی یاهگزارش و المللیبین شاخصهای

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

 تعیین جهان کشورهای سایر با مقایسه در را کشور پیشرفت

 اسالمی شورای مجلس و جمهوررییس به را الزم گزارش و

 هایبرنامه راهبردهای تدوین در آن نتایج از و نماید ارائه

 .نماید استفاده توسعه

 کارمندان تکالیف و حقوق -دوازدهم فصل

 روز سی سالی اجرائی یهادستگاه کارمندان -84 ماده

 را مربوط مزایای و حقوق از استفاده با کاری مرخصی حق

 قابل سال درهر کارمندان مرخصی از نیمی حداکثر. دارند

 .است شدن ذخیره

 طول در توانندمی اجرائی یهادستگاه کارمندان -1 تبصره

 سه حداکثر ربطذی دستگاه موافقت با خود خدمت مدت

 صورتی در و نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی از سال

 در تخصصی عالی تحصیالت ادامه برای مرخصی کسب که

 قابل سال دو مدت تا باشد کارمندان شغل به مربوط رشته

 .بود خواهد افزایش

 و گواهی طبق اجرائی یهادستگاه کارمندان -۲ تبصره

 استعالجی مرخصی ماه چهار از حداکثر معتمد پزشک تأیید

 به العالجصعب بیماریهای. نمود خواهند استفاده سال در
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 از پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت تشخیص

 مربوط مقررات و باشدمی مستثنی مذکور زمانی محدودیت

 .گرددمی بینیپیش فصل این نامهآیین در

 نظر از اجتماعی تأمین قانون مقررات مشمولین -۳ تبصره

 .باشندمی مقررات همان تابع استعالجی مرخصی از استفاده

 بسر مأموریت در آنها همسر که زن کارمندان -۴ تبصره

 شش مدت به حداکثر مأموریت پایان تا توانندمی برندمی

 .ایندنم استفاده حقوق بدون مرخصی از سال

 چهارچوب در مکلفند اجرائی یهادستگاه -85 ماده

 وزیرانهیأت تصویببه که اینامهآیین و مصوب هایهبودج

 آنان تکفل تحت افراد و بازنشستگان و کارمندان رسد،می

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

 دولت کارمندان کلیه برای یکنواخت و هماهنگ صورت

 .دهند قرار تکمیلی هایبیمه پوشش تحت

 محیط ایجاد در مکلفند اجرائی یهادستگاه -86 ماده

 برای ایمنی و بهداشتی شرایط تأمین و کار مناسب

 .آورند عملبه را الزم اقدامات خود کارمندان

 ساعت چهار و چهل دولت کارمندان کار ساعات -87 ماده

 با ادارات کار ساعات تنظیم و ترتیب و باشدمی هفته رد

 و گرددمی تعیین وزیرانهیأت تصویب و سازمان پیشنهاد

 سقف رعایت با ضروری موارد در کارمندان کار ساعت تغییر

 تدریس ساعات میزان. باشدمی ربطذی دستگاه با مذکور

 درطرحهای موظف، ساعات از علمی هیات اعضاء و معلمان

 .شد خواهد تعیین ربطذی مشاغل بندیهطبق

 اجرائی دستگاه موافقت با توانندمی کارمندان -1 تبصره

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

 .دهند تقلیل (ساعت 11

 قبیل این خدمت سوابق محاسبه نحوه مزایا، و حقوق میزان

 .شد اهدخو تعیین آنان کار ساعات با متناسب کارمندان

 با خاص موارد در توانندمی اجرائی یهادستگاه -۲ تبصره

 به توجه با کار ساعات سقف رعایت و وزیران هیأت موافقت

 را خود کار ساعات فصلی و ایمنطقه و جغرافیایی شرایط

 .نمایند تنظیم دیگری ترتیب به

 اتساع موظفند استانی اجرائی یهادستگاه کلیه -۳ تبصره

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

 .(باشندنمی حکم این مشمول اجرائی یهادستگاه

 وظایف انجام در اجرائی یهادستگاه کارمندان -88 ماده

 قضائی حمایت مورد شاکیان برابر در قانونی یهامسؤولیت و

 تقاضای به فندمکل اجرائی یهادستگاه و باشندمی

 از استفاده با آنها وظایف انجام از دفاع برای کارمندان

 کارمندان از وکیل گرفتن یا خود حقوقی کارشناسان

 .نمایند قضائی حمایت

 استفاده درمورد اجرائی یهادستگاه کارمندان -89 ماده

 سازمانی مشاغل به انتصاب و امتیازات و تسهیالت از

 برخوردار یکسان حقوق از الزم طشرای داشتن درصورت

 و موازین رعایت با مکلفند اجرائی یهادستگاه و بوده

 خود کارمندان حقوق ،استخدامی عدالت و مربوطه مقررات

 .دهند قرار مدنظر قانون این در مذکور درموارد را

 باشندمی موظف اجرائی یهادستگاه کارمندان -90 ماده

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

 و عمومی مقررات و قوانین از تبعیت و انصاف ،روییگشاده

 عموم مقابل در و دهند انجام مربوطه دستگاه اختصاصی

 .باشند پاسخگو ربطذی دستگاه و یکسان طوربه مراجعین

 و قوانین از تخلف و مراجعین امور به اعتناییبی هرگونه

 در توانندمی رجوع ارباب. باشدمی نوعمم عمومی مقررات

 انجام در کوتاهی و آنها با کارمندان نامناسب برخورد برابر

 قانونی مراجع به یا و ربطذی اجرائی گاهدستبه وظایف

 .نمایند شکایت

 ممنوع اداری مقام از استفاده سوء و رشوه اخذ -91 ماده

 ،مشاوره حق تسهیالت، امتیاز، هرگونه از استفاده.باشدمی
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 وظایف و اداری وظایف انجام مقابل در مشابه موارد و هدیه

 تمام در اجرائی یهادستگاه کارمندان توسط شغل با مرتبط

 خود ربطذی دستگاه جزبه حقوقی و حقیقی افراد از سطوح

 .شودمی محسوب تخلف

 نظارت بر عالوه موظفند اجرائی یهادستگاه -1 تبصره

 داخلی مستمر بازرسیهای انجام طریق از مدیران ستقیمم

 نظارت ماده این اجراء در متخصص و معتمد بازرسان توسط

 مستند کارمندان از یک هر تخلف چنانچه. نمایند مستقیم

 مربوطه مدیرتأیید به معتمد بازرس یک حداقل گزارش به

 مدیران و مقامات یا اجرائی دستگاه مقام باالترین برسد

 مزایا حقوق، از سوم یک کسر اعمال دستور توانندمی از،مج

 مدت برای دولتی خدمات از انفصال یا و مشابه عناوین و

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

 ییهاگزارش استناد به تخلف این تکرار صورت در -۲ تبصره

 ردف پرونده برسد مربوطه مدیر و معتمد بازرس تأیید به که

 یکی و ارجاع اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای به خاطی

 خدمات از دائم انفصال و اخراج بازخرید، مجازاتهای از

 .شد خواهد اعمال دولتی

 حقیقی افراد پرونده موظفند اجرائی یهادستگاه -۳ تبصره

 را اجرائی یهادستگاه کارمندان به دهنده رشوه حقوقی و

 ارجاع قضائی مراجع به قضائی حکم صدور و یدگیرس جهت

 .نمایند

 و حقیقی افراد اسامی است موظف سازمان -۴ تبصره

 را اجرائی یهادستگاه کارمندان به دهنده رشوه حقوقی

 اجرائی یهادستگاه کلیه به قرارداد عقد ممنوعیت جهت

 .نماید اعالم

 نظارت مسؤول ،بالفصل سرپرستان و مدیران -92 ماده

 وظایف انجام در خود کارمندان سالم روابط حفظ و وکنترل

. باشند پاسخگو باید آنان عملکرد مورد در و باشندمی محوله

 ضرر موجب خود اقدامات با مزبور کارمندان که صورتی در

 سوءاستفاده یا و رشوه نظیر تخلفاتی یا و گردنددولت زیان و

 گردد، اثبات و مشاهده بورمز مسؤولین مدیریت حیطه در

 سرپرستان و مدیران با خاطی کارمندان با برخورد بر عالوه

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

 رفتار آنان با مربوط، قوانین مطابق باشند نموده اهمال

 .شد خواهد

 در موظفند اجرائی یهادستگاه کارمندان کلیه -93 ماده

 وظایف انجام به (8۷)ماده موضوع شده ینتعی ساعات

 از خارج ضروری مواقع در که درصورتی و بپردازند مربوط

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

 و کار محل در حضور به مکلف دستگاه نیاز اعالم براساس

 برابر یکاراضافه یا الزحمهحق قبال در محوله وظایف انجام

 .بود خواهند مربوط مقررات

 کلیه برای سازمانی پست یک از بیش تصدی -94 ماده

 با ضروری موارد در. باشدمی ممنوع دولت کارمندان

 سازمانی پست موقت تصدی مافوق مسؤول مقام تشخیص

 دریافت بدون سرپرستی صورت به حساس یا مدیریتی

 .باشدمی مجاز ماه چهار حداکثر برای مزایا و حقوق

 از یک هر توسط الذکرفوق ماده مفاد رعایت عدم -رهتبص

 مقام یا دوم پست کننده قبول از اعم دولت کارمندان

 به رسیدگی هیأت در و محسوب متخلف حکم صادرکننده

 .شد خواهد تصمیم اتخاذ و رسیدگی اداری تخلفات

 مدرک با)متخصص بازنشستگان کارگیریبه -95 ماده

 اعضاء عنوان به خاص موارد در (باالتر و کارشناسی تحصیلی

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

 که براین مشروط حقوقی هایهمشاور و تدریس غیرمستمر،

 ساعت از اجرائی یهادستگاه در آنها اشتغال ساعت مجموع

 .باشدمی بالمانع نکند تجاوز موظف کارمندان اداری

 معادل هفتگی کار ساعات با متناسب افراد این الزحمهحق

 .گرددمی پرداخت و تعیین مشابه شاغل کارمندان

 باشندمی مکلف اجرائی یهادستگاه کارمندان -96 ماده

 مافوق رؤسای اوامر و احکام ،مقررات و قوانین حدود در
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 ای حکم کارمندان اگر نمایند، اطاعت اداری امور در را خود

 تشخیص اداری مقررات و قوانین برخالف را مافوق مقام امر

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

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

 کارمندان کرد، تأیید را خود دستور اجراء کتباً  مافوق مقام

 حیث این از و ودب خواهند صادره دستور اجراء به مکلف

 با پاسخگویی و بود نخواهد کارمندان متوجه مسؤولیتی

 .باشدمی دستوردهنده مقام

 و ممنوع قانون این در که مواردی به رسیدگی -97 ماده

 یهادستگاه کارمندان تخلفات سایر و است شده تکلیف یا

 به رسیدگی قانون طبق آنها مجازات تعیین و اجرائی

 ماده استثناء به». باشدمی -1۳۷۲ مصوب -اداری تخلفات

 .«است شده مشخص ماده این در آن ترتیب که (۹1)

 کشور تابعیت قبول یا و ایران تابعیت از خروج -98 ماده

 از انفصال موجب خارجه امور وزارت گواهی شرط به بیگانه

 .بود خواهد دولت خدمات

 کار جامان قبال در تنها یکاراضافه پرداخت -99 ماده

 هرگونه و باشدمی مجاز اداری غیر ساعات در اضافی

 حکم در اضافی کار انجام بدون عنوان این تحت پرداخت

 .است عمومی اموال و وجوه قانونی غیر تصرف

 پیشنهاد با فصل این اجرائی هاینامهآیین -100 ماده

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویببه سازمان

 اعیاجتم تأمین -سیزدهم فصل

 از اجرائی یهادستگاه پیمانی کارمندان کلیه -101 ماده

 نظیر اجتماعی تأمین مزایای از برخورداری لحاظ

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

 و باشندمی اجتماعی تأمین قانون مشمول قانون این

 نون،قا این االجراءشدنالزم از پس که را رسمی کارمندان

 اجرائی یهادستگاه در حاکمیتی مشاغل برای توانمی

 تأمین مزایای از برخورداری لحاظ از نمود استخدام

 تأمین قانون مشمول خود تقاضای حسب اجتماعی

 اجرائی دستگاه عمل مورد بازنشستگی قوانین یا اجتماعی

 .گیرندمی قرار ربطذی

 جایبه تمایل تصور در توانندمی کارمندان -102 ماده

 کشوری بازنشستگی سازمان یا اجتماعی تأمین سازمان

 قرار ایبیمه یهاصندوق از دیگر یکی مقررات مشمول

 خدمات برای دولت کارفرمایی سهم صورت این در. گیرند

 مقررات کارفرمایی سهم میزان به حداکثر اجتماعی تأمین

 طتوس التفاوتمابه و باشدمی اجتماعی تأمین قانون

 لحاظ از کارمندان قبیل این. گرددمی پرداخت کارمندان

 مشمول آن نظایر و کارافتادگی از وظیفه، بازنشستگی،

 تغییر. باشندمی اندکرده انتخاب که صندوقی مقررات

 امکانپذیر بار یک فقط قرارداد مدت طول در صندوق

 .باشدمی

 شنهادپی با هاصندوق تغییر نحوه اجرائی نامهآیین -تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان

 زیر شرایط از یکی داشتن با اجرائی دستگاه -103 ماده

 :نماید بازنشسته را خود کارمند تواندمی

 مشاغل برای خدمت سابقه سال سی حداقل (الف

 با تخصصی مشاغل برای سال پنجوسی و غیرتخصصی

 درخواست اب باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت

 .سال ۳۰ از باالتر سنوات برای کارمند

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

 .حقوق روز پنج و بیست با خدمت سابقه

 سنی شرط همچنین و (الف) بند در مذکور سابقه -1 تبصره

 آورزیان و سخت مشاغل متصدیان برای «ب» بند در مزبور

 سنی شرط و باشدمی کمترلساپنج تا معلوالن و جانبازان و

 .گرددنمی منظور زنان برای

 دارای که کارمندانی مکلفند اجرائی یهادستگاه -۲ تبصره

 وشصت غیرتخصصی مشاغل برای خدمت سابقه سالسی

 سالپنج و سی دارای که کارمندانی همچنین و سن سال

 سن سالپنج و وشصت تخصصی مشاغل برای خدمت سابقه
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 بازنشسته کارمندان تقاضای بدون و رأساً  را دباشنمی

 .نمایند

 که را کارمندانی موظفند اجرائی یهادستگاه -۳ تبصره

 سال پنج و بیست حداقل و سن سالپنج و شصت دارای

 برای سنی سقف. کنند بازنشسته را باشندمی خدمت سابقه

 کارمندان. است هفتادسال تخصصی مشاغل متصدیان

 و بیست از کمتر آنها خدمت سابقه که الذکرقفو تخصصی

 سابقه سال بیست از بیش کهصورتی در است، سالپنج

 و بیست به رسیدن تا توانندمی باشند داشته خدمت

 صورتاین غیر در و دهند خدمت ادامه سابقه، سالپنج

 .شوندمی بازخرید

( 103ماده )« الف»تبصره بند  ریقانون تفس

)مصوب  یمات کشورخد تیریقانون مد

15/2/1399) 

 :هیاستفسار موضوع

« الف»در تبصره بند  «یمدرک کارشناس»عبارت  ایآ

 ی)الحاق یخدمات کشور تیریقانون مد( 1۰۳ماده )

 زیمعادل را ن یمدرک کارشناس( ۲۴/11/1۳۹۵مصوب 

 رد؟یگیدربرم

 :پاسخ

« الف»در تبصره بند  «یمدرک کارشناس»عبارت  ،یبل

شامل  یخدمات کشور تیریون مدقان( 1۰۳ماده )

 .شودیم زیمعادل ن یمدرک کارشناس

 به بازنشستگی حقوق تعیین هنگام در -104 ماده

 هر ازاء به دارند خدمت سال سی از بیش که کارمندانی

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

 شده تعیین حقوق بر عالوه بازنشستگی حقوق شده تعیین

 .گردید خواهد پرداخت و همحاسب

 برای قانون این در خدمت سابقه از منظور -105 ماده

 باشدمی کارمندان خدمت سوابق از مدت آن بازنشستگی،

 کسور و شده انجام وقت تمام صورتبه اشتغال حالت در که

 استحقاقی مرخصی و نمایدمی یا نموده پرداخت را مربوط

 قانون استناد به انوانب وقتنیمه خدمت مدت و استعالجی و

 مشروط) -1۳۶۲ مصوب -بانوان وقت نیمه خدمت به راجع

 شده پرداخت کامل طوربه بازنشستگی کسور که این بر

 خدمت سابقه عنوانبه وظیفه نظام خدمت مدت و (باشد

 .گرددمی محسوب کارمندان

 حین یا ابتداء در که کارمندانی خدمت مدت -تبصره

 آن معادل یا آموزشی رسمی مقاطع تحصیل به خدمت

 مندبهره مربوطه تحصیالت مزایای از و یابندمی اشتغال

 منظور بازنشستگی برای خدمت سابقه جزء شوندمی

 از چهارم سه حداقل تحصیل با همراه کهآن مگر. گرددنمی

 باشند،داشته اشتغال محوله وظایف انجام به را اداری وقت

 رعایت با تحصیلی دمتیخ تعهدات و تحصیلی مأموریتهای

 و مدیریت سازمان موافقت با قانون این (۶1) ماده

 .گیردمی انجام کشور ریزیبرنامه

 برای و بازنشستگی کسور محاسبه مبنای -106 ماده

 قانون این مشمول کارمندان بازنشستگی حقوق محاسبه

 بند العادهفوق و مستمر هایهالعادفوق اضافه به ثابت حقوق

 .باشدمی قانون این (۶8) ماده« 1۰»

( 106) یماده به تبصره یک الحاق قانون

 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون

1386 

 مدیریت قانون( 1۰۶) ماده به زیر تبصره -واحده ماده

 :شودمی اضافه 8/۷/1۳8۶ مصوب کشوری خدمات

 قانون این مشمول اجرائی یهادستگاه کارمندان -تبصره

 تأمین صندوق مقررات تابع بازنشستگی و بیمه نظر زا که

 مزایای از قانون این تصویب از قبل و هستند اجتماعی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۲

 است شده برداشت بازنشستگی کسور آنان غیرمستمر

 را کارفرما و کارمند سهم از اعم مربوطه کسور توانندمی

 حسب یا و نمایند دریافت اجتماعی تأمین صندوق از یکجا

 پرداخت یهاسال نسبت به مربوط، مقررات مطابق تقاضا

. بود خواهد آنان بازنشستگی حقوق در احتساب قابل کسور،

 توسعه معاونت سوی از تبصره این اجرائی دستورالعمل

 تأمین و رفاه وزارت هماهنگی با انسانی سرمایه و مدیریت

 .شد خواهد ابالغ و تهیه اجتماعی

 بازنشسته که انونق این مشمول کارمندان به -107 ماده

 و حقوق آخرین ماه یک خدمت سال هر ازاء به شوندمی

 به مربوط وجوه اضافه به (سالسی تا) مستمر مزایای

 .شد خواهد پرداخت شده ذخیره هایمرخصی

 وجوه آن ازاء در که کارمند خدمت سابقه از قسمت آن

 مشمول که خدمتی سنوات از اندنموده دریافت بازخریدی

 .شودمی کسر گرددمی وجوه ینا دریافت

 به قانون این تصویب از قبل تا که کارمندانی -108 ماده

 صندوق مشمول بازنشستگی نظر از و درآمده استخدام

 بینیپیش احکام رعایت با باشند،می کشوری بازنشستگی

 یا و باشندمی خود صندوق تابع فصل این در شده

 رسمی استخدام به قانون این اجراء از پس کهدرصورتی

 احکام رعایت با. کنند انتخاب را صندوق این و درآیند

 قبلی قانونی مقررات سایر مشمول قانون این در مذکور

 .بود خواهند

 کلیه حقوق قانون این تصویب تاریخ از -109 ماده

 بگیران مستمری یا بگیران وظیفه بازنشستگان،

 سال انپای تا که لشکری و کشوری بازنشستگی یهاصندوق

 در اندنموده فوت یا و کارافتاده از یا بازنشسته 1۳8۵

 به باتوجه که ریالی ضریب ضربحاصل از کمتر کهصورتی

 بینیپیش سالیانه بودجه الیحه در زندگی هزینه شاخص

 جداول در مذکور ارقام و (1۲۵)ماده رعایت با گرددمی

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

 .یابدمی افزایش میزان این تا

 کارمندان فوت یا کارافتادگی از بازنشستگی، حقوق (الف

 در مربوط شغلی گروه آخرین ردیف امتیاز براساس کشوری

 خدمت سنوات سالسی براساس و الذکرفوق ریالی ضریب

 .بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق

 مربوطه امتیاز شغلی گروه

 ۴۰۰۰ ۲و1

۳ ۴۵۰۰ 

۴ ۵۰۰۰ 

۵ ۵۵۰۰ 

۶ ۶۰۰۰ 

۷ ۶۵۰۰ 

8 ۷۰۰۰ 

۹ ۷۵۰۰ 

1۰ 8۰۰۰ 

11 8۵۰۰ 

1۲ ۹۰۰۰ 

1۳ ۹۵۰۰ 

1۴ 1۰۰۰۰ 

1۵ 1۰۵۰۰ 

1۶ 11۰۰۰ 

1۷ 11۵۰۰ 

18 1۲۰۰۰ 

1۹ 1۲۵۰۰ 

۲۰ 1۳۰۰۰ 

 موضوع مقامات بازنشستگی حقوق تعیین به مربوط امتیاز

 کارمندان پرداخت هماهنگ نظام قانون (1)ماده (۲)تبصره

 اسالمی، انقالب پیروزی از بعد که آنها زانوهمترا دولت
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 شرح به اندشده بازنشسته و داشته عهدهبه را مقامات تصدی

 :بود خواهد زیر

 1۴۵۰۰ «الف» بند موضوع مقامات

 1۵۵۰۰ «ب» بند موضوع مقامات

 1۶۵۰۰ «ج» بند موضوع مقامات

 1۷۵۰۰ «د» بند موضوع مقامات

 1۹۰۰۰ «-ه» بند موضوع مقامات

 نیروهای کارمندان فوت یا و وظیفه بازنشستگی، حقوق (ب

 ضریب در مربوط شغلی جایگاه ردیف امتیاز براساس مسلح

 خدمت سنوات سالسی براساس و ماده این در مذکور ریالی

 :بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق

 امتیازعنوان  شغلی رتبه یا درجهامتیاز 

 ۵۴۰۰  ۴ رتبه یا سرجوخه

  ۹۰۰۰                                     1۰ رتبه یا سوم ستوان

 1۲۶۰۰   1۶ رتبه یا سرهنگ

  ۶۰۰۰                                    ۵  رتبه یا ۳ گروهبان

 ۹۶۰۰  11 رتبه یا دوم ستوان

 1۳۲۰۰  1۷ رتبه یا ۲ سرتیپ

 ۶۶۰۰                                      ۶ رتبه یا ۲ گروهبان

 1۰۲۰۰  1۲ رتبه یا یکم ستوان

 1۳8۰۰ 18 رتبه یا سرتیپ

  ۷۲۰۰  ۷ رتبه یا 1 گروهبان

 1۰8۰۰  1۳ رتبه یا سروان

 1۴۴۰۰ 1۹ رتبه یا سرلشکر

 ۷8۰۰ 8 رتبه یا دوم استوار

 11۴۰۰ 1۴ رتبه یا سرگرد

 1۵۰۰۰ ۲۰ رتبه یا سپهبد

 8۴۰۰ ۹ رتبه یا یکم استوار

 1۲۰۰۰ 1۵ رتبه یا ۲ سرهنگ

 1۵۶۰۰ ارتشبد

 در که ماده این «وب الف»بندهای مشموالن -1 تبصره

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

 براساس و مورد حسب زیر درصدهای اند،بوده مدیریتی

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

 درصد ۵ همتراز و سرپرستی مشاغل

 درصد 1۰ آنان همتراز و کل مدیر معاونین

 درصد 1۵ آنان همتراز و کل مدیران

 ۲۰ دولتی یهاشرکت مدیره هیأت اعضاء و عامل مدیران

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

 درصد ۲۵ پ.ـه.ن

 پرداخت سابقه که بگیرانوظیفه و بازنشستگان -۲ تبصره

 سال هر ازاء به است سالسی از بیش آنها بازنشستگی سورک

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

 آنها بازنشستگی کسور پرداخت سابقه که افرادی و گرددمی

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

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

 حداقل از آنان وظیفه یا بازنشستگی حقوق میزان که این بر

 .نگردد کمتر بازنشستگی حقوق

 قانون (8۳) و (8۰) مواد استناد به که کارمندانی -۳ تبصره

 اجا قانون (1۵۹) و (1۵8) ،(1۵۷) مواد و کشوری استخدام

 ریمستم یا وظیفه حقوق ناجا و سپاه قانون مشابه موارد و

 کسور پرداخت سابقه کهدرصورتی دارند،می دریافت

 منظور سابقه مدت باشد سالسی از کمتر آنها بازنشستگی

 شد تعیین که عمل مورد مقررات و قوانین مطابق آنان شده

 .است االجراءالزم



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۴

 و بازنشستگان اوالد و مندیعائله هزینه کمک -۴ تبصره

 این با و یابدمی افزایش شاغلین معادل بگیرانوظیفه

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون (8) ماده حکم افزایش

 لغو آن بعدی اصالحات و ۲۷/11/1۳8۰ مورخ دولت

 .گرددمی

 چنانچه بگیرانوظیفه و بازنشستگان از کدام هر -۵ تبصره

 الذکرفوق ارقام از بیش قبلی عمل مورد مقررات براساس

 .باشدمی پرداخت مالک ارقام همان نمایندمی دریافت

 در که خدمت از منفک نظامیان سابق درجات -۶ تبصره

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

 :یابدمی

 ستوان معادلافسریار دوم، ستوانیار و سوم ستوانیار (الف

 سوم

 ستوان معادلدوم همافر سوم، همافر یکم، ستوانیار (ب

 دوم

 یکم نستوا معادل یکم همافر (ج

 سروان معادل سوم سرهمافر (د

 سرگرد معادل دوم سرهمافر (-ه

 دوم سرهنگ معادل یکم سرهمافر (و

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

 عناوین دارای سال دو مدت به حداقل خدمت دوران طول

 از درصدی اند،بوده مدیریت و ریاست فرماندهی، شغلی

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

 :شد

 درصد ۵ ۹ الی 8 شغلی رتبه در کارمندان

 درصد 1۰ 1۳الی 1۰ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد 1۵ 1۶ الی 1۴ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد ۲۰ 18 و 1۷ شغلی رتبه در کارمندان

 درصد ۲۵ باال وبه 1۹ شغلی رتبه در کارمندان

 تاریخ از که سرهنگی درجه از باالتر یاننظام کلیه -8 تبصره

 و اندنبوده مسلح نیروهای خدمت در بعد به 1۵/1/1۳۵8

 از صرفاً است، نشده تعیین آنان برای قضائی خاص احکام

 و شد خواهند برخوردار سرهنگی درجه ردیف حقوق

 .شد نخواهند بند این هایهتبصر سایر مشمول

 -1۳۷۲ مصوب -اشتغال تحال قانون مشمولین -۹ تبصره

 مستثنی دستورالعمل این مقررات از اسالمی شورای مجلس

 .باشندمی

 بازنشستگان، کلیه حقوق 1/1/1۳8۶ تاریخ از -110 ماده

 که قضات و علمی هیأت اعضاء بگیرانمستمری یا موظفین

 از کمتر کهصورتی در اندشده فوت و ازکارافتاده بازنشسته،

 با قانون این (1۰۹)ماده موضوع ریالی ضریب ضرب حاصل

 (الف) بندهای جداول در مذکور ارقام و (1۲۵) ماده رعایت

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

 :یابدمی افزایش

 اعضاء بگیران مستمری یا موظفین ،بازنشستگی حقوق (الف

 رب و علمی مرتبه آخرین ردیف امتیاز براساس علمی هیأت

 زیر احکام و جدول مطابق خدمت سنوات سال سی اساس

 .بود خواهد

 امتیاز علمی مرتبه

 ۹۵۰۰ وپژوهشیاران آموزشیار مربی

 11۰۰۰ مربی

 1۴۰۰۰ استادیار

 1۶۰۰۰ دانشیار

 18۰۰۰ استاد

 قضات بگیران مستمری یا موظفین ،بازنشستگی حقوق (ب

 الس سی اساس بر و گروه آخرین ردیف امتیاز براساس

 :بود خواهد زیر احکام و جدول مطابق خدمت سنوات

 امتیاز گروه
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 8۵۰۰ یک

 ۹۵۰۰ دو

 1۰۵۰۰ سه

 11۵۰۰ چهار

 1۲۵۰۰ پنج

 1۳۵۰۰ شش

 1۵۰۰۰ هفت

 1۶۰۰۰ هشت

 مشاغل دارندگان مبنای حقوق امتیاز محاسبه در -1 تبصره

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

 در سال سه که کسانی قضائی وضعیت تعیین قانون واحده

 (اندداشته قضائی کار به اشتغال اسالمی انقالب دادسراهای

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

 قضائی پایه دارندگان حقوق امتیاز محاسبه در -۲ تبصره

 یا ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک داشتن صورت در

 پنج قضات برای قبول قابل هایرشته در آن معادل

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

 آنان شغلی گروه امتیاز به (%1۰) درصدده هارشته همان

 .گرددمی اضافه

 مشاغل متصدیان بهفوق امتیازات برعالوه -۳ تبصره

 زیر یهامسؤولیت داشتن صورت در سرپرستی و مدیریت

 درصدهای خدمت دوران طول در سالدو مدت به حداقل

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

 و محاسبه نسبت همان به نیز دوسال از کمتر سنوات

 . شد خواهد پرداخت

 ،(تهران از غیر) عمومی دادستان استان، نظامی دادستان -1

 اسالمی انقالب دادستان شهرستان، دادگستری رئیس

 مأخذ به مستقل ۲ حقوقی دادگاه ئیسر استان،

 .(%۵)درصدپنج

 مرکز مسلح نیروهای قضائی سازمان رئیس کل، مدیران -۲

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

 اسالمی انقالب دادگاه اول شعبه رئیس استان، دادگستری

 .(%1۰)درصدده مأخذ به تهران

 دادگستری، وزیر معاونان و هقضائی قوه رئیس معاونان -۳

 کل بازرسی سازمان رئیس اداری، عدالت دیوان رئیس

 قضائی سازمان رئیسقضات، انتظامی دادستان کشور،

 دادگستری کل رئیس تهران، دادستانمسلح، نیروهای

 .مبنا حقوق (%1۵) درصدپانزده مأخذ به تهران استان

 مأخذ ربهکشو کل دادستان و کشور عالی دیوان رئیس -۴

 .(%۲۰) درصدبیست

« ۶» و« ۵» ،«۴» ،«۳» ،«۲» ،«1» هایهتبصر -۴ تبصره

 االجراءالزم ماده این مشمولین مورد در (1۰۹) ماده

 .باشدمی

 سایر سازی هماهنگ و یکنواختی منظور به -111 ماده

 بازنشستگیی هاصندوق کلیه مشترکین قانونی حمایتهای

 زیر بندهای قانون، این مشمول جرائیا یهادستگاه

 .بود خواهد االجراءالزم

 یهاصندوق مشترک بازنشستگان و شاغلین کلیه -1

 در را خود تکفل تحت والدین توانندمی بازنشستگی

 خدمات هایبیمه از یک هیچ پوشش تحت کهصورتی

 قرار خود درمانی خدمات بیمه پوشش تحت نباشند، درمانی

 .دهند

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

 بر مشروط ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صورت

 اشتغال صورت در و سالگیبیست تا باشند قانونی ورثه کهآن

 کمک از سالگیپنج و بیست تا دانشگاهی تحصیالت به

 برخوردار خود والدین مستمری یا و بیمه اوالد، هزینه

 .گردندیم

 وزارت و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان -112 ماده

 و تطبیق نحوه نامهآیین مکلفند، اجتماعی تأمین و رفاه
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 آن بگیرانمستمری یا موظفین بازنشستگان، حقوق تعیین

 نظام قانون مشمول که اجرائی یهادستگاه از دسته

 بند دولج با را اندنبوده 1۳۷۰ مصوب پرداخت هماهنگ

 و تهیه مربوط احکام و قانون این (1۰۹) ماده «الف»

 به قانون این تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداکثر

 .برسانند وزیران هیأت تصویب

 چهارم برنامه قانون پایان تا است مکلف دولت -113 ماده

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 اعم بازنشستگی یهاصندوق کلیه تجمیع خصوص در ایران

 اجتماعی تامین سازمان در اجتماعی تأمین و کشوری از

 .آورد عملبه را الزم قانونی اقدامات

 مدیریت قانون( 113) ماده اصالح قانون

 مدیریت تعیین چگونگی و کشوری خدمات

 یهاصندوق و اجتماعی تأمین سازمان

 مصوب) درمانی هایبیمه و بازنشستگی

5/12/1388) 

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 11۳) ماده -واحده ماده

 تأمین سازمان به مربوط مقررات و قوانین از برخی و

 تعیین و اصالح زیر شرح به مذکور ماده موضوع اجتماعی

 :گرددمی تکلیف

 الحاق با کشوری خدمات مدیریت قانون( 11۳) ماده -الف

 سازمان» :گرددمی اصالح مذکور ماده انتهای به زیر عبارت

 و است اجتماعی تأمین و رفاه وزارت زیرمجموعه مذکور

 «.باشدمی پاسخگو ربطذی قانونی مراجع برابر در وزیر

 زیر شرح به اجتماعی تأمین سازمان امناء هیأت ترکیب -ب

 :شودمی تعیین

 و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد با نفر شش -1

 .اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تصویب

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

 از اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون

 .گیرندگان خدمات نمایندگان

 یهاصندوق یهامناء کل یأتامناء مذکور، در حکم ه یأته

و  یخدمات درمان هایبیمه ی،و بازنشستگ یاجتماع ینتأم

 . خواهد بود یرو عشا ییانروستا یمهوق بصند

 یهو کل یاجتماع ینسازمان تأم یرعاملنصب و عزل مد -ج

قانون با  ینا« ب»بند  یلموضوع ذ هایبیمهو  هاصندوق

رفاه و  یرو حکم وز ییدامناء سازمان و تأ یأته یشنهادپ

 .پذیردیانجام م یاجتماع ینتأم

 تواندیصورت ضرورت م در یاجتماع ینرفاه و تأم وزیر

 یرانمد یفماه به منظور انجام وظامدت شش یحداکثر برا

بند  ینموضوع ا هایبیمهو  هاصندوق، هاسازمانعامل 

 .یدسرپرست منصوب نما

 همچنین و اجتماعی تأمین سازمان مقررات سایر -د

 قانون و ایبیمه و بازنشستگی یهاسازمان و هاصندوق

 باقی خود قوت به اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار

 .است

 طول در است مکلف اجتماعی تأمین و رفاه وزارت -هـ

 رویه وحدت ایجاد برای را الزم قانونی اقدامات پنجم، برنامه

 به درمانی هایبیمه و بازنشستگی یهاصندوق کلیه برای

 .آورد عمل

 .باشدمی جراءاالالزم ابالغ، تاریخ از قانون این -و

 روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 هشتاد و سیصد و یکهزار اسفندماه پنجم مورخ چهارشنبه

 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس هشت و

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 8/1۲/1۳88

 توسعه شورای و اداری عالی شورای -چهاردهم فصل

  سانیان سرمایه و مدیریت
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 در کشور اداری نظام در تحول ایجاد منظوربه -114 ماده

 نظامهای و تشکیالتی ساختار ،دولت اندازه و نقش ابعاد،

 و کار انجام روشهای ،انسانی منابع مدیریت ،استخدامی

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

 شفاف پاسخگو، ا،افز ارزش و وربهره کارا، مدیریتی و اداری

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

 تشکیل زیر اختیارات و ترکیب با اداری عالی شورای

 .گرددمی

 :از عبارتند شده یاد شورای اعضاء

 اول معاون او غیاب در که (شورا رئیس) جمهوررییس -1

 .داشت خواهد عهده بر را شورا ریاست وی

 دبیر و عضو) کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان سرئی -۲

 .(شورا

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

 بخشهای وزراء از نفر سه و اموراجتماعی و وکار پزشکی

 . وزیران هیأت انتخاب به دیگر

 .مورد حسب ربطذی مستقل دستگاه رئیس یا وزیر -۴

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

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

 .جمهوررییس انتخاب

 انتخاب به اسالمی شورای مجلس نمایندگان از نفر دو -۷

 .ناظر عنوان به اسالمی شورای مجلس

 کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان در شورا دبیرخانه

 اجراء حسن بر نظارت مسؤول سازمان و بود خواهد

 .باشدمی مربوط تصمیمات

 االجراءالزم جمهوررئیس تأیید از پس شورا این مصوبات

 .است

 زیر شرح به شده یاد شورای اختیارات و وظایف -115 ماده

 :باشدمی

 استثناء به اجرائی یهادستگاه تشکیالت ساختار اصالح -1

 امر به ویا آمده اساسی قانون در آنها احکام که ییهادستگاه

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

 به اجرائی یهادستگاه داخلی ساختار در نظر تجدید -۲

 موازی، وظایف حذف و تشکیالتی انسجام ایجاد منظور

 .تکراری و مشابه

 یهادستگاه ستادی هایهحوز از اجرائی وظایف تفکیک -۳

 اعمال به ستادی هایهحوز فعالیت نمودن محدود و اجرائی

 ،سیاستگذاری ،راهبردی و مدیریتی امور و حاکمیت

 وظایف انتقال و کنترل و نظارت ،سازماندهی ،ریزیبرنامه

 سطوح سایر و شهرستانی ،استانی واحدهای به اجرائی

 تغییرات با سبمتنا تشکیالتی ساختار اصالح و جغرافیایی

 .آمده عملبه

 و استانی واحدهای ادغام مورد در دستورالعمل تنظیم -۴

 واحد یک در هاوزارتخانه از یک هر به وابسته شهرستانی

 .سازمانی

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

 چهارچوب دردولت سازیکوچک برای مناسبی هاسیاست

 .مربوطه انینقو و کالنی هاسیاست

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

 .قانون این در مذکور ربطذی مراجع به ارائه

 و شوراها گیریتصمیم نظام اصالح و بازنگری -۷

 و کیفی ارتقاء ضمن که نحوی به کشور هایکمیته

 گیرندهتصمیم نهادهای و مراجع آن مراحل نمودنکوتاه

 .شوند حذف غیرضرور و موازی

 .قانون این احکام صحیح اجراء برای الزم مقررات تدوین -8

 قابل یهافعالیت و امور ،وظایف واگذاری و شناسایی -۹

 بخش و شهرداریها به اجرائی یهادستگاه واگذاری

 غیرضرور هایتصدی از دولت رهاسازی هدف با غیردولتی

 نظام مناسبات تنظیم و تباطار نحوه تعیین همچنین و
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 شهرستان شهر، و بخش روستا، اسالمی شوراهای با اداری

 .استان و

 هایرویه و روشها سیستمها، مجدد مهندسی و اصالح -1۰

 سازیساده گرایش با اجرائی یهادستگاه در موردعمل

 میزان کاهش و عملیات خودکارسازی کار، انجام مراحل

 رضایت افزایش ،کنندگانمراجعه با مندانکار ارتباط

 نمودن اقتصادی و اداری هایهزینه کاهش ،مراجعان

 .هافعالیت

 کارآیی و وریبهره ارتقاء برای الزم طرحهای تصویب -11

 .اجرائی یهادستگاه مدیریت و انسانی نیروی

 ساختار، سازیبهینه درجهت الزم مقررات تصویب -1۲

 .دولتی بخش انسانی نیروی توزیع و یبترک

 تکلیف تعیین به مربوط یهادستورالعمل تصویب -1۳

 یا و واگذار ،منحل ،ادغام که ییهادستگاه انسانی نیروی

 .شودمی منتقل هادستگاه دیگر به آنها وظایف

 از مطلوب برداریبهره بر ناظر دستورالعمل تصویب -1۴

 تأمین و جاییجابه ،اداری نقلیه وسائط و تجهیزات و فضاها

 .اداری ساختمانهای

 تحول هایبرنامه تحقق برای موردنیاز منابع پیشنهاد -1۵

 جدید منابع به نیاز که شورا مصوب طرحهای و اداری نظام

 .دارد

 براساس جدید اجرائی یهادستگاه هرگونه ایجاد -تبصره

 عالی شورای تأیید به موکول ربطذی یهادستگاه پیشنهاد

 شورای مجلس تصویب با و وزیرانهیأت تصویب و اداری

 .بود خواهد اسالمی

 در که انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای -116 ماده

 انجام برای شودمی نامیده مدیریت توسعه شورای قانون این

 تشکیل ماده این در مذکور ترکیب با و ذیل وظایف

 . گرددمی

 : شورا ترکیب -الف

 رئیس) کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس -1

 (شورا

 به هاوزارتخانه مرتبط تجربه با شاغل معاونین از دونفر -۲

 .چهارسال مدت

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

 .چهارسال مدت

 و مدیریت سازمان تخصصی معاونین از نفر یک -۴

 .کشور ریزیبرنامه

 شورای مجلس اجتماعی کمیسیون اعضاء از نفر یک -۵

 شورای مجلس تصویب به کمیسیون معرفی با اسالمی

 .ناظر عنوان به اسالمی

 به کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ربطذی معاون -۶

 .شورا دبیر عنوان

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

 .گردندمی انتخاب جمهوررییس تأیید و زمانسا

 .اجتماعی وامور کار وزیر -۷

 : اختیارات و وظایف -ب

 هایرشته وظایف شرح و تعاریف تصویب و بررسی -1

 .شغلی

 نحوه و شغلی هایرشته احراز شرایط تصویب و بررسی -۲

 .حقوق جداول طبقات به آنها تخصیص

 به که یهایرویه و هالدستورالعم تصویب و بررسی -۳

 .گیردمی قرار شورا صالحیت در قانون این موجب

 و استعالمات به پاسخگویی و نظر اظهار در هماهنگی -۴

 اجراء در اجرائی یهادستگاه استخدامی و اداری ابهامات

 .قانون این مفاد

 چهارچوب در استخدامی و اداری واحد هایرویه ایجاد -۵

 .قانون این قرراتم
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 سبب به فوت و کارافتادگی از خصوص در تصمیم اتخاذ -۶

 تابع که کارمندانی برای مربوط، امور سایر و وظیفه انجام

 .باشندمی کشوری بازنشستگی صندوق

 و مدیریت سازمان رئیس طرف از که مواردی سایر -۷

 ونقان این تعهدات با ارتباط در وزراء یا و کشور ریزیبرنامه

 .شودمی ارجاع مشورتی نظر کسب برای

 سازمان پیشنهاد با تخصصی شورای اداره نحوه نامهآیین -8

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به مدیریت

 اداری امور شورای عهدهبه قانون طبق که وظایفی سایر -۹

 .جمهوررییس تأیید با است بوده کشور استخدامی و

 برای جمهورییسر تأیید از پس شورا این تصمیمات

 .است ءاالجراالزم قانون این مشمول یهادستگاه

 مختلف مقررات -پانزدهم فصل

 نهادها، استثناء به اجرائی یهادستگاه کلیه -117 ماده

 مستقیم زیرنظر که ییهاسازمان و تشکیالت و مؤسسات

 ینهادها اطالعات، وزارت شوند،می اداره رهبری معظم مقام

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

 مستشاری هیأتهای قضات، و علمی هیأت اعضاء دارند،

 مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای محاسبات، دیوان

 قانون این مقررات مشمول رهبری خبرگان مجلس و نظام

 مطابق انتظامی و نظامی نیروهای خصوص در و شوندمی

 .شودمی عمل رهبری معظم مقام نظر

 هماهنگ نظام قانون تابع قضات مزایای و حقوق -1 تبصره

 جدول و باشدمی1۳۷۰ مصوب دولت کارمندان پرداخت

 مبنای اعداد خصوص در مذکور قانون (1۴) ماده موضوع

 .یابدمی افزایش (۲۰۰) و (1۲) به ترتیب به آنان گروه

 مسلح ینیروها قضائی سازمان نظامی قضات به -۲ تبصره

 نمایند،می وظیفه انجام قضائی یهاپست در که مدتی در

 هشتاددرصد تا آنان دریافتی مجموع التفاوتمابه معادل

 دادگستری همتراز قضات مستمر مزایای و حقوق (8۰%)

 .گرددمی پرداخت ویژه العادهفوق

 برای قوا کل فرماندهی موافقت درصورت -۳ تبصره

 و دهم فصل مقررات از مسلح ینیروها کارکنان برخورداری

 رعایت با آنان دریافتی حداکثر و حداقل قانون، این سیزدهم

 و شغل به متعلقه امتیازات ،آجا قانون (1۳۶) ماده مقررات

 مسلح نیروهای در خدمتی خاص کیفیت به باتوجه شاغل

 .گرددمی پرداخت و محاسبه (۲/1) ضریب با

 کار سختی العادهفوق از کماکان انتظامی نیروهای کارمندان

 هایالعادهفوق بر عالوه نیرو این استخدامی مقررات طبق

 .باشندمی برخوردار قانون این دهم فصل در مذکور

 قانون مطابق (1۲۴) ماده رعایت با که کارمندانی -۴ تبصره

 اشتغال اجرائی یهادستگاه در ایران اسالمی جمهوری کار

 .باشندمی مستثنی قانون این شمول از دارند

 در شاغل کارمندان و سیاسی کارمندان -۵ تبصره

 مقررات مشمول امورخارجه وزارت سیاسی یهاپست

 امورخارجه وزارت انضباطی و مالی استخدامی، تشکیالتی،

 در شاغل غیرسیاسی کارمندان و باشندمی 1۳۵۲ مصوب

 .نمود خواهند تبعیت قانون این از پشتیبانی یهاپست

 و اطالعات کلیه موظفند اجرائی یهادستگاه -118 ماده

 سازمان اختیار در الزم موارد در را مربوط مدارک و اسناد

 چهارچوب در سازمان این یهادستورالعمل و دهند قرار

 کلیه برای مربوط هاینامهآیین و قانون این مفاد

 .باشدمی ءاالجراالزم اجرائی یهادستگاه

 اجراء به مربوط یهادستورالعمل و هانامهآیین -119 ماده

 استثناءبه) سالیک مدت ظرف حداکثر قانون این مفاد

 مشخص دیگری زمان آن برای قانون این در که مواردی

 وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با (است شده

 .رسدمی

 قرار ذیل حاالت از دریکی رسمی کارمندان -120 ماده

 : داشت خواهند
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 .سازمانی یهاپست از یکی در اشتغال -الف

 حقوق بدون و استحقاقی ،استعالجی مرخصی -ب

 .قانون این (1۲۲) ماده موجب به خدمتبه آماده -ج

 یا و دیگر اجرائی یهادستگاهبه مأموریت یا انتقال -د

 و مدت کوتاه آموزش هایهدور طی برای آموزشی مأموریت

 .کارآموزی یا

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

 ویا اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای یا و قضائی مراجع

 .قانون این (۹1) ماده احکام

 قانون دراین مذکور احکام موجب به وبازخریدی استعفاء -و

 .اداری تخلفات به رسیدگی قانون و

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

 .است شده بینیپیش قوانین سایر

 مأموریت و انتقال نحوه اجرائی نامهآیین -121 ماده

 و اجرائی یهادستگاه سایر به قانون این مشمول کارمندان

 و خدمت سوابق احتساب نحوه شامل حقوق بدون مرخصی

 موارد سایر و سازمانی ارتباط و مزایا و حقوق پرداخت نحوه

 به سازمان پیشنهاد به قانون این مفاد رعایت با مربوط

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 حاالت در اجرائی یهادستگاه رسمی کارمندان -122 ماده

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

 :آینددرمی بود خواهد سال

 .ربطذی اجرائی دستگاه انحالل -1

 .کارمندان سازمانی پست فحذ -۲

 مرخصی یا مأموریت اتمام از بعد سازمانی پست نبود -۳

 .حقوق بدون

 هیأت در مذکور مراجع تصمیم براساس که کارمندانی -۴

 معلق خدمت از قضائی مراجع یا اداری تخلفات به رسیدگی

 .باشند شده خدمت به آماده یا

 مزبور انکارمند به ،خدمت به آمادگی دوران در -1 تبصره

 اشتغال عدم صورت در و شد خواهد پرداخت ثابت حقوق

 در خدمت به آماده کارمندان دیگر اجرائی یهادستگاه در

 در و بازنشسته بازنشستگی، شرایط بودن دارا صورت

 مزایای و حقوق نیم و ماه یک دریافت با صورتغیراین

 یمرخصیها وجوه و خدمت سابقه سال هر ازاء به مستمر

 .شد خواهند بازخرید شده ذخیره

 یا وقضائی مراجع حکم براساس کهکارمندانی -۲ تبصره

 برائت مربوط ازاتهام اداری تخلفات بهرسیدگی هیأتهای

 مدت برای را مستمرمربوط مزایای و حقوق نمایند، حاصل

 .نمود خواهند دریافت خدمت به آمادگی

 و اجرائی یهاهدستگا قانونی اختیارات کلیه -123 ماده

 دستگاه هرگونه ایجاد برای مشابه عناوین و مجامع و شوراها

 .گرددمی لغو قانون این ءشدناالجراالزم تاریخ از اجرائی

 مشاغل از برخی در انسانی نیروی کارگیریبه -124 ماده

 سازمانی یهاپست سقف در داردمی اعالم سازمان که

 امکانپذیر کار قانون اسبراساستخدامی مجوزهای و مصوب

 .باشدمی

 کار قانون موجب به که کارمندانی دریافتی مجموع -تبصره

 برابر(۲/1) از نباید باشندمی شاغل اجرائی یهادستگاه در

 .کند تجاوز مشابه کارمندان مزایای و حقوق

 سیزدهم و دهم فصول در مذکور حقوق ضرایب -125 ماده

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

 بعد یهاسال در و گرددمی تعیین ریال پانصد اجراء سال

 مرکزی بانک سوی از هرساله که تورم نرخ اندازه به حداقل

 .یابدمی افزایش گردد،می اعالم

 مزایای و حقوق باره یک افزایش هرنوع بارمالی -126 ماده

 طریق از قانون این موضوع بازنشستگان و کارمندان

 در عرضه قابل اقتصادی هایهبنگا در دولتی سهام واگذاری

 حد در سنواتی افزایش پلکانی اعمال همچنین و بورس
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 اجراء مدت طول در حداکثر و ساالنه مصوب بودجه

 .شودمی تأمین قانون این آزمایشی

 قانون جز به خاص و عام مقررات و قوانین کلیه -127 ماده

 مصوب دولت کارکنان موعد از یشپ بازنشستگی

 از قانون این با مغایر اسالمی شورای مجلس ۵/۶/1۳8۶

 .گرددمی لغو قانون این االجراءشدنالزم تاریخ

 از سالپنج قانون این آزمایشی زمان مدت -128 ماده

 .بود خواهد قانون این شدن االجراءالزم تاریخ

 جلسه در صرهتب 1۰۶ و ماده 1۲8 بر مشتمل فوق قانون

 شش و هشتاد و سیصد و یکهزار مهرماه هشتم مورخ

 خدمات مدیریت الیحه به رسیدگی مشترک کمیسیون

 پنجم و هشتاد اصل طبق اسالمی شورای مجلس کشوری

 مجلس موافقت از پس و گردید تصویب اساسی قانون (8۵)

 تاریخ در سال، پنج مدت به آن آزمایشی اجراء با

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 18/۷/1۳8۶

 

 (26/12/1397)مصوب  یخدمات کشور تیریشدن قانون مد یقانون دائم

مصوب  یخدمات کشور تیریقانون مد -واحده ماده

 یانقضا خیاز تار یبا اصالحات و الحاقات بعد 8/۷/1۳8۶

 .شودمی یآن دائم یشیمدت اعتبار آزما

وز ر یفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن قانون

و  صدیو س کهزاریو ششم اسفندماه  ستیمورخ ب کشنبهی

های و در مهلت بیتصو یاسالم ینود و هفت مجلس شورا

( ۹۵و نود و پنجم )( ۹۴مقرر موضوع اصول نود و چهارم )

محترم  ینظر شورا رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 .دنگهبان واصل نش

 یاسالم یمجلس شورا سییر -یجانیالر یعل
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  تعاریف -اول فصلمقررات مربوط به 

 سال ششم توسعه کشوری اجرایی در قانون برنامه پنجهادستگاهتعریف 

قانون  یسال اول اجرا یدولت مکلف است ط -29ماده 

اقدام  یاسامانه ثبت حقوق و مزا یاندازبرنامه نسبت به راه

ها به مقامات، رؤسا، پرداخت یهکل یعکند و امکان تجم

گانه سه یشامل قوا یاجرائ یهادستگاه یهکل یراندم

و  هاسازمانها، اعم از وزارتخانه یرانا یاسالم یجمهور

مؤسسات  ی،دولت یهاشرکتو دانشگاهها،  اتمؤسس

 یوو مؤسسات اعتبار هابانکوابسته به دولت،  یانتفاع

 یمؤسسات و نهادها ی،دولت یمهب یهاشرکت ی،دولت

و نهادها از  یادهاکه آن بن ی)در موارد یردولتیغ یعموم

 ی،(، مؤسسات عمومنمایندیبودجه کل کشور استفاده م

 ی،اسالم یمجلس شورا اسالمی،انقالب  یو نهادها یادهابن

 یرکه ز یو مؤسسات یادهابن ی،نگهبان قانون اساس یشورا

و  هادستگاه ینو همچن شوندیاداره م فقیهینظر ول

 یحتصر یاقانون بر آنها مستلزم ذکر که شمول  ییواحدها

از  یاقانون خاص خود را داشته و  ینکهنام است اعم از ا

وزارت جهاد  یرنظ ایندنم یتو مقررات عام تبع ینقوان

 یران،گاز ا یشرکت مل یران،نفت ا یشرکت مل ی،کشاورز

سازمان گسترش  یران،ا یمیپتروش یعصنا یشرکت مل

 یران،ا یاسالم یجمهور یزبانک مرک یران،ا یعصنا ینوساز

سازمان  یران،ا یاسالم یجمهور یرانیسازمان بنادر و کشت

ان، سازمان صدا یرا یمعدن یعمعادن و صنا یتوسعه و نوساز

تابعه آنها،  یهاشرکتو  یرانا یاسالم یجمهور یمایو س

 یو اشخاص حقوق یسازندگ یو قرارگاهها یستاد اجرائ

ناخالص  یزانکه م یبه نحو ،یدوابسته به آنها را فراهم نما

از افراد فوق مشخص شود و امکان  یکبه هر  یپرداخت

. شود همو عموم مردم فرا ینظارت ینهادها یبرا یدسترس

 یرانا یاتم یمسلح و سازمان انرژ یروهایوزارت اطالعات، ن

حکم  ینا یاجرا. هستند یحکم مستثن یناز شمول ا

ارت اطالعات، متعلق به وز یاقتصاد یدرخصوص بنگاهها

مسلح تنها با مصوبه  یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 .مجاز خواهد بود یمل یتامن یعال یشورا

 

 (1/6/1366ی اجرایی در قانون محاسبات عمومی کشور )مصوب هادستگاهتعریف 

است که  یمشخص یوزارتخانه واحد سازمان -2ماده 

 .بشود ایعنوان شناخته شده و  ینبموجب قانون به ا

است که  یمشخص یواحد سازمان یموسسه دولت -3 ماده

گانه اداره سه یاز قوا یکینظر  یرو ز یجادبموجب قانون ا

 .و عنوان وزارتخانه ندارد شودیم

است که  یمشخص یواحد سازمان یشرکت دولت -4 ماده

بحکم قانون و  یاشود و  یجادبا اجازه قانون بصورت شرکت ا

مصادره شده و بعنوان شرکت  یاشده و  یدادگاه صالح مل یا

آن  یهدرصد سرما ۵۰از  یششناخته شده باشد و ب یدولت

 یقکه از طر یهر شرکت تجار. متعلق به دولت باشد

مادام که  ،شود یجادا یدولت یهاشرکت ریگذایهسرما

است،  یدولت یهاشرکتپنجاه درصد سهام آن متعلق به 

 .شودیم یتلق یشرکت دولت

مضاربه و مزارعه و امثال  یقکه از طر یئهاشرکت -تبصره

 هابانکاشخاص نزد  یهابمنظور بکار انداختن سپرده ینهاا

 یاشده  یجادا یمهب یهاشرکتو  یو موسسات اعتبار

 .شوندیشناخته نم یقانون شرکت دولت یناز نظر ا شوندیم
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 یناز نظر ا یدولتیرغ یعموم یموسسات و نهادها -5 ماده

هستند که با اجازه قانون  یمشخص یسازمان یواحدهاقانون 

دارد،  یکه جنبه عموم یو خدمات یفبمنظور انجام وظا

 .شودیم یاشده و  یلتشک

موسسات و نهادها با توجه به  یلقب ینفهرست ا -تبصره

 یبو بتصو یشنهادو مقررات مربوط از طرف دولت پ ینقوان

 .یدخواهد رس یاسالم یمجلس شورا

 

 (یبا اصالحات بعد 1373/04/19)مصوب  یردولتیغ یهرست نهادها و مؤسسات عمومقانون ف

و مؤسسات  یرمشروحه ز یسازمان یواحدها -واحده ماده

 یردولتیغ یعموم یوابسته به آنها، مؤسسات و نهادها

کشور  یمحاسبات عموم قانون ۵موضوع تبصره ماده 

 :باشندیم 1۳۶۶مصوب 

 ۵۰از  یشتابعه آنان مادام که ب یهاشرکتو  یهاشهردار -1

 .باشد یهاآنها متعلق به شهردار یهدرصد سهام و سرما

 .یمستضعفان و جانبازان انقالب اسالم یادبن -۲

 .هالل احمر -۳

 .امداد امام یتهکم -۴

 .یانقالب اسالم یدشه یادبن -۵

 .یمسکن انقالب اسالم یادبن -۶

 .یرانا یکالمپ یمل یتهکم -۷

 .ردادخ 1۵ یادبن -8

 .یاسالم یغاتسازمان تبل -۹

 .یاجتماع ینسازمان تأم -1۰

 یورزش هایفدراسیون -(1۳۷۶ˏ۰۳ˏ11 ی)الحاق 11

 یرانا یاسالم یجمهور یآماتور

 هایفدراسیون اساسنامه -(1۳۷۶ˏ۰۳ˏ11 ی)الحاق تبصره

قانون  ینا یب( ماه پس از تصو۳مذکور حداکثر ظرف مدت )

 یرانوز یأته یببه تصو یبدن یتسازمان ترب یشنهادبنا به پ

 .یدخواهد رس

جهاد نصر، جهاد های مؤسسه -(1۳۷۶ˏ۰۳ˏ11 ی)الحاق 1۲

 .ینظر جهاد سازندگ یراستقالل و جهاد توسعه ز

 ینا تصویب زمان از -(1۳۷۶ˏ۰۳ˏ11 ی)الحاق 1 تبصره

 ینهرگونه مؤسسه، شرکت و عناو یریتو مد یرشقانون پذ

 بطوریاو  یرمعوضهبه، صلح غ سهام آنان در قالب یامشابه و 

ممنوع  یاز عقود، توسط جهاد سازندگ یهر عقد یکل

 .خواهد بود مگر به حکم قانون

 مؤسسات اساسنامه -(1۳۷۶ˏ۰۳ˏ11 ی)الحاق ۲ تبصره

قانون  ینا تصویب از پس ماه( ۳) مدت ظرف حداکثر فوق

 یببه تصو یجهاد سازندگ یشنهادبنا به پ یلدر چارچوب ذ

 :یدخواهد رس انیروز یأته

وابسته به مؤسسات از  یهاشرکت یهکل یفتکل یینتع -1

 .انحالل یاادغام و  یت،نظر ادامه فعال

جهاد  یمؤسسات بعهده وزرا یمجمع عموم یاراتاخت -۲

سازمان برنامه و  یسو رئ ییو دارا یامور اقتصاد ی،سازندگ

 .باشدمی بودجه

سات جهاد در مؤس یجهاد سازندگ یاعضاء رسم یهکل -۳

وابسته، به مؤسسات  یهاشرکتنصر، توسعه و استقالل و 

 یاستخدام یتو وضع شوندمی مذکور منتقل یهاشرکتو 

 .یابدمی یتوضع ییرخدمت، تغ یآنان با حفظ سنوات قبل

جهاد  یقانون یفسود مؤسسات در چهارچوب وظا -۴

 .یدبه مصرف خواهد رس یسازندگ

 .یظر مالخودکفا بودن مؤسسات از ن -۵
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وابسته به  یهاشرکتشده  یمسهام تقو یواگذار یتقابل -۶

وابسته و  یهاشرکتمؤسسات به کارکنان مؤسسات 

 .یجهاد سازندگ یثارگرانا

 یننزد ا یجهاد سازندگ یامان هایییاموال و دارا یهکل -۷

به  یگذاریمتوابسته پس از ق یهاشرکتمؤسسات و 

آنان منتقل  له بهسا 1۰ یکصورت اجاره به شرط تمل

 .شودیم

 یزبه خزانه وار یکحاصل از اقساط اجاره به شرط تمل وجه

منظور و  یانه( آن در بودجه سال%1۰۰و معادل صد درصد )

 یخواهد گرفت تا جهت اجرا قرار یجهاد سازندگ یاردر اخت

توسط  یحاًترج یمصوب جهاد سازندگ یعمران یطرحها

 .شود ینهور هزوابسته مذک یهاشرکتمؤسسات و 

 یغاتتبل یهماهنگ شورای -(1۳۷۶ˏ۰۷ˏ۲۷ ی)الحاق 1۳

 یاسالم

اهلل  آیت حضرت کتابخانه -(1۳۷۶ˏ۰۷ˏ۲۷ ی)الحاق 1۴

 قم() ینجف یمرعش

 دانشگاهی جهاد -(1۳۷۶ˏ۰۹ˏ۲۶ ی)الحاق 1۵

 خاص یماریهایامور ب یادبن -1۶

 یرانا یاسالم یجمهور یآموز سازمان دانش -1۷

 یرو عشا ییانروستا هیمصندوق ب -18

 یبدن یهاخسارت ینصندوق تأم -1۹

 مسلح )اتکا( یروهایمصرف کادر ن یسازمان تعاون -۲۰

 یشتیو مع یامور رفاه یدولت برا یهاکمک -1 تبصره

 یو کشور یکارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکر

و مقررات  ینقوان یرسا یاو  یبودجه سنوات یحکه در لوا

سازمان اتکا به کارکنان  یقشود، از طرمی بینیشپیمربوطه 

 نفع واگذار و عرضه یذ یو کشور یو بازنشستگان لشکر

 .گرددمی

 1۳۹۳سال  یسازمان اتکا برابر اساسنامه ابالغ -۲ تبصره

 است، اداره یدهمعظم کل قوا رس یفرمانده یبکه به تصو

 .شودمی

 یرانا یاسالم یجمهور یکپارالمپ یمل یتهکم -۲1

 ییو شکوفا یصندوق نوآور -۲۲

 یدام ینیصندوق کارآفر -۲۳

 یقانون واحد سازمان ینمؤسسه وابسته از نظر ا -1 تبصره

مقاصد  یاز شرکت و برا یرغ یاست که به صورت یمشخص

چند مؤسسه و نهاد  یا یکتوسط  یرانتفاعیو غ یرتجارتیغ

 یو به نحو شودیو اداره م یستأس یردولتیغ یعموم

 ینهاد عموم یاچند مؤسسه  یا یکآن متعلق به  یتمالک

 .باشد دولتییرغ

 یقانون در مورد مؤسسات و نهادها یاجرا -۲ تبصره

 هستند با اذن معظم یهفق یتکه تحت نظر مقام وال یعموم

 .له خواهد بود

فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز  قانون

و هفتاد و سه  یصدو س یکهزار یرماهشنبه نوزدهم ت یک

به  ۲۹/۴/1۳۷۳ یخدر تار و یبتصو یاسالم یمجلس شورا

 .است یدهنگهبان رس یشورا ییدتأ

 یاکبر ناطق نور یعل -یاسالم یمجلس شورا رئیس
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  دولت وظایف انجام فناوری و راهبردها -دوم فصلمقررات مربوط به 

 (16مقررات ماده )
 

 قیمت تمام شده :موضوع کشوری خدمات مدیریت قانون( 16) ماده اجرایی نامهآیین

(هیأت وزیران 22/7/1389 ک مورخ44989ت/163466شماره  نامهتصویب)  

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا

 خدمات تمدیری قانون( 1۶) ماده استناد به و جمهوررییس

( 1) بند «ط»  جزء رعایت با و -1۳8۶ مصوب -کشوری

 مورخ ـه۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵ شماره نامهتصویب

 را یادشده قانون( 1۶) ماده اجرایی نامهآیین ،1/1۰/1۳8۶

  :نمودند تصویب زیر شرح به

 در نامهآیین این در استفاده مورد اصطالحات -1ماده 

  :روندمی کار به زیر مشروح معانی

 آموزش نظیر مرتبط و مشخص عملیات :فعالیت -لفا

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

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

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

 راهداری یا راه نگهداری ،(هکتار در) شدهاصالح بذر

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

 توسط دستگاه، ساالنه اهداف تحقق برای که( هکتار

 . شودمی اجرا اجرایی دستگاه مختلف واحدهای

 انجام نتیجه در که اجرایی دستگاه خروجی :خدمت -ب

 پذیرکمیت شده،ارایه اجرایی دستگاه واحدهای یهافعالیت

 مالی، اسناد ثبت و صدور نظیر است گیریاندازه قابل و

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

 . هاکتابخانه و فرهنگی مراکز از برداریبهره برای

 انجام نتیجه در که اجرایی دستگاه خروجی :محصول -ج

 تولیدشده، اجرایی دستگاه واحدهای یهافعالیت

 ساخت و احداث نظیر است گیریهانداز قابل و پذیرکمیت

 . بزرگراه و راه

 ارزیابی جهت توافق مورد شاخصهای :خدمات استاندارد -د

 . زمانی مختلف مقاطع در مجری واحد عملکرد

 که اجرایی دستگاه از واحدهایی :عملیاتی واحد -هـ

 مستقیم خدمات ارایه مشخص، یهافعالیت انجام دارعهده

 نظیر باشندمی مردم به ارایه برای خاصی محصوالت تولید یا

 . هنری و فرهنگی مراکز و بیمارستانها مدارس،

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

 قانون( 11۷) ماده استناد به که کشوری خدمات مدیریت

 . هستند قانون آن مشمول مذکور

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

 هزینه شده، تمام قیمت روش به آن محصوالت و خدمات

 . باشدمی ارایه و اداره قابل سرانه هزینه یا و شدهتمام

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

 و کمیت فعالیت، شرح شامل که اجرایی دستگاه مجاز مقام

 و هالیتفعا خدمات، شدهتمام قیمت و اجرا دوره کیفیت،

 سایر و انتظارات منابع، تخصیص بندیزمان محصوالت،

 سوی از ابالغی هاینامهموافقت براساس توافق مورد شرایط
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 جمهوررییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 . باشدمی

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

 مسؤول یا حسابذی درخواست با مورد حسب استان، معین

 سرفصل تحت ربط،ذی اجرایی دستگاه مالی امور

 استقالل دارای که مجری واحدهای برای دولتی یهاحساب

 انجام و گردیده افتتاح است، مالی و اداری مدیریتی،

 با مربوط حسابداری عملیات و پرداخت دریافت، عملیات

 حساب از استفاده. گیردمی انجام مجری واحد مدیر دستور

 که فردی و مجری واحد مدیر) امضاء دو با بند این عموضو

 تعیین کشور عمومی محاسبات قانون( ۳۶)ماده مفاد طبق

 . بود خواهد مجاز( شودمی منصوب و

 از و ماه یک ظرف موظفند اجرایی یهادستگاه -2 ماده

 اولویت با و خود تابع یا مستقل عملیاتی واحدهای طریق

 واحدهای پذیرکمیت محصوالت و خدمات ،هافعالیت

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

 یا کمیسیون شورا، تأیید به و انتخاب شدهتمام قیمت نظام

 . برسانند اجرایی دستگاه اداری تحول کارگروه

 از سال یک ظرف موظفند اجرایی یهادستگاه -3 ماده

 فناوریهای و روشها از استفاده با و امهنآیین این ابالغ تاریخ

  :دهند انجام را زیر اقدامات مربوط و مناسب

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

 . تأیید برای مربوط اجرایی دستگاه اداری تحول کارگروه

 واحدهای خدمات و هافعالیت شدهتمام قیمت تعیین -ب

 کارگروه یا کمیسیون شورا، به ارایه و تأییدشده مجری

 . تأیید برای مربوط اجرایی دستگاه اداری تحول

 الزم نظارتی سازوکارهای و استانداردها شاخصها، تعیین -ج

 محصوالت و خدمات فعالیت، کیفیت و کمیت کنترل برای

 . مجری واحدهای

 شدهتمام قیمت محاسبه امکان که مواردی در -1 تبصره

 فعالیت، سرانه یا شدهتمام هزینه محاسبه ندارد، وجود

 . بود خواهد عمل مالک مجری واحد محصوالت و خدمات

 محصوالت خدمات، شدهتمام قیمت محاسبه در -۲ تبصره

 هایهزینه پرسنلی، هایهزینه بر عالوه باید هافعالیت و

 و اموال هایهزینه نگهداری، و تعمیر هایهزینه و مصرفی

 در و محاسبه نیز تجهیزات و ساختمانها نظیر ایسرمایه

 . گردد لحاظ نامهتفاهم

 یهادستگاه توسط نامهآیین این احکام اجرای -4 ماده

 اینامهتفاهم موجب به مجری واحدهای طریق از اجرایی

 دستگاه صالحذی مقام بین مورد حسب که بود خواهد

 . شودمی منعقد مجری واحد مدیر و اجرایی

 و مجری واحد بین نامهتفاهم انعقاد منظور به -تبصره

 سرمایه و مدیریت توسعه هایمعاونت اجرایی، دستگاه

 جمهور،رییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه و انسانی

. نمود خواهند ابالغ و تهیه را مذکور نامهتفاهم الگوی

 نامهتفاهم الگوی یترعا به ملزم اجرایی یهادستگاه

 . باشندمی

 و هافعالیت خدمات، مصادیق تعیین مسئولیت -5ماده 

 در نامهآیین این مفاد اجرای هدایت و راهبری و محصوالت

 اداری تحول کارگروه یا کمیسیون شورا، اجرایی، دستگاه

 گرددمی تشکیل دستگاه مقام باالترین ریاست به که است

 نماید اقدام تخصصی کارگروه یلتشک به نسبت تواندمی و

 قانون( 1۹) ماده موضوع کار و ساز و خدمات از استفاده با یا

 . دهد انجام را مربوط امور کشوری، خدمات مدیریت

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت -6ماده 

 چارچوب در موظفند هااستانداری و جمهوررییس

 قالب در جریم واحد قرارداد مبلغ صددرصد نامه،تفاهم

 مجری واحد به را مقرر موعد در شدهاعالم تخصیص سقف

 . نماید پرداخت
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 واحدهای به صددرصد میزان به اعتبار تخصیص -تبصره

 دیگر به اعتبار تخصیص کاهش موجب نباید مجری،

 . شود اجرایی یهادستگاه واحدهای

 در ماه یک ظرف است موظف اجرایی دستگاه -7ماده 

 افتتاح به نسبت مالی، و پولی مقررات و قوانین بچارچو

 مذکور واحد مدیر امضای با مجری واحد نام به بانکی حساب

 واحد اعتبارات تمامی. نماید اقدام اجرایی دستگاه نماینده و

 تمامی و واریز حساب این به نامهتفاهم قالب در مجری

 . شودمی انجام آن محل از پرداختها

 نیروی مستمر مزایای و حقوق به ربوطم اعتبار -8ماده 

 و شدهتمام قیمت محاسبه انجام از پس که مجری انسانی

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

 طریق از دارند را آن مسؤولیت که خدماتی تأمین منظور

 . ماندمی باقی مجری واحد اختیار در خدمت، خرید

 کارگیری به و انتخاب در مجری ایواحده مدیران -تبصره

 قانون( 1۳) ماده( ۲) تبصره مفاد باید انسانی، نیروی

 . نمایند رعایت را کشوری خدمات مدیریت

 مزایای و حقوق تمامی موظفند مجری واحدهای -9ماده 

 را خود نیروهای سایر و قراردادی پیمانی، رسمی، کارکنان

 به معطوف احکام و مربوط مقررات و قوانین قالب در

 صورتی در. نمایند پرداخت و محاسبه آنها کارآیی و عملکرد

 را( درصد بیست حداکثر) یادشده کارکنان از بخشی که

 دستگاه اختیار در را آنها توانندمی دهنده،تشخیص مازاد

 مربوط مقررات و قوانین وفق تا دهند قرار ربطذی اجرایی

 . شود رفتار آنها با

 قسمت از ناشی اعتبار از بخشی جراییا دستگاه -1تبصره 

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

 مجری واحد به انسانی نیروی انگیزه ایجاد منظور به ارزیابی

 . کندمی پرداخت

 مزایای و حقوق پرداخت در محاسبه مبنای -۲تبصره 

 دتعدا و باشدمی نامهتفاهم در مندرج اجرای دوره قانونی،

 مجری، واحد خدمات ارایه برای نیاز مورد انسانی نیروی

 براساس یا تصدی دارای سازمانی یهاپست تعداد براساس

 مربوط واحدهای بندیدرجه در مندرج یهاپست و ضوابط

 تحول کارگروه یا کمیسیون شورا، توسط حال هر در و

 دستگاه صالح و صرفه رعایت با اجرایی دستگاه اداری

 .شودمی یینتع اجرایی

 نیروی هرگونه کارگیری به تعهدات و اختیارات -۳تبصره 

 ماده تبصره براساس مجری، واحد عهده بر رأساً  دیگر انسانی

 متوجه تعهدی هیچگونه و بوده نامهآیین این( 8)

 . بود نخواهد ربطذی اجرایی یهادستگاه

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

 شاغل انسانی نیروی با اولویت مجری، واحد توسط نیاز مورد

 کشور اجرایی یهادستگاه سایر یا ربطذی دستگاه در

 . باشدمی

 واحد کارکنان مزایای و حقوق قانونی یهاافزایش -10ماده 

 دستگاه تعهدات عنوان به نامه،تفاهم اجرای دوره در مجری

 تأمین اجرایی ستگاهد توسط و منظور نامهتفاهم در

 . شودمی

 چارچوب در تواندمی مجری واحد مدیر -11ماده 

 شده،تمام قیمت تفاضل از حاصل جوییصرفه نامه،تفاهم

 در را قطعی هایهزینه و سرانه هزینه یا شدهتمام هزینه

 انسانی نیروی تشویق و انگیزه ایجاد برای مالی دوره همان

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

 یهادستورالعمل و کشوری خدمات مدیریت قانون( ۶8)

 . نماید هزینه ابالغی

 موضوع هاینامهتفاهم انعقاد از ناشی هایهزینه -12ماده 

 تکالیف اجرای برای موردنیاز اعتبار و نامهآیین این

 اعتبارات مجموع از نباید اجرایی، دستگاه ماندهباقی

 است، شده بینیپیش ساالنه مصوب بودجه در که ایهزینه

 . کند تجاوز
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 بینیپیش اقدامات است موظف اجرایی دستگاه -13ماده 

 تکلیف مجری واحد به را نامهتفاهم دوره طول در نشده

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

 . نماید

 وی نماینده یا اجرایی دستگاه مقام باالترین -14ماده 

 دستگاه در نامهتفاهم مفاد اجرای بر نظارت مسؤولیت

 واحد میان اختالف بروز صورت در. ددارعهده بر را متبوع

 تحول کارگروه یا کمیسیون شورا، اجرایی، دستگاه و مجری

 و بوده اختالف حل و گیریتصمیم مرجع عنوان به اداری،

 لغو صالحیت مجری، واحد توسط فتخل اثبات صورت در

 . داشت خواهد را قرارداد

 و نامهآیین این مفاد اجرای بر نظارت مسئولیت -15ماده 

 عهده بر ملی سطح در انتظار مورد اهداف تحقق

 ریزیبرنامه و انسانیسرمایه و مدیریت توسعه هایمعاونت

 عهده بر استان سطح در و جمهوررییس راهبردی نظارت و

 . باشدمی هانداریاستا

 هر موظفند هااستانداری و اجرایی یهادستگاه -تبصره

 هایمعاونت به را خود عملکرد گزارش باریک ماه شش

 نظارت و ریزیبرنامه و انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 . نمایند ارایه جمهوررییس راهبردی

 محترم مقام تأیید به 11/۷/1۳8۹ تاریخ در نامهتصویب این

 . استرسیده جمهوری ریاست

 رحیمی محمدرضا -جمهوررییس اول معاون

 

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 16) ماده اجرایی نامهآیین( 4) بند( الف) جزء اصالح

(هیئت وزیران 13/6/90 مورخ هـ46564ت/119292 شماره نامهتصویب)  

 پیشنهاد به بنا ۳۰/۵/1۳۹۰ مورخ جلسه در وزیران هیئت

 استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه و توسعه معاونت

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

 :نمود تصویب -1۳8۶ مصوب

 1۶۳۴۶۷/۴۴۹1۳ شماره نامهتصمیم( ۴) بند( الف) جزء در

 خدمات مدیریت قانون احکام» عبارت ،۲۲/۷/1۳8۹ مورخ

 معاونت مصوب هایشاخص» عبارت جایگزین «کشوری

 .گرددمی «جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 رحیمی محمدرضا -جمهوررییس اول معاون

 

 (17مقررات ماده )

ی هاشرکتو نحوه انعقاد قرارداد با  یافته یتوضع یلتبد یشرکت یروهاین یدستورالعمل سامانده

  یمانکاریپ

(جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتونت توسعه مدمعا 19/09/1392مورخ  16129/92/200)بخشنامه شماره   

 کشور ییاجرا یهادستگاه یبه تمام خشنامهی

شماره  نامهتصویب یط ینبه لغو مصوبه مهرآفر یتعنا با

 یرانوز یأته ۲8/۰۷/1۳۹۲مورخ  هـ۴8۷۰۲ت/1۳۰۹۴۵

 ـه۴۷۶۴۳ت/۲1۳۴۷1االثر شدن مصوبه شماره  یو ملغ

 ییساساس نظر ر بر رانیوز یأته 1/11/1۳۹۰مورخ 

( 18با ماده ) یحصر یرتبه علت مغا یاسالم یمجلس شورا
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و  یخدمات کشور یریتمد قانون( ۳۲ماده ) یلو تبصره ذ

 یبه عمل آمده از سو یهادر پاسخ به استعالم ینهمچن

 یتتداوم فعال یبر چگونگ یمبن ییاجرا یهادستگاه

 گونهینبا ا یدد جدعقد قراردا یاو  یمانکاریپ یهاشرکت

وضع  یلتبد یشرکت یروهاین یتوضع یینتع یزو ن هاشرکت

 ی،الزامات قانون یتو رعا یهوحدت رو یجادشده، به منظور ا

 :شودیابالغ م یرموارد ز

 ۲۴/1/1۴۰۰مورخ  1۶۵دادنامه شماره )به موجب  -1

 ۲ابطال شد( یعدالت ادار یواند یعموم یئته

 یبرا یافته یتوضع یلتبد یتشرک یروهایشغل ن ییرتغ -۲

 یاستخدام آنها برا یاوضع  یلتبد ینمشاغل و همچن یرسا

عدالت  یتمصوب، صرفاً با رعا یسازمانی هاپست یتصد

احراز  یطشرا یتو رعا یرقابت یفضا یکو در  یاستخدام

و با  یاستخدامهای شرکت در آزمون یقمشاغل، از طر

امکان  یکشورخدمات  یریتقانون مد( ۴۴ماده ) یترعا

 .است یرپذ

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

به قرارداد  یبخش خصوص یمانکاریپی هاشرکت یروهاین

از  ییاجرا یهادستگاه یکارگر یا)مشخص(  ینکار مع

مورخ  -ه۴۷۶۴۳ت/۲1۳۴۷1جمله مصوبه شماره 

آن  یدو اصالحات بع یرانمحترم وز یأته 1/11/1۳۹۰

قانون  یرمغا یاسالم رایمحترم مجلس شو ییستوسط ر

                                                           
بخش  یمانکاریپ یشرکت یروهاین متن بند ابطال شده: ۲

های سال یط یرانوز یأتمصوبات ه یکه در اجرا یخصوص

 یلتبد یبه صورت قرارداد ییاجراهای به بعد در دستگاه 1۳8۴

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

 ییاجراای هاشتغال داشته اند، در دستگاه یمانکاریپهای شرکت

 ینشغل ا ییرمجاز به تغ ییاجراهای دستگاه. دهند دمتادامه خ

و الزم  یستندآنها ن یهاز شغل مندرج در قرارداد اول یرافراد به غ

 یلکه تبد ینبا توجه به ا»است در فرم قرارداد آنها عبارت: 

قرارداد  ینبه ا یبخش خصوص یشما از کارمند شرکت یتوضع

 یاز شرکت یروهاوضع ن یلشناخته شده است، هر گونه تبد

ممنوع  ییاجرا یهادستگاهبا  یمبه قرارداد مستق یمانکاریپ

 .یستن یرشناسه به آنان امکان پذ یصاست و صدور و تخص

که به استناد  ییاجرا یهادستگاهان دسته از  یبرا -۴

نسبت به انعقاد قرارداد با  یرانوز یأتاالثر ه یمصوبات ملغ

طرف قرارداد  یخصوص یمانکاریپی هاشرکتکارکنان 

ی هاشرکتبا  یداند، انعقاد قرارداد جداقدام نموده

خدمات  یریتقانون مد( 1۷ماده ) یدر اجرا یمانکاریپ

صورت  به یازاز خدمات مورد ن یانجام بخش ایبر یکشور

و عقد قرارداد  یافته یتوضع یلهمزمان )حفظ کارکنان تبد

 .یست( مجاز نیمانکاریپی هاشرکتمجدد با 

 ینهکه زم یدر صورت یمانکاریپی هاشرکتقرارداد با  انعقاد

( در یوضع شده )شرکت یلتبد یروهاین یسامانده

 ییطرف قرارداد با دستگاه اجرا یمانکاریپی هاشرکت

آنها با دستگاه قطع گردد، به  یمتباط مستقفراهم شود و ار

 یروهایحفظ توأم ن. است یرامکان پذ یکل یا ییصورت جز

ی هاشرکتو انعقاد قرارداد با  یافته یتوضع بدیلت یشرکت

مندرج در اسناد ی هاسیاستقانون و  یرمغا یمانکاریپ

دولت و  یو کوچک ساز یبر متناسب ساز یمبن یباالدست

 .است یحقوق مل ییعو تض هینهز یشموجب افزا

 ینا( ۴بند ) یتبا رعا ییاجرا یهادستگاهکه  یدر صورت -۵

خدمات  یریتقانون مد( 1۷بخشنامه و مستند به ماده )

 یخصوص شرکتاست که در  یمشخص انجام کار یصرفاً برا

با  یحت یتفعال یاسمت، شغل  ییرهر گونه تغ ید،داد یانجام م

گنجانده شود و شناسه « است یرممکنغ یلیمدرک تحص ییرتغ

است، در فرم  یافته یصمعاونت تخص ینا یکه از سو یاختصاص

و مشاغل  یروهان ینشناسه صرفاً متعلق به ا ینا. قرارداد درج شود

آن به  یصتخص یی،دستگاه اجرا زو پس از خروجشان اآنهاست 

 .یستن یرامکان پذ یگرفرد د
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ماده قصد استفاده  ینخدمات موضوع ا ینتأم یبرا یکشور

را داشته باشند،  یردولتیو موسسات غ هاشرکتاز خدمات 

 :یندنما یتارا رع یلموظفند موارد ذ

منعقد  یمناقصه و فراخوان عموم یققراردادها از طر -الف

 یط،واجد شرا یانگردد و در صورت عدم مراجعه متقاض

مناقصات و  یقانون برگزار یتمناقصه با رعا یفاتترک تشر

 .است یرمعاونت امکان پذ ینا ییدتأ

مشخص، حجم کار  یتانعقاد قرارداد بر اساس فعال -ب

کل به طور شفاف و  یمتواحد کار و ق هر یمتق ین،مع

 .مشخص انجام شود

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

 ی،کارکنان شرکت خصوص یایافراد، حقوق و مزا یریبکارگ

 .تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود

طرف قرارداد صرفًا متهد به  یاست، شرکت خصوص بدیهی

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

مربوط به  یانسان یرویو مباحث ن باشدمیبخشنامه(  ینا

 ییطرف قرارداد است و دستگاه اجرا یشرکت خصوص

 .نخواهد داشت ینهزم یندر ا یارتباط و تعهد گونهیچه

 آزاد یعسکر محمود

 

 (19مقررات ماده )

 وریبهره دستورالعمل تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی و

سازمان اداری و استخدامی کشور( 15/5/1398مورخ  261255)بخشنامه شماره   

قانون ( ۵اجرایی مشمول ماده ) یهادستگاهبه تمامی 

 مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی ( 1۹در اجرای ماده )

رداد اجرایی کشور برای عقد قرا یهادستگاهبر مجاز بودن 

با مؤسسات خصوصی تأیید صالحیت شده توسط این 

توسعه  یهازمینهای در سازمان جهت انجام خدمات مشاوره

انسانی و مدیریت، ساختار و تشکیالت، توسعه سرمایه

وری های نوین اداری، بهبود کیفیت و ارتقای بهرهفنآوری

ته در گرفبینی صورتاجرایی و نظر به پیش یهادستگاه

 ۲۰ماده  1-۲۰و همچنین بند  ۳ماده  1قالب تبصره 

دستورالعمل تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی 

تاریخ  1۲۲1۳۵وری، موضوع بخشنامه شماره و بهره

های این سازمان مبنی بر بازنگری تخصص 1۳/۳/1۳۹۷

مدیریتی مندرج در بخشنامه و بهبود آن، به پیوست 

حیت مشاوران خدمات دستورالعمل تشخیص صال"

، ابالغ و جایگزین بخشنامه مذکور "وریمدیریتی و بهره

 .گرددمی

 کلیات :فصل اول

 :هدف -1ماده 

هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل، تعیین فرایند 

دار خدمات کنندگان صالحیتدهندگان و تأمینتأیید ارائه

ور و حمایت اجرایی کش یهادستگاهمشاوره مدیریتی برای 

ای مشاوران مدیریت به عنوان یکی از الزامات از حقوق حرفه

 .توسعه است

 :کاربرد -2ماده 

مقررات این دستورالعمل برای تشخیص صالحیت مشاوران 

 هایهپروژ رود که برای انجامخدمات مدیریتی به کار می

 :کنندمی دریافت نامهگواهی زیر

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

 .دولت )کشور( تأمین شده باشد
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ها، در داخل یا خارج کشور، هایی که تأمین مالی آنطرح :ب

 .نیاز به تضمین یا تسهیالت دولتی داشته اشد

 :تعاریف -3ماده 

کار برده شده به شرح زیر واژگانی که در این دستورالعمل به

 :شوندتعریف می

ی مشاوره بخش هاشرکتالف(  :شامل :مشاور -۳-1

خصوصی و تعاونی ایرانی که بر اساس قوانین و مقررات 

و  هاشرکت جمهوری اسالمی ایران در اداره کل ثبت

های صنعتی به ثبت رسیده و مالکیت آن متعلق به مالکیت

ب( مراکز آموزشی و . اشخاص حقیقی یا حقوقی است

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

. باشندوری میارائه خدمات مشاوره مدیریتی و بهره

مورخ  ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره )اصالحی به موجب 

1۴/۵/1۳۹۹۳) 

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

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

 ۶ت مدیریتی در در این دستورالعمل، خدما. گرفته است

، با در نظر گرفتن اهم (1تخصص به شرح جدول شماره )

تحصیلی مورد قبول در هر یک از این  هایرشتهخدمات و 

 .ها خواهد بودتخصص

تحصیلی  هایرشتهاهم خدمات و  :(1جدول شماره )

 حسب تخصص مورد نیاز

این  1۹کمیته تشخیص صالحیت )موضوع ماده  -تبصره

تواند تغییرات الزم را همه ساله در عناوین (، میدستورالعمل

تحصیلی  هایرشتههای خدمات مشاوره مدیریت و تخصص

دانشگاهی  هایبرنامهمتناسب با نیاز و شرایط و تغییرات 

 .اعمال نماید

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

و تعاونی ایران که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

های صنعتی به ثبت ها و مالکیتایران در اداره کل ثبت شرکت

و  هافعالیتعبارت است از مجموعه  :خدمات مشاوره -۳-۳

 .ارائه دهد تواند متناسب با تخصصخدماتی که مشاور می

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

تخصصی مشاور بر اساس این دستورالعمل ارزیابی و تعیین 

 .شودمی

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

 .است "و استخدامی کشور

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

اس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا دهد و بر اسنشان می

سازمان، مشاورن را در . شودالزحمه مشاور مشخص میحق

 .کندبندی میسه پایه؛ سه، دو یک رتبه

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

که یک مشاور با توجه به تعداد  باشدمیای الزحمهحق

صص حداکثر کارهای قابل اجرا در یک پایه از هر تخ

 .تواند دریافت کندمی

کارشناسی است که حداقل امتیاز  :فرد امتیازآور -۳-8

برای پایه مورد  ۲الزم از مندرجات جدول شماره  ایحرفه

ی مرتبط با تخصص مورد هافعالیتنظر را کسب نموده و 

 .ددارعهدهتقاضا را با همکاری گروه به 

وه و دربرگیرنده افرادی با عناوین سرگر :گروه -۳-۹

ای در باشند که برای انجام خدمات مشاورهامتیازآوران می

 .یک تخصص تشکیل شده است

کارشناسی که دارای حداقل امتیاز  :سرگروه -۳-1۰

برای پایه مورد  ۲ای الزم از مندرجات جدول شماره حرفه

ی هافعالیتنظر و سایر شرایط الزم بوده و سرپرستی 

تقاضا را در شرکت ای مربوط به تخصص مورد مشاوره

 .برعهده داشته باشد

متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش رسیده و مالکیت آن 

 ها باشند.خصوصی و تعاونی ایرانی و یا ترکیبی از آن
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مبلغی است که برای  :هزینه بررسی صالحیت -11-۳

خدمات  نامهگواهیبررسی صالحیت متقاضیان دریافت 

وری و پایش عملکرد آنها، طبق مشاوره مدیریتی و بهره

قانون بودجه سالیانه کشور و متناسب با پایه درخواستی در 

رخواست از متقاضیان اخذ هر تخصص، در هنگام ارائه د

 ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره )الحاقی به موجب . گرددمی

 (1۴/۵/1۳۹۹مورخ 

 ای افراد امتیازآورصالحیت حرفه :فصل دوم

 :شرایط عمومی احراز صالحیت افراد امتیازآور -4ماده 

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد -۴-1

س یا معادل آن دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسان -۴-۲

ها تحصیلی مورد نظر طبق جدول مرتبط با تخصص و رشته

 .باشد 1شماره 

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

 .مجازات اسالمی نباشد

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

 .اجرایی نداشته باشد یهادستگاهمشابه( با 

یت مداخله در معامالت دولتی، موضوع الیحه ممنوع -۴-۵

قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و 

 .کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری نداشته باشد

برای افراد امتیازآور معرفی شده از سوی مراکز  :1تبصره 

آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، داشتن مدرک 

رجه علمی حداقل دانشیار در تحصیلی دکتری با د

تحصیلی مندرج  هایرشتهمرتبط با تخصص و  هایرشته

)الحاقی به موجب . باشدمی( بخشنامه الزامی 1در جدول )

 (1۴/۵/1۳۹۹مورخ  ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره 

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

)الحاقی . ی نیستمعرفی شده از سوی مراکز دولتی، الزام

 (1۴/۵/1۳۹۹مورخ  ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره به موجب 

 :شرایط اختصاصی احراز صالحیت افراد امتیازآور -5ماده 

ای افراد امتیازآور بر اساس جدول تعیین امتیاز حرفه -۵-1

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

 .گیردمورد محاسبه قرار می

ی هاشرکتیاز آور معرفی شده توسط افراد امت -۵-۲

توانند به مشاوره، همزمان نمی نامهگواهیمتقاضی دریافت 

عنوان فرد امتیازآور گروه در بیش از یک مشاور حقوقی به 

 .ارایه خدمات مشاوره مدیریت پردازند

ای افراد تعیین امتیاز حرفه :(2جدول شماره )

 امتیازآور

 نتشخیص صالحیت مشاورا :فصل سوم

 :ایصالحیت حرفه نامهگواهی -6ماده 

مدرکی است که پس از موفقیت در کسب امتیازات 

ای و همچنین تعهد و رعایت اخالق تخصصی و حرفه

ای و سایر مواردی که در این دستورالعمل تعیین شده حرفه

دهنده شود و فقط نشاناست، به اشخاص حقوقی داده می

شاوره مدیریت در ای مشاور در حوزه مصالحیت حرفه

ای موضوع ارائه خدمات مشاوره. تخصص مورد تقاضا است

مشاوره خدمات  نامهگواهیاین دستورالعمل، فقط با داشتن 

ای در گواهی صالحیت حرفه. باشدمیپذیر مدیریت امکان

شود سال صادر می ۴برای مدت ( 1و )( ۲، )(۳سه پایه؛ )

 .است( ۳ه )ها مطابق جدول شمارکه شرایط صدور آن

 :مرجع تشخیص صالحیت مشاوران -7ماده 

تشخیص صالحیت مشاوران از سوی سازمان صورت 

 .گیردمی

 :تعیین صالحیت مشاوران -8ماده 

سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این دستورالعمل، در 

در هر تخصص تعیین صالحیت ( 1و )( ۲، )(۳؛ )های هپای

 .کندمی

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

اساس ضوابط این دستورالعمل در یک، چند یا تمامی 
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حداقل شرط الزم برای . ها تشخیص صالحیت شودتخصص

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

 .باشدمی

 :بندی مشاوران عبارتند ازعوامل مؤثر بر رتبه -9ماده 

 .متخصص )افراد امتیازآور( نیروی انسانی -

 .قبلی انجام شده توسط مشاور هایهکیفیت پروژ -

 تجربه کاری مشاور -

 امکانات پشتیبانی -

 :بندی مشاورانشرایط عمومی رتبه -10ماده 

انجام خدمات مشاوره در اساسنامه شرکت قید و یا  -1۰-1

به تشخیص سازمان از مفاد اساسنامه شرکت قابل احراز 

 .باشد

خدمات مشاوره مدیریتی و  نامهگواهیدرخواست  :تبصره

وری مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی بهره

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

های مورد اشاره آموزشی و یا پژوهشکده مرتبط با تخصص

دستورالعمل مورد بررسی قرار خواهند ( 1در جدول شماره )

مورخ  ۲۴۲۳۳۹بخشنامه شماره )الحاقی به موجب . فتگر

1۴/۵/1۳۹۹) 

قانون مجازات اسالمی  ۲۰به موارد مذکور در ماده  -1۰-۲

 .محکوم نشده باشند

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل  -1۰-۳

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

امتیاز . ره شرکت ضروری استمدیرعامل و اعضاء هیئت مدی

شده بر اساس موارد مندرج در جدول افراد امتیازآور معرفی

 .محاسبه خواهد شد ۲شماره 

 (۳دارا بودن شرایط مندرج در جدول شماره ) -1۰-۴

ای، مدیران و کارکنان آن ی مشاورههاشرکت -تبصره

مشمول ممنوعیت مداخله در معامالت دولتی موضوع الیحه 

اجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و قانونی ر

 .کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری نباشند

امتیاز مربوط به کیفیت تجربه کاری شرکت  -11ماده 

 :متقاضی تشخیص صالحیت

امتیاز مربوط به کیفیت تجربه کاری شرکت متقاضی 

، با اجرای حداقل ۳و  ۲، 1؛ های هتشخیص صالحیت پای

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

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

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

 .گرددمحاسبه می

 :شرایط الزم برای تشخیص صالحیت مشاوران -12ماده 

حیت مشاوران بر حداقل شرایط الزم برای تشخیص صال

 .گرددتعیین می ۳اساس جدول شماره 

حداقل شرایط الزم برای  :(3جدول شماره )

 تشخیص صالحیت مشاوران

اشتغال به کار تمام وقت افراد امتیازآور در  -1تبصره 

 .ها ضروریستشرکت به استثناء اعضاء هیئت علمی دانشگاه

ی متقاضی تشخیص صالحیت، هاشرکت -۲تبصره 

ند در تیم امتیازآور خود )غیر از سرگروه(، صرفاً یک توانمی

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

 .ها انتخاب نمایندعلمی دانشگاه

ی هاشرکتدر صورت معرفی دو گروه از سوی  -۳تبصره 

ای در هر تخصص و مشاوره نامهگواهیمتقاضی دریافت 

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

معرفی شده و همچنین شرکت، به شرکت  یهاگروه

 .پایه دو اعطاء خواهد شد نامهگواهیمتقاضی 

ی هاشرکتدر صورت معرفی دو گروه از سوی  -۴تبصره 

ای در هر تخصص و مشاوره نامهگواهیمتقاضی دریافت 

کسب حد نصاب امتیازات پایه دو، از سوی هر کدام از 
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شده و همچنین شرکت، به شرکت معرفی یهاگروه

 .پایه یک اعطاء خواهد شد نامهگواهیمتقاضی 

محاسبه و سنجش امتیاز امکانات بشتیبانی بر  -13ماده 

 .محاسبه خواهد شد( ۴اساس جدول شماره )

 امتیاز امکانات پشتیبانی :(4جدول شماره )

همزمان حداکثر مبلغ ریالی در دست اجرای  -14ماده 

مشاوران مدیریتی  نامهگواهیی دارای هاشرکتبرای 

سه، دو و یک به ترتیب معادل سه، پنج و هشت  هایپایه

برابر سقف معامالت متوسط مندرج در قانون برگزاری 

در صورتی . گرددمناقصات مصوب هیئت وزیران تعیین می

که ارزش ریالی پروژه بیش از هشت برابر سقف معامالت 

ی مشاوره هاشرکتای سط باشد، با توجه به ظرفیت پایهمتو

مدیریتی، به صورت مشارکتی )کنسرسیوم( قابل انجام 

 .خواهد بود

ای صالحیت حرفه نامهگواهیشرایط تمدید  -15ماده 

 :مشاور

صالحیت خدمات  نامهگواهیمتقاضیان تمدید  -1۵-1

اعتبار  ماه پیش از پایان ۲مشاوره مدیریتی، بایستی حداقل 

بدیهی است در . ، جهت تمدید آن اقدام نمایندنامهگواهی

ای ابطال شرکت مشاوره نامهگواهیصورت عدم تمدید، 

 .خواهد شد

سال افراد امتیازآور شرکت  ۴در صورتی که بعد از  -1۵-۲

، تغییر نکرده و شرکت مالیات یا حق بیمه نامهگواهیدارای 

نین و مقررات پرداخت کرده تکلیفی افراد را با رعایت قوا

 نامهگواهیباشد، با درخواست شرکت متقاضی، تمدید 

بدیهی است در صورت تغییر افراد . گیردصورت می

امتیازآور، فرآیند ارزیابی و مصاحبه برای افراد جدید مطابق 

 .صورت خواهد گرفت (۲جدول شماره )

دارای  یهاشرکتاجرایی کشور و  یهادستگاه -16ماده 

ای مکلف هستند یک نسخه از قرارداد مشاوره نامهگواهی

مابین را حداکثر ظرف یک ماه پس از عقد منعقده فی

 .قرارداد، به سازمان ارسال نمایند

فرایند درخواست و تقاضای بررسی صالحیت،  -17ماده 

بررسی مدارک و مستندات و تأیید صالحیت و تعیین پایه 

ه الکترونیکی مستقر در سازمان انجام مشاوره از طریق سامان

 .گرددمی

انتشار فهرست مشاوران تشخیص صالحیت  -18ماده 

 :شده

فهرست مشاوران تشخیص صالحیت شده هر ماه به 

 .شودسایت اینترنتی سازمان درج میروزآوری شده و در وب

 :این فهرست شامل اطالعات زیر است

ر هر یک از نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصالح د

 .ها، پایه، گروه تخصصیتخصص

 :اعضای کمیته تشخیص صالحیت -19ماده 

ترکیب اعضای کمیته تشخیص صالحیت مشاوران به 

 :باشدمیصورت زیر 

 .معاون نوسازی اداری )رییس کمیته( -1۹-1

رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ  -1۹-۲

 .سازمانی )دبیر کمیته(

 .وری ایرانمان ملی بهرهنماینده ساز -1۹-۳

دو نفر کارشناس خبره در امور مشاوره مدیریت به  -1۹-۴

 .پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس سازمان

ترین حداکثر دو نفر کارشناس خبره از مرتبط -1۹-۵

ای یا صنفی مربوط، به عنوان نمایندگان های حرفهتشکل

یید رییس ربط، به پیشنهاد رییس کمیته و تأهای ذیتشکل

 .سازمان

 :وظایف و اختیارات کمیته تشخیص صالحیت -20ماده 
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کمیته تشخیص صالحیت مشاوران در محل سازمان با 

 :اهداف و وظایف زیر تشکیل خواهد شد

 .پیشنهاد بازنگری و بهبد دستورالعمل -۲۰-1

بررسی و تعیین تیم تخصصی رای اجرا و انجام  -۲۰-۲

 .حیتمصاحبه از متقاضیان تشخیص صال

تصمیمات این کمیته با نظر اکثریت آرا قابل اجرا  -تبصره

 .باشدمی

رسیدگی به موارد نقض دستورالعمل از سوی  -21ماده 

 :ایمشاوره نامهگواهیی دارای هاشرکت

رسیدگی به موارد مذکور بر عهده کمیته تشخیص 

صالحیت بوده و برحسب نوع نقض، جریمه درنظر گرفته 

امل؛ اخطار کتبی، کاهش حداکثر قیمت تواند ششده می

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

تشخیص  نامهگواهیسه سال( از ارجاع کار و یا لغو 

 :موارد نقض عبارتند از. صالحیت باشد

ارائه اطالعات خالف واقع در مراحل تشخیص  -۲1-1

 .صالحیت و یا ارجاع کار

 یهادستگاهادهای منعقده با عدم ارسال قرارد -۲1-۲

 اجرایی

عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در  -۲1-۳

 صورت خروج فرد امتیازآور

 پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز -۲1-۴

تغییرات این دستورالعمل با ابالغ رییس سازمان  -22ماده 

 .شوداعمال می

تبصره ( 8اده و )م( ۲۳این دستورالعمل در ) -23ماده 

ی تشخیص صالحیت هادستورالعملتنظیم گردیده و 

 .شوندمشاوران خدمات مدیریتی قبل از این تاریخ ملغی می

 جمشید انصاری

 

 (20مقررات ماده )

 شوریک خدمات مدیریت قانون( 20) ماده اجرایی نامهآیین 

 (وزیران هیأت 14/1/89 مورخ 4221/44196 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو رانوزی

 معاونت پیشنهاد به بنا 1۳/1۰/1۳88 مورخ جلسه در

 استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 -1۳8۶ مصوب-کشوری خدمات مدیریت قانون( ۲۰) ماده

 شماره نامهتصویب( 1) بند( ط) جزء رعایت با و

 :نمودند موافقت 1/1۰/1۳8۶ مورخ ـه۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵

 قالب در اجرایی یهادستگاه در پیشنهادها نظام –1 ماده

 یهادستگاه اداری تحول کمیسیونهای و شورا وظایف

 .نمایندمی فعالیت تابعه واحدهای یا اجرایی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت –2 ماده

 نظام تداوم و استقرار نحوه دستورالعمل جمهوررییس

 و میزان پیشنهادها، گذاریارزش روش نیز و پیشنهادها

 به مربوط هایهزینه محاسبه و پاداشها پرداخت نحوه

 .نمایندمی ابالغ و تدوین تهیه، را نظام این موضوع

 براساس موظفند یهادستگاه اداری تحول شورای –3 ماده

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

 .پیشنهادات دریافت -الف
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 براساس پیشنهاد نهایی رد یا تصویب بررسی –ب

 .ابالغی دستورالعمل

 ابالغی دستورالعمل براساس پاداشها تصویب و تعیین –ج

 .نامهآیین این( ۲) ماده در

 راستای در مربوط اعتبارات سایر تصویب و تعیین -د

 .غیره و مشاوره د،بهبو سازی،فرهنگ آموزش،

 حفظ برای است موظف اداری تحول شورای –4 ماده

 به نسبت پیشنهاددهندگان فکری مالکیت و معنوی حقوق

 کامل مشخصات درج با الکترونیکی اطالعاتی بانک ایجاد

 .نماید اقدام مربوط موارد سایر و شده ارایه پیشنهاد

 تنظیم رد مکلفند اجرایی یهادستگاه تمام –5 ماده

 نظر در پیشنهادها نظام برای را ردیفی خود، سالیانه بودجه

 .بگیرند

 تنظیم در توانندمی اجرایی یهادستگاه تمام –1 تبصره

 تا پیشنهادها، نظام استمرار و استقرار برای سالیانه بودجه

 و هاجوییصرفه محل از حاصل بودجه( %۲۰) درصد بیست

 .نمایند هزینه را شده جراا پیشنهادهای درآمدهای

 هایهزینه تمام شامل دستگاه پیشنهادی بودجه –۲ تبصره

 مربوط پرداختی پاداشهای از اعم پیشنهادها، نظام به مربوط

 پیشنهاد، اجرای و کارشناسی الزحمهحق پیشنهاد، ارایه به

 نظام هایبرترین ساالنه جوایز و مشاوران الزحمهحق

 .باشدمی پیشنهادها

 و شناسایی رقابت، و انگیزه ایجاد منظور به –6 ماده

 یهاسازمان متقابل یادگیری و موفق تحارت از گیریبهره

 جایزه هادستگاه برترین به پیشنهادها، نظام اجرای در فعال

 .گیردمی تعلق پیشنهادها نظام ملی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -تبصره

 این موضوع اجرای برای الزم یهاتورالعملدس جمهوررییس

 .نمایدمی ابالغ و تدوین تهیه، را ماده

 گزارش ساالنه موظفند اجرایی یهادستگاه –8 ماده

 نظام اجرای در را خود الکترونیکی اطالعات بانک و عملکرد

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به پیشنهادها،

 راهبردی نظارت و ریزینامهبر معاونت و جمهوررییس

 .کنند ارایه جمهوررییس

 محترم مقام تأیید به ۹/1/1۳88 تاریخ در نامهتصمیم این

.است رسیده جمهوری ریاست
 

 کشوری خدمات مدیریت قانون 20 ماده اجرایی نامهآیین 2 ماده دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 23/7/90 مورخ 35622/90/200 شماره بخشنامه)

 مدیریت قانون ۲۰ ماده اجرایی نامهآیین ۲ ماده اجرای در

 شماره مصوبه موضوع کشوری خدمات مدیریت

 کمیسیون عضو وزیران 1۴/1/1۳8۹ تاریخ ۴۲۲1/۴۴1۹۶

 نحوه دستورالعمل الکترونیک، دولت و اجتماعی امور

 درها دپیشنها بررسی و پذیرش نظام تداوم و استقرار

 :شودمی ابالغ زیر شرح به اجرایی یهادستگاه

 واژگان تعریف -1 ماده

 وضعیت بتواند که راهکاری و فکر ،نظر نوع هر : پیشنهاد -1

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

 .کند تر مطلوب و

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

 و شودمی اینها مانند و کارکنان رضایت افزایش کار، فضای

 .دارد ریالی محاسبه و گیری اندازه قابلیت

 مطلوب اجرای سبب آن اجرای :کیفی پیشنهاد -۳

 کار، فضای بهبود ،وریبهره افزایش اداری، تحول هایبرنامه
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 کارکنان مندی رضایت افزایش منابع، در بهینه جویی صرفه

 ریالی محاسبه و گیری اندازه قابلیت و شودمی اینها انندم و

 .ندارد

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

 اداری تحول هایمیسیونک مستقل، یهاسازمان

 فنآوری و اداری تحول هایمیسیونک و وابسته یهادستگاه

 و هامانساز استانی هایمیسیونک نیز و هااستان اطالعات

 .استانی لک ادارات

 اناتکام و نیروها از استفاده با هک است واحدی :دبیرخانه -۵

 فقط و نموده فعالیت دستگاه رییس نظر زیر موجود

 .دهدمی انجام را نظام این به مربوط اجرایی یهافعالیت

 یهاگروه تخصصی، هایکمیته :ارزیابی گروه -۶

 لک ادارات پیشنهادهای نظام صیتخص میتهک ارشناسی،ک

 .واصله پیشنهادهای نندهکبررسی ارشناسک یا و استان

 از ارشناسانیک عضویت با :تخصصی هایکمیته -۷

 یلکتش شورا نظر با و موضوع تناسب به مختلف واحدهای

 پیشنهاد، ارشناسیک و بررسی به مربوط امور و شوندمی

 پیشنهاد بودن اجرایی آن، زا حاصل منافع برآورد و محاسبه

 .دهدمی انجام را هااین مانند و

 و پیشنهادها نظام استقرار از پس :ارشناسیک یهاگروه -8

 این. شوندمی یلکتش هاگروه این آن، املکت و توسعه

 یارائه تخصصی، هایکمیته وظایف انجام بر عالوه هاگروه

 نیز را هااین مانند و دهاپیشنها اجرای گروهی، پیشنهادهای

 خواهند تخصصی هایکمیته جایگزین و دهندمی انجام

 .شد

 به :استان لک اداره پیشنهادهای نظام تخصصی میتهک -۹

 استان لک اداره سطح در شده ارایه پیشنهادهای بررسی

 :ندکمی عمل زیر هایروش به مورد حسب و پردازدمی

 لک اداره درون موارد به اراً انحص هک پیشنهادهایی -الف

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

 .گیردمی قرار گیریتصمیم مبنای

 با شود، مطرح باید استان سطح در هک پیشنهادهایی -ب

 ارایه بررسی برای استان تحول شورای به نظر یارایه

 .شودمی

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

 .شودمی فرستاده دستگاه آن

 بررسی فرآیند رعایت به ملزم استانی لک ادارات :توضیح

 .هستند دستورالعمل این نظر مورد پیشنهادهای

 جبران عنوان به هک است مبلغی :ارشناسیک پاداش -1۰

 انجام را پیشنهاد ارزیابی هک افرادی یا فرد به خدمات

 پرداخت( شود قبول یا رد نهادپیش هکآن از اعم) اندداده

 .شودمی

 شورا توسط هک است مشخصی موضوعات :پیشنهاد بذر -11

 سایرین و نانکارک مدیران، اطالع به دبیرخانه طریق از

 .نندک ارایه زمینه آن در را خود پیشنهادهای تا رسدمی

 خود پیشنهاد هک است گروهی یا فرد :دهنده پیشنهاد. 1۲

 .ندکمی ارایه دبیرخانه به قبول قابل ایهروش از یکی به را

 اجرای هک است افرادی یا فرد :مجریان یا مجری. 1۳

 .نددارعهدهبر را پیشنهاد

 برداریبهره به هک است پیشنهادی :اجراشده پیشنهاد. 1۴

 .رسدمی

 از هک است شاخصی :سال در( سرانه) پیشنهاد نفر. 1۵

 کی طول در شده دریافت پیشنهادهای لک تعداد تقسیم

 .آیدمی دستبه نانکارک لک تعداد به سال

 بررسی و پذیرش نظام اجرایی فرآیند مراحل -2 ماده

 :از است عبارت پیشنهادها

 صورت به جمله از مختلف هایروش به پیشنهاد. 1

 .شود فرستاده دبیرخانه به یکترونیکال

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

 اطالع به را نتیجه و بررسی را پیشنهاد بودن راریکت یا
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 دک ارایه با را املک پیشنهادهای و برساند دهنده پیشنهاد

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

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

 یابیارز گروه به را آن دبیرخانه باشد، داشته ارشناسیک

 .دهدمی ارجاع ربطذی

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

 در. بفرستد دبیرخانه به را خود ارشناسیک نظر پیشنهاد،

 موظف ارزیابی گروه ارشناسی،ک بیشتر زمان به نیاز صورت

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

 .ندک اعالم ار خود نیاز مورد زمان و

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

 .شودمی صادر شورا توسط آن

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

 پیشنهاد پاداش میزان ساله، کی دوره کی در پیشنهاد

 امضای با و تصویب و تعیین را پیشنهاددهندگان یا دهنده

 .ندکمی ابالغ ربطذی واحد به پرداخت برای دستگاه رییس

 دهنده پیشنهاد اطالع به را شورا تصمیم نتیجه دبیرخانه. ۷

 .رساندمی

 بررسی و پذیرش نظام مورد در شورا وظایف -3 ماده

 پیشنهادها

 هایبرنامه و گزاریسیاست اجرایی، هایمشیخط تعیین. 1

 عیینت و پیشنهادها بررسی و پذیزش نظام با مرتبط

 پیشنهادها ارایه برای مناسب یهازمینه

 پیشنهادها نهایی پذیرش یا رد مورد در گیریتصمیم. ۲

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

 به) پیشنهاد بیشترین با برتر دهنده پیشنهاد ،(اثربخشی

 برتر، ارشناسک ،(مصوب پیشنهاد درصد 1۰ حداقل شرط

 (بیشتر پیشنهاد نفر) برتر مدیر تر،بر مجری

 ۲۰ محل از هاهزینه سایر و هاپاداش تأیید و تعیین. ۴

 پیشنهادها اجرای از حاصل منافع درصد

 دبیرخانه ردکعمل بر نظارت. ۵

 پاداش تعیین معیارهای و ضوابط تصویب و تدوین. ۶

 حسب و پیشنهادها مجریان و نندهکبررسی ارشناسانک

 واحد به آن ابالغ و اجرا در آنها کمک و تکمشار میزان

 .پرداخت برای شورا رییس امضای با ربطذی

 تقویت منظور به عمومی هایمشوق تصویب و تعیین. ۷

 نظام منافع محل از نان،کارک میان تکمشار فرهنگ

 پیشنهاد

 گروه به را خود وظایف از بخشی تواندمی شورا :تبصره

 .ندک واگذار تخصصی هایکمیته یا و ارشناسیک

 دبیرخانه وظایف -4 ماده

 پیشنهادها ثبت و دریافت. 1

 خالقیت رشد و وفاییکش زمینه ایجاد برای ریزیبرنامه. ۲

 نانکارک در

 بررسی و مصوب پیشنهادهای اجرایحسن بر نظارت. ۳

 شورا به گزارش و آنها اثربخشی

 هنحو و پیشنهادها نظام ساالنه ردکعمل گزارش تهیه. ۴

 مراجع سایر و شورا به آن ارائه و ارزیابی یهاگروه ردکعمل

 صالحذی

 بررسی و پذیرش نظام شورای جلسات برگزاری. ۵

 پیشنهادها

 شورا مصوبات اجرای پیگیری. ۶

 مراحل پیگیری و اجرا برای مصوب پیشنهادهای ارجاع. ۷

 آن اجرای

 پایان زا پس شورا، به پیشنهاد اجرای املک گزارش ارایه. 8

 آن از برداریبهره یا و پیشنهاد اجرای فرایند

 به نانکارک به دریافتی پیشنهادهای وضعیت اعالم. ۹

 مستمر صورت
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 توسط شده اعالم داراولویت موضوعات رسانیاطالع. 1۰

 (پیشنهاد بذر) ضرورت حسب بر شورا

 مناسب فرهنگی و آموزشی یهافعالیت اجرای پیشنهاد. 11

 مانند) شورا به پیشنهادها پذیزش نظام رشگست منظور به

 آموزشی هایهدور بازدیدها، ،هاهمایش سمینارها، برگزاری

 (...و

 و تجربیات علمی، مرجع هایتابک و منابع گردآوری. 1۲

 و پذیرش نظام یزمینه در هاسازمان سایر دستاوردهای

 پیشنهادها بررسی

 حدود در ادهاپیشنه نظام ضروری اتباتکم انجام. 1۳

 .شورا توسط شدهتعیین

 دریافت یمرحله از پیشنهادها سوابق نگهداری و ثبت. 1۴

 پیشنهادها نظام اطالعات کبان یلکتش و نتیجه دریافت تا

 پرداخت و پیشنهاد پاداش تعیین و ارزیابی نحوه -5 ماده

 آن

 اثربخشی و پیشنهاد اجرای از حاصل جوییصرفه میزان. 1

 تأیید به و محاسبه ربطذی واحد یا ارشناسک وسیله به آن

 .رسدمی شورا

 شورا توسط هک ّمیک پیشنهادهای برای پاداش پرداخت. ۲

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

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

 (مصوب پاداش

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

 (مصوب

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

 (مصوب پاداش ۶۰٪) شورا تأیید با آن

 شورا تشخیص به بنا میک پیشنهادهای پاداش میزان -۳

 سبک قابل مالی منافع و هاجوییصرفه از ۵٪ ثرکحدا معادل

 .است سالهکی دوره کی در

 پیشنهاد املک اجرای از پس یفیک پیشنهادهای پاداش -۴

 .گرددمی پرداخت

 تأثیر میزان اساس بر یفیک پیشنهادهای پاداش میزان -۵

 اداری، تحول هایبرنامه بهنگام و مطلوب اجرای در آنها

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

 بهبود ززدایی،کتمر نان،کارک و مردم مندیرضایت افزایش

 اینها مانند و ارک انجام فرایندهای بهبود مانی،ساز ساختار

 .شودمی تعیین و برآورد شورا توسط

 غیرنقدی صورت به تواندمی یفیک پیشنهادهای پاداش -۶

 تبی،ک هایتشویق اعمال زیارتی، سفرهای به اعزام مانند

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

 و شوریک خدمات مدیریت نقانو ۶8 ماده هایظرفیت

 .باشد هااین مانند

 و هابررسی با پیشنهاد اجرای از پس هک صورتی در -۷

 پیشنهاد اجرای هک شود مشخص اجرا نتایج یهاگزارش

 است شده برآوردی میزان از بیشتری منافع سبک به منجر

 به آن التفاوت مابه و و محاسبه دوباره پیشنهاد پاداش

 .شودمی اختپرد دهنده پیشنهاد

ردیکده فروزنده الهلطف

(22مقررات ماده )

خرید خدمات از بخش  :قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع 22اجرایی ماده  نامهآیین

 غیردولتی
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 هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدی( 22/7/1389ک مورخ 45020ت/163464شماره  نامهتصویب)

 جمهوررییسسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ان

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا 

به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

قانون مدیریت خدمات ( ۲۲و به استناد ماده ) جمهوررییس

( 1بند )« ط»و با رعایت جزء  -1۳8۶مصوب  -کشوری

هـ مورخ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب

قانون یاد شده را به  ۲۲اجرایی ماده  نامهآیین، 1۳8۶/1۰/1

 :نمودندشرح ذیل تصویب 

اصطالحات زیر در معانی مشروح  نامهآییندر این  -1ماده 

 :روندمی مربوط به کار

، هاسازمان، مؤسسات، هاشرکتانواع  :بخش غیردولتی -الف

ها و شوراهایی ها، کانونجمعیتها، ها، انجمننهادها، تشکل

که دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند، به استثنای 

ی دولتی مشمول مواد هاشرکتمؤسسات و  ،اهوزارتخانه

( قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای ۳( و )۲(، )1)

عمومی غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه 

 .شودمی آنها از محل منابع دولتی تأمین

شخص حقوقی غیر دولتی که داوطلب  :مؤسسه متقاضی -ب

اجرایی در های دستگاههای انجام یا مجری بخشی از تصدی

 .قانون مدیریت خدمات کشوری است( ۲۲قالب ماده )

شخص حقوقی غیردولتی که در قالب  :مؤسسه مجری -ج

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

دستگاه اجرایی های مقررات مربوط، انجام بخشی از تصدی

 .گیردمی را برعهده

ردادی که بر اساس فعالیت مشخص، قرا :قرارداد حجمی -د

قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور  ،حجم کار معین

 .شودمی شفاف و مشخص منعقد

آن دسته از  :تعاونی کارکنان خارج شده از دولت -هـ

تعاونی که سهامداران آن کارکنان دولت بوده و ی هاشرکت

 و قبل از بازنشستگی، رابطه نامهآیینپس از ابالغ این 

طریقی به استثنای بازنشستگی و اخراج استخدامی خود را از 

 .با دستگاه اجرایی متبوع خود قطع کرده اند

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

کند، بدون آنکه نیروی می را از مؤسسات مجری خریداری

انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور 

 .اده باشدقرار د

حالتی که دستگاه تمام یا  :مشارکت در ارائه خدمت -ز

بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را 

دراختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را 

 .کندمی از مؤسسات مجری خریداری

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات،  :واگذاری مدیریت -ح

منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در امکانات و 

اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با 

مدیریت صحیح و اثر بخش مجموعه، خدمات مورد نظر 

کنند و دستگاه اجرایی هزینه می دستگاه اجرایی را ارائه

 .کندمی خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت

ی اجرایی دخیل در فرایند ثبت هااهدستگتمامی  -2ماده 

های ارائه مجوزهای فنی و گواهینامه، هاشرکتو تأسیس 

تخصصی، موظفند فرایندهای کاری خود را به نحوی اصالح 

نمایند که تمامی امور مذکور ظرف ده روز کاری انجام شده 

 .و پاسخ متقاضی به صورت کتبی داده شود

 :شده موظفند ی اجرایی یادهادستگاه -3ماده 

 در را اصالحی فرایندهای -(1۳8۹ˏ۰۷ˏ11الف )اصالحی 

 و کرده رسانیاطالع نامهآیین این( 1۲) ماده موضوع درگاه

 بایدها فرایند رسانیاطالع. کنند آوری روز به نیاز صورت در

 :باشد ذیل موارد شامل حداقل

 مورد نیازهای مدارک و فرم -1

 مراحل انجام کار -۲

 انبندی فعالیت هازم -۳

https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 مراجعه برای انجام کارهای و زمانها مکان -۴

تواند در تسریع فرایند و افزایش می سایر اطالعاتی که -۵

 .رضایتمندی متقاضیان مؤثر باشد

ظرف یک سال اقدامات الزم را برای امکان ارائه تمام  -ب

مراحل زیر به صورت مراحل خدمت یا حداقل انجام 

 :ای متقاضیان فراهم نمایندالکترونیکی بر

 دریافت درخواست متقاضیان -1

 ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان -۲

 تکمیل شده متقاضیانهای دریافت فرم -۳

به متقاضی از وضعیت درخواست وی در  رسانیاطالع -۴

 مراحل مختلف فرایند

آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از  -ج

( قرار 1۲شود، در پورتال موضوع ماده )می طریق آن انجام

، رسانیاطالعدهند تا با ایجاد یکپارچگی و تمرکز در 

جستجو و دسترسی به اطالعات و خدمات مورد نیاز توسط 

 .مؤسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد

به صورت خرید  نامهآیینخدماتی که بر اساس این  -4ماده 

شوند، باید دارای می خدمت از بخش غیردولتی تأمین

 :زیر باشندهای ویژگی

مشخص و کمیت پذیر باشند و بتوان تعداد مورد نیاز  -الف

دستگاه اجرایی یا ذی نفعان آن دستگاه را به آن خدمت بر 

 .اساس تعداد، سرانه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد

کمی و کیفی برای خدمات های امکان تعیین ویژگی -ب

داشته باشد تا دستگاه اجرایی با استفاده مورد انتظار وجود 

از آنها بتواند بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت 

 .کند

ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل انجام شوند مانند  -ج

آموزش و پرورش دانش آموزان در مدارس و رسیدگی و 

 .ها درمان بیماران در بیمارستان

های مؤسسات و توانمندیا هاستفاده از ظرفیت -5ماده 

تواند می ی اجراییهادستگاههای متقاضی برای انجام تصدی

. به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد

در هر یک از حاالت مذکور عقد قرارداد باید به صورت 

 .حجمی باشد

ها برای تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت -6ماده 

سسات مجری، مشارکت یا واگذاری خرید خدمات از مؤ

ای است که بر مدیریت به آنها، قیمت یا هزینه تمام شده

( قانون مدیریت خدمات کشوری و 1۶اساس ماده )

. شودمی های آن محاسبه و تعیینها و دستورالعملنامهآیین

مربوط به های در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت، هزینه

سط دستگاه اجرایی در اختیار تجهیزات و امکاناتی که تو

 گیرد، در قیمت تمام شده محاسبهمی مؤسسات مجری قرار

 .شودنمی

با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی  -7ماده 

درمانی و آموزش و  -در ارتباط با تأمین خدمات بهداشتی

پرورش، در صورت توافق بین مؤسسات مجری و 

توانند بخشی از می ات مذکوراجرایی، مؤسسهای دستگاه

در صورت . هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند

نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار، دستگاه 

اجرایی موظف به پیگیری و هماهنگی با مراجع ذی ربط 

 .برای کسب مجوزهای قانونی الزم است

ری انتخاب مؤسسه مج -(1389ˏ07ˏ11)اصالحی  8ماده 

از بین مؤسسات متقاضی، به صورت رقابتی و از طریق درج 

( و بررسی 1۲آگهی و اعالن عمومی در درگاه موضوع ماده )

علمی، اخالقی و اجرایی متقاضیان و برگزاری های صالحیت

 .باشدمی مناقصه

 ی اجراییهادستگاه -(1390ˏ08ˏ29)اصالحی  9ماده 

ی، از ظرفیت توانند برای انتخاب موسسه مجرمی

ی تعاونی کارکنان خارج شده از دولت به روش هاشرکت

( قانون مدیریت خدمات 1۷ترک مناقصه، با رعایت ماده )



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۷۲

- قانون برگزاری مناقصات( ۲8( و )۲۷کشوری و مواد )

 .استفاده نمایند -1۳8۳مصوب 

توانند می ی اجرایی در صورت امکانهادستگاه -10ماده 

ساختمان، تجهیزات اداری و فنی الزم برای ارائه خدمات را 

 :صورت در اختیار مؤسسات مجری قرار دهند، در این

سهم اقالمی که دستگاه اجرایی دراختیار مؤسسه  -الف

مجری قرارمی دهد، در محاسبه قیمت )هزینه( تمام شده 

 .شودنمی خدمت منظور

تواند در اختیار مؤسسه می اقالمی که دستگاه اجرایی -ب

مجری قرار دهد، باید در هنگام فراخوان و اعالن عمومی 

 .مشخص و اعالم شود

ن و تجهیزاتی که در اختیار مؤسسه مجری قرار ساختما -ج

شود، می شود، باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائهمی داده

تواند از ساختمان و نمی مؤسسه مجری. متناسب باشد

تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار 

 .گرفته است، استفاده دیگری کند

قدینگی و منابع مالی به منظور کمک به تأمین ن -11ماده 

الزم برای اداره مؤسسات مجری و توسعه آنها، بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری وزارت امور 

اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

، دستور العمل نحوه اعطای تسهیالت و جمهوررییس

رف سه ماه پس از مالی به مؤسسات مذکور را ظهای کمک

 .تدوین و ابالغ نماید ،نامهآیینابالغ این 

به منظور  -(1389ˏ07ˏ11)اصالحی  12ماده 

، آموزش، ساماندهی، حمایت، نظارت و ایجاد رسانیاطالع

های برابر و دسترسی به بازار برای مؤسسات متقاضی، فرصت

 ، درگاهی برای تحقق امورنامهآییننه ماه پس از ابالغ این 

یاد شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

ی هادستگاه. شودمی جمهور تشکیل و راه اندازیرییس

اجرایی و مؤسسات متقاضی موظفند بر اساس دستورالعملی 

جمهور که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

کند، اطالعات مربوط به خود را که مورد تدوین و إبالغ می

هایی باشد، تهیه و بااستفاده از دسترسیمی نیاز این پورتال

دهد، در پورتال می که مدیریت این پورتال دراختیار آنها قرار

 .مذکور بارگذاری کنند

و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در  ریزیبرنامه -13ماده 

اجرایی ماده  نامهآیین( ۴) برعهده کارگروه ماده نامهآییناین 

 نامهتصویبقانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع  (۲۴)

می  ۲1/11/1۳88ک مورخ ۴۳۹۰8ت/۲۳1۳۷8شماره 

 .باشد

( ۲۹در شهرهایی که مشمول بند )ط( ماده ) -14ماده 

باشند، مؤسسات مجری می قانون مدیریت خدمات کشوری

اداری مذکور یا حداکثر در شعاع های صرفاً باید در مجتمع

 .مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازندا هپانصد متری آن

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرفًا در  -15ماده 

مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی  هاشرکتقالب انواع 

 کنند،می که بر اساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت

توانند به عنوان مؤسسات متقاضی و مجری در این حوزه می

 .ندفعالیت کن

بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در  -16ماده 

اجرایی های دستگاهبر اساس ارائه برنامه توسط  نامهآییناین 

تخصیص اعتبارات . شودمی بینیپیشدر بودجه ساالنه آنها 

 باشدمی نامهآیینشده منوط به رعایت مفاد این  بینیپیش

. 

ول اداری کشور، مسئول تح ریزیبرنامهستاد  -17ماده 

های الزم، پیگیری و تحقق تکالیف این انجام هماهنگی

ی اجرایی کشور هادستگاهاست و گزارش عملکرد  نامهآیین

 .کندمی را به صورت ساالنه تدوین و به هیئت وزیران ارائه

نیروی انسانی  نامهآیینمؤسسات موضوع این  -18ماده 

ود تأمین و نیروی جدید را از مورد نیاز را از کارکنان موج

طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت 

https://shenasname.ir/laws/2055-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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بکارگیری  جمهوررییستوسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 .کنند

تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت  -تبصره

 .منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوط است

به تأیید مقام محترم  11/۷/1۳8۹در تاریخ  نامهتصویباین 

 .ریاست جمهوری رسیده است

 محمدرضا رحیمی -جمهوررییسمعاون اول 

 

 (24مقررات ماده )

ی هافعالیتواگذاری  :موضوع شوریک خدمات مدیریت قانون( 24) ماده اجرایی نامهآیین 

 گرانهتصدی

(هیأت وزیران 21/11/1388 مورخ ک43908ت/231378 شماره نامهتصویب)

و دولت الکترونیک در ران عضو کمیسیون امور اجتماعی وزی

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه  1۳/1۰/1۳88جلسه مورخ 

و به استناد تبصره  جمهوررییسمدیریت و سرمایه انسانی 

مصوب - قانون مدیریت خدمات کشوری( ۲۴( ماده )۲)

ت /1۵8۷8۵شماره  نامهتصویبو با رعایت بند )ط(  -1۳8۶

اجرایی ماده یاد  نامهآیین 1/1۰/1۳8۶هـ مورخ ۳88۵۶

 :ودندشده را به شرح زیر تصویب نم

های ی اجرایی بعد از احصای تصدیهادستگاه -1ماده 

اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به 

واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت 

های توسعه خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت

و  ریزیبرنامهو  جمهوررییسمدیریت و سرمایه انسانی 

مطابق تفاهم نامه فی مابین  جمهوررییسراهبردی  نظارت

 .اقدام نمایند

های موضوع در صورتی که امکان واگذاری تصدی -2ماده 

ی اجرایی به هادستگاهمیسر نباشد،  نامهآیین( این 1ماده )

تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف 

مزبور را  شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات

 .نددارعهدهبر

های استانی و شهرستانی، پیشنهاد در مورد واحد -تبصره

و توسعه استان  ریزیبرنامهدستگاه اجرایی به تأیید شورای 

 .خواهد رسید

ها و اموال ، واگذاری بنانامهآییندر اجرای این  -3ماده 

باشند ممنوع بوده و مشمول می دولتی که از نفایس ملی

 .باشندنمی نامهآیینین احکام ا

ی اجرایی، کارگروهی تحت هادستگاهدر هر یک از  -4ماده 

های دولت متشکل از سه الی پنج نفر عنوان کاهش تصدی

از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا باالترین 

کارگروه یادشده در حوزه . شودمی مقام دستگاه تشکیل

ها و و خط مشی هاسیاستیم و ارایه به تنظمرکزی دستگاه 

 هاواگذاری تصدیتدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه 

 .پردازدمی

باید یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده  -تبصره

 .اجرایی باشددستگاه  حسابذی

حسب مورد به شرح زیر یاد شده وظایف کارگروه  -5ماده 

 :است

 اجرایی برنامه تدوین و تهیه -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8الف )اصالحی 

 ذی مرجع به آن ارایه و دستگاه هایتصدی واگذاری نحوه

 .نهایی تصمیم اتخاذ جهت ربط

https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 هایتصدی احصای و تعیین -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8ب )اصالحی 

 در واگذاری قابل بنایی زیر و خدماتی فرهنگی، اجتماعی،

 .های مربوطساس اولویتبرا دستگاه

 سرانه هزینه میزان تعیین -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8ج )اصالحی 

 و دستگاه در واگذاری قابل هایفعالیت برای خدمات تأمین

 .نهایی تصمیم اتخاذ جهت ربط ذی مرجع به آن ارایه

 بخش با منعقده هایقراردادها، چارچوب تنظیم و تعیین -د

 .وجودم هایقرارداد تمدید و غیردولتی

 واگذاری هایروش تعیین -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8ه)اصالحی 

 جهت ربط ذی مرجع به آن ارایه و واگذاری قابل هایتصدی

 .نهایی تصمیم اتخاذ

 هایحمایت و تسهیالت تعیین -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8و)اصالحی 

 و قوانین برابر متقاضی غیردولتی بخش برای نظر مورد

ط جهت اتخاذ رب ذی مرجع به آن ارایه و مربوط مقررات

 .تصمیم نهایی

 به الزم هایضمانت تعیین -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8ز)اصالحی 

 اموال از حراست و حفظ و کاربری تغییر از جلوگیری منظور

 ذی مرجع به آن ارایه و شده واگذار منقول غیر و منقول

 .نهایی تصمیم اتخاذ جهت ربط

های مورد نظر ها و معیارتدوین و تصویب استاندارد -ح

بل های قادرخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی

های توسعه مدیریت و سرمایه واگذاری با هماهنگی معاونت

و نظارت راهبردی  ریزیبرنامهو  جمهوررییسانسانی 

 جمهور.رییس

های تملک ها و پروژهقیمت گذاری برای ساختمان -ط

ها پس نیمه تمام با حفظ کاربری آنای های سرمایهدارایی

 .بخش غیردولتیها توسط و اداره آناز اتمام پروژه 

و تعیین اهداف کمی ساالنه از سوی دستگاه  بینیپیش -ی

 .های استانیها برای ستاد و واحدبه تفکیک هریک از فعالیت

ها و اموال منقول براساس قیمت گذاری اجاره ساختمان -ک

میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری 

سرمایه انسانی  های توسعه مدیریت وو تأیید معاونت

 جمهوررییسو نظارت راهبردی  ریزیبرنامهو  جمهوررییس

 .و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات

نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از  -ل

 .شرایط واگذاری

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

د مربوط به وجوه اداره شده، تعیین تخصیص اعتبارات موار

های مالی مورد نیاز قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت

 .براساس قوانین و مقررات مربوط

های استانی و تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه -ن

 .شهرستانی

گزارش کارگروه با تأیید باالترین مقام دستگاه و  -تبصره

های توسعه مدیریت عاونتتوسط وی پس از هماهنگی با م

و نظارت  ریزیبرنامهو  جمهوررییسو سرمایه انسانی 

 .پذیردمی انجام جمهوررییسراهبردی 

به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای  -6ماده 

( ۵ی تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده )هاسیاست

های استانی و در صورت لزوم کار ، کارگروهنامهآییناین 

های استانی و شهرستانی های شهرستانی در واحدگروه

 .شوندمی ی اجرایی تشکیلهادستگاه

ترکیب اعضا و نحوه تعامالت با کارگروه و با یکدیگر  -تبصره

 .گرددمی توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین

به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای  -7ماده 

 بینیپیشها و تسهیالت حمایتهای دولتی، قبول تصدی

مصرح در  شرایط و ضوابط عمومی پیمانشده ذیل عالوه بر 

 ۳/۲/1۳۷8 مورخ 1۰88/1۰۲ -۵۴ /8۴۲بخشنامه شماره 

های سابق پس از تأیید معاونت بودجه و برنامه سازمان

و توسعه  جمهوررییسو نظارت راهبردی  یریزبرنامه

 :باشدمی قابل ارایه جمهوررییسمدیریت و سرمایه انسانی 

https://shenasname.ir/peymankari/639-1088
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 و بانکی تسهیالت اعطای -(1۳8۹ˏ۰۶ˏ۲8الف )اصالحی 

 مقررات و قوانین چارچوب در مناسب شرایط با مالیاتی

 .مربوط

واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ  -ب

 .شارکت با دولتکارشناسی برای م

های قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی ارایه وام -ج

 . از محل وجوه اداره شده

پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به  -د

اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و 

 .های منعقدهبراساس قرارداد

ای قابل هها و واحددر فرآیند واگذاری فعالیت -8ماده 

واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید 

های فنی و خدمت و مشارکت پس از تعیین صالحیت

اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران 

های ی تعاونی ایثارگران، هیأتهاشرکتانقالب اسالمی، 

قانون فهرست های عمومی غیردولتی موضوع امناء، نهاد

 ،-1۳۷۳ مصوب- ها و مؤسسات عمومی غیردولتینهاد

های ها و مؤسسات عام المنفعه و نهادها و دهیاریشهرداری

متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت 

ی تعاونی و سهامی هاشرکتشخص حقوقی از جمله 

ها با دستگاه دولتی مشروط به قطع رابطه استخدامی آن

 .خواهد بود

نان دستگاه اجرایی اولویت واگذاری اماکن با کارک -تبصره

است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا 

 بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار

شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و می

خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند 

مستقیمأ تا پنج سال  و نیروی انسانی را با خرید خدمت

 .حفظ نمایند

در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف  -9ماده 

قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه 

استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق 

احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیالت 

ه مفاد آن به تصویب ویژه با توافق براساس قراردادی ک

رسد، می شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 .برخوردارند

سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط  -تبصره

های دیگر منتقل خواهند دستگاه اجرایی مربوط به واحد

 .شد

به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و  -10ماده 

ظر سه کارشناس رسمی های مشمول واگذاری نساختمان

های توسعه مدیریت و سرمایه دادگستری با تأیید معاونت

و نظارت راهبردی  ریزیبرنامهو  جمهوررییسانسانی 

 .مالک عمل خواهد بود جمهوررییس

تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه  -11ماده 

های واگذار شده حسب تعهد سرانه تأمین خدمات در فعالیت

ضمن رعایت  ،نامهآیین( این ۲ط کارگروه موضوع ماده )توس

 ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت

پذیرد که با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه پس از تأیید می

 جمهوررییسهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت

 مانجا جمهوررییسو نظارت راهبردی  ریزیبرنامهو 

 .پذیردمی

های واگذار شده تغییر کاربری مراکز و واحد -12ماده 

باشد و در موارد استثنا با ذکر دالیل موجه و پس می ممنوع

( و دریافت مابه ۴موضوع ماده )از تصویب در کارگروه 

التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با 

ایی ذی ربط و طی پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجر

 .مراحل تصویب در هیأت وزیران بالمانع خواهد بود

وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران  -13ماده 

 نامهآیینها مسؤول نظارت بر حٌسن اجرای این در استان

ی اجرایی هادستگاهباشند و مکلفند گزارش عملکرد می

های توسعه معاونت استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به

https://shenasname.ir/mohasebat/72-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://shenasname.ir/mohasebat/72-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://shenasname.ir/mohasebat/72-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://shenasname.ir/mohasebat/72-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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و  ریزیبرنامهو  جمهوررییسمدیریت و سرمایه انسانی 

ها ارایه نمایند و این معاونت جمهوررییسنظارت راهبردی 

 .کنندمی بر عملکرد آنان نظارت

به تأیید مقام  1۷/11/1۳88در تاریخ  نامهتصویباین 

 .محترم ریاست جمهوری رسیده است

 جمهوررییس معاون اول -محمدرضا رحیمی

 

 ششم توسعه سالهپنج( قانون برنامه 25بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهآیین

 (یرانوز یئته 9/4/1399هـ مورخ 55283ت/36442شماره  نامهتصویب)

مشترک  یشنهادبه پ ۲۵/۳/1۳۹۹در جلسه  یرانوز هیئت

 یو استخدام یسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ادار

 سالهپنج( قانون برنامه ۲۵تناد بند )الف( ماده )کشور و به اس

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد

شده  یادبند  ییاجرا نامهیین، آ1۳۹۵مصوب - یرانا یاسالم

 :کرد یبتصو یربه شرح ز ار

مشروح  یدر معان یراصطالحات ز نامهآیین یندر ا -1 ماده

 :روندمی مربوط به کار

موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه یهکل :ییرادستگاه اج -1

 یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد سالهپنج( قانون برنامه 1)

 یفوظا یهارا دارعهدهکه  یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ

 .هستند یو خدمات یفرهنگ ی،اجتماع

مورد  یو تخص یخدمات عموم ینتأم :خدمات یدخر -۲

و  یبخش خصوص یتاز ظرف با استفاده ییدستگاه اجرا یازن

 .یتعاون

ی هاشرکتشامل  یاشخاص حقوق :خدمت دهنده -۳

و  یتخصصهای یتصالح یدارا یو تعاون یبخش خصوص

 .یمال

توسط  ییخدمات هر دستگاه اجرا یمتق -2 ماده

کشور  یو استخدام یادار یهاسازمانمتشکل از  یکارگروه

خدمات و با  یهارا ییو برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرا

 :شودمی یینتع یرموارد ز یترعا

 .هر واحد خدمت مشخص انجام شود یبرا یمتق یینتع -1

های ینهاز مجموع هز یدهر واحد خدمت نبا یمتق -۲

 .باشد یشترآن ب یهارا یدستگاه برا

 یو تعاون یخدمات توسط بخش خصوص یهاستاندارد ارا -۳

 .باشد ییدستگاه اجرا ییدمورد تأ

تر و بهتر از خدمت، مناسب یهو سرعت ارا تیفیک -۴

 .باشد ییتوسط دستگاه اجرا شدهیهخدمات ارا

ماده  یمکلفند در اجرا ییاجرا یهادستگاه یهکل -3 ماده

خدمات  یریت( قانون مد۲۴ماده ) ییاجرا نامهیین( آ1)

ک ۴۳۹۰8ت/۲۳1۳۷8شماره  نامهتصویبموضوع  یکشور

 یادار یهاسازمانبا  یضمن هماهنگ ۲1/11/1۳88مورخ 

کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه  یو استخدام

 یرخدمات خود را که متضمن موارد ز گذارینامه واتفاهم

 یادشده یهاسازمان ییدکنند و به تأ یمخواهد بود، تنظ

 :برسانند

 .یخدمات قابل واگذار هاییتو اولو یقمصاد -1

 یمام شده آنها برات یو بها یدحجم خدمات قابل خر -۲

 .دستگاه

 .خدمات یواگذار یبندزمان -۳

 .خدمات یهو ارا یدنحوه نظارت بر تول -۴

 یانسان یرویخدمات بر ساختار و ن یدخر یجو نتا یرتأث -۵

 .دستگاه

 یدهنده، به صورت شفاف و رقابتانتخاب خدمت -4 ماده

و  ییتوسط دستگاه اجرا یعموم یدهمناقصه/ مزا یبا برگزار
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خدمات صورت  یدخر یدر اعالن عموم یرا لحاظ موارد زب

 :پذیردیم

 .یازعنوان، شرح و حجم خدمت مورد ن -1

 .مورد انتظار یجخدمات و نتا یفیتک یهاشاخص -۲

 .یالتو تسه هایتامکانات، حما -۳

 .هایتتعهدات و مسئول یت،صالح -۴

 یناموضوع  یارتوانند اختمی ییاجرای هادستگاه -1 تبصره

 یضمراکز وابسته خود تفو یا یاستان یماده را به واحدها

 .کنند

 ،ایمنطقهجهت رونق و توسعه متوازن  -۲ تبصره

محل  یاییدر گستره جغراف یحاًترج ییاجرا یهادستگاه

 .کنندمی خدمات اقدام یدخدمت خود نسبت به خر

 یبهره ور یو ارتقا یساز ینهبه یدر راستا -5 ماده

های بخش یتخدمات و توسعه ظرف یدخر یقراردادها

نسبت به  توانندیم ییاجرا یهادستگاه ی،و تعاون یخصوص

و  ینقوان یتسال با رعا یکاز  یشب یانعقاد قراردادها

 .دهنده اقدام کنندمقررات مربوط با خدمت

 یاتیعمل یواحدها یانسان یرویدر خصوص ن -6 ماده

 یدخر یقآنها از طرکه خدمات  ییهافعالیت یموجود برا

( قانون ۲1موضوع ماده ) یسازوکارها شود،یخدمت انجام م

 هاینامهیینو آ -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

 .مربوط اعمال خواهد شد

ساختار  یاتی،و توسعه هر گونه واحد عمل یجادا -7 ماده

که خدمات  ییهافعالیت یبرا یدو استخدام جد یسازمان

 شود،یم ینتأم یو تعاون یخصوصبخش  یقآنها از طر

کشور موظف  یو استخدام یممنوع است و سازمان ادار

 یساختار سازمان یی،اجرا یهادستگاه یاست با همکار

خدمات انجام  یدخر یقآنها از طر ظایفرا که و ییواحدها

 .کند ینیبازب شود،یم

 یبرا یباور سازمان یجادو ا یسازبه منظور فرهنگ -8 ماده

و  یسازمان ادار یی،اجرا یهادستگاهخدمات  یسپاربرون

الزم را در  یآموزش یهاکشور مکلف است دوره یاستخدام

 بینییشپ ییاجرا یهادستگاه یآموزش یهاسرفصل دوره

 .کند

کشور مکلف است  یو استخدام یسازمان ادار -9 ماده

را  مهناآیین ینمفاد ا یدر اجرا ییاجرا یهادستگاهعملکرد 

منظور  هادستگاهعملکرد ساالنه  یابیارز یهادر شاخص

 .کند

در  یاستان ییاجرا یهادستگاهعملکرد  یابیارز -1 تبصره

و  یریتبر عهده سازمان مد نامهیینآ ینمفاد ا یاجرا

 .ها استاستان ریزیبرنامه

خدمات  یواگذار یابیارز یهاشاخص یینتع -۲ تبصره

و نظارت  ییدستگاه اجرا یشنهادبه پ امهنیینآ ینموضوع ا

بر  یمل ییاجرا یهادستگاهمذکور در  یهابر تحقق شاخص

و  یبرنامه و بودجه کشور و ادار یهاسازمانعهده 

 .کشور است یاستخدام

سازمان برنامه و بودجه کشور در  -)اصالحی( 10 ماده

سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه 

در  ییاجرا یهادستگاه یازاعتبارات مورد ن ی،نواتبودجه س

اعتبارات دستگاه  ییجارا از محل جابه نامهیینآ ینا یاجرا

 یحهاعتبارات الزم در ال بینییشپ یقو در صورت لزوم از طر

موضوع  ینامه واگذارطبق تفاهم هادستگاه نواتیبودجه س

 بینییشپ یرتبر اساس گزارش نظا نامهآیین ین( ا۳ماده )

اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان  یصتخص. کندیم

( ۳۰مقرر در ماده ) یباتترت یتبا رعا برنامه و بودجه کشور

و پس از  -1۳۵1مصوب - قانون برنامه و بودجه کشور

 ییاقدامات توسط دستگاه اجرا یشرفتگزارش پ یافتدر

 .انجام خواهد شد

( قانون ۲۵ماده )« الف»بند  ییاجرا نامهییناصالح آ. ک.ر 

 برنامه ششم

https://shenasname.ir/sakhtar/7311-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85
https://shenasname.ir/sakhtar/7311-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85
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 یریجهانگ اسحاق
 

  مردم حقوق -سوم فصلمقررات مربوط به 

 (25مقررات ماده )

 نظام کارگزاران ایحرفه اخالق و اداری و اخالقی منشور

 (وزیران هیئت 5/2/1400 مورخ هـ52612ت/11411 شماره نامهتصویب)

 سازمان پیشنهاد به 1/۲/1۴۰۰ جلسه در وزیران هیئت

( ۲۵) ماده( 1) تبصره استناد به و کشور استخدامی و اداری

 منشور ،-1۳8۶ مصوب- کشوری دماتخ مدیریت قانون

 شرح به را نظام کارگزاران ایحرفه اخالق و اداری و اخالقی

 :کرد تصویب زیر

 معانی در زیر اصطالحات ،نامهتصویب این در -1 ماده

 :رودمی کار به مربوط مشروح

 قانون( ۵) ماده موضوع یهادستگاه :اجرایی یهادستگاه -1

 .کشوری تخدما مدیریت

 قانون( ۷1) ماده موضوع مقامات تمامی :نظام کارگزاران -۲

 مشغول کارکنان و مدیران کشوری، خدمات مدیریت

 .اجرایی یهادستگاه در خدمت

 ایحرفه اخالق و اداری و اخالقی منشور :منشور -۳

 .نظام کارگزاران

 .نظام کارگزاران سوگندنامه :سوگندنامه -۴

 چهارچوب در مکلفند اجرایی یهادستگاه کلیه -2 ماده

 رفتار آیین خود،های مأموریت با متناسب منشور این

 .نمایند تدوین را خود کارکنان اخالقی و ایحرفه

 استخدام در مکلفند اجرایی یهادستگاه کلیه -3 ماده

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

 امضای و سوگند ادای برای الزم تمهیدات افراد، کار به

 فراهم را آنان توسط اخالقی و ایحرفه رفتار آیین و منشور

 پرونده در را امضاشده منشور و سوگندنامه و کرده

 .نمایند نگهداری آنان کارگزینی

 خدمت، به ورود بدو در موظفند نظام کارگزاران -4 ماده

 .نمایند امضاء و کرده ادا را زیر سوگند

 قانون( 1۳) اصل در مصرح دینی هایاقلیت پیروان -تبصره

 نام ذکر با را سوگندنامه ایران، اسالمی جمهوری اساسی

 آنان توسط امضاشده متن و کرده قرائت خود آسمای کتاب

 :بود خواهد خودشان آسمانی کتاب نام ذکر با

 "سوگندنامه"

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 جمهوری نظام کارگزاران از یکی عنوان به که اکنون

 و اسالمی عزیز میهن به خدمتگزاری افتخار ایرانی، اسالمی

 مجید قرآن برابر در است، شده فراهم من برای هموطنانم

 تمام راسخ عزمی با که کنممی یاد سوگند متعال خداوند به

 هایمسئولیت و شغلی وظایف انجام برای را خود تالش

 ایحرفه اخالق بر حاک اصول چهارچوب در قانونی

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

 و اخالقی و ایحرفه رفتار آیین و حاکم مقررات و قوانین

 هیچ از و باشم پایبند خود متبوع دستگاه سازمانی فرهنگ

 انقالب بلند هایآرمان سمت به حرکت جهت در کوششی

 خود متبوع سازمان و اریاد نظام اعتالی و توسعه و اسالمی

 .نورزم دریغ مردم به خدمت و
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 :است زیر شرح به منشور بر حاکم اصول -5 ماده

 دینی، شعایر و شئونات به عملی توجه الهی، تقوای -1

 .اجتماعی و فرد اخالق تهذیب

 .اداری مناسبات در قانون حاکمیت -۲

 حقوق از صیانت و انسانی شرافت و کرامت رعایت -۳

 .نشهروندا

 .ناروا تبعیض عدم و محوری عدالت -۴

 .گروهی و فردی انضباط و کاری نظم -۵

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

 .شغلی موقعیت از سوءاستفاده

 متناسب پاسخگویی و پذیری مسئولیت کاری، وجدان -۷

 .اختیارات و وظایف با

 و منابع از بهینه استفاده و جویی صرفه داری، امانت -8

 .آنها نگهداری در اهتمام و المال بیت

 و سازمانهای مأموریت و اهداف به وفاداری و تعهد -۹

 .سازمانی اسرار حفظ

 و تخصصی علمی، توان مستمر ارتقای و انتقادپذیری -1۰

 .مهارتی

 و تبادل تولید، برای همکاران با اندیشیهم و همکاری -11

 .سازمانی بلوغ به رسیدن فهد با تجربیات و دانش انتقال

 و فردی وریبهره مستمر بهبود و ابتکار خالقیت، -1۲

 .سازمانی

 .گفتار و رفتار در اعتدال و بردباری خردمندی، -1۳

 محیط در شادابی و خلقی خوش نزاکت، آراستگی، -1۴

 .کار

 انتصابات در تخصص و تعهد به توجه ساالری، شایسته -1۵

 .پروری جانشین و

 تعارض عدم و موضوعات به رسیدگی در طرفیبی -1۶

 .رجوع ارباب و کارمند بین منافع

 :است زیر شرح به نظام کارگزاران تعهدات و مفاد -6 ماده

 :سازمانی و شغلی هایمسئولیت و وظایف انجام -1

 حضور و هافعالیت انجام در انضباط و نظم رعایت به -الف

 .نمایم توجه سازمان در موقع به

 داشته جدیت و پشتکار هامسئولیت و وظایف انجام در -ب

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

ی هافعالیت زمینه در را خود دانش تا نمایم سعی -پ

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

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

 اجرایی برای و شده قایل ارزش جدید افکار و هایدها به -ت

 نظام و متبوع اجرایی دستگاه در منطقی شکل به آنها کردن

 .کنم تالش اداری

 از استفاده با سازمان و خود وریبهره افزایش برای -ث

 خود فعالیت حیطه در دیگران تجارب و علمیهای روش

 .کنم تالش

 حفاظت اداری نظام یهایهسرما و تجهیزات امکانات، از -ج

 .بکوشم آنها از مطلوب و مؤثر استفاده در و نموده

 قبیل از مناسبات و روابط تعامالت، و هافعالیت انجام در -چ

 آمیزتبعیض رویکرد و مذهبی نژادی، قومی، خویشاوندی،

 .ندهم تأثیر خود اقدامات و تصمیمات در را جنسیتی

 را دیگران سازنده انتقادات و داشته انتقادپذیری روحیه -ح

 یمهافعالیت و خود بهبود و اصالح برای فرصتی عنوان به

 .بدانم

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

 .دهم انجام مردم به خدمت راه در احسن

 :همکاران و رجوع ارباب با برخورد و رفتار -۲
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 برای نعمت ولی و قحذی عنوان به شهروندان و مردم -الف

 و مناسب ارتباط ایجاد با کنممی تالش. هستند اداری نظام

 نظام و اجرایی دستگاه از مثبت تصویری بهتر، خدمت ارایه

 .کنم ایجاد آنان ذهن در اداری

 چهارچوب در و عادالنه صورت به کنندگانمراجعه به -ب

 .دهم ارایه خدمت ضوابط، و مقررات قوانین،

 هایراهنمایی و اظالعات شغلی، وظایف محدوده در -پ

 خدمات زمینه در و دهم ارایه رجوع ارباب به مناسب الزم

 .نمایم سازیشفاف متبوع، دستگاه

 چهارچوب در را رجوع ارباب قانونی هایهخواست -ت

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

 .دهم رایها آنان به اضافی هزینه تحمیل و اداری

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

 .باشم روگشاده آنان با

 و شهروندان بازخوردهای و پیشنهادها نظرات، به -ج

 بهبود برای بهاگران منبعی عنوان به کنندگانمراجعه

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

 .کنم توجه آنها

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

 پاسخگویی رجوع، ارباب تکریم فرهنگ تا کنممی سعی -ح

 ارزش یک به مراجعان و مردم مشکالت از گشاییگره و

 .شود تبدیل اداری نظام در حاکم

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

 .باشم پذیر مشارکت و جو مشارکت گروهی یهافعالیت

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

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

 .دهم اشاغه همکاران

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

 آنان هایتوانمندی ارتقای در و داده قرار همکاران اختیار

 .باشم کوشا

 تالش همکاران شغلی مشکالت حل در ممکن دح تا -ر

 رجوع ارباب و آنان خصوصی زندگی در تجسس از و نمایم

 .نمایم پرهیز

 مورخ ک۴۳۹1۴ت/۲۳1۴۳۰ شماره نامهتصویب -7 ماده

 .شودمی لغو ۲1/11/1۳88

جمهوریسری اول معاون -جهانگیری اسحاق

 

 کشور ییاجرا یهادستگاهنظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در 

 (یادار یعال یشورا 14/6/1397مورخ  302550شماره  نامهتصویب)

 ینهادها ی،دولت یهاشرکتها، مؤسسات و وزارتخانه تمامی

که به  ییهادستگاه یرو سا هایاستاندار یردولتی،غ یعموم

 کنندیاستفاده م یجه عموماز بود ینحو

جلسه مورخ  ینو هشتاد و دوم یکصددر  یادار یعال شورای

 یو استخدام یسازمان ادار یشنهادبنا به پ ۳۰/۵/1۳۹۷

 یریتقانون مد(11۵ماده ) 11و  8 یکشور، به استناد بندها

 ۲۶و  ۲1، ۲۰، 1 یبندها یو در اجرا یخدمات کشور

مقام معظم  یاز سو یابالغ ینظام ادار یکل یهاسیاست

، ۲۵حقوق مردم مندرج در فصل سوم )مواد  فظح ی،رهبر

 یخدمات کشور یریتقانون مد ۹۰و ماده ( ۲8و  ۲۷، ۲۶

)موضوع  یکردن نقشه راه اصالح نظام ادار یاتیو عمل

 ۲۰/1/1۳۹۲ یختار ۵۶۰/۹۳/۲۰۶شماره  نامهتصویب

توسعه فرهنگ  یریتنامه مدنظام»(، یادار یعال یشورا

)ممهور  یوسترا به شرح پ ییاجرا یهادستگاهدر  «یزمانسا

 .نمود یب( تصویادار یعال یشورا یرخانهبه مهر دب
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و از  یبتبصره تصو 1۲ماده و  1۴فصل،  ۴نامه در نظام این

 .باشدیاالجرا مابالغ الزم یختار

 و اختصارات یفتعار -اول فصل

مصوبه به  ینو اختصارات به کار رفته در ا یفتعار -1 ماده

 :است یرشرح ز

 .کشور یو استخدام یسازمان ادار :سازمان -1

فرهنگ  یو ارتقا یراهبر یستاد مرکز :یستاد مرکز -۲

 کشور یو استخدام یمستقر در سازمان ادار یسازمان

 .باشدمی

مشمول نظام نامه ی هادستگاه یتمام :ییدستگاه اجرا -۳

 .1۳ذکر شده در ماده 

مرتبط با اخالق  یارهایشامل مع :یمومع یارهایمع -۴

ی هادستگاهاست که در تمام  یو فرهنگ سازمانای حرفه

و  ینبه صورت مشترک مصداق داشته و از قوان ییاجرا

 ۲و  1شماره های یوستمقررات مرتبط استخراج و در پ

 .نظام نامه درج شده است

مرتبط  یعملکرد یژهو یارهایمع :یاختصاص یارهایمع -۵

از  یکاست که در هر  یو فرهنگ سازمانای ا اخالق حرفهب

به صورت مجزا مصداق داشته و  ییاجرای هادستگاه

از  یکهر  یتخصص یفو وظاها یتمتناسب با مأمور

 .شودمی احصا هادستگاه

 یندی،اقدمات فرآ یتمام یرندهدربرگ :ییعوامل محتوا -۶

 یحصح یه اجرااست ک یانسان یرویو ن یساختار یی،اجرا

 یفرهنگ سازمان یساز ینهکننده نهاد ینانها تضم یقو دق

 یبخش دولت یریتیو مد یدر نظام ادار یمطلوب عملکرد

 .باشدمی ییاجرای هادستگاهو 

اقدامات  یتمام یرندهدربرگ :و نمادها یعوامل ظاهر -۷

است که  یانسان یرویو ن یساختار یی،اجرا یندی،فرآ

 یساز ینهکننده نهاد ینآنها تضم یقو دق یحصح یاجرا

و  یمطلوب در نظام ادار یفرهنگ سازمان یظاهر ینمادها

 .باشدمی ییاجرای هادستگاهو  یبخش دولت یریتیمد

 ییعوامل محتوا یساز ینهاجراء و نهاد -دوم فصل

 یفرهنگ سازمان

 یوستذکر شده در قالب جداول پ یرهایمتغ -2 ماده

و  یفرد ییه به عنوان رفتارهامصوب ینا ۲و  1شماره 

 ی( مرتبط با فرهنگ سازمانیعموم یارهای)مع یسازمان

مشمول موظفند ضمن اهتمام ی هادستگاهشده و  یتلق

 ینهنهاد یساز و کار الزم براها، نمودن آن یاتیبه عمل یجد

 .یندرا فراهم نما دستگاهآنها در  یساز

 یمنظور اجرا موظفند به ییاجرای هادستگاه -3 ماده

 یفرهنگ سازمان یساز ینهو نهاد ییعوامل محتوا یحصح

 :را انجام دهند یراقدامات ز یمطلوب عملکرد

منطبق با فرهنگ  یانسان یرویبه منظور جذب ن -1

فصل  ی،نظام ادار یکلی هاسیاستمطلوب که در  یسازمان

مشخص  یخدمات کشور یریتقانون مد( ۹۰سوم و ماده )

قابل سنجش در مرحله قبل  یعموم هاییارشده است، مع

مد نظر قرار  یانسان یرویاز استخدام را به هنگام جذب ن

 یمراتب را در آزمون استخدام آنها،سنجش  یداده و برا

 .( دستگاه لحاظ کنندیو مصاحبه فرد ی)آزمون کتب

بند، سازمان  یننمودن مفاد ا یاتیبه منظور عمل -1 تبصره

)جذب و  یر مقررات استخدامالزم د ییراتموظف است تغ

 یدابالغ نما ییاجرای هادستگاه( را اعمال و به تمام ینشگز

 یازمندآنها ن ییراتکه تغ یو مقررات ینو در خصوص قوان

 هو ب یهته یاصالح یشنهاداست، پ یمراجع فرادست یبتصو

 .یدارائه نما یبمراحل تصو یط یبرا یصالحمراجع ذ

مکلف است با  یدولت تیریمرکز آموزش مد -۲ تبصره

 یو آموزش یعلم یمحتوا یهسازمان نسبت به ته یهمکار

بر اساس  یاز،مورد نهای آموزش یرترفراگهای و روش

رسد، اقدام می یستاد مرکز ییدکه به تأ یعموم یارهایمع

 یاز منابع اصل یکیبه عنوان  یدشده با یهته یمحتوا. یدنما
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و  یران)اعم از مدخدمت کارکنان  ینبدو و حهای آموزش

 .یردکارمندان( مورد استفاده قرار گ

 یفرد یرفتارها یبه ارتقا یژهبه منظور توجه و -۲

 یو رفتارها( 1شماره  یوستپ یرفتار یعموم یارهای)مع

، (۲شماره  یوستپ یشغل یعموم  یارهای)مع یسازمان

 یآموزشهای دوره یو برگزار یطراح یالزم برا ریزیبرنامه

جداول  یرهایتلف با در نظر گرفتن متغدر سطوح مخ

 .مذکور، انجام دهند

متناسب با  یفرهنگ سازمان یاختصاص یارهایمع -۳

 یشورا ییدو پس از تأ یینخود را تعهای یتو مأمور یفوظا

و  یآموزشهای در قالب دوره یریتتوسعه مد یراهبر

آن را در ارتقاء و  یجو نتا یندنما یساز یعموم یهی،توج

 .به مشاغل مالک عمل قرار دهندانتصاب 

نسخه از  یکموظفند  ییاجرای هادستگاه -تبصره

تجارب و فراهم  یجمع بند یشده را برا ینتدو یارهایمع

 .یندشدن امکان نظارت به سازمان ارسال نما

 ینهموظفند به منظور نهاد ییاجرای هادستگاه -4 ماده

مطلوب،  یفرهنگ سازمان ییآثار عوامل محتوا یساز

 :را انجام دهند یراقدامات ز

و  یعموم یرفتارها یساز ینهو نهاد یتبه منظور رعا -1

کارمندان، ضمن  ین( در بیعموم یارهای)مع یسازمان

و مقررات مرتبط با  ینقوان یادآوریآموزش و  ،رسانیاطالع

کارمندان را در  یهو تنب یقمذکور، ساز و کار تشو یرهایمتغ

در  ییدو پس از تأ یهقررات مربوط تهو م ینچارچوب قوان

 .یندنما یاتیدستگاه عمل یریتتوسعه مد یراهبر شورای

مسائل  یتوانند، ضمن بررسمی ییاجرای هادستگاه -تبصره

در ستاد و  یعموم یارهایو مشکالت مربوط به مع

خود را به صورت  یشنهادهایوابسته به خود، پی هاسازمان

و  1جداول  یارهایتن در قالب معدر نظر گرف یبرا یانهسال

 .یندبه سازمان ارسال نما ۲

نسبت به  ی،و اختصاص یعموم یارهایبر اساس مع -۲

 ی،کارمندان )اعم از رسم یتمام یانهعملکرد سال یابیارز

 یآن را در تمام یج( اقدام نموده و نتا...و یقرارداد یمانی،پ

تصاب و ان یشغل یارتقا یت،وضع یلتبد ی،مراحل استخدام

 .عمل قررا دهند یمبنا یو سرپرست یریتیمدهای به پست

 یارهایعملکرد مع یابیارز ینددستورالعمل فرا -تبصره

 یابیآن در ارز نتایج از استفاده نحوه  و یو اختصاص یعموم

 .گرددمی ساالنه، توسط سازمان ابالغ

و  یعوامل ظاهر یساز ینهاجرا و نهاد -سوم فصل

 ینفرهنگ سازما ینمادها

مشمول مصوبه، موظفند به  ییاجرای هادستگاه -5 ماده

فرهنگ  یظاهرهای نمادها و جنبه یساز ینهمنظور نهاد

 :را انجام دهند یراقدامات ز یسازمان

 یتمام یبرا یگفتار ی،رفتار یاستانداردها یینتع -1

 /کنندگان  با مراجعه یمکه مستق یمشاغل یژهمشاغل به و

 یاننگهبان، متصد قبیل؛ از هستند، ارتباط در شهروندان

دفاتر، مسئوالن روابط  ینارائه خدمات، مسئولهای باجه

 .در سطوح مختلف یرانو مد یعموم

فوق با در نظر گرفتن مفاد  یاستانداردها -تبصره

مواد  یژه)به و یدر نظام ادار یحقوق شهروند نامهتصویب

، ۲8/1۲/1۳۹۵مورخ  11۲۷1۲8به شماره ( 11و  ۷، ۳

، (۹۰، )(8۷، )(8۶، )(8۴مواد ) ییاجرا نامهآیین( ۴ماده )

به شماره  یخدمات کشور یریتقانون مد( ۹۲و )( ۹1)

مردم و  یم، طرح تکر8/۴/1۳8۹ رخمو ۷۷۶8۳/۴۴۷۷۰

به شماره  یارباب رجوع در نظام ادار یتجلب رضا

و مقررات  ینقوان یرو سا 1۰/۲/1۳81ط مورخ .18۵۴۰/1۳

 یاتیو عمل یمتنظ ییاجرای هاگاهدستمرتبط، توسط 

جمع  ینسخه از استانداردها، برا یکاست  یضرور. شودمی

به سازمان  یگزارش و انتشار عموم یهتجارب، ته یبند

 .ارسال گردد
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و  یادارهای یتفعال یتمام یاستانداردها یینتع -۲

از  یو مال یانضباط ادار یتو تقو یجاددر چهت ا یانیپشت

 ی،در جلسات در سطوح مختلف سازمان ایییرنحوه پذ :یلقب

 یزاتاز تجه یبهره برارها، فضاها و ساختمان ینگهدار

امکانات  یصو تخص ینگهدار ید،خر یه،نقل یلو وسا یادار

 یبرگزار ی،متناسب با سطح سازمان یفانجام وظا یلو وسا

و  یمراسم فرهنگ ی،و ادار یعلمهای و نشست هاهمایش

 .یمناسبت

 ینهموظفند به منظور نهاد ییاجرای هادستگاه -6 ماده

و تنظم  یهنسبت به ته ی،و مال ینظم و انضباط ادار یساز

و مقررات مرتبط  ینمربوط به قوان ییاجراهای دستورالعمل

مقررات ورود و خروج،  یر؛نظ یو مال یادار یبا نظم بخش

 ی،حقوق شهروند یتو رعا ییآموزش، پاسخگو ی،مرخص

و اموال و  یهاز ابن یاصول یبرداربهرهو  نگهداریحفظ، 

 یو استانداردها یاخالق ینمواز یتو رعا یسازمان یزاتتجه

و  یقیتشو یو پوشش مناسب به همراه سازو کارها یظاهر

 یشورا یبو مقررات پس از تصو ینمستخرج از قوان یهیتنب

 .یددستگاه اقدام نما یریتتوسعه مد یراهبر

 ینا ییاجرا یجموظفند نتا ییاجرای هادستگاه -7 ماده

 یمشخص و به صورت ادوار یستفصل را در قالب چک ل

 یآن را مبنا یجقرار داده و نتا یابیچهارماهه مورد ارز

 .کارکنان قرار دهند یهو تنب یقتشو

 یهو تنب یقتشو یندمذکور، نحوه و فرآ یستچک ل -تبصره

 تگاهدس یریتتوسعه مد یراهبر یشورا ییدکارکنان به تأ

 .رسدمی

 ارکان -فصل چهارم

 یدر نظام ادار یفرهنگ سازمان یارتقا یراهبر -8 ماده

و  یمستقر در سازمان ادار یکشور در قالب ستاد مرکز

 یربه شرح ز یتکشور با ترکب اعضاء و مأمور یاستخدام

 :انجام خواهد شد

 :اعضاء یبترک -1

 ستاد ییسر :کشور یو استخدام یسازمان ادار رییس

 :کشور یو استخدام یسازمان ادار یادار ینوساز اونمع

 ییسر یبنا

 یماسال یجمهور یماینفر از معاونان سازمان صدا و س یک

 سازمان مذکور ییسبه انتخاب ر یرانا

 یدولت یریتمرکز آموزش مد رییس

کشور، علوم،  ی؛از وزارتخانه ها یکنفر از معاونان هر  یک

بهداشت،  ی،اسالم فرهنگ و ارشاد ی،و فنآور یقاتتحق

و پرورش به انتخاب  آموزش و یدرمان و آموزش پزشک

 دوره دو ساله یبرا یربطذ یوزرا

 یو فرهنگ سازمان یریتنفر صاحب نظر در مسائل مد دو

 دوره دو ساله یستاد برا ییسبه انتخاب ر

 یعملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمان یریتامور مد رییس

 ستاد یرضو و دبکشور ع یو استخدام یسازمان ادار

 :یاصلهای یتمأمور -۲

ها یتو فعالها برنامهها، یتاولوها، ضرورت یینو تع یبررس -

 یو اختصاص یعموم یدر خصوص فرهنگ سازمان

ارتقاء  یجاد،ا ینهالزم در زمی هاسیاست یینو تع یبررس -

جهت ارائه  یدر نظام ادار ینفرهنگ سازما یساز ینهو نهاد

 یادار یعال یبه دولت و شورا

در  یهو وحدت رو یهماهنگ یجادبه منظور ا یماتخاذ تصم -

بهبود  ینهدر زم ییاجرای هادستگاههای یتو فعالها برنامه

 یعموم یفرهنگ سازمان

ها جلب مشارکت یالزم برای هاسیاست یینو تع یبررس -

از  یمردم در توسعه فرهنگ سازمان یافتهو نظارت سازمان 

 مردم نهادی هاتشکل یقطر

 یتبهبود وضع یبرا یژهو یراهبردهای طرح یبتصو -

 یدر نظام ادار یفرهنگ سازمان
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 یفرهنگ سازمان یتگزارش ساالنه وضع ییدو تأ یبررس -

 .یربطکشور، قبل از انتشار و ارائه به مراجع ذ یدر نظام ادار

 یبا همکار یو فنآور یقاتوزارت علوم، تحق -9 ماده

الزم جهت سوق دادن های مشوقو  ینهسازمان، زم

ارشد، به سمت  یو کارشناس یمقاطع دکترهای رساله

 یممطولب ترس یفرهنگ سازمان یمطالعات مرتبط با ارتقا

 .یندنمامی نظام نامه را فراهم ینشده در ا

های یتسازمان مکلف است با استفاده از ظرف -10 ماده

ز مراک یرو سا یدولت یتموجود در مرکز آموزش مدر

ها، نشست یمجاز نسبت برگزار یو پژوهش یآموزش

فرهنگ  یژهوی هاهمایشو  ینارهاسم ی،آموزشی هاکارگاه

به  یریتیو مد یبا در نظر گرفتن سطوح سازمان یسازمان

مشخص اقدام نموده و ضمن  یبند مانو با ز یصورت ادوار

و  یفاتآنها نسبت به انتشار دستاوردها، تأل یمستندساز

 .یداقدام نما یجیو ترو یعلم هایبولتن

های یتفعال یتمام یدولت یریتمرکز آموزش مد -1 تبصره

شده در قالب مفاد  یدتول یو بصر یسمع یجیو ترو یآموزش

 یرنماهنگ و سا یلم،و در قالب ف یصماده را تلخ ینا

 ییاجرای هادستگاهاستفاده  یو برا یمممکن تنظهای روش

صدا و  یژهبه و یو اجتماع یجمعهای و پخش در رسانه

 .کندمی آماده یرانا یاسالم مهوریج یمایس

های یتتواند حسب مورد از ظرفمی سازمان -۲ تبصره

 یعمومی هاسازمانو ای حرفههای موجود در تشکل

در  یفرهنگ سازمان یساز ینهدر نهاد یردولتیغ

 .یداستفاده نما ییاجرای هادستگاه

 ی،و فنآور یقاتعلوم، تحق ؛یوزارتخانه ها -11 ماده

بهداشت، درمان  ی،آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالم

مرتبط،  ییاجرای هادستگاه یرو سا یو آموزش پزشک

و  یجالزم با سازمان را به منظور ترو یموظفند همکار

به  یفرهنگ سازمان مطلوب در نظام ادار یساز ینهنهاد

 .عمل آورند

 یفرهنگ سازمان یساز ینههادن یج،ترو یفهوظ -تبصره

نظام نامه در  ینمطلوب و نظارت بر تحقق اهداف ا

توسعه  یراهبر یاستان بر عهده شورا ییاجرای هادستگاه

الزم را  یادواری هاگزارششورا  یناستان بوده و ا یریتمد

 کشور ارائه یو استخدام یبه استاندار و سازمان ادار

 .یدنمامی

 ینمشمول ای هادستگاه یقتشوبه منظور  -12 ماده

مطلوب، سازمان  یفرهنگ سازمان یساز ینهمصوبه و نهاد

 "یفرهنگ سازمان یمل یزهجا" یو اجرا یاقدام به طراح

 .خواهد نمود

عملکرد و  یابیارز یو چگونگ یندنحوه، فرآ -1 تبصره

ماه پس  ۶در سطوح مختلف، حداکثر تا  هادستگاهانتخاب 

 ییدو پس از تأ یمصوبه توسط سازمان تنظم یناز ابالغ ا

 .شودمی ابالغ یستاد مرکز

 یو ارتقا یشرفتپ یزانسازمان موظف است م -۲ تبصره

و  یریمشمول را اندازه گی هادستگاهفرهنگ سازمان در 

 یأتو ه یادار یعال یبه شورا یانهآن را به صورت سال یجنتا

 یرت عمومبه صو یگزارش نموده و به نحو مقتض یرانوز

 .منتشر کند

موضوع بند )ب( ماده  ییاجرای هادستگاه یتمام -13 ماده

و  1۳8۳مناقصات مصوب سال  یقانون برگزار( 1)

 ییدستگا ها یرسا یزآن و ن یلموضوع تبصره ذی هادستگاه

کنند، می دولت استفاده یاز بودجه عموم یکه به نحو

 ییامه دستگاه اجرانظام ن ینمصوبه بوده و در ا ینمشمول ا

 .شوندمی یدهنام

مسئول  یی،اجرای هادستگاهمقام  ینباالتر -14 ماده

 ینا یو حسن اجرا یفرهنگ سازمان یو ارتقا یراهبر

 یرخانهآن توسط دب یمصوبه بوده و گزارش نحوه اجرا

 .گرددمی به شورا ارائه یادار یعال یشورا

 جمهورییسر -یروحان حسن



 یرفتار یعموم یارهایمع -1شماره  پیوست

 
 

 یشغل یعموم یارهایمع -2شماره  پیوست
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 (26مقررات ماده )

 یدر نظام ادار یحقوق شهروند

(یادار یعال یشورا 28/12/1395مورخ  1127128شماره  نامهتصویب)

جلسه  نیو هفتاد و هشتم کصدیدر  یادار یعال یشورا

 یاستخدام و یسازمان ادار شنهادیبه پ ۹/11/1۳۹۵مورخ 

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

 ،یسطح حقوق شهروند یکارآمد، با هدف بهبود و ارتقا

در  لیشده، تسه جادیا یهاتیشهروندان از ظرف یمندبهره

فصل سوم  ،ینظام ادار یکل یهاسیاستتحقق اهداف 

برنامه »بخش هفتم از  ،یخدمات کشور تیریقانون مد

 أتیه ۲8/1۰/1۳۹۳مصوب  «یمع اصالح نظام ادارجا

ابالغ شده  ،«یمنشور حقوق شهروند» نیو همچن رانیوز

 «یدر نظام ادار یحقوق شهروند»، ۲۹/۹/1۳۹۵ خیدر تار

 یعال یشورا رخانهیمهر دب ه)ممهور ب وستیرا به شرح پ

 .نمود بی( تصویادار

ء االجرامالزابالغ،  خیو از تار نیماده تدو 1۹مصوبه در  نیا

 .باشدمی

 یاصول و مبان :اول فصل

 یدر نظام ادار یحقوق شهروند یاصول و مبان -1 ماده

 :عبارتند از یمنبعث از منشور حقوق شهروند
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 ،یکارآمد ،یقانون مدار  هیامور کشور بر پا ستهیاداره شا -1

 نیعدالت و انصاف توسط همه مسئول ت،یشفاف ،ییپاسخگو

 .است یالزام ییاجرا یاهدستگاهو کارکنان 

 یبر اصل ب یمردم مبتن یقانون و انجام امور ادار تیرعا -۲

 ای ییمنفعت جو ،یداور شیاز هرگونه پ زیو پره یطرف

 یهاشیبدون در نظرگرفتن گرا یشخص یغرض ورز

 نیتوسط همه مسئول ،یشاوندیو رابطه خو یقوم ،یاسیس

 .است یامالز ییاجرا یهادستگاهو کارکنان 

شهروندان به  ضیسهل و بدون تبع یامکان دسترس -۳

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

 ینهادها ماتیکه، تصم یشهروندان یآزادانه برا یدادخواه

 .و مقررات بدانند نیکارکنان را خالف قوان ایو  یادار

همه  یو اقدامات ادار ماتیتصم رسانیاطالعالزام به  -۴

حقوق  یکه به نوع ،ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  نیمسئول

 .دهندیقرار م ریو منافع مشروع شهروندان را تحت تأث

و کارکنان  رانیمستمر شهروندان به مد یامکان دسترس -۵

 یهاییو ارائه راهنما ییپاسخگو یبرا ییاجرا یهادستگاه

 .محوله فیالزم در چارچوب وظا

 بندیطبقهریالزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غ -۶

 .ییاجرا یهادستگاهشهروندان توسط  ازیشده و مورد ن

خود که  یشهروندان به اطالعات شخص یامکان دسترس -۷

 یتوسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عموم

و اجتناب از ارائه اطالعات  شودیم یو نگهدار یجمع آور

بدون وجود قانون الزام آور  گران،یشهروندان به د یخصوص

 .خود فرد تیرضا ای

 یایشهروندان از مزا زیآم ضیرتبعیغ یریامکان بهره گ -8

 یهافرصت ،یکیو خدمات الکترون کیدولت الکترون

 .یکاربران در نظام ادار یو توانمندساز یآموزش

شهروندان از  یریبهره گ یقانون نهیفراهم کردن زم -۹

برابر زنان و  یایمناسب و حقوق و مزا یشغل یهارصتف

 قهیسل یکردهایو اجتناب از رو کسانیمردان در قبال کار 

 یخصوص میناقض حر یهاو روش زیآم ضیتبع ،یجناح ،یا

 .نشیجذب و گز ندیدر فرآ

 یدر نظام ادار یحقوق شهروند قیمصاد -دوم فصل

عبارتند  یدر نظام ادار یحقوق شهروند قیمصاد -2 ماده

 :از

و رفتار محترمانه و  یاز کرامت انسان یحق برخوردار -1

 یاسالم

 و مقررات نیقوان طرفانهیاز اِعمال ب یحق برخوردار -۲

و  ندهایها، فرآدر نظام ضیحق مصون بودن از تبع -۳

 یادار ماتیتصم

 یبه خدمات ادار عیآسان و سر یحق دسترس -۴

 افرادهمه  یخصوص میحر تیحق حفظ و رعا -۵

و  یادار یندهایو فرآ ماتیبه موقع از تصم یحق آگاه -۶

 ازیبه اطالعات مورد ن یدسترس

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

 یادار یندهایفرآ

ها، در توافق زیحق مصون بودن از شروط اجحاف آم -8

 یادار یمعامالت و قراردادها

از  عیکامل و سر یخوردارحق اشخاص توانخواه در بر -۹

 یخاص قانون ازاتیامت

و  اتیبه موقع و منصفانه به شکا یدگیحق رس -1۰

 اعتراضات

 ریتقص ایحق جبران خسارات وارده در اثر قصور  -11

 هاو کارکنان آن یاجرائ یهادستگاه

 ییاجرا یهادستگاهکارکنان و  فیتکال -سوم فصل

 یدر نظام ادار ینسبت به حقوق شهروند

و رفتار  یاز کرامت انسان یحق برخوردار -3 ماده

 یمحترمانه و اسالم
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 ،رسانیاطالع یهافعالیت یدر تمام ییاجرا یهادستگاه -1

 اتیاز ادب دیها و هشدارها باابالغ ها،یها، آگهدعوت نامه

 .ندیاستفاده نما زیآم رتحکمیمحترمانه و غ

ارائه خدمت، امکانات  طیمکلفند مح ییاجرا یهادستگاه -۲

 نیاز احترام به مراجع یحاک طیمناسب و شرا التیو تسه

 .ندیرا فراهم نما

 ،ییاجرا یهادستگاه یو خروج یورود یهادر مکان -۳

که  یاست و در موارد خاص یضرور نیحرمت مراجع تیرعا

به  تا حد ممکن دیضرورت داشته باشد با نیمراجع یبازرس

نامحسوس و  یبازرس ریو تداب لیاز وسا ،یبدن یبازرس یجا

 .استفاده شود یکیالکترون

منع همراه داشتن  لیموظفند دال ییاجرا یهادستگاه -۴

به هنگام ورود . ..تلفن همراه و یگوش رینظ یلیوسا

 ندینما رسانیاطالع یقانون یهاگاه را حسب ضرورتدستبه

 یمکان مطمئن ن،یهمراه مراجع لیوسا یامانت سپار یو برا

 نیمراجع دیبه آن نبا یکه دسترس یبه نحو رندیدر نظر بگ

 .دیرا متوجه آنان نماای نهیهز ایدچار مشقت کند  ار

در گفتار،  دیبا یاجرائ یهادستگاهو کارکنان  رانیمد -۵

و  تیادب و نزاکت را رعا ن،یرفتار و مکاتبات خود با مراجع

و  زیکار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آماز به 

مجرمانه  نیعناو ایانتساب هرگونه اتهام  ایو  رمحترمانهیغ

 .ندیها احتراز نمابه آن

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

 .آنان حفظ گردد یو کرامت انسان تیرعا دیبا یطیهر شرا

و  نیقوان طرفانهیعمال باز اِ یحق برخوردار -4 ماده

 مقررات

در  یو مکاتبات ادار هادستورالعملها، بخشنامه -1

و ابالغ شوند که  میتنظای به گونه دیبا ،ییاجرا یهادستگاه

مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه  یبرا

ها، نامهشیوهها، بخشنامه یدر ابالغ و اجرا ضیتبع

. نسبت به مردم اجتناب شود یرات ادارو دستو ماتیتصم

 ت،یمعلول یکه بر مبنا یتیاست رفتار متفاوت حما یهیبد

صورت  هینوعاً قابل توج یهاتیوضع ریسا ای یسالمند

 .شودنمی محسوب ضیتبع رد،یگیم

 ،یاطالعات ایمجاز به مطالبه مدارک  یاجرائ یهادستگاه -۲

شده از  بینیپیشات و مقرر نیاضافه بر آنچه در قوان

 نیاز آنچه در قوان شیب ،یا نهیهز دیو نبا ستندین نیمراجع

که  یدر موارد. کنند افتیدر دهیگرد حیو مقررات تصر

شود، مراتب با ذکر مستند  افتیدر دیمطابق مقررات، با

 .اعالم گردد نیبه مراجع یقانون

مان خود را در مدت ز فیوظا دیبا یاجرائ یهادستگاه -۳

مقررات مصوب انجام دهند و  ایشده در قانون  نییتع

نشده باشد،  نیچنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان مع

و از قبل به  نییاز خدمات را تع کیهر  یزمان مناسب برا

 .کنند رسانیاطالع نیمراجع

الزم  یدانش و مهارت تخصص دیبا یاجرائ یهادستگاه -۴

مرتبط  یو حقوق شهروند یضباط اداران تیرعا نیو همچن

 .را به همه کارکنان خود آموزش دهند اراتیو اخت فیبا وظا

خود را براساس  ماتیتصم دیبا یو مراجع ادار رانیمد -۵

 یقانون یها و استنادهاادله معتبر اتخاذ کرده و استدالل

 .کنند انیخود را ب میمورد استفاده در اعالم تصم

از  یخدمات ادار یواست حضورهرگونه درخ رشیپذ -۶

 ،ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  رانیمردم توسط مد یسو

از . است رشیقابل پذ یو ساعات ادار طیصرفاً در مح

 ،یادار ریساعت غ ای طیها در خارج از محدرخواست رشیپذ

 .اجتناب شود داًیاک دیبا

قابل  دیاب ییاجرا یهادستگاه رانیو مد یمراجع ادار -۷

 جهیخود، مرجع، مهلت و نت ماتیبودن تصم دنظریتجد

 .خود اعالم کنند ماتیرا در تصم دنظریتجد

 ندهایها، فرآدر نظام ضیحق مصون بودن از تبع -5 ماده

 یادار ماتیو تصم
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مشخص و اعالم  هیو رو ندیفرآ دیبا یاجرائ یهادستگاه -1

اشند و آن را به طور ارائه خدمات خود داشته ب یبراای شده

 .کنند تیرعا نینسبت به همه مراجع کسانی

و  ماتیتصم دیبا یاجرائ یهادستگاهو کارکنان  رانیمد -۲

و مقررات مربوط انجام  نیاقدامات خود را مستند به قوان

 نیقوان یدر اجرا قهیاعمال سل ای ضیدهند و از هرگونه تبع

 .ندیو مقررات اجتناب نما

در  دیدر همه سطوح با یاجرائ یهادستگاهان کارکن -۳

احراز  ریخود نظ یادار اراتیو اخت هاتیاعمال صالح

آن بدون  ریصدور مجوزها و نظا رو،یجذب ن ها،تیصالح

 .عمل کنند ضیتبع

 یبه خدمات ادار عیآسان و سر یحق دسترس -6 ماده

خود  یقانون ندهینما قیاز طر ایمردم حق دارند شخصاً و  -1

 عیآسان و سر یدسترس ،یاجرائ یهادستگاهبه خدمات 

 .داشته باشند

تالش خود را به  تینها دیبا یاجرائ یهادستگاه -۲

 قیمردم به خدمات آنها به طر یتا دسترس رندیکارگ

و به  کیاستفاده از خدمات دولت الکترون ایو  یرحضوریغ

 نیتضم. ردیانجام گ نینو یهایابزارها و فناور یطور کل

بودن  نییو پا تیاز نظر سرعت، امن یدسترس نیا تیفیک

 .مربوط خواهد بود تگاهبا دس نهیهز

مستلزم  ،یخدمات از دستگاه اجرائ افتیچنانچه در -۳

 :شوند تیرعا رینکات ز دیباشد با یمراجعه حضور

 کیمربوط به هرخدمت در  یادار یندهایفرآ عیتجم -الف

 .مکان

و داخل  یراهنما در اطراف، ورود یابلوهانصب ت -ب

 .یساختمان ادار

رفاه  یبرا یکیزیف التیامکانات و تسه بینیپیش -ج

 سیسرو ،یدنیاز جمله مبلمان، آب آشام نیمراجع

 .نگیالمقدور آسانسور و پارک یو حت یبهداشت

و ارائه خدمات در تمام  یساعت کار ادار قیدق تیرعا -د

 .یساعت کار ادار

ساکنان  گان،یهمسا یمزاحمت برا جادیاز ا زیرهپ -هـ

 .مردم ریو سا یمحل

و  تیموظفند براساس نوع فعال یاجرائ یهادستگاه -۴

 اریو به سهولت در اخت هیمرتبط را ته یهاخدمات، فرم

 .مراجعه کنندگان قرار دهند

 ای)اعم از مکتوب  نیمراجع یتقاضاها یتمام -۵

آنان  اریدر اخت یریگیشده و شماره پثبت  دی(، باکیالکترون

به  دیبا ییاجرا یهادستگاه نیهمچن. قرار داده شود

واحد و فرد  ،یدگیرس ندیرا با فرآ نیمراجع ،یروشن

 .آنها آشنا سازند یکننده به تقاضا یدگیرس

بالفاصله بعد از ثبت  دیبا نیمراجع یبه تقاضا یدگیرس -۶

 ایچنانچه تقاضا . از شودآغ بینوبت و ترت تیآن با رعا

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

 لیرسانده شده و تکم یمراتب به اطالع متقاض عاًیسر

 .درخواست شود یاطالعات و مدارک از و

مکلفند خدمات خود را در همه  یاجرائ یهادستگاه -۷

 وستهیطور پو در طول ساعات اعالم شده به  یکار یروزها

 ،یموقت ارائه خدمات در اوقات ادار یلیارائه دهند و تعط

 .ستیبه مدت کوتاه مجاز ن یحت

مکرر  یو بازنگر یبا بررس دیبا یاجرائ یهادستگاه -8

و حذف  یارائه خدمت خود، نسبت به روان ساز یندهایفرآ

مطلوب به مردم  یمخل در خدمت رسان ای دیزا هایرویه

 .ندیاقدام نما

به هر  یمأمور ارائه خدمات عموم ایچنانچه کارمند  -۹

 دیدر محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او با یعلت

 ایمتوقف  نیاتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجع یبیترت

 .موکول به مراجعه مجدد نشود
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 ریگ میمقام تصم دیدر ساعات مراجعه مردم، همواره با -1۰

در محل ارائه  شانیا یمقامات مجاز از سو ایننده و امضاء ک

 .خدمت حضور داشته باشد

 یهاکمکو ارائه  ییکارکنان مکلف به راهنما یتمام -11

در  نیمراجع یهستند و چنانچه تقاضا نیبه مراجع یضرور

آنها را به نحو مناسب  دینباشد، با فشانیوظا طهیح

 .کنند ییراهنما

 یاز انجام امور شخص دیبا یاجرائ یهادستگاهکارکنان  -1۲

اجتناب  یدر ساعات ادار یو به طورکل نیدر منظر مراجع

 .کنند

 همه افراد یخصوص میحر تیحق حفظ و رعا -7 ماده

مربوط به او  یاثبات کند که اطالعات شخص یاگر فرد -1

دارنده  ییدستگاه اجرا ست،یروزآمد ن اینادرست، ناقص 

. دیه اصالح اطالعات مذکور اقدام نمانسبت ب دیاطالعات، با

کامل و روزآمد بودن  ،حیچنانچه فرد و دستگاه دربارة صح

شده اختالف داشته باشند، فرد  یاطالعات جمع آور

در  نه،یزم نیدر ا یو یتواند از دستگاه بخواهد تا ادعایم

در  یو یچنانچه اطالعات شخص. پروندة او منعکس شود

 زیاعتراض فرد ن ردیقرار گ ییاجرا یهادستگاه گرید اریاخت

 .به آنها منعکس گردد دیبا

 یهادستگاهاز افراد توسط  یاطالعات شخص یجمع آور -۲

 لیتنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسا ،ییاجرا

 یهاو روش لیو شفاف مجاز بوده و استفاده از وسا یقانون

اطالعات تا حد  نیا. ستو نامتعارف ممنوع ا یرقانونیغ

 .شود یاز خود اشخاص اخذ و جمع آور دیامکان، با

افراد را فقط  یاطالعات شخص دیبا ییاجرا یهادستگاه -۳

آنها به کاربرده  یاز جمع آور هیدر جهت منظور و هدف اول

در  ایاز آنها استفاده و  گریاهداف و مقاصد د یبرا دیو نبا

 .قرار دهند رمسئولیو اشخاص غ هادستگاه ریسا اریاخت

 یریشگیجهت پ یضرور ریتداب دیبا ییاجرا یهادستگاه -۴

سوء استفاده از اطالعات افراد، که  ایاز مفقود شدن، افشا 

اند ها مطلع شدهخود از آن اراتیو اخت فیبه مناسبت وظا

 .را اتخاذ کنند

 -یکالم و یتلفن ،ینترنتیو شنود ارتباطات ا یریرهگ -۵

ممنوع است و در  ییاجرا یهادستگاهافراد در  یحضور

مربوطه انجام خواهد  نیصورت ضرورت، در چارچوب قوان

 .گرفت

 یهامجاز به استفاده از نظارت ییاجرا یهادستگاه -۶

مگر آنکه  ستندیافراد ن یشخص میبا حر ریمغا یکیالکترون

مجرمانه  یهافعالیتکاب احتمال ارت ،یقو لیدال یبر مبنا

سوء استفاده  ایاموال  بیتخر ،سرقت لیکار از قب طیدر مح

 تیامن نیمتأ یامر برا نیا ایاز اموال محل کار وجود داشته، 

 .باشد یکارکنان ضرور ایو بهداشت محل کار 

و  یکیاِعمال نظارت الکترون یدر صورت ضرورت برا -۷

ب را با هشدار مرات دیبا ییدستگاه اجرا ن،ینصب دورب

به اطالع مردم و  ت،یقابل رو میمکتوب و استفاده از عال

 .برساند نیمراجع

 یندهایو فرآ ماتیبه موقع از تصم یحق آگاه -8 ماده

 ازیبه اطالعات مورد ن یو دسترس یادار

 یهادستگاهکه  یمردم حق دارند بر اساس اطالعات -1

 کنند،یشر ممنت ای دهندیدر دسترس قرار م یاجرائ

بر خالف  یچنانچه دستگاه. کنند میخود را تنظ هایبرنامه

 یکه قباًل اعالم کرده و آن اطالعات، مبنا یاطالعات

 دیبا د،یو اقدامات مردم قرارگرفته عمل نما ماتیتصم

 .دپاسخگو باش

 یهادستگاهمردم،  یتحقق نظارت واقع یدر راستا -۲

نه، گزارش عملکرد خود را در به طور ساال دیبا ییاجرا

 .دسترس عموم قرار دهند

آزاد به اطالعات  یقانون انتشار و دسترس تیبا رعا -۳

 ریآن و سا ییاجرا هاینامهآیینو  1۳88مصوب سال 

افراد به اطالعات موجود  یکه حق دسترس یو مقررات نیقوان

 یهاتگاهدسکرده اند،  حیرا تصر ییاجرا یهادستگاهدر 
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مردم را در دسترس  یموظفند اطالعات درخواست ییاجرا

 .دهند ارآنها قر

آزاد به  یقانون انتشار و دسترس( 1۰به موجب ماده ) -۴

مردم  یدسترس یراهنما دیبا ییاطالعات، هر دستگاه اجرا

به اطالعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطالعات موجود 

ها را در سامانه به آن یترسنحوه دس زیدر آن موسسه و ن

در  زیخود منتشر کرده و به صورت مکتوب ن رسانیاطالع

 .قرار دهد انیمتقاض اریاخت

 یندهایآشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآ یبرا -۵

 قیاز طر یبه آموزش همگان دیبا ییاجرا یهادستگاه ،یادار

با حقوق  ییاقدام، تا مردم ضمن آشنا یارتباط جمع لیوسا

خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را  فیو تکال

 .ندینما میتنظ

 ریاز طرق مختلف نظ ستیبایمردم م ازیاطالعات مورد ن -۶

 :آنها قرار داده شوند اریدر اخت لیموارد ذ

 دیو معرض د یورود ینصب تابلو راهنما در مباد -الف

 .ینترنتیپُرتال( ا( و درگاه )تیتارنما )وب سا زیو ن نیمراجع

 .نیمراجع یبروشور و کتاب راهنما عیو توز هیته -ب

 .ایخط تلفن گو یراه انداز -ج

انجام  انیمتصد فیو رئوس وظا ینصب نام، پست سازمان -د

 .کار در محل استقرار آنان

خود به  ماتیدر ابالغ تصم دیبا ییاجرا یهادستگاه -۷

اتخاذ  میاز تصمای سخهن ر،ینکات ز تیضمن رعا ن،یمراجع

 .ندینما لیتحو نفعیشده را به ذ

 .میو شماره تصم خیتار -الف

 .یمشخصات متقاض -ب

اتخاذ  میمنجر به تصم یهاو استدالل یمستندات قانون -ج

 .شده

 .میتصم یمفاد اصل -د

 .میاعالم مرجع و مهلت اعتراض به تصم -هـ

 .هینام و سمت صادرکننده ابالغ -و

 نیانجام کار مراجع ندیمکلفند فرآ ییاجرا یهادستگاه -8

ارسال  رینظ یرا به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتض

 .ها برسانندبه اطالع آن امکیپ

مکلفند اطالعات راجع به نحوه  ییاجرا یهادستگاه -۹

نحوه مشارکت  ،یادار یندهایاستفاده مردم از خدمات و فرآ

و اقدامات خود را در  ماتیراض به تصمدر آنها و نحوه اعت

 یریگ میکه امکان تصم یعموم قرار دهند، به نحو اریاخت

 .آنها فراهم کنند یآگاهانه را برا

متناسب با مراجعات، به  دیبا ییاجرا یهادستگاه -1۰

 تیرضا شیمنظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزا

نموده و  رسانیاطالعمراجعان، به طرق مناسب  یمند

آنها  یهافعالیتکه اطالع مردم از  یتیاهم زانیحسب م

 .دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند

 یسخنگو یکه از سو یدر جلسات پرسش و پاسخ -11

 شود،یدستگاه برگزار م یروابط عموم ای ییدستگاه اجرا

ئه دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارا ثیاز ح یضیتبع دینبا

 .ردیمنتقد صورت گ هایهرسان هیموارد، عل ریپاسخ و سا

 رسانیاطالع یهافعالیتدر  دیبا ییاجرا یهادستگاه -1۲

 :را مورد توجه قرار دهند ریخود نکات ز

 یعنیارائه شده؛  ایبودن اطالعات قابل دسترس  دیمف -الف

 یو آگاهو قضاوت  صیها، توان تشخکه علم به آن یاطالعات

 .دهدیم شیافراد را افزا

معنا که هم  نیدرست بودن اطالعات ارائه شده؛ بد -ب

و  یواقع دیاطالعات با یحاو یاسناد و مدارک و ابزارها

از خدشه  یها عاربوده و هم مفاد و مندرجات آن حیصح

 .باشد
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 یعنیارائه شده؛  ایبه روز بودن اطالعات قابل دسترس  -ج

 هاهیتحوالت، مصوبات، اصالح نیآخر یحاو دیاطالعات با

 .باشد رهایو تفس

 یدر زمان دیاطالعات با یعنی ؛رسانیاطالعبه موقع بودن  -د

که مخاطبان،  یبه آن وجود دارد ارائه شود به نحو ازیکه ن

پس از آگاه  یریگ میواکنش و تصم یفرصت معقول برا

 .شدن از آن را داشته باشند

که  یتمام اطالعات یعنی ؛یرساناطالعکامل بودن  -هـ

ها منوط است، مخاطبان به آن میتصم ایاقدام  ایواکنش 

الزم،  یتیو مدارک هو نهیزمان، مکان، اسناد و ادله، هز رینظ

 .اعالم شوند کجایبه صورت 

در مورد  شنهادیحق اظهارنظر آزاد و ارائه پ -9 ماده

 یادار یندهایو فرآ ماتیتصم

اطالع از  ایورت مشاهده حق دارد در ص یهر فرد -1

از  کیو مقررات در هر  نیو نقض قوان یتخلفات ادار

اطالع خود را به  ایموارد مشاهده  ،ییاجرا یهادستگاه

 .گزارش کند یو برون سازمان یدرون سازمان یمراجع نظارت

 ماتیتصم ندها،یفرآ ،هاسیاستشهروندان حق دارند تا  -۲

 یرا نقد نموده و نظر انتقاد ییاجرا یهادستگاهو اقدامات 

 .خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند

 ،یشخص ینظرها انیب یبه آزاد ییاجرا یهادستگاه -۳

و  نیمراجع یاصالح یشنهادهایو پ یانتقاد یهایابیارز

تحمل نظرات مخالف را در  یها احترام گذاشته و فضارسانه

 .کنند نهیدرون خود نهاد

در  یاز نصب هرگونه آگه دیبا ییاجرا یهادستگاه -۴

منع  ینظر انتقاد انیرا از ب نیکه مراجع یادار یهاطیمح

 .بترساند، اجتناب کنند ایکرده 

برگ  ن،یموظفند هنگام ورود مراجع ییاجرا یهادستگاه -۵

آنها  اری( در اختیکیالکترون ای یکیزی)به صورت ف ینظرسنج

را درخصوص نحوه گردش کار،  شانیهند و نظر اقرار د

و  یآن با اطالعات اعالم شده قبل قیعدم تطب ای قیتطب

 رآن را به طو جیشوند و نتا ایانجام کار جو انیرفتار متصد

کارکنان خود  هیو تنب قیو تشو ندهایمنظم در اصالح فرآ

 .مورد استفاده قرار دهند

نسبت به  ط،یحسب شرا تسیبایم ییاجرا یهادستگاه -۶

ارتباط  یهاستمیروزآمد کردن س ایاستقرار و  ،یراه انداز

و  یو انتقادها، پست صوت شنهادهایصندوق پ رینظ هیدوسو

به منظور ارائه شناسنامه خدمات و  ،یدرگاه )پُرتال( سازمان

 .ندیمردم اقدام نما هایهدگایو اخذ د هافعالیت

در  زیاز شروط اجحاف آم حق مصون بودن -10 ماده

 یادار یها، معامالت و قراردادهاتوافق

اجحاف  یقراردادها لیاز تحم دیبا ییاجرا یهادستگاه -1

 زیمنظور از قرارداد اجحاف آم. کنند یبه مردم خوددار زیآم

با استفاده  ییاست که به موجب آن دستگاه اجرا یقرارداد

 طیمقابل، شراضعف طرف  ایبرتر خود  تیاز موقع

 .کند لیتحم شانیرا به اای رعادالنهیغ

در آنها گنجانده شوند،  ریکه شروط ز ییقراردادها -۲

 :گردندیم یتلق زیاجحاف آم

طرف مقابل  ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا یشرط -الف

 شیکه پ سازدیمتعهد م یعدم انجام کار ایخود را به انجام 

آگاه شدن از مفاد آن  یبرا یفرصت چیاز انعقاد قرارداد ه

 .شرط نداشته است

که طرف مقابل آن به  ییدستگاه اجرا یاز سو یشرط -ب

 ،یروان یفشارها ،یذهن یناتوان ،یماریکهولت سن، ب لیدل

جهل نسبت به امور مرتبط، از  ای یسواد یب ،یکم سواد

 .آثار آن ناتوان باشد ایمفاد  یابیارز

از قرارداد در ای سخهن چیکه به موجب آن، ه یشرط -ج

 .ردیگنمی قرارداد قرار گریطرف د اریاخت

خود را مجاز  ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا یشرط -د

که قرارداد  یارائه خدمات ایکاال  لیتا در زمان تحو سازدیم

 متیخود و رأسًا ق صیآن قباًل منعقد شده است، به تشخ

 .دهد شیرا افزا
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حق مراجعه  ،ییستگاه اجراکه به موجب آن، د یشرط -هـ

 .دیسلب نما گریرا از طرف د ییبه مراجع قضا

خود را مجاز  ییکه به موجب آن، دستگاه اجرا یشرط -و

طرفه قرارداد را فسخ کند  کیبداند هر زمان که بخواهد 

 گریبابت به طرف د نیاز اای بدون آنکه خسارت عادالنه

 .قرارداد بپردازد

 یخود را حت ییدستگاه اجراکه به موجب آن،  یشرط -ز

 .معاف سازد تیاز مسؤول ر،یدر صورت ارتکاب تقص

از  یناش یکه به موجب آن، حقوق معنو یشرط -ک

گاه دستبهعادالنه  یبدون پرداخت بها ،یفکر یهاتیمالک

 .منتقل شود ییاجرا

معقول، استفاده  هیکه بدون وجود هرگونه توج یشرط -ل

که به موجب مقررات به ای مهیب ای نیطرف قرارداد از تضم

 .دشوار سازد اریبس ای رممکنینفع او برقرار شده است را غ

مشابه در  نیعناو ایامور قراردادها و  ،یحقوق یواحدها -ث

 نیمصوبه مکلفند براساس مفاد ا نیمشمول ا یهادستگاه

خود اقدام  یو اصالح فرم قراردادها ینیماده نسبت به بازب

 .ندینما

از  یحق اشخاص توان خواه در برخوردار -11 دهما

 یخاص قانون ازاتیامت

 نامهآیینمکلفند مطابق مفاد  ییاجرا یهادستگاه -1

از حقوق معلوالن  تیقانون جامع حما( ۲ماده ) ییاجرا

 هیو اصالح ۹/۳/1۳8۴مورخ  هـ۳1۹۶۰ت/1۴۲۷۷)شماره 

به  ،(8/۳/1۳۹1ک مورخ ۴۷۴۵۷ت/۴۵۵1۵آن به شماره 

 یهاطیاشخاص توان خواه )معلول( به مح یسرعت دسترس

 .کنند لیجهات تسه عیاز جم راارائه خدمت 

 یکار طیها و محدر ساختمان دیبا ییاجرا یهادستگاه -۲

اشخاص توان خواه به  یرا که برا یخود، عالئم و اشکال

 .قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند یآسان

و نوع مراجعات  زانیحسب م دیبا ییاجرا یهادستگاه -۳

را به کارکنان خود  یکاف یهااشخاص توان خواه، آموزش

 .مراجعه کنندگان ارائه دهند نیدرخصوص نحوه رفتار با ا

 یهایها و فناورسامانه دیبا ییاجرا یهادستگاه -۴

اطالعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقالنه 

 .خواه از خدمات آنها ارتقاء دهنداشخاص توان 

و  اتیبه موقع و منصفانه به شکا یدگیحق رس -12 ماده

 اعتراضات

که به اختالف،  یمراجع ادار یمردم حق دارند در تمام -1

 یدگیاز رس کنندیم یدگیآنها رس تیشکا ایاعتراض 

 تیها رعابرخوردار شده و حقوق آن طرفانهیمنصفانه و ب

 .شود

حق استفاده  یادار یدگیر همه مراحل رسد یهر فرد -۲

 لیو تکم میجهت تنظ یاز مهلت کاف دیرا دارد و با لیاز وک

پاسخ به مطالب مطرح  ایشهود  یپرونده، ارائه ادله، معرف

 .خود برخوردار باشد هیشده عل

و مقررات و بدون  نیکه در چارچوب قوان یشخص -۳

اقدامات  و ماتیاز تصم ز،یآم نیاستفاده از الفاظ توه

ها انتقاد فرد مسئول در سطح رسانه ای ییدستگاه اجرا

 یادار امدیپ ای بیانتقاد، با تعق نیا لیبه دل دینبا کند،یم

 .دستگاه مواجه شود نیمسئول یاز سو ییقضا ای

ارائه  انیمراجعان و متصد نیدر صورت بروز اختالف ب -۴

 بالفاصله به موضوع دیربط با یخدمت، مسئول واحد ذ

اخالق  تیو آن را در چارچوب مقررات و با رعا یدگیرس

 .دیحل و فصل نما یاسالم

است در حق او ظلم شده،  یکه مدع یاعتراض شخص -۵

با مدارا  ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  رانیتوسط مد دیبا

 .تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود ،یو اخالق اسالم

 ریتقص ایده در اثر قصور حق جبران خسارات وار -13 ماده

 هاو کارکنان آن یاجرائ یهادستگاه
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خود،  یقانون فیمکلفند حسب وظا ییاجرا یهادستگاه -1

سالمت  هیعل دیدر صورت وجود احتمال هرگونه تهد

و هشدار به  بینیپیشنسبت به  ،یعیطب یایبال ایو  یعموم

ه عموم مردم و به خصوص رفع آن ب ایدفع  هایهموقع و را

 .ندیاقدام نما د،یافراد در معرض تهد

هستند  یمسئول جبران خسارات ،ییاجرا یهادستگاه -۲

 ایاموال منقول  ای اءیاش یو خراب بیع جةیکه در نت

 ریمال و سا ،ها، به جانتحت تصرف آن ایمتعلق  رمنقولیغ

 .شودیوارد م گرانیحقوق د

 یز کتاب پنجم قانون مجازات اسالممطابق فصل دهم ا -۳

 ،«یدولت نیمقامات و مأمور راتیتقص»تحت عنوان 

مسئول جبران آن دسته از خسارات  ییاجرا یهادستگاه

هستند که مستخدمان و کارکنان  یو بدن یمعنو ،یماد

 تیعدم رعا ای یمباالت یب ،یاطیاحت یب جةیها در نتآن

 ای فهیانجام وظ نیبوط، در حا نظامات مریمقررات  ن،یقوان

کمبود  اینقص  جةیدر نت ایوارد  گرانیبه مناسبت آن به د

 .شودیبه اشخاص وارد م ل،یامکانات و وسا رمتعارفیغ

اموال،  اء،یدر حفاظت از اش دیبا ییاجرا یهادستگاه -۴

 یهاتیکه در جهت انجام مأمور یاسناد، مدارک و اطالعات

متعارف  یهااطیو احت ریتداب کنند،یم فتایخود از مردم در

 .را به عمل آورند

 تیرعا یانتظارات از شهروندان برا -چهارم فصل

 یشهروندان در نظام ادار گریحقوق د

به منظور احترام و  رودیاز شهروندان انتظار م -14 ماده

 ،ییاجرا یهادستگاهبهافراد در مراجعه  ریحقوق سا تیرعا

 :ا مورد توجه قرار دهندر لینکات ذ

شهروندان و مساعدت در  ریحقوق سا تیبه منظور رعا -1

نظم و  تیالزم را در رعا ی، همکاربهتر حقوق خود نیتأم

ورود و خروج، ارائه اطالعات  یبرا یتینوبت، ارائه مدارک هو

در ارائه  عیتسر یبه موقع و کامل برا ،حیو مدارک صح

 .خدمت داشته باشند

مادام که نقض نشده اند،  یو اقدامات ادار ماتیتصم -۲

 ماتیشوند و اعتراض به تصم تیمحترم شمرده شده و رعا

 بینیپیشدر آنها با طرق  دنظریو اقدامات و درخواست تجد

 .ردیصورت گ یو توسل به مراجع قانون نیشده در قوان

 یادار طیتنها در مح یادار یهاخدمات و درخواست -۳

ز درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج مطالبه شده و ا

 .اداره اجتناب شود طیاز مح

حقوق شهروندان در  نیتأم یبه منظور مساعدت برا -۴

اطالع  ایآحاد جامعه در صورت مشاهده  هیکل ؛ینظام ادار

 یهادستگاهو مقررات در  نیو نقض قوان یاز تخلفات ادار

 ربطیرا به مراجع ذ اطالع خود ایالزم است مشاهده  ،ییاجرا

 .گزارش کنند

موارد مربوط  ،یدگیدر رس عیاست جهت تسر ستهیشا -۵

و مقررات، ابتدا به مراجع  نیو نقض قوان یبه تخلفات ادار

هر دستگاه گزارش و در صورت عدم  یدرون سازمان ینظارت

 یبرون سازمان یپاسخ قانع کننده، به مراجع نظارت افتیدر

 .ارائه شود

و  رانیتوسط مد گریکدیشهروندان به  حیترج عدم -تبصره

 یالزام ،یدگیدر مراحل رس ییاجرا یهادستگاهکارکنان 

 .است

در  یحقوق شهروند ییسازوکار اجرا -پنجم فصل

 ینظام ادار

 قلمرو شمول مصوبه -15 ماده

قانون ( 1موضوع بند )ب( ماده ) ییاجرا یهادستگاه یتمام

 یهادستگاهو  1۳8۳مصوب سال مناقصات  یبرگزار

 یکه به نحو ییهادستگاه ریسا زیآن و ن لیموضوع تبصره ذ

 نیمشمول ا کنند،یدولت استفاده م یاز بودجه عموم

 دهینام «ییدستگاه اجرا»، نامهتصویب نیمصوبه بوده و در ا

 .شوندیم



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۹۵

 
 فیاموظفند در چارچوب وظ ییاجرا یهادستگاه :تبصره

 ،یخود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عموم ینظارت

 یارائه خدمات، نهادها دارعهده ایحرفه یمؤسسات خصوص

که با اخذ مجوز از  یمؤسسات ایو هر نوع مراکز  یصنف

 پردازند،یبه ارائه خدمت به مردم م ،ییاجرا یهادستگاه

آنها  یمصوبه را از سو نیمرتبط ا یهابخش ایتمام  تیرعا

 .امر نظارت کنند نیو بر ا یالزام

 اجرا ندیو فرآ تیمسئول -16 ماده

مصوبه  نیا یمسئول اجرا ،ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر -1

مشمول در  ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  رانیبوده و مد

مفاد آن هستند؛  تیمکلف به رعا ،یسطوح سازمان یتمام

 هاتیمأمور ارات،یسب با اختموظفند متنا رانیمد نیهمچن

مصوبه، رفع  نیا یمحوله، در جهت حسن اجرا فیو وظا

آن، اقدامات الزم اعم  ینحوه اجرا یابیارز نیو همچن نعموا

ها، آموزش کارکنان بهبود روش ،یسازمانده ،ریزیبرنامهاز 

به  یدگیو رس یعملکرد، بازرس تیریمد یواحدها زیو تجه

 یهادستورالعملابه( را مطابق با مش نیعناو ای) اتیشکا

کشور، از جمله  یو استخدام یسازمان ادار یابالغ

انجام کار،  یهاو روش ندهایاصالح فرآ تورالعملدس

و  ییاجرا یهادستگاه یدستورالعمل استاندارد تارنماها

( ۲۵ماده )( 1تبصره ) ییاجرا نامهآیین ،یاستان هایهدرگا

انجام  ،یموارد ابالغ ریو سا یخدمات کشور تیریقانون مد

 .دهند

در  عیمکلفند با اهتمام و اقدام سر ییاجرا یهادستگاه -۲

 یبه مراجعه حضور ازین ک،یجهت توسعه دولت الکترون

 .مردم را به حداقل برسانند

 خدمت زیم جادیا -17 ماده

ر متعارف که به طو ییاجرا یهادستگاهدر آن دسته از  -1

 نیمفاد ا تیدارند؛ الزم است عالوه بر رعا یادیز نیمراجع

« خدمت زیم»تحت عنوان ای مصوبه، واحد هماهنگ کننده

الزم  اراتیاخت یبا حضور کارشناسان مطّلع دستگاه، با اعطا

 حلضمن استقرار در م نیکه مراجع یشود، به نحو هیتعب

 یاحدهاالمقدور بدون حضور در و یانتظار مناسب، حت

خود را صرفًا از  ازیپاسخ مورد ن ایدستگاه، خدمت  یداخل

 دارعهده« خدمت زیم». ندینما افتیدر زیم نیا قیطر

 :باشدمی ریمشروح ز فیوظا

در  نیالزم به مراجع یهاییاطالعات و راهنما هیارا -الف

 .ارتباط با امور مربوط

 .نیمراجع یهامدارک و درخواست افتیدر -ب

در صورت امکان  انیمتقاض یهاامور و درخواست انجام -ج

 هیزمان ارا ای یمراجعه بعد خیصورت، اعالم تار نیا ریو در غ

 .نیبه مراجع ییخدمت نها

و  ربطیذ یاقدامات انجام شده از واحدها جینتا افتیدر -د

 .نیاعالم آن به مراجع

 یمرتبط در موارد ضرور یبه واحدها نیمراجع تیهدا -هـ

 .ربطیبا واحد ذ یام هماهنگپس از انج

به  یدگیو رس یعملکرد، بازرس تیریمد یواحدها -۲

موظفند  ییاجرا یهادستگاهمشابه در  نیعناو ای اتیشکا

را به « خدمت زیم»از عملکرد  یبار گزارش کیماه  ۳هر 

 .دهند هیمقام دستگاه ارا نیباالتر

 و نظارت یراهبر تیمسئول -18 ماده

 یو نظارت بر اجرا یریگیپ ،یراهبر ت،یداه تیمسئول -1

و  یبه عهده سازمان ادار یمصوبه در سطح مل نیا

 .کشور و در سطح استان به عهده استاندار است یاستخدام

 یمصوبه و ارتقا نیا یبر حسن اجرا افتهینظارت نظام  -۲

و ابالغ  هیته ،یاز حقوق مردم در نظام ادار تیمستمر حما

 هایبرنامه نیتدو نیو همچن ییجراا هاینامهشیوه

بر عهده سازمان  یآموزش و فرهنگ ساز ،رسانیاطالع

 تواندیکشور است و سازمان م یو استخدام یادار

 یهادستگاه ندگانیرا با حضور نما یرورض یهاگروهکار

 لیتشک یمردم نهاد قانون یهاتشکل نیو همچن ییاجرا
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 یبازرس یهاگروهاعزام بازرسان و  سازمان با نیهمچن. دهد

 یهادستگاهمصوبه در  نیا یمطلع و مجرب، بر حسن اجرا

 .مشمول نظارت خواهد کرد

و  یسازمان ادار یوزارت کشور موظف است با همکار -۳

مردم نهاد  یهاتشکل یریشکل گ نهیکشور زم یاستخدام

را فراهم  یدر امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام ادار

ها بتوانند در چارچوب تشکل نیکه اای به گونه د،ینما

 ،یحقوق شهروندان در نظام ادار نیتأم یبرا یقانون نیمواز

 .ندینقش نما یفایا

مشمول و استانداران  ییاجرا یهادستگاهمقام  نیباالتر -۴

مصوبه را به  ینحوه اجرا یلیتحل یهاگزارشموظفند 

کشور  یو استخدام یو به سازمان ادار هیهتای صورت دوره

 .ندیارسال نما

و  یدستگاه یهاگزارش عیو تجم افتیپس از در -۵

مصوبه در  ینحوه اجرا یلیتفص -یلیگزارش تحل ،یاستان

و  یسازمان ادار سیبه صورت ساالنه، توسط رئ یسطح مل

و  یادار یعال ی، شوراجمهوررییسکشور به  یاستخدام

 .خواهد شد هیاار رانیوز أتیه

کشور موظف است با  یو استخدام یسازمان ادار -۶

طرح  ینسبت به اجرا انهیسال رانیمرکز آمار ا یهمکار

مردم از عملکرد  تیرضا زانیو سنجش م یافکارسنج

 جیاقدام و نتا یو استان یدر سطوح مل ییاجرا یهادستگاه

 أتیها به هو استان هادستگاه کیآمده را به تفک دستبه

 .دینماارائه  رانیوز

 ضمانت اجرا -19 ماده

مصوبه  نیحقوق و الزامات مندرج در ا تیعدم رعا ای نقض

 نامهآیین(  ۲۰آن؛ در چارچوب ماده ) یهادستورالعملو 

کارمندان، حسب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس ییاجرا

به  یدگیقانون رس( 8ماده ) یبندها قیمورد از مصاد

واصله  اتیو شکا شودیکارمندان محسوب م یفات ادارتخل

با  قیو تطب یضمن بررس ،ینظارت یهادستگاه ای ماز مرد

احقاق حقوق آنان از  یبرا ربط،یذ یمقررات توسط واحدها

در  ،ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  رانیمنظر تخلفات مد

 یدگیرس مربوط مورد یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه

 .قرار خواهند گرفت

موضوع  یدر مورد مراکز و مؤسسات کارگزار -1 تبصره

مطابق مقررات و  نامهتصویب نیا( 1۵ماده ) لیتبصره ذ

 .مجوز مربوطه اقدام خواهد شد یضوابط اعطا

 یمردم برا یحقوق قانون یماده ناف نیا یاجرا -۲ تبصره

و  یقانونمراجع  ریدر سا یاحتمال اتیمراجعه و طرح شکا

 .باشدنمی ییقضا

 یحسن روحان -جمهوررییس

 

 ز خدمتیق میدر لزوم ارائه خدمت به مردم صرفاً از طر جمهوررییسدستور 

 (جمهوررییس 1/3/1397مورخ  24452)بخشنامه شماره 

، یدولتی هاشرکتمؤسسات و  ها،بخشنامه به وزارتخانه

ر دستگاه یساو ها ی، استانداریردولتیغ یعموم ینهادها

 کنندمی استفاده یاز بودجه عموم یکه به نحو ییها

م ارباب یع حقوق شهروندان، تکرییاز تض یریبه منظور جلوگ

 یادارهای مردم در ساختمان یاز سرگردان یریرجوع، جلوگ

ارتباط  یاز امکان برقرار یریشگی، پییاجراهای دستگاه

جاد نظام یو از با کارکنان دولت یو مفسده آم یراصولیغ

 نامهتصویب( 1۷ماده ) یپاسخگو و کارامد و در اجرا یادار

 یادار یعال یشورا ۲8/1۲/1۳۹۶مورخ  11۲۷1۲8شماره 

 ر ابالغیموارد ز «یدر نظام ادار یحقوق شهروند»با عنوان 

 :شودمی
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به بعد، ارائه خدمت به مردم  1۳۹۷رماه سال یاز اول ت -1

 یرجاع آنان به واحدهاز خدمت و ایر از میغ یدر محل

و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض  یسازمان

 شود.می مقررات محسوب

ز یق میمکلف هستند تنها از طر ییاجراهای دستگاه -۲

ا در ی( که در طبقه اول یکیا الکترونی یخدمت )حضور

ن قرار دارد، ارباب رجوع را یمکان با مراجعترین دسترس

ق یالمقدور در همان مکان از طر یو حت رش کردهیپذ

های ز خدمت، درخواستیع شده در میتجم یندهایفرا

ن یدر ا. رش و خدمات الزم به آنها ارائه شودیمراجعان پذ

 :خصوص الزم است

رش، از کامل بودن مدارک و مستندات ارائه یبه هنگام پذ -

نان یز خدمت، اطمیشده توسط ارباب رجوع در محل م

ا یه و هر گونه نقص در درخواست، مدارک حاصل نمود

رش، به اطالع ارباب یمستندات مربوطه را صرفاً در هنگام پذ

 رجوع برسانند.

رش ارباب یخدمت را هنگام پذ ییِزمان صدور پاسخ نها -

 اعالم کنند. یده به ویافت مدارک، در قالب رسیرجوع و در

ه مراحل گردش کار خدماتِ درخواست شد یریامکان رهگ -

ارباب رجوع  یمنحصر به فرد برا یریق ارائه کد رهگیرا از طر

 فراهم کنند.

ز یر در استقرار میمکلف به موارد ز ییاجراهای دستگاه -۲

 :خدمت هستند

ا یدستگاه  یکیق درگاه الکترونیبه صورت شفاف از طر -

ن شامل مراحل یاز مراجعیاطالعات مورد ن ها،ر روشیسا

از، مدت زمان ارائه خدمت، یت مورد نگردش کار، مستندا

 یخدمت و چگونگ یشخص و مسئول پاسخگو ها،پرداخت

 ، به اطالع آنان رسانده شود.یارتباط با و

ن و کاهش زمان انتظار یاز تراکم مراجع یریجلوگ یبرا -

، «درخواست خدمت»ارائه  یانتظار مردم برا یمردم برا

مناسب باجه و ن تعداد یدستگاه موظف است نسبت به تدم

 د.یز خدمت اقدام نمایکارمند در م

ق یز خدمت به طریبه ارباب رجوع در م یامکان نوبت ده -

 فراهم شود. یمقتض

الت مناسب به یز خدمت، امکانات و تسهیدر محل م -

 ن شود.ین تأمیمراجع

ه کارکنان و ارباب ی، آموزش و توجرسانیاطالعت یمسئول -۴

ن مقام یح ان به عهده باالتریحص ین اجرایز تضمیرجوع و ن

به بعد،  1۳۹۷ر ماه سال یاز اول ت. است ییدستگاه اجرا

و  ییاجراهای دستگاه یاتیعمل یران واحدهایپرونده مد

ت یند، با رعاین بخشنامه قصور نمایا یکه در اجرا یکارکنان

به تخلفات  یدگیرسهای أتین و مقررات مربوطه در هیقوان

 است. یدگیقابل رس یادار

کشور و استانداران، مسئول  یو استخدام یسازمان ادار -۵

 یو استان یستاد ینظارت بر حسن عملکرد واحدها

ن بخشنامه ی، در ارتباط با موضوع اییاجراهای دستگاه

 هستند.

جمهوررییس -یحسن روحان

 

 خدمت یزدستورالعمل م

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 07/09/1396مورخ  1538588)بخشنامه شماره 

( 1۷ماده ) ی( و در اجرا18ماده ) ۲استناد بند  به یخدمات کشور یریتقانون مد ۵ماده  ییاجرا یهادستگاه

 یحقوق شهروند"با عنوان  یادار یعال یشورا نامهتصویب
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و به  ۲8/1۲/۹۵مورخ  11۲۷1۲8به شماره  "یدر نظام ادار

و آسان به ارباب رجوع  عیمنظور ارائه خدمات به موقع، سر

 یهادستگاهآنان از عملکرد  مندییتارتقاء رضا ینو همچن

ابالغ  یوستبه شرح پ "یزخدمتدستورالعمل م" یی،اجرا

مکلفند نسبت  هایو استاندار ییاجرا یهادستگاه. گرددیم

مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش  یو اجرا یزیربه برنامه

خود  یاراالختتام یندهام نموده و نمااقد یزخدمتم یانمتصد

و  یماه از ابالغ، به سازمان ادار یکمدت  یرا حداکثر ط

 .کنند یکشور معرف یاستخدام

کشور موظف  یو استخدام یسازمان ادار ینکهتوجه به ا با

دستورالعمل مذکور و اعمال  یاست عالوه بر نظارت بر اجرا

از  یک عملکرد هر یابیدر نظام ارز یشرفتپ یجنتا

 ینا یگزارش عملکرد اجرا یی،اجرا یهادستگاه

 یادار یعال یبار به شورا یکدستورالعمل را هر شش ماه 

 ییاجرای هادستگاه یارائه کند، لذا ضرورت دارد تمام

و  یاقدامات مرتبط را به سازمان ادار یجگزارش نتا

مربوط به موقع ارسال  یاستان یکشور و واحدها یاستخدام

خدمت  یزم یبر اجرا یهاستانداران مسئول نظارت عال. ندکن

 یگزیندستورالعمل جا ینا. هستند یاستان یدر واحدها

 .شودیم ۳۰/۳/1۳۹۰مورخ  ۷1۹۳/۲۰۰بخشنامه شماره 

 خدمت یزم دستورالعمل

( 1۷ماده ) ی( و در اجرا18ماده ) ۲استناد بند  به

 یحقوق شهروند"با عنوان  یادار یعال یشورا نامهتصویب

و به  ۲8/1۲/۹۵مورخ  11۲۷1۲8به شماره  "یدر نظام ادار

و آسان به ارباب رجوع  یعمنظور ارائه خدمات به موقع، سر

 یهادستگاهآنان از عملکرد  یمند یتارتقاء رضا ینو همچن

و  ی)اعم از مل ییاجرا یهادستگاهآن دسته از  رایی،اج

 یهات به مردم هستند، کلدار ارائه خدم( که عهدهیاستان

 :را انجام دهند یرموظفند اقدامات ز ییاجرا یهادستگاه

ارباب رجوع، نسبت  یبه منظور کاهش مراجعه حضور -1

 یکیالکترون یزخدمتدر قالب م یزخدمتبه استقرار م

حداکثر  یحضور یزخدمتسال و م یکمدت  یحداکثر ط

در  دستورالعمل ینماه از زمان ابالغ ا ۶مدت  یط

 :ینداقدام نما یلچهارچوب ذ

و  یکیالکترون یاتحت سامانه یکیالکترون یزخدمتم :الف

قابل  یارتباط یهادستگاهوب و  یققابل دسترس از طر

 :یلذ هاییتحمل هوشمند با قابل

از خدمات ارائه شده  یکشفاف در مورد هر  رسانیاطالع •

مل شا یخدمت حضور یزو م یکیخدمت الکترون یزدر م

و مقررات،  ینقوان یاز،مراحل گردش کار، مستندات مورد ن

مورد های ینهسواالت متداول، مدت زمان انجام خدمت، هز

و  یگیریو پ یتارائه شکا یهخدمت، رو یافتدر یبرا یازن

 .ارائه خدمت یمسئول اصل

امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب  •

 یکیالکترون. و ارسال یو بارگذار یکیالکترون یهافرم

خدمت توسط  یافتدر یبرا یازمدارک و مستندات مورد ن

 .ارباب رجوع

 یدستگاه ینب یندهایاستعالمات و انجام فرآ یهانجام کل •

 .ارائه خدمت یبرا یازمورد ن

خدمت به ارباب رجوع به صورت  یلارائه و تحو یتقابل •

 .یکیالکترون

درخواست خدمت به منحصربه فرد به  یریارائه کد رهگ •

پردازش درخواست  یندفرآ یمراحل اجرا یریمنظور ردگ

و رجوع به سوابق اطالعات خدمت ارائه  یابیخدمت و باز

 .شده

 یرسانبه منظور اطالع یامکامکان ارسال پ •

 .رجوع ارباب به خدمت درخواست پردازش  مراحل

 یفیتاز ارباب رجوع در ارتباط با ک یکیالکترون ینظر سنج •

 .خدمت یزخدمات ارائه شده در م

آن دسته از خدمات که به  یبرا :یحضور یزخدمتم :ب

خاص خدمت، امکان ارائه  یطشرا یاو مقررات  ینموجب قوان

به صورت  یستیرا ندارند و با یکیخدمت الکترون یزدر م
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 یادهپ یکیهنوز به صورت الکترون یاارائه شوند  یحضور

ارائه خدمت به صورت  یندفرآ ینو همچناند نشده یساز

 یازیشود و نمی دستگاه انجام یاراتاخت حدودهکامل در م

با  یست،ارائه خدمت ن یبرا یدستگاه ینبه تعامالت ب

 :یلمشخصات ذ

مراجعه ارباب رجوع با  یمناسب برا ییفضا یصتخص •

در نظام  یحقوق شهروند"موارد مندرج در مصوبه  یترعا

به مراجعه  یازبتواند بدون نکه ارباب رجوع  یبه نحو "یادار

و تنها از  ییمختلف دستگاه اجرا یاز واحدها یگیریو پ

 یافتخود را در یازپاسخ مورد ن یامذکور، خدمت  یزم یقطر

 .ایدنم

و در طول ساعات  یکار یارائه خدمات در همه روزها •

 .یوستهبه طور پ یادار

و  ماهر، پاسخگو یسته،از کارکنان شا یتعداد یسازمانده •

مرتبط با  یادار یندهایو مطلع نسبت به فرا یدهآموزش د

ارائه خدمات )با توجه به تعداد ارباب رجوع و حجم خدمات 

 یفانجام وظا یکارکنان موجود برا یانآنها(، از م یازمورد ن

 :یلذ

الزم به ارباب رجوع در ارتباط  ییاطالعات و راهنما یهارا -

 .خدمت یافتدر یندبا فرا

 یزمدارک در م یکیعدم امکان ارائه الکترون در صورت -

ارباب  یحضور یهادرخواست یافتدر یکی،خدمت الکترون

ارائه خدمت به  برای مربوطه مستندات و مدارک و  رجوع

مرحله  یک یتنها ط المقدوریکه ارباب رجوع حت یاگونه

 .درخواست را ارائه کند یازمدارک مورد ن یهکل

 رسانیاطالعرجوع بر اساس  پاسخ به درخواست ارباب -

در زمان  یجهدستگاه و اعالم زمان ارائه خدمت و اعالم نت

 .درخواست از ارباب رجوع یافتدر

 یداخل یو گردش کار در واحدها یانجر یآغاز اجرا -

 یاقدامات انجام شده از واحدها یجنتا یافتسازمان و در

 .یربطذ

رتبط در م یارباب رجوع به واحدها ییو راهنما یتهدا -

 .یربطذ یبا واحدها یپس از هماهنگ یموارد ضرور

 یکشور در اجرا یو استخدام یسازمان ادار :تبصره

 یشورا ۵/1۰/8۹مورخ  ۵۰۷۹۵/۲۰۰دستورالعمل شماره 

 یهادستگاه یبا هماهنگ ی،انسان یهو سرما یریتتوسعه مد

 ینکار شاغل یطشرا یسخت یازامت ییننسبت به تع ییاجرا

 .اقدام خواهد کرد یزخدمتدر م یطواجد شرا

مکلفند در هنگام درخواست خدمت  ییاجرا یهادستگاه -۲

خدمت، از کامل بودن  یزم یقتوسط ارباب رجوع از طر

 یمدارک و مستندات ارائه شده توسط ارباب رجوع برا

حاصل نموده و هرگونه نقص در  ینانخدمت، اطم یافتدر

طه را در زمان مستندات مربو یادرخواست، مدارک 

 .درخواست خدمت، به اطالع ارباب رجوع برسانند

درخواست  یافتمکلفند پس از در ییاجرای هادستگاه -۳

خدمت از ارباب رجوع، زمان ارائه خدمت و صدور پاسخ 

در قالب فرم خدمت، به  یقرا به صورت مشخص و دق یینها

خدمت ارائه  یندهایو فرآ هافعالیت یهاعالم کنند و کل یو

که ارباب رجوع بتواند خدمت مورد  یردانجام گ یابه گونه

 .کند یافترا در زمان مشخص شده در فرم خدمت در رنظ

 یابیکشور نسبت به ارز یو استخدام یسازمان ادار -۴

 یقبهتر از طر یرسانخدمت ینهدر زم ییاجرا یهادستگاه

 یهانو استا هادستگاهاقدام نموده و هرساله  یزخدمتم

خواهد  یمعرف ییرجا یدو در جشنواره شه یینبرتر را تع

 .نمود

 ینا یمسئول اجرا یی،مقام دستگاه اجرا ینباالتر -۵

و  یزاتدستورالعمل در دستگاه و فراهم نمودن مکان، تجه

 یگردش کار، نظارت بر اجرا یمالزم، تنظ ییاجرا یداتتمه

 یجاداخدمت و  یزهایم یانو آموزش متصد ینتام یف،وظا

مراجعه شونده  یادار یواحدها ینب یو سازمانده یهماهنگ

 .است ییخدمت مناسب در دستگاه اجرا یزم ایجاد یبرا
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 یریتمکلف است به منظور مد ییدستگاه اجرا :تبصره

خود را  یاراالختتام یندهطرح در دستگاه، نما ینا یاجرا

و  یماه از ابالغ، به سازمان ادار یکمدت  یحداکثر ط

 .کند یکشور معرف یخداماست

 18ماده  یکشور در اجرا یو استخدام یسازمان ادار -۶

 به نسبت  "یدر نظام ادار یحقوق شهروند" نامهتصویب

از  یادوره یهاگزارشو اخذ  یانوبه هایبازرسی انجام

را ضمن انعکاس  یجمبادرت کرده و نتا ییاجرا یهادستگاه

در  یصالح،ه و مراجع ذمقام دستگاه مربوط ینبه باالتر

دولت  یزهو جا ییاجرا یهادستگاهعملکرد ساالنه  یبیاارز

موضوع بخشنامه شماره  یرانا یاسالم یجمهور یکیالکترون

 .لحاظ خواهد نمود 1۹/۳/۹۵مورخ  ۵۴۹8۷۵

 یفدستورالعمل، وظا یندرچارچوب ا یزخدمتم یجادبا ا -۷

 مورخ ۶۳۳۰/۹۲/۲۰۶خدمت از مصوبه شماره  یزم

ضوابط، مقررات و نظامات  یرو سا یدهمنفک گرد ۵/۴/1۳۹۲

 .است یمربوط به مصوبه مورد اشاره به قوت خود باق

بخشنامه شماره  یگزینبند جا ۷دستورالعمل با  این

 .شودیم ۳۰/۳/1۳۹۰مورخ  ۷1۹۳/۲۰۰

 یانصار جمشید
 

 دستورالعمل آن یاجرا یابیخدمت و ارز یزاستقرار م یزیمم

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 6/12/1396مورخ  1717668اره )بخشنامه شم

 یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه یهکل به

 یخدمات کشور

خدمت به شماره  یزدستورالعمل م ۶بند  یمنظور اجرا به

شماره  یسازمان، راهنما ینا ۷/۹/1۳۹۶مورخ  1۵۳8۵88

 .گرددمی ابالغ یوست،به شرح اسناد پ 1

 ااجر یابیخدمت و ارز یزاستقرار م ممیزی

( دستورالعمل ۶بند ) یبه منظور اجرا ییاجرا یهادستگاه

 ینا ۷/۹/1۳۹۶مورخ  1۵۳8۵88خدمت به شماره  یزم

و  ییاجرا یهادستگاهآن در  یاجرا یسازیکسانسازمان و 

 :هستند یرموارد ز یتمربوط، مکلف به رعا یاستان یواحدها

دستورالعمل  یاجرا یتوضع یابیو ارز یاحل بازرسمر -1

به شرح  یو استان یمل ییاجرای هادستگاهخدمت در  یزم

 :باشدمی (1) یوستو مطابق نمودار پ یرز

 یی( توسط دستگاه اجرا۲) یوستفرم پ یلتکم -1 مرحله

و  یدو ماهه و ارسال آن به سازمان ادار یدر مقاطع زمان

استان  ریزیبرنامهو  یریتزمان مدکشور و به سا یاستخدام

 .یاستان یتوسط واحدها

کشور  یو استخدام یسازمان ادار یابحضور ارز -۲ مرحله

استان )حسب مورد( در  ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد یا

دستگاه به منظور  یاستان یواحدها یا ییدستگاه اجرا

 یلو تکم ییدستگاه اجرا یخوداظهار یجنتا ییآزما یراست

 (۲) یوستفرم پ "یابیارز یجش نتابخ"

خدمت در  یزم یاجرا یابیارز یجارائه گزارش نتا -۳ مرحله

به  ییاجرای هادستگاه( توسط ۳) یوستپ ۲قالب جدول 

 .دو ماهه یکشور در مقاطع زمان یو استخدام یسازمان ادار

ی هادستگاه یاستان یواحدها یابیارز یجنتا همچنین،

مورد ها استان ریزیبرنامهو  یریتن مدتوسط سازما ییاجرا

 یوستپ 1قرار گرفته و در قالب جدول  یلو تحل یجمع بند

 یکشور و به شورا یو استخدام ی( به سازمان ادار۳)

استان جهت رفع مشکالت و  یریتتوسعه مد یراهبر

 دو ماهه ارائه یخدمت در مقاطع زمان یزم راستقرا یشبردپ

ی هادستگاهشده از  یافتدربر اساس گزارشات . گرددمی

 یابیارز یجنتا ی،استان یریتمدی هاسازمانو  ییاجرا

کشور  یو استخدام یتوسط سازمان ادار ییدستگاه اجرا
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ماهه به  ۶ یشده و در مقاطع زمان یلو تحل یجمع بند

 .شودمی هارائ یادار یعال یشورا

تام  یندگانموظفند نما هادستگاه یاستان یواحدها -۲

دستورالعمل فوق الذکر  ۵بند  یلموضوع تبصره ذ یاراالخت

استان و ستاد  ریزیبرنامهو  یریتمدی هاسازمانرا به 

 ینا یبه معرف یازیلذا ن. یندنما یدستگاه متبوع خود معرف

 .یستکشور ن یو استخدام یبه سازمان ادار یندگاننما

 ۵ موضوع تبصره ییاجرای هادستگاه یندگاننما یفوظا -۳

 یاکل  یردر سطح مد یستبامی دستورالعمل فوق الذکر که

 :شوند، عبارتند از یکل معرف یرمعاون مد

 یدستگاه ینو ب یدرون دستگاههای یهماهنگ -

 کشور یو استخدام یبا سازمان ادار یهماهنگ -

شده توسط  یمعرف یارتام االخت یندگانارتباط با نما -

 آنها به رسانیاطالعو  یاستان یواحدها

 مواد دستورالعمل فوق االشاره در دستگاه یاجرا یریگیپ -

 یو استخدام یسازمان ادار یازمورد نی هاگزارش یهته -

 یدستورالعمل فوق االشاره در واحدها یکشور از روند اجرا

 تابعهی هاسازمانو  یاستان یدر واحدها

در  یستبامی که یاستان یواحدها یندگاننما یفوظا -۴

 :شوند عبارتند از یرشناس معرفسطح کا

دستگاه متبوع و  یستاد مرکز یندگانبا نما یهماهنگ -

 استان ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد

دستورالعمل فوق االشاره در واحد  یبندها یاجرا یگیریپ -

 دستگاه یاستان

خدمت در واحد  یزدستورالعمل م یارائه گزارش اجرا -

 ینراهنما و همچن ینا 1 بند 1دستگاه طبق مرحله  یاستان

 یریتحسب درخواست سازمان مد یمورد یهاگزارش یهته

 استان ریزیبرنامهو 

 یصفدر علی

 

 یخدمت حضور یزروش استقرار م :خدمت موضوع یز( دستورالعمل م1بند ) یینامه اجرا یوهش

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 29/01/1397مورخ  32267)بخشنامه شماره 

 یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرای هادستگاه کلیه

 یخدمات کشور

 1موضوع بند  "یخدمت حضور یزم" یمنظور اجرا به

مورخ  1۵۳8۵88شماره  "خدمت یزم"دستورالعمل 

های مکلفند مطابق با گام ییاجرای هادستگاه، ۷/۹/1۳۹۶

اقدام ای به گونه یخدمت حضور یزنسبت به استقرار م یلذ

طبق زمان  یکخدمت الکترون یزاستقرار م ینهکه زم دیننما

دستورالعمل اشاره شده فراهم شود و  درشده  یینتع یبند

 یزم یهافعالیت یکیخدمت الکترون یزپس از استقرار م

 .محدود گردد یخدمت حضور

 یکارگروه :خدمت یزکارگروه استقرار م یلتشک -1 گام

 یبانی،پشت ی،تحول ادار یواحدها یندگانمتشکل از نما

به  ییو پاسخگو یبازرس ی،اطالعات، روابط عموم یفنآور

ارائه  یتخصص یمشابه( و واحدها ینعناو یا) یاتشکا

تام  یندهنما یتحسب مورد، با مسئول یرخدمتدهنده ز

شود  یلخدمت تشک یزدستگاه تا زمان استقرار م یاراالخت

 .را انجام دهند یبعدهای تا گام

 یزاستقرار در م یمناسب برا ماتیرخدانتخاب ز -۲ گام

 :یخدمت حضور

خدمت  یزمناسب به منظور استقرار در م زیرخدمات

 یانتخاب و به واحدها ییتوسط ستاد دستگاه اجرا یحضور

ابالغ  ییدستگاه اجرا یاستان یدر ستاد و واحدها ییاجرا
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را  یلذهای یژگیاز و یکیکه حداقل  یرخدماتیز. شوند

 :خدمت مناسب هستند یزتقرار در ماس یداشته باشند برا

 یل)به دال یرخدمتاز مراحل انجام ز یانجام بخش برای

 یرمانند آماده نبودن ز یرساختیزهای یتمحدود یا یقانون

 .به حضور ارباب رجوع است یاز( نیکیساخت امضا )الکترون

به  ی،حقوق یا یقیارباب رجوع اعم از اشخاص حق دارای

 .صورت مکرر است

شده و  یفارائه خدمت شفاف، تعرهای یهو روها رمف مراحل

 .استاندارد است

مستقر در  یرخدماتز یازمورد نهای استعالم یینتع -۳ گام

  :خدمت یزم

انتخاب شده در گام  یرخدماتاز ز یکهر  یبرا -1 مرحله

و دستگاه پاسخ دهنده هر استعالم ها ، عنوان استعالم۲

 .احصا شود

امکان  یرخدمت،زهای از استعالم یکهر  یبرا -۲ مرحله

 .پاسخ استعالم، فراهم شود یکیاخذ الکترون

بر عهده  یرخدمتپاسخ هر ز یافتدر یتمسئول :تبصره

 یاست و از فرستادن ارباب رجوع برا ییدستگاه اجرا

 .شود یزپاسخ استعالم پره یافتدر

مستقر  یرخدماتز یبرا رسانیاطالعمستند  یهته -۴ گام

 :خدمت یزدر م

از خدمات با  یکهر  یبرا رسانیاطالعمستند  -1 مرحله

 :شود یهته یلذهای سرفصل

 یرکه ز ی)در صورت یرخدمتارائه ز یزیکیفهای محل آدرس

شود، آدرس می ارائه یکیخدمت به صورت الکترون

 مشخص شود( یرخدمتصفحه ارائه ز یکیالکترون

 مراحل گردش کار

نامه و  یهته یهافرمت ها،)مانند فرم یازمورد ن مستندات

 هادستگاه یردرخواست خدمت، مدارک الزم، استعالم از سا

 (...و

 ی)متوسط فاصله زمان یرخدمتمدت زمان ارائه ز متوسط

 پاسخ خدمت( یافتدرخواست خدمت تا در ینب

 یرخدمتز یبرا یازمورد نهای استعالم فهرست

و  یخدمت، شماره حساب و مواد قانون یافتدرهای هزینه

 مقررات مربوط به هر پرداخت

ارتباط با  یو چگونگ یرخدمتز یو مسئول پاسخگو شخص

 یو

 یبه روش مقتض یرخدماتز رسانیاطالعمستند  -۲ مرحله

 یرندهبه جامعه خدمت گ یکیالکترونهای بر روش یدبا تأک

 :ارائه شود، مانند

 دستگاه یکیالکترون درگاه

 رسانیاطالع کیوسک

 تلفن همراه یردکاربهای برنامه

 خدمت یزمستقر در محل م تابلوهای

هر  یبرا :خدمت یرروند گردش کار پاسخ به ز یهته -۵ گام

 .انجام شود یلمراحل ذ یرخدمات،از ز یک

مدارک و مستندات الزم  ینو عناوها فرمت نامهها، فرم تمام

( ...عکس، مجوز، استعالم و یتی،)مانند اسناد، مدارک هو

 یارشده و در اخت یهته یرخدمت،هر زدرخواست  یبرا

 .یردخدمت قرار گ یزکارمند مستقر در م

 ینتدو 1در قالب جدول  یرخدمتهر ز یبرا یلذ اطالعات

 :شود

 انجام مراحل -    

 مسئول انجام هر مرحله سازمانی واحد -    

 انجام هر مرحله برای موردتوافق زمان -    
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 یریته منظور مدبای و استقرار سامانه یطراح -۶ گام

کردن  یکیو الکترون یخدمت حضور یزم یکیالکترون

 :کهای گونه به ،۵مراحل ذکر شده در گام 

 یکیالکترون یرخدمت،هر زهای فرمت نامه یاها فرم کلیه

 .شود

 یکیو الکترون یرحضوریخدمت به صورت غ درخواست

 .توسط ارباب رجوع ارسال شود

 یتی،د اسناد، مدارک هومدارک و مستندات الزم )مانن کلیه

درخواست خدمت به  ی( الزم برا...عکس، مجوز، استعالم و

 .شود یدر سامانه بارگزار یلصورت فا

شده در  یفخدمت ارباب رجوع طبق روند تعر درخواست

 .مسئول ارجاع شود یسازمان یبه واحدها ۵گام 

داده دستگاه  یگاهمربوط به روند انجام کار در پا اطالعات

 .باشد یریو رهگ یشابل نماثبت و ق

در قالب جدول  یکیبه صورت الکترون "ارائه خدمت یدرس"

از ارباب رجوع  یرخدمتدرخواست ز یافتپس از ثبت در ۳

 .ارائه شود یبه و

در  یکیبه ارباب رجوع به صورت الکترون یرخدمتز پاسخ

 .یردارباب رجوع قرار گ یارو در اخت یهته ۴قالب جدول 

مختلف در انجام مراحل  یملکرد واحدهاع یابیارز امکان

 .خدمت را داشته باشد

پست  یامک،پ یقمراحل خدمت از طر رسانیاطالع امکان

 .و موارد مشابه به ارباب رجوع وجود داشته باشد یکیالکترون

از ارباب رجوع مطابق جدول  یکیالکترون ینظرسنج امکان

 .وجود داشته باشد ۵

خدمت را  یزاز عملکرد ممختلف ی هاگزارش یهته قابلیت

 .داشته باشد

 یپاسخ خدمت، برا یافتو در یگیریدرخواست، پ قابلیت

قابل حمل هوشمند ی هادستگاه یقارباب رجوع از طر

 .باشد یرامکان پذ

 :خدمت یزخدمت در مهای تعداد باجه یینتع -۷ گام

 یخدمت حضور یزمستقر در م یرخدماتمتناسب با تعداد ز

ه مراجعه ارباب رجوع، به تعداد مناسب باجه و تعداد روزان

های صف یلخدمت در نظر گرفته شود تا از تشک یزدر م

 .شود یریجلوگ یلطو

 :یخدمت حضور یزم یمناسب برا یفضا ینتأم -8 گام

و تعداد ها خدمت متناسب با تعداد باجه یزم یزیکیف فضای

 ۴بند ، ۳ماده  ۴و  ۳، ۲بند  یتمراجعه کننده روزانه، با رعا

 "یدر نظام ادار یحقوق شهروند"مصوبه  11و ماده  ۹ماده 

و اجرا  یطراح ۲8/1۲/1۳۹۵مورخ  11۲۷1۲8به شماره 

 .شود

مناسب با درج عنوان  یراهنما یهر باجه تابلو برای

 .شود نصب شودمی که در هر باجه ارائه یرخدماتیز

فراهم  یمقتض یقارائه نوبت به ارباب رجوع به طر امکان

 .شود

 یزمهای استقرار در باجه یکارکنان برا ینتأم -۹ گام

از  یخدمت، تعداد یزمهای متناسب با تعداد باجه :خدمت

و مطلع  یدهماهر، پاسخگو و آموزش د یسته،کارکنان شا

 یانخدمات از م یهمرتبط با ارا یادار یندهاینسبت به فرا

 :انتخاب شوند یلذ یفانجام وظا یکارکنان موجود برا

الزم به ارباب رجوع در ارتباط  ییاطالعات و راهنما یهراا -

 رسانیاطالعهای خدمت بر اساس بسته یافتدر یندبا فرا

 ۴شده در گام  یهخدمات ته

ارباب رجوع و مدارک و  یحضورهای درخواست یافتدر -

که ارباب ای ارائه خدمت به گونه یمستندات مربوطه برا

مدارک مورد  یهرحله کلم یک یالمقدور تنها ط یرجوع حت

 .درخواست را ارائه کند یازن
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 ۳به ارباب رجوع در قالب فرمت جدول  یدهارائه رس -

 یداخل یو گردش کار در واحدها یانجر یآغاز اجرا -

 یاقدامات انجام شده از واحدها یجنتا یافتسازمان و در

 یرخدمتهر ز یبرا 1مطابق جدول  یربطذ

و ارائه پاسخ  یربطذ یاحدهااقدامات از و یجنتا یافتدر -

 یافتپس از در ۴خدمت به ارباب رجوع در قالب جدول 

 از ارباب رجوع یدرس

ثبت اطالعات هر درخواست در فرم گزارش روزانه در  -

 ۲قالب جدول 

به ارباب رجوع و  ۵بر اساس جدول  یارائه فرم نظرسنج -

 آن یلتکم یتقاضا برا

مرتبط در  یواحدهاارباب رجوع به  ییو راهنما یتهدا -

 .یربطذ یبا واحدها یپس از هماهنگ یموارد ضرور

 مراحل گردش کار ارائه خدمت یینتع -1شماره  جدول

 خدمت یزگزارش کارکنان م -۲شماره  جدول

 خدمت یدقالب رس -۳شماره  جدول

به  یماتتصم یاقالب ابالغ پاسخ خدمت  -۴شماره  جدول

 ارباب رجوع

ارباب رجوع از  یتسنجش رضاپرسشنامه  -۵شماره  جدول

 خدمات

یصفدر علی

 

  سازمانی ساختار -چهارم فصلمقررات مربوط به 

 (29مقررات ماده )

 اداری هایمجتمع :موضوع کشوری خدمات مدیریت قانون( 29) ماده( ط) بند اجرایی نامهآیین

 (وزیران هیئت 29/10/1398 مورخ هـ55342ت/138920 شماره نامهتصویب)

 شماره پیشنهاد به ۲۵/1۰/1۳۹8 جلسه در وزیران تهیئ

 استخدامی و اداری سازمان ۳۰/1/1۳۹۷ مورخ ۳۲۹۲1

 مدیریت قانون( ۲۹) ماده( ط) بند استناد به و کشور

 بند اجرایی نامهآیین ،-1۳8۶ مصوب- کشوری خدمات

 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده

 مشروح معانی در زیر اصطالحات نامهآیین این در -1 ماده

 :روندمی کار به مربوط

 قانون( ۵) ماده موضوع یهادستگاه :اجرایی دستگاه -1

 .کشوری خدمات مدیریت

 که اجرایی یهادستگاه سازمانی واحدهای :اداری واحد -۲

 بخش و شهرستان سطح در دستگاه وظایف انجام منظور به

 .شوندمی ایجاد

 وظیفه که اجرایی دستگاه از هاییواحد :عملیاتی واحد -۳

 نهایی و اصلی خدمات و محصول ارایه و تأمین تولید،

 -بهداشتی مراکز مدارس، مانند. نددارعهدهبر را دستگاه

 .هاورزشگاه و ایحرفه و فنی آموزش مراکز درمانی،

 یهادستگاه اداری واحدهای اجتماع :اداری مجتمع -۴

 ساختمان چند یا یک در تانشهرس یک سطح در اجرایی

 .واحد مکان یک در طبقه چند یا یک

( ۳۰) ماده اساس بر که اجرایی یهادستگاه کلیه -2 ماده

 اداری واحد دارای کشوری، خدمات مدیریت قانون

 در را خود اداری واحدهای مکلفند هستند، شهرستانی

 .کنند مستقر شهرستان آن اداری مجتمع
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 آموزشهای خانهوزارت شهرستانی اداری واحدهای -تبصره

 خدمات پزشکی، علوم هایهدانشگا اطالعات، و پرورش و

 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه سایر و درمانی و بهداشتی

 اجرایی یهادستگاه عملیاتی واحدهای و مسلح نیروهای و

 .نیستند نامهآیین این مشمول

 و شهرستان اداری مجتمع عمومی مدیریت برای -3 ماده

 عمومی نظافت نگهداری، نظیر مربوط پشتیبانی امور

 و گاز برق، آب، هایهزینه رستوران، و کتابخانه ساختمان،

 شود،می نظارت و مدیریت فرمانداری توسط که موارد سایر

 .شودمی اقدام زیر شرح به

 مستقر استانی ایهزینه بودجه تابع اجرایی یهادستگاه -1

 در استقرار( شارژ) مشترک هایهزینه موظفند مجتمع در

 و بینیپیش ایهزینه هاینامهموافقت در را هامجتمع این

 تعیین( ربطذی هایفرمانداری) استانداری که حسابی به

 .نمایند واریز کند،می

 انیاست بودجه از که رسانیخدمت اجرایی یهادستگاه -۲

 یهاشرکت ملی، یهادستگاه قبیل از کنندنمی استفاده

 استقرار به نسبت موظفند نیز عمومی نهادهای و دولتی

 اجاره هزینه. نمایند اقدام اداری مجتمع در مربوط واحد

 پرداخت نیز و اداری هایمجتمع در واحدها این استقرار

 مابینفی قرارداد اساس بر آنها( شارژ) مشترک هایهزینه

 مزبور یهادستگاه و( ربطذی فرمانداری) استانداری

 .شودمی پرداخت

 مشترک هایهزینه و قراردادها این از حاصل وجوه -۳

 سایر و اجرایی یهادستگاه توسط پرداختی( شارژ)

 قوانین در که هزینه -درآمد ردیف به مربوط، درآمدهای

 واریز است، شده منظور استانی صورت به تیسنوا بودجه

 فرمانداری) استانداری نامهموافقت قالب در تا شودمی

 صرف استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان با( ربطذی

 .شود اداری مجتمع همان توسعه یا و نگهداری و تجهیز

 موظفند جدیدالتأسیس هایشهرستان فرمانداران -4 ماده

 ریزیبرنامه نحوی به اداری هایجتمعم تکمیل و احداث تا

 ساختمان چند یا یک اجاره طریق از که نمایند مدیریت و

 ظرفیت از برداریبهره یا و هم مجاور غیردولتی بخش

 اجرایی یهادستگاه استقرار امکان که دولتی هایساختمان

 مجتمع در اداری واحدهای استقرار برای را زمینه دارند، را

 .نمایند فراهم وقت،م اداری

 اعتبار تأمین گونه هر نامه،آیین این ابالغ تاریخ از -5 ماده

 به جدید اداری هایساختمان واحد خرید برای تخصیص و

 در نامه،آیین این( ۲) ماده تبصره در مذکور موارد استثنای

 توسط جمعیت نفر( ۷۰۰۰۰) از کمتر با هایشهرستان

 توسعه و ریزیبرنامه شورای و کشور بودجه و برنامه سازمان

 در صرفاً  اداری واحدهای و باشدمی ممنوع استان

 مربوط فرماندهی نظارت و مدیریت تحت اداری هایمجتمع

 .شوندمی سازماندهی

 واحدهای نیاز بر مازاد دولتی هایساختمان -1 تبصره

 هایمجتمع به آنها فعالیت که اجرایی یهادستگاه اداری

 مربوط مقررات و قوانین رعایت با یابندمی مکان نقل اداری

 .شد خواهند تکلیف تعیین

 همکاری با استان توسعه و ریزیبرنامه شورای -۲ تبصره

 رعایت با است مجاز استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 هایمجتمع توسعه و ایجاد برای مربوط مقررات و قوانین

 مردم، به کیفیت با تخدما ارایه در یکپارچگی و اداری

( ط) بند موضوع هایشهرستان در موجود اداری واحدهای

 از استفاده با را کشوری خدمات مدیریت قانون( ۲۹) ماده

 قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۶) ماده موضوع کار و ساز

 رسانده فروش به( ۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 بودجه قوانین در تصاصیاخ درآمد ردیف در را آن وجوه و

 هایمجتمع احداث و توسعه صرف تا نماید واریز سنواتی

 .شود استان همان اداری
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 هایساختمان ساخت برای هااستانداری -6 ماده

 مقررات و قوانین رعایت با توانندمی اداری هایمجتمع

 :گیرند کار به را زیر هایروش مربوط،

 .دولتی اعتبارات از استفاده -1

 مازاد هایساختمان فروش از حاصل درآمد از استفاده -۲

 .مقررات و قوانین مطابق

 .منطقه مردم خودیاری -۳

 شرط به اجاره قالب در خصوصی بخش گذاریسرمایه -۴

 .تملیک

 در موظفند هااستان توسعه و ریزیبرنامه شورای -7 ماده

 واردم اداری، هایمجتمع هایهپروژ احداث و ایجاد زمان

 از که مجری سوی از رعایت برای قرارداد انعقاد در را زیر

 تعیین مربوط مقررات و قوانین چهارچوب در شورا آن سوی

 :نمایند لحاظ شودمی

 فضاهای و مکان و جا استانداردهای و ضوابط رعایت -1

 مناسب چیدمان و مشترک پشتیبانی هایبخش و اداری

 .اداری تجهیزات

 نوع و حجم حسب بر بینیپیش قابل تتشکیال و ضوابط -۲

 سازمان ابالغی اجرایی یهادستگاه اداری واحدهای وظایف

 .کشور استخدامی و اداری

 دسترسی امکان و مجتمع ارتباطی شبکه بینیپیش -۳

 .اجرایی یهادستگاه سایر به آن افقی و عمودی

 خدمات دهندگانارایه سایر استقرار امکان بینیپیش -۴

 .شوند مستقر هامجتمع این در نباید الزاماً که عمومی

 است موظف کشور استخدامی و اداری سازمان -تبصره

 این پشتیبانی اداری ساختار با مرتبط دستورالعمل

 .نماید ابالغ را اداری فضای و پست تعداد حداقل و هامجتمع

 اعتبار است موظف کشور بودجه و برنامه سازمان -8 ماده

 که را اداری هایمجتمع تکمیل یا و ایجاد برای الزم

 و کشور استخدامی و اداری سازمان توسط آنها فهرست

 هایدارایی تملک اعتبارات در شود،می تهیه کشور وزارت

 و ریزیبرنامه شورای. نمایند منظور هااستان ایسرمایه

 سقف در اعتبار تأمین به نسبت است موظف استان توسعه

 ربطذی شهرستان و اداری مجتمع برای انونق مصوب

 هایهزینه کلیه و اقدام پروژه فیزیکی پیشرفت براساس

 این اجرایی یهادستگاه خدمات و پشتیبانی به مربوط

 .نماید بینیپیش مذکور هایطرح بودجه در را هاشهرستان

 و زمین ملی سازمان) شهرسازی و راه وزارت -9 ماده

 وزارت و ربطذی هایشهرستان هایشهرداری ،(مسکن

 سازمان و کشور اراضی امور سازمان) کشاورزی جهاد

 به مورد حسب ،(کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل

 با مکلفند استان، توسعه و ریزیبرنامه شورای تشخیص

 هایزمین واگذاری به نسبت مربوط مقررات و قوانین رعایت

 خدمات و اداری فضاهای و هاعمجتم احداث جهت مناسب

 رفع عمومی، نقلیه وسائل هایهایستگا نظیر عمومی

 خدمات و ها(پارکینگ) توقفگاه مراجعین، رفاهی نیازهای

 .نمایند اقدام داخلی مشترک( هایسرویس)

 یهادستگاه سازمانی واحدهای از دسته آن -10 ماده

 در کشور استخدامی و اداری سازمان مجوز با که اجرایی

 شوند،می یا شده تأسیس هابخش برخی در نمایندگی قالب

 اداری مجتمع عنوان به بخشداری ساختمان در موظفند

 این ضوابط رعایت با و بخشدار نظر تحت و شده مستقر

 واحدهای برای نامهآیین این احکام. کنند فعالیت نامهآیین

 .است االجراالزم نیز بخش اداری

 مورخ ک۴۴1۹۵ت/۴۰۵۳ شماره نامهتصویب -11 ماده

 .شودمی لغو آن بعدی اصالحات و 1۴/1/1۳8۹

  جمهوررییس اول معاون -جهانگیری اسحاق
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ی اهدستگاهاداری و نحوه سازماندهی نمایندگی های ابالغ ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع

 اجرایی در آنها

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 16/07/1401مورخ  50032)بخشنامه شماره 

ماده  "ط"نامه اجرایی بند آیین( ۷در اجرای تبصره ماده )

وبه شماره ، موضوع مصقانون مدیریت خدمات کشوری( ۲۹)

هیأت وزیران،  ۲۹/1۰/1۳۹8هـ مورخ ۵۵۳۴۲ت/1۳8۹۲۰

ی اجرایی در هادستگاهنحوه سازماندهی نمایندگی 

های اداری و همچنین ساختار پشتیبانی این مجتمع

 :شودها به شرح زیر ابالغ میمجتمع

در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور موظف  -1ماده 

ها، ریزی استانریت و برنامهاست؛ با همکاری سازمان مدی

هایی را که ساختمان مجتمع فهرست اسامی شهرستان

ی اجرایی هادستگاهها آماده استقرار نمایندگی اداری در آن

باشند، به سازمان اداری و و ارائه خدمات به شهروندان می

 .استخدامی کشور اعالم نماید

روز ( 1۵دت )اند؛ ظرف می اجرایی موظفهادستگاه -تبصره

پس از استقرار مجتمع اداری، نسبت به تأمین نیروی انسانی 

های سازمانی مورد نیاز نمایندگی ذیربط و همچنین پست

های های مصوب خود در مجتمعتعیین شده از محل پست

 .اداری اقدام نمایند

اداری در های ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع -2ماده 

به ترتیب زیر « مستقیم فرماندار زیر نظر»ها، فرمانداری

 :خواهد بود

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

 کارشناس امور اجرایی مجتمع اداری، -

 کارشناس پشتیبانی، هماهنگی و پیگیری، -

 .کارشناس نظارت -

وزارت کشور موظف است؛ نسبت به تأمین  -1تبصره 

هر مجتمع، از سرجمع های سازمانی مذکور در پست

های استان و یا های بالتصدی استانداری و فرمانداریپست

 .های کشور اقدام نمایدسایر استانداری

وظایف پست سازمان معاون هماهنگی امور  -۲تبصره 

 :باشدمجتمع اداری و کارشناسان ذیل آن به شرح زیر می

و  ها از نظر امکانات، تجهیزاتپشتیبانی امور نمایندگی -

 فضای اداری مورد نیاز،

ها و شناسی و پایش مستمر فعالیت نمایندگیآسیب -

 .انعکاس به مراجع ذیربط برای بهبود آن

ها نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات توسط نمایندگی -

 به شهروندان،

 ها از واحد استانی ذیربط،پیگیری امور کارکنان نمایندگی -

تانی مربوطه برای تسهیل و هماهنگی با ادارات کل اس -

 تسریع در ارائه مطلوب خدمات،

بررسی وضعیت شهرستان از نظر نیاز به ارائه خدمات  -

 .جدید و پیگیری موضوع از مبادی ذیصالح

اند واحدهای ی اجرایی زیر موظفهادستگاه -3ماده 

سازمانی خود را تحت عنوان نمایندگی، با حداقل تعداد 

شده، در مجتمع اداری شخصهای سازمانی مپست

 :شهرستان مستقر نمایند

)نمایندگی( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  -

 .پست سازمانی( ۶ی وابسته )هادستگاه

ی هادستگاه)نمایندگی( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  -

 پست سازمانی(، ۴وابسته )

 )نمایندگی( وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و -

 پست سازمانی(، 1گردشگری )
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ی وابسته هادستگاه)نمایندگی( وزارت جهاد کشاورزی و  -

 پست سازمانی(، ۹)

ی وابسته هادستگاه)نمایندگی( وزارت راه و شهرسازی و  -

 پست سازمانی(، ۴)

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

 سازمانی(،

 پست سازمانی(، 1ان ))نمایندگی( وزارت ورزش و جوان -

پست  1)نمایندگی( سازمان حفاظت محیط زیست ) -

 سازمانی(،

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

 سازمانی(،

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

 سازمانی(،

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

 .پست سازمانی( 1سازمان ثبت احوال کشور ))نمایندگی(  -

در رأس هر نمایندگی، فارغ از عنوان و سطح  -1تبصره 

های قرار داشته و پست« مسئول نمایندگی»تشکیالتی 

سازمانی ذیل آن مطابق با عناوین مصوب دستگاه اجرایی 

 .شوندبینی میپیش

های سازمانی مذکور متناسب با تعداد پست -۲تبصره 

ای شهرستان و حجم و تنوع فعالیت برخی از هشاخص

ها، پس از پیشنهاد مشترک فرمانداری و اداره کل نمایندگی

استانی ذیربط، با درخواست دستگاه اجرایی ملی و تأیید 

 .سازمان اداری و استخدامی کشور قابل تغییر است

تعیین فضای اداری برای آن دسته از  -4ماده 

ها از طریق اداری آنهای هایی که مجتمعشهرستان

نامه صدرالذکر استقرار آیین( ۴سازوکارهای مندرج در ماده )

 .یابند، بر عهده فرماندار استمی

ی اجرایی هادستگاهاستقرار نمایندگی آن دسته از  -5ماده 

این دستورالعمل وجود ( ۳ها در فهرست ماده )که نام آن

الت مصوب ندارد و مطابق با شرح وظایف قانونی و تشکی

های خود موظف به ارائه خدماتی در شهرستان

هزار نفر جمعیت باشند، پس  ۷۰جدیدالتأسیس و کمتر از 

از اعالم فرمانداری به اداره کل استانی مربوطه، توسط 

دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان اداری و استخدامی کشور 

 .گیری قرار خواهد گرفتدر روند بررسی و تصمیم

های موضوع این دستورالعمل از نظر یندگینما -6ماده 

سلسله مراتب اداری زیر نظر مستقیم واحد استانی متبوع 

ها خود بوده و وظایف، اختیارات و استانداردهای عملکرد آن

مطابق با قوانین، مقررات و ضوابط دستگاه اجرایی مربوطه 

ها در این خصوص نقش نظارت، باشد و فرمانداریمی

ی هافعالیتکننده بانی و تسهیلهماهنگی، پشتی

ها را برای ارایه خدمات مطلوب و سریع به نمایندگی

 .نددارعهدهشهروندان، بر

استقرار سایر ارایه دهندگان خدمات عمومی نظیر؛  -7ماده 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد حضرت امام 

 های اداری که خارج از شمول قانونخمینی )ره( در مجتمع

باشند، بر اساس تفاهم استاندار مدیریت خدمات کشوری می

 .ی ذیربط خواهد بودهادستگاهیا فرماندار با 

افزایی بین منظور ایجاد هماهنگی و همبه -8ماده 

زیست، های کشاورزی و محیطها در بخشنمایندگی

، ...فرهنگی و اجتماعی، امور اقتصادی، صنعتی، زیربنایی و

ها، به عنوان دبیر ن مسئوالن نمایندگییک نفر از بی

 .شودهماهنگی حسب نظر فرماندار تعیین می

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف  -9ماده 

است؛ تا سه ماه پس از ابالغ این دستورالعمل ضمن 

های کارشناسی، نسبت به ایجاد و ابالغ مشاغل بررسی

 .مایدهای اداری اقدام نتجمیعی جدید در مجتمع
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کنترل و ثبت تردد، مرخصی و مأموریت روزانه  -10ماده 

های اداری، پس از تأیید معاون هماهنگی کارکنان مجتمع

 .پذیردامور مجتمع اداری صورت می

صدور احکام کارگزینی و پرداخت حقوق کارکنان  -11ماده 

های اداری بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط شاغل در مجتمع

 .باشدمی

ها پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان نمایندگی -تبصره

توسط واحدهای استانی، با لحاظ نتایج حاصل از نظارت 

 .شودفرمانداری مربوطه بر عملکرد آنان انجام می

هر گونه جابجایی نیروهای انسانی مستقر در  -12ماده 

های اداری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با مجتمع

ر و ادارات کل استانی، مشروط به عدم هماهنگی فرماندا

 .پذیردها صورت میتعویق در انجام وظایف نمایندگی

تمامی تغییرات ساختاری موضوع این  -13ماده 

ی اجرایی در بستر هادستگاهدستورالعمل، با ثبت درخواست 

ی اجرایی انجام هادستگاهسامانه ملی مدیریت ساختار 

 .خواهد شد

ظور اصالح فرایندهای انجام کار و ارایه منبه -14ماده 

ها خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، فرمانداری

ماهه، گزارش عملکرد اند؛ در مقاطع زمانی ششموظف

ها را در قالب موارد زیر از طریق وزارت کشور به نمایندگی

 :سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند

 ط هر نمایندگی،عناوین خدمات ارائه شده توس -

 تعداد و تواتر خدمات ارائه شده، -

 ها،ذکر خدمات قابل ارائه توسط نمایندگی -

های موجود در رابطه با نحوه مدیریت مجتمع چالش -

 اداری،

 .پیشنهادهای اصالحی -

 میثم لطیفی

 

 مستقر در شهرستان و بخش یادار یهامجتمع یالتیابالغ ساختار تشک

 جمهور(سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 12/8/1389مورخ  41925/200)بخشنامه شماره 

 بخشنامه به استانداران سراسر کشور

ران یا یاسالم یاست جمهوریحسب موافقت مقام محترم ر

مستقر در سطح  یادار یهامجتمع یالتیبا ساختار تشک

بند  یینامه اجرانییآ ۲ماده  یو بخش در اجرا یشهرستان

وست ی، به پیت خدمات کشوریریقانون مد( ۲۹ماده ))ط( 

 .گرددیمزبور ابالغ م یهامجتمع یسازمان ینمودارها

نامه نییآ یید تا در اجراییاتخاذ فرما یبیاست ترت یمقتض

 یهاها، مجتمعیق فرمانداریماده مذکور از طر ییاجرا

نفر و  ۷۰.۰۰۰ت کمتر از یبا جمع یهادر شهرستان یادار

ل و ینفر تشک ۳۰.۰۰۰ت کمتر از یبا جمع یهابخش

 .شوند یسازمانده

یاهلل فروزنده دهکردلطف  

 

 اداری هایمجتمع تفصیلی تشکیالت ابالغ

 (جمهوررییس مدیریت توسعه معاونت 12/11/1390 مورخ 53176/200 بخشنامه)

 کشوری خدمات مدیریت قانون ۲۹ ماده( ط) بند اجرای در

 مورخ ک۴۴1۹۵ت/۴۰۵۳ شماره نامهتصویب و

 قانون ۲۹ ماده ط بند اجرایی نامهآیین موضوع 1۴/1/1۳8۹

 مبنی اجرایی یهادستگاه الزام و کشوری خدمات مدیریت
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 در مستقر اداریهای مجتمع در انسانی نیروی ساماندهی بر

 از کمتر شهرهای در) فرمانداری نظر زیر شهرستان سطح

 نفر هزار ۳۰ از کمترهای بخش نیز و جمعیت نفر هزار ۷۰

 به عنایت با اداریهای مجتمع تفصیلی تشکیالت ،(جمعیت

 خدمت ارائه ضرورت و مذکور یهادستگاه وظایف گستره

 در شرح به مصوب ضوابط وها شاخص رعایت با و مردم به

 .گرددمی ابالغ و مشخص آمده پی

 شهرستان اداری مجتمع تفصیلی تشکیالت

 اداری مجتمع هماهنگی مسؤول و فرماندار معاون -1

 شهرستان

 عمومی روابط مسؤول کارشناس -۲

 عمومی روابط کارشناس -۳

 اطالعات فنآوری مسؤول کارشناس -۴

 افزار سخت و شبکه کارشناس -۵

 پشتیبانی و افزار نرم کارشناس -۶

 پشتیبانی و عمومی امور مسؤول کارشناس -۷

 عمومی امور کارشناس -8

 پشتیبانی رشناسکا -۹

 شهرستان دارایی و اقتصادی امور نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -1۰

 دارایی و اقتصادی کارشناس -11

 دارایی و اقتصادی کارشناس -1۲

 شهرستان شهرسازی و راه نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -1۳

 شهرسازی و معماری کارشناس -1۴

 ساختمان و راه کارشناس -1۵

 شهرستان تجارت و معدن صنعت، نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -1۶

 صنایع کارشناس -1۷

 بازرگانی کارشناس -18

 شهرستان اسالمی ارشاد و فرهنگ نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -1۹

 مطبوعاتی و دینی فرهنگی، امور کارشناس -۲۰

 مطبوعاتی و دینی فرهنگی، امور کارشناس -۲1

 شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، یندگینما

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۲۲

 کار بازرس کارشناس -۲۳

 کار روابط کارشناس -۲۴

 تعاونی امور کارشناس -۲۵

 شهرستان زیست محیط حفاظت نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۲۶

 زیست محیط کارشناس -۲۷

 زیست محیط کارشناس -۲8

 شهرستان ستیبهزی نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۲۹

 اجتماعی امور کارشناس -۳۰

 معلولین امور کارشناس -۳1

 شهرستان خون انتقال پایگاه

 (کارشناس) پایگاه مسؤول -۳۲

 خون انتقال کارشناس -۳۳

 خون انتقال کارشناس -۳۴

 شهرستان جوانان و ورزش نمایندگی
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 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۳۵

 ورزش امور رشناسکا -۳۶

 جوانان امور کارشناس -۳۷

 شهرستان احوال ثبت نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۳8

 سجلی و حقوقی امور کارشناس -۳۹

 احوال ثبت امور کارشناس -۴۰

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث نمایندگی

 شهرستان

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۴1

 گردشگری و دستی صنایع گی،فرهن میراث کارشناس -۴۲

 شهرستان( ثبتی واحد) امالک و اسناد ثبت نمایندگی

 (کارشناس) نمایندگی مسؤول -۴۳

 ها شرکت ثبت و امالک دفاتر متصدی -۴۴

 اجرا متصدی و ممیز -۴۵

 محل از مذکورهای نمایندگی سازمانیی هاپست -1

 متبوع اجرایی دستگاه بالتصدی سازمانیی هاپست

 .شد خواهد بینیپیش

 ،«پزشکی آموزش و درمان بهداشت،»های خانه وزارت -۲

 و گستره علت به «کشاورزی جهاد» و «پرورش و آموزش»

 .بود خواهند مستثنی بخشنامه این از وظایف، نوع و حجم

 ارائه دارعهده که اجرایی یهادستگاه عملیاتی واحدهای -۳

 و هاسیاست اساس بر مردم به مستقیم خدمات

 متبوع یهادستگاه ستادی واحدهای ابالغی استانداردهای

 و فنی آموزش مراکز ها،بیمارستان مدارس، نظیر باشند،می

 محسوب اداری واحد هنری، و فرهنگی مراکز ،ایحرفه

 اساس بر و گیرندنمی قرار اداریهای مجتمع در و نشده

 ۲۴ و 1۶ مواد جراییا نامهآیین و مربوط مقررات و قوانین

 .شد خواهند اداره کشوری، خدمات مدیریت قانون

 این در اجرایی یهادستگاه سایر نمایندگی ایجاد -۴

 معاونت موافقت و اجرایی دستگاه پیشنهاد به ها،مجتمع

 رعایت با جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 ارهشم بخشنامه طی ابالغی ضوابط وها شاخص

 و مدیریت توسعه معاونت 1۳/۷/1۳8۹ مورخ ۳۶۲۷1/۲۰۰

 .بود خواهد ،جمهوررییس انسانی سرمایه

فروزنده اله لطف

 

  اجرایی یهادستگاه تشکیالت تنظیم و طراحی سازماندهی، هایشاخص و ضوابط

 (وزیران هیأت 27/12/1388 مورخ ک43911ت/262773 شماره نامهتصویب)

 طراحی سازماندهی، هایشاخص و ضوابط ها،الگو -1 ماده

 تعیین زیر شرح به اجرایی، یهادستگاه تشکیالت تنظیم و

 :شوندمی

 و وظایف براساس هامأموریت و تشکیالت طراحی -الف

 مربوط مقررات و قوانین از ناشی هایمسئولیت و اختیارات

 نظیر) گذاریسیاست امور در هماهنگی و انسجام -ب

 ریزیبرنامه ،(گذاریتعرفه و مقررات تنظیم نداردسازی،استا

 و دستگاه ستاد در ایمرحله هایهدف تعیین نظیر)

 و بودجه تنظیم و وابسته یهاسازمان و استانی واحدهای

 تطبیق وابسته، اجرایی دستگاه عملیاتی هایبرنامه

 بر نظارت دستگاه، یهافعالیت نوع با عملیاتی هایبرنامه
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 مدیریت ها،پروژه و هافعالیت انجام به مربوط هایهزینه

 (کارکنان و مدیریت سازمان، عملکرد ارزیابی شامل عملکرد

 واگذاری قابل وظایف تفویض -ج

 ارتباطات و اطالعات فناوری و اداری فناوری از استفاده -د

 استانی واحدهای دربین هماهنگی ایجاد منظور به -2 ماده

 مشمول، اجرایی یهادستگاهبه وابسته و تابع تانیشهرس و

 از دستگاه وظایف انجام در شهرستان، و استان سطح در

 آن یهاگروهکار و توسعه و ریزیبرنامه شورای ظرفیت

 .شود استفاده

 مستخدمان برای مشمول یهادستگاه یهاپست -3 ماده

 یهاپست و وظایف شرح و ساختار تأیید از پس که جدید

 دسته دو به. شوندمی جذب نامهتصویب این مطابق آنها

 .شوندمی تقسیم

 مشاغل در رسمی استخدام برای ثابت یهاپست -الف

 حاکمیتی

 و سازمانی یهاپست تصدی برای پیمانی یهاپست -ب

 معین مدت

 و آن بدون یا پست با پیمانی و رسمی کارکنان -1 تبصره

 توانندمی پست همراه به نام اب پست با کارکنان

 منتقل یا مأمور دستگاه دو توافق با دیگر یهادستگاهبه

 .شوند

 به هادستگاه مرکزی ستاد از کارکنان انتقال -۲ تبصره

 دستگاه مقام باالترین اختیارات از هاشهرستان و هااستان

 قانونی مزایای و تسهیالت از آنان برخورداری و است اجرایی

 توانندنمی کارکنانی چنین. باشدمی مقام همان تشخیص با

 . برگردند مرکزی ستاد به

 یهاپست مجموعه از ییهاپست نام با یهاپست -4 ماده

 یا رسمی شاغل دارای که هستند دستگاه موجود سازمانی

 توافق براساس تشکیالت اصالح با ولی هستند، پیمانی

 انسانی سرمایه و ریتمدی توسعه معاونت و دستگاه

 صورت به هاپست اینگونه. گردند حذف باید جمهوررییس

 از پس و بود خواهند پادار مربوط شاغالن خروج تا نام با

. شوندمی حذف تشکیالت مجموعه از شاغالن خروج

 دستگاه مقام باالترین تشخیص به مدیریتی یهاپست

 .یابد تغییر دیگر عناوین به تواندمی

 اشتغال حالت قانون مشمول سازمانی یهاستپ -تبصره

 انقالب مفقوداالثر و کارافتاده از جانباز شهید، مستخدمین

 به مربوط نیز و -1۳۷۲ مصوب-تحمیلی جنگ و اسالمی

 .باشندمی مربوط مقررات مشمول شهدا فرزندان و ایثارگران

 یهادستگاه عملیاتی واحدهای سازماندهی نحوه -۵ ماده

 مردم به مستقیم طور به خدمات ارائه دارعهده که مشمول

 آموزش مرکز بهزیستی، مجتمع ملی، پارک نظیر باشندمی

 عملیات، حجم براساس ثبتی واحدهای و ایحرفه و فنی

 توسط آنها خدمات نوع و هافعالیت جغرافیایی پراکندگی

 و مدیریت توسعه معاونت تأیید با و تهیه مربوط دستگاه

 .گرددمی تعیین جمهوررییس یسانان سرمایه

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا
 

 یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یستاد مرکز یعموم یهافعالیتو  یفوظا یضوابط سازمانده

 (یادار یعال یشورا 6/4/1394مورخ  48891/206)مصوبه شماره 

 جلسه مورخ ینو هفتاد و سوم یکصددر  یادار یعال شورای

 یزیرو برنامه یریتسازمان مد یشنهادبنا به پ 11/۳/1۳۹۴

 یریت( قانون مد11۵( ماده )۲کشور و به استناد بند )

 یبه منظور اصالح ساختار داخل ی،خدمات کشور

 ی،سازچابک یکردبا رو یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

آنها، ضوابط  یالتبه تشک یبخشو نظم سازییمنطق

 یستاد مرکز یعموم یهافعالیتو  یفوظا یسازمانده
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نمود  یبتصو یررا به شرح ز یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

 :شودیاجرا ابالغ م یکه برا

ها و وزارتخانه یعموم یهافعالیتو  یفوظا یفتعر -1

 :یمؤسسات دولت

 یهستند که برا ییهافعالیتو  یفدسته از وظا آن

 یازماندر ساختار س یاصل هاییتاز مأمور یبانیپشت

 گونهینکه ا ییواحدها. شوندیم یسازمانده هادستگاه

 یدهنام یند واحد عمومدارعهدهرا به  هافعالیتو  یفوظا

 .شوندیم

 :یعموم یواحدها یالتتشک یمناظر بر تنظ یهاسیاست -۲

 یریو جلوگ یو خدمات یعموم یهافعالیت یسپاربرون -

 یالتتشک یاز توسعه کمّ

)سلسله مراتب  یها و سطوح سازمانپست کاهش تعداد -

 گیرییمدر امر تصم یل( به منظور تسهیادار

 مربوط یفدر انجام وظا یادار یننو هاییاستفاده از فنآور -

متجانس و همسو  یهافعالیتو  یفوظا یحداکثر یعتجم -

 یواحد سازمان یکدر 

 یمتحت نظر مستق یسازمان یکاهش تعداد واحدها -

 م دستگاهمقا ینباالتر

 :یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یبندطبقه -۳

 یفمربوط به وظا یسازمان یسطح واحدها یینمنظور تع به

و اعمال  ییاجرا یهادستگاه یعموم یهافعالیتو 

ها و وزارتخانه ی(، )به استثنا۲مذکور در بند ) یهاسیاست

که سطح  جمهوریسمستقل تحت نظر رئ یهاسازمان

براساس  ی( مؤسسات دولتشوندیخته مشنا« الف»

آنها در سطح  یتبودن گستره فعالیرفراگ یرنظ یارهاییمع

 یرگذاریتأث یزاندولت و م یتیحاکم یفکشور، انجام وظا

 یسو مقررات تأس ینکه براساس قوان یناخالص مل یدبر تول

و  یریتتوسط سازمان مد آیند،یم دستبه ییدستگاه اجرا

 یبنددو سطح )ب( و )ج( طبقه کشور در یزیربرنامه

 .شوندیم

 یدر سطح واحدها ها،یاستاندار یعموم یواحدها :تبصره

 .شوندیمؤسسات سطح )ب( محسوب م یعموم

 یعموم یفوظا یمو تنظ یضوابط حاکم بر سازمانده -۴

 :یدرستاد مرکز یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

که  یمانساز یدستگاه، تعداد واحدها ی( در ستاد مرکزالف

از  یدهستند به کل واحدها، نبا یعموم یفدار وظاعهده

 .یدتجاوز نما ۲۵%

 یهادستگاهبهوابسته  یو پژوهش ی( مؤسسات آموزشب

 یالتو تشک شوندیاداره م اُمنایییأتکه به صورت ه ییاجرا

و  ییدتأبه بایستیو مقررات مربوط، م ینآنها طبق قوان

مفاد  یتبرسد، موظفند با رعا مربوطه یاُمنا یأته یبتصو

و  ییدخود را اصالح و به تأ یقبل یالتمصوبه تشک ینا

 یالتاز تشک یاخود برسانند و نسخه یآُمنا یأته صویبت

کشور  یزیرو برنامه یریتسازمان مد یرا برا ییدشدهتأ

 .یندارسال نما

و  یقاتوزارت علوم، تحق یرمجموعهز یهادستگاه( ج

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشکو وزارت  یفناور

 یالتمصوبه، تشک ینمفاد ا یتها( موظفند با رعا)دانشگاه

مربوط برسانند و  یروز ییدخود را اصالح نموده و به تأ یقبل

و  یریتسازمان مد یرا برا ییدشدهتأ یالتاز تشک یانسخه

 .یندکشور ارسال نما ریزیبرنامه

اه شرح همر یعموم یواحدها یضوابط سازمانده -۵

ماه  یکمصوبه ظرف  ینالزم جهت تحقق مفاد ا یلیتفص

 یو برا یهکشور ته یزیرو برنامه یریتتوسط سازمان مد

 .شودیاجرا ابالغ م

 یعموم یواحدها یجاداجازه ا ییاجرا یهادستگاه :تبصره

مصوبه  ینا یکه در اجرا ییواحدها یناز عناو یربه غ یگرید

 .را ندارند شودیابالغ م
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 یموظفند در اجرا یها و مؤسسات دولتوزارتخانه -۶

 یشنهادماه پ ۶شده، حداکثر ظرف مدت  یضتفو یاراتاخت

مصوبه و  ینالزم را براساس مفاد ا یاصالحات ساختار

کشور  یزیرو برنامه یریتکه توسط سازمان مد یضوابط

به سازمان مذکور  ییدو تأ یبررس یاصالح و برا شودیابالغ م

کشور موظف  یزیرو برنامه یریتسازمان مد. ینداارسال نم

 یشنهادماه پس از وصول پ ۴است حداکثر ظرف مدت 

رد آن  یا ییدمصوبه نسبت به تأ یندستگاه، مطابق مفاد ا

مدت زمان  یدر صورت عدم اعالم نظر ط. یداقدام نما

 .شودیمحسوب م ییددستگاه به منزله تأ یشنهادمذکور، پ

مسئول حسن  یی،اجرا یهادستگاهمقام  ینوزراء و باالتر -۷

 یادار یعال یشورا یرخانهمصوبه بوده و دب ینا یاجرا

 .نمایدیم یهآن را به شورا ارا یگزارش نحوه اجرا

 یحسن روحان -جمهوررئیس

 

 

 

 

 

 

 یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یستاد مرکز یعموم یواحدها یضوابط سازمانده

 ریزی کشور(برنامهت و یریسازمان مد 6/5/1395مورخ  643356)بخشنامه شماره 

 یها و مؤسسات دولته وزارتخانهیبخشنامه به کل

ن جلسه یکصد و هفتاد و سومیمصوبه ( ۵بند ) یدر اجرا

 ۴88۹1/۲۰۶ه شماره ی، موضوع ابالغیادار یعال یشورا

است محترم جمهور، ضوابط یر ۶/۴/1۳۹۴مورخ 

ها و وزارتخانه یتاد مرکزس یعموم یواحدها یسازمانده

 :گرددیاجرا، ابالغ م یر برایبه شرح ز یمؤسسات دولت

 یعموم یو واحدها یعمومهای فعالیتف، یف وظایتعر -1

 :یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

 یهستند که براهایی فعالیتف و یآن دسته از وظا

 یدر ساختار سازمان یاصلهای تیاز مأمور یبانیپشت

ن گونه یکه ا ییواحدها. شوندمی یسازمانده اهدستگاه

 دهینام یند، واحد عمومدارعهدهرا به ها فعالیتف و یوظا

 .شوندمی

 :یعموم یواحدها یف ضوابط سازماندهیتعر -۲

 یهافعالیتف و یوظا یبندک و دستهیعبارت است از تفک

ن یکه ا ییواحدها یگاه سازمانین سطح و جاییو تع یعموم

 .خواهند شد یر آن واحدها، سازماندهف دیوظا

 یالت واحدهایم تشکیناظر بر تنظ یکلی هاسیاست -۳

 :یعموم

متجانس و همسو های فعالیتف و یوظا یع حداکثریتجم -

 .یک واحد سازمانیدر 

م یتحت نظر مستق یسازمان یکاهش تعداد واحدها -

 .ن مقام دستگاهیباالتر

)سلسله مراتب  یو سطوح سازمانها پستکاهش تعداد -

 (یادار

 :یعموم یسازمان یتعداد واحدها -۴

در  یف عمومیوظا دارعهدهکه  یسازمان یتعداد واحدها

کل واحدها،  %۲۵د از یدستگاه هستند نبا یستاد مرکز

 .دیتجاوز نما

 :ییاجرا یهادستگاهسطح  -۵

شرح در سه سطح )الف(، )ب( و )ج( به  ییاجرا یهادستگاه

 :شوندمی بندیطبقهر یز
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و مؤسسات مستقل تحت نظر ها وزارتخانه :سطح )الف( 

 .جمهورسیرئ

ت آنها در یگستره فعال -1هستند که  یمؤسسات :سطح )ب(

دولت را به  یتیف حاکمیانجام وظا -۲سطح کشور است 

 ید ناخالص ملیآنها بر تول یرگذاریزان تأثیم( ۳. نددارعهده

 .اد استیز

 .یر مؤسسات دولتیسا :ح )ج(سط

 یمشابه واحدهاها استانداری یعموم یواحدها :تبصره 

 .شوندمی مؤسسات سطح )ب( محسوب یعموم

که در حال حاضر  یعموم یهافعالیتف و یق وظایمصاد -۶

ا یدر قالب واحدها و  یبیا ترکیبه صورت مستقل و 

د، وجود دارن هادستگاهدر ساختار  یسازمان یهاپست

 :عبارتند از

روابط  -۲ن مقام دستگاه یاست/ باالتریر/ ریحوزه وز -1

ارتباطات  ،فاتی، تشریرسانو اطالع ی)روابط عموم یعموم

 -۵ها امور استان یهماهنگ -۴الملل نیامور ب -۳( یمردم

و  یدگی، رسیعملکرد، بازرس یابیارز)ت عملکرد یریمد

 یدگیرسهای أتیه یهماهنگ -۶ات( یبه شکا ییپاسخگو

ت بحران یریمد -8رعامل یپدافند غ -۷ یبه تخلفات ادار

هسته  ،نشیگز یأت مرکزینش )هیگز -1۰حراست  -۹

برنامه و  -1۳امور مجلس -1۲ یحقوق -11نش( یگز

ق بودجه( ی، بودجه، تلفیزیربودجه )طرح و برنامه، برنامه

، توسعه یو تحول ادار ی)نوساز یو تحول ادار ینوساز -1۴

آمار و  -1۵الت و روش ها( ی، تشکیت و تحول اداریریمد

 یاطالعات و ارتباطات )فنآور یفنآور -1۶اطالعات 

اطالعات و  یفنآور -یاطالعات، ارتباطات و تحول ادار

ه یتوسعه سرما -1۷( یکیارتباطات، توسعه خدمات الکترون

، ینی، کارگزی، امور اداری)توسعه منابع انسان یانسان

 -18مه و رفاه کارکنان( ی، بیش، بهسازاستخدام، آموز

 /یو خدمات فن یبانی)تدارکات و خدمات، پشت یبانیپشت

و  ی، امور مالی)امور مال یامور مال -1۹(  یرفاه /یادار

خدمات  یهافعالیتر یها و سارخانهیدب -۲۰( یحسابذی

 .گرید یعموم

ن ییو تع یعموم یهافعالیتف و یوظا یگروه بند -۷

ف ین وظایا دارعهده یسازمان یا واحدهاید و گاه واحیجا

ت یل رعایکه با توجه به تجانس و همسو بودن آنها و به دل

به کل واحدها )حداکثر  یعموم ینسبت تعداد واحدها

 :ر استیگر را دارند، به شرح زیت ادغام با همدیقابل( ۲۵%

ر/ یر نظر وزیز یعموم یهافعالیتف و یوظا یگروه بند -الف

 :ن مقام دستگاهیا باالتری س وییر

ن مقام یا باالتریس و ییر/ ریحوزه وز :اول یگروه بند

امور  یهماهنگ -ن المللیامور ب -یروابط عموم -دستگاه

 استان ها

ا مستقل صرفًا یو  یبین الملل اعم از ترکیامور ب -1تذکر 

ف یوظا یشود که دارامی بینییی پیشهادستگاه یبرا

 .اشندمربوطه ب یقانون

ا مستقل یو  یبیاعم از ترکها امور استان یهماهنگ -۲تذکر 

است و  بینیپیشسطح )الف( قابل  یهادستگاه یصرفًا برا

 بینیپیشقابل  یسطح )ب( در صورت یهادستگاه یبرا

، یت خدمات کشوریریقانون مد ۳۰است که به استناد ماده 

 یع در واحدهاینها از تجمآای ا منطقهیو  یاستان یواحدها

ا سازمان مستقل تحت نظر یوزارتخانه و  یاستان

ران، یأت وزیمربوطه خود، به استناد مصوبه ه جمهوررییس

 .شده باشند یمستثن

در ها امور استان یف مربوط به هماهنگیوظا -۳تذکر 

 ص دستگاه،یسطح )الف( و )ب(، حسب تشخ یهادستگاه

ا در معاونت توسعه یاست و یر/ریوز تواند در حوزهمی

 .شود یسازمانده یه انسانیت و سرمایریمد

های أتیه یهماهنگ -ت عملکردیریمد -:دوم یگروه بند

 یبه تخلفات ادار یدگیرس

ت نسبت تعداد یل رعایکه به دل یدر صورت -1تذکر 

از کل واحدها( و سقف مقرر  %۲۵)سقف  یعموم یواحدها
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جاد ی، ایت خدمات کشوریرینون مدقا ۲۹در بند )د( ماده 

ف یک از وظایهر  یبراای جداگانه یسازمانهای واحد

 هادستگاهاول و دوم در های یشمرده شده در گروه بند

ف و یوظا یا تمامیو  ین صورت بعضیسر نباشد، در ایم

مذکور های یک از گروه بندیدرج شده در هر های فعالیت

دو گروه مزبور های عالیتفف و یو در صورت ضرورت، وظا

ک واحد یا در یگر ادغام شده و در واحدها و یز با همدین

 .شوندمی یسازمانده یسازمان

 -رعاملیپدافند غ -ت بحرانیریمد :سوم یگروه بند

 حراست

که به عنوان یی هادستگاهرعامل در یامور پدافند غ -1تذکر 

ت یعالست فیبامی شده و ضرورتاً یتلق یت عمومیفعال

 یکیت یبا مسئول“ رعاملیته پدافند غیکم”د، در قالب ینما

ل جلسات و یانجام امور تشک یجادشده و براین ایاز معاون

حسب مورد تحت عنوان ای رخانهیمصوبات، دب یریگیپ

حداکثر در سطح اداره “ رعاملیته پدافند غیرخانه کمیدب”

ورت ت بحران )در صیریا با مدیر نظر معاون مربوطه و یز

ت بحران، یریوجود( ادغام شده و در صورت عدم وجود مد

 .شودمی جادیص دستگاه ایدر حراست دستگاه حسب تشخ

از  یبرخهای فعالیتف و یت وظایچنانچه محور -۲تذکر 

تواند یباال باشد، دستگاه م یتیب امنیضر یدارا هادستگاه

رعامل را تحت عنوان واحد یته پدافند غیرخانه کمیدب

ن مقام دستگاه و یا باالتریر و یر نظر وزیمستقل ز یسازمان

ت سقف تعداد یمربوطه با رعاهای معاونتاز  یکیر نظر یا زی

ت یریقانون مد ۲۹مقرر در بند )د( ماده  یسازمان یواحدها

 .دینما ینیبشی، پییو سطح دستگاه اجرا یخدمات کشور

ت یریه مدانجام امور مربوط ب یبرا یواحد سازمان -۳تذکر 

جاد آنها یا یبرا یکه الزام قانون ییهادستگاهبحران صرفاً در 

که متناسب  یدر صورت. باشدمی ینیبشیوجود دارد، قابل پ

ک دستگاه ی یت بحران برایریبا حجم کار، واحد مستقل مد

در  یک واحد سازمانین صورت به عنوان یجاد شود، در ایا

ت یریقانون مد ۲۹اده شده در بند )د( منییسقف تع

 .شودیمحسوب م یخدمات کشور

 یأت مرکزیرخانه هدبی -نشیهسته گز :چهارم  یگروه بند

 نشیگز

أت یرخانه هینش و دبیهسته گز یگاه سازمانیجا -1تذکر 

ن مقام یا باالتریر )یر نظر وزیتواند زمی نشیگز یمرکز

 ت و منابع دریریر نظر معاونت توسعه مدیا زیدستگاه( و 

ت یریا اداره کل/مدیسطح )الف( و )ب( و  یهادستگاه

سطح )ج( حسب  یهادستگاهت و منابع در یریتوسعه مد

 .شود ین مقام دستگاه سازماندهیا باالتریر و یص وزیتشخ

رخانه ینش و دبیدر صورت وجود توامًا هسته گز -۲تذکر 

ر نظر یز نشیهسته گز ،هادستگاهنش در یگز یأت مرکزیه

 .ت خواهد کردینش فعالیگز یأت مرکزیه

ر نظر یز یعموم یهافعالیتف و یوظا یگروه بند -ب

ت یریمد/ا اداره کلیت و منابع و یریمعاونت توسعه مد

 :سطح )ج( یهادستگاهت و منابع در یریتوسعه مد

 -یو تحول ادار ینوساز -برنامه و بودجه :اول یگروه بند

ف یاطالعات و ارتباطات و وظا یفنآور -آمار و اطالعات

 مشابه یعموم

 یذکرشده در گروه بندهای فعالیتف و یوظا یتمام :تبصره 

، یزیربرنامه"تحت عنوان  یک واحد سازمانیمزبور، در 

ع شده و در یتجم "یکیو توسعه خدمات الکترون ینوساز

ر نظر معاونت توسعه یسطح )الف( و )ب( ز یهادستگاه

ر نظر یز ،سطح )ج( یهادستگاهت و منابع و در یریمد

 .شوندمی ین مقام دستگاه سازماندهیباالتر

ت تعداد یدر صورت ضرورت و نداشتن محدود -1تذکر 

ت یز رعایاز کل واحدها( و ن %۲۵)سقف  یعموم یواحدها

ت خدمات یریقانون مد ۲۹سقف مقرر در بند )د( ماده 

تواند به طور می العات و ارتباطاتاط ی، واحد فنآوریکشور

 .جاد شودیمستقل ا
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 ریزیبرنامهف یوظا دارعهدهکه دستگاه  یدر صورت -۲تذکر 

 ،"امور برنامه و بودجه"توان می باشد، یو موضوع یتخصص

ز در یرا ن "آمار و اطالعات"و  "اطالعات و ارتباطات یفنآور"

گر یوط دمرب یتخصصهای معاونتا یمعاونت مزبور و 

 .نمود یسازمانده

ت نسبت تعداد یل رعایکه به دل یدر صورت -۳تذکر 

از کل واحدها( و سقف مقرر  %۲۵)سقف  یعموم یواحدها

جاد ی، ایت خدمات کشوریریقانون مد ۲۹در بند )د( ماده 

 ی، نوسازیزیربرنامه"تحت عنوان ای جداگانه یواحد سازمان

سطح )ب( و  یهاستگاهددر  "یکیو توسعه خدمات الکترون

ف و ین صورت وظایسر نباشد، در ایا سطح )ج( می

درج شده در های فعالیتف و ین واحد در وظایاهای فعالیت

 .شودمی ر ادغامیدوم به شرح ز یگروه بند

)توسعه منابع  یه انسانیتوسعه سرما :دوم یگروه بند

، یساز، استخدام، آموزش، بهینی، کارگزی، امور اداریانسان

)تدارکات و خدمات،  یبانیپشت -مه و رفاه کارکنان(یب

 هارخانهیدب- ( یرفاه /یادار /یو خدمات فن یبانیپشت

دوم، در  یف شمرده شده در گروه بندیوظا یتمام -1تذکر 

و  یتوسعه منابع انسان "تحت عنوان  یک واحد سازمانی

 .شوندمی یسازمانده "یبانیپشت

ت تعداد یو نداشتن محدود در صورت ضرورت -۲تذکر 

ت یز رعایاز کل واحدها( و ن %۲۵)سقف  یعموم یواحدها

ت خدمات یریقانون مد ۲۹سقف مقرر در بند )د( ماده 

ز واحد نی و ، واحد آموزش )آموزش و پژوهش(یکشور

ن یجاد شوند و در ایتوانند به طور مستقل امی یبانیپشت

به  یبانیو پشت یصورت عنوان واحد توسعه منابع انسان

حسب  انسانی منابع توسعه ایو  یبانیو پشت یع انسانیمنا

 .ابدیمی رییمورد تغ

، در صورت وجود واحد یف مربوط به امور رفاهیوظا :تبصره 

ز ین یبانیتواند در قسمت پشتمی ،یبانیمستقل پشت

 .شود یسازمانده

گاه ن مقام دستیا باالتریر و یص وزیدر صورت تشخ -۴تذکر 

نش در معاونت توسعه یف مربوط به گزیبر انجام وظا یمبن

 یت سقف تعداد واحدهایت و منابع، در صورت رعایریمد

ت یریقانون مد ۲۹و بند )د( ماده ( %۲۵)حداکثر یعموم

 یجاد واحد مستقلیتوان نسبت به امی ،یخدمات کشور

ف ین وظاین صورت، ایر اینش اقدام نمود و در غیگز یبرا

خواهد  یسازمانده یبانیو پشت یحد توسعه منابع انساندر وا

 .شد

و  یامور مال ،ی)امور مالیامور مال -سوم یگروه بند

 (یحسابذی

ت نسبت تعداد یل رعایکه به دل یدر صورت -1تذکر 

از کل واحدها( و سقف مقرر  %۲۵)سقف  یعموم یواحدها

جاد ی، ایت خدمات کشوریریقانون مد ۲۹در بند )د( ماده 

در  یف امور مالیوظا یبراای جداگانه یاحد سازمانو

ف در ینگونه وظاین صورت ایسر نباشد، در ایم هادستگاه

ک یادغام و در  ،دوم یف شمرده شده در گروه بندیوظا

 .شوندمی ی، سازماندهیواحد سازمان

 امور مجلس -یحقوق :چهارم یگروه بند

سطح الف،  یهادستگاهواحد امور مجلس صرفًا در  :تذکر

 یمستقل در سقف تعداد واحدها یتواند به عنوان واحدیم

ادغام گردد و  یحًا با دفتر حقوقیجاد شود و ترجیا یعموم

ا یکل)دفتر( و ف در سطح ادارهیزان و حجم وظایحسب م

ت و منابع یریر نظر معاونت توسعه مدیت زیریمد

 .شود یسازمانده

جاد ی)ب( و )ج(، واحد امور مجلس اسطح  یهادستگاهدر  -

ق یاز طر هادستگاهگونه نیشود و امور مجلس اینم

جمهور انجام سییا سازمان مستقل تحت نظر ریوزارتخانه و 

و  یسطح )ب( و )ج(، واحد حقوق یهادستگاهدر . شودیم

 .شودنمی جادیز این یبیمجلس ترک

 هایمعاونتجاد تعداد یمکان اکه ا ییهادستگاهدر  -تبصره

و امور مجلس با  یشتر وجود داشته باشد، معاونت حقوقیب
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های ت سقفیتواند با رعایگر میدهای تیاز مأمور یبیترک

و امور  یحقوق ین صورت واحدهایجاد شود، در ایمقرر ا

و  یعموم یمقرر واحدهاهای ت نسبتیز با رعایمجلس ن

ر یز یت خدمات کشوریریدقانون م ۲۹سقف بند )د( ماده 

 .نظر معاونت مذکور قرار خواهند گرفت

 :یسازمان یسطح واحدها -8

 یدر ستاد مرکز یعموم یواحدها یتیریسطح مد -1

ا دفتر خواهد یگروه )الف(، حداکثر اداره کل  یهادستگاه

 .بود

 یدر ستاد مرکز یعموم یواحدها یتیریسطح مد -۲

در . خواهد بود“ تیریمد”حداکثر  ،(،سطح )ب یهادستگاه

 یحداقل سه واحد عمومهای فعالیتف و یکه وظا یصورت

تواند می آن واحد یتیریع شود، سطح مدیک واحد تجمیدر 

 .باشد“ دفتر”ا ی“ اداره کل”

 یدر ستاد مرکز یعموم یواحدها یتیریسطح مد -۳

در . د بودا گروه خواهیسطح )ج(، حداکثر اداره  یهادستگاه

 یحداقل سه واحد عمومهای فعالیتف و یکه وظا یصورت

تواند می آن واحد یتیریع شود، سطح مدیک واحد تجمیدر

 .باشد“ تیریمد”

از  یحراست که در برخ یسطح واحد سازمان -1تذکر 

، توسط باشدمی در وضع موجود، در سطح مرکزها وزارتخانه

سازمان  یور با همکارکش ریزیبرنامهت و یریسازمان مد

 .ل خواهد شدیحراست کل کشور، تعد

سطح )الف(، )ب(  یهادستگاهنش در یهسته گز -1تبصره 

و “ تیریمد”، “تیریمد”ب حداکثر در سطح یو )ج( به ترت

 .شوندمی یسازمانده“ اداره”

نش حداکثر در سطح یگز یأت مرکزیرخانه هیدب -۲تبصره 

رخانه در یشد و مسئول دب خواهد یت سازماندهیریمد

 .ر خواهد بودیسطح مد

و  ی، نوسازیزیربرنامه"تحت عنوان  یواحد سازمان -۴

سطح )الف(،  یهادستگاهدر  "یکیتوسعه خدمات الکترون

و “ دفتر”، “مرکز”ب حداکثر در سطح ی)ب( و )ج( به ترت

 .شوندمی یسازمانده“ تیریمد”

 :ر ضوابطیسا -۹

که در قالب  ییاجرا یهادستگاه یفرهنگ یهافعالیت -1

مربوط  هایکمیتهن انجمن، شورا و یتحت عناوهایی تشکل

خواهند  یسازمانده یشکل گرفته اند، در حوزه روابط عموم

 .شد

ت و یریسطح )ج(، معاونت توسعه مد یهادستگاهدر  -۲

ت یریمدآن اداره کل/  یشود و به جانمی جادیمنابع ا

 .شودمی جادیا "ت و منابعیریتوسعه مد"

ن ییت سقف مقرر تعیمجازند با رعا ییاجرا یهادستگاه -۳

ت یریقانون مد ۲۹و ماده  یعموم یتعداد واحدها یشده برا

ر نظر هر معاونت یز یو تعداد واحدها یخدمات کشور

 یعموم یجاد واحدهایواحد(، نسبت به ا ۵)حداکثر 

ن یذکر شده در اهای یا مستقل در گروه بندیو  یبیترک

 .ندیبخشنامه،اقدام نما

ساختار  یموظفند در باز طراح ییاجرا یهادستگاه -۴

 یواحدها یت سقف مقرر برایبه منظور رعا یسازمان

ف شمرده یکل واحدها(، نسبت به ادغام وظا %۲۵) یعموم

ل یتشکن بخشنامه و یمذکور در اهای یبندشده در گروه

 .ندیمربوط اقدام نما یواحد سازمان

ن نهادها و مؤسسات یو همچن یدولتی هاشرکت -۵

 یت خدمات کشوریریمشمول قانون مد یر دولتیغ یعموم

 ۲۹ماده  یو در اجرا یعموم یواحدها یز در سازماندهین

 تین دستورالعمل تبعیاز ا یت خدمات کشوریریقانون مد

 .ندینمامی

هیئت  1۳۹۹/1۲/۰۲مورخ  18۰۹دادنامه شماره . ک.ر  

 عمومی دیوان عدالت اداری

 محمدباقر نوبخت

https://shenasname.ir/sakhtar/8056-dad1809
https://shenasname.ir/sakhtar/8056-dad1809
https://shenasname.ir/job/42931-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c


 

 در بخش دولت( ییشورا یشوراها )نهادها یفتکل یینو تع یبازطراح ی،سازمانده

(یادار یعال یشورا 02/03/1401مورخ  14639شماره  نامهتصویب)  

جلسه  ینو هفتاد و هشتم یکصددر  یادار یعال شورای

و  یسازمان ادار یشنهاد، بنا به پ۳1/۰1/1۴۰1مورخ 

قانون  11۵( ماده ۷کشور، به استناد بند ) یاستخدام

و اصالح نظام  یبه منظور بازنگر ی،خدمات کشور یریتمد

مراجع و  یو سازمانده هایتهشوراها و کم گیرییمتصم

 یدر راستا یزو ن یرضرورو غ یمواز گیرندهیمتصم ینهادها

 یبر بازمهندس یمبن یسند تحول دولت مردم یاجرا

به منظور انسجام  ینو همچن ییشورا یساختارها

 :نمود یبتصو ییپاسخگو یشو افزا گیرییمتصم

 یفتکل یینو تع یبازطراح ی،سازمانده یدر راستا -1 ماده

 ی،عال یراهاکشور در بخش دولت )شو ییشورا ینهادها

و  هایتهکم ها،یسیونکم ها،یئتشوراها، ستادها، ه

و متداخل،  یمواز یهافعالیتو  یفها( و حذف وظاکارگروه

فهرست  یانموظفند از م ییاجرا یهادستگاه یتمام

مصوبه آمده است،  ینا یوستکه به پ اییشور ینهادها

مرتبط با  ییشورا یماه نهادها یکحداکثر ظرف مدت 

انحالل،  یشنهادپ ی،روزآورو ضمن به یزه خود را بررسحو

و  یآنها را به سازمان ادار یتضرورت ادامه فعال یاادغام و 

 .یندکشور اعالم نما یاستخدام

 یدر کارگروه هادستگاهواصله از  یشنهادهایپ -2 ماده

کشور، سازمان برنامه  یو استخدام یمرکب از سازمان ادار

 یبا همکار جمهورییسر یونت حقوقو بودجه کشور، معا

مطرح و نسبت به ضرورت ادامه  یربطذ ییدستگاه اجرا

با  یدساز و کار جد بینییشپ یاادغام و انحالل و  یت،فعال

را  یجهمذکور اقدام نموده و نت یرد کاهش نهادهایکرو

در  یینها گیرییمتصم یحداکثر ظرف مدت سه ماه برا

ارائه  یادار یعال یوراو مقررات به ش ینچارچوب قوان

 .یندنما

 ییو پاسخگو یتشفاف یستمس یتبه منظور تقو -3 ماده

کشور با  یو استخدام یسازمان ادار یی،شورا ینهادها

مذکور،  ینهادها یرخانهو دب ییاجرا یهادستگاه یهمکار

 یشوراها یریتمد یسامانه مل"تحت عنوان  یاسامانه

مصوبه،  ینوضوع ام ینهادها یتا تمام یجادا "کشور

 یناتخاذ شده را در ا یماتو تصم تاطالعات، صورتجلسا

 .یندسامانه ثبت نما

 یسیرئ یمابراه سید

 

گیر کشور بر اساس وابستگی دستگاهی )محل استقرار دبیرخانه(فهرست شوراها و نهادهای تصمیم

 ردیف

وابستگی 

دستگاهی 

)محل 

استقرار 

 دبیرخانه(

 عنوان شورا

رسانی دولتشورای عالی اطالع 1  

۲ 

ریاست 

هوریجم  

شورای عالی بررسی و تعیین الگوی 

 مصرف

 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ۳

 شورای عالی استاندارد ۴

۵ 
شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و 

 توسعه روستایی
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۶ 
شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و 

 ایمنی کشور

نی سوادآموزیشورای عالی پشتیبا ۷  

 شورای عالی جوانان 8

های انقالبشورای عالی طرح ۹  

 شورای عالی نظارت و کنترل مهاجرت 1۰

 شورای رقابت 11

 ستاد بسیج اقتصادی کشور 1۲

 ستاد تنظیم بازار 1۳

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1۴

1۵ 

ستاد رسیدگی و بررسی مسایل حاد 

گی و هدایت کالن امور اقتصادی و هماهن

 اقتصادی کشور

 ستاد خشکسالی 1۶

 ستاد ملی زن و خانواده 1۷

 ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر 18

های مهم انقالبستاد طرح 1۹  

۲۰ 
ستاد ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه از 

بار قاچاق کاال و ارزآثار زیان  

۲1 
ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در 

طبیعی و سوانح غیرمترقبه حوادث  

 ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت ۲۲

های دولتکمیسیون ۲۳  

 کمیسیون تعیین ارزش افزوده ۲۴

۲۵ 

 نفت صادرات ٪1۰کمیسیون تخصیص تا 

 در و مستضعف کشورهای مصرف برای

توسعه حال  

 کارگروه ملی خانواده ۲۶

معاونت  ۲۷

علمی 

فناوری 

ریاست 

 جمهوری

 شورای عالی زیست فناوری

 ستاد توسعه زیست فناوری ۲8

۲۹ 

سازمان 

اداری و 

استخدامی 

 کشور

 شورای عالی اداری

 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۳۰

 شورای راهبری توسعه مدیریت ۳1

۳۲ 
های فنی و ستاد هماهنگی آموزش

ایحرفه  

۳۳ 

کمیسیون واگذاری جهت تحقق جلب 

مردمی و واگذاری امور به بخش مشارکت 

 غیردولتی

۳۴ 
ها و کمیته تخصصی اصالح سیستم

ی اجراییهادستگاههای روش  

۳۵ 
راهبری نظام مدیریت  -کمیته تخصصی

 کیفیت

ریزی نیروی انسانیکارگروه برنامه ۳۶  

۳۷ 

سازمان 

برنامه و 

بودجه 

 کشور

 شورای عالی آمار

 شورای عالی انرژی ۳8

ورای عالی آمایش سرزمینش ۳۹  

برداری کشورشورای عالی نقشه ۴۰  

 شورای اقتصاد ۴1
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ریزی و توسعه استانشورای برنامه ۴۲  

۴۲ 
شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق 

 کویری و بیابانی

 ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ۴۴

۴۵ 
ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و 

 مسکن ثبتی مبنا

 ستاد هماهنگی سرشماری استان ۴۶

 ستاد هدفمندسازی یارانه ها ۴۷

 هیئت نظارت سازمان برنامه ۴8

۴۹ 
کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و 

 گرجستان

۵۰ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور آلمان

۵1 

کمیسیون تعیین مبانی استراتژی توسعه 

ه آمایش سرزمین کشور در طرح پای

 اسالمی ایران

۵۲ 
کمیته تخصصی نامگذاری و یکسان سازی 

های جغرافیایی ایراننام  

۵۳ 
کارگروه استفاده از توان فنی کشور و 

 ساخت و ساز استاندارد

۵۴ 

وزارت 

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

 شورای عالی فضایی

 شورای اجرایی فناوری اطالعات ۵۵

 شورای تمبر ۵۶

۷۵  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

وزارت امور  ۵8

اقتصادی و 

 دارایی

 شورای عالی سرمایه گذاری

 شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی ۵۹

 شورای عالی نظارت مالی ۶۰

 شورای عالی بورس ۶1

 شورای عالی بیمه ۶۲

 شورای عالی مالیاتی ۶۳

۴۴ی اصل هاسیاستشورای عالی اجرای  ۶۴  

۶۵ 
شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات 

 فنی و مهندسی

۶۶ 
شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی 

 ایران

 شورای پول و اعتبار ۶۷

۶8 
شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، 

 صنعتی

 ستاد درآمد و تجهیز منابع استان ۶۹

۷۰ 
ستاد رسیدگی، بررسی و اتخاذ تصمیمات 

حاد اقتصادی فوری در عرصه مسایل  

 هیئت عالی حل اختالف مالی ۷1

 هیئت نظّار بانک مرکزی ۷۲

 هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار ۷۳

 هیئت واگذاری ۷۴

۷۵ 
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط 

 کسب و کار

 هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۷۶

۷۷ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

الیااسالمی ایران با کشور ایت  

۷8 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور لهستان
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۷۹ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور چک

8۰ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور مجارستان

81 
های اقتصادی کمیسیون مشترک همکاری

 بین ایران و چین

8۲ 
مشترک اقتصادی جمهوری کمیسیون 

 اسالمی ایران با کشور اسلواکی

8۳ 

وزارت امور 

 خارجه

 شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

8۴ 
ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی 

 وزارت امور خارجه

8۵ 

ستاد بررسی، هماهنگی و تصمیم گیری 

در خصوص روابط اقتصادی و تجاری و 

ی و پیگیری صدور خدمات فنی و مهندس

های مهم و راهبردی با کشورهای همکاری

 آفریقایی

8۶ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور آفریقای جنوبی

8۷ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور هند

88 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور فرانسه

8۹ 

وزارت 

آموزش 

پرورشو   

 شورای عالی آموزش و پرورش

۹۰ 
شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات 

 و توزیع اسباب بازی کودکان

ایشورای آموزش و پرورش منطقه ۹1  

۹۲ 
شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و 

 پرورش

های دانش آموزیشورای هماهنگی تشکل ۹۳  

 کمیسیون ملی آیسکو در ایران ۹۴

۵۹  
با مسئولیت  ۲۰۳۰کارگروه ملی آموزش 

 وزارت آموزش و پرورش

۹۶ 

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

۹۷ 
ریزی وزارت بهداشت، شورای عالی برنامه

 درمان و آموزش پزشکی

۹8 

ریزی کشوری شورای عالی برنامه

ل و ایدز و کنتر HIV پیشگیری از عفونت

 آن

های علوم پزشکیشورای عالی قطب ۹۹  

 شورای عالی بیمه سالمت 1۰۰

 شورای عالی سازمان انتقال خون 1۰1

1۰۲ 
شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم و 

 روستاهای سالم

های علوم پزشکیشورای گسترش دانشگاه 1۰۳  

1۰۴ 
قانون تأمین  ۴شورای فنی موضوع ماده 

 خدمات درمانی

1۰۵ 
شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

های پزشکیرشته  

1۰۶ 
گذاری و رسیدگی به امور شورای سیاست

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1۰۷ 
های شورای هماهنگی مبارزه با بیماری

 قابل انتقال بین انسان و حیوان

 ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ 1۰8

1۰۹ 
یاد در ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعت

 وزارت بهداری و بهزیستی

 ستاد ملی مبارزه با کرونا 11۰

111 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور سوییس

11۲ 
کمیسیون مشترک اقتصادی فیمابین 

 جمهوری اسالمی ایران و کوبا

11۳ 
کمیته کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم 

 و مواد شیمیایی
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11۴ 

وزارت 

اون، کار تع

و رفاه 

 اجتماعی

 شورای عالی اشتغال

 شورای عالی کار 11۵

 شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 11۶

11۷ 
شورای عالی آموزش و تربیت فنی، 

ای و مهارتیحرفه  

 شورای اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی 118

 شورای ملی سالمندان 11۹

1۲۰ 
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 

 کشور

1۲1 
اقتصادی های کمیسیون مشترک همکاری

 بین ایران و ساحل عاج

ای اشتغالکمیته هماهنگی منطقه 1۲۲  

1۲۳ 

وزارت 

جهاد 

 کشاورزی

 شورای عالی کشاورزی

1۲۴ 
شورای عالی تضمین حداقل قیمت 

 محصوالت کشاورزی و دامی

 شورای حفظ نباتات 1۲۵

1۲۶ 
برداری از شورای راهبری ساماندهی بهره

های کشورجنگل  

 شوراهای کشاورزی کشور 1۲۷

 شورای هماهنگی عمران روستایی 1۲8

1۲۹ 
ی هاسیاستشورای قیمت گذاری و اتخاذ 

 حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی

 شورای آرد و نان 1۳۰

1۳1 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور لیتوانی

1۳۲ 
مشترک اقتصادی بین ایران و کمیسیون 

 غنا

1۳۳ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور قزاقستان

 کمیسیون مشترک بین ایران و سنگال 1۳۴

1۳۵ 
قانون حفظ  1کمیسیون تبصره ماده 

 کاربری اراضی زراعی و باغها

1۳۶ 
کمیسیون ماده واحده )کمیسیون ماده 

مراتع( ها و( )قانون جنگل۵۶  

 کارگروه ملی زعفران 1۳۷

1۳8 

وزارت راه 

و 

 شهرسازی

 شورای عالی شهرسازی و معماری

1۳۹ 
شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و 

 نقل

 شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی 1۴۰

 شورای عالی هواپیمایی کشوری 1۴1

 کمیسیون عالی سوانح راه آهن 1۴۲

واشناسیشورای عالی ه 1۴۳  

 شورای ساماندهی مبادی زمینی کشور 1۴۴

1۴۵ 
شورای راهبردی توسعه مبتنی بر حمل و 

 نقل همگانی

1۴۶ 
شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری 

 کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

 ستاد راهبری و سیاستگذاری بازسازی بم 1۴۷

 ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار 1۴8

1۴۹ 

ستادهای ملی توانمندسازی و ساماندهی 

های غیررسمی و توانمندسازی گاهسکونت

 و ساماندهی اسکان غیررسمی

های تفصیلیکمیسیون طرح 1۵۰  
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1۵1   

1۵۲ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور ترکیه

1۵۳ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

رومانیاسالمی ایران با کشور   

1۵۴ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور پاکستان

1۵۵ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور آذربایجان

1۵۶ 

وزارت 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

1۵۷ 
شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع 

 ایران

الی شرکت ملی فوالد ایرانشورای ع 1۵8  

 شورای عالی توسعه صنایع دریایی 1۵۹

 شورای عالی معادن 1۶۰

 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران 1۶1

 شورای توسعه صادرات استان 1۶۳

1۶۳ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور سوئد

1۶۴ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

یران با کشور اتریشاسالمی ا  

1۶۵ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور کره جنوبی

1۶۶ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور عمان

 کمیسیون مشترک ایران و نیجریه 1۶۷

1۶8 
اقتصادی های کمیسیون مشترک همکاری

 بین ایران و بنگالدش

1۶۹ 
خیص و ورود کاالی کمیسیون تش

 (۳8) غیرمشمول بندهای ماده

 هیئت عالی حمایت از صنایع 1۷۰

1۷1 
ی صنفی هاسازمانهیئت عالی نظارت بر 

 کشور

1۷۲ 
کمیته عالی برگزاری همایش جهانی 

 معدن

1۷۳ 
کمیته دائمی نرخ گذاری کاالهای 

 صادراتی

 کمیته کاالهای اساسی 1۷۴

1۷۵ 

ولویت بندی در اجرا و کارگروه راهبری و ا

تعیین متولی و تقسیم کار، پیگیری و 

دولت در ی هاسیاستنظارت بر تحقق 

 زمینه واردات خودرو

1۷۶ 
شورای تدوین و پیشنهاد قانون ایجاد 

 شورای عالی صنعت دریانوردی

1۷۷ 
ی صنفی هاسازمانهیئت عالی نظارت بر 

 کشور

1۷8 
درات های( توسعه صاهای )کمیتهکارگروه

هااستان  

1۷۹ 

وزارت 

علوم، 

تحقیقات و 

 فنآوری

کاربردی -های علمیشورای عالی آموزش  

 شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی 18۰

181 
شورای توسعه و گسترش آموزش عالی 

ها()شورای مرکزی دانشگاه  

آموزشی ریزیبرنامهشورای عالی  18۲  

18۳ 
 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 )عتف(

 شورای عالی المپیاد 18۴

 شورای هدایت استعدادهای درخشان 18۵
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علمی کشورهای شورای پژوهش 18۶  

18۷ 
کمیسیون رسیدگی به مشکالت ناشی از 

 کم کردن تعداد واحدهای دروس عمومی

188 

وزارت 

فرهنگ و 

ارشاد 

 اسالمی

 شورای عالی حج و زیارت

18۹ 
و ارتباطات شورای عالی سازمان فرهنگ 

 اسالمی

1۹۰ 
شورای عالی سازمان خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی

 شورای فرهنگ عمومی 1۹1

 شورای سینما 1۹۲

 شوراهای هنرهای نمایشی 1۹۳

 شورای عالی فرهنگ و هنر 1۹۴

1۹۵ 
ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 

 کشور

 هیئت نظارت بر مطبوعات 1۹۶

1۹۷ 

وزارت 

 کشور

رای اجتماعی کشورشو  

 شورای عالی مدیریت بحران 1۹8

 شورای عالی ثبت احوال 1۹۹

هاشوراهای فرهنگی، اجتماعی استان ۲۰۰  

 شورای امنیت کشور ۲۰1

 شورای معادن استان ۲۰۲

۲۰۳ 
شورای نجات و درمان و ستاد پشتیبانی و 

 امداد استان

و تحول اداری استان ریزیبرنامهستاد  ۲۰۴  

۲۰۵ 
ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 

 استان

۲۰۶ 
شورای هماهنگی عمران و توسعه زاگرس 

 مرکزی

 کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی ۲۰۷

هاشورای عالی پیگیری امور استان ۲۰8  

 شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه ۲۰۹

هاکمیسیون ایمنی راه ۲1۰  

عمران مرزهاشورای عالی  ۲11  

 ستاد حوادث غیرمترقبه ۲1۲

۲1۳ 
شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب 

 کشور

۲1۴ 
کمیسیون بررسی مسایل و مشکالت و 

 راهکارهای برگزاری انتخابات شوراها

 شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی ۲1۵

۲1۶ 
وزارت 

میراث 

فرهنگی، 

گردشگری 

و صنایع 

 دستی

راث فرهنگی، گردشگری و شروای عالی می

 صنایع دستی

 ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ۲1۷

 کارگروه توسعه گردشگری ۲18

۲1۹ 

وزارت 

 نفت

شورای عالی مخازن شرکت ملی نفت 

 ایران

 شورای عالی شرکت ملی نفت ایران ۲۲۰

۲۲1 
کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و 

 آرژانتین

۲۲۲ 
ادی جمهوری کمیسیون مشترک اقتص

 اسالمی ایران با کشور روسیه
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 کمیسیون خاص قراردادهای نفتی ۲۲۳

۲۲۴ 
کمیته عالی صیانت از ذخایر 

 هیدروکربوری

۲۲۵ 

 وزارت نیرو

کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور اسلوونی

۲۲۶ 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری 

 اسالمی ایران با کشور قطر

 شورای عالی آب ۲۲۷

 ستاد توسعه پیل سوختی ۲۲8

 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ۲۲۹

۲۳۰ 
کمیته هماهنگی موضوع ماده قانون حفظ 

های مرزیو تثبیت کناره و بستر رودخانه  

۲۳1 

وزارت 

ورزش و 

 جوانان

 شورای عالی ورزش و تربیت بدنی

۲۳۲ 

شورای 

عالی 

هااستان  

هاشورای عالی استان  

۲۳۳ 

شورای 

عالی 

فضای 

 مجازی

 شورای عالی فضای مجازی

۲۳۴ 

شورای 

عالی 

 امنیت ملی

 شورای عالی امنیت ملی

۲۳۵ 

شورای 

هماهنگی 

تبلیغات 

 اسالمی

 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

۲۳۶ 
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 

 و شهادت

۲۳۷ 
بنیاد 

شهید و 

امور 

 ایثارگران

وزراء و مسئوالن فرهنگی  شورای مشاوران

 در امور ایثارگران

۲۳8 
کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان 

(1۶)کمیسیون ماده   

۲۳۹ 

شورای 

عالی 

انقالب 

 فرهنگی

 شورای عالی انقالب فرهنگی

۲۴۰ 
هیپت عالی جذب اعضای هیپت علمی 

ها و مراکز آموزش عالی کشوردانشگاه  

 شورای هنر ۲۴1

هنگی و اجتماعی زنان و خانوادهشورای فر ۲۴۲  

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی ۲۴۳

 شورای مرکزی جهاد دانشگاهی ۲۴۴

۲۴۵ 

سازمان 

حفاظت 

محیط 

 زیست

کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری 

 آلودگی هوا

 شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود ۲۴۶

 شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون ۲۴۷

۲۴8 
نامه ( آین۵یون تبصره ماده )کمیس

 جلوگیری از آلودگی آب

 شورای عالی حفاظت محیط زیست ۲۴۹

 شورای ملی ایمنی زیستی ۲۵۰

 کارگروه مخاطرات زیستی ۲۵1

 کارگروه ملی تغییر اقلیم ۲۵۲

۲۵۳ 
گذاری و هماهنگی ستاد ملی سیاست

 مدیریت پدیده گرد و غبار

 کارگروه غار شناسی ۲۵۴

۵۲۵  
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای 

شهرهای کشورکالن  
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 کارگروه ملی مدیریت پسماند ۲۵۶

۲۵۷ 

سازمان 

اسناد و 

کتابخانه 

 ملی

 شورای اسناد ملی

۲۵8 

سازمان 

انرژی 

 اتمی ایران

 شورای انرژی اتمی

۲۵۹ 

سازمان 

ثبت اسناد 

و امالک 

 کشور

نامه پایگاه اطالعات آیین ۹هیئت ماده 

وقیاشخاص حق  

۲۶۰ 

سازمان 

صدا و 

سیمای 

جمهوری 

اسالمی 

 ایران

شورای عالی نظارت سازمان صدا و 

 سیمای جمهوری اسالمی ایران

۲۶1 

ستاد امر 

به معروف 

و نهی از 

 منکر

 ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۶۲ 
ستاد ملی 

 جمعیت
 ستاد ملی جمعیت

۲۶۳ 
شهرداری 

 تهران

 ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهر

 تهران

۲۶۴ 
های طرح جامع شورای راهبری پروژه

 مدیریت بحران شهر تهران

۲۶۵ 

کمیته ملی 

المپیک 

 ایران

 شورای عالی کمیته ملی المپیک ایران

۲۶۶ 
جمعیت 

هالل احمر 

ستاد سیاستگذاری و هماهنگی 

خارجی جمعیت هالل احمر های فعالیت

 جمهوری اسالمی ایران

۲۶۷ 

جمهوری 

اسالمی 

 ایران

 کمیته ملی حقوق بشردوستانه

۲۶8 
گنجینه 

 ملی آب
 شورای گنجینه ملی آب ایران

۲۶۹ 

نامشخص 

در مستند 

 قانونی

کمیسیون نظارت و پیگیری بر جریان 

فنی اقتصادی و های پیشرفت همکاری

بازرگانی جمهوری اسالمی ایران با 

 کشورهای چین و ژاپن

 شورای عالی قرآن ۲۷۰

ی از شن و ماسهاربردبهرههیئت  ۲۷1  

 کمیسیون نرخ اسعار ۲۷۲

۲۷۳ 

کمیسیون رسیدگی در مورد خسارت 

دیرکرد )سورشارژ( یا جایزه تسریع در 

 تخلیه کاالها

۲۷۴ 
کمیسیون مربوط به ورود و ساخت وسایل 

روشناییهای پرمصرف خانگی و المپ  

۲۷۵ 
های شورای عالی هماهنگی تولید دانه

 روغنی

یمت گذاری داروهای دامیکمیته ق ۲۷۶  

۲۷۷ 
کمیسیون هماهنگی حمل و نقل کاالهای 

 خریداری شده از خارج

۲۷8 
های تعلیمات دینی شورای تدوین کتاب

 مدارس

۲۷۹ 
و مراکز ها شورای اسالمی شدن دانشگاه

 آموزشی

۲8۰ 
شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف 

 اراضی و منابع طبیعی

اکوتوریسم -بیعت گردیکمیته ملی ط ۲81  

 شوراهای اسالمی کار ۲8۲
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 هیئت تصفیه کارمندان دولت ۲8۳

۲8۴ 
کمیسیون رسیدگی به اختالفات احتمالی 

 بین استانداران و مدیران کل

۲8۵ 
کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص 

 علیه دولت راجع به امالک

۲8۶ 
های جنگ کمیسیون پشتیبانی از جبهه

 تحمیلی

۲8۷ 
کمیسیون بررسی مسایل کردستان و 

 مناطق کردنشین

هابانکهیئت حل اختالف مستخدمین  ۲88  

های تشخیص و توافقکمیسیون ۲8۹  

۲۹۰ 
ی هاسیاستکمیسیون نظارت بر اجرای 

 تمرکززدایی از شهر تهران

۲۹1 
کمیته مدیریت مصرف آب در شرایط 

 دوره بحرانی در تهران
 

 

 قبلی مقررات اصالح و اجرایی یهادستگاه یالتکتش جدید ردهایکروی و سیاست ابالغ

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 4/8/1392 مورخ 13712/92/200 شماره بخشنامه)

 شورک اجرایی یهادستگاهبه بخشنامه

 و تطبیقی مطالعات اقتصاد، و مدیریت علوم نظری مبانی

 اسالمی، انقالب پیروزی از پسی هاسال ریتیمدی تجربه

 ابالغی لیک یهاسیاست و( ره) امام حضرت هایهدیدگا

 ۴۴ اصل اجرای مورد در( العالی مدظله) رهبری معظم مقام

 نظران صاحب اداری، نظام لیک یهاسیاست و اساسی قانون

 توسعه هک است نموده واقف واقعیت این بر را مسئوالن و

 خصوصی بخش دولت، میان ملی ارک تقسیم بر یکمت شورک

 یکمت و صحیح و دقیق ریزیبرنامه با غیردولتی نهادهای و

 سایر تجربه و است نکمم و میسر مردم عموم تکمشار بر

 گسترش با شورهاک هک است نظر این مؤید نیز شورهاک

 با ناسازگار و بزرگ دولت وجود و اداری یالتکتش رویهبی

 دست توسعه به هرگز ،لمتداو و علمی هایاستاندارد

 .اندنیافته

 هک است این از یکحا اسالمی، ایران اداری نظام تجربه

 یهاسیاست قالب در رهبری معظم مقام یداتکتأ علیرغم

 انعطاف سازی، متناسب سازی،کچاب بر مبنی فوق لیک

 حجم و ساختار اداری، نظام در زکتمر عدم و پذیری

 هکبل است، نداشته اهشیک روند تنها نه اجرایی یهادستگاه

 رشدی معاونت، این در موجود اطالعات و آمار استناد به

 .است یافته نندهک نگران و فزاینده

 اجرایی ساختار میک توسعه و گسترش دالیل جمله از

 است بوده غیرتخصصی و غیرسیستمی بخشی، نگاه شور،ک

 طول در هک هاسیاست این بار زیان آثار به توجه بدون هک

 موجب شده، دنبال اجرایی یهادستگاه در اخیر دهه چند

 رشد اهشک گذاری، سرمایه رشد اهشک اری،کبی رشد

 هکهایی سرمایه از وسیعی بخش عمالً و شده ملی اقتصاد

 دولت جاری هایهزینه برای شود، شورک توسعه مصرف باید

 .شودمی و شده هزینه

 برطرف برای راسخ عزم با جز موجود التکمش بر آمدن فائق

 لکمش رفع برای جانبه همه تالش و همت و موانع، نمودن

 راستای در معاونت این علت، همین به. نیست پذیر انکام

 جمهوررییس یداتکتأ همچنین و الذکرفوقی هاسیاست

 بر عالوه دولت، سازی کوچک ضرورت بر مبنی محترم

 از رفت برون در اجرایی یهادستگاههب کمک و همراهی

 از بخش آن خود اختیارات تفویض با موجود، وضعیت

 در مندنظام غیر و منتزع نحو به هک غیرضرور الزامات

 اعالم اجرایی یهادستگاه سازمانی ساختار ایجاد و طراحی
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 ابالغی لیک یهاسیاست اجرای برای مانعی و است نموده

 هک ترتیبی به را است( العالی مدظله) رهبری معظم مقام

 ابالغ اجرایی یهادستگاهبه است، آمده پیوست متن در

 .ندکمی

 اقدامات گزارش ارائه و تهیه به لفکم و مصمم معاونت این

 رتبه عالی مقامات به اجرایی یهادستگاه در شده انجام

 و ملزم بر عالوه اییاجر یهادستگاه تمامی و است شورک

 شایسته، و ضروری اقدام این در تکمشار به بودن لفکم

 و تهیه ماهه ۳ مقاطع در را خودی هافعالیت گزارش باید

 گیری اندازه و پایش زمینه تا نمایند ارسال معاونت این به

 .شود نکمم و میسر خصوص این در شده انجام اقدامات

 متناسب و سازی کچاب راستای در اختیارات تفویض -الف

 اجرایی یهادستگاه سازمانی ساختار سازی

 از اعم سطوح تمامی در سازمانی واحدهای ادغام -1

 سایر و گروه اداره، مدیریت، کل، اداره دفتر، مرکز، معاونت،

 وظایف شرح با متناسب جدید عنوان انتخاب و عناوین

 هایواحد ادغام با آنکه بر مشروط شده ادغام واحدهای

 افزایش زیرمجموعه واحدهای تعداد و سطوح سازمانی،

 .نشود انجام سازمانی ارتقای و نیابد

 سطوح تمامی در سازمانیی هاپست و واحدها حذف -۲

 گروه اداره، مدیریت، کل، اداره دفتر، مرکز، معاونت، از اعم

 اصالح و وظایف واگذاری راستای در عناوین سایر و

 .فرایندها

 اعمال با الذکرفوق واحدهای حذف و امادغ -1 تذکر

 واگذاری و سازمانی ساختار سازی متناسبی هاسیاست

 انجام محولههای مسئولیت حفظ و غیردولتی بخش به امور

 .شد خواهد

 یهادستگاه ساختار ساختن پذیر انعطاف منظور به -ب

 اجرای و هافعالیت سازی روان و امور گردش اصالح اجرایی

 یهادستگاهبه زیر اختیارات اداری، تمرکز عدم سیاست

 .شودمی تفویض اجرایی

 یا معاونت یک داخل در سازمانی واحدهای جاییجابه -1

 دستگاه، مقام باالترین نظر تحت واحدهای وها معاونت بین

 و دفاتر مراکز، کل، ادارات زیرمجموعه واحدهای همچنین

 بر مشروط سازمانی،ی هاپست ییجاجابه و عناوین سایر

 و نیافته افزایش سازمانی سطح و تعداد نظر از اینکه

 پایین از کشوری تقسیمات سطوح در سازمانیی هاپست

 ستاد به استان مرکز و استان مرکز به شهرستان) باال به

 .نگیرد صورت( مرکزی

 به مرکزی حوزه واحدهای از اجرایی وظایف انتقال -۲

ی هاپست انتقال همراه به شهرستانی و نیاستا واحدهای

 در مربوط، سازمانیی هاپست انتقال بدون یا سازمانی

 بین وظایف انتقال همچنین اداری، زدایی تمرکز راستای

 .مربوط سازمانیی هاپست همراه به سازمانی واحدهای

 موقت به ثابت سازمانیی هاپست تبدیل -۳

 :زیر موارد استثنای به سازمانیی هاپست عنوان تغییر -۴

 به اصلی مشاغل به مربوطی هاپست عنوان تغییر –

 .خدماتی و پشتیبانی مشاغل به مربوطی هاپست

 و غیرمدیریتی سازمانیی هاپست عنوان تغییر –

 .سرپرستی و مدیریتیی هاپست به غیرسرپرستی

 جانبازان به مربوط– نام با سازمانی پست عنوان تغییر -۵

 با متناسب ند،دارعهده بر را پست تصدی هک آزادگانی و

 به -مربوط شاغلین تحصیلی و تجربی احراز شرایط

 .کارشناسیی هاپست

 برای قبلی مشاغل با همتراز– نام با سازمانی پست ایجاد -۶

 از آزاده جانباز کلی، افتاده کار از جانبازا شهید، مستخدمان

 تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب مفقوداالثر و کلی کارافتاده

 با -ندارند را وقت تمام کار انجام توانایی که جانبازانی و

 .مربوط مقررات و قوانین رعایت

 تغییر محل از سازمانیی هاپست بینیپیش -۲ تذکر

 دستگاه قانونی وظایف و اهداف چارچوب در باید عنوان،

 .باشد اجرایی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  1۳۰

 سیاست اجرای از مانع که الزاماتی حذف منظور به -ج

 یهادستگاه سازی متناسب و سازی منطقی سازی، ابکچ

 سازمانی ساختارهای رویه بی گسترش موجب و اجرایی

 ابالغ معاونت این سوی از که زیرهای بخشنامه اند، شده

 .شودمی لغو شده،

 بخشنامه پیوست ۲ شماره جدول 1۶ و 1۵ بندهای -1

 همچنین، ،1۳/۰۷/1۳8۹ مورخ ۳۶۲۷1/۲۰۰ شماره

 این 11/۹/1۳88 مورخ 8۶۴۳1/۲۰۰ شماره خشنامهب

 امور در وزیر مقام قائمی هاپست ایجاد موضوع معاونت

 ارتباطات امور در وزیر مقام قائم و المللی بینهای همکاری

 .مردمی

 این 8/1۰/1۳8۹ مورخ ۵18۰۵/۲۰۰ شماره بخشنامه -۲

 ریاست نهاد در جوان مشاوران حوزه ایجاد موضوع معاونت

 وها وزارتخانه در جوان مشاور پست ایجاد و ریجمهو

 .ها استانداری و مستقلی هاسازمان

 این ۲۵/1۰/1۳8۹ مورخ ۵۴۹8۹/۲۰۰ شماره بخشنامه -۳

 و خانواده و زنان امور مشاور پست ایجاد» موضوع معاونت

 وها وزارتخانه در «آن ذیل سازمانی پست ۳ اختصاص

 مستقلی هاسازمان

 ۳۰/۲/1۳۹1 مورخ ۴۴۶/۹1/۲۰۰ رهشما بخشنامه -۴

 .اجرایی یهادستگاه در غیرعامل پدافند ایجاد موضوع

 ۲۵/۹/1۳88 مورخ ۷8۴۴۵/۲۰۰ شماره بخشنامه -۵

 مواد با مبارزه سازمانی واحد استقرار و سازماندهی موضوع

 مواد با مبارزه ستاد عضو اجرایی یهادستگاه در مخدر

 .مخدر

 مورخ ۹۰۵۹۴ شماره بخشنامه( ۲) و( 1) بندهای -۶

 ساختار سازماندهی دستورالعمل» موضوع ۲۷/۴/1۳8۹

 از استفاده ،«اجرایی یهادستگاه حقوقی واحدهای سازمانی

 واحدهای وظایف شرح تنظیم برای مذکور بخشنامه ۳ بند

 .شودمی توصیه حقوقی

 1۲/1۰/1۳8۹ مورخ ۵۲۳۳۶/۲۰۰ شماره بخشنامه -۷

 و ارتباطات و اطالعات فنآوری سازمانی واحد ایجاد موضوع

 .اجرایی یهادستگاه در( فاوا) امنیت

 ۲۶/۴/1۳۹۲ مورخ ۷۹۳۵/۹۲/۲۲۰ شماره بخشنامه -8

 .اجرایی یهادستگاه در سرزمین آمایش گروه ایجاد موضوع

 ۵/1۲/1۳88 مورخ 1۳8۵۹۹/۲۰۰ شماره بخشنامه -۹

 ایجاد و عمومی روابط واحدهای یتشکیالت جایگاه موضوع

 .عمومی روابط مشاور پست

 ۲۳/۵/1۳۹۰ مورخ دم/۲۹۲۲/11۰ شماره بخشنامه -1۰

 یهادستگاه در حراست واحدهای تشکیالتی ضوابط موضوع

 .اجرایی

 1۲/11/1۳۹۰ مورخ ۵۳1۵۷/۲۰۰ شماره بخشنامه -11

 .اداریهای مجتمع تفصیلی تشکیالت موضوع

 جدول موضوع سازمانیی هاپست سقف ینتعی جدول -1۲

 مورخ هـ۴8۷۰۲ت/1۷۶۴۴1 شماره نامهتصویب در مندرج

 نامهتصویب به توجه با ،(مهرآفرین مصوبه) ۳۰/۹/1۳۹1

 هیأت ۲8/۷/1۳۹۲ مورخ هـ۴8۷۰۲ت/1۳۰۹۴۵ شماره

 .وزیران محترم

 برای ،«ج» بند در شده ذکر موارد به توجه با -۳ تذکر

 سازمانیی هاپست یا واحدها از یک هر ایجاد یا و اصالح

 اجرایی یهادستگاه شده، لغوهای بخشنامه موضوع

 معاونت این به تأیید و بررسی منظور به را خود پیشنهادهای

 شده تفویض اختیارات قالب در که صورتی در و کنند ارسال

 امکان دستورالعمل این «ب» و «الف» بندهای در مذکور

 وجود مربوط سازمانیی هاپست یا و حدهاوا حذف یا ادغام

 .نمایند اقدام رأساً دارد،

 هـ۴8۷۰۲ت/1۷۶۴۴1 شماره نامهتصویب لغو با -۴ تذکر

 سقف ،(مهرآفرین طرح مصوبه) ۳۰/۹/1۳۹1 مورخ

ی هاپست تعداد به اجرایی یهادستگاه سازمانیی هاپست

 صورتی در. گرددمی باز مهرآفرین تصویب از قبل سازمانی

 با است نموده اقدامی مصوب آن استناد به دستگاهی که
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 ماده «ب» و «الف» بندهای مفاد رعایت با و الزم توضیحات

 درخواست مجددا کشوری خـدمات مدیریت قانون ۴۵

 مدیـریت قانون ۲۹ ماده الف بند اجرای در تا نمایند

 از پس سازمانیی هاپست سقف موضوع کشوری، خدمات

 ارسال وزیران محترم هیأت تصویب برای ییدتأ و بررسی

 .شود

 :اجرا شیوه -د

 تشکیالتی تغییرات از نسخه یک اجرایی، یهادستگاه -1

های فرم قالب در را دستگاه مسئول مقام توسط شده تأیید

 درج و کنترل برای بخشنامه این پیوست هفت تا یک شماره

 مذکورهای فرم د،نماینمی ارسال معاونت این به سوابق در

 قابل www.mdhc.ir نشانی به معاونت این سایت در

 .باشدمی دسترسی

 تطبیق در را شده انجام تشکیالتی تغییرات معاونت این -۲

 ظرف که صورتی در. نمایدمی بررسی بخشنامه این مفاد با

 این سوی از اجرایی، گاهدستبهمکات وصول از پس ماه یک

 و تأیید منزله به نشود، نظر اعالم بطذیر گاهدستبه معاونت

 .است شده ایجاد تغییرات با موافقت

 عملکرد ارزیابی وای دورههای بررسی با معاونت این -۳

 این مفاد رعایت عدم صورت در اجرایی، یهادستگاه

 قرار تجدیدنظر مورد را مذکور اختیارات تفویض بخشنامه،

 .داد خواهد

آزاد ریکعس محمود
 

 منوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیأت محترم وزیرانم

 ریزی کشور(سازمان مدیریت و برنامه 30/3/1394مورخ  47081)بخشنامه شماره 

های اجرایی مشمول قانون مدیریت بخشنامه به کلیه دستگاه

 خدمات کشوری

ی هاسیاست( 1۹( و )1۴(، )1۰به منظور تحقق بندهای )

ی کلی اقتصاد هاسیاست( 1۶نظام اداری و بند ) کلی

العالی( و مواد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری )مدّظله

( قانون مدیریت خدمات کشوری و اجتناب از ۳1( و )۲۹)

های اجرایی مشمول توسعه تشکیالت سازمانی، دستگاه

های سازمانی مصوب و قانون مذکور موظفند در سقف پست

ط، وظایف و مأموریت محوله را سازماندهی اعتبارات مربو

نموده و از ارائه پیشنهاد برای ایجاد پست سازمانی جدید به 

این سازمان برای طرح در هیأت محترم وزیران خودداری 

 نمایند.

ضمناً این سازمان در نظر دارد تا با در اختیار گرفتن 

های اجرایی حاصل از های سازمانی بالتصدی دستگاهپست

ها و فرآیندها و نیز الکترونیکی سپاری، اصالح روشبرون

کردن انجام امور، نسبت به رفع مشکالت و تنگناهای 

های اجرایی، بدون افزایش سقف کل ساختاری دستگاه

 های دولت، اقدام نماید.پست

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه رییس -محمدباقر نوبخت

 

 استانداران سوی از هاپست ساماندهی اختیار خصوص در بخشنامه

 (جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 7/6/1390 مورخ 13266/200 شمارهبخشنامه )

-۶۵۳۶۵ شماره بخشنامه 1 بند الف قسمت اجرای در

 تفویض موضوع ،جمهوررییس ۲۲/۳/1۳8۹ مورخ ۴۴18۵

 به استخدامی و اداری امور در جمهوررییس اختیارات

 اقدامات هماهنگی حفظ و ایجاد منظور به و داراناستان



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  1۳۲

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت با زمینه این در استانداران

 .گرددمی ابالغ اجرا برای ذیل موارد جمهوررییس انسانی

 بالتصدیی هاپست %۳۰ محل از هاپست جاییجابه -1

 ۳۶۲۷1/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع سازمانی واحدهای

 از خارج واحدهای ۲ شماره جدول) 1۳/۷/1۳8۹ مورخ

 استیی هادستگاه از جاییجابه اولویت. پذیرد صورت( مرکز

 .دارند بیشتری بالتصدی سازمانیی هاپست که

 و عنوان تغییر بر صرفاً  اختیار تفویض بخشنامه -۲

 تغییر و دارد تأکید بالتصدی سازمانیی هاپست جاییجابه

 شامل را مربوطه واحدهای ادغام و سازمانی واحد عنوان

 .شودنمی

 پست انتقال کشوری، تقسیمات عناصر اساس بر -۳

 پایین به باال از سازمانی مختلف واحدهای بین در سازمانی

 .نیست مجاز آن عکس و است مجاز

 کیف و کم به توجه با سازمانیی هاپست عنوان تغییر -۴

 در جز به آنها به تخصیص قابل مشاغل و مربوط وظایف

 :است مجاز زیر موارد

 به اصلی مشاغل به مربوطی هاپست عنوان تغییر -الف

ی هاپست) خدماتی و پشتیبانی مشاغل به مربوطی هاپست

 شورای ۳1/1/1۳۷۹ مورخ ۴۶/1۴ شماره مصوبه در مندرج

 .آن بالعکس و( اداری عالی

 و غیرمدیریتی سازمانیی هاپست عنوان تغییر -ب

 .سرپرستی و مدیریتیی هاپست به غیرسرپرستی

ی هاپست به علمی هیأتی هاپست عنوان تغییر -ج

 و عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه در علمی غیرهیأت

 .آن بالعکس و پژوهشی

 جهت به عنوان تغییر از پس سازمانیی هاپست عناوین -۵

 به مربوطه مشاغل تصدی مشاغل تصدی شرایط با تطبیق

 یا کاردان مانند کلی عناوین قید از و گردد ذکر کامل طور

 .شود خودداری کارشناس

 و جانبازان به مربوط نام، با سازمانی پست عنوان تغییر -۶

 با متناسب نددارعهده بر سازمانی پست تصدی که آزادگانی

 .است مجاز تجربی و تحصیلی احراز شرایط

 ایبر قبلی مشاغل با همتراز نام، با سازمانی پست ایجاد -۷

 از آزاده جانباز کلی، کارافتاده از انباز، شهید، مستخدمان

 تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب مفقوداالثر و کلی کارافتاده

 با ندارند را وقت تمام کار انجام توانایی که جانبازانی و

 .است بالمانع مربوط مقررات و قوانین رعایت

 هایواحد سازمانیی هاپست عنوان تغییر و جاییجابه -8

 و ضوابط اساس بر باید اجرایی یهادستگاه مرکز از خارج

 و باشد شهرستانی و استانی واحدهای موجودهای شاخص

 مرکزی سازمان اطالع و هماهنگی با مذکور جاییجابه

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و مربوطه

 .شود انجام جمهوررییس

 دهکردی فروزنده اله لطف

 

 یسازمان یهاپست برای "کل یرو مد یرمشاور وز" نظیر یبیترک یناستفاده از عناو یتممنوع

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 6/10/1396مورخ  1596901)بخشنامه شماره 

 یو همتراز یقاز بروز مشکل در نحوه تطب یزمنظور پره به

و با توجه  ییاجرای هادستگاهمصوب  یسازمانهای در پست

 یأته ۲۰/11/1۳۹۵مورخ  ۲۹/8۹۶حکم شماره به 

 ینابالغ ا یخمحاسبات کشور، از تار یواند یمستشار

و  یرمشاور وز" یرنظ یبی،ترک ینبخشنامه استفاده از عناو

 یمشابه برا ینو عناو "کل یرو مد مشاور"، "کل یرمد

 ییاجرای هادستگاهدر  یسازمانهای به پست یصتخص

 .باشدمی ممنوع



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق 1۳۳

 
 یانصار جمشید

 

 ییاجرای هادستگاهساختار  یریتمد یاستقرار سامانه مل

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 17/8/1395مورخ  823233)بخشنامه شماره 

 ییاجرای هادستگاهبه بخشنامه

 یابالغ ینظام ادار یکلی هاسیاست( 1۰بند ) یاجرا در

شده  نییاهداف تع یینو به منظور تع یمقام معظم رهبر

نقش و  یو برنامه مهندس یدر نقشه راه اصالح نظام ادار

و استقرار دولت  یساختار دولت و پروژه اصالح نظام ادار

در بخش  یانضباط مال یبرقرار یاز برنامه مل یکالکترون

از  ی،بودجه به نفتِ اقتصاد مقاومت یو قطع وابستگ میعمو

 «ییاجرای هادستگاهساختار  یریتمد یسامانه مل»آنجا که 

و مستقر  یکشور طراح یو استخدام یدر سازمان ادار

مکلفند نسبت  ییاجرای هادستگاه یهاست، لذا کل یدهگرد

اطالعات مربوط به  یاصالح و به روزآور یل،به ثبت، تکم

 یالتتشک ی،اعم از نمودار سازمان یالتیتشک یتوضع

 یاستاد دستگاه و واحده ینو شاغل یفشرح وظا یلی،تفص

 :ینداقدام نما یلموارد ذ یتخارج از مرکز مربوط با رعا

 ی؛سازمانهای پست ینثبت اطالعات مربوط به شاغل -الف

در  یقرارداد ینثبت اطالعات مربوط به شاغل ینهمچن

آنها  یسامانه و به روز آور یچارچوب اطالعات درخواست

 .(یاسم یالت)تشک

سامانه در قالب اطالعات مأخوذه از  ینکهبا توجه به ا -ب

 یاستر یاردر اخت یریتیو داشبورد مد یلیتفصی هاگزارش

 یأتمحترم ه یو اعضا یرانا یاسالم یمحترم جمهور

صحت ورود و  یتقرار خواهد گرفت؛ مسئول یرانوز

 ییمقام دستگاه اجرا یناطالعات به عهده باالتر یروزآمد

 .خواهد بود

الح اطالعات مربوط به ورود و اص یاتعمل ی( نحوه اجراج

 یوستخواهد بود که به پ یدر سامانه، به موجب دستورالعمل

 یروزرسانفرصت ثبت و به. بخشنامه آمده است ینا

بخشنامه  ینابالغ ا یخحداکثر دوماه از تار یازاطالعات مورد ن

 .خواهد بود

 یانصار جمشید

 

ساختار  یریتددر سامانه م یاسم یالتتشک ییراتو تغ ینثبت اطالعات انتصابات شاغل

 ییاجرا یهادستگاه

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 17/4/1399مورخ  183991)بخشنامه شماره 

قانون  ۵مشمول ماده  ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

 یهاپست یناستعالم شاغل یسسرو یاندازتوجه به راه با

در گذرگاه خدمات دولت  ییاجرا یهادستگاه یسازمان

(GSBمبتن )یسامانه مل»بر اطالعات وارد شده در  ی 

و اتصال وب « کشور ییاجرا یهادستگاهساختار  یریتمد

کشور، الزم  یاطالعات هاییگاهپا یرمذکور به سا یسسرو

 ینیهمزمان با صدور احکام کارگز ییاجرا یهادستگاهاست 

اطالعات  شود،یافراد مدر انتصابات  ییرکه منجر به تغ

 یاسم یالتتشک ییراتانتصابات و تغ ییراتمربوط به تغ

( خود را در یو قرارداد یمانیپ ی،رسم ینشاغل یهکل ی)برا

 .یندنما یروزرسانسامانه مذکور به
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 یمقام منابع انسان ینبخشنامه با باالتر ینا یاجرا مسئولیت

هر گونه  تیبوده و مسئول ییگاه اجرادستبهمشا ینعناو یا

از عدم  یناش هاسازمانخسارت به کارکنان و  یرادا

 .خواهد بود یشانمتوجه ا یاسم یالتتشک یروزرسانبه

 یانصار جمشید

 

 کارکنان ینیدر احکام کارگز یپست و واحد سازمان یکتایلزوم استفاده از شناسه 

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 23/12/1396مورخ  1760093)بخشنامه شماره 

( ۲۹و ماده ) یبرنامه اصالح نظام ادار یاجرا یراستا در

 یساز یکسانبه منظور  یرانقانون برنامه ششم توسعه ا

و  یسازمانهای اطالعات مربوط به پست یکدگذار

 یکتایبخشنامه شناسه ینابالغ ا یخاز تار یسازمان یواحدها

موجود در  یواحد سازمان یکتایو شناسه  یپست سازمان

قابل  ییاجرای هادستگاهساختار  یریتمد یمانه ملسا

 یبیترت ییاجرای هادستگاهاست و الزم است  یدسترس

 یکتایو شناسه  یسازمان پستیکتایتا شناسه  ینداتخاذ نما

 .کارکنان درج گردد یآت ینیدر احکام کارگز یواحد سازمان

ه نحوه مشاهده و استفاده و استفاده از شناس دستورالعمل

در صحنه  یسازمان یو واحدها یپست سازمان یکتای

 .است یاعالنات سامانه مذکور قابل دسترس

یانصار جمشید

 ی اجراییهادستگاهسازی در بخشنامه پست دستیار مردمی

 سازمان اداری و استخدامی کشوری( 20/07/1401مورخ  52100)بخشنامه شماره 

قانون  ۵ی موضوع ماده ی اجرایهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت خدمات کشوری

العالی( در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله

تحول عدالت »در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در خصوص 

های خودجوش محور و مردم پایه با تأکید بر ظرفیت تشکل

و همچنین « ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت»و « مردمی

جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر کم رئیسپیرو ح

سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت مردمی، موارد مردمی

 شود؛زیر برای اجرا ابالغ می

ها، پست دستیار مردمی سازی با سطح در فرمانداری -1

های ترازی رئیس اداره از محل تغییر عنوان یکی از پستهم

فرمانداران . شودکارشناسی بالتصدی موجود ایجاد می

ربط این تغییر عنوان را اند با هماهنگی استانداری ذیمکلف

ی اجرایی ثبت و هادستگاهدر سامانه ملی مدیریت ساختار 

ظرف دو ماه از ابالغ این بخشنامه نسبت به معرفی و انتصاب 

در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه . این دستیار اقدام کنند

طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد اسخدامی، دستیار از 

 .شد

ی مستقل زیر نظر هاسازمانها، همچنین تمامی وزارتخانه

های اند یکی از پستها مکلفجمهور و استانداریرئیس

دستیار »مشاور باالترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان 

ها و وظایف این برای تحقق مأموریت« مردمی سازی

در موارد خاص، استفاده از دستیار  .بخشنامه اختصاص دهند

مورخ  ۴1۵۶)مشاور( موضوع بخشنامه شماره 

جمهور در امر با تأیید دستیار رئیس ۲۴/۰1/1۴۰1

 .پذیر استسازی دولت امکانمردمی

ی اجرایی وابسته به هادستگاهآفرینی سایر ارتباط و نقش

در جمهور ی مستقل زیر نظر رئیسهاسازمانها و خانهوزارت
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ها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از تحقق مأموریت

 .طریق این افراد خواهد بود

معرفی و انتصاب افراد موضوع این بند بر اساس  -1تبصره 

جمهور، مشتمل بر ربط رئیسنامه ابالغی دستیار ذیشیوه

. ها، فرایند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شداعالم شاخص

بار گزارش اند هر سه ماه یکاص موظفهمچنین، این اشخ

 .جمهور اعالم کنندربط رئیسیار ذیدستبهعملکرد خود را 

کارگیری مشاور )دستیار( که ظرفیت بهدرصورتی -۲تبصره 

در  ۲۴/۰1/1۴۰1مورخ  ۴1۵۶موضوع بخشنامه شماره 

جمهور و ی مستقل زیر نظر رئیسهاسازمانها، وزارتخانه

تواند صرفاً از یک باشد، دستگاه میها تکمیل استانداری

دستیار )مشاور( بیشتر از ظرفیت مذکور برای اجرای این 

که در یک فرمانداری پست درصورتی. بخشنامه استفاده کند

بالتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلف است ظرف 

هفته از تاریخ اعالم مراتب، از طریق سامانه ملی  ۲حداکثر 

ی اجرایی نسبت به اختصاص یک هادستگاهمدیریت ساختار 

های بالتصدی آن وزارتخانه اقدام پست از سرجمع پست

 .کند

ی مستقل زیر نظر هاسازمانها، وزارتخانه -۳تبصره 

ها، متناسب با کارسنجی میزان جمهور و استانداریرئیس

توانند؛ دو تا پنج پست سازی میفعالیت دستیار مردمی

های ی انجام وظایف مربوط از محل پستکارشناسی را برا

بالتصدی دستگاه در سامانه ملی مدیریت ساختار 

در اجرای این مقرره، . ی اجرایی تخصیص دهندهادستگاه

 .هرگونه توسعه تشکیالتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است

های مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر مأموریت -۲

 :است

ش نقش و مشارکت مردم با تأکید بر کمک به افزای ۲-1

 های خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور کشور؛حرکت

کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسائل کشور  ۲-۲

 به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی؛

ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای  ۲-۳

 .ساالروانبر دیناکارآمد، پرهزینه و زمان

چارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با  -۳

پذیرد، به جمهور انجام میربط رئیسهماهنگی دستیار ذی

 :شرح زیر است

با دستگاه اجرایی « همیاری مردم»بسترسازی برای  ۳-1

و بسیج کلیه « های میانیآفرینی حلقهنقش»مربوط و 

و حل مسائل  یابیهای مردمی در شناسایی، پاسخظرفیت

 :محلی و ملی کشور از طریق

دهی و حمایت از همیاران مردمی الف( شناسایی، سازمان

ها و نهادهای مردمی برای جلب اعم از اشخاص، اندیشکده

سازی برای ها و زمینهمشیها در تدوین خطمشارکت آن

عضویت آنان در شوراها، مجامع و جلسات کارشناسی 

 دستگاه اجرایی مربوط؛

منظور تسهیل دسترسی ارائه خدمات عمومی اثربخش به ب(

ها و نهادهای مردمی به اطالعات همیاران مردمی، اندیشکده

 ها از طریق ابزارهای فناورانه؛و مشاوره با آن

ج( شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مردمی، 

 .ها و نهادهای مردمی و پیگیری تحقق آناندیشکده

ها، اصول و شعارهای دولت و نظام شناسایی ارزش ۳-۲

اسالمی در حیطه وظایف دستگاه اجرایی مربوط و 

 های مردمیدر میان مردم با اتکا به ظرفیت« سازیگفتمان»

نسبت به عملکرد « گری مردمنظارت و مطالبه»تحقق  ۳-۳

و سالمت مسئوالن دستگاه اجرایی مربوط مبتنی بر 

 های گفتمانی دولت اسالمیشاخص

در « سازی و ترویج روحیه مردمیفرهنگ»تحقق  ۳-۴

دستگاه اجرایی مربوط در ابعاد مختلف اعم از تعامل با مردم، 

رسانی به حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطالع

 مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب رضایت مردم؛
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زدایی از فعالیت نهادهای مردمی گری و مانعتسهیل ۳-۵

ها، های خودجوش مردمی، دانشجویی هیئتاز تشکل اعم

نهاد در حل مسائل کشور از ی مردمهاسازمانمساجد و 

 های میانیطریق حلقه

سازی دولت مکلف است جمهور در امر مردمیدستیار رئیس

سند انتظار از دستیاران موضوع این بخشنامه را در سه سطح 

ی مستقل زیر هاسازمانها و شهرستان، استان و وزارتخانه

نامه موضوع جمهور تهیه و در چارچوب شیوهنظر رئیس

 .رسانی کند( این بخشنامه اطالع1( بند )1تبصره )

مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است ظرف مدت  -۴

های آموزشی یک ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، دوره

سازی را در چارچوب نظام آموزش مرتبط با امر مردمی

جمهور ربط رئیسکنان دولت با همکاری دستیار ذیکار

طراحی و برای تصویب و ابالغ به سازمان اداری و استخدامی 

 .کشور ارائه دهد

شرایط عمومی تصدی پست دستیار مردمی سازی به  -۵

 :شرح زیر است

، «انقالبی»، «محوریعدالت»های دارا بودن ویژگی ۵-1

و « زیپاک دستی و فساد ستی»، «داریمردم»

 .«مداریقانون»

برخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین  ۵-۲

 .های خودجوش مردمیها و جریانتشکل

تناسب مدرک تحصیلی فرد با شرایط احراز مشاغل  ۵-۳

 .دستگاه مربوط

آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز گذراندن موفقیت ۵-۴

 .آموزش مدیریت دولتی

ن دستیار مردمی سازی منوط عنواتداوم انتصاب به -تبصره

جمهور با ادامه ربط رئیسبه عدم مخالفت دستیار ذی

 .همکاری در این جایگاه خواهد بود

ی اجرایی مشمول هادستگاهکارشناسان و مدیران  -۶

اند در اجرای این بخشنامه با دستیاران مربوط موظف

همچنین در این راستا، کمیته . همکاری کامل داشته باشند

ربط هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه ذیکمیته یا

 .قابل تشکیل است

ی اجرایی مشمول این بخشنامه در هادستگاهعملکرد  -۷

( 81های )چارچوب فرایندهای ارزیابی عملکرد موضوع ماده

شود و ( قانون مدیریت خدمات کشوری سنجیده می8۲و )

ستخدامی کشور مکلف امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و ا

جمهور نسبت به ربط رئیساست با همکاری دستیار ذی

 .های اختصاصی مربوط اقدام کندطراحی شاخص

مورخ  ۴۳۵1۵این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 

 .شودسازمان می ۲۰/۰۶/1۴۰1

 میثم لطیفی

 

 ی اجراییهادستگاهکننده امور ایثارگران شرح وظایف پست مشاور وزیر و هماهنگ

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 11/07/1401مورخ  49381)بخشنامه شماره 

قانون  ۵ی اجرایی موضوع ماده هادستگاهبه بخشنامه

 مدیریت خدمات کشوری

ی کلی نظام در امور ترویج فرهنگ هاسیاستبا عنایت به 

ابالغی مقام معظم »ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران 

رسانی به و قانون جامع خدمات« ظله العالی(هبری )مدر

های ایثارگران، ارتقاء و حفظ منزلت ایثارگران درصحنه

موجب سند اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به

ی هاسیاستساله جمهوری اسالمی ایران، انداز بیستچشم

تحولی دولت سیزدهم، پیگیری اجرای قوانین و مقررات 

ی اجرایی و در اجرای ماده هادستگاهثارگران در مربوط به ای

قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان ( 1۴)

شرح »مصوب مجلس شورای اسالمی،  انقالب اسالمی

https://shenasname.ir/isaar/224-3131374
https://shenasname.ir/isaar/224-3131374
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کننده امور وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ

 :شودبه شرح زیر ابالغ می« ی اجراییهادستگاهایثارگران 

های ایثارگری مردمی جهت ارتباط مؤثر با تشکل -1

ها برای بهبود پیشرفت اهداف و استفاده از ظرفیت آن

رسیدن خدمات به ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

بنیان و خالق ی دانشهاشرکتو حمایت از کارآفرینان و 

 .ارگران در چارچوب ضوابط و مقرراتمرتبط با ایث

بررسی و ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن  -۲

اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و رهنمودهای 

رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و مقام 

 .معظم رهبری در امور ایثارگران

ی هایاستسمشی و تدوین گذاری، تبیین خطهدف -۳

اجرایی، راهبردها و نقشه راه در جهت تشکیل شورای 

های عملیاتی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تدوین برنامه

های دستگاه مربوطه ای متناسب با مأموریتجاری و توسعه

آوری عملکرد ساالنه و ارائه گزارش مربوطه و پیگیری و جمع

صورت ت بهدر خصوص نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیال

( 1ادواری و سالیانه توسط دستگاه مرتبط به استناد تبصره )

 .رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات( ۷۴ذیل ماده )

ها و پیگیری و هماهنگی الزم جهت اجرای برنامه -۴

هنری و غیره در بین ایثارگران  مسابقات فرهنگی، ورزشی،

ها، های مختلف، برگزاری جشنوارهدر ایام و مناسبت

ها و ها، نمایشگاهها، نمادها و نگارخانه، یادوارههاهمایش

های مرتبط در حوزه نامهحمایت از تألیفات، مقاالت و پایان

منظور ریزی و هماهنگی بهفرهنگ ایثار و شهادت و برنامه

ی اجرایی و هادستگاههای ماکن و ساختمانگذاری انام

واحدهای وابسته به نام شهدا )با اولویت شهدای دستگاه 

 .مربوطه(

مند کردن فرآیند دیدار مستمر هماهنگی و نظام -۵

مسئولین )طرح سپاس( در سطوح مختلف با خانواده معظم 

شهدا و ایثارگران دستگاه با عنایت به تأکید مقام معظم 

تاریخ  ۹۷81همچنین بر اساس ابالغیه شماره  رهبری و

جمهور و ساماندهی معاون اول محترم رئیس ۲1/۰1/1۴۰1

 .نحوه تقدیر و تجلیل از ایثارگران دستگاه مربوطه

هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات مطلوب  -۶

ت /۳8۶1۴شماره  نامهتصویبموضوع »به ایثارگران 

و « هیئت محترم وزیران 1۳/1۲/1۳8۲هـ تاریخ ۳88۴۴

 نامهتصویبموضوع »نامه ترویج فرهنگ شهادت و ایثار آئین

هیأت  1۳/۰۵/1۳8۹هـ تاریخ ۳۶۶8۰ت/1۰۵11۵شماره 

، اعالم نظر عملیاتی برای بهبود ارائه خدمات «محترم وزیران

به ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع و پیگیری اجرای آن و 

های سنواتی و اعتبارات تخصیصی رد بودجهکپیگیری هزینه

 .در موضوعات مرتبط با ایثارگران

، هافعالیتها، بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه -۷

ی داخلی هادستورالعملها و نویس بخشنامهتنظیم پیش

مرتبط با ایثارگران جهت ارائه به باالترین مقام دستگاه 

 .متبوع

مؤثر در جلسات درون و عضویت و حضور فعال و  -8

سازمانی مانند؛ شورای معاونان، کمیته انتصابات، برون

شورای فرهنگی، کمیته منابع انسانی، هیأت رسیدگی به 

تخلفات اداری و هسته گزینش حسب تشخیص باالترین 

های داخلی ها و کارگروهمقام دستگاه اجرایی و ایجاد کمیته

دهای متولی در جهت مرتبط و برقراری ارتباط مؤثر با نها

 .ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران

منظور توانمندسازی های کارشناسی بهانجام بررسی -۹

فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح 

آفرینی علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران در راستای نقش

های مختلف و اولویت دادن به ها در عرصهفعال و مؤثر آن

های مدیریتی در شرایط ستفاده از ایثارگران در بخشا

ی کلی نظام در امور هاسیاست( ۶مساوی، مطابق با بند )

ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور »

 .«ایثارگران

https://shenasname.ir/isaar/1452-قانون-جامع-ایثارگران
https://shenasname.ir/isaar/1452-قانون-جامع-ایثارگران
https://shenasname.ir/isaar/1452-قانون-جامع-ایثارگران
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ایجاد بانک اطالعاتی ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع  -1۰

( بنیاد 1۶) و پیگیری اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده

 .شهید و امور ایثارگران در دستگاه مربوطه

بررسی عملکرد مدیران اجرایی دستگاه متبوع خود در  -11

خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران از 

مندی و اثربخشی و ارائه نظرات اصالحی جهت ایجاد رضایت

مقام  و تهیه و ارسال گزارش اقدامات مربوطه به باالترین

 .دستگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران

بینی بررسی و ارائه پیشنهادها در خصوص پیش -1۲

های سازمانی، نیروی انسانی و امکانات اداری در شأن پست

ها از باالترین ایثارگران دستگاه اجرایی مربوطه و پیگیری آن

 .مقام دستگاه و ارائه گزارش به بنیاد شهید و امور ایثارگران

بررسی و شناسایی نیازهای واقعی و پیگیری ارائه  -1۳

های آنان در ابعاد مختلف خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده

فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، 

ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و بیمه

استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه 

( 8بر اساس بند )»داتکایی و شئون ایثارگری خو

ی کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار هاسیاست

و نظارت بر تحقق جذب « و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران

( ایثارگران در %۲۵+ %۵های استخدامی )سهمیه

 .ی اجرایی در چارچوب ضوابط و مقرراتهادستگاه

هماهنگی، اجرا و تمهیدات و اقدامات  مطالبه، پیگیری، -1۴

الزم در خصوص ایثارگران بر عهده مشاوران محترم 

ایثارگران بوده و ضروری است گزارش پیگیری و پیشرفت 

ها و در رسیدگی امور ایثارگران و مطالبات آنان در وزارتخانه

ی اجرایی متبوع خود را به باالترین مقام دستگاه هادستگاه

 .یاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایندمربوطه و بن

 میثم لطیفی

 

 ییاجرا یهادستگاهدر  یمجاز یفضا یتمرتبط با امور امن یفوظا یساختار سازمان یینتع

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 5/11/1399مورخ  387563)بخشنامه شماره 

 قانون( ۲۹موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 برنامه ششم توسعه

مرتبط  یفوظا یگاهجا ییندر تع یهوحدت رو یجادمنظور ا به

و در  ییاجرا یهادستگاهدر  یمجاز یفضا یتبا امور امن

ساختار  ی،مجاز یفضا یعال یمصوبات شورا یاجرا

آن با  یالتو تشک یمجاز یفضا یتامن یمتول یسازمان

به شرح  ییرااج یهادستگاهموجود  یتاز ظرف یریگبهره

 :گرددیم بالغو ا یینتع یلذ

و  یبریو مقابله با حمالت سا یاتواحد عمل یفرمانده -1

بر عهده  یها در سطح ملمهار حمالت در بحران یفرمانده

اتخاذ  یمرکز متول ینا. قرار دارد یمجاز یفضا یمرکز مل

ابالغ الزامات و  ی،مجاز یفضا یتامن یالزم برا یماتتصم

واحد . یباشدها ممناسب آن یت بر اجرانظار ینهمچن

 یمجاز یفضا یموضوع در مرکز مل ینمرتبط با ا مانیساز

 .شودیم یجادکشور ا یو استخدام یسازمان ادار یدبا تائ

 یناطالعات و عناو یفناور یمتول یعنوان واحد سازمان -۲

اطالعات و  یفناور"به واحد  ییاجرا یهادستگاهمشابه در 

 یفضا یتامن یفهو وظ یابدیم ییرتغ "یمجاز یفضا یتامن

در دستگاه  یمجاز یو مقابله با حوادث حوزه فضا یمجاز

ن یا یاصل یفشرح وظا. باشدیمذکور م یبا واحدها ییاجرا

 :است یلبه شرح ذ "یمجاز یفضا یتامن"واحدها در حوزه 

 اطالعات؛ یتامن یریتمد یستمس یو راهبر یجادا -

های شدن طرح یاتیظارت بر عملتوسعه و ن ی،طراح -

 اطالعات؛ یتامن

 ی؛مجاز یمقابله با حوادث و حمالت فضا -
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 مخاطرات؛ یریتو مد یابیارز یل،تحل -

 آزمون، مانور و تست نفوذ؛ یاجرا -

 یعاطالعات و رصد وقا یتامن یعساز و کار ثبت وقا یجادا -

 یبری؛سا یدادهایو رو

جهت  یآموزش یتیامن هاییو آگاه هادستورالعمل یهته -

 یتامن یمتول یواحدها یکارکنان با همکار یارتقاء آگاه

 ی؛در سطح مل یبریسا

در  یصالحتوسط مراجع ذ یالزامات و ضوابط ابالغ یاجرا -

 ی؛سطح مل

 یهادستگاهاطالعات در  یفناور یمتول یواحدها :تبصره

اطالعات بر  یاز فناور یربه غ یگرید یفکه وظا ییاجرا

( به ...و  یالتتشک ی،ادار ینوساز یلند )از قبدارهعهد

آنها  یفو به وظا "یمجاز یفضا یتامن"آنها عبارت  ینعناو

 .گرددیمرتبط اضافه م یفوظا

 جمهوررییس یلمستقل ذ یهاسازمانها و در وزارتخانه -۳

 یتاطالعات و امن یفناور" یپست معاونت در واحدها یک

 .گرددیم یجادا "یتون امنمعا"با عنوان  "یمجاز یفضا

 ینمشمول ا ییاجرا یهادستگاهدر  یتمعاون امن : تبصره

 .گیردیماده در رده مشاغل حساس قرار م

 یمجاز یفضا یتامن یکپارچه یریتبه منظور مد -۴

مقام  ینباالتر یاستبه ر "اطالعات یتامن یراهبر یتهکم"

مسئول  ینباالتر یتبا عضو یمعاون و یا ییدستگاه اجرا

 ینو باالتر یمجاز یفضا یتاطالعات و امن یحوزه فناور

آن در  یماتو تصم گرددیم یجادمقام مسئول حراست ا

 ینا یرخانهدب. باشدیاالجرا مالزم راییسطح دستگاه اج

 یمجاز یفضا یتاطالعات و امن یدر واحد فناور یتهکم

 .باشدیمستقر م ییدستگاه اجرا

 یتکشور نسبت به تقو یمو استخدا یسازمان ادار -۵

و  ییجابجا یشنهادبا پ یتاطالعات و امن یفناور یواحدها

 ییاجرا یهادستگاهموجود  یسازمان یهاعنوان پست ییرتغ

 .نمایدیمذکور اقدام م یو انتقال آن به واحدها

 یالتیاصالح تشک یشنهادموظفند پ ییاجرا یهادستگاه -۶

 یریتمد یسامانه مل" یقربخشنامه را از ط ینمرتبط با ا

سازمان ارسال  این به  "کشور ییاجرا یهادستگاهساختار 

 .یندنما

 یانصار جمشید
 

 

به مشاور امور زنان و خانواده در  یامور زنان و خانواده و اختصاص پست سازمان ییبازآرا

 ییاجرا یهادستگاه

 (یرانوز تیئه 12/5/1401هـ مورخ 59540ت/80746شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ ۹/۵/1۴۰1در جلسه  یرانوز هیئت

در امور  جمهورییسمعاونت ر ۲8/۴/1۴۰1مورخ  ۶88۳۰

و هشتم قانون  یو س یکصدزنان و خانواده و به استناد اصل 

( ۳ماده ) یو در اجرا یرانا یاسالم یجمهور یاساس

زن و خانواده موضوع مصوبه  یستاد مل یلتشک نامهآیین

 یعال یشورا ۶1۳۹۰//۲1د ش مورخ /۷۰۵۶/۹۰اره شم

 :کرد یبتصو یانقالب فرهنگ

معاونت  یشنهادمکلفند به پ ییاجرا یهادستگاه -1

 نامهتصویب یندر امور زنان و خانواده که در ا جمهوررییس

 یهااز پست یکی شود،یم یدهنام "معاونت"به اختصار 

خود را  ینعاونم یاکل  یرانمد یفردمشاور هم یسازمان

مگر  یدساختار جد یجادپست و عدم ا ینمشروط به وجود ا

کشور و در چهارچوب  یو استخدام یسازمان ادار ییدبا تأ

 ییرو مقررات مربوط، به مشاور امور زنان و خانواده تغ ینقوان
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امور زنان و خانواده سازمان خود  ییعنوان داده و طرح بازآرا

و ظرف  ینمشاوران، تدو یصاختصا یفرا بر اساس شرح وظا

انه ستاد یرخبه دب ،نامهتصویب ینابالغ ا یخسه ماه از تار

 "ستاد"به اختصار  نامهتصویب ینزن و خانواده که در ا یمل

 .ینداعالم نما شود،یم یدهنام

مشاوران امور زنان و  یکل هاییتو مسئول یفوظا -۲

ها و طرح ،هاسیاست یاجرا یلخانواده با هدف تسه

و  ییاجرا یهادستگاهمرتبط با زن و خانواده در  یهابرنامه

 :باشدیم یربا معاونت و ستاد، مشتمل بر موارد ز ییافزاهم

موجود به  هاییتاستفاده جامع و کارآمد از تمام ظرف -الف

مسائل و  یجابعاد، علل، سوابق و نتا یینمنظور شناخت و تب

 .موضوعات عرصه زن و خانواده

در  یمسائل و موضوعات حوزه مشورت یو بررس یلتحل -ب

متنوع  هایینهگز یهکارآمد و ارا یاعالم نظر تخصص یراستا

 .و اقدام دستگاه مربوط گیرییمتصم یبرا

 ین،قوان ینهدر زم یو اصالح یشنهادینظرات پ یهارا -پ

حوزه زنان و خانواده  یهاها و برنامهروش ها،یهمقررات، رو

، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و گاه مربوطدستبه

و اقدام  سازییمتصم یندهایحوزه در فرآ ینا یهاضرورت

 .یدستگاه

 یریتیمد یماتها و تصمها، برنامهطرح یسنجامکان-ت

 یمناسب برا یراهکارها یهحسب مورد و ارا ربطیحوزه ذ

 .آنها یاجرا یچگونگ

در  ینون هاییآورها و فنروش ییو شناسا یبررس -ث

 یمناسب برا یمربوط و ارائه سازوکارها یعرصه تخصص

 .هدفمند از آنها یبرداربهره

 ین،ها، قوانطرح ،هاسیاستمستمر  یشرصد و پا -ج

 ییحوزه زن و خانواده در دستگاه اجرا یهامقررات و برنامه

ها و چالش یینقاط قوت و شناسا یمربوط، به منظور بررس

 .کارآمد یتخصص یراهکارها یهارادستگاه و  ییموانع اجرا

در  یو مشورت یشنهادینظرات پ یهحضور مؤثر و ارا -چ

کالن دستگاه مرتبط با حوزه  هایگیرییمتصم یندهایفرآ

 .یتزنان، خانواده و جمع

 ینا( ۵سه ماهه موضوع بند ) یادوار یهاگزارش یهته -ح

سوابق و مستندات  یگرو د یمورد یهاگزارش ،نامهتصویب

 .یازرد نمو

کارآمد و مستمر با معاونت و ستاد  یو همکار یهماهنگ -خ

و  یفوظا یفایا یالزم برا هایینهو فراهم آوردن زم

 .محوله هاییتمسئول

سطح  یمستمر به منظور ارتقا یرسانآموزش و اطالع -د

و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن  یآگاه

 .و خانواده

معاونت  یاز سو یمدن ابالغ یهارنامهنمودن ب یاتیعمل -ذ

ها و ادارات کل دستگاه معاونت یرسا یو ستاد با همکار

 مربوط در چهارچوب اعتبارات مصوب؛

مشاوران امور زنان و  یدرون دستگاه یفشرح وظا -تبصره

 .شودیمقام دستگاه مربوط ابالغ م ینخانواده توسط باالتر

مور زنان و خانواده مشاوران ا یحضور و اخذ نظر مشورت -۳

و کارگروه  یاصل یکالن، شوراها هایگیرییمدر تصم

و مقررات  یندر چهارچوب قوان یداخل ی(هایته)کم

 .است یالزام ییاجرا یهادستگاه

مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع  -۴

 ینو قوان یکل یهاسیاستبا  یرتعدم مغا یثخود را از ح

تحت رصد و نظارت مستمر قرار  یتده و جمعحوزه خانوا

 .دهندیم

در دستگاه  نامهتصویب ینا یحسن اجرا یتمسئول -۵

 یتو مسئول ربطیمقام دستگاه ذ ینبر عهده باالتر ییاجرا

 یهکل. باشدیکامل آن بر عهده معاونت م ینظارت بر اجرا

سه ماهه،  یمکلفند در مقاطع زمان ییاجرا یهادستگاه

را به معاونت  نامهتصویب ینا یاقدامات خود در اجراگزارش 

 .یندنما ایهار
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موضوع بند  یابالغ یکل یفمعاونت بر اساس شرح وظا -۶

 یارسال یهاگزارشو با استناد به  نامهتصویب ینا( ۲)

عملکرد  ،نامهتصویب ینا( ۵طبق بند ) یی،اجرا یهادستگاه

را  ییاجرا یهادستگاهامور زنان و خانواده  ینمشاور یانهسال

 جراییمقام دستگاه ا ترینیرا به عال یجهو نت یابیارز

 .کندیاعالم م ربطیذ

 جمهورییسمعاون اول ر -مخبر محمد

 

 ییاجرا یهادستگاه رسانیاطالعو  یارات روابط عمومیف و اختیت، وظاینحوه فعال نامهآیین

 (با اصالحات رانیئت وزیه 1386/04/27هـ مورخ 37374ت /65354شماره  نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ ۲۳/۲/1۳8۶ران در جلسه مورخ یوزئت یه

وزارت  ۲۳/۳/1۳8۶خ مورخ س۳1۲/۲۰8۲مشترک شماره 

و امور مجلس  ی، معاونت حقوقیفرهنگ و ارشاد اسالم

دولت و به استناد اصل  رسانیاطالع یو شورا جمهوررییس

ران، یا یاسالم یجمهور یاسو هشتم قانون اس یکصد و سی

 یارات روابط عمومیف و اختیت، وظاینامه نحوه فعالنییآ

 :ب نمودیر تصویرا به شرح ز ییاجرا یهادستگاه

نامه، نیین آای در -(1390ˏ07ˏ24 ی)اصالح 1ماده 

 :روندیمشروح مربوط به کار م یر در معانیاصطالحات ز

 رسانیاطالع و یمرکز روابط عموم :یروابط عموم -الف

 ییاجرا یهادستگاه

 دولت یرساناطالع یشورا :شورا -ب

 دولت رسانیاطالع یس شوراییر :س شوراییر -ج

ا یهر وزارتخانه  یروابط عموم یهاتیاهم فعال -2ماده 

با  یدولت، همکار یرساناطالع یهاسیاست یسازمان، اجرا

 یهاجهت انعکاس مناسب عملکرد یجمع یهارسانه

 یرسانها و اطالعبه ابهام ییمختلف، پاسخگو یهابخش

 یغاتیتبل یهاطرح یه و اجرایدرخصوص آن دستگاه، ته

جاد حسن یها، امناسب مراسم و مناسبت یسازمان، اجرا

ق ین کارکنان و مسؤوالن دستگاه مربوط از طریرابطه ب

ات ی، نظارت بر انتشارات و نشریجلسات داخل یبرگزار

ک دستگاه یالکترون یرساناطالع یهاگاهیت پایریدستگاه، مد

 است. یو دستگاه یعموم یو افکارسنج

روابط  سازمانی سطح -(1۳۹۰ˏ۰۷ˏ۲۴ ی)اصالح 1تبصره 

ها و در وزارتخانه ییاجرا یهادستگاه یهایعموم

به مرکز ارتقا و عنوان آنها به  جمهوررییس یهامعاونت

در . گرددیاصالح م "انیرساطالعو  یمرکز روابط عموم"

 رسانیاطالعو  یمراکز روابط عموم یساختار سازمان

ن یین سطح پای، اولجمهوررییس یهاها و معاونتوزارتخانه

تواند یباشد و هر مرکز حداکثر میر میس مرکز، مدییتر از ر

 سه اداره داشته باشد.

ف و ساختار وظای شرح -(1۳۹۰ˏ۰۷ˏ۲۴ ی)اصالح ۲تبصره 

اد یف یوظا یها جهت اجرایروابط عموم یزماند سایجد

 ییایجغراف یف، اهداف، پراکندگیشده با توجه به شرح وظا

نامه نیین آیر موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابالغ ایو سا

 گردد.یاالجرا مه الزمیس شورا تهییشنهاد ریبا پ

 شورای مصوبات -(1۳۹۰ˏ۰۷ˏ۲۴ ی[)اصالح۲] ۳تبصره 

و  یلت پس از ابالغ به مراکز روابط عمومدو رسانیاطالع

 است. االجراالزم ییاجرا یهادستگاه رسانیاطالع

 یهادستگاه یرسانو اطالع یغاتی، تبلیامور ارتباط -3ماده 

( قانون برنامه چهارم توسعه 1۶۰مشمول ماده ) ییاجرا

 -رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

 ییاجرا یهاسیاستها و ید تابع خط مشیـ با1۳8۳مصوب 

 دولت باشد.

دولت موظف است  یرساناطالع یشورا سییر -1تبصره 

 یهاسیاستح یصح یصورت مستمر نظارت مؤثر بر اجرابه

نه یدولت را به عمل آورده و زم یرسانو اطالع یغاتیتبل



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  1۴۲

مناسب مفاد  یها جهت اجرایران روابط عمومیآموزش مد

و  یو آموزش ییاجرا یهادستگاه یمه را با همکارنانیین آیا

 فراهم سازد. یردولتیصالح غیها و مؤسسات ذانجمن

ت و یرمدی سازمان -(1۳۹۰ˏ۰۷ˏ۲۴ ی)اصالح ۲تبصره 

و  یآموزش یهانهیکشور موظف است هز یزیربرنامه

ف مستقل در یدولت را در رد یرساناطالع یشورا یهماهنگ

منظور  یاست جمهورینهاد ر یهافیل ردیبودجه ساالنه ذ

 دولت قرار دهد. یرساناطالع یرخانه شورایار دبیو در اخت

ن ضوابط ییران درخصوص تعیوزئتیارات هیاخت -۳تبصره 

 یبه کارگروه یغاتیو امور تبل یرساناطالع یو هماهنگ

و معاون  ی، فرهنگ و ارشاد اسالمیمرکب از وزراء دادگستر

مالک . گرددیض میجمهور تفوسییو امورمجلس ر یحقوق

ران یاد شده موافقت وزیارات یدرخصوص اخت یریگمیتصم

باشد و مصوبات آن در صورت یاد شده میعضو کارگروه 

 ینامه داخلنییآ (1۹ت ماده )یجمهور با رعاسیید رییتأ

 باشد.یئت دولت قابل صدور میه

( ۳)پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده  -۴تبصره 

ممنوع  یگرینامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دنیین آیا

و  یدولت یهاسازمانها و ان وزارتخانهحسابذی. است

مکلفند  هاشرکت یا حسابرسان قانونی یسازمان حسابرس

 ند.ینظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش نما

س مرکز روابط ریی -(1390ˏ07ˏ24 ی)اصالح 4ماده 

 یهاها و معاونتوزارتخانه رسانیطالعاو  یعموم

ا معاون یر یس شورا توسط وزیید رییپس از تأ جمهوررییس

ت یفعال یر نظر ویماً زیمنصوب و مستق جمهوررییس

مکلف  رسانیاطالعو  یمراکز روابط عموم یرؤسا. دینمایم

ه یدولت و ارا رسانیاطالع یرخانه شورایبا دب یبه هماهنگ

 ود هستند.گزارش عملکرد خ

ند یاتخاذ نما یبیمکلفند ترت ییاجرا یهادستگاه -1تبصره 

قابل انتشار و ارتباطات  یهاتیه فعالیکه تا حد امکان کل

 یرساناطالع یهاگاهیدستگاه از جمله پا یهاتمام بخش

مربوط  یروابط عموم یصورت متمرکز از سودستگاه به

ب یدستگاه به تصو شنهادیموارد استثناء به پ. ردیصورت پذ

 د.یدولت خواهد رس یرساناطالع یشورا

دستگاه  ین مقام دستگاه مربوط، سخنگویتریعال -۲تبصره 

ر یت مدیان مسئوالن ارشد دستگاه مربوط با اولویرا از م

ن ماده انتخاب خواهد ی( ا1ت تبصره )یو با رعا یروابط عموم

اه آن دستگ یسخنگو یدستگاه از سو یمواضع رسم. نمود

 اعالم خواهد شد.

مناسب و  یهاوهیاتخاذ ش جاد انسجام،یبه منظور ا -5ماده 

 یشورا ه،یروجاد وحدتیو ا یرساندر امور اطالع یهماهنگ

ه یمتشکل از کل ییاجرا یهادستگاه یروابط عموم یهماهنگ

وزارت  یو معاون مطبوعات هادستگاه یران روابط عمومیمد

ر یدب یریاست سخنگو و دبیبه ر یمفرهنگ و ارشاد اسال

 ل خواهد شد.یشورا تشک

ها در مراکز استان یروابط عموم یهماهنگ یشورا -تبصره

 یتیو امن یاسیمعاون س یاب ویاست استاندار و در غیبه ر

و با  یاستاندار یمسئول روابط عموم یریاستاندار و دب

و  یاستان یهادستگاه یه مسئوالن روابط عمومیشرکت کل

 یفه هماهنگیگردد و وظیل میها تشکیفرماندار

را در استان برعهده خواهد  ییاجرا یهادستگاه یرساناطالع

 داشت.

( 1( ماده )۲مقامات موضوع تبصره ) یبه استثنا -6ماده 

مصوب -قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط  -1۳۷۰

د از ین و کارکنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بایولمسئ

 یکل یهاسیاستت یدستگاه و با رعا یق روابط عمومیطر

 رد.یدولت صورت پذ یرساناطالع

و تعامل  یها موظف به همکاریروابط عموم -7ماده 

به خصوص سازمان صدا  یقانون یهارسانه یمناسب با تمام

 یجمهور یرگزارران، خبیا یاسالم یجمهور یمایو س

ت یران و رعایا یمطبوعات -یو مؤسسه فرهنگ یاسالم
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 ینامه ساماندهنییموضوع آ یمربوط ابالغ یهاسیاست

، موضوع یرانی( ایهاتی)سا یرساناطالع یهاگاهیت پایفعال

 ۵/۹/1۳8۵هـ مورخ ۳۵۷۴1ت/1۰۹۰۶۰شماره  نامهتصویب

 هستند. یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یاز سو

ها عمومی روابط -(1390ˏ07ˏ24 ی)اصالح 8 ماده

 ی، اطالعاتیارتباط یهاماه هرسال برنامهیحداکثر تا اول د

سال بعد خود را براساس برنامه ساالنه وزارتخانه  یو انتشارات

 یرساناطالع یرخانه شورایبا دب یا سازمان متبوع و هماهنگی

 م خواهند نمود.یدولت تنظ

 یوظفند حداقل دو در هزار بودجه جارم هادستگاه -9ماده 

روابط  یهاتیفعال یک برایخود را به تفک یو استان یستاد

رند و هنگام مبادله یدر نظر گ یرسانو اطالع یعموم

ا استان یکشور  یزیرت و برنامهیریموافقتنامه با سازمان مد

دستگاه منظور کنند و در  یضرور یهانهیآن را به عنوان هز

 ها قرار دهند.یبط عمومار روایاخت

 یهاها و بخشنامهنامه، دستورالعملنییه آیکل -10ماده 

مورخ  81۵۵۲شماره  نامهتصویبر از جمله یمغا

 گردد.یلغو م ۲8/1۲/1۳۵۳

 رسانیاطالع یهاتیش ظرفیبه منظور افزا -11ماده 

 یها، ادارات روابط عمومهدفمند در مجموعه استان

 ابد.ییره کل ارتقاء مها به ادایاستاندار

 جمهورسییمعاون اول ر -یز داودیپرو

 

و  یارات روابط عمومیف و اختیت، وظاینامه نحوه فعالنییق آیموثر و دق یدرخصوص اجرا

 رسانیاطالع

 جمهور(سییمعاون اول ر 24/9/1400مورخ  112930/59425)بخشنامه شماره 

 ئت دولتیمحترم ه یاعضا

 یهاتیت و انسجام فعالیه ضرورت تقوت بیبا سالم، با عنا

و وحدت  یجاد هماهنگیدولت و ا یغاتیو تبل یرساناطالع

 یاها و مالحظات رسانه، برنامههاسیاست یه در اجرایرو

 ییاجرا یهادستگاهاست  ی، مقتضییاجرا یهادستگاه

ت، ینامه نحوه فعالنییق آیمؤثر و دق یاجرا یر الزم برایتداب

 یهادستگاه یرسانو اطالع یارات روابط عمومیاخت ف ویوظا

هـ ۳۷۳۷۴ت/۶۵۳۵۴شماره  نامهتصویبموضوع  ییاجرا

 نامهتصویبآن موضوع  یو اصالح بعد ۲۷/۴/1۳8۶مورخ 

د یرا با تأک ۲۶/1/1۳۹1هـ مورخ ۴۵۷۹۴ت/1۰۲۴۰شماره 

 ر به عمل آروندیبر موارد ز

ها و وزارتخانه یرسانها و اطالعیت روابط عمومیفعال -1

مرز و  یجمهور در سطح سازمانسییر یهامعاونت

 ((.۲( ماده )1ساختار آن )موضوع تبصره ) یسازمانده

دولت پس  رسانیاطالع یاالجرا بودن مصوبات شوراالزم -۲

 هادستگاه یرسانو اطالع یاز ابالغ به مراکز روابط عموم

 ((.۲( ماده )۲)موضوع تبصره )

 یو تجرب ی، تخصصی، سوابق علمیصات فرده مشخیارا -۳

ه جهت یدییکسب تأ یبرا یشنهادیافراد پ یهاو برنامه

 یرسانو اطالع یس مرکز روابط عمومییانتصاب به عنوان ر

 ((.۴دولت )موضوع ماده ) یرساناطالع یرخانه شورایبه دب

جمهورسییمعاون اول ر -محمد مخبر
 

 ییاجرا یهادستگاهر حفاظت دهای گانیل یدستورالعمل تشک

 مسلح( یروهایستاد کل ن 1400/4/17مورخ  2440/1/9/32)نامه شماره



 یهابرنامه یقانون احکام دائم ۳۵براساس تبصره ماده  -1

، یاسالم یمجلس شورا ۹۵/11/1۰توسعه کشور مصوب 

ارات، یحفاظت شامل اخت یهاگانیل یدستوالعمل نحوة تشک

ح، آموزش، انتصاب ی، تسلیدهسامان یف، چگونگیحدود وظا

و نظارت بر عملکرد آنها  یانتظام یرویفرماندهان، ارتباط با ن

 رسد.یم م. ب ستاد کل نیبه تصو

 یهاگانیل یدستورالعمل تشک ۲۰به استناد ماده  -۲

مقام  ۹۶/1۲/1۴مصوب  ییاجرا یهادستگاهحفاظت در 

الحات (، اصیو فرمانده کل قوا )مدظله العال یمعظم رهبر

ران درخصوص دستورالعمل یأت محترم وزیه یشنهادیپ

که  یو موارد یبررس یادشده باال در چند جلسه کارشناسی

ن مربوط یله و قوانر معظمیران، تدابیا. ج.ا یبا قانون اساس

 د.یرت نداشت، اصالح گردیمغا

دهندة ر نشانیاخ یبوجودآمده در سالها یتیمسائل امن -۳

ش یباشد که بین نظام میمعاند یاز سودها یر نوع تهدییتغ

سات و یها، اماکن، تأسرساختیش ضرورت حفاظت از زیاز پ

در  یاز طرف. شودیاحساس م ییاجرا یهادستگاهزات یتجه

د به یبا یو نظام ی، انتظامیتیامن یروهایزمان بحران، ن

ت جامعه است بپردازند، لذا یخود که حفظ امن یف ذاتیوظا

 ییاجرا یهادستگاهحفاظت  یهاگانیل یع در تشکیتسر

 د است.یمورد تأک

ش گفته و ضرورت امر، خواهشمند یبا توجه به مطالب پ -۴

ر مقام معظم یتداب یاجرا ید، در راستاییاست دستور فرما

( و قانون، نسبت به یو فرمانده کل قوا )مدظله العال یرهبر

اقدام الزم  وست(،یب پیادشده باال )تصویدستورالعمل  یاجرا

 را به عمل آورند.

 س ستاد کل ن.میرئ - یسرلشکر پاسدار محمد باقر

 :مقدمه

 یاسالم یجمهور یقانون اساس 11۰تحقق اصل  یدر راستا

 ینظام، به منظور سامانده یکل یهاسیاستران و یا

در سلسله مراتب  یکشور یهادستگاهمسلح  یهاگانی

حفاظت  یو واگذارت یمسلح با هدف توسعه امن یروهاین

حفاظت  یهاگانیل یها، دستورالعمل تشکبه آن هادستگاه

مسلح  یروهایتوسط ستاد کل ن یکشور یهادستگاهدر 

 یب مقام معظم رهبریبه تصو 1۳۷۹/۴/۵خ ین و در تاریتدو

 د.یو فرمانده کل قوا رس

قانون برنامه  1۷۹ماده  یاجرا یدستورالعمل مذکور مبنا

قانون برنامه چهارم و  1۲۹آن در ماده  ذیسوم و تنف

قانون برنامه پنجم توسعه کشور قرار  ۲۳۳ن ماده یهمچن

 گرفت و به مرحله اجرا در آمد.

د به دست آمده و یبا توجه به ضرورت امر، تجارب مف

حفاظت  یهاگانیل یاز تشک هاسازمان یرؤسا یتمندیرضا

 یهابرنامه ی، قانون احکام دائمییاجرا یهادستگاهدر 

حفاظت  یهاگانیل یمربوط به تشک ۳۵توسعه کشور )ماده 

خ یکشنبه تاریروز  ی( در جلسه علنییاجرا یهادستگاهدر 

خ یب و در تاریتصو یاسالم یمجلس شورا ۹۵/11/1۰

 ید و مجلس شوراینگهبان رس ید شوراییبه تأ ۹۵/11/۲۷

مورخ  ۹۶۶8۳/۳۲نامه شماره یز آن را طین یاسالم

 محترم ابالغ نمود. جمهوررییساجرا به  یبرا ۹۵/1۲/1

 یاسالم یجمهور یقانون اساس 11۰اصل  یاجرا یدر راستا

 ۳۵و فرمانده کل قوا، ماده  یر مقام معظم رهبریران، تدابیا

 یهاسیاستتوسعه کشور و  یهابرنامه یقانون احکام دائم

مسلح و با توجه به تجارب به  یروهایستاد کل ن ییاجرا

سوم،  یهان مربوط در برنامهیقوان یدست آمده از اجرا

 یهاگانیل یچهارم و پنجم توسعه کشور، دستورالعمل تشک

أت محترم یبا اخذ نظر ه ییاجرا یهادستگاهحفاظت در 

 است.دهین گردیران تدویوز

 :اتیکل -کم یفصل 

ت جامعه و یم امنیتوسعه، ارتقاء و تحک :هدف -1ماده 

ت یبا رعا ییاجرا یهادستگاهمسلح  یهانگای یسامانده

ت و حفاظت از ین امنیتأم ی، واگذاریانتظام یرویضوابط ن
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 یو حفاظت یف انتظامیاز وظا یو بخش ییاجرا یهادستگاه

 ها.به آن یانتظام یروین

ها، اماکن، رساختیحفاظت مسلحانه از ز :منظور -2ماده 

 یها-تیأموراز م یزات و انجام برخیسات، تجهیتأس

 .ییاجرا یهادستگاه یتخصص - یموضوع

 :فیتعار -3ماده 

شامل؛ ستاد کل  :رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین -1

و  یانتظام یرویمسلح، ارتش، سپاه پاسداران، ن یروهاین

 مسلح است. یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 قانون ۵موضوع ماده  یهادستگاه :ییدستگاه اجرا -۲

ة ی، )کل1۳8۶، مصوب سال یت خدمات کشوریریمد

 یعموم یا نهادهای، مؤسسات یها، مؤسسات دولتوزارتخانه

که شمول  ییهادستگاهة یو کل یدولت یهاشرکت، یردولتیغ

ل یح نام است از قبیا تصریها مستلزم ذکر و قانون بر آن

ع یصنا یران، سازمان گسترش و نوسازینفت ا یشرکت مل

، دستگاه یدولت یهامهیها و ب، بانکیبانک مرکز ران،یا

 شوند.(یده مینام ییاجرا

، با سلسله یانتظام - یحفاظت یالتیتشک :حفاظت گانی -۳

متمرکز است، که  یو فرمانده یمراتب خاص و سازمانده

مسلح در  یروهایبرابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل ن

ل ین مقام دستگاه تشکیالتر، تحت نظر باییاجرا یهادستگاه

 یروهایسالح و مهمات تابع ضوابط ن یریکارگو از نظر به

 یدر راستا یانتظام یرویت ضوابط نیمسلح بوده و با رعا

خود،  یف محوله، در حوزه استحفاظیت و وظایمأمور یاجرا

 ند.ینماینقش م یفایا

است که برابر ضوابط  یت کارکنانیوضع :مأمور به خدمت -۴

مدت زمان مشخص به  یمسلح برا یروهایررات، از نو مق

گردند که مدت زمان یمأمور م ییاجرا یهادستگاهاز  یکی

 باشد.ید میآن قابل تمد

ت و کنترل ی، هدایاعمال فرمانده :یاتیکنترل عمل - ۵

و  یابالغ یهایبراساس خط مش یتیمأمور یهاتیفعال

 ییات اجرایعملق اقدامات و ین شده، که از طرییاهداف تع

ها و کارکنان در یفرمانده یریو بکارگ یل سازماندهیاز قب

 رد.یپذیصورت م تیتحقق مأمور یار، در راستایاخت

ف مصوب یبراساس تعار :(ی)انتظام یرعادیت غیوضع - ۶

 باشد.یم یت ملیامن یعال یشورا

ف مصوب یبراساس تعار :(یتی)امن یت بحرانیوضع -۷

 باشد.یم یلت میامن یعال یشورا

 :اختصارات -4ماده 

 رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین :مسلح یروهاین -1

 یاسالم یمسلح جمهور یروهایستاد کل ن :ستاد کل -۲

 رانیا

 یت ملیامن یعال یشورا :شعام -۳

 ت کشوریامن یشورا :شاک -۴

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین :ناجا - ۵

 ییاجرا یهادستگاهت حفاظ یهاگانی :گانی - ۶

ت یت و مسئولیحوزه و محدودة مأمور :یحوزه استحفاظ -۷

 ییاجرا یهادستگاهحفاظت  یهاگانی

 :مستندات -5ماده 

 یهادستگاهحفاظت در  یهاگانیل یدستورالعمل تشک -1

به  ۷۹/۲/18خ یتار ۶۷۷1۵گردشکار شماره  یط یکشور

د؛ یم گردیل قوا تقدو فرمانده ک یمحضر مقام معظم رهبر

ب دستورالعمل یضمن تصو ۷۹/۴/۵خ یله در تارمعظم

حفاظت  یهاگانیهان مذکور، در خصوص انتصاب فرمانده

عنوان دستورالعمل مذکور(، موافقت ستاد کل را به ۵/۶)بند 

ک یبا  :د قرار دادند و مقرر فرمودندیشرط انتصاب مورد تأک

پس از موافقت ستاد "ناجا )بعد از فرمانده  ۵/۶اصالح در بند 

 شوند، اضافه شود.(ینصب م "کل

ر یسالح و مهمات به واجا و سا ینامه واگذاروهیش -۲

خ یتار ۲۳۷۰/۳/۷۲۶/۶۷نامه شماره یط ییاجرا یهادستگاه



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  1۴۶

و فرمانده کل قوا  یبه محضر مقام معظم رهبر ۹8/8/۶

در خصوص  ۹8/8/۲۹خ یله در تارد؛ معظمیم گردیتقد

گان حفاظت( در یگان مسلح )یل یبودن تشک ینونرقایغ

، مرکز حفاظت و اطالعات قوه ییاجرا یهادستگاهحراست 

 یجمهور یمایانت و حفاظت صدا و سیه و مرکز صیقضائ

د منحل شود مگر با یگان بای :ران؛ مقرر فرمودندیا یاسالم

 .یمجوز قانون

 :شورتوسعه ک یهابرنامه یقانون احکام دائم ۳۵ماده  -۳

گان حفاظت مکلفند یاز به یدر صورت ن ییاجرا یهادستگاه

مسلح  یروهایپس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل ن

ها گانین یا. حفاظت اقدام کنند یهاگانیل ینسبت به تشک

مسلح  یروهایسالح و مهمات تابع ضوابط ن یریاز نظر بکارگ

ظر تحت ن یانتظام یرویت ضوابط نیباشند و با رعایم

 شوند.یربط اداره مین مقام دستگاه ذیباالتر

حفاظت شامل  یهاگانیل یدستورالعمل نحوه تشک :تبصره

ح، ی، تسلیسامانده یف، چگونگیارات، حدود وظایاخت

و  یانتظام یرویآموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با ن

مسلح  یروهایب ستاد کل نیها به تصونظارت بر عملکرد آن

 رسد.یم

 :گانی یبانیل و پشتیضوابط تشک -دوم فصل 

 :تین مأمورییل و تبیمراحل تشک - 6ماده 

 یژگیا وی یت، گستردگیکه به لحاظ اهم ییدستگاه اجرا -1

ها، اماکن، رساختیخاص، ضرورت حفاظت مسلحانه از ز

 یموضوع یهاتیاز مأمور یزات و انجام برخیسات، تجهیتأس

د شاک، ییاز تأ ن، پسیها، براساس قوانآن یتخصص -

ن یند، مکلفند برابر اینمایگان میل یدرخواست تشک

 ند.یگان اقدام نمایل یدستورالعمل نسبت به تشک

گان، پس از انجام مراحل مندرج یل یمجوز تشک -1 تبصره

 شود.ین ماده، توسط ستاد کل صادر میدرا

 یف ذاتیوظا ی، نافییگان در دستگاه اجرایل یتشک -۲تبصره

در حفاظت از  یو نظام ی، انتظامیتیمنا یروهاین

 باشد.یزات نمیسات و تجهیها، اماکن، تأسرساختیز

 یهاس فرودگاهیف پلیو وظا تیبا توجه به مأمور -۳تبصره

ها کماکان با وضع گانین یآهن کشور، اس راهیکشور و پل

 ت خود ادامه خواهند داد.یموجود به فعال

 یف و ساختار کلیت، وظایموظفند؛ مأمور ییدستگاه اجرا -۲

ه و با امضاء یوزارت کشور و ناجا ته یگان را با همکاری

ب به ستاد کل یتصو یربط، برا ین مقام دستگاه ذیباالتر

 ند.یارسال نما

نموده و  یرا بررس ییشنهاد دستگاه اجرایستاد کل پ -۳

گان یل یتشک یدرصورت موافقت، دستورالعمل اختصاص

ه یمرتبط ته یهاسازمانر یتگاه و سادس یمربوط را با همکار

 د.ینما-یب، ابالغ میو پس از تصو

در  ییگان در هر دستگاه اجرایت و عمل یمحدودة مأمور -۴

مصوب ستاد کل خواهد  یچهارچوب دستورالعمل اختصاص

 باشد.یم االجراالزمخ ابالغ یبود که از تار

ن مشابه( در یا عناویموجود )گاردها  یهاگانی - ۵

که مجوز ستاد کل را ندارند، مکلفند  ییاجرا یهادستگاه

گان مسلح خود یل ین دستورالعمل، نسبت به تبدیبراساس ا

 ند.یگان حفاظت اقدام نمایبه 

 یکپارچگی، به منظور ییگان در دستگاه اجرایل یبا تشک - ۶

و  یکیزیت حفاظت فی، مسئولیو حفظ وحدت فرمانده

گان یه برعهده یات و مواد نارکنترل ورود و خروج سالح، مهم

 خواهد بود.

دستگاه  یمرتبط با امور داخل یکنترل یهار اقدامیسا :تبصره

 ن به دستگاهید و کنترل ورود و خروج مراجعییاز جمله؛ تأ

ن مقام دستگاه، یر باالتری، برابر ضوابط و مقررات و تدبییاجرا

 انجام خواهد شد.

 :گانی یبانیت و پشتیتابع -۷ماده 
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 یهابرنامه یقانون قانون احکام دائم ۳۵برابر ماده  گانی -1

از  یل و جزئیتشک ییت دستگاه اجرایتوسعه کشور، در تابع

 یهار بخشیساختار و سازمان آن محسوب و مانند سا

ن یرمجموعه دستگاه متبوع، تحت نظر باالتریمستقل و ز

 شوند.یربط اداره میمقام دستگاه ذ

 11۰مسلح براساس اصل  یروهایاره نت ادیمسئول :تبصره

باشد و برابر -یمسلح م یروهایف نیاز وظا یقانون اساس

 یین مقام دستگاه اجرایگان به باالتریقانون مذکور اداره 

ض به فرد یت قابل تفوین مسئولیاست، لذا اواگذار شده

 باشد.ینم یگرید

 ی، با هماهنگیتیو امن یانتظام یهاتیگان در وضعی -۲

ت ضوابط شاک و یربط، با رعا ین مقام دستگاه ذیترباال

خود، تحت  ی، در حوزه استحفاظیسلسله مراتب فرمانده

 رند.یگیناجا قرار م یاتیکنترل عمل

براساس  یتیو امن یانتظام یهاتیص وضعیتشخ :تبصره

ها ها و شهرستاندستورالعمل مصوب شعام، در استان

س یتوسط رئ یتظامت انین است و وضعیتأم یبرعهده شورا

ت یص وضعیشود و درصورت تشخین ابالغ میتأم یشورا

س ید، توسط رئیی، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیتیامن

 گردد.-یشاک ابالغ م

ف خود که یو وظا تیانجام مأمور یتوانند برایم گانی -۳

د ییآن امور به تأ یضرورت استفاده از سالح و مهمات برا

 یرین و مقررات بکارگیاند، برابر قواندهیا شاک رسیشعام 

 ند.یسالح، از سالح استفاده نما

ربط، مانع نظارت یذ ییگان از دستگاه اجرایت یتابع -۴

گان نخواهد بود و ی( بر یو حفاظت یناجا )انتظام یتخصص

 یهاگزارشگان نظارت داشته باشد و یناجا مکلف است بر 

ر ی، ستاد کل و سان مقام دستگاه متبوعیخود را به باالتر

 د.یمربوط اعالم نما یمباد

، یگان اعم از اداری یهانهیو هز یبانیه امور پشتیکل - ۵

، ی، انتظامی، حفاظتیاتی، عملی، آموزشی، استخدامیمال

، طبق ضوابط یسازمان یهاو سامانه یزاتی، تجهیحاتیتسل

 باشد.یمربوط م ییبودجه، برعهده دستگاه اجرا

 یو استخدام یادار ،یالتیتشکضوابط  -فصل سوم 

 :گانی

 :گانیالت یساختار و تشک -8ماده 

گان، با ی یانسان یرویو جدول سازمان ن یساختار سازمان -1

 ییاجرا یهادستگاهساختار  یاز، ضوابط سازماندهیتوجه به ن

با در نظر گرفتن  یانسان یروین نیتأم یزیرو برنامه

ز براساس یمقررات و ن ن ویت قوانیدستگاه و رعا یمجوزها

 یژگیف، ویت و وظایل نوع مأموریمربوط از قب یهاشاخص

ت و گسترة یت انجام فعالیفیمورد نظر، ک یاتیمنطقه عمل

سازمان  یبا همکار یی، توسط دستگاه اجرایحوزه استحفاظ

د ناجا و وزارت ییه و پس از تأیکشور ته یو استخدام یادار

کشور  یو استخدام یارب به سازمان ادیتصو یکشور، برا

 د.ینمایارسال م

برابر ضوابط  گانی یجداول سالح و مهمات سازمان -۲

ن مقام یگان با موافقت باالتریمسلح، توسط فرمانده  یروهاین

. رسدیب فرمانده ناجا میه و به تصویته ییدستگاه اجرا

ن اعتبار از طرف دستگاه یگان پس از تأمیسالح و مهمات 

 گردد.یگان میل ین و تحویجا تأممتبوع، توسط نا

گان، یاز یمورد ن یو انفراد یزات انتظامیجداول تجه :تبصره

 یین مقام دستگاه اجرایگان با موافقت باالتریتوسط فرمانده 

زات مذکور پس از اخذ مجوز از ناجا، یشود و تجهیه میته

 گردد.-ین میتوسط دستگاه متبوع تأم

با لباس،  یستیگان بای یهاانکارکنان و عالئم و نش لباس -۳

مسلح  یروهاین یهاسازمانمربوط به  یهاعالئم و نشان

همگان  یها براز آنیکه وجه تما یتفاوت داشته، به طور

 ص باشد.یقابل تشخ

مسلح(  یروهایگان )بجزکارکنان مأمور از نیکارکنان  -۴

مربوط  یها-نشان یا همترازیحق استفاده از عنوان درجات 

ها ه و گروه آنیمسلح را نداشته و پا یروهایت نبا درجا
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ا دستگاه یکشور  یو استخدام یبراساس ضوابط سازمان ادار

 ن خواهند شد.ییمتبوع تع

گان پس از اخذ ی یهاکارکنان و عالئم و نشان لباس - ۵

ر کشور یب وزیشنهاد ناجا به تصوی، با پیینظر دستگاه اجرا

 رسد.یم

 :گانیان انتصاب فرمانده -9ماده 

ا ی ین کارکنان ارشد انتظامیها از بگانیفرماندهان  -1

ن مقام دستگاه ید باالترییشنهاد ناجا و تأیشاغل، با پ ینظام

و پس از موافقت ستاد کل، توسط فرمانده ناجا  ییاجرا

تواند یز مین یین مقام دستگاه اجرایباالتر. شوندیمنصوب م

شده توسط ناجا را  ت فرمانده منصوبیعزل و خاتمه مأمور

 د.ینما یریگیدرخواست و پ

ن و انتصاب ییتع یبرا یکه هماهنگ یدر صورت :تبصره

 یاتهیش از سه ماه به طول انجامد، کمیگان بیفرمانده 

ن مقام دستگاه یار باالتریندگان تام االختیمتشکل از نما

ک نفر از ین یی، وزارت کشور و ناجا نسبت به تعییاجرا

 یگان اقدام و برایناجا به عنوان سرپرست کارکنان ارشد 

حداکثر سه  یمدت سرپرست. شودیم یانتصاب به ناجا معرف

ن مقام یباالتر ین مدت ناجا با هماهنگیماه خواهد بود و در ا

در . دینماین فرمانده اقدام مییو تع یدستگاه نسبت به معرف

معظم  ین فرماندهیت جانشیصورت ادامه اختالف، با حکم

گان مشخص یر کشور، فرمانده یوا در امور ناجا و وزکل ق

 خواهد شد.

ن و معاون یتواند در خصوص جانشیم ییدستگاه اجرا -۲

 یهاو شهرستان یاستان یهاگانیگان، فرماندهان ی یانتظام

مسلح به صورت مأمور به  یروهایمهم، از کارکنان شاغل ن

 د.یخدمت، استفاده نما

ن کارکنان شاغل یفرمانده آن از ب ،یگان استانیل یبا تشک -۳

گان دستگاه یشنهاد فرمانده یگان، با پیا یمسلح  یروهاین

ن و با حکم فرمانده ییتع یر استانیمد یمربوط و هماهنگ

 شود.یگان منصوب می

مسلح به صورت مأمور به  یروهایکه از ن یکارکنان :1 تبصره

ات ن و مقرریند تابع قوانینمایخدمت م گانیخدمت در 

 باشند.یمسلح م یروهایسازمان متبوع خود در ن یاستخدام

 یروهایکه در ن یالت سازمانیه امکانات و تسهیکل :۲ تبصره

ن به یست به مأموریبایرد، میگیمسلح به کارکنان تعلق م

 یروهایق سازمان متبوع در نیز از طریگان نیخدمت در 

 ص داده شود.یها تخصمسلح، به آن

کارکنان  یو انضباط ی، استخدامیادار ضوابط -10ماده 

 :گانی

 ییگان برعهده دستگاه اجرای یانسان یروین نیتأم -1

 باشد.یم

نامه نییگان، در صورت انطباق با ضوابط آیکارکنان  -۲

( قانون جامع خدمات 1موضوع تبصره بند )الف( ماده )

 شوند.یثارگران، حسب مورد مشمول آن میبه ا یرسان

گان )بجز کارکنان مأمور از یجرائم کارکنان  به یدگیرس -۳

کشور بوده و در  ین جاریمسلح( برابر قوان یروهاین

 یریو بکارگ ی، حفاظتیف انتظامیوظا یکه در راستایصورت

 باشد.یمسلح م یروهایسالح و مهمات باشد، تابع ضوابط ن

 یو آموزش ی، انتظامیضوابط حفاظت -فصل چهارم 

 :گانی

 :گانی یو انتظام یحفاظت ضوابط -11ماده 

در چهارچوب  گانی یو حفاظت یانتظام یکل یمشخط -1

ت یشنهاد ناجا و با رعایستاد کل با پ یابالغ یهاسیاست

 یر تخصصیو تداب ییدستگاه اجرا یتیمأمور یهایژگیو

س شاک، یب رئیم و با تصوین مقام آن دستگاه تنظیباالتر

 گردد.یابالغ م ییاجرا یهادستگاهبه 

 یامور مربوط به حفاظت کارکنان، اسناد و فناور -۲

دستگاه  یگان، مطابق ضوابط و مقررات جاریاطالعات 

 باشد.یم ییاجرا
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استخدام و  یگان برایکارکنان  یت فردید صالحییتأ -۳

مختلف )بجز کارکنان مأمور از  یهاتیبا عضو یامور ادار

، برعهده یارن و مقررات جیمسلح(، برابر قوان یروهاین

 باشد.یم ییربط دستگاه اجرایذ یمباد

سالح و  یریبکارگ یگان برایت کارکنان ید صالحییتأ -۴

مهمات و امور مرتبط با آن، برعهده سازمان حفاظت 

 باشد.یاطالعات ناجا م

 یروهایکارکنان ن یو مکتب یتیت امنید صالحییتأ - ۵

، به عهده یجارن و مقررات یگان، برابر قوانیمسلح مأمور به 

 باشد.یمسلح م یروهایربط سازمان متبوع در نیذ یمباد

گان و کارکنان مأمور از یت کارکنان یحکم مأمور - ۶

، یانتظام یهاتیانجام مأمور یگان، برایمسلح به  یروهاین

 گان صادر خواهد شد.ی، توسط فرمانده یو ادار یحفاظت

 :گانی یضوابط آموزش -12ماده 

گان موظفند متناسب با شغل خود، ینان ه کارکیکل -1

مرتبط  یهیو توج ی، تخصصی، حفاظتیانتظام یهاآموزش

 ند.ینما یگان را طیف یت و وظایبا مأمور

گان در ارتباط یکارکنان  یو حفاظت یانتظام یهاآموزش -۲

و  ییها با مالحظات خاص دستگاه اجراتیف و مأموریبا وظا

ن اعتبار توسط دستگاه یت آموزش، پس از تأمیاعالم کفا

 باشد.ی، برعهده ناجا مییاجرا

گان یاز کارکنان یمورد ن یهیو توج یتخصص یهاآموزش -۳

و  یتخصص - یموضوع یهاتیف و مأموریدر ارتباط با وظا

، برعهده دستگاه متبوع ییمالحظات خاص دستگاه اجرا

 باشد.یم

دستگاه  یگان که با هماهنگیآن دسته از کارکنان  -۴

 یها-مات و آموزشیتعل یی، تحت نظر مراجع قضاییجراا

ژه ضابطان یل کارت ویکنند، پس از تحصیم یالزم را ط

ف خود، جزء یو حدود وظا ی، در حوزه استحفاظییقضا

 شوند.یمحسوب م ییضابطان خاص قضا

 :یدستورات هماهنگ -فصل پنجم 

ن یگان در چهارچوب ایبر امور  ینظارت عال -13 ماده

 باشد.یلعمل، برعهده ستاد کل مدستورا

ل یکه تا کنون با مجوز ستاد کل تشک ییهاگانی -14 ماده

ن یاند، مکلفند دستورالعمل مربوط را در انطباق با اشده

 ب ستاد کل برسانند.یو به تصو ینیضوابط بازب

 یگان دارند، مکلفند برایاز به یکه ن ییهادستگاه -15 ماده

ن دستورالعمل، اقدام یاساس اگان حفاظت، بریل یتشک

 ند.ینما

 یل در اجرای، به منظور تسهگانیهان فرمانده -16 ماده

ن دستورالعمل، یف محوله، در چهارچوب ایت و وظایمأمور

 یهار بخشی، با سایین مقام دستگاه اجرایر باالتریبرابر تداب

 ند.یو تعامل نما یدستگاه متبوع، همکار

مسلح در  یروهاین یهامانسازر یناجا و سا -17 ماده

 یاتیعمل یبانیگان، پشتیمحدودة مقدورات و مقررات خود از 

 ند.ینمایم

 گانیت ین خطوط فاصل حوزه مأمورییمرجع تع -18 ماده

ن حل و فصل هرگونه موارد یو همچن ییاجرا با دستگاه

 یاجرا ی، در راستاگانیدر خصوص  یاختالف

ندگان یمتشکل از نما یاتهی، کمیابالغ یهادستورالعمل

 یو استخدام یستاد کل، وزارت کشور، ناجا، سازمان ادار

باشد یربط مینده دستگاه ذیکشور، وزارت اطالعات و نما

 گردد.یل میت ستاد کل تشکیکه با مسئول

 گانیت ین خطوط فاصل حوزه مأمورییمرجع تع -19 ماده

 باشد.ی، ستاد کل میلشکر یهاسازمانبا 

ن دستورالعمل و یو اصالح ا مرجع رفع ابهام -20 ماده

، ییگان دستگاه اجرایل یتشک یاختصاص یهادستورالعمل

 باشد.یستاد کل م

 یهاگانیل یدستورالعمل تشک ۲۰به استناد ماده  -21 ماده

مقام معظم  ۹۶/1۲/1۴مصوب  ییحفاظت در دستگاه اجرا
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أت یه یشنهادیو فرمانده کل قوا و اصالحات پ یرهبر

ن مربوط، یله و قوانر معظمیران، منطبق با تدابیحترم وزم

خ یتبصره در تار 1۰ماده و  ۲1فصل،  ۵ن دستورالعمل در یا

خ ابالغ یده و از تاریب ستاد کل رسیبه تصو 1۴۰۰/۴/1۶

 باشد.یم االجراالزم

 

 بخشنامه انتصاب جانشین )قائم مقام(

 داری و استخدامی کشور(سازمان ا 24/1/1401مورخ  4155)بخشنامه شماره 

( ۵اجرایی موضوع ماده ) یهادستگاهبخشنامه به تمامی 

 قانون مدیریت خدمات کشوری

با توجه به گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و رؤسای 

جمهور در شوراها و ی مستقل زیر نظر رییسهاسازمان

و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای ها کمیسیون

شود بخشی از وظایف ها اجازه داده میور محوله، به آنام

قابل واگذاری خود را با شرایط زیر به یکی از معاونان یا 

 :تفویض کنند "جانشین"مقامات همتراز آنها با عنوان 

در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل زیر نظر  -1

. تواند منصوب شودجمهور، صرفاً یک جانشین میرییس

ارات، موجب سلب مسئولیت مقام تفویض تفویض اختی

 .کننده نخواهد بود

در اجرای این بخشنامه، هرگونه توسعه تشکیالتی  -۲

ممنوع است و پست سازمانی شخص جانشین باید به صورت 

 یهادستگاهترکیبی و بانام در سامانه ملی مدیریت ساختار 

 .اجرایی ثبت شود

دار و با تعیین دقیق ابالغ جانشینی به صورت زمان -۳

ها و اختیارات، صادر شده و متن ابالغیه در صفحه مسئولیت

رسانی مربوط منتشر و در دسترس اطالع هایهاصلی درگا

ی هاپستعموم قرار گیرد؛ استفاده از عنوان جانشین و 

ترکیبی در مکاتبات و مناسبات اداری، صرفاً در امور مربوط 

 .مجاز استبه این تفویض اختیار 

مواردی از قبیل عضویت در هیئت دولت و  -۴

های مربوط و آن دسته از شوراها، مجامع، کمیسیون

که به موجب قوانین و مقررات برای شخص . ..ها وهیئت

تعیین شده است، قابل تفویض  هاسازمانوزیر یا رؤسای این 

 .باشدمین

( ۲۹در صورت ضرورت و با رعایت بند )ج( ماده ) -تبصره

قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی امور 

 یهادستگاهمدیریتی توسط باالترین مقام واحدهای استانی 

اجرایی وابسته به یک وزارتخانه، استفاده از واژه جانشین 

برای این فرد در استان از طریق ابالغ مقام وزیر بالمانع 

 .است

 .شودلغو می ۲8/1/1۳۹۷مورخ  ۲۹۹8۶بخشنامه شماره 

 میثم لطیفی

 

 کارگیری دستیار )مشاور(امکان به

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 24/1/1401مورخ  4156)بخشنامه شماره 

( ۵اجرایی موضوع ماده ) یهادستگاهبخشنامه به تمامی 

 قانون مدیریت خدمات کشوری

رب گیری از ظرفیت جوانان نخبه و تجابه منظور بهره

متخصصین و ایجاد زمینه مشارکت آنها در بهبود 

 ۷۰۷8۳۲ها، متن زیر به بخشنامه شماره سازیتصمیم
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شود و مفاد این سازمان الحاق می 18/1۲/1۳۹۷مورخ 

 :گیردقرار می 1قبلی تحت عنوان بند 

ی مستقل زیرنظر هاسازمانوزرا، رؤسای  -۲»

دولتی با جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات رییس

نفر را از طریق احکام  ۵گستره کشوری مجازند حداکثر 

انشائی یا ابالغ داخلی، در چارچوب قوانین و مقررات 

« مشاور /دستیار»عنوان مربوط و با رعایت شرایط زیر به

 :تعیین کنند

وظایف تعریف شده برای افراد مذکور، عینًا وظایف . ۲.1

ار سازمانی و یا جاری یک پست یا واحد موجود در نمود

 .دربرگیرنده بخش عمده آن نباشد

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

 .نخواهد شد

دار و با تعیین دقیق وظایف این ابالغ به صورت زمان. ۲.۳

ها، صادر شده و متن ابالغیه در صفحه اصلی و مسئولیت

سترس عموم رسانی مربوط منتشر و در داطالع هایهدرگا

 «.قرار گیرد

 میثم لطیفی
 

 متناظر یاستان یف به واحدهایار و وظایض اختینسبت به تفو ییاجرا یهادستگاهالزام 

 ران(یأت وزیه 11/6/1394هـ مورخ 51052ت/75601شماره  نامهتصویب)

شنهاد وزارت کشور یبه پ 1/۶/1۳۹۴ران در جلسه یئت وزیه

و  یکصد و سیو چهارم و  یکصد و سیو به استناد اصول 

 :ب کردیران تصویا یاسالم یجمهور یهشتم قانون اساس

ن ییو تب ییاجرا یهاتیفعال ییزداتراکم یدر راستا

 یمؤسسات دولت یه وزرا و رؤسایدولت، کل ییاجرا یمشخط

 یموظفند با هماهنگ یدولت یهاشرکتران عامل یو مد

 یزیربرنامه ت ویریجمهور، سازمان مدسییر یمعاونت حقوق

ارات خود یف و اختیکشور و وزارت کشور، آن دسته از وظا

ندارد و موجب نقض  یها منع قانونآن یرا که واگذار

ماه پس از شود، ظرف ششینم یکالن ستاد یهاسیاست

الزم به  یزیرو با برنامه ییشناسا نامهتصویبن یابالغ ا

ست ض نموده و فهریمتناظر خود تفو یاستان یواحدها

ئت دولت اعالم یق ان را به وزارت کشور و دفتر هیمصاد

 ند.ینما

 جمهورسییمعاون اول ر -یریاسحاق جهانگ

 

 

 

 (30مقررات ماده )

شدن واحدهای سازمانی موجود مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از شمول  مستثنی

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری30حکم ماده )

 هیئت وزیران( 1389/02/14مورخ  44111/32524شماره  نامهتصویب)



 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -صنایع و معادن وزارت

 جمهوررییس انسانی

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

بنا به پیشنهاد شماره  ۲۲/1/1۳8۹جلسه مورخ 

معاونت توسعه مدیریت  1۲/11/1۳88مورخ  ۵1۶۶۶/۲۰۰

( قانون ۳۰و به استناد ماده ) جمهوررییسانسانی  و سرمایه

 رعایت با و -1۳8۶مصوب -مدیریت خدمات کشوری 

 ۳1/۴/1۳8۷ هـ مورخ۴۰۳۵۰ت/۶۵۵۶۰ شماره نامهتصویب

 :نمودند موافقت

سازمانی موجود مؤسسه استاندارد و تحقیقات  واحدهای

( قانون مدیریت ۳۰صنعتی ایران از شمول حکم ماده )

 ایجاد عدم به منوط -1۳8۶مصوب -ی خدمات کشور

 .باشدمی مستثنی جدید تشکیالت

به تأیید مقام محترم  11/۲/1۳8۹تصمیم نامه در تاریخ  این

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری30شدن سازمان اوقاف و امور خیریه از حکم ماده ) مستثنی

 هیئت وزیران( 1390/07/03هـ مورخ 44959ت/132318شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  ۳/۷/1۳۹۰وزیران در جلسه مورخ  هیئت

و به  جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۰استناد ماده )

 :تصویب نمود -1۳8۶

( قانون ۳۰یه از حکم ماده )اوقاف و امور خیر سازمان

مدیریت خدمات کشوری موضوع ادغام و تحت مدیریت 

واحد قرار گرفتن سطوح تقسیمات کشوری آن سازمان در 

 شود.یک واحک سازمانی، مستثنی می

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا
 

کشور از حکم  ها، مراتع و آبخیزداریشدن سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگل مستثی

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری30ماده )

 هیئت وزیران( 1392/05/06هـ مورخ 48731ت/101943شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  ۹/۴/1۳۹۲وزیران در جلسه مورخ  هیئت

وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و 

قانون  (۳۰و به استناد ماده ) جمهوررییسسرمایه انسانی 

 ماده( ۳) تبصره و -1۳8۶مصوب -مدیریت خدمات کشوری 

 اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۵۷)

 :نمود تصویب -1۳8۹مصوب - رانای

ها، مراتع و سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگل -1

( قانون مدیریت ۳۰آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده )

 گردند.یخدمات کشوری مستثنی م

ها، مراتع و با افزایش یک معاونت به سازمان جنگل -۲

های سازمان یاد شده به آبخیزداری کشور، تعداد معاونت

 یابد.چهار معاونت افزایش می

 جمهوراول رییس معاون -رحیمی محمدرضا
 

 (31مقررات ماده )
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 یهادستگاهوری ها و ضوابط تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای تقسیمات کششاخص

 اجرایی

 جمهور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 13/7/89مورخ  36271/200)بخشنامه شماره 

و  کشوری خدمات مدیریت قانون ۳1و  ۲۹در اجرای مواد 

 یهادستگاهبه منظور نظم بخشیدن به تشکیالت تفصیلی 

حی، بررسی و تأیید ها، ضوابط و فرایند طرااجرایی، شاخص

تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای خارج از مرکز 

جمهور و ها، مؤسسات مستقل تحت نظر رییسوزارتخانه

مؤسسات دولتی تهیه و تدوین گردیده است که به شرح 

 .گرددپیوست ابالغ می

خواهشمند است مقرر فرمایید، تشکیالت تفصیلی آن 

ضوابط و فرآیند طراحی ها، دستگاه را با رعایت شاخص

ابالغی پیوست، تنظیم و جهت بررسی و تأیید به این 

 .معاونت ارسال نمایند

حداقل  ی سازمانی مصوب،هاپستضمناً تشکیالت و سقف 

 سالهپنجپس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه 

و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و  هاسیاستمتناسب با 

 .ر خواهد گرفتتصویب مجدد قرا

اله فروزنده دهکردیلطف

 اجرایی یهادستگاهی عمومی ناظر بر بررسی تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی هاسیاست :( 1جدول شماره )

 عوامل ردیف

 ناشی از قوانین و مقررات مربوطی هامسؤولیتبر اساس وظایف و اختیارات و ها طراحی تشکیالت و مأموریت 1

 وابسته یهادستگاهو نظارت  ریزیبرنامهو هماهنگی در امور سیاستگذاری،  انسجام ۲

 تفکیک وظایف و اختیارات اجرای از حوزه مرکزی و انتقال آنها به واحدهای استانی ۳

 حذف کلیه وظایف تصدی در حوزه مرکزی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی یا واحدهای استانی ۴

۵ 
مور حاکمیتی که طبق قوانین مربوط به مؤسسه دولتی وابسته محول شده است در تشکیالت وزارتخانه آن بخش از ا

 .سازماندهی نشود

 .استفاده از فنآوری اطالعات به عنوان یک ضرورت قرار گیرد هافعالیتدر انجام وظایف و  ۶

 .شود بینیپیشرهای الزم برای ایجاد هماهنگی افقی در بین واحدهای مختلف حوزه مرکزی ساز و کا ۷

 .عمومی و اولویت دار در موارد خاص ساختارهای موقت ایجاد شودی هاسیاستبرای انجام  8

۹ 
بایست مستقیماً تحت نظر رییس دستگاه باشد در نمودار سازمانی یا میها واحدهایی که طبق قوانین و مقررات و یا ضرورت

 .شوند بینیپیشدر تشکیالتی تفصیلی 

1۰ 
دولت، دادن اختیارات الزم به های الزامات الزم برای رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم قانون نظیر واگذاری تصدی

 .شود بینیپیشمدیران دولتی، ایجاد تسهیالت برای بخش غیردولتی در تنظیم تشکیالت 

11 
مت هر واحد کار و قیمت کل از طریق انجام خدمات مورد نیاز دستگاه بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قی

قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر حمل و نقل، تعمیر و  1۷در مشاغل موضوع ماده  هاشرکتمناقصه یا عقد قرارداد با 
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نگهداری خدمات رایانه ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، نامه رسانی، پیشخدمتی، تلفنچی، 

 .و امور تأسیسات ماشین نویسی

 اجرایی در حوزه مرکزی یهادستگاهضوابط بررسی تشکیالت تفصیلی  :( 2جدول شماره )

 شاخص ردیف

1 
 ۵قانون مدیریت خدمات کشوری  ۲۹حداکثر تعداد واحدهای سازمانی سطح سوم به سطح دوم سازمانی موضوع بند ج ماده 

 .باشد 1به 

 دون متصدی در حوزه مرکزیسازمانی بی هاپست %8۰حذف  ۲

 سازمانی حوزه مرکزی و انتقال آن به واحدهای استانی و عملیاتی در صورت نیازی هاپستتعداد کل  %۲۰کاهش حداقل  ۳

 سازمانی بدون متصدی در امور پشتیبانی و خدماتیی هاپستحذف  ۴

 تیکارکنان دستگاه در حوزه مرکزی در مشاغل غیرحاکمی %۲کاهش سالیانه  ۵

 سازمانی پشتیبانی دارای متصدیی هاپستبا نام نمودن  ۶

 ممنوعیت ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی ۷

 .مدیریتی و سرپرستی اختصاص یابدی هاپستتواند به می سازمانی واحد مربوطی هاپستتعداد کل  %۲۰حدکثر  8

۹ 
 ۲۵و  ۵به ترتیب  جمهوررییسمستقل تحت نظر ی هاسازمانو ها زارتخانهو واحدهای سازمانی در وها حداکثر تعداد معاونت

 .در عین حال تعداد معاونت نسبت به قبل نباید افزایش یابد. باشدمی

 .باشدمی 1۵و  ۳و واحدهای سازمانی در مؤسسات دولتی به ترتیب ها حداکثر تعداد معاونت 1۰

 مشاور ۲به ازای هر معاونت  جمهوررییسنان حداکثر تعداد مشاوران وزرا و معاو 11

 .مشاور خواهد بود ۴قانون مدیریت خدمات کشوری  ۷1حداکثر تعداد مشاوران برای مقامات موضوع بند )هـ( ماده  1۲

 پست خواهد بود )به ازای هر معاون یک مشاور( ۳حداکثر تعداد مشاوران برای مؤسسات دولتی با گستره کشور حداکثر  1۳

 .شودنمی بینیپیشدر تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی پست کارشناس مسؤول  1۴

 .ضروری استها بین المللی در همه وزارتخانههای ایجاد پست قائم مقام وزیر در امور همکاری 1۵

 .باال ضروری است که ارباب رجوع و با حجم نسبتاًیی هادستگاهایجاد پست قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی در  1۶

 .مشاغل حاکمیتی بر اساس ضوابط ابالغی تعیین گردد 1۷

 .سازمانی ممنوع استی هاپستبکارگیری هر گونه نیروی قراردادی در  18

 .است ۵به  1اصلی و تخصصی ی هاپستپشتیبانی )اداری و خدماتی( به ی هاپستنسبت  1۹

 

 

 یوضعیت سازمانی حوزه مرکز :( 3جدول شماره )

 عنوان ردیف
تعداد در 

 وضعیت موجود

تعداد در وضعیت 

 پیشنهاد

تفاوت )با ذکر توضیحات 

 ضروری(

       سازمانی مصوب )کل(ی هاپست 1

       سازمانی بالتصدیی هاپست 1-1
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       ثابتی هاپست ۲-1

       موقتی هاپست ۳-1

       با نامی هاپست ۴-1

       ترکیب پست ها ۲

       مدیریتیی هاپست 1-۲

       سرپرستیی هاپست ۲-۲

       کارشناسیی هاپست ۳-۲

       هیأت علمیی هاپست ۴-۲

       عادی )غیرکارشناسی(ی هاپست ۵-۲

 وضعیت شاغلین

 تعداد در وضعیت موجود عنوان ردیف

   شاغلین رسمی 1

   شاغلین پیمانی ۲

   شاغلین قراردادی ۳

   شاغلینسایر  ۴

   جمع کل  

 

 اجرایی یهادستگاهفرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی حوزه مرکزی  :(4جدول شماره )

 عوامل ردیف

1 

، جمهوررییسدستگاه بر اساس نمودار سازمانی ابالغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 ۲و  1و ضوابط تشکیالتی مندرج در جداول شماره  هاسیاسترعایت  شرح وظایف واحدهای سازمانی را با

 .کندمی تهیه و تنظیم

 .نمایدتکمیل می ۳سازمانی و وضعیت شاغلین حوزه مرکزی را در جدول شماره ی هاپستدستگاه وضعیت  ۲

۳ 
 ۳و  ۲، 1شماره  سازمانی پیشنهادی برای هر واحد سازمانی را با توجه به جداولی هاپستدستگاه تعداد 

 .نمایدمی مشخص

۴ 

سازمانی هر واحد سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی و از واحدهای زیرمجموعه ی هاپستدستگاه 

سمت چپ  هایمعاونتدر سمت راست نمودار به  هایمعاونتباالترین مقام دستگاه و سپس به ترتیب از 

 .کندمی نمودار پیشنهاد

۵ 

گیرد و در دار(، شماره پست تعلق میی با نام )ستارههاپستی مستخدمین رسمی، پیمانی و هاپستبه کلیه 

ها حضور فیزیکی در ی حالت اشتغال که مستخدم آنهاپستشود و صرفاً لحاظ می هاپستسرجمع و آمار 

شود درج می گیرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشکیالت تفصیلیمحل کار ندارد شماره پست تعلق نمی

 .گرددلحاظ نمی هاپستو در سرجمع و آمار 

 .شودیا )موقت( درج میی مستخدمین پیمانی بعد از عنوان پست عالمت )م(هاپستدر کنار  ۶
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۷ 
شود ی حالت اشتغال در ردیف واحد سازمانی مربوط درج میهاپستی مستخدمین با نام به استثنای هاپست

 .اید به نام متصدی آن پست باشدحتما ب هاپستگونه و این

8 
 گردندمی قانون مدیریت خدمات کشوری که همطراز ۷1مشاور مقامات موضوع ماده ی هاپستنیمی از 

 .تواند با عالمت )هـ( یا )همطراز( در مجموعه تشکیالت تفصیلی مشخص گردندمی

۹ 

 .زیر را به این معاونت ارسال نمایند بایست مدارکدستگاه برای بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی خود می

 جمهوررییسنمودار سازمانی امضا و ابالغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  -

 (۳جدول تکمیل شده شماره ) -

 ۲و  1گرفته در مورد جداول شماره شرحی از اقدامات انجام -

 شرح وظایف واحدهای سازمانی -

 ی سازمانی واحدهاهاپستشماره و عناوین  -

 ی بانامهاپستاحکام کارگزینی مستخدمین حالت اشتغال و مستخدمین دارای  -

 ها )تشکیالت اسمی موجود(ی دستگاه با ذکر متصدیان آنهاپستفهرست وضعیت موجود  -

1۰ 
ا ای بدستگاه اجرایی مجموعه تشکیالت تفصیلی تهیه شده واحدهای شهرستانی، بخش و محلی را طی نامه

 .نمایدجمهور ارسال میامضای باالترین مقام دستگاه برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

11 

جمهور در هنگام بررسی تشکیالت انسانی رییس ربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایهواحدهای ذی

اه را داشته باشند، مراتب را پیشنهادی دستگاه چنانچه نیاز به بررسی میدانی و یا برگزاری جلسه یا دستگ

 .نمایدگاه اعالم میدستبه

1۲ 
ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر  ۳جمهور حداکثر ظرف مدت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .نمایدگاه اعالم میدستبهخود را در مورد مغایرت یا عدم مغایرت تشکیالت پیشنهادی با ضوابط تشکیالتی را 

1۳ 

دستگاه موظف است نسبت به اصالح موارد مغایر اعالم شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

ماه از تاریخ وصول نامه معاونت مذکور اقدام نماید و مجددا تشکیالت اصالح شده جمهور ظرف مدت یکرییس

 .را جهت تأیید به معاونت ارسال نماید

1۴ 

جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه، یه انسانی رییسمعاونت توسعه مدیریت و سرما

گاه ابالغ دستبهای ربط تشکیالتی معاونت نموده و طی نامهتشکیالت تأیید شده را ممهور به مهر واحد ذی

 .نمایدمی

1۵ 
معاونت توسعه  ماه گزارش عملیاتی نمودن تشکیالت مصوب را به ۳دستگاه موظف است حداکثر پس از مدت 

 .جمهور ارسال نمایدمدیریت و سرمایه انسانی رییس
 

 

 

 اجرایی در واحدهای خارج از مرکز یهادستگاهها و ضوابط تشکیالت تفصیلی شاخص

 -شهرستان -ی عمومی ناظر بر بررسی تشکیالت تفصیلی واحدهای استانی )استانهاسیاست :( 1جدول شماره )

 بخش(



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق 1۵۷

 

 عوامل ردیف

1 
دار خدمات مستقیم و مستمر به مردم در محل و در گستره جغرافیایی کشور )شهرستان، بخش، دهستان( دستگاه عهده

 .باشد

 .های جدید و به صورت الکترونیکی باشدانجام امور و ارایه خدمات مربوطه با استفاده از فنآوری ۲

۳ 
 ۲۴نامه اجرایی ماده آیین 1۳های موضوع ماده روشهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در دستگاه از طریق تصدی

 .قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بخش غیردولتی انجام شود

 .و خدمات قابل ارایه از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد هافعالیتارایه  ۴

 .شهرستانی داده شوددر ایجاد واحدهای شهرستانی، اختیارات الزم از سوی مقامات مربوط به مسؤول واحد  ۵

۶ 
در صورت غیرضروری تشخیص دادن ادامه فعالیت واحد استانی، شهرستانی یا بخش، دستگاه ملزم به انحالل واحد 

 .باشدمیمربوط 

 .تنظیم شرح وظایف و ایجاد هر گونه واحد سازمانی در چارچوب وظایف قانونی صورت پذیرد ۷

 .گاه اجرایی حداکثر برابر تعداد معاونان حوزه مرکزی خواهد بودتعداد معاونان واحدهای استانی در دست 8

 ی سازمانیهاپستهای مربوط به سطوح سازمانی و ضرورت رعایت نسبت ۹

 ۳و  ۲های عمومی و اختصاصی مصوب در صفحات ضرورت تنظیم تشکیالت تفصیلی بر اساس شاخص 1۰

11 
قانون مدیریت  1۶اجرایی که بر اساس قیمت تمام شده )موصوع ماده  یهادستگاهتنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از 

 .باشدمیشوند بر عهده مدیران واحدهای مذکور خدمات کشوری( اداره می

 .هیأت وزیران تعیین شده باشد. ..مورخ. ...یشماره نامهتصویبمشاغل حاکمیتی بر اساس ضوابط مندرج در  1۲

 

 ای عمومی بررسی تشکیالت دستگاه اجرایی در واحدهای خارج از مرکزهشاخص :( 2جدول شماره )

 عوامل ردیف

 ی سازمانی بدون متصدی واحدهای عملیاتیهاپست %۳۰حذف حداقل  1

 ی سرپرستی و مدیریتیهاپست %۲۰کاهش حداقل  ۲

 ی سازمانی بدون متصدی در امور پشتیبانی و خدماتیهاپستحذف  ۳

 در سال برای واحدهای عملیاتی %۴اقل واگذاری مدیریت حد ۴

 کارکنان دستگاه در امور غیرحاکمیتی %۲کاهش سالیانه  ۵

 ی سازمانی پشتیبانی دارای متصدیهاپستبا نام نمودن  ۶

 ممنوعیت ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی ۷

 ی سازمانی بدون متصدی در ستاد واحدهای استانیهاپست %8۰حذف  8

 .ی مدیریتی و سرپرستی اختصاص یابدهاپستتواند به ی سازمانی واحد مربوط میهاپستتعداد کل  %۲۰حداکثر  ۹

 ی حاکمیتیهاپستتعیین دقیق تعداد  1۰

 .ها نیستی مربوط به امور تصدی دستگاه که فعالً امکان واگذاری آنهاپستتعیین تعداد  11



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  1۵8

 جدید در صورت درخواست ایجاد پست سازمانی هایارایه مستندات قانونی مأموریت 1۲

 ستادی هایهی حوزهاپستی مورد نیاز واحدهای صف از طریق کاهش هاپستتأمین بخشی از  1۳

 در ستاد استان %۳۰ها و واحدهای عملیاتی به نسبت ی ستادی در مرکز استان به شهرستانهاپستانتقال  1۴

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۴تی ناشی از فرایند واگذاری موضوع ماده ی واحدهای عملیاهاپستحذف  1۵

 .ی اصلی و تخصصی یک به پنج باشدهاپستی پشتیبانی )اداری و خدماتی( به هاپستنسبت  1۶

های اختصاصی برای فعالیت دستگاه در خارج از مرکز )به منظور ایجاد واحدهای سازمانی شاخص :( 3جدول شماره )

 ح شهرستان و بخش(در سطو

 عوامل تأثیرگذار در فعالیت دستگاه در واحدهای مربوط به عناصر تقسیمات کشوری -1

 نحوه محاسبه امتیاز حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

1       

۲       

۳       

۴       

۵       

۶       

۷       

8       

۹       

   1۰۰جمع    1۰

 :میزان امتیاز -۲

 حداقل امتیاز برای ایجاد نمایندگی -

 حداقل امتیاز برای ایجاد اداره -

ی سازمانی مورد نیاز برای هر یک از هاپستبندی و های توسط دستگاه درجهمتناسب با حجم و تنوع وظایف، ادارات یا نمایندگی -

 .شوددرجات مربوط برای تأیید پیشنهاد می

 .توسعه و ضرورت ادامه خدمات مستقیم به مردم باشد هایبرنامهایف، حجم عملیات، تکالیف ها باید بیانگر نوع وظاین شاخص -

 .بایست بر اساس عوامل مؤثر بر آن تعیین و امتیازبندی شودامتیاز مربوط به هر شاخص می -

 

 

 دستگاه تأییدکننده دستگاه پیشنهاد دهنده

 :وزارت/ سازمان

 :یختار :خانوادگینام و نام

 جمهورونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسمعا

 :یختار :خانوادگینام و نام



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق 1۵۹

 
ک مورخ 43911ت/262773شماره  نامهتصویب 5سازماندهی واحدهای عملیاتی موضوع ماده  :( 4جدول شماره )

 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 27/12/1388

 :شوددهی میبندی و سازمانواحدهای عملیاتی بر اساس فرم نمونه زیر درجه

         دامنه تغییر

         عنوان پست سازمانی/ درجه

          
 :توضیح

ی( مورد نیاز متناسب با درجه هاپستشوند و مشاغل )بندی میمتناسب با دامنه تغییر شاخص، واحدهای عملیاتی دستگاه درجه

 .گرددشده در جدول ذکر میتعیین

های فعالیت واحد عملیاتی بیش از یک مورد باشد جدول ترکیبی توسط دستگاه تنظیم و پس از تکمیل داد شاخصدر صورتی که تع

 .گرددبرای تأیید ارسال می

 دستگاه تأییدکننده دستگاه پیشنهاد دهنده

 :وزارت/ سازمان

 :یختار :خانوادگینام و نام

 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 :یختار :خانوادگیو نامنام 

 

 ی سازمانی مصوب در واحدهای استانی، شهرستانی و بخش وزارت/ سازمان/ مؤسسههاپستتعداد  -5جدول شماره 

 ردیف
نام 

 استان

ی سازمانی هاپست

ستاد اداره کل در 

 مرکز استان

ی سازمانی هاپست

 واحدهای شهرستانی

ی سازمانی در هاپست

سایر واحدهای 

 ریتقسیمات کشو

 جمع
ی هاپستتعداد 

 سازمانی در هر استان

 بالتصدی باتصدی بانام موقت ثابت بانام موقت ثابت بانام موقت ثابت بانام موقت ثابت

1                               

۲                               

۳                               

۴                               

۵                               

 

 اجرایی یهادستگاهفرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی ستاد استانی  :( 6جدول شماره )

 عوامل ردیف

1 
بندی ها را حداقل در سه درجه، درجهها موظفند ستاد استانبرای طراحی تشکیالت تفصیلی ستاد استان هادستگاه

 .کنند



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  1۶۰

۲ 
بایست به تأیید معاونت توسعه باشند که میهای فعالیت دستگاه در حد کالن استان میبندی، شاخصمالک درجه

 .جمهور برسدمدیریت و سرمایه انسانی رییس

۳ 
پیوست این  ۲و  1ی مندرج در جداول شماره هاسیاستهای به تأیید رسیده و با توجه به دستگاه بر اساس شاخص

 .نمایندها اقدام مینسبت به تنظیم تشکیالت تفصیلی ستاد استاندستورالعمل، 

۴ 
 ۲و  1ی سازمانی پیشنهادی برای هر واحد سازمانی ستاد استانی را با توجه به جداول شماره هاپستدستگاه تعداد 

 .نمایدمشخص می ۵و 

۵ 

از واحدهای زیرمجموعه باالترین  ی سازمانی هر واحد سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی وهاپستدستگاه 

سمت چپ نمودار  هایمعاونتدر سمت راست نمودار به  هایمعاونتمقام استانی دستگاه و سپس به ترتیب از 

 .کندپیشنهاد می

۶ 

گیرد و در سر دار(، شماره پست تعلق میی با نام )ستارههاپستی مستخدمین رسمی، پیمانی و هاپستی به کلیه

ها حضور فیزیکی در محل کار ندارد ی حالت اشتغال که مستخدم آنهاپستشود و صرفاً لحاظ می هاپستجمع 

شود و در سرجمع و آمار گیرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشکیالت تفصیلی درج میشماره پست تعلق نمی

 .گرددلحاظ نمی هاپست

 .شودست عالمت )م( یا )موقت( درج میی مستخدمین پیمانی بعد از عنوان پهاپستدر کنار  ۷

8 
شود و ی حالت اشتغال در ردیف واحد سازمانی مربوط درج میهاپستی مستخدمین با نام به استثنای هاپست

 .حتما باید به نام متصدی آن پست باشد هاپستگونه این

۹ 

 .یر را به این معاونت ارسال نمایندبایست مدارک زدستگاه برای بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی ستاد استان می

 (۵جدول تکمیل شده شماره ) -

 ۲و  1گرفته در مورد جداول شماره شرحی از اقدامات انجام -

 شرح وظایف واحدهای سازمانی -

 ی سازمانی واحدهاهاپستشماره و عناوین  -

 ی بانامهاپستکارگزینی مستخدمین حالت اشتغال و مستخدمین دارای  -

 ها )تشکیالت اسمی موجود(ی دستگاه با ذکر متصدیان آنهاپستوضعیت موجود فهرست  -

1۰ 
ای با امضای باالترین مقام دستگاه دستگاه اجرایی مجموعه تشکیالت تفصیلی تهیه شده ستاد استانی را طی نامه

 .نمایدجمهور ارسال میبرای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

11 

جمهور در هنگام بررسی تشکیالت پیشنهادی انسانی رییس ربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایهواحدهای ذی

گاه اعالم دستبهدستگاه چنانچه نیاز به بررسی میدانی و یا برگزاری جلسه یا دستگاه را داشته باشند، مراتب را 

 .نمایدمی

1۲ 
ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر خود  ۳ظرف مدت  جمهور حداکثرمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .نمایدگاه اعالم میدستبهرا در مورد مغایرت یا عدم مغایرت تشکیالت پیشنهادی با ضوابط تشکیالتی را 

1۳ 
جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .نمایدگاه ابالغ میدستبهای ربط تشکیالتی معاونت نموده و طی نامهه را ممهور به مهر واحد ذیتشکیالت تأیید شد

1۴ 
جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .نمایدگاه ابالغ میدستبهای و طی نامه ربط تشکیالتی معاونت نمودهتشکیالت تأیید شده را ممهور به مهر واحد ذی



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق 1۶1

 

1۵ 
ماده گزارش عملیاتی نمودن تشکیالت مصوب را به معاونت توسعه  ۳دستگاه موظف است حداکثر پس از مدت 

 .جمهور ارسال نمایدمدیریت و سرمایه انسانی رییس

 

 یهادستگاهستانی و بخش فرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی واحدهای شهر :( 7جدول شماره )

 اجرایی

 عوامل ردیف

1 
ها یا ، ابتدا شاخص۳بایست بر اساس جدول شماره دستگاه برای حضور و ایجاد واحد سازمانی در شهرستان و بخش می

 .جمهور برساندفعالیت دستگاه را تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۲ 

های تأییدشده، ی مورد نیاز واحدهای شهرستانی و بخش دستگاه بر اساس شاخصهاپستزمانی و تعداد سطح واحد سا

تنظیم و  ۲و  1و ضوابط مندرج در جداول شماره  هاسیاستتعیین و تشکیالت تفصیلی شهرستان و بخش با رعایت 

 .گرددجمهور ارسال میبرای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

۳ 

در صورتی که دستگاه اجرایی در سطوح شهرستان، بخش و واحدهای محلی )شهر و روستا(، واحد عملیاتی موضوع 

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را  ۲۷/1۲/1۳88ک مورخ ۴۳۹11ت/۲۶۲۷۷۳شماره  نامهتصویب ۵ماده 

و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و  های واحدهای مذکور را تنظیم، شاخص۴داشته باشد، مطابق جدول شماره 

ها، تشکیالت واحدهای عملیاتی بر اساس آن کنند و پس از تأیید شاخصجمهور ارسال میسرمایه انسانی رییس

 .شودجمهور ارسال میها تنظیم و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسشاخص

۴ 
های سازمانی پیشنهادی برای شهرستان، بخش و واحدهای محلی را با توجه به شاخص یهاپستدستگاه سطح و تعداد 

 .نمایدشده مشخص میتأیید

۵ 

گیرد و در سرجمع و دار(، شماره پست تعلق میی با نام )ستارههاپستی مستخدمین رسمی، پیمانی و هاپستبه کلیه 

ها حضور فیزیکی در محل کار ندارد شماره ل که مستخدم آنی حالت اشتغاهاپستشود و صرفًا لحاظ می هاپستآمار 

 هاپستشود و در سرجمع و آمار گیرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشکیالت تفصیلی درج میپست تعلق نمی

 .گرددلحاظ نمی

 .شودیا )موقت( درج می ی مستخدمین پیمانی بعد از عنوان پست عالمت )م(هاپستدر کنار  ۶

۷ 
شود و ی حالت اشتغال در ردیف واحد سازمانی مربوط درج میهاپستی مستخدمین با نام به استثنای هاپست

 .حتما باید به نام متصدی آن پست باشد هاپستگونه این

8 

بایست مدارک زیر را به این دستگاه برای بررسی و تأیید تشکیالت تفصیلی واحدهای شهرستانی، بخش و محلی، می

 .ارسال نمایند معاونت

 (۵جدول تکمیل شده شماره ) -

 ۲و  1گرفته در مورد جداول شماره شرحی از اقدامات انجام -

 شرح وظایف واحدهای شهرستانی، بخش و محلی حسب مورد -

 ی سازمانی واحدها حسب موردهاپستشماره و عناوین  -

 نامی باهاپستکارگزینی مستخدمین حالت اشتغال و مستخدمین دارای  -

 ها )تشکیالت اسمی موجود(ی دستگاه با ذکر متصدیان آنهاپستفهرست وضعیت موجود  -
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۹ 
ای با امضای دستگاه اجرایی مجموعه تشکیالت تفصیلی تهیه شده واحدهای شهرستانی، بخش و محلی را طی نامه

 .نمایدسال میجمهور ارباالترین مقام دستگاه برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

1۰ 
جمهور در هنگام بررسی تشکیالت پیشنهادی دستگاه انسانی رییس ربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایهواحدهای ذی

 .نمایدگاه اعالم میدستبهچنانچه نیاز به بررسی میدانی و یا برگزاری جلسه یا دستگاه را داشته باشند، مراتب را 

11 
ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر خود را  ۳جمهور حداکثر ظرف مدت ایه انسانی رییسمعاونت توسعه مدیریت و سرم

 .نمایدگاه اعالم میدستبهدر مورد مغایرت یا عدم مغایرت تشکیالت پیشنهادی با ضوابط تشکیالتی را 

1۲ 

ایه انسانی دستگاه موظف است نسبت به اصالح موارد مغایر اعالم شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرم

ماه از تاریخ وصول نامه معاونت مذکور اقدام نماید و مجددا تشکیالت اصالح شده را جهت جمهور ظرف مدت یکرییس

 .تأیید به معاونت ارسال نماید

1۳ 
جمهور در صورت بررسی و تأیید تشکیالت پیشنهادی دستگاه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .نمایدگاه ابالغ میدستبهای ربط تشکیالتی معاونت نموده و طی نامهده را ممهور به مهر واحد ذیتشکیالت تأیید ش

1۴ 
ماه گزارش عملیاتی نمودن تشکیالت مصوب را به معاونت توسعه مدیریت  ۳دستگاه موظف است حداکثر پس از مدت 

 .جمهور ارسال نمایدو سرمایه انسانی رییس

 

 یاستان یواحدها یعنوان سازمان براعدم جواز استفاده از 

 (جمهوررییس یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 2/11/1389مورخ  56616)بخشنامه شماره 

 یها و مؤسسات دولتبخشنامه به وزارتخانه

 یت خدمات کشوریریقانون مد ۲۹( ماده یبند ) یدر اجرا

 ییاجرا یهادستگاهر یها و ساوزارتخانه یسازمان یواحدها

( حداکثر در هااستانداریها )به استثناء در مراکز استان

شوند، لذا استفاده از عنوان یم یسطح اداره کل سازمانده

ست و یمجاز نها مستقر در استان یواحدها یسازمان برا

از عنوان سازمان  یسازمان ین واحدهایچنانچه در عناو

ت یریسطح مداست متناسب با  یاستفاده شده است، ضرور

 .ندیمصوب نسبت به اصالح آن اقدام نما

هلطف اهلل فروزند
 

 قانون برنامه ششم توسعه یدر طول اجرا یاجرائ یهادستگاهکاهش ساختار و حجم و اندازه 

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 6/3/1397مورخ  103958)بخشنامه شماره 

 ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

شده در بند )الف( ماده  یبنییشمنظور تحقق اهداف پ به

بر کاهش حجم، اندازه  ی( قانون برنامه ششم توسعه، مبن۲8)

مدارس  یبه استثنا ییاجرا یهادستگاهو ساختار مجموع 

پانزده درصد  یزانحداقل به م ،برنامه یدر طول اجرا یدولت

 ( در%۵( نسبت به وضع موجود )حداقل پنج درصد )1۵%)

ها و وزارتخانه یهاست کل یسال دوم(، ضرور یانپا

ای جمهور، به گونهییسمستقل تحت نظر ر یهاسازمان

برنامه ششم توسعه در سطح کل  یکه ط یندنما یزیربرنامه

وابسته )شامل مؤسسات و ی هادستگاهوزارتخانه/ سازمان و 

( یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها ی،دولتی هاشرکت

( کاهش حجم، %1۵حداقل پانزده درصد ) یزانم ه بجمعاً 

و  یماست نحوه تسه یهیبد. یرداندازه و ساختار صورت پذ

سهم وزارتخانه/ سازمان مستقل تحت نظر  یمتقس
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 یپانزده درصد یزانوابسته از می هادستگاهبا  جمهوررییس

ی هاسازمانمحترم  یرؤسا یاکاهش، بر عهده وزراء محترم و 

 .خواهد بود جمهوررییسحت نظر مستقل ت

از شمول  ییدستگاه اجرا یچذکر است که ه شایان

و  یقانون یفتکل یننبوده و ا یاشاره شده مستثنهای کاهش

 یهادستگاهدر خصوص وزارتخانه/ سازمان به اتفاق  یجمع

باشد که توأماً نسبت به یاالجرا موابسته به آنها الزم ییاجرا

 .اهند نمودتحقق آن اهتمام خو

( قانون بودجه 1۲از آنجا که طبق بند )م( تبصره ) همچنین

کشور  یو استخدام یکل کشور، سازمان ادار 1۳۹۷سال 

بند )الف( ماده  یمکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرا

بر کاهش حجم، اندازه  ی( قانون برنامه ششم توسعه مبن۲8)

سه ماهه به را به صورت  ییاجرای هادستگاهو ساختار 

لذا ضرورت دارد، ضمن  ید،ارائه نما یاسالم یشورا سمجل

گزارش سه ماهه اول سال  یار،تام االخت یندهنما یمعرف

در  ۵/۴/1۳۹۷ یخسال اول را تا تار یانو برنامه تا پا 1۳۹۷

 .یندسازمان ارسال نما ینبه ا یوستقالب فرم پ

 یهاانسازمها و از وزارتخانه یافتیدر یهاگزارش ضمناً

به مجلس محترم  یناًجمهور، عییسمستقل تحت نظر ر

در  یحخواهد شد و هر گونه توض یهارا یاسالم یشورا

 ینخصوص عملکرد دستگاه بر عهده مقامات مذکور در ا

 .باشدمی بخشنامه

 یانصار جمشید

 

 

 یردکارب یو مراکز علم یمؤسسات آموزش ،یمؤسسات پژوهش یساماندهالزام به ارائه گزارش 

 ییاجرا یهاوابسته به دستگاه

 (یادار یعال یشورا 5/11/1401مورخ  88565شماره  نامهبی)تصو

وزارت بهداشت، درمان و  ،یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت

کشور، سازمان  یو استخدام یسازمان ادار ،یآموزش پزشک

مشمول  ییاجرا یهادستگاه یبرنامه و بودجه کشور، تمام

 یخدمات کشور تیریمدقانون  ۵ماده 

جلسه خود  نیهشتادو نهم کصدویدر  یادار یعال یشورا

برگزار شد، در ارتباط با  ۰1/۰۹/1۴۰1 خیکه در تار

شدن از  یمستثن یبرا ییاجرا یهادستگاه یدرخواست برخ

و  ۳۰/11/1۳۹۰ خیتار ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶مصوبات شماره 

 بیشورا تصو نیا 1۷/11/1۳۹۶ خیتار 1۶8۲۴88شماره 

 :مودن

 یهامصوبات مذکور در تمام دستگاه یبر اجرا دیتأک ضمن

و  یخدمات کشور تیریقانون مد ۵موضوع ماده  ییاجرا

مصوبات در  نیکامل ا یو نظارت بر اجرا یریگیمنظور پبه

رفع موانع  یبرا یمقتض ماتیها و اتخاذ تصمتمام دستگاه

 قاتیوزارت علوم، تحق ندگانیمتشکل از نما یاتهیاجرا، کم

 تیو سازمان برنامه و بودجه کشور، با مسئول یفنآور و

 نی. اگرددیم لیکشور تشک یو استخدام یسازمان ادار

 یمدت شش ماه گزارش سامانده یمکلف است ط تهیکم

 -یو مراکز علم یمؤسسات آموزش ،یمؤسسات پژوهش

 یهاو وزارتخانه ییاجرا یهاوابسته به دستگاه یکاربرد

و بهداشت، درمان و آموزش  یورو فنا قاتیعلوم، تحق

 .دینما هیارا یادار یعال یرا به شورا یپزشک

 یعال یشورا سییو ر جمهورسییر -یسیرئ میابراه دیس

 یادار
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 ییاجرا یدستگاه ها یو پژوهش یمؤسسات آموزش یضوابط و نحوه سامانده

 (یدارا یعال یشورا 30/11/1390مورخ  30743/90/206شماره  نامهتصویب)

جلسه مورخ  نیپنجاه و چهارم کصدویدر  یادار یعال یشورا

 قاتیمشترک وزارت علوم،تحق شنهادیبنا به پ ۵/1۰/1۳۹۰

 سییر یانسان هیو سرما تیریو معاونت توسعه مد یو فناور

در ساختار  یالتیانسجام تشک جادیجمهور، به منظور ا

 نهیکاهش هز ،یمواز یها تیاز انجام فعال یریدولت،جلوگ

 یبه اجرا ییاجرا یمعطوف ساختن منابع دستکاه ها وها 

 یسطح علم یمحوله و ارتقا یو قانون یاصل یها تیمامور

 :نمود بیتصو یو پژوهش یمؤسسات آموزش

 یمؤسسات آموزش -الف

هـ ۴۷۳۳۴ت/1۶۲۷۳۲مصوبه شماره  یاجرا یدر راستا -1

نظام  نامهآیین"موضوع  رانیوز أتیه 1۵/8/1۳۹۰مورخ 

 أتیه ی، منابع، امکانات، اعضا"یوزش مهارت و فناورآم

 یمؤسسات آموزش عال یانسان یرویو ن زاتیتجه ،یعلم

 یآموزش یکشور که دوره ها ییاجرا یوابسته به دستگاه ها

شود، حسب  یم یدانشگاه یاخذ مدرک نظر هآنها منجر ب

و بهداشت،  یو فناور قاتیعلوم، تحق یمورد به وزارتخانه ها

شود تا در دانشگاه ها و  یمنتقل م یوآموزش پزشکدرمان 

وابسته به دو وزارتخانه مذکور  یمؤسسات آموزش عال

 شوند. یسامانده

دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت ، دانشگاه  -تبصره

وابسته به وزارت  انیفرهنگ ژهیو دانشگاه و ییرجا دیشه

 د.هستن یبند مستثن نیآموزش و پرورش ، از مفاد ا

 ییاجرا یهاموجود در دستگاه یمراکز آموزش یتمام -۲

 پردازند،یم ینظر یهاکشور که تحت هر عنوان به آموزش

 یو فنآو قاتیعلوم، تحق یهاوزارتخانه ای یردولتیبه بخش غ

واگذار شده و  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ایو 

 ینانا یرویمنابع، ن نه،یمذکور مجاز به صرف هز یهادستگاه

 .ستندیمراکز ن نیا یبرا

 یهایگذاراستیو س یزیربه منظور انجام برنامه -۳

ادغام  ای عیبا تجم دیکشور با ییاجرا یهادستگاه ،یآموزش

مؤسسه آموزش  کی جادیمؤسسات موجود، در خصوص ا

مؤسسات با اخذ مجوز الزم  نی. اندیاقدام نما یکاربرد-یعلم

امه پنجم توسعه اداره قانون برن ۲۰در قالب مفاد ماده 

 .شوندیم

مؤسسات  نیتوسط ا یانسان یرویهر گونه جذب ن -1 تبصره

 یانسان هیو سرما تیریفقط با مجوز معاونت توسعه مد

 است. ریپذامکان جمهورسییر

مؤسسات  نیبه ا یعلم أتیاختصاص پست ه -۲ تبصره

 ممنوع است.

 یهاامهضوابط و برن ،هاسیاستمؤسسات تابع  نیا -۳ تبصره

نظام آموزش  نامهنییو آ یکاربرد-یجامع علم دانشگاه

 خواهند بود. رانیوز أتیموضوع مصوبه ه ،یمهارت و فنآور

مرکب از  یاتهیموارد خاص، کم یبه منظور بررس -۴

و دستگاه  یو فنآور قاتیوزارت علوم، تحق ندگانینما

 هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد تیبا مسؤول ربطیذ

ماه  ۶مدت  یتا ط شودیم لیتشک جمهورسییر یانسان

 ،یتیرحاکمیو غ یتیحاکم یهاآموزش کینسبت به تفک

 نییتع ،یردولتیبه بخش غ هاموزشآ یواگذار تیقابل یبررس

مراکز جواز کار و  صیمراکز، تشخ یفعل انیدانشجو فیتکل

 میو اتخاذ تصم فیتکل شدهنییمراکز تع تینحوه ادامه فعال

 .دینما

 یهاسیاستبا  یمهارت یهاآموزش یبه منظور برگزار -۵

نسبت به  توانندیها مدستگاه نی، ا۳مؤسسه مندرج در بند 

در جوار کار با  یکاربرد-یآموزش علم یمراکز مجر جادیا

 تهیکم دییو در موارد خاص با تأ یردولتیبخش غ تیاولو

 نی. اندیاقدام نما یمصوبه به صورت دولت نیا ۴موضوع بند 
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مدرک  یدانشجو و اعطا رشیمراکز رأساً مجاز به پذ

 .ستندین یلیتحص

آموزش  یبه مراکز مجر یعلم أتیاختصاص پست ه -تبصره

 ماده ممنوع است. نیدر جوار کار موضوع ا

 تیریبخشنامه نظام آموزش، مرکز آموزش مد یدر اجرا -۶

آموزش  یهادوره تیو هدا یراهبر ،یگذاراستیس ،یدولت

 ییاجرا یهامن خدمت و کوتاه مدت در دستگاهض یتیریمد

نظام آموزش  نامهنییآ 1۹ماده  ید. در اجرادارعهدهرا بر 

ها با استفاده از دوره نیا یبرگزار ،یمهارت و فنآور

ماده  یها و ساز و کارهاداخل و خارج از دستگاه یهاتیرفظ

 بالمانع است. یخدمات کشور تیری( قانون مد1۶)

 یژوهشمؤسسات پ -ب

 ییاجرا یهادستگاه یپژوهش یازهایبه منظور رفع ن -۷

ادغام مراکز  قیاز طر توانندیها مدستگاه نیکشور، ا

با اخذ  یمرکز پژوهش کی جادیموجود، نسبت به ا یپژوهش

و  یزیربرنامه ،یگذاراستیالزم به منظور س یمجوزها

در دستگاه شامل  یفنآور یپژوهش و توسعه تیریمد

ها ها، پروژهبرنامه ها،تیاولو نییتع ،یپژوه ندهیآ ،یازسنجین

در  جینتا یریبه کارگ نهیو نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زم

 یدستگاه و اجرا یازهایبه اهداف و رفع ن یابیجهت دست

ها و دانشگاه تیبا استفاده از ظرف ازیمورد ن یهاپروژه

اقدام  یسپارمجوز به صورت برون یدارا یمؤسسات پژوهش

 .ندینما

 لیدال هیماه با ارا ۲مدت  یدر موارد استثنا ط -1 تبصره

مؤسسه  تیبر ضرورت ادامه فعال یدستگاه مبن یهیتوج

انتقال آن به  ایوابسته به دستگاه و عدم ادغام و  یپژوهش

بهداشت، درمان  ای یو فنآور قاتیعلوم، تحق یهاوزارتخانه

 هیو سرما تیریبه معاونت توسعه مد ،یو آموزش پزشک

با اخذ  دییتا پس از تأ گرددیاعالم م جمهورسییر ینسانا

 یبه شورا بیتصو یبرا ،یگسترش آموزش عال ینظر شورا

 ارائه شود. یادار یعال

الذکر، حسب مورد در مراکز فوق قاتیانجام تحق -۲ تبصره

 جمهور،سییر یو فنآور یبا اخذ نظر و مجوز از معاونت علم

و بهداشت، درمان و  یو فنآور قاتیعلوم، تحق یهاوزارتخانه

گانه حسب سه یهاو دستگاه ردیگیانجام م یآموزش پزشک

 نظارت قاتیتحق نیاعتبارات ا کردنهیمورد بر نحوه هز

 .کنندیم

به مراکز و مؤسسات  یعلم أتیاختصاص پست ه -۳ تبصره

 ماده ممنوع است. نیموضوع ا

 جمهور،سییر یراهبردو نظارت  یزیرمعاونت برنامه -8

 یهادستگاه ازیمورد ن یپژوهش یهاتیاعتبار مربوط به فعال

ها منظور بودجه ساالنه دستگاه فیکشور را در رد ییاجرا

و  یعقد قرارداد با مؤسسات آموزش قیتا از طر دینمایم

 یبرا ،یگسترش آموزش عال یمجوز از شورا یدارا یپژوهش

 .ندینما نهیمربوط هز یپژوهش یازهایرفع ن

و بهداشت،  یو فنآور قاتیعلوم، تحق یهاوزارتخانه -۹

مدت سه ماه، برنامه  یموظفند ط یدرمان و آموزش پزشک

 یوابسته به خود را که دارا یمؤسسات پژوهش یسامانده

 هیارا یادار یعال یبودجه مستقل هستند به شورا فیرد

 .ندینما

 ضوابط ریسا -ج

 یخدمات کشور تیرینون مد( قا1۲۳ماده ) یدر اجرا -1۰

و  یگسترش آموزش عال یمصوبه، شورا نیابالغ ا خیاز تار

 یمجاز به صدور مجوز برا ،یگسترش آموزش پزشک یشورا

 یهاوابسته به دستگاه یو پژوهش یمراکز آموزش جادیا

منجر به مدرک  یآموزش یهادوره یبرگزار ایو  ییاجرا

 .ستندیور نمذک یهاتوسط دستگاه ینظر یعال یلیتحص

 یو فنآور قاتیموارد خاص با نظر وزارت علوم، تحق -تبصره

 سییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد دییو تأ

 جمهور اعالم خواهد شد.

شده با ادغام یواحدها زاتیامکانات و تجه منابع، -11

و  رسدیو مقررات مربوط به فروش م نیقوان تیرعا
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و  هاتیفعال زیتوسعه و تجهحاصل از آن، صرف  یدرآمدها

 خواهد شد. ربطیذ ییدستگاه اجرا فیوظا

ماه، ساختار  ۳مدت  یکشور ط ییاجرا یهادستگاه -1۲

و مراکز  یکاربرد-یمؤسسات علم یانسان یرویو ن یسازمان

 تیریبه معاونت توسعه مد بیتصو یو برا هیرا ته یپژوهش

 .ندینمایارسال م جمهورسییر یانسان هیو سرما

ها، محوله، دانشگاه یهاتیو مأمور فیانجام وظا یبرا -1۳

 ییامنا أتیه وهیکه به ش یو مؤسسات یمراکز آموزش عال

 ۲۲۴مفاد بند )ت( ماده  تیموظف به رعا شوند،یاداره م

 .باشندیم رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجم توسعه جمهور

مستقل، مسؤول حسن  یهاسازمان یوزراء و رؤسا -1۴

و  تیریمصوبه هستند و معاونت توسعه مد نیا یاجرا

 یاجرا را به شورا جیگزارش نتا جمهورسییر یانسان هیسرما

 .دینمایارائه م یادار یعال

 یعال یشورا سییو ر جمهورسییر -نژادیاحمد محمود

یادار
 

 ییجراا یهادستگاه یکاربرد یو انحالل مراکز علم یو پژوهش یمؤسسات آموزش فیتکل نییتع

 (یادار یعال یشورا 17/11/1396 ورخم 1682488شماره  نامهتصویب)

وزارت بهداشت، درمان و  ،یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت

کشور، سازمان  یو استخدام یسازمان ادار ،یآموزش پزشک

مشمول  ییاجرا یهادستگاه یبرنامه و بودجه کشور، تمام

 یقانون استخدام کشور ۵ماده 

 جلسه نیهشتادم کصدوی در یادار یعال یشورا

مشترک وزارت علوم،  شنهادپی به بنا ۲/1۰/1۳۹۶ مورخ

و  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ؛یو فناور قاتیتحق

 :نمود بیکشور تصو یو استخدام یسازمان ادار

 ۳۰۷۶۴۳/۹۰/۲۰۶مصوبه  یاجرا یریگیبه منظور پ -1

سات مؤس فیتکل نییشورا و تع نیا ۳۰/11/1۳۹۰مورخ 

 ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه یو پژوهش یآموزش

 یبر لزوم اجرا دیضمن تأک ،یخدمات کشور تیریقانون مد

 :دیالذکر مقرر گردمصوبه فوق« الف»بند 

که  ییاجرا یهاوابسته به دستگاه یمؤسسات پژوهش -1-1

الذکر به مفاد بند )ب( مصوبه فوق تیمطابق مقررات و با رعا

به  1۳۹۷-۹8 یلیاز سال تحص دهند،یادامه مخود  تیفعال

از مقاطع  کیچیدانشجو در ه رشیعنوان مجاز به پذ چیه

 ،یو فناور قاتی. وزارت علوم، تحقباشندینم یلیتحص

سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و  ازمانس

مصوبه مجاز به صدور مجوز  نیا خیاز تار یآموزش پزشک

 نیا یبرا یلیاز مقاطع تحص کی چیدانشجو در هر ه رشیپذ

 .باشندیگونه موسسات نم

الذکر به شرح مصوبه فوق «کی»بند « تبصره»متن  -1-۲

 :گرددیاصالح م ریز

وابسته به  ان،یو دانشگاه فرهنگ ییرجا دیدانشگاه شه"

هستند و کماکان  یبند مستثن نیآموزش و پرورش از مفاد ا

ذ مجوز از وزارت و اخ یدر چارچوب ضوابط و مقررات جار

دانشجو خواهند  رشیمجاز به پذ یو فنآور قاتیعلوم، تحق

 "بود.

کشور مکلف است حداکثر  یو استخدام یسازمان ادار -1-۳

 یمصوبه، گزارش کامل اجرا نیابالغ ا خیتا سه ماه از تار

 جمهورسیو به رئ هی( مصوبه مذکور را ته۲( و )1) یبندها

 .دیاارائه نم یادار یعال یو شورا

منجر  یعال یهاآموزش یاجرا یقانون فهوظی که آنجا از -۲

صرفًا بر عهده وزارت  ،یدانشگاه یلیبه اخذ مدرک تحص

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یو فنآور قاتیعلوم، تحق

 نهیزم نیدر ا ییاجرا یهادستگاه ریو سا باشدیم یپزشک

 جادیر ابه منظو نیبر عهده ندارند و همچن یقانون فهیوظ
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 ینقش در اجرا یفایدر ا یبخش خصوص یفرصت برابر برا

 :دیمقرر گرد ،یکاربرد -یعلم یعال یهاآموزش

خدمات  تیریقانون مد 11۵با توجه به تبصره ماده  -۲-1

 ییهرگونه دستگاه اجرا جادیا"که به موجب آن  یکشور

 اتیه بیو تصو یادار یعال یشورا دییموکول به تا دیجد

 جادی، لذا ا"است یاسالم یمجلس شورا بیصوو ت رانیوز

وابسته به  یکاربرد -یهرگونه مؤسسه آموزش علم

 -یکشور توسط دانشگاه جامع علم ییاجرا یهادستگاه

تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات  تیبدون رعا یکاربرد

مکلف است اقدامات  ربطیذ اجرایی دستگاه موجود منحل و

سال به انجام  کیکثر مدت حدا یانحالل را، ط ییاجرا

 برساند.

 یهاآموزش یمصوبه، مراکز مجر نیابالغ ا خیاز تار -۲-۲

 رشیمجاز به پذ ،ییاجرا یهادستگاه یدولت یکاربرد -یعلم

 یآموزش عال یهااز رشته کیچیدر ه دیجد یدانشجو

 یهااز جمله دوره یلیدار منجر به مدرک تحصمقطع

 .باشندینم یپودمان

مصوبه، سازمان سنجش آموزش  نیا ابالغ خیاز تار -۲-۳

مجاز به اختصاص  ،یکاربرد -یکشور و دانشگاه جامع علم

 .ستندیمراکز ن نیا یدانشجو برا رشیو پذ هیسهم

وابسته به  یکاربرد-یعلم یهاآموزش یمراکز مجر -۲-۴

-۹8 یلیسال تحص انیحداکثر تا پا ییاجرا یهادستگاه

واجد  یط به بخش خصوصضواب تیبا رعا ای ل،یتعط 1۳۹۷

 واگذار خواهند شد. طیشرا

که واگذار  یدر مراکز لیشاغل به تحص انیدانشجو -۲-۵

توسط  1۳۹۶-۹۷ یلیسال تحص انیاند، حداکثر تا پانشده

 خواهند شد. فیتکل نییتع یکاربرد -یدانشگاه جامع علم

 صیکشور، تخص یبودجه از منابع عموم ینیبشیپ -۲-۶

 زیو ن یاستخدام یمجوزها زات،ی، تجهامکانات، ساختمان

اختصاص منابع  الت،یتشک بیکارکنان دولت، تصو تیمأمور

 یبرا ربطیذ ییاجرا یهاو کمک از طرف دستگاه یمال

 .باشدیمؤسسات و مراکز مذکور مجاز نم

 صیکه به تشخ ییاجرا یهادستگاه یآموزش یواحدها -۳

 یبرا یقانون هفیوظ یکشور، دارا یو استخدام یسازمان ادار

 طهیدر ح ،یمهارت یهامربوط به آموزش یهاتیفعال جیترو

اعتبار و منابع  و باشندیدستگاه م یهاتیو مأمور فیوظا

ها، در بودجه آنها آموزش نیا یاجرا یالزم برا یمال

 یمصوبه مستثن نیا ۶-۲شده است، از مفاد بند  ینیبشیپ

ر به اخذ مدرک که منج یرسم یها. ارائه آموزشباشندیم

توسط  گردد،یم یدر مقاطع مختلف آموزش عال یلیتحص

 .باشدیمذکور مجاز نم یواحدها

( قانون برنامه ششم توسعه، ۲۵ماده ) یدر اجرا -تبصره

 یازهایبه منظور رفع ن توانندیم ییاجرا یهادستگاه

مراکز  یکارکنان خود، از خدمات آموزش یمهارت یآموزش

خدمات استفاده  دیتبر، به صورت خرمع یردولتیغ یآموزش

 .ندینما

کشور  یو استخدام یمصوبه، سازمان ادار نیا یدر اجرا -۴

 یو مراکز مجر یموظف است فهرست مؤسسات آموزش

مشمول را به سازمان برنامه و  یکاربرد-یعلم یهاآموزش

 تیجهت رعا ،ییو دارا یبودجه و وزارت امور اقتصاد

 .دیالم نمامصوبه اع نیا یهاتیممنوع

کشور؛ برنامه و  یو استخدام یادار یهاسازمان یرؤسا -۵

بهداشت،  ،یو فنآور قاتیعلوم، تحق یبودجه کشور؛ وزرا

 یهامقام دستگاه نیو باالتر یدرمان و آموزش پزشک

مصوبه  نیا یمسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرا ،ییاجرا

 یعال یشورا رخانهیآن توسط دب یبوده، گزارش نحوه اجرا

 .گرددیم هیشورا ارا به یادار

 جمهورسییر -یروحان حسن
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 جاد پست بانام همطراز جانبازانیدستورالعمل ا

 کشور( یو استخدام یسازمان امور ادار 20/10/77مورخ  7232/11)بخشنامه شماره 

، موسسات و هاسازمانها، ه وزارتخانهیبخشنامه به کل

 یدولت یهاشرکت

 11و  ۹مواد  یینامه اجرانییآ ۵ک ماده یره تبص یدر اجرا

جانبازان انقالب  یو اجتماع یالت استخدامیقانون تسه

 ه 1۷۶۷۹ت /۲88۶۲شماره  نامهتصویبموضوع  یاسالم

جاد پست )شغل( یران، ضوابط ایات وزیه ۶/۵/1۳۷۷مورخ 

با نام همطراز جانباز جهت اشتغال آن دسته از  یسازمان

به شرح . انجام کار تمام وقت را ندارند ییکه توانا یجانبازان

 :گرددیر ابالغ میز

است  یبا نام یپست سازمان :ف پست با نام همطرازیتعر -1

ط احراز شغل با یجانباز و شرا یجسم ییکه متناسب با توانا

 یهاشود و عالوه بر پستیمشخص م)×(  یعالمت اختصار

مشمول  یاهدستگاه یالتیمصوب به مجموعه تشک یسازمان

گردد و تا اشتغال جانباز در آن پست، ینامه افزوده مبخش

آنان در مجموعه مزبور حفظ خواهد شد و پس از آن  یبرا

 شود.یدستگاه حذف م یلیالت تفصیاز مجموعه تشک

هستند که طبق  ین بخشنامه کسانیجانبازان مشمول ا -۲

اد مستضعفان و یبن یون پزشکیسیه کمیدیینظر و تا

انجام کار تمام وقت را  ییتوانا یزان انقالب اسالمجانبا

 ندارند.

الذکر به نامه فوقنییآ ۵ماده  1ار موضوع تبصره یاخت -۳

 یهادستگاهگردد، یض میمشمول بخشنامه تفو یهادستگاه

 یون پزشکیسیه کمیدییربط موظفند پس از وصول تایذ

جاد یت به انسب یاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمیبن

 یجانبازان یبا نام همطراز جانباز برا یپست )شغل( سازمان

 یانجام کار تمام وقت را ندارند و به صورت رسم ییکه توانا

ا اعاده ی)موقت( در دستگاه شاغل بوده و  یمانیا پی)ثابت( 

 ند.یشوند اقدام نمایا استخدام میبه کار 

ابط طرح ت ضوین بخشنامه با رعایجانبازان مشمول ا -۴

ا مشاغل با نام به یها مشاغل با انتصاب در پست یبندطبقه

 ابند.ییص میمربوط تخص یهاگروه

ن یکه جانبازان مشمول ا یتوانند در صورتیم هادستگاه -۵

ط احراز پست )شغل( باالتر گردند یبخشنامه واجد شرا

ط آنها یر عنوان پست با نام، متناسب با شرایینسبت به تغ

 ند.یم نمااقدا

ن دسته از یمستمر ا یایالعاده شغل و مزاحقوق و فوق -۶

ن احتساب سابقه خدمت و تجربه آنان یجانبازان و همچن

 ن جانباز تمام وقت خواهد بود.یهمانند شاغل

ن بخشنامه یزان ساعات کار موظف جانبازان مشمول ایم -۷

اد مستضعفان و جانبازان یبن یون پزشکیسیحسب نظر کم

 خواهد بود. یب اسالمانقال

توانند از کسر ساعات ین بخشنامه نمیجانبازان مشمول ا -8

 یینامه اجرانییآ ۴و  ۲کار موظف روزانه موضوع مواد 

 مند شوند.الذکر بهرهفوق

ن یجانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدم -۹

و  ید، جانباز از کار افتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمیشه

و آن دسته از جانبازان  1۳۷۲مصوب  یلیمجنگ تح

اند افتهیکه مطابق قانون مجدداً اشتغال به کار  یابازنشسته

 ستند.ین بخشنامه نیابند مشمول اییا میو 

 یون پزشکیسیکم یبعد ید نظرهایهرگاه در تجد -1۰

ن بخشنامه از کار افتاده ی، جانبازان مشمول ا۲موضوع بند 

ص داده شوند، یم کار تمام وقت تشخانجا یا توانا برای یکل

و  ۲ا مواد یو  ۹حسب مورد طبق قانون اشاره شده در بند 

 نامه مزبور عمل خواهد شد.نییآ ۴
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کبار یماه  ۶مشمول بخشنامه مکلفند هر  یهادستگاه -11

ن بخشنامه را جهت یاقدامات انجام شده در خصوص ا

 ند.یارسال نمان سازمان یالزم و درج در سوابق به ا یدگیرس

 ر کل سازمانیو دب جمهوررییسمعاون 

 

  اداری خدمات و اطالعات فناوری -پنجم فصلمقررات مربوط به 

 (36مقررات ماده )

ت خدمات یری( قانون مد36انجام کار موضوع ماده ) یهاندها و روشیدستورالعمل اصالح فرآ

 یکشور

 کشور( یزیرت و برنامهیرین مدسازما 7/11/1393مورخ  137047)بخشنامه شماره 

 هااستانداریو  ییاجرا یهادستگاه یبه تمام

 ینظام ادار یکل یهاسیاست 1۲بند »به منظور تحقق 

قانون  ۳۶ماده » یو در اجرا «یمقام معظم رهبر یابالغ

برنامه توسعه دولت »و  «یت خدمات کشوریریمد

راه اصالح  موضوع نقشه یادار یک و هوشمندسازیالکترون

است محترم یر یابالغ یادار یعال یمصوبه شورا ینظام ادار

، ۲۰/1/1۳۹۳مورخ  ۵۶۰/۹۳/۲۰۶جمهور به شماره 

به « انجام کار یهاندها و روشیدستورالعمل اصالح فرآ»

 یهادستگاه. گرددیصفحه( ابالغ م ۲۹وست )یشرح سند پ

برنامه  یو اجرا یزیرمکلفند، نسبت به برنامه ییاجرا

 .ندین سند اقدام نمایمذکور مطابق مفاد ا یاتیعمل

کشور، ضمن  یزیرت و برنامهیریکه سازمان مد ییاز آنجا

شرفت یج پیدستورالعمل مذکور و اِعمال نتا ینظارت بر اجرا

، موظف است هادستگاهک از یعملکرد هر  یابیدر نظام ارز

ش ماه ن دستورالعمل را هر شیا یگزارش عملکرد اجرا

 ید، ضرورت دارد تمامیارائه نما یادار یعال یکبار به شورای

ن سازمان یج اقدامات مربوطه را به ایگزارش نتا هادستگاه

 .ارسال کنند

 فیاهداف و تعار

 :اهداف -1ماده 

نفعان )شهروندان، مراجعان، کارمندان و یت ذیش رضایافزا

 نفع(یذ ییاجرا یهادستگاهر یسا

 هانهیدستگاه و کاهش هز ییکارا شیافزا

 یت اجرایفیت، سرعت، دقت، صحت و کیش شفافیافزا

 ندهایفرآ

 ندهایت فرآیریت مدیقابل

 :ف و اصطالحاتیتعار -2ماده 

 کشور یزیرت و برنامهیریسازمان مد :سازمان

ت یریقانون مد ۵مشمول ماده  یهادستگاه :ییدستگاه اجرا

 یخدمات کشور

 یارزش برا یدارا یل دادنیک تحویت است از عبار :خدمت

 یکیزیف یکننده خدمت، که ممکن است به کاالافتیدر

ک یارائه گذرنامه، پاسخ به استعالم . ا نباشدیوابسته باشد 

ک یالت، ارائه شناسنامه و ارائه ی، ارائه تسهییدستگاه اجرا

 .ک خدمت هستندیاز  یهایهمجوز، نمون

خدمات دستگاه هستند که از  یگروه :خدمات منتخب

دستگاه  یاصل یهاتیت را با توجه به مأمورین اهمیشتریب
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ا یت شهروندان یرضا ی، در ارتقایدیداشته و نقش کل

 .مراجعان دارند

مرتبط با هم و  یهافعالیتاز  یامجموعه :ندیفرآ

 یا اطالعات مشخصیک خدمت، کاال یافته است که یساختار

 یک متقاضی ین( برایمع ک هدفیرا )به منظور تحقق 

 .کندید میجاد و تولین، ایمع

ران و صاحبنظران با یاز کارشناسان، مد یگروه :م بهبودیت

 یها و اجرافرصت یتخصص و تجربه هستند که در جستوج

 .کنندیت میند، فعالیبه منظور بهبود فرآ ییهاطرح

 ییساختار اجرا

ه، واحد ن دستورالعمل در دستگایا یمسئول اجرا -3ماده 

ن مشابه، یا عناوی "کیو دولت الکترون ی، نوسازیزیربرنامه"

 "یکیکارگروه توسعه خدمات الکترون"و نظارت  یبا راهبر

توسعه دولت  ییو اجرا یضوابط فن ۵دستگاه، موضوع ماده 

اطالعات به شماره  یفنآور یعال یمصوبه شورا یکیالکترون

عه خدمات نامه توسنییو آ 11/۶/1۳۹۳مورخ  1۴۵/۲۰۰

 یادار یعال یمصوبه شورا ییاجرا یهادستگاه یکیالکترون

، است که 1۰/۶/1۳۹۳مورخ  ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶به شماره 

 :ددارعهدهل را بر یف ذیوظا

 ن دستورالعملیمفاد ا یو اجرا ی، سازماندهیزیربرنامه •

اده یو پها برنامه یاجرا یالزم براهای تیجاد قابلیا •

 ندهایر و بهبود فرآییغتهای طرح یساز

ن دستورالعمل و کنترل و یا ینظارت بر حسن اجرا •

 ندهایبهبود فرآهای برنامه یش اجرایپا

 یو مورد یفصلی هاگزارشه یارتباط با سازمان و ته •

 حسب درخواست سازمان

 یهاندها و روشیوه و مراحل اصالح و بهبود فرآیش •

 انجام کار

ل را به یذ یهالفند، گاممک ییاجرا یهادستگاه -4ماده 

انجام کار منتج به  یهاندها و روشیمنظور اصالح فرآ

اطالعات،  یفناور یهاتیر از قابلیخدمات، با استفاده فراگ

 :اجرا کنند

 بهبود یهامین تییو تع یسازمانده. 1

ن یا ۹و  8بر اساس مواد  یآموزش یهادوره یبرگزار. ۲

 دستورالعمل

مات دستگاه به مراجعان و ه فهرست تمام خدیته. ۳

و  یدگیچیپ"ار یآنها بر اساس مع یشهروندان و گروه بند

و  1وست یبر اساس پ "ر خدمتیتصو"و  "ت خدمتیاهم

بهبود  یدار دستگاه براتیانتخاب پنج خدمت منتخب و اولو

 ماهه ۶ک دوره ی یط

د و یدر صورت صالحد یا حقوقی یقیانتخاب مشاور حق. ۴

 دستگاه یکیتوسعه خدمات الکترون د کارگروهییبا تأ

ل شناسنامه خدمات منتخب بر یو تکم یمستندساز. ۵

 ۲وست یاساس پ

ک از خدمات یک منتج به هر یند سطح یفرآ یسازمدل. ۶

ل یتشک یاصل یهافعالیت ییمنتخب به منظور شناسا

 ۳وست یند بر اساس پیدهنده فرآ

 یمانساز ین واحدهاین گردش کار ارائه خدمت بییتع. ۷

 کیند سطح یدر چارچوب فرآ *BPMNمختلف بر اساس 

*BPMN (Business process management notation) 

مسائل و مشکالت مرتبط با خدمات منتخب و  ییشناسا. 8

ت به منظور برطرف یاولو یدارا ییاجراهای ارائه راه حل

 ۴وست یند در چارچوب پینمودن آنها و بهبود فرآ

 ۶وست یخدمات منتخب بر اساس پ ن شناسنامهیتدو. ۹

 یداراهای راه حل یاجرا یاتیبرنامه عمل"ن یتدو. 1۰

و  "خدمات منتخب یندهایت باال به منظور اصالح فرآیاولو

اعمال  یبرا یسازنهیر به منظور زمییت تغیریبرنامه مد"

شامل برنامه، زمان  "شده ییشناسا یهاحلاصالحات و راه

 بوطهو بودجه مر یاجرا، متول
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خدمات  یندهایها در جهت بهبود فرآحلراه یاجرا. 11

 مربوطه یمنتخب توسط واحدها

ر آن در بهود یندها و تأثیج بهبود فرآینتا یابیارز. 1۲

 خدمات

دار تیانتخاب پنج خدمت اولو) ۳بازگشت به گام . 1۳

 د(یجد

رات ییل تغیکه حسب مورد به دل ییهادستگاه -5ماده 

ت و نقش دستگاه در ساختار یر در مأمورییتغ ن مانندیادیبن

از ی، نیتیریمدهای و نظامها یر در فناورییا تغیکالن دولت 

ندها در سطح کالن دارند، الزم است یمجدد فرآ یبه مهندس

با سازمان،  یف طرح مشخص پس از هماهنگیتا با تعر

 .ندیمجدد اقدام نما ینسبت به مهندس

 یریموظفند به منظور جلوگ یناستا یهادستگاه -6ماده 

، پس از اخذ مصوبه از کارگروه یمواز یهاطرح یاز اجرا

ف و ی، نسبت به تعریدستگاه مل یکیتوسعه خدمات الکترون

 .ندیندها اقدام نمایاصالح و بهبود فرا یهاطرح یاجرا

از به یمشترک که ن یندهایدر ارتباط با فرآ -7ماده 

 د و ارائه خدمتیتول یاو تعامل چند دستگاه بر یهمکار

ا به ی ییاجرا یهادستگاهشنهاد یباشد، سازمان با پمی

نموده و  ییمشترک را شناسا یندهایص خود، فرآیتشخ

با  یکیآنها را در چارچوب پنجره واحد دولت الکترون

. کندیم یهمکار، اصالح و سامانده یهادستگاهمشارکت 

به منظور  یوهن منظور، سازمان حسب مورد کارگریبد

ی هادستگاهندگان یت نمایند مربوطه با عضویاصالح فرا

عضو ی هادستگاهدهد و می لیاست سازمان تشکیربط و ریذ

 .ندیموظفند مصوبات کارگروه را اجرا نما

 یآموزش و توانمندساز

بهبود، های میموظفند ت ییاجرا یهادستگاه -8ماده 

و دولت  ی، نوسازیزیرمهبرنا"ر واحد یکارشناسان و مد

ن مشابه را، در چارچوب نظام آموزش یا عناوی "کیالکترون

اصالح و بهبود " یکارکنان دولت، در قالب پودمان آموزش

 .آموزش دهند "انجام کارهای ندها و روشیفرآ

و دولت  ی، نوسازیزیربرنامه" یواحدها -9ماده 

مورد ای هیستگین مشابه، موظفند شایا عناوی "کیالکترون

، "یمیکار ت"ند شامل یبهبود فرآ یاهانجام طرح یاز براین

 ییگراقیتوف"، "ت مراجعانیو توجه به رضا ییگرا یمشتر"

تفکر "و  "تفکر یو گستردگ یستمیتفکر س"، "ییو عملگرا

ارائه شده در  یهارا مطابق مصداق "خالق و سد شکن

ک ی یط یگریوه مربیبهبود به ش یهامی، در ت۵وست یپ

ن دستورالعمل، ارتقا یا ین اجرایساله و در حکیدوره 

 .دهند

 بانیشتیپ یهاستمیس

از یموظفند اطالعات مورد ن ییاجرا یهادستگاه -10ماده 

ن دستورالعمل را در پورتال سازمان، یسازمان در ارتباط با ا

 .کنند یدر زمان مقرر بارگذار

 ، نظارت و بازخوردیابیارز

ران یمجاز هستند تا مد ییاجرا یهاستگاهد -11ماده 

سازمان دستگاه و کارشناسان آنها را که اقدام  یواحدها

ص یاند، به تشخدستورالعمل داشته ینه اجرایدر زم یمؤثر

ا ی "کیو دولت الکترون ی، نوسازیزیربرنامه"ر واحد یمد

ت یریقانون مد ۶8ماده  ۶و  ۵ن مشابه، بر اساس بند یعناو

ا به عنوان کارکنان برجسته یر کرده یتقد یخدمات کشور

 یدستگاه، معرف یکیبه کارگروه توسعه خدمات الکترون

 .ندینما

و  یموظفند به صورت فصل ییاجرا یهادستگاه -12ماده 

از عملکرد خود  یحسب مورد به درخواست سازمان، گزارش

ه ین دستورالعمل، به سازمان ارایا یرا در ارتباط با اجرا

است یو ر یادار یعال ی، به شوراید تا پس از جمع بندنینما

جه اقدامات انجام شده در یمحترم جمهور ارائه شود و نت

د ی)جشنواره شه ییاجرا یهادستگاهساالنه  یهایابیارز

 .( در نظر گرفته شودییرجا
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آزاد یمحمود عسکر

 

 اصالح فرایند بندی خدمات دستگاه و انتخاب خدمات منتخب درروش گروه -1پیوست 

 :شیوه اجرا

بر  "تصویر خدمت"و  "پیچیدگی و اهمیت خدمت"امتیاز  -1

نامه ذیل با اجماع نظرات اعضاء کارگروه اساس پرسش

 .شودتوسعه خدمات الکترونیکی دستگاه تعیین می

کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه از بین  -۲

و  "یت خدمتپیچیدگی و اهم"خدماتی که بر اساس امتیاز 

قرار  ۴و  ۳، ۲، 1به ترتیب در گروه  "تصویر خدمت"

خدمت را  ۵گیرند )مطابق شکل ذیل(، هر شش ماه، می

این  ۴برای ورود به مرحله اصالح فرآیند، طبق ماده 

نمایند )اولویت انتخاب با خدماتی دستورالعمل انتخاب می

 توسعه خدمات الکترونیکی"نامه است که در راستای آیین

مصوبه شورای عالی اداری به شماره  "ی اجراییهادستگاه

، قابلیت ارائه به صورت 1۰/۶/1۳۹۳مورخ  ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶

 .الکترونیکی را دارند(

 تعیین امتیاز به منظور تعیین اولویت بهبود -1پرسشنامه 

 عنوان خدمت

 پاسخ حد امتیاز معیار انتخاب

پیچیدگی و اهمیت 

 خدمت

   ۳۰ تژیک خدمت برای دستگاه و جایگاه آن در وظایف قانونیاهمیت استرا -1

   ۳۰ قابلیت ارائه خدمت به صورت الکترونیکی -۲

   1۵ کننده در ارائه خدمتتعداد واحدهای مشارکت -۳

   1۵ میزان نارضایتی مدیران ارشد دستگاه از کارایی و اثربخشی ارائه خدمت -۴

   1۰ رآمدزایی خدمتمیزان هزینه زایی و یا د -۵

   "پیچیدگی و اهمیت خدمت"مجموع امتیاز 

 تصویر خدمت

میزان توجه شهروندان، جامعه مخاطبان یا ذینفعان به کیفیت خدمت ارائه  -۶

 شده
۴۰   

   ۳۰ کنندگان برای دریافت خدمتفراوانی مراجعه -۷

   ۳۰ *از ارائه خدمت ی نظارتیهادستگاهمیزان شکایت و نارضایتی شهروندان/  -8

   "تصویر خدمت"مجموع امتیاز 
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کاری در مراحل اجرا یا ارائه عواملی مانند خطا و دوباره*

خدمت، زمان انتظار طوالنی برای دریافت خدمت، هزینه 

توانند از می. ..باالی تحمیل شده به دریافت کننده خدمت و

ندگان کنعوامل ایجاد کننده شکایت و نارضایتی دریافت

 .خدمت باشد

 بچارچوب تعیین خدمات منتخ -1شکل 

 شناسنامه خدمات منتخب -2پیوست 

 ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶به شماره  یادار یعال یمصوبه شورا ییاجرا یهادستگاه یکیتوسعه خدمات الکترون نامهآیین)مطابق با 

 (1۰/۶/1۳۹۳مورخ 
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 ندیفرآ یوه مدل سازیش -3پیوست 

 میمفاه -1

 یشود، مدل سازیده میر دیگونه که در شکل زهمان

 :شودیک در پنج بخش انجام میند در سطح یفرآ

که  ییهاتیا وضعیشامل مواد، اطالعات و  هایورود •

 .ر کنندییند تغیفرآ یاجرا یست طیبایم

ا ی)خدمات( شامل مواد، اطالعات و ها یخروج •

د یجاد و تولیند ایفرآ یاجرا یکه ط ییهاتیوضع

 .اندشده

ند یکه در فرآ ییهایه فناوریشامل کلتوانمندسازها  •

که در بستر آنها  ییهارساختیشوند، زیاستفاده م

ند یاجرا به فرآ یکه برا یشود و افرادیند اجرا میفرآ

 .اندص داده شدهیتخص

ند یست توسط فرآیبایکه م یشامل اطالعات هاکنترل •

 هادستورالعملا، هنامهنیین، آیبه آنها ارجاع شود، قوان

ند توسط یل فرآیکه شروع، اجرا و تکم ییهاییو راهنما

 .شودیت میآنها هدا

که  ییندهایرفرایو ز هافعالیتشامل  ندهایحوزه فرا •

 .شوند یل و بررسید تحلیبا

 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق 1۷۷

 
 

 IDEFO مدل فرآیند بر اساس -1شکل 

 

ها و ها، توانمندسازها، کنترلیه ورودیا مقصد کلیمبدأ و 

 یندیفرآ یدر معمار ییندهایا متوجه فرآیها، یخروج

که با دستگاه در  ینفعانیا متوجه ذیدستگاه مرتبط است 

 یمورد انتظار از مدل ساز یدستاوردها. ارتباط هستند

 :ند عبارتند ازیفرآ

ک و دو در چارچوب یسطح های ندیفرآ یمدل ساز •

IDEFO 

 ندیکنترل فرآ یابیارز یارهایمع ییشناسا •

 ندیفرآ یهاو کنترل هادستورالعمل ییشناسا •

 ندیفرآ یمدل ساز ییاجرا یهاگام -2

ند یرمجموعه فرآیند زیا فرآی هافعالیت ییشناسا -گام اول

 کیسطح 

ند یف و مصاحبه با انجام دهندگان فرآیشرح وظا یبررس •

 اطالعات یو جمع آور

سطح  یندهایرفرآیز :۲سطح  یندهایرفرآیشناخت ز •

. شودیح ادارات انجام مدوم عمومًا در سط

هستند  ییهافعالیتسطح دوم مجموعه  یندهایرفرآیز

 یبرا. کنندیتر را دنبال مک هدف مشترک و کالنیکه 

د توجه داشته که هر ین نکته بایند به ایرفرآیز ییشناسا

ک ی یرا رو یاتیند، عملیا فرآیند یرفرآیت، زیفعال

ن یبنابرا. هددی( انجام میکیزیا فی یت )اطالعاتیموجود

ند از یهدف هر فرآ ییا شناسای یگذارنام یتوان برایم

ت یک اسم که به موجودیک فعل مناسب با یب یترک

به عنوان نمونه . مربوطه اشاره دارد، استفاده نمود

ل قابل مشاهده یاز افعال مرسوم، در جدول ذ یتعداد

شناخته شده از  یکارهان نکته، تکهیبا توجه به ا. است

فه سطح باالتر را دنبال یک وظیف که یوظا شرح

ع شده و یند تجمیرفرآیک زیکنند، در یم

 .دهندیرا شکل م ۲سطح  یندهایرفرآیز



 

 فعالیت یالگوها -1جدول 

 مثال توضیحات دسته فعالیت

 آماده سازی موضوعی برای استفاده آماده سازی
نویس یک نامه/ سازی پیش نویس یک مجوز/ تهیه پیشآماده

 تهیه گزارش پیشرفت پروژه

 ذخیره سازی
وارد کردن اطالعاتی در سیستم، ذخیره 

 سازی در پایگاه داده، بایگانی
 ثبت اطالعات در سیستم اتوماسیون اداری/ بایگانی یک نامه

افزاریگیری خرید یک سیستم نرمتصمیم رد، قبول، تصمیم، تأیید، امضا تصمیم گیری  

ارشدرخواست، سف درخواست کردن  
درخواست خرید صندلی/ درخواست تعریف یک پروژه جدید/ 

 درخواست صدور شناسنامه

 دریافت استعالم عدم سوء پیشینه/ دریافت مجوز اخذ مستند دریافت کردن

 تست، ارزیابی، کنترل، بررسی بازرسی
بررسی صحت گزارش تهیه شده/ بررسی صحت اطالعات 

 مندرج در مجوز

تنپایان دادن/ معوق گذاش  تکمیل پرونده داوطلبین استخدام ارائه در دست بررسی بودن 

 صدور شناسنامه/ تهیه گزارش خرید ارائه خدمت و محصول گزارش دادن/ اطالع دادن
 

ند و ی( فرآیهایافتی)در یهایورود ییشناسا -گام دوم

 ین کننده ورودینفعان تأمیا ذیندها یفرآ

به  یورود یاطالعات یهاتیه موجودیکل ییشناسا •

، هاگزارشها، شامل درخواست یند در سطح کلیفرآ

 شناسایی قابل هافرم قالب در عموماً  که …اطالعات و

 .هستند

ند یست توسط فرآیبایکه م ییهاتیوضع ییشناسا •

 یهات عبارت است از حالتیوضع. ر داده شوندییتغ

به . ردیتواند به خود بگیت میک موجودیکه  یخاص

ا یو  یتواند اورژانسیمار میک بیالت عنوان نمونه ح

ند در یک فرآی ین اساس ورودیبر ا. باشد یعاد

، که یمار اورزانسیا بی یمار عادیتواند بیمارستان میب

 .مار هستند، باشدیاز ب یمختلف یهاتیوضع

دارند  یکیزیکه حالت ف ییهایه ورودیکل ییشناسا •

انجام  یآنها پردازش روی که …زات، مواد ویمانند تجه

 .شودیم

ن یاز ب ین کننده ورودیتأم یندهایفرآ ییشناسا •

 موجود دستگاه یندهایفرآ

 ین کننده ورودینفعان تأمیذ ییشناسا •

ا یندها یها )خدمات( و فرآیخروج ییشناسا -گام سوم

 ها و خدماتینفعان استفاده کننده خروجیذ

 ند شاملیا خدمات فرآیها یخروج ییشناسا •

o ند در یاز فرا یخروج یاطالعات یهاتیه موجودیکل

، اطالعات هاگزارشها، شامل درخواست یسطح کل

 یکتب یهاگزارشا ی هافرم قالب در عموماً که …و 

 است ییقابل شناسا یا شفاهی

o جاد شده استیند ایکه توسط فرآ ییهاتیوضع 

o دارند مانند  یکیزیکه حالت ف ییهایخروج

انجام  یازشآنها پرد روی که …زات، مواد و یتجه

 .شده است

 یافت کننده خروجیدر یندهایفرآ ییشناسا •

 موجود دستگاه یندهاین فرآی( از بیمشتر یندهای)فرآ
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 یافت کننده خروجیان درنفعیذ ییشناسا •

نفعان یا ذیندها یها و فرآکنترل ییشناسا -گام چهارم

 کنترل کننده

و ها نامهآیین، هادستورالعملن، یه قوانیکل ییشناسا •

ا اختتام یر گذار در شروع، نحوه اجرا و یتأث ینماهاراه

 ییزان همسویل میل آنها به منظور تحلیند و تحلیفرآ

 ین و اسناد باالدستیند با قوانیفرآ یاجرا

 ندیعملکرد فرآ یابیو ارز یکنترل یارهایمع ییشناسا •

 ندیا کنترل کننده فرآینفعان ناظر و یذ ییشناسا •

ند )منابع( و یفرآ یازهاتوانمندس ییشناسا -گام پنجم

 ن کننده مربوطهینفعان تأمیا ذیندها و یفرآ

 بانیپشت یو نرم افزارهاها ستمیه سیکل ییشناسا •

از افراد که  ییهاا گروهیو  یادار یواحدها ییشناسا •

 .اندص داده شدهیند تخصیفرا یاجرا یبرا

که  یو نرم افزار یه خدمات سخت افزاریکل ییشناسا •

 .شودمی ند دادهیبه فرا

 کننده توانمندسازها نیتأم یندهایفرآ ییشناسا •

ک در چارچوب یسطح  یندهایفرآ یمدل ساز -گام ششم

IDEFO 

در چارچوب  ۵تا  1گام  یهایخروج هیکل یمدل ساز •

 1شکل 

بودن سطح  یکاف یو بررس یتوقف مدل ساز -گام هفتم

ک به یند و بازگشت به گام یفرآ یشدن در مدل ساز ییجز

در  یند مورد بررسیفرآ یندهایرفرآیز یمدل سازمنظور 

 شدن ییت سطح جزیص عدم کفایصورت تشخ
 

 انجام کار یهاندها و روشیارائه راهکار برطرف کردن مشکالت بهبود و اصالح فرآ یراهنما -4پیوست 

ل یذ یند در محورهایا مشکالت فرآیمسائل  -نخستگام 

 شود ییاسام بهبود شنیت یدر قالب جلسات طوفان فکر

ند با استانداردها و یفرآ یاجراتطابق نداشتن  •

به عنوان نمونه در  :ف شدهیاز قبل تعر یهاهیرو

مصوب شده  "دیجد یهاب پروژهیف و تصویتعر"ند یفرآ

ن یبا ا. انجام شود "یهیه طرح توجیته"ت یاست که فعال

 .شودیت در عمل انجام نمین فعالیحال ا

دور از انتظار،  وجود مکرر مشکالت و موارد •

ند مطابق استانداردها و یفرآ یرغم اجرایعل

به عنوان نمونه در  :ف شدهیاز قبل تعر یهاهیرو

نکه ی، با ا"دیجد یهاب پروژهیف و تصویتعر"ند یفرآ

به منظور انتخاب  "یهیه طرح توجیته"ت یفعال

شود، اما همچنان یه انجام میتوج یدارا یهاطرح

ه یشوند که توجیب میند تصویآن فریدر ا ییهاپروژه

 .ندارند یا فنی یاقتصاد

 یارهایت موجود معین وضعیوجود فاصله ب •

به عنوان  :ت مطلوب و مورد انتظاریعملکرد تا وضع

 "دیجد یهاب پروژهیف و تصویتعر"ند ینمونه در فرآ

انجامد، یماه به طول م ۳د یجد یهاب پروژهیتصو زمان

ن کار دو هفته یانجام ا یکه زمان مطلوب برایدر حال

 .است

 ییت شناسایاولو یدارا یدیمسائل و مشکالت کل -گام دوم

 شود

بهبود  یهاطرح یت منابع و زمان در اجرایبا توجه به محدود

ار یند، الزم است مسائل و مشکالت بر اساس دو معیفرآ

 "ک دستگاهیدن به اهداف استراتژیدر رس یرگذریزان تأثیم"

در  "نفعانیت ذین رضایدر تأم یررگذایزان تأثیم"و 

 :سپس. شوند ییل جانمایچارچوب شکل ذ

قرار  1که در خانه شماره  یلیمسامشکالت و  یبرا •

 .است یالزام یگام بعد یرند، ارائه راهکار و اجرایگیم
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قرار  ۲شماره  یهاکه در خانه یلیمشکالت و مسا یبرا •

ت در صور یگام بعد یرند، ارائه راهکار و اجرایگیم

ک، ارائه یخدمات الکترون هص کارگروه توسعیتشخ

 .است یراهکار الزام

قرار  ۳که در خانه شماره  یلیمشکالت و مسا یبرا •

 یضرورت یگام بعد یرند، ارائه راهکار و اجرایگیم

 .ندارد

برطرف نمودن مشکالت و  یارائه راهکارها -گام سوم

انجام  یهاندها و روشیل به منظور بهبود و اصالح فرآیمسا

 کار

 یمعرف یبهبود، در چارچوب محورها یهامیالزم است ت

اجرا کنند و با استفاده از  یل، جلسات طوفان فکریشده ذ

بهبود  یبرا ییارائه شده در هر محور، راهکارها یراهنماها

شده در گام دوم،  ییند و برطرف نمودن مشکالت شناسایفرآ

توانند بدون یود مبهب یهامیالزم به ذکر است ت. ارائه دهند

را در چارچوب  یندیز، هر فرآین ۲و  1های توجه به گام

 .ل کرده و بهبود دهندیل تحلیذ یمحورها

ت و کامل بودن یل و بهبود از منظر کفایتحل -1

 هافعالیت

 یبررسها تیر فعالیت با سایفعالضرورت ارتباط هر  •

 یحذف و ارتباطات ضرور یرضروریغهای ارتباط. شود

 .شودحفظ 

شده  ییشناساهای یک از خروجید هر یضرورت تول •

که منجر به  ییت هایفعال. شود یند بررسیفرآ یبرا

ا نقش یشوند می یرضروریغهای ید خروجیتول

ندارند، حذف  یضرورهای ید خروجیدر تول یمشخص

 .شوند

ط یند در شراید و مورد انتظار از فرآیجدهای یخروج •

د یکه منجر به تول ییهافعالیتمطلوب مشخص شوند و 

 .ند اضافه شوندیشوند به فرآیم یهاین خروجیا

 .حذف شوند یرضروریو غ یتکرار یهافعالیت •

 .گر ادغام شوندیکدیالمقدور در یحت هافعالیت •

شود و در  یند بازنگریبه فرآ یهایضرورت ورود •

 یرضروریغ یهایافت ورودیند، درید فرآیجد یطراح

 .حذف شود

ند به یا کل فرآیند یاز فرآ یقسمت یسپارامکان برون •

شخوان، یبه دفاتر پ یوه مناسب مانند واگذاریش

شود و  یبررس. ..و  یبه بخش خصوص یواگذار

 .مربوطه اجرا شود یسپاربرون

مورد نظر  یهافعالیتنان از وجود تمام یبه منظور اطم •

اضافه،  یهافعالیت ییا شناسایو  یند مورد بررسیدر فرآ

و  هادستورالعملن، یآن با قوان یهافعالیتد و نیفرا

 .ضوابط مربوطه تطابق داده شود

 هافعالیتب یو ترت یل و بهبود توالیتحل -2

 .شوند یو بازنگر ی، بررسهافعالیتب یبودن ترت یمنطق •

ند، امکان انجام یفرآ یبه منظور کاهش زمان اجرا •

المقدور در  یشود و حت یبررس هافعالیت یمواز

 .انجام شود یبه صورت موازها تیلفعا

انواع مراجعات بر حسب  یند برایفرآ یامکان اجرا •

ان یکنندگان به صورت مجزا از جرمراجعه یهایژگیو

 یبه عنوان نمونه برا. شود یند بررسیفرآ یعاد

گذاران هیل جذب سرمایکه هدف آن تسه یدستگاه

مجوز به  یند اعطایتوان فرآیبزرگ است، م

ند، که یفرآ یان عادیذاران بزرگ را مجزا از جرگهیسرما

کند، یک شکل برخورد میگذاران به هیبا تمام سرما

 .انجام داد

ن تمام شدن یحداقل شدن زمان انتظار ب یبرا یاقدامات •

 .ن و اجرا شودیی، تعیت بعدیت تا شروع فعالیک فعالی

و  هافعالیتن یب گردش کار بیدستورالعمل ترت •

ه شود و به شکل مناسب در یته یسازمان یواحدها

کنندگان خدمت قرار افتیو در هافعالیتان یار مجریاخت

کنندگان خدمت و انجام افتیکه در یابه گونه. ردیگ

ان کار داشته یکامل نسبت به جر یدهندگان آگاه

 .باشند
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 یهایافتیها )دریت ورودیل و بهبود وضعیتحل -3

 ندیآفر یهافعالیت یهایند( و خروجیفرآ

ها و یافتیت و به موقع بودن دریفیت، کیکم •

ک استاندارد مورد یت نسبت به یهر فعال یهایخروج

 یم بهبود با توجه به نظر استفاده کننده، بررسیتوافق ت

ها انجام ن شاخصیبهبود ا یشود و اقدامات الزم برا

 .شود

هر  یهاید خروجیها و تولیافت ورودیضرورت در •

 .دشو یت بازنگریفعال

ا یش یت مواجه با افزایند امکان و ظرفیفرآ یدر طراح •

 یهاتیاز موقع یتعداد مراجعه کنندگان در بعض کاهش

ند در نظر یدادها، بدون کاهش عملکرد فرآا رخی یزمان

ند پرداخت خسارت یبه عنوان نمونه فرا. گرفته شود

ست یبامی یعیک حادثه طبیمه در زمان وقوع یب

از مراجعه  یحجم قابل توجهبه  ییت پاسخگویظرف

 .وقوع حادثه را داشته باشد یکنندگان در مقطع زمان

اتخاذ شده در  یهامیت تصمیفیل و بهبود کیتحل -4

 ندیفرا

شده و در  ییندها شناسایدر فرآ یریم گیتصمنقاط  •

ن نقاط یدر ا یریگمیتصم یدسترس بودن اطالعات برا

 یهاستمیس یسازادهیمانند پ ییهاطرح. شود یبررس

ها یریگمیاز تصم یبانیپشت یو هوشمند برا یاطالعات

 .ح و به موقع، اجرا شودیو فراهم کردن اطالعات صح

های یریم گیتصم یبرا ییو راهنماها دستورالعمل •

 .و به کار گرفته شود یند، طراحیدر فرآ یجار

عملکرد  یریاندازه گ یارهایمع یل و طراحیتحل -5

 ندیفرآ

ند و یعلمکرد فرآ یریاندازه گ یابر ییارهایمع •

ت، زمان و یت، کمیفینه کیند در زمیفرآهای تیفعال

افت کننده خدمت و ینه، همسو با انتظارات دریهز

 .شود یاهداف دستگاه، طراح

عملکرد  یارهایمع یریگاندازه یبرا یدستورالعمل •

ت یبا مسئول یابه صورت دوره هافعالیتندها و یفرآ

 .شود هیر مربوطه تهیمد

منظم و  جلسات یبه منظور برگزار یدستورالعمل •

ر یدرگ یند با حضور واحدهایمرور عملکرد فراای دوره

 یهدف از برگزار. ه و اجرا شودیند، تهیفرآ یدر اجرا

ا یل کاهش یند و دالیعملکرد فرآ ین جلسات بررسیا

مربوطه  یف اقدامات اصالحیش عملکرد و تعریافزا

 .است

 یران واحدهایاز مدیمورد ن یهاگزارشاطالعات و  •

های ند احصا شده و در دورهیفرآ یر در اجرایدرگ

های ستمیالمقدور با استفاده از سیمشخص، حت

ار آنها قرار ی، در اختیتیریمد یا داشبودرهای یاطالعات

 .ردیگ

ج یاطالعات و نتا یل و بهبود مستندسازیتحل -6

 ندیفرآ یاجرا

به شکل ها تیج انجام فعالیاو نتها تیوه انجام فعالیش •

های ستمیمناسب مستند شود و با استفاده از س

ند، به روز و به ی، اطالعات و مستندات فرآیاطالعات

 .و در دسترس باشد یابیقابل باز یراحت

ندها با یعملکرد فرآ ییل و بهبود همسویتحل -7

 دستگاه یهایگر و با اهداف و استراتژیکدی

ا ی، در تحقق اهداف یمورد بررسند یارتباط و نقش فرآ •

الزم است . ن و شفاف شودییدستگاه تعهای یاستراتژ

م شود که با اهداف یتنظای ند به گونهیاهداف فرآ

ش یدستگاه تضاد نداشته باشد )به عنوان نمونه افزا

ک یاز تخلفات مردم در سطح  یک دستگاه ناشیدرآمد 

ر ند با هدف کاهش تخلفات در سطح دستگاه دیفرا

م یش درآمد حاصل از جرایتضاد است، چرا که افزا

ش تخلفات است که با هدف یافزا یتخلفات به معنا

 .دستگاه در تضاد است( یاصل
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ها تیشود که فعال یبازنگرای به گونهها تیف فعالیتعر •

ت یک فعالیش عملکرد یداشته باشند و افزا ییهم افزا

وان گر نشود )به عنیت دیباعث کاهش عملکرد فعال

ا یدر زمان  ییصرفه جو یت برایک فعالینمونه در 

ن یک کار مشخص صرفنظر شود و اینه، از انجام یهز

حجم کار  یبعدهای تیموضوع باعث شود تا در فعال

 .ابد(یا دقت کار کاهش یش یافزا

ند با قواعد و یل و بهبود ارتباط فرایتحل -8

 دستگاه یهادستورالعمل

دستگاه که به  یهارالعملدستوضرورت وجود قواعد و  •

 یشده و نسبت به بازنگر یند مرتبط است، بررسیفرآ

جاد یا ای یرضروریغ یهادستورالعملا حذف قواعد و ی

 .د اقدام شودیقواعد جد

دستگاه در انجام های قواعد و دستورالعمل یزان اجرایم •

 یشده و اقدامات اصالح یابیو عارضه  یبررسها تیفعال

 .ف شودیآنها تعر یبه منظور اجرا

 ندیفرآ یمجر یل و بهبود کارکرد واحدهایتحل -9

شوند و  یبررسها تیفعال یمجر یتعداد واحدها •

ص داده یتخص یمجر یبه واحدهاای به گونهها تیفعال

ر انجام کار یدرگ یکمتر یسازمان یشوند که واحدها

ر یو افراد درگها حداقل کردن تعداد واحدها، گروه. شوند

 .ند خواهد شدیند، منجر به بهبود فرآیراک فیدر 

 "یو پاسخگو یمتول"ک نفر به عنوان یاست  یضرور •

به هر نوع مشکل  ییت پاسخگویند که مسئولیج فرآینتا

 یارات کافیاخت یند را دارد و دارایجاد شده در فرآیا

ن فرد یا. ن شودییت است، تعین مسئولیانجام ا یبرا

شود تا  یجعان معرفوه مناسب به مرایست به شیبایم

. مراجعه کنند یدر صورت هر گونه بروز مشکل به و

ند یفرآ یند مسئول اثربخشیفرا "یو پاسخگو یمتول"

ند یفرآ یهافعالیتن یب یجاد هماهنگیو ا یمورد بررس

 .است

ند یفرآ یر در اجرایران درگیارات مدیو اختها نقش •

که ممکن است به  ییاحصا و فهرست شده و تا جا

. ار شودیض اختیتفو هافعالیتان یناسان و مجرکارش

ار یض اختیتفو یهافعالیت یالزم است آموزش الزم برا

نظارت  یوه مناسب برایان داده شود و شیشده، به مجر

 .شود یبر عملکرد آنها طراح

شود و  یابیند ارزیان فرآیمهارت و دانش مجر •

انجام کار،  یالزم با هدف ارتقا توانمند یهاآموزش

ند، برگزار یف شده در فرآیفه تعریتناسب با نقش و وظم

 .شود

فعال  یانسان یرویزش نیجهت ارتقاء سطح انگ یاقدامات •

ند انجام یت عملکرد فرآیفیش کیند همسو با افزایدر فرآ

 .شود

 :ن شودییر تعیزهای ند نقشیت از فرآیهر فعال یبرا •

o ت است )هر یعملکرد فعال یپاسخگو یچه کس

ک مسئول داشته یش از یست بیابنمی تیفعال

 .باشد(

o ت هستند یفعال یمسئول اجرا یا کسانی یچه کس

و  یست به تعداد کافیبامی تیان فعالی)مجر

 .متناسب با حجم کار انتخاب شوند(

o جه انجام یالزم است از نت یا کسانی یچه کس

ل مشخص و یت مطلع باشند )الزم است دلیفعال

ن افراد وجود یه اب یرساناطالع یبرا یقابل قبول

 .داشته باشد(

o یا کسانی یت الزم است با چه کسیانجام فعال یبرا 

، ...ا در قالب استعالم ویها ل کارگروهیدر قالب تشک

 .مشورت نمود

 یهاتیت استفاده از قابلیل و بهبود وضعیتحل -10

 اطالعات و ارتباطات یفناور

از  ت استفادهیبه منظور استفاده از قابل ییشنهادهایپ •

ند در یفرآ یاطالعات و ارتباطات در اجرا یفناور

 :ه شودیل بنا به مورد، تهیذ یمحورها
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o در  یانسان یرویا کاهش نقش نی یامکان واگذار

 یاطالعات یهاستمیبه س هافعالیتانجام 

o ا یها میش دقت، سرعت و صحت تصمیامکان افزا

ند با استفاده از یاز فرآیمورد ن یهالیتحل

 میبان تصمیپشت یهاستمیس

o  و  ییایکپارچه نقاط مختلف جغرافیامکان ارتباط

ک یدر  یا فاصله مکانیهتیبرطرف نمودن محدود

 یهاتید و قابلیجد یهایله تکنولوژیند بوسیفرا

 اطالعات یفناور

o دانش و  یریکارگو انتشار و به یآورامکان جمع

 ندیان فرآیات مجریتجرب

o م یارتباط مستق یها و برقرارامکان کاهش واسطه

 ندیک فرآین دو بخش در طول یب

o رسانیاطالعمراحل انجام کار و  یابیامکان رد 

o ب انجام یر در ترتییفراهم نمودن امکان تغ

 هافعالیتا انجام همزمان ی هافعالیت

ند از منظر مراجعان و یل و بهبود فرآیتحل -11

 شهروندان

از  یضو اجرا شوند که بع یطراح یابه گونه هافعالیت •

ت یمانند ورود اطالعات با استفاده از قابل هافعالیت

 .کنندگان انجام شوداطالعات، توسط مراجعه یفناور

ا ی یکیواحد الکترون یهاجاد پنجرهیبا استفاده از ا •

 یشخوان خدمات دستگاه، تعداد مراجعه حضوریپ

افت خدمت، کاهش یدر یگاه برادستبهکنندگان مراجعه

افت خدمات با حداقل یکه در یانهبه گو. داده شود

 .مراجعه شهروند انجام شود

کپارچه ی، ین دستگاهیب یهافعالیتدر ارتباط با  •

نده یق حضور نمایاز طر هادستگاهر ی، ارتباط با سایساز

، استفاده از یند اصلیگر در حل انجام فرایدستگاه د

مشابه فراهم  یکارهااطالعات و راه یفناور یهاتیقابل

 .ودش

وه یاز آن به شیمراحل ارائه خدمت و مدارک مورد ن •

، بروشور، وبگاه دستگاه( یرسانوسک اطالعیمناسب )ک

به اطالع مراجعان و شهروندان رسانده شود و نظرات 

ست یبایم یرساناطالع. گردد یابین مورد ارزیآنها در ا

بتوانند با مراحل  یباشد که مراجعان به راحت یبه شکل

 .آشنا شوند انجام کار

 یدگیاستاندارد، جهت رس یهابر روش یمبتن یندیفرآ •

 یریگین و پیشنهادات مراجعیات و نظرات و پیبه شکا

 .ها استفاده شودت درخواستیوضع

 یاتین برنامه عملیتدو -گام چهارم

 یین راهکارها از نظر اجرایر بیبا در نظر گرفتن تقدم و تأخ

ه یو ته یبندتیولول نسبت به ایذ یارهاین معیو همچن

 :اقدام شود یاتیبرنامه عمل

 حلراه یاجرا یدستگاه برا یآمادگ •

 حلراه یاجرا یریپذامکان •

 الزم یبه منابع مال یدسترس •

 ریتعداد اهداف و مسائل تحت تأث •

ند و برطرف یراهکار در بهبود فرآ یرگذاریزان تأثیم •

 نمودن مسائل و مشکالت

 د مدت(ر )کوتاه مدت/ بلنیمدت زمان تأث •

 

 بهبودهای میت یستگیشاهای مصداق -5پیوست 

رابطه بر اساس احترام و درک متقابل  یبرقرار :یمیکار ت -1

م، تبادل اطالعات، یبا افراد و شرکت فعال در تحقق اهداف ت

م، لذت بردن از کار یو احساس تعهد به اهداف ت یاریهم

 یح آن بر کار فردیو ترج یجمع

 ییتوانا :ت مراجعانیتوجه به رضاو  ییگرا یمشتر -۲

مراجعه کنندگان و  یازهایافتن نی، شناخت و بینیپیش

 ت آنهایش رضایتالش در جهت افزا
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درک و  ییتوانا :تفکر یو گستردگ یستمیتفکر س -3

و  یکپارچه سازیدر نظر گرفتن گستره ابعاد موضوعات، 

و دستگاه،  یمختلف کارهای ان بخشیم روابط میترس

ند، یفرآ یبر ساختار کل یتصم یامدهایو کشف پ یبررس

ت یکوچک بر کلهای ستمیرات سییر تغیو کشف تأث یبررس

 ستمیس

و به  یده پردازیا ییتوانا :تفکر خالق و سد شکن -4

 یهادهیا ییدن وضع موجود، کشف و شناسایچالش کش

نو  یهال از راهی، حل مساییربنایل زید و توجه به مسایجد

جاد یکسب توافق با ا یی، توانایریپذسکیت رع و قدریو بد

 مناسب یفضا

ل فرد به انجام کارها یتما :ییو عمل گرا ییق گرایتوف -5

ف در یها و وظاتیرش مسئولیشرو در پذیفه، پیش از وظیب

جاد یزه و اثربخش در دستگاه، ای، حضور با انگیواحد سازمان

دن به گران، دست به اقدام زیحس مثبت نسبت به کار در د

مند ج، عالقهیتا اخذ نتا یریگیج و پیبه نتا یابیمنظور دست

 به اهداف یابیر و بهبود و دستییجاد تغیبه ا

 

 شناسنامه فرایند -6پیوست 
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 خدمات دولت یریتسامانه مد یقو ارائه خدمت از طر یندهااصالح فرا

(یاراد یعال یشورا 27/10/1399مورخ  386059شماره  نامهتصویب)

 ینهادها ی،دولت یهاشرکتها، مؤسسات و وزارتخانه تمامی

از بودجه  یکه به نحو ییهادستگاه یرو سا یردولتیغ یعموم

 کنندیاستفاده م یعموم

جلسه  ینو هشتاد و ششم یکصددر  یادار یعال شورای

و  یسازمان ادار یشنهادبنا به پ ۲۴/۹/1۳۹۹مورخ 

خدمات  یفیسطح ک یکشور، با هدف ارتقا یاستخدام

شماره  نامهتصویب ۴و  ۳، ۲مواد  یلدولت، در اجرا و تکم

و به  یادار یعال یشورا 1۰/۶/1۳۹۳مورخ  ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶

 ،«یدر نظام ادار یندیاصالحات فرا» مدر انجا یعمنظور تسر

 :نمود یبتصو

 نامهتصویب ینو اصطالحات بکار رفته در ا یفتعار -1 ماده

 :است یربه قرار ز

متعامل است  یستمچند س یا یک یندهایفرا یجهنت :دمتخ

( بوده و با یحقوق یا یقیکه قابل ارائه به اشخاص )حق

 یاارزش  یک یجادا یسازمان، برا یاراستفاده از منابع در اخت

ارائه گذرنامه، پاسخ به استعالم، ارائه  :یراشخاص نظ یازرفع ن

 .گرددیمو ارائه  یدتول. ..و یالتمجوز، ارائه تسه یک

مرتبط با هم و  یهافعالیتاز  یامجموعه :فرایند

 یه)ارا ینهدف مع یکاست که به منظور تحقق  یافتهساختار

 یمتقاض یک یاطالعات مشخص( برا یاکاال  یدخدمت، تول

 یبرا یازرفع ن یاو باعث خلق ارزش  شودیانجام م ین،مع

 .شودیسازمان م یانمشتر
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است که توسط  یردکد منحصر به ف :خدمت شناسه

کشور بر اساس استاندارد  یو استخدام یسازمان ادار

 .یابدیکوفوگ، به هر خدمت اختصاص م المللیینب

 ۲سامانه موضوع ماده  :خدمات دولت یریتمد سامانه

 یعال یشورا ۲8/1۲/1۳۹۴مورخ  11۲۶۴۴۶مصوبه شماره 

 .یادار

خدمات دولت با  یفیسطح ک یبه منظور ارتقا -2 ماده

مکلفند  ییاجرا یهادستگاه یتمام یندها،اصالح فرا یکردور

بهبود،  یدار قابل بهبود، دوره زمانخدمات شناسه ینعناو

 ینهکاهش زمان و هز یلبهبود )از قب یهااهداف و شاخص

 یاز،ها، مدارک مورد نارائه خدمت، کاهش تعداد استعالم

(، را شودیاخذ م یکه از متقاض یو اقالم اطالعات هاکاربرگ

کشور  یو استخدام یسازمان ادار ییدسه ماه به تأ یط

بهبود، نسبت  یشده برا ییدتأ یبرسانند و مطابق با دوره زمان

برنامه را در  یشرفتبه تحقق اهداف بهبود، اقدام و گزارش پ

کشور  یاستخدام و یماهه، به سازمان ادارسه یزمان یهابازه

 .یندنما یهارا

 :کشور موظف است یو استخدام یادارسازمان  -3 ماده

اصالحات  یکپارچهو  یقدق یشبه مظور رصد و پا -1-۳

 یندها،اصالح فرا یراهبر یرسامانهز یجادنسبت به ا یندی،فرا

خدمات دولت به همراه داشبورد  یریتسامانه مد یلذ

 .یدالزم؛ اقدام نما یریتیمد

از  یریگو بهره یدولت یریتمرکز آموزش مد یقاز طر -۲-۳

 یو اجرا ینسبت به طراح ی،بخش خصوص هاییتظرف

 یبهبود و بازمهندس ینهدر زم یآموزش یهاکارگاهها و دوره

مرتبط، به  یو کارشناس یریتیسطوح مد یهکل یبرا یندهافرا

؛ ییاجرا یهادستگاه یندبهبود فرا هاییمکارشناسان ت یژهو

 .یداقدام نما

 یعامکان ثبت سر دیجاا یقماه از طر ۳مدت  یط -۳-۳

« خدمات دولت یریتسامانه مد»در  یمردم یهاگزارش

 یسازشهروندان در اصالح و ساده یمشارکت حداکثر ینهزم

فراهم آورد که ثبت  یاگونهخدمات را به یهارا یندهایفرا

با عدم  یندهاانجام فرا ینکه در ح یشهروندان یهاگزارش

روش  یعترینبا سر شوند،یو مقررات مواجه م قوانین یترعا

 .گردد یسرم

 ۶مدت  یموظفند ط ییاجرا یهادستگاه یتمام -4 ماده

 :را انجام دهند یرماه اقدامات ز

سازمان  یابالغ نامهیوهو ش هادستورالعملبر اساس  -1-۴

اطالعات در سامانه  یهکشور، نسبت به ارا یو استخدام یادار

 .ینداقدام نما ۳ماده  1موضوع بند 

هر خدمت )اعالم  یهنسبت به کاهش زمان متوسط ارا -۲-۴

( ییاجرا یهادستگاهخدمات  یریتشده در سامانه مد

درصد، اقدام و گزارش اقدامات انجام  ۳۰ یزانحداقل به م

 .یندکشور اعالم نما یو استخدام یشده را به سازمان ادار

 باشد،یها استاندارد مکه زمان انجام آن یندهاییفرا -تبصره

 یبه سازمان ادار ییدو تأ یماه جهت بررس ۳مدت  یط یدبا

 .کشور اعالم شود یو استخدام

خدمت )موضوع بخشنامه  یزدستورالعمل م یدر اجرا -۳-۴

و  یسازمان ادار ۷/۹/1۳۹۶مورخ  1۵۳8۵8شماره 

دار از نوع دولت به مردم کشور(، خدمات شناسه یاستخدام

(G۲C( و دولت به کسب و کار )G۲Bرا ) خدمت  یزدر م

 .یندارائه نما ی،و حضور یکیالکترون

 یفیتبه منظور اخذ نظرات شهروندان در خصوص ک -۴-۴

خدمت را در  یزکنندگان به مارائه خدمات، اطالعات مراجعه

 یلذ «ییاجرا یهادستگاه یزخدمتم یراهبر» یرسامانهز

 .یندخدمات دولت؛ ثبت نما یریتسامانه مد

کشور  یو استخدام یسازمان ادار بر اساس اعالم -۵-۴

 .یندخدمت اقدام نما یزنسبت به رفع مشکالت م

 یگیریشناسه پ یصو تخص یجادالزم جهت ا یداتتمه -۶-۴

 یکه به ازا یندفراهم نما یخدمات خود را به نحو یهکل یبرا

خدمت  یزم یقخدمت از طر یافتدر یمراجعه اشخاص برا
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و زمان  یدتول رییگیشناسه پ یک یکی،و الکترون یحضور

 ینا. اعالم شود یبه و یدپاسخ خدمت در قالب رس یینها

 یارسان  یامپهای سامانه یادرگاه  یقاز طر پیگیریشناسه 

خدمت، امکان  ییتا زمان ارائه نها یدمرکز تلفن باهای سامانه

 یهدرخواست و کل یتوضع ینو کسب اطالع از آخر یگیریپ

ده توسط دستگاه را با ذکر انجام شهای یتو فعال یدادهارو

 .فراهم کند یمتقاض یزمان و مسئول انجام خدمت برا

ارائه  یبرا یازمورد ن یدستگاه ینب یندهایفرا یهکل -۷-۴

انجام  یو مراجعه متقاض یگیریبه پ یازخدمت را بدون ن

خدمت  یافتکه محل درخواست و در یادهند به گونه

 .باشد یکسان

 یکیمجوزها را به صورت الکترون یافتها و دراستعالم -8-۴

و بستر  یکیالکترون یو در صورت لزوم با استفاده از امضا

اطالعات،  یشبکه مل یرمجموعهز یامن و اختصاص یارتباط

 .انجام دهند

مسئول  یربط،ذ ییمقام دستگاه اجرا ینباالتر -5 ماده

آن  یاجرا یمصوبه بوده و گزارش ادوار ینا یحسن اجرا

 .شودیم یهبه شورا ارا ی،ادار یعال یشورا یرخانهتوسط دب

 یادار یعال یشورا ییسو ر جمهورییسر

 

 ییاجرا یهادستگاهتوسط  یرندگاناز خدمت گ یتیمدارک هو یکپ یافتدر یتممنوع

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 17/6/1399مورخ  309628)بخشنامه شماره 

قانون  ۵وع ماده موض ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

 این ۵/1۰/1۳۹۶مورخ  1۵۹۵۳۴۴شماره  بخشنامه پیرو

 یتممنوع «یلوتپا» یشیآزما یسازمان )موضوع اجرا

خوزستان، قم و سمنان  یهادر استان یتیمدارک هو یافتدر

شده در  یجادا ی( و آمادگییاجرا یهادستگاهتوسط 

در  ینو همچن ینهمز یندر ا ییاجرا یهادستگاه

 یهادستگاه یکیالکترون ماتتوسعه خد نامهآیین یاجرا

مصوب  1۰/۶/1۳۹۳مورخ  ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶شماره  به ییاجرا

توسعه دولت  ییو اجرا فنی ضوابط و یادار یعال یشورا

مصوب  11/۶/1۳۹۳مورخ  1۴۵/۲۰۰شماره  به یکیالکترون

صالح نظام ا یکرداطالعات و با رو یفناور ییاجرا یشورا

 یریاستنادپذ رونیکی،تحقق اهداف توسعه دولت الکت ی،ادار

کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد  یکی،الکترون

ارائه خدمات به  یلو تسه یسالمت ادار یشافزا یتی،هو

احراز " یبرا ییاجرای هادستگاه یاست تمام یمردم، مقتض

 یتیهو مدارک یو حذف اخذ کپ "برخط یتاصالت هو

 :را صورت دهند یرو شناسنامه( اقدمات ز ی)کارت مل

نامه موظفند نسبت به انعقاد تفاهم ییاجرای هادستگاه -1

خدمت استعالم  یافتبا سازمان ثبت احوال کشور جهت در

( بصورت 1۰۰۳1۰۹۴1۰۰)با شناسنامه خدمت  یتهو

برخط و رفع موانع  یکیالکترون یهااستعالم یبرخط، برا

بخشنامه اقدام  ینا یاجرا یبرا یاحتمال یو قانون یقحقو

ماه حذف  یککه حداکثر ظرف مدت  یاگونه به یند،نما

ارائه  یندهایدر فرا یتیمدارک هو یکپ یافتکامل در

 .خدمات به شهروندان محقق گردد

خدمات  مدیریت قانون ۴۰ماده  یدر اجرا -۲

در  ثبت احوال کشور موظف است نسبت به سازمان یکشور

 یهشناسنامه و ارا ی،کد مل هاییسسروقرار دادن وب یاراخت

 ینپس از هر استعالم اقدام نموده و همچن یریکد رهگ

 هاییگیریپ یرا برا یریرهگ یکدها یسنجاصالت ینهزم

 .یدنما یامه یبعد

خدمات  یریتقانون مد 118ماده  یبخشنامه در اجرا ینا -۳

االجراست و الزم ییاجرا یهادستگاه یتمام یبرا یکشور
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 یمل ییاجرا یهادستگاهساالنه  یابیآن در ارز یحسن اجرا

 .گرددیلحاظ م یو استان

 ینا یمسئول اجرا یی،مقام دستگاه اجرا ینباالتر -۴

 ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  یرانبخشنامه بوده و مد

الزم  یداتموظفند؛ تمه یسطوح سازمان یمشمول در تمام

 .آن فراهم سازند یقمؤثر و دق یه منظور اجرارا ب

 یانصار جمشید

 

 خدمت و پورتال دستگاه یافتدر یدر ازا یتیمدارک هو یکپ یافتدر یتبر ممنوع یدتأک

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 25/02/1401مورخ  12054)بخشنامه شماره 

( قانون ۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

در  1۷/۶/1۳۹۹مورخ  ۳۰۹۶۲8بخشنامه شماره  پیرو

توسط  یتیمدارک هو یکپ یافتدر یتارتباط با ممنوع

و با توجه به  یرندگانگاز خدمت ییاجرا یهادستگاه

مطلوب بخشنامه  یبر عدم اجرا یمبن یافتیدر یهاگزارش

ر به کشور که منج ییاجرا یهادستگاه یمذکور از سو

است  یمردم شده است، ضرور ضایتیو نار ینههز یشافزا

 :یردبه نحو احسن انجام گ یلاقدامات ذ

به  ییو پاسخگو یعملکرد، بازرس یابیارز یواحدها -1

 یی،اجرا یهادستگاهمشابه( در  ینعناو یا) یاتشکا

 یتیمدارک هو یکپ یافتدر یتبر ممنوع یمبن اییهاطالع

 یزدر محل م یگیریرج شماره تلفن پرا با د یناز مراجع

نصب نموده و  ینمراجع یدو در معرض د یخدمت حضور

ارتباط و انجام  ینواصله در ا کایاتبه ش یدگیضمن رس

گزارش اقدامات  یق،و اعمال نظارت دق یمورد هاییبازرس

معاونت ارسال  ینماه به ا یکانجام شده را حداکثر ظرف 

 .یندنما

خدمت،  یافتل دستگاه که در آن دراز پورتا ییهابخش -۲

 یمشروط شده است، بروزرسان یتیمدارک هو یبه ارائه کپ

 یافتشروط در یااز مراحل  یتیمدارک هو یشده و اخذ کپ

 .خدمت حذف شود

 یها، واحدهااستان یزیرو برنامه یریتمد یهاسازمان -۳

 ینقرار داده و عناو یشرا مورد پا ییاجرا یهادستگاه یاستان

مدارک  یکپ یافترا که همچنان اقدام به در ییواحدها

معاونت اعالم  ینبه ا نمایندیم یرندگانگاز خدمت یتیهو

 ی)سطح مل عملکرد دستگاه یابیکنند تا ضمن لحاظ در ارز

 یان(، مراتب به عنوان نقض مقررات، در جریو استان

 .یردقرار گ یصالحمراجع ذ گیرییمتصم

 یادار یمعاون نوساز -زادهیعرف عالءالدین

 

 کشوریقانون مدیریت خدمات ( 36) ماده اجرایی دستورالعمل

 انسانی( سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 17/12/88 مورخ 141152/200 شماره بخشنامه)

 قانون( ۵) ماده مشمول یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

 کشوری خدمات مدیریت قانون( ۳۶) ماده مفاد اجرای در

 کارآمدی انسانی، نیروی وریبهره افزایش منظور به و

 دستورالعمل مردم، کرامت و رضایت تأمین و هافعالیت

 ابالغ زیر شرح به کشوری خدمات قانون( ۳۶) ماده اجرایی

 :گرددمی
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 قانون( ۵) ماده موضوع اجرایی یهادستگاه کلیه -1

 عمل مورد فرآیندهای وظفندم کشوری خدمات مدیریت

 8888۲/1۰۰ شماره بخشنامه مفاد) ضوابط مطابق را خود

 مورخ ۷8۵۵8/1۹۰۰ شماره بخشنامه و ۴/۷/1۳8۶ مورخ

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت ۲۵/8/1۳8۷

 ارائه امکان با و نموده اصالح و مستندسازی( جمهوررییس

( سایت وب) نترنتیای جایگاه و مردم پرتال در زیر اطالعات

 .نمایند درج دستگاه

 دیگر و مردم به دستگاه ارایه قابل خدمات عناوین فهرست -

 اجرایی یهادستگاه و نهادها

 و قوانین خدمت، شرح قبیل از اطالعاتی ارایه امکان -

 .خدمت هر مورد در. ..و خدمت ارایه به مربوط مقررات

 خدمت مانجا برای نیاز مورد مدارک اعالم -

 ارایه برای که نیاز مورد اداریهای فرم بودن دسترس قابل -

 .باشدمی الزم شهروندان به خدمت

 انجامهای روش و کار گردش فرآیند مشاهده قابلیت -

 آنها انجام بندی بازمان همراه شهروندان به خدمات

 قالب در نمایش طریق از اداری خدمات ارایه مراحل -

 سادههای گراف

 مراجعه موردهای ساختمان رسآد -

 در را عمل مورد فرآیندهای که اجرایی یهادستگاه -۲

 مستندشده فرآیندهای کلیه مکلفند اند، نموده وارد پرتال

 درج، جهت الزم اصالحات انجام با و بازنگری را خود پیشین

 .نمایند هنگام به

 ،قبلی فرآیند درج فرآیندها، سازی هنگام به در -تبصره

 .است ضروری بازنگری تاریخ و اصالحی فرآیند

 کد مردم سیستم به ورود برای کنون تا کهیی هادستگاه -۳

 به نسبت وقت اسرع در موظفنداند ننموده دریافت رمز و

 این ابالغ تاریخ از ماه ۶ مدت ظرف و اقدام موضوع

 .نمایند اجرا را دستورالعمل این 1 ماده مفاد دستورالعمل،

 بار یک سال سه هر موظفند اجرایی یهادستگاه -۴

 مورد را خود عمل مورد فرآیندهای و کار انجامهای روش

 از خودکار صورت به امر این. دهند قرار اصالح و بازبینی

 .شد خواهد پیگیری پرتال سیستم طریق

 از ماه یک مدت ظرف موظفند اجرایی یهادستگاه -۵

 خصوص در را خود پیشنهادات ستورالعملد این ابالغ تاریخ

 به فرآیندها عملکرد ارزیابی برای اختصاصیهای شاخص

 قرار یبرداربهره مورد تأیید از پس تا ارسال معاونت این

 .گیرد

ی هافعالیت کارآمدی میزان گیری اندازههای شاخص -۶

 پرتال طریق از( مردم رضایت و امور صحت جمله از) اجرایی

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد یارزیاب در

 الکترونیکی ارتباط نحوه به نسبت موظفند هادستگاه -۷

 طریق این از خدمات دریافت و دستگاه سایت وب با مردم

 و خدمات رسانیاطالع. نمایند رسانیاطالع مقتضی نحو به

 رسانی خدمات امکان صورت در نیز و دستگاهی هافعالیت

 ارزیابیهای شاخص مهمترین از (e-service) الکترونیکی

 .بود خواهد هادستگاه عملکرد

 اقدامات این انجام برای الزم اعتبارات مکلفند دستگاه -8

 .نمایند بینیپیش سالیانه بودجه در را

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -۹

 منظور به مردم به رسانیاطالع خصوص در است موظف

 .نماید اقدام «مردم پرتال» از یبردارهبهر

 فروزنده اهلل لطف
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 ییاجرا یهادستگاه یمنابع انسان تیریمد ینامه تعالنظام

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 26/4/1400مورخ  22296)بخشنامه شماره 

( ۵مشمول ماده ) ییاجرا یهادستگاه هیبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور تیریقانون مد

 هایرویهها و روش ندها،یفرا تیفیمنظور ارتقاء سطح ک به

 زانیم شیو افزا یمنابع انسان تیریمد جیانجام کار و نتا

 نیو همچن ییاجرا یهادستگاه یانسان یرویوری نبهره

 یمنابع انسان تیریمد یتخصص یندهایفرا یاستانداردساز

 با "ییاجرا یهادستگاه یابع انسانمن تیرینظام نامه مد"

های وستیکه در نظام نامه و پای به گونه ریز اتیاهداف عمل

 :گرددمی اجرا ابالغ یآن مشخص شده است، برا

و نظام  کپارچهی کردیکاربست رو یبستر مناسب برا جادیا -

 یدر نظام ادار یمنابع انسان تیریمد یمند تعال

از  ییاجرا یهادستگاه کردیرو رییغت نهیفراهم کردن زم -

اثربخش  تیریبه سمت مد ییاجرا -یادار یندهایفرا

 یانسان هیسرما

 یمنابع انسان تیریو عملکرد نظام مد تیفیسطح ک یابیارز -

 ییاجرا یهادستگاه

و  ندهاینقاط قابل بهبود فرا ییو شناسا یشناس بیآس -

 ییاجرا یهادستگاه یمنابع انسان تیریهای مدیخروج

برتر در حوزه  ییاجرا یهادستگاه یو معرف ییشناسا -

 آنان هایدرس آموخته جیو ترو یمنابع انسان تیریمد

 یو نظارت بر اقدامات مربوط به تعال تیهدا ،یراهبر مسئول

نامه مذکور بر عهده بر اساس نظام یمنابع انسان تیریمد

مشمول  ییاجرا یهادستگاه تیریسعه مدتو یراهبر یشورا

 ،یدرون یابیبر اساس ارز ییاجرا یهادستگاه. باشدمی

 یرا بر مبنا یمنابع انسان تیریو بلوغ مد یتعال تیوضع

 تیوضع یشناس بیآس یرا بر مبنا یمنابع انسان تیریمد

 یشورا بیو به تصو نیرا تدو ازیمورد ن یموجود، راهبردها

 .رسانندیر ممذکو

و ضرورت، با  ازیدر صورت ن توانندیم ییاجرا یهادستگاه

و  طیبر اساس شرا ت،یریتوسعه مد یراهبر یشورا بیتصو

منابع  تیریمد یخود، مدل تعال یندیفرا ای یالزامات قانون

 تیریمد یتعال یهامدل ریاز سا ای یرا طراح یمقتض یانسان

 .ندینما مناسب استفاده یمنابع انسان

 یابیارز ندیفرا ،یابیو اعتبار ارز یکپارچگیمنظور حفظ  به

 ینظام نامه تعال"بر اساس  ییاجرا یهادستگاه یتعال

 نیا وستیپ "ییاجرا یهادستگاه یمنابع انسان تیریمد

به  لیکه تما ییاجرا یهادستگاه. ردیگیبخشنامه انجام م

ساالنه که توسط سازمان انجام  یبایارز ندیشرکت در فرا

مندرج در  یهااز مدل، ابعاد و شاخص دیدارند با ردیگیم

 .ندینامه مذکور استفاده نمانظام

 یانصار دیجمش

 :های بخشنامهدانلود پیوست

 اجرایی یهادستگاهمدل تعالی مدیریت منابع انسانی 

 یهادستگاه یمنابع انسان یریتمد یتعال یابیمدل ارز

ییاجرا

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/aro/8523-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
https://shenasname.ir/aro/8524-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa
https://shenasname.ir/aro/8524-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa
https://shenasname.ir/aro/8524-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa
https://shenasname.ir/aro/8524-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa
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 (37مقررات ماده )

  یاستان یو درگاه )پورتال(ها ییاجرا یهادستگاه ی(هایتدستورالعمل استاندارد تارنما )وب سا

 (ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد 20/11/1393مورخ  145100)بخشنامه شماره 

 هایو استاندار ییاجرا یهادستگاه یتمام به

 ینظام ادار یکلی هاسیاست 1۵بند »منظور تحقق  به

قانون  ۳۷ماده » یو در اجرا «یمقام معظم رهبر یابالغ

ت برنامه توسعه دول»و  «یخدمات کشور یریتمد

موضوع نقشه راه اصالح  یادار یو هوشمندساز یکالکترون

محترم  یاستر یابالغ یادار یعال یمصوبه شورا ینظام ادار

، «۲۰/1/1۳۹۳مورخ  ۵۶۰/۹۳/۲۰۶جمهور به شماره 

جلسه،  یندر هفتم یکتوسعه دولت الکترون یسیونکم

دستورالعمل استاندارد تارنما )وب »، ۷/11/1۳۹۳مورخ 

 یو درگاه )پورتال(ها ییاجرا یهاتگاهدس ی(هایتسا

 یوستپ ۷ماده و  ۲۷شامل  یوسترا به شرح سند پ «یاستان

مکلفند،  اییاجر یهادستگاه. نمود یبصفحه( تصو ۲۹)

استاندارد مذکور مطابق مفاد  یو اجرا ریزیبرنامهنسبت به 

 .یندسند اقدام نما ینا

کشور، ضمن  ریزیبرنامهو  یریتکه سازمان مد ییآنجا از

 یشرفتپ یجدستورالعمل مذکور و اعمال نتا ینظارت بر اجرا

موظف است  ،هادستگاهاز  یکعملکرد هر  یابیدر نظام ارز

 یکدستورالعمل را هر شش ماه  ینا یگزارش عملکرد اجرا

 امیضرورت دارد تم ید،ارائه نما یادار یعال یبار به شورا

سازمان  یناقدامات مربوطه را به ا یجگزارش نتا هادستگاه

 .ارسال کنند

 آزاد یعسکر محمود
 

 یهادستگاهبرخط مکاتبات  یکالکترون یگیریدر سامانه رصد و پ یدستورالعمل مکاتبات ادار

 ییاجرا

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 15/12/1396مورخ  1739836)بخشنامه شماره 

قانون  ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

تسریع،  یل،سالمت و شفافیت اداری، تسه یمنظور ارتقا به

یکپارچه سازی و استنادپذیری الکترونیکی مکاتبات، 

رهگیری و پیگیری مکاتبات بین دستگاهی و همچنین 

ی هادستگاه یهها، کلحذف کاغذ با هدف کاهش هزینه

اقدامات الزم  یلذ یا توجه به مفاد بندهاموظفند ب ییاجرا

 :را انجام دهند

 :یفتعار -1

 یاست که دستورات و پ یاسامانه :( سامانه رصدالف

 یاستمحترم و مقامات نهاد ر جمهوررییس یهانوشت

 یهادستگاهبرخط مکاتبات  یکیو گردش الکترون یجمهور

ده و قرار دا یشرا به صورت درخت واره مورد پا ییاجرا

مربوطه را ارائه ی هاگزارش یمتناسب با سطوح دسترس

 .نمایدیم

است که  یمل یافراداده :( شناسه ملی سند )شمس(ب

 ةچهار عنصر شناس یعنیآن  دهندةیلتشک یاداده یاجزا

 یختار ة(، شناسیداخل /صدور )صادره ةحوز ةمنشاء، شناس
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 یند اداربه هر نامه و س یکتابصورت  یبترت ة)سال( و شناس

 .یابدیاختصاص م

است که توسط نهاد  یاسامانه :( سامانه اسناد دولتج

 یعسر یجستجو ی،ساز یرهبه منظور ذخ یجمهور یاستر

شده در مکاتبات  یرهاسناد و ضمائم ذخ یابیو آسان در باز

 ییو اجرا یکاربران، طراح یهمراه با کنترل دسترس یادار

 .شده است

 یاستودن سامانه رصد، نهاد رنم یربه منظور فراگ -۲

الزم به سامانه مذکور  هاییموظف است دسترس یجمهور

 .یدفراهم نما ییاجرا یهادستگاه یهکل یرا برا

 ۴1و تبصره ماده  ۴1، ۳8، ۳۷، ۳۵به استناد مواد  -۳

مصوب  یکیتوسعه دولت الکترون ییو اجرا یضوابط فن

شماره  اطالعات ابالغ شده به یفناور یعال یشورا

 ییاجرا یهادستگاه، 11/۰۶/1۳۹۳مورخ  1۴۵/۲۰۰

دولت متصل  یاماند سامانه مکاتبات خود را به شبکه پمکلف

 .یندسامانه رصد را فعال نما سسروینموده و وب

صرفا از  ییاجرا یهادستگاه ینب یمکاتبات ادار -تبصره

 .پذیردیدولت انجام م یامسامانه پ یقطر

مصوب  یکجه به قانون تجارت الکترونبا تو -۴

با هدف احراز اصالت  یاسالم یمجلس شورا 1۷/1۰/1۳8۲

و صحت مکاتبات دولتی، الزم است کلیه اسناد و مکاتبات 

 .معتبر باشند یکیالکترونیکی منضم به امضای الکترون

 یامضا یافتموظف به در ییاجرا یهادستگاه -تبصره

کز میانی مجاز صدور گواهی معتبر از مرا یکیالکترون

از اشخاص صاحب امضاء در  یکهر  یالکترونیکی، برا

 .مجموعه خود هستند

مکلف است حداکثر تا دو ماه از  یجمهور یاستنهاد ر -۵

سند  یاستاندارد شناسه مل یبخشنامه الگو ینابالغ ا

کشور  یو استخدام یو به سازمان ادار ین)شمس( را تدو

موظف هستند با استفاده  ییاجرا یهاتگاهدس. یندارائه نما

سند )شمس( و بر اساس  یاستاندارد شناسه مل یاز الگو

کشور  یو استخدام یکه توسط سازمان ادار العملیدستور

ها، به نامه یخشماره و تار یصنسبت به تخص شودیابالغ م

 .ینداقدام نما

بات اند ارسال و دریافت مکاتموظف ییاجرا یهادستگاه -۶

ارائه  یهاکانال یهمراجعین حقیقی و حقوقی را از طریق کل

های خدمت اعم از میز خدمت الکترونیکی، پرتال

دستگاهی، میز خدمت غیر الکترونیکی، دفاترپست و دفاتر 

انجام  یدولت یرغ یپیشخوان خدمات دولت و بخش عموم

مکاتبات به صورت  یهاست گردش اداری کل روریض. دهند

قابل رهگیری  یگیری،ی بوده و با ارائه شناسه پالکترونیک

 .باشند

موظف است به منظور کاهش  یجمهور یاستنهاد ر -۷

 هادستگاهکه  یدنما یجادا یشبکه، ساز و کار یکتراف

ها و اسناد پشتیبان( را در ضمایم مکاتبات )مصوبات، طرح

، word ،PDF ،PowerPoint، JPG یهاقالب

MPEG۴  بارگذاری  یابه گونه "مانه اسناد دولتسا"در . ..و

نامه،  یددر تول یکنون یندفرا ییرکنند که عالوه بر عدم تغ

همراه با نامه برای دستگاه مقصد به عنوان  یلتنها نشانی فا

 .نامه ارسال گردد یوستپ

 یانصار جمشید

 

 ییاجرا یهادستگاهمکاتبات  یهسند )شمس( در کل یدستورالعمل درج شناسه مل

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 22/10/1399مورخ  385022)بخشنامه شماره 



قانون  ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

مورخ  1۷۳۹8۳۶بخشنامه شماره  ۵بند  یاجرا در

دستورالعمل مکاتبات "سازمان با موضوع  ینا 1۵/1۲/1۳۹۶

و برخط  یکیالکترون یگیرید و پدر سامانه رص یادار

، دستورالعمل درج شناسه "ییاجرا یهادستگاهمکاتبات 

 ییاجرا یهادستگاهمکاتبات  یهسند )شمس( در کل یمل

 :یگرددم غاجراء ابال یبرا

 :اهداف -1 ماده

 ی؛ادار یتشفاف یارتقا •

 مکاتبات و اسناد؛ یکیالکترون یریاستنادپذ •

مکاتبات و  یهکل یبرا یگیریپا و قابلایجاد شناسه یکت •

 یی؛اجرا یهادستگاهاسناد 

افزایش سرعت و سهولت در ثبت مکانیزه مکاتبات و اسناد  •

 یدر ورود اطالعات و کاهش خطا یهوحدت رو یجادو ا

 .یانسان

 :یفتعار -2 ماده

شناسه ملی سند است که بر اساس ترکیب  :شمس •

و هویت یکتایی  یدتی سند، تولچندین قلم از اقالم اطالعا

 .نمایدبرای آن ایجاد می

( نهفته یداده )ها یحاو :(QR code) یبارکد دوبعد •

مربوط یا دوربین تلفن  یاست که میتوان آن را با اسکنرها

 .همراه بازخوانی نمود

 ECE) Electronic Correspondenceپروتکل  •

Exchange): جهت  مکاتبات یپروتکل تبادل الکترونیک

باالخص  ی،افزارنرم یهاسامانه یانتبادل اطالعات م

 .است یمکاتبات ادار یهاسامانه

 :یفتکال -3 ماده

مکلفند نسبت به درج شمس در  ییاجرا یهادستگاه -1

 یهکل یزتجه یقمکاتبات و اسناد خود از طر یهکل

به  شود،یمکاتبات و اسناد م یدکه منجر به تول ییهاسامانه

 یشناسه طبق الگو یندرج ا یتکه قابل ینداقدام نما ینحو

( یوستپ 1اول جدول شماره  یقلم اطالعات ۶) یوستپ

 یشناسه با قلم اطالعات یلماه و تکم ۶ مدتحداکثر ظرف 

بخشنامه  یناز ابالغ ا یکسالهفتم، حداکثر ظرف مدت 

 .فراهم شود

ات و تعهد ینههز ینجهت تأم ییاجرا یهادستگاه -تبصره

 ینمربوطه، الزم است نسبت به لحاظ نمودن موضوع ا یمال

 یو قراردادها یربطذ یهامصوبه در اعتبارات ساالنه سامانه

 .یندها اقدام نماسامانه ینا یبانیپشت

به  یکیمند اسناد الکتروننظام یریتمصوبه مد یدر اجرا -۲

 ییاجرا یشورا ۲8/۰۷/1۳۹۹مورخ  1۲۴۶۹۷/1شماره 

مکلفند به منظور  ییاجرا یهادستگاهاطالعات،  یفناور

ارسال مکاتبات، اسناد و مدارک به سازمان اسناد و کتابخانه 

 لمق ۴درج  یامکانات الزم برا یو،جهت آرش یرانا یمل

شماره نامه، شناسه حوزه صدور، "از شمس شامل  یاطالعات

از  "دستگاه یتاریخ و ساعت ثبت و صدور و شناسه حقوق

 .یندرا در سند موردنظر فراهم نما یوستپ 1شماره  جدول

مکاتبات و اسناد، سازمان  یمل یوبه منظور آرش -تبصره

و نظارت بر  یمسئول هماهنگ یرانا یاسناد و کتابخانه مل

به شمس،  یربطذ یهاسامانه یزدر تجه ییاجرا یهادستگاه

 یهاگزارشماده بوده و موظف است  ینمطابق با موضوع ا

 یرخانهماهه به دب ۶ یزمان یهاآن را در بازه یاجرا یادوره

 یعال یشورا یرخانهاطالعات و دب یفناور ییاجرا یشورا

 .یدارائه نما یادار

 یتمسئول ی،جمهور یاستنهاد ر یمرکز یرخانهدب -۳

مکاتبات  یهاسامانه یزدر تجه ییاجرا یهادستگاه یراهبر

 1۷۳۹8۳۶بخشنامه  به شمس و موارد مندرج در یادار

را بر عهده داشته و مکلف است  1۵/1۲/1۳۹۶مورخ 

در  یکپارچگیو  یهماهنگ یجادالزم جهت ا یداتتمه
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جهت درج  یمکاتبات ادار هایانهدارنده سام یهاشرکت

را  ییاجرا یهادستگاهمکاتبات و اسناد  یهشمس در کل

 .فراهم سازد

قلم  ۶کلفند پس از درج م ییاجرا یهادستگاه -1 تبصره

شمس )موضوع بند اول  یاول در بارکد دوبعد یاطالعات

 یافتو در یرا جهت بررس یجهبخشنامه(، نت ینا ۳ماده 

اعالم  یجمهور یاستنهاد ر یمرکز یرخانهبه دب ییدیه،تا

 .یندنما

موظف  یجمهور یاستنهاد ر یمرکز یرخانهدب -۲ تبصره

 ینمفاد ا یاجرابر  یمبن یادوره یهاگزارشاست 

 ۶ یزمان یهارا در بازه ییاجرا یهادستگاهدستورالعمل در 

 .یدارائه نما یادار یعال یشورا یرخانهماهه به دب

 ییاجرا یهادستگاه یتمام یبخشنامه برا ینا -4 ماده

ساالنه  یابیآن در ارز یاالجراست و حسن اجراالزم

 .گرددیلحاظ م ییاجرا یهادستگاه

 ینا یمسئول اجرا یی،مقام دستگاه اجرا ینباالتر -5 ماده

اطالعات و مسئوالن  یفناور یبخشنامه بوده و واحدها

 یداتموظفند تمه ییاجرا یهادستگاهموردنظر  یهاسامانه

 یبندآن را طبق زمان یقمؤثر و دق یمنظور اجراالزم به

 .شده فراهم سازنداعالم

 یانصار جمشید

 

 یرانا یاسالم یجمهور یکیدولت الکترون یزهمل جادستورالع

 کشور( ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد 19/3/1395مورخ  549875)بخشنامه شماره 

مشمول قانون  ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

 یفصل دوم برنامه جامع اصالح نظام ادار یمنظور اجرا به

مورخ  هـ۵۰۶۴۲ت/1۲۷۶۷۵ماره موضوع مصوبه ش

توسعه  یزانم یابیو ارز یرانمحترم وز یأته ۲8/1۰/1۳۹۳

دستورالعمل " یی،اجرا یهادستگاهدر  یکدولت الکترون

که در  "یرانا یاسالم یجمهور یکیدولت الکترون یزهجا

مورخ  یکیتوسعه دولت الکترون یسیونکم یزدهمجلسه س

جهت  یوستست، به پا یدهرس یببه تصو ۲۷/11/1۳۹۴

 .گرددمی اجرا ابالغ

 نوبخت محمدباقر

 

 (39مقررات ماده )

 بکارگیری استاندارد و ضوابط موضوع کشوری خدمات مدیریت قانون( 39) ماده دستورالعمل

 اداری ملزومات و تجهیزات فضاها،

 (توسعه معاونت 7/3/1390 مورخ 5236/90/200 شماره بخشنامه)

به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات ضوابط و استاندارد 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۹اداری موضوع ماده )

معاونت  ۷/۳/1۳۹۰مورخ  ۵۲۳۶/۹۰/۲۰۰)بخشنامه شماره 

 (جمهوررییستوسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
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، قانون مدیریت خدمات کشوری( ۳۹) در اجرای ماده

ضوابط و استاندارد بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات 

 :گرددمی اداری به شرح ذیل برای اجرا ابالغ

 :تعاریفمفاهیم و  -1

منظور فضاهایی هستند که کار  :فضاهای اصلی اداری -1-1

از قبیل . شوداصلی اداری مستقیمًا در آنها انجام می

های مدیریت، کارشناسی )یک یا چندنفره(، فضای اتاق

های جاری )در ارتباط مستقیم با انجام امور دفتری، بایگانی

 ...کار اداری(، و

فضاهایی هستند که برای منظور  :فضاهای وابسته -1-۲

شده و در کنار بینیرسانی انجام کار پیشتسهیل و خدمات

از قبیل سالن اجتماعات، . گیرندفضاهای اصلی شکل می

 .های آموزشی، اتاق جلساتکتابخانه، کالس

منظور فضاهایی هستند که برای  :فضاهای پشتیبانی -1-۳

و خدمات  اهفعالیتتأمین رفاه کارکنان و برای پشتیبانی 

از قبیل اتاق . بینی شده استتمان پیش-اداری در ساخ

سرور، نمازخانه، چاپ و تکثیر، آبدارخانه، تأسیسات و انبار 

 .های بهداشتیملزومات، سرویس

منظور فضاهایی  :فضای موردنیاز برای ارباب رجوع -1-۴

هستند که برای تکریم ارباب رجوع جهت دریافت خدمات 

 .گرددموردنظر مشخص می

منظور فضاهایی هستند که برای  :فضاهای گردش -1-۵

ارتباط دادن بین فضاهای اصلی، وابسته و پشتیبانی 

 .هاپلهاز قبیل راهروها، راه. شوندبینی میپیش

منظور فضاهایی هستند که بر  :فضاهای اختصاصی -1-۶

های دستگاه اجرایی، اختصاصًا حسب وظایف و مأموریت

از قبیل آزمایشگاه در سازمان استاندارد و  .گرددایجاد می

سازمان  هایه، موزهابانکتحقیقات صنعتی، خزانه در 

 .میراث فرهنگی

عبارتست از مجموع فضاهای اصلی  :زیربنای خالص -1-۷

 .اداری، وابسته، رفاهی و پشتیبانی و ارباب رجوع

مجموعه وسایل و ملزوماتی است که  :تجهیزات اداری -1-8

اجرایی متناسب با پست سازمانی،  یهادستگاهکارکنان 

نیازهای شغلی و فضای اداری موجود، برای انجام وظایف و 

هایشان در راستای تحقق اهداف سازمانی نیاز مأموریت

 .دارند

نسبت قابل قبول سطح زیربنای هر یک از فضاهای  -۲

جموع اصلی اداری، وابسته، پشتیبانی و ارباب رجوع به م

 :باشدمیآنها )زیربنای خالص( این استاندارد به شرح ذیل 

برداری، خرید و اجاره های فوق در بهرهرعایت نسبت -۲-1

 .های دولتی الزامی استساختمان

فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران سیاسی و مشاغل  -۲

همتراز )وزراء معاونین وزراء استانداران و مشاغل همتراز( 

(، فضای اصلی اداری موردنیاز 1ل شماره )براساس جدو

ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی مدیران حرفه

( و فضای اصلی موردنیاز ۲و استانی براساس جدول شماره )

ای، کارشناسان و کارمندان در سطح مدیران حرفه

 .شود( تعیین می۳شهرستان براساس جدول شماره )

اری مورد نیاز فضای اصلی اد :(1جدول شماره )

 مدیران سیاسی و مشاغل همتراز

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

8۰ 

 مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

متر  ۷۰

 مربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، 

 دار و مشاغل همترازمعاون استان

متر  ۴۰

 مربع

 مدیران نیاز مورد اداری فضای :(2جدول شماره )

 و ستادی سطح در کارمندان و کارشناسان ای،حرفه

 استانی

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

8۰ 

 مترمربع

https://shenasname.ir/laws/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c
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فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار )شامل 

 ر و فضای جلسات اختصاصی(اتاق کا

متر  ۷۰

 مربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، 

 معاون استاندار و مشاغل همتراز

متر  ۴۰

 مربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز  :(3جدول شماره )

ای، کارشناسان و کارمندان در سطح مدیران حرفه

 شهرستان

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل 

 ر و فضای جلسات اختصاصی(اتاق کا

8۰ 

 مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار )شامل 

 اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی(

متر  ۷۰

 مربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، 

 معاون استاندار و مشاغل همتراز

متر  ۴۰

 مربع

 مترمربع 80 

تاق کار و فضای فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر )شامل ا

 جلسات اختصاصی(

 مترمربع 70 

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار )شامل اتاق کار و 

 فضای جلسات اختصاصی(

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر و  40 

 مشاغل همتراز

 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا 15 

فضای اصلی اداری مورد نیاز  :(2جدول شماره )

، کارشناسان و کارمندان در سطح ایحرفهمدیران 

 ستادی و استانی

 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا ۲۶ 

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران کل و  ۳۶ 

 مشاغل همتراز

 مترمربع ۲۶ 

ن معاونین وزرا و فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاورا

 استانداران

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاونین مدیرکل  ۲۶ 

 و مشاغل همتراز

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس گروه  ۲1 

 مشاغل همتراز

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان )شاغلین  ۷ 

 (سازمانی یهاپستی کارشناسی و سایر هاپست

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس دفتر و  ۲۶ 

 فضای ارباب رجوع

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و  ۲۳ 

 فضای ارباب رجوع

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور  ۲1 

 دفتری و فضای ارباب رجوع

 لی اداری مورد نیاز ماشین نویسمترمربع فضای اص ۷ 

فضای اصلی اداری مورد نیاز  :(3جدول شماره )

، کارشناسان و کارمندان در سطح ایحرفهمدیران 

 شهرستان

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز فرمانداران  ۷1 

 )شامل اتاق کار و فضای جلسات(

شامل مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز بخشدار ) ۵1 

 اتاق کار و فضای جلسات(

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران و رؤسای  ۴1 

 ادارات )شامل اتاق کار و فضای جلسات(

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان )شاغلین  ۷ 

 ی سازمانی(هاپستی کارشناسی و سایر هاپست
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نیاز مسئول دفتر و  مترمربع فضای اصلی اداری مورد ۲۳ 

 فضای ارباب رجوع

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور  ۹ 

 دفتری و فضای ارباب رجوع

مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس ۷ 
 

 یها و اراضمطلوب از ساختمان یبردارو بهره ییاجرا یهادستگاه یادار یفضاها یسامانده

 (یادار یعال یشورا 5/3/1397مورخ  102353شماره )مصوبه 

 یریتقانون مد (۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه تمامی

 یخدمات کشور

جلســه  یکمینو هشــتاد و  یکصــددر  یادار یعال شــورای

به پ 1۵/۲/1۳۹۷مورخ  نا  هادب ـــن مان ادار یش و  یســـاز

( ماده 1۴( و بند )۳۹ماده ) یکشــور، در اجرا یاســتخدام

مد11۵) قانون  یت(  ـــور یر مات کش به منظور  ی،خد

ـــاختمان یبرداربهره ـــمطلوب از س  یاردر اخت یها و اراض

ــتگاه و  یادار یمناســب فضــا یصتخصــ یی،اجرا یهادس

ــ هایینهکاهش هز  یو نگهدار یبردارهبهر ین،از تأم یناش

 :نمود یبتصو یدولت یهاساختمان

و  یدر سـطح مل یها و مؤسـسـات دولتوزارتخانه -1 ماده

تان ـــ ـــورت ن یاس ند در ص بردار بهره ییربه تغ یازموظف

 ییرتغ یتقاضا ی،ساختمان ادار یدارا یها و اراضساختمان

ـــ یم( قانون تنظ۶۹ماده ) یتبردار را با رعابهره از  یبخش

 ،مربوطه نامهیوهو ش ییاجرا نامهییندولت و آ یمقررات مال

مســتقر در  ل،یرمنقواموال غ یمســتندســاز یســیونبه کم

ــیونکم ینا. یندنما یهارا جمهورییسر یمعاونت حقوق  یس

س شنا ست نظر کار ستخدام یسازمان ادار یمکلف ا  یو ا

 یدستگاه متقاض یاردر اخت یکشور، از جهت انطباق فضاها

ــتانداردها ــوابط و اس ــوع ماده  یبا ض قانون  ۳۹الزم )موض

 یمات( را اخذ نموده، در تصـــمیکشـــور تخدما یریتمد

خذه، مدنظر قرار دهند و نظر سازمان را همراه با مدارک مت

 .یدنما یهارا کنندهیبمربوط به مرجع تصو

صره ساختمان -1 تب صوص  سدر خ ساتها، تأ ض ی  یو ارا

ستان یساختمان ادار یدارا سازمان ادارواقع در ا و  یها، 

ستخدام شور پس از در یا سازمان مد یافتک و  یریتنظر 

به  یینســبت به اعالم نظر نها ربط،یاســتان ذ یزیربرنامه

 .نمایدیاقدام م یرمنقولاموال غ یمستندساز یسیونکم

از  یبخشـــ یمقانون تنظ (8۹ماده ) یدر اجرا -۲ تبصـــره

 یهاو اســتفاده از ســاختمان یدولت، واگذار یمقررات مال

در مرکز، با  یها و مؤســســات دولتوزارتخانه یازمازاد بر ن

ستخدام و یسازمان ادار ییدتأ صو یا شور و ت  یأته یبک

تان یرانوز ـــ تأو در اس با  یدها،  مد ی مان  یتســـاز و  یر

صو ریزیبرنامه ستان و ت سعه  یزیربرنامه یشورا یبا و تو

 .پذیردیاستان صورت م

 یدارا یهاســـاختمان یاســـتانداردها یینتع -۳ تبصـــره

ها و مؤســســات با وزارتخانه ی،و درمان یآموزشــ یکاربر

 .باشدیممربوط  یدولت

و فراهم کردن  یریتیداشبورد مد یجادبه منظور ا -2 ماده

 یو استخدام یسازمان ادار یازبه اطالعات مورد ن یدسترس

مکلف است اصالحات  ییو دارا یکشور، وزارت امور اقتصاد

نه  ما عات اموال غ"الزم را در ســــا  یرمنقولجامع اطال

 .)سادا(، به عمل آورد "ییاجرا یهادستگاه

قانون  (۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه یهکل -3 دهما

صورت ن ی،خدمات کشور یریتمد  یدبه احداث، خر یازدر 

ـــاختمان ـــم ی،ادار یهاو اجاره س در  یمقبل از اتخاذ تص

س صالحیمرجع ذ شنا و  یسازمان ادار یمکلفند نظر کار

ستخدام ضاها یا شور را از جهت انطباق ف با  یاردر اخت یک

ــتاند خدمات  یریتقانون مد (۳۹موضــوع ماده ) ردهایااس
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مدارک الزم، به مرجع  یراخذ نموده و همراه با سا ی،کشور

 .یندارائه نما کنندهیبتصو

مد (۳۹ماده ) یدر اجرا -4 ماده یتقانون  مات  یر خد

ــور ــتانداردها ی،کش ــوابط و اس ــاها،  یریکارگبه یض فض

مات ادار یزاتتجه مان ادار یو ملزو ـــط ســــاز و  یتوس

ستخدام شور ته یا شد یهک ضوابط . و ابالغ خواهد  تا ابالغ 

ـــتاندارد تأم" ید،جد ـــاختمان یریکارگو به یناس  یهاس

ضوع پ"یدولت ست، مو شماره  یو صوبه  مورخ  ۷۵۳۹/۲۰۶م

 .باشدیمالک عمل م ی،ادار یعال یشورا 1/۴/1۳۹۰

ـــوبه با رعا ینا -5 ماده  یگزین(، جا۴مفاد ماده ) یتمص

ــویب ــماره  ایهنامهتص و  1/۴/1۳۹۰مورخ  ۷۵۳۹/۲۰۶ش

ماره  ـــ ماره  ۲8/1/1۳۹1مورخ  188۰/۹1/۲۰۶ش ـــ و ش

 .شودیم یادار یعال یشورا ۳۰/1/1۳۹۵مورخ  ۲۷۶۷۹

 جمهورییسر -یروحان حسن

 

 

اجاره  یاو  یدخصوص احداث، خر در یاستان ییاجرا یهادستگاهدرخواست  یبررس یاراخت یضتفو

 هااستان ریزیبرنامهو  یریتمدی هاسازمانبه  یساختمان ادار

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 18/5/1397مورخ  247918)بخشنامه شماره 

 کشور ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 1۰۲۳۵۳شـــماره  نامهتصـــویب( ۳توجه به مفاد ماده ) با

ـــورا ۵/۳/1۳۹۷مورخ  ـــوع تع ی،ادار یعال یش  یینموض

ـــاختمان ادار یاو  یداحداث، خر یفتکل  یاراخت ی،اجاره س

س ست  یبرر ستگاهدرخوا ستان ییاجرا یهاد و انطباق  یا

( ۳۹موضوع ماده ) یآنها با استانداردها یاردر اخت یفضاها

و  یریتمد یهاسازمانبه  ی،ت خدمات کشوریریقانون مد

شود تا بر اساس ساختار و یم یضتفوها استان یزیربرنامه

ست صوب  یهاپ ستگم ستان ییاجرا یهااهد شده  یا )ثبت 

 ییاجرا یهادســـتگاهســـاختار  یریتمد یدر ســـامانه مل

 ینا 1۷/8/1۳۹۵مورخ  8۳۳۲۳۳موضوع بخشنامه شماره 

ـــوابط  ـــازمان( و ض ـــتاندار"س  یریو به کارگ ینتأم داس

شماره  نامهتصویب یوست، موضوع پ"یدولت یهاساختمان

 یرو ســا یاراد یعال یشــورا 1/۴/1۳۹۰مورخ  ۷۵۳۹/۲۰۶

 یازمورد ن یو اعالم فضــا ییننســبت به تع ی،ضــوابط قانون

ـــتگاهبه ـــ ییاجرا یهادس ـــازمان ادار یمتقاض و  یو س

 .یندنما یکشور، اظهارنظر کارشناس یاستخدام

یانصار جمشید
 

 کشور ییاجرا یهادستگاه یادار یها و فضاهاساختمان یضوابط سامانده

 (یادار یعال یشورا 1/4/1390مورخ  7539/206)مصوبه شماره 

ستگاه کلیه ضوع ماده ) ییاجرا یهاد  یریتقانون مد( ۵مو

 یخدمات کشور

جلسه مورخ  ینو چهل و نهم یکصددر  یادار یعال شورای

 یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد یشنهادبنا به پ ۵/۲/1۳۹۰

انون ق( 11۵ماده )( 1۴بند ) یدر اجرا جمهور،ییسر یانسان

مطلوب از  یبردارو به منظور بهره یخدمات کشور یریتمد

و  یادار یمناسب فضا یصتخص ی،ادار یهاساختمان

 یو نگهدار یبرداربهره ین،از تأم یناش هایهزینهکاهش 

 :نمود یبتصو یدولت یهاساختمان



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۰۲

 یو رفاه یادار یمصوبه، فضاها ینابالغ ا یخاز تار -1 ماده

بر اساس ضوابط و  ییاجرا یهادستگاه یازموردن

 ی،و ملزومات ادار یزاتفضاها، تجه یریبکارگ یاستانداردها

 یینتع یخدمات کشور یریتقانون مد( ۳۹موضوع ماده )

 .شودیم

 یو درمان یآموزش یکاربر یکه دارا ییهاساختمان -تبصره

 یبردارمنظور مورد بهره ینو در حال حاضر به هم باشندیم

 ینمحسوب نشده و مشمول ا یادار یار دارند، فضاقر

 .باشندیمصوبه نم

 ینا یو اجرا گیرییمدر تصم یعبه منظور تسر -2 ماده

با  یادار یهافضاها و ساختمان یمصوبه، کارگروه سامانده

 :شودیم یلتشک یرز یاراتو اخت یفاعضا و وظا یبترک

 :اعضاء  یب( ترکالف

 ییسکشور؛ ر ریزیرنامهبو  یریتسازمان مد ییسر -

 کارگروه

 جمهوررییس ییمعاون اجرا -

 ییو دارا یامور اقتصاد یروز -

 یراه و شهرساز یروز -

 کشور یروز -

 یریتسازمان مد یانسان یهو سرما یریتمعاون توسعه مد -

 هوکارگر یردب :کشور ریزیبرنامهو 

 یربطدستگاه ذ ییمقام اجرا ینباالتر -

 :راتیاو اخت یف( وظاب

در خصوص  ییاجرا یهادستگاه یشنهادپ ییدو تأ یبررس -1

 خاص یبا کاربر یو فضاها یاختصاص یبه فضاها یازن

مازاد و کمبود  یادار یها و فضاهاساختمان ییدتأ -۲

 ییاجرا یهادستگاه

 یادار یها و فضاهابردار از ساختماندستگاه بهره ییدتأ -۳

 ییاجرا یاهدستگاهمازاد 

و  یلیتحل یهاگزارش یهاطالعات و ته یآورجمع -۴

 ربطیارائه به مراجع ذ یبرا یریتیمد

 یدهایانجام بازد یبرا یکارشناس یهاگروه یلتشک -۵

 یادار یفضاها یتالزم از وضع یهاگزارش یهو ته یدانیم

 ییاجرا یهادستگاه

ر معاونت توسعه کارگروه مذکور د یرخانهدب -1 تبصره

 .باشدمیمستقر  جمهورییسر یانسان یهو سرما یریتمد

ها در خصوص ساختمان یمو اتخاذ تصم یبررس -۲ تبصره

مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و  یادار یو فضاها

. باشدمیادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور 

 ریزینامهبرو  یریتکارگروه مذکور در سازمان مد یرخانهدب

 .باشدمی استان مستقر

 یادار یفضاها و ساختمانها یکارگروه سامانده -۳ تبصره

 یهادستگاه یتاستاندار و عضو یتدر هر استان بامسئول

 .گرددیم یلفوق تشک یفبا شرح وظا ربطیذ

 -3ماده 

مدت  یمکلف است ط ییو دارا یالف( وزارت امور اقتصاد

 یلمصوبه نسبت به ورود و تکم ینا ابالغ یخماه از تار ۶

)مصوب  «ییاجرا یهادستگاهامالک »اطالعات سامانه 

(، به یکتوسعه دولت الکترون یسیونجلسه کم ینهفتم

 یو فضاها ینها، زمامالک، ساختمان ی،منظور ثبت اراض

با امکان  یی،اجرا یهادستگاهدر تصرف  یا یاردر اخت یادار

الزم توسط سازمان ی هاگزارشاخذ  یبرا بر خط یدسترس

 .یدکشور، اقدام نما ریزیبرنامهو  یریتمد

 یریتقانون مد ۵مشمول ماده  ییاجرا یهادستگاه یه( کلب

 ینابالغ ا یخماه از تار ۶مدت  یمکلفند ط یخدمات کشور

 یاسند  یامالک؛ اعم از دارا یهمصوبه اطالعات مربوط به کل

را در سامانه . ..و یملک ی،وقف ی،اجار،یتکفاقد سند مال

 .یندمذکور ثبت نما

موظفند پس  هادستگاه یامور مال یرانو مد انحسابذی( ج

مصوبه، پرداخت هر گونه  ینابالغ ا یخماه از تار ۶از گذشت 
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 یرانآب، برق، گاز، تلفن و تعم :یرنظ یربطذ هایهزینه

 یاردر اخت یو فضاهاامالک  یآنها برا یزو تجه یجار

از سامانه مذکور  یریرا منوط به اخذ کد رهگ هادستگاه

 .نمایند

به احداث،  یازدر صورت ن ییاجرا یهادستگاه -4 ماده

اجاره ساختمان، الزم است گزارش آن را به همراه  یا یدخر

فضاها و  یبه کارگروه سامانده یهیتوج یلدال

 .یندموده و مجوز الزم را اخذ نماارائه ن یادار یهاساختمان

 هااستانداریو  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه -تبصره

 یا یداحداث، خر یبودجه برا یصو تخص ینموظفند در تدو

مجوز کارگروه  یی،اجرا یهادستگاهاجاره ساختمان توسط 

را از دستگاه  یادار یهافضاها و ساختمان یسامانده

 .یندنما مطالبه ییاجرا

 ۴.حذف شد -5 ماده

موظف است  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه -6 ماده

ماه ( ۶ظرف مدت ) ،وزارت راه وشهرسازی یبا هماهنگ

 یضوابط طراح) 1۷8 یفن یهمفاد نشر ینسبت به بازنگر

مصوبه اقدام  ینآن با مفاد ا یق( و تطبیادار یهاساختمان

 .یدنما

و استانداران  یدر سطح مل ییاجرا یهادستگاه -7 ماده

و مقررات  ینقوان یتدر سطح استان مکلفند ضمن رعا

 ینبا مفاد ا یقکه در تطب یمربوطه، ساختمانها و امکانات

را به فروش رسانده، از محل  باشدمین یازمصوبه موردن

 یو اجرا تمامیمهن یهادرآمد آن نسبت به اتمام طرح

و  یزیرمعاونت برنامه. یندنمااقدام  یادار حولت یهاطرح

 یالتموظف است تسه جمهورییسر ینظارت راهبرد

 .یدبند فراهم نما ینا یاجرا یالزم را برا یقانون

در  سازییکپارچهو  یهوحدت رو یجادبه منظور ا -8 ماده

مربوطه  یهافعالیت یهکل ی،دولت یهااحداث ساختمان

در وزارت . ..و ییاجرا ی،مطالعات یزی،رامور برنامه یرنظ

 .گرددیمتمرکز م یمسکن و شهرساز

قانون برنامه پنجم ( ۵۶مشمول ماده ) یهادستگاه -تبصره

 .باشندیم یبند مستثن ینتوسعه از مفاد ا

مستقل و استانداران  یهاسازمان یوزراء، رؤسا -9ماده 

 یشورا یرخانهمصوبه بوده و دب ینا یمسئول حسن اجرا

 یهآن را به شورا ارا یارش مستمر نحوه اجراگز یادار یعال

 .نمایدیم

ضوابط اقدام مؤثر  ینکه در انجام ا یاستانداران یبرا -تبصره

قانون بودجه سال ( ۳8موضوع ماده ) %۵از محل  یند،نما

 یأتپاداش عملکرد داده خواهد شد تا صرف رفاه 1۳۹۰

 .یندکارکنان استان و دستگاه واگذارنده نما

 نژادیمحمود احمد -جمهوررییس
 

 (40مقررات ماده )

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 40) ماده اجرایی نامهآیین

 (وزیران هیئت 19/4/1390 مورخ ک44294ت/81839 شماره نامهتصویب)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک 

بنا به پیشنهاد معاونت  1۳/1۰/1۳88در جلسه مورخ 

                                                           
 یریو بکارگ یننو هاییبا توجه به فناورمتن حذف شده:  ۴

 ها،یارانه یقانون هدفمند یاجرا یرنظ یدجد یکردهایرو

جمهور و به استناد یت و سرمایه انسانی رییستوسعه مدیر

- ( قانون مدیریت خدمات کشوری۴۰( ماده )۳تبصره )

مشترک به  یموظفند فضا ییاجرا یهادستگاه. و.. یدورکار

 .یدنما بینییشکارکنان دورکار را پ یاسب برامن یزاتهمراه تجه
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 نامهتصویب( 1و با رعایت جزء)ط( بند ) -1۳8۶مصوب 

نامه آیین 1/1۰/1۳8۶مورخ  ه۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره 

( قانون مدیریت خدمات کشوری را ۴۰اجرایی ماده )

 :دفقت نمودنامو

 مشروح معانی در زیر اصطالحات نامهآیین نای در -1 ماده

 .روندمی کار به مربوط

( ۵) ماده موضوع یهادستگاه :اجرایی یهادستگاه -الف

 کشوری خدمات مدیریت قانون

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :معاونت -ب

 جمهوررییس

 =GSB) دولت الکترونیک خدمات گذرگاه -ج

Government Service Bus): که افزاری نرم سامانه 

 سازی یکپارچه برای مرکزی و امن زیرساخت عنوان به

 یهادستگاه داده هایهپایگا و افزاری نرم هایهسامان

 الکترونیکی هایپیام پردازش و مبادله طریق از اجرایی

 چارچوب در اطالعاتی، تبادالت و استعالمات به مربوط

. نمایدمی عمل مشخص امنیتی یهاسیاست و ستانداردهاا

 هایهدهندتطبیق طریق از داده هایهپایگا و سامانه اتصال

 .پذیردمی صورت( آداپتور) مناسب

 دولت الکترونیک خدمات گذرگاه استقرار محل -2 ماده

 ریاست نهاد ارتباطات و اطالعات فنآوری مرکز داده مرکز در

 خواهد دولت شبکه استفاده، مورد ارتباطی بستر و ریجمهو

 .بود

های فناوری و امنیت افزارها، نرم تجهیزات، تامین -3 ماده

 گذرگاه اندازیراه برای ارتباطی بستر تقویت و نیاز مورد

 و امنیتی و فنی پشتیبانی و دولت الکترونیک خدمات

 یهابانک بین ارتباط برقراری همچنین و آن نگهداری

 یاد سامانه با دولتی یهادستگاه افزارهاینرم و اطالعاتی

 نامهآیین این( ۵) ماده موضوع هیئت هماهنگی با شده

 ریاست نهاد ارتباطات و اطالعات فناوری مرکز توسط

 .شودمی انجام جمهوری

 و اندازیراه برای نیاز مورد انسانی نیروی -4 ماده

 ساختار قالب در معاونت وسطت شده یاد سامانه پشتیبانی

 ریاست نهاد ارتباطات و اطالعات فنآوری مرکز تشکیالتی

 .شد خواهد تأمین جمهوری

 جهت الزم اطالعاتی اقالم تعیین منظور به -5 ماده

 ناظر امنیتیی هاسیاست و کدگذاری گذاری، اشتراک

 در هماهنگی و هادستگاه سایر توسط آنها رسیدستبه

 الکترونیک خدمات گذرگاه دهی سرویس و رینگهدا ایجاد،

 آنها پیگیری و الزمهای دستوالعمل ابالغ و تدوین دولت،

 :گرددمی تشکیل زیر اعضای از مرکب هیئتی

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -الف

 .(رییس)

 .معاونت اداری تحول و نوسازی معاون -ب

 .ایران آمار مرکز رییس -ج

 .کشور امالک و اسناد ثبت سازمان یسری -د

 .کشور احوال ثبت سازمان رییس -هـ

 .اطالعات وزارت ربطذی معاون -و

 ریاست نهاد ارتباطات و اطالعات فنآوری مرکز رییس -ز

 .جمهوری

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت ربطذی معاون -ح

 .جمهوررییس

 .ایران میاسال جمهوری مرکزی بانک ربطذی معاون -ط

 .اطالعات فنآوری و ارتباطات وزارت ربطذی معاون -ی

 و اطالعات فنآوری حوزه در نظر صاحب نفر دو -ک

 .هیئت رییس تأیید و هیئت دبیر پیشنهاد به ارتباطات

 .(دبیر) معاونت الکترونیک دولت توسعه امور رییس -ل

 .شودمی مستقر معاونت در هیئت دبیرخانه -تبصره
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 از پس روز ده ظرف مکلفند اجرایی یهادستگاه -6 ماده

 را خود نظرصاحب و االختیارتام نماینده نامهآیین این ابالغ

 هماهنگی مسئول عنوان به دستگاه مقام باالترین امضای با

 .کنند معرفی هیئت دبیرخانه به

 یهابانک هایهداد موظفند اجرایی یهادستگاه -7 ماده

 دولت الکترونیک خدمات گذرگاه طریق از را خود عاتیاطال

 خواهد ابالغ شده یاد هیئت توسط که دستورالعملی طبق

 در یا و گذاشته اشتراک به اجرایی یهادستگاه سایر با شد،

 ها،داده داخلی مدیریت و مالکیت. دهند قرار آنها اختیار

 داخلی، امور انجام در دیگر یهابانک به وابستگی عدم

 امنیتی هایروش اعمال در آزادی و عملیات داخلی کنترل

 .شودمی انجام دستگاه خود توسط آن مانند و

 چارچوب در نامهآیین این( ۵) ماده موضوع هئیت -8 ماده

 اولویت با اجراییی هادستورالعمل و مقررات و قوانین

 دو از پس و زیر اطالعاتی یهابانک بین تعامل و ارتباط

 بندی،زمان برنامه تعیین با و نامهآیین این ابالغ از لسا

 اجرایی یهادستگاه اطالعاتی یهابانک سایر با ارتباط

 را مردم به الکترونیکی و اداری خدمات ارایه در مربوط

 :نمایدمی عملیاتی

 (احوال ثبت سازمان) کشور جمعیتی اطالعات پایگاه -الف

 و اسناد ثبت سازمان) ملی شناسه اطالعات پایگاه -ب

 (امالک

 (امالک و اسناد ثبت سازمان) امالک اطالعات پایگاه -ج

 (پست شرکت) کدپستی اطالعات پایگاه -د

 امور وزارت) کشور مالیاتی جامع نظام اطالعات پایگاه -هـ

 (دارایی و اقتصادی

 (بهداشت وزارت) ایرانیان سالمت پرونده اطالعات پایگاه -و

 معاونت) کشور مناقصات رسانیاطالع لیم پایگاه -ز

 (جمهوری ریاست راهبردی نظارت و ریزیبرنامه

 تامین و رفاه وزارت) شدگانبیمه اطالعات پایگاه -ح

 (اجتماعی

 (بازرگانی وزارت) امالک فروش و خرید اطالعات پایگاه -ط

 (مرکزی بانک)کشور بانکی اطالعات هایهپایگا -ی

 (ایران آمار مرکز) کشور آماری اطالعات هایهپایگا -ک

 و وظیفه نظام گذرنامه، امور اطالعات هایهپایگا -ل

 (انتظامی نیروی کشور، وزارت) رانندگی نامهگواهی

 وزارت) تحصیلی امور به مربوط اطالعات هایهپایگا -م

 (علوم وزارت و پرورش و آموزش

 کشور، وزارت) افراد جزایی سوابق طالعاتا هایهپایگا -ن

 (قضائیه قوه انتظامی، نیروی

 است مکلف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت -9 ماده

 .نماید فراهم را نیاز مورد مخابراتی و ارتباطیهای زیرساخت

 هیئت هماهنگی با است موظف ایران آمار مرکز -10 ماده

 گذرگاه به صالات ضمن نامهآیین این( ۵) ماده موضوع

 که نماید ریزیبرنامه نحوی به دولت الکترونیک خدمات

 از استفاده با نیاز مورد آماری یهاگزارش تولید امکان

 یهابانک سایر و( 8) ماده در مندرج اطالعاتی یهابانک

 طریق از اجرایی یهادستگاه توسط که نیاز مورد اطالعاتی

 .شود فراهم شوند،می گذاشته اشتراک به سامانه این

 بستر ایجاد منظور به مکلفند اجرایی یهادستگاه -11 ماده

 شماره ،مردم با مرتبط اطالعاتی هایهپایگا تمامی در الزم

 ملی شناسه همچنین. نمایند درج را افراد کدپستی و ملی

 مورخ هـ۳۹۲۷1ت/1۶1۶۹ شماره نامهتصویب موضوع

 اشخاص اطالعاتی هایهپایگا تمام در باید ،۲۹/1/1۳88

 از غیر به مشخصات، سایر از استفاده. شود لحاظ حقوقی

 در آنان مکان و افراد شناسایی برای کدپستی و ملی شماره

 و معامالتی مالیاتی، پرسنلی، امور نظیر ییهافعالیت مورد

 .باشدمین مجاز عمومی اسناد و مدارک ها،نامهگواهی صدور
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 که صورتی در مکلفند اجرایی یهادستگاه -رهتبص

 صادره هایهپروان و هانامهگواهی مدارک، قانونی، مستندات

 درج به نسبت باشند،می کدپستی و ملی شماره فاقد قبلی

 خود اطالعاتی پایگاه و اقدام هاآن در کدپستی و ملی شماره

 .نمایند روز به و ویرایش را

 پس ماه شش ظرف موظفند اجرایی یهادستگاه -12 ماده

 سازمان جمعیتی اطالعات بانک از نامهآیین این ابالغ از

 کدپستی و سجلی اطالعات تایید برای کشور احوال ثبت

 اطالعاتی بانک در شده ثبت ملی شناسه از و شهروندان

 و اسناد ثبت سازمان اطالعاتی بانک در شده یاد سازمان

 صحت و حقوقی اشخاص هویت تایید برای ورکش امالک

 مردم به خدمت ارائه جهت آنان سوی از شده ارائه کدپستی

 .کنند استفاده

 از پس ماه یک ظرف کشور احوال ثبت سازمان -تبصره

 کارت در افراد پستی کد تغییر امکان نامهآیین این ابالغ

 پایگاه طریق از جمله از و ممکن زمان حداقل در را ملی

 .نماید فراهم نترنتیای

 موظف نامهآیین این( ۵) ماده موضوع هیئت -13 ماده

 منع دستورالعمل کار، پیشرفت میزان با متناسب است

 سایر یا ملی کارت تصویر یا شناسنامه تصویر درخواست

 الکترونیک خدمات گذرگاه طریق از احصاء قابل مدارک

 ابالغ و تهیه ار مردم از اجرایی یهادستگاه توسط دولت

 .نماید

 یهابانک فهرست موظفند اجرایی یهادستگاه -14 ماده

 وظایف با مرتبط نیاز مورد یا و فعال تخصصی اطالعاتی

 دبیرخانه به نامهآیین این ابالغ از پس ماه دو ظرف را خود

 .نمایند ارسال هیئت

 به ازنی صورت در موظفند اجرایی یهادستگاه -15 ماده

 ایجاد و نامهآیین این نمودن اجرایی برای خاص اعتبارات

 در را نیاز مورد اعتبارات تخصصی، اطالعاتی یهابانک

 ریزیبرنامه معاونت و نموده بینیپیش خود سنواتی بودجه

 هادستگاه ساالنه بودجه در جمهوررییس راهبردی نظارت و

 .نماید منظور

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت -16 ماده

 تامین ایجاد برای الزم اعتبار است موظف جمهوررییس

 به را ایرانیان اطالعات پایگاه توسعه و نگهداری امنیت،

 به مربوط سیاسی بسته قالب در ملی پروژه یک عنوان

 هایهبودج در الکترونیک دولت و اطالعات فناوری توسعه

 .نماید بینیپیش سنواتی

 محترم مقام تأیید به 18/۴/1۳۹۰ تاریخ در نامهصویبت این

 .است رسیده جمهوری ریاست

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا
 

  خدمت به ورود -ششم فصلمقررات مربوط به 

 (41مقررات ماده )

 ییرااج یهادستگاهدر  یو قرارداد یمانیپ ی،دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسم

 (جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد 01/08/1392مورخ  13598/92/200)بخشنامه شماره 

 هـ۴8۷۰۲ت/1۳۰۹۴۵شماره  نامهتصویببند دو  یاجرا در

 ییسر یقانون یراداتو با توجه به ا ۲8/۷/1۳۹۲مورخ 

شماره  نامهتصویببه  یاسالم یمحترم مجلس شورا

 یرانوز یأته ۳۰/۹/1۳۹1ورخ م هـ۴8۷۰۲ت/1۷۶۴۴1



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۲۰۷

 
( ۴1( که لغو شده است و به استناد مواد )ین)طرح مهرآفر

، (۵1مواد ) یزو ن یخدمات کشور یریـتقانون مد( ۴۴و )

قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق ( ۲۲۴و )( ۵۷)

 یابالغ ینظام ادار یکلی هاسیاستدوم و سوم  یبندها

عدالت »بر  ی( مبنیال)مدظله الع یمقام معظم رهبر

و  «یمنابع انسان یدر جذب، تداوم خدمت و ارتقا یمحور

 یمنابع انسان ینشگزهای روش یو روزآمد یارهابهبود مع»

و  یستهتوانمند، متعهد و شا یانسان یرویبه منظور جذب ن

و ای یقهسلهای و نگرشها یاز تنگ نظر یزپره

درباره  یزو شفاف سا یهماهنگ ینو همچن «ایحرفهیرغ

و اقدامات مرتبط با  هافعالیتو مقررات در  ینقوان یترعا

و رفع  راییاج یهادستگاهتوسط  یموضوعات استخدام

 .شودمی ابالغ یرابهامات موجود موارد ز

آن  یفتکل یینمعاونت در تع ینا یتبا توجه به مسئول -1

 موضوع مصوبه لغو شده یاستخدام هایسهمیهبخش از 

از محل برنامه  یافته یصتخص هایسهمیه یافوق االشاره و 

آن انجام  یاستخدام یندهایاز فرآ یپنجم توسعه که بخش

 ینابالغ ا یخموظفند از تار ییاجرا یهادستگاهشده است، 

از مراحل  یکقبل از انجام هر گونه اقدام در هر  نامه،بخش

آزمون  یبرگزار ،یاستخدام یانتشار آگه یرنظ یاستخدام

 یجاعالم نتا یافته،انتشار  یاستخدامهای یاز محل آگه

 یرفتهافراد پذ یبرگزار شده، معرف یاستخدامهای آزمون

 یط یبرگزار شده برا یاستخدامهای شده از محل آزمون

 یلرا به همراه تکم یرمدارک و مستندات ز ینش،گز لمراح

 یننامه به ابخش ینا یوستو دو پ یکشماره های کاربرگ

در مورد آنها اتخاذ  ی،تا پس از بررس یندمعاونت ارسال نما

 .شود یمتصم

 یپادار بودن اعتبار در بودجه ساالنه برا ییدیهتأ -الف

و نظارت  ریزیبرنامهمعاونت  ییدمورد نظر با تأهای استخدام

 جمهوررییس یراهبرد

 ییاجرا یتهکم ییدمشخصات شغل که به تأ یینبرگ تع -ب

 .است یدهمشاغل دستگاه رس بندیطبقهطرح 

 هاینامهمنتشر شده در روز یاستخدام یآگه -ج

 یراالنتشارکث

 یبرا یتبرابر ظرف یمو ن یکشدگان  یرفتهفهرست پذ -د

 .آنها اعالم شده است یجکه نتاهایی آزمون

 ینموضوع ا یارسال مدارک درخواست یتمسئول -تبصره

هابا  یشده توسط استاندار انجامهای بند در استخدام

اعتبار از معاونت  ییدیهاست و ارسال تأ یاستاندار

بر پادار  یمبن جمهوررییس یو نظارت راهبرد ریزیبرنامه

 .است یانجام شده الزامهای بودن اعتبار استخدام

از محل  یدجد یصدور هر گونه مجوز استخدام -۲

ه ارسال قانون برنامه پنجم توسعه، منوط بهای یتظرف

 یوستو دو پ یکشماره های اطالعات الزم بر اساس کاربرگ

قانون ( ۵1شده در ماده ) یینو الزامات تع یندهافرآ یو ط

 .مذکور است

الزامات و  یتکه بدون رعا یاستخدامهای آزمون -۳

 یمربوط از جمله استخدام بدون نشر آگه یقانون یندهایفرآ

قانـون ( ۴۴ضوع ماده )مو یراالنتشارکث هاینامهدر روز

و دستورالعمل مربوط انجام شده،  یخدمات کشور یریتمد

 .فاقد اعتبار است

( یو استان ی)مل یاستخدام هایسهمیهبا توجه به لغو  -۴

 یاستگذاریس یت(، مسئولیندر مصوبه مذکور )طرح مهرآفر

ضرورت  یصو تشخ یمنابع انسان ینهدر زم ریزیبرنامهو 

 یهادستگاهبر عهده  یاستان یواحدها یخداماست یازهاین

 یاستخدام یازهاین یدبا یاستان یاست و واحدها ییاجرا

منعکس  یربطذ ییبه ستاد دستگاه اجرا یبررس یخود را برا

 .یندنما

مفاد بند دو  یتبا رعا ،هااستانداری یاستخدام یازهاین -۵

 یت برامعاون ینوزارت کشور به ا یقبخشنامه، از طر ینا

 .منعکس خواهد شد یمراحل قانون یط

معاونت  ینا یو مکاتبات انجام شده از سو یموارد اعالم -۶

 یافراد با ذکر نام برا یبر معرف یمبن ییاجرا یهادستگاهبا 
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که قبل  یبه صورت قرارداد یریبکارگ یاو  یاستخدام مورد

اق با بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطب یناز ابالغ ا

 .شودمی بخشنامه، لغو ینمذکور در ا یقانون یندفرآ

قانون برنامه پنجم توسعه ( ۵۷تبصره دو ماده ) یدر اجرا -۷

 ی،خدمات کشور یریـتقانون مد ۴۶و تبصره دو ماده 

منوط  یشیآزما یبه رسم یمانیوضع مستخدمان پ یلتبد

 یریتتوسعه مد یاز شورا یمجوز استخدام رسم یافتبه در

و نظارت  ریزیبرنامهمعاونت  ییدو تأ یانسان یهرماو س

در آزمون  یمعاونت و قبول ینو ا جمهوررییس یراهبرد

در بدو ورود به خدمات  یانسان یروین یریبکارگ. است

 .باشدمی یمانیبصورت پ یدولت

قانون برنامه پنجم ( ۵۰ماده )« هـ»بند  یدر اجرا -8

)کار مشخص( و  ینار معقرارداد ک یروین یریتوسعه، بکارگ

 یریتقانون مد( ۳۲ماده ) یلتبصره ذ یتبا رعا یساعت یا

 :شودمی انجام یرو بر اساس موارد ز یخدمـات کشور

)کار  ینقرارداد کار مع یروهایچنانچه تعداد ن -الف

 1/1/1۳۹۰تا قبل از  ییدستگاه اجرا یمشخص( و ساعت

ماده  یلبصره ذموضوع ت یاز سقف مقرر قانون یشترب یابرابر 

 یریباشد، بکارگ یخدمات کشور یریتقانون مـد( ۳۲)

صرفاً در  یقبل یروهاین یگزینیجا یا یدجد یقرارداد یروین

شده در قانون،  یینتر از سقف تع یینبه پا سیدنصورت ر

 یسازمانی هاپست %1۰تا  یدر سقف اعتبارات قانون

 .مصوب، مجاز است

)کار  یند انجام کار معقراردا یروهایچنانچه تعداد ن -ب

 یاو  1/1/1۳۹۰قبل از  ییدستگاه اجرا یمشخص( و ساعت

 یلموضوع تبصره ذ یبعد از آن کمتر از سقف مقرر قانون

 یقرارداد یروین یریقانون مذکور باشد، بکارگ( ۳۲ماده )

مصوب  یسازمانی هاپست %1۰به سقف  یدنتا رس یدجد

 .بود ممکن خواهد یاعتبارات قانون ایتو با رع

 یقرارداد یروهاین یبه جا یقرارداد یروین یریبکارگ -ج

بند مجاز  ینموارد )الف( و )ب( ا یتخارج شده، بدون رعا

 .باشدنمی

ی هاپست %1۰به نسبت  ی،قرارداد یروین یریبکارگ -د

 ییاجرا یهادستگاه یآن دسته از واحدها یمصوب، برا

مستقل دارند  حسابذی( که بودجه و یو استان ی)مل

 یتواحدها با رعا ینب یزانم ینا ییشود و جابجامی محاسبه

 ییمقام اجرا ینباالتر ییدبا تأ یسازمانی هاپستکل  1۰%

 .است یرامکان پذ ییاجرا هآن دستگا

منعقد  ی)کار مشخص( و ساعت ینقرارداد انجام کار مع -۹

 ییصرفًا در همان دستگاه اجرا یطشده با افراد واجد شرا

 یانم یروهان ینو انتقال ا ییمعتبر است و جابجا

گونه افراد  ینا یریبکارگ. یستمجاز ن ییاجرا یهادستگاه

 ینضوابط ا یتتنها با رعا یگرد ییاجرا یهادستگاهدر 

 .بخشنامه ممکن است

موضوع  1۳۹۲بودجه سال  ییضوابط اجرا( 1۳بند ) -1۰

 ۶/۵/1۳۹۲ورخ م هـ۴۹۴۰۳ت/1۰1۹۵۹مصوبه شماره 

سقف مشخص شده در تبصره  یتبا رعا یرانمحترم وز یأته

و مواد  یخدمات کشور یریتقانون مـد( ۳۲ماده ) یلذ

 .شودمی قانون برنامه پنجم توسعه انجام( ۵۷و )( ۵1)

مکلفند اطالعات افراد واجد  ییاجرا یهادستگاه -11

به کار گرفته  یقانون یرا که بر اساس مجوزها(8بند ) یطشرا

سامانه کارمند  یقاز طر حسابذی ییدشده اند، پس از تأ

از  یصدور شناسه قرارداد ینهتا زم یندمنعکس نما یرانا

 .مذکور فراهم شود یکیسامانه الکترون یقطر

آزاد یعسکر محمود
 

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

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 24/08/1400مورخ  44866شنامه شماره )بخ



 اجرایی کشوری هادستگاهبه همه 

با توجه به لزوم بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در 

ی اجرایی که به طور مستقیم توسط دستگاه هادستگاه

ی پیمانکاری هاشرکتذیربط بکارگیری شده و یا توسط 

انسانی در قالب نیروهای شرکتی در  تامین نیروی

کنند، مقتضی است تمامی ی اجرایی فعالیت میهادستگاه

ی اجرایی )اعم از مشمول و غیرمشمول قانون هادستگاه

نیروهای »مدیریت خدمات کشوری( اطالعات 

نیروهای »، «التدریسنیروهای حق»، «وقتپاره/ساعتی

شده در قالب نیروهای شرکتی بکارگیری »، «امریه

نیروهای مشمول طرح »، «ی تامین نیروی انسانیهاشرکت

و « ی مربوط به طرح عمرانیهافعالیتعمرانی شاغل در 

ی جاری هافعالیتنیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در »

را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، در « دستگاه اجرایی

پایگاه اطالعاتی مربوط این نیروها به آدرس 

http://aro.gov.ir در بخش خدمات الکترونیکی، در( ،

پاره /ثبت و بروزآوری اطالعات نیروهای ساعتی»قسمت 

«( التدریس، امریه، شرکتی و طرحیوقت، قراردادی حق

 .ثبت و بروزرسانی نمایند

رغم تکلیف قانونی مقرر سازد، علیهمچنین خاطر نشان می

سال جاری و بند قانون بودجه « ۲۰»تبصره « الف»در بند 

های ( ضوابط اجرایی این قانون و نیز پیگیری۴( ماده )۲)

این سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، اطالعات 

ی اجرایی در زیرسامانه پاکنا هادستگاهکارکنان برخی از 

لذا مقتضی است کلیه . ثبت و بروزآوری نشده است

سمی، پیمانی، ی اجرایی، اطالعات کارکنان رهادستگاه

قرارداد کار معین )مشخص(، کارگری و کارکنان حوزه 

سالمت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و 

پیراپزشکان و سایر کارکنان خود را تا پایان مهلت زمانی یاد 

شده در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت و 

مه شماره الزم به ذکر است در بخشنا. بروزآوری نمایند

معاون اول محترم  ۳۰/۰۶/1۴۰۰مورخ  ۶8۹۳۹

جمهور نیز، موضوع یاد شده مورد تاکید قرار گرفته رییس

 .است

بدیهی است، مسئولیت ثبت و بروزآوری به موقع و صحت 

اطالعات ثبت شده و همچنین پیامدهای ناشی از عدم ثبت 

اهد و بروزرسانی اطالعات مذکور بر عهده دستگاه اجرایی خو

 .بود

جمهور و رییس سازمان اداری معاون رییس -میثم لطیفی

 و استخدامی کشور

 

 (42مقررات ماده )

 سالمت سنجش :موضوع کشوری خدمات مدیریت قانون( 42) ماده( ز) بند اجرایی نامهآیین

 استخدام داوطلبان روانی و جسمانی

 (رانوزی هیأت 23/4/89 مورخ 88384/44178 شماره نامهتصویب)

 کترونیکال دولت و اجتماعی امور میسیونک عضو وزیران

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا

 مدیریت قانون( ۴۲) ماده( ز) بند استناد به و جمهوررییس

 بند( ط) جزء رعایت با و -1۳8۶ مصوب- شوریک خدمات

 مورخ هـ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵ شماره نامهتصویب 1

 یاد قانون( ۴۲) ماده( ز) بند اجرایی نامهآیین 1/1۰/1۳8۶

 :نمودند زیرموافقت شرح به را شده
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 و جسمانی سالمت موظفند اجرایی یهادستگاه -1 ماده

 مورد پست در استخدام برای را استخدام داوطلبان روانی

 .دهند قرار سنجش مورد نظر

 مواد به داعتیا دارای صرفاً  که داوطلبانی استخدام -2 ماده

 .است ممنوع باشندمی دخانیات و الکل مخدر،

 توانایی و صالحیت توانندمی اجرایی یهادستگاه -3 ماده

 طریق از شوندمی استخدام آن برای که داوطلبانی کار انجام

 احراز پزشکی معاینات و تخصصی مصاحبه علمی، آزمون

 .نمایند

 داوطلبان اضاعتر و مشکل بروز صورت در -4 ماده

 روانی و جسمی توانایی به رسیدگی نهایی مرجع استخدام،

 استان پزشکی علوم دانشگاه پرشکی شورای کار، انجام

 .باشدمی مربوط

 به آنکه شرط به معلوالن و جانبازان استخدام -5 ماده

 بهزیستی سازمان و ایثارگران امور و شهید بنیاد تشخیص

 مأموریت از مانع علولیتم و جانبازی ،(مورد حسب) کشور

 .است بالمانع ناشد آنها کاری

 محترم مقام تأیید به ۲۳/۴/1۳8۹ تاریخ در نامه تصمیم این

 .است رسیده جمهوری ریاست

جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

 

 (22/2/1371قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام )مصوب 

ثابت و  یا یخدام رسمدر مورد داوطلبان است -واحده ماده

 یهاشرکتها و مؤسسات و مشابه در وزارتخانه ینعناو

 یهاشرکتپوشش آنها، تحت یهاشرکتو  هابانک ی،دولت

که  یدولت یهاشرکتو مؤسسات و  یهاو شهردار یمهب

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و 

از  یحوکه به ن یشده و مؤسسات صادرهمو یمل یهاشرکت

انقالب  ینهادها کنند،یبودجه و کمک دولت استفاده م

سن تحت پوشش آنها، شرط حداکثر یهاشرکتو  یاسالم

مربوط  یورود به خدمت و استخدام که در مقررات استخدام

 :یابدیم یشافزا یرموارد ز یتشده با رعا بینییشپ

باطل به  یهنبرد حق عل یهاکه در جبهه یداوطلبان -الف

مدت حضور در  یزاناند به مر داوطلبانه خدمت نمودهطو

استراحت  یاشدن و  یبسترمدت زمان ینجبهه و همچن

 یهادر جبهه یترزمندگان داوطلب در اثر مجروح یپزشک

 .باطل یهنبرد حق عل

به اسارت دشمن  یلیکه در طول جنگ تحم یداوطلبان -ب

مدت  نیزااند به مضد انقالب درآمده یگروهها یاو  یبعث

 .اسارت و حضور در جبهه

افراد خانواده شهداء، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها  -ج

پنج  یزانهمسر، فرزندان، پدر و مادر، و برادر و خواهر( تا م)

 .سال

قانون استخدام  ۳و مقامات موضوع ماده  جمهوررییس -د

نگهبان،  یشورا یاعضاو همطرازان آنها ) یکشور

، جمهوررییس معاونینی،اسالم یس شورامجل یندگاننما

 یوانمحاسبات، دادستان و مستشاران د یواند یسرئ

اند منصوب و انتخاب شده ۵۷.11.۲۲محاسبات( که بعد از 

 .مزبور یسمتها یتصدبه مدت

و تمام وقت در  یرسم یرکه به صورت غ یداوطلبان -هـ

به  1۳۵۷.11.۲۲ یخقانون از تار ینموضوع ا یهادستگاه

 یرسم یرمدت خدمت غ یزانماند بهخدمت اشتغال داشته

 .آنها

 یفوق بر اساس گواه یاحراز موارد مذکور در بندها -تبصره

و مسئول  یصالحذ یهادستگاهمراجع و  یصادره از سو

 .خواهد بود
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تبصره در جلسه  یکفوق مشتمل بر ماده واحده و  قانون

 یکماه  یبهشتردو دوم ا یستشنبه مورخ بروز سه یعلن

 یبتصو یاسالم یشورامجلس یکو هفتاد و  یصدهزار و س

 یدهنگهبان رس یشورا ییدبه تأ 1۳۷1.۲.۳1 یخو در تار

 .است

یکروب یمهد -یاسالم یمجلس شورا رئیس

 

 

 

 یپلمد یلیافراد با مدرک تحص یریبکارگ

 (یرانوز یأته 19/11/1389هـ مورخ 46098م/ت/89-34385)مصوبه 

 یشنهادبنا به پ ۲۶/1۰/1۳8۹در جلسه مورخ  یرانزو هیأت

و به  جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد

خدمات  یریت( قانون مد۴۲( ماده )۵استناد تبصره )

 :نمود یبتصو -1۳8۶مصوب - یکشور

در مشاغل  یپلمد یلیافراد با مدرک تحص یریبه کارگ -الف

 :مجاز است یرز

 یدارسرا -1

 باننگه -۲

 مأمور گارد انتظامات -۳

 یماهواپ یسینتکن -۴

 آتش نشان -۵

 کارآموز حرفه و فن -۶

 نجات یمتصدّ -۷

 یامور دفتر یمتصدّ -8

 مسئول ابالغ و اجرا -۹

 یاتیامور مال یمتصد -1۰

 یریو بارگ یهتخل یمتصد -11

 یکمک کارشناس خدمات فرودگاه -1۲

 یستز یطمح ییمأمور اجرا -1۳

 یدامپزشک یسینتکن -1۴

 یاربه -1۵

 یارکمک به -1۶

 یمسئول امور ارتوپد -1۷

 ینمعلول یارمدد -18

 بهورز -1۹

 یحمأمور سالن تشر -۲۰

 یتیو ترب ینیمراقب اقدامات تأم -۲1

 یلدارتحو -۲۲

 راننده مقامات -۲۳

 یسنو ینماش -۲۴

 نامهتصویب ینافراد موضوع ا یریحداقل سن به کارگ -ب

 .شدبامیسال تمام  یجدهه

افراد در مشاغل بند )الف(  یریمناطق و موارد به کارگ -ج

مدت مشخص  یدبا ق ییدستگاه اجرا یشنهادحسب مورد با پ

 یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد ییدبه تأ

 .یدخواهد رس جمهورییسر
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 نامهتصویب ینا یکه در اجرا یشغل و انتقال افراد ییرتغ -د

مناطق  یی،اجرا یهادستگاه یرابه س شوندیبه کار گرفته م

 .باشدمیممنوع  یگرمشاغل د یا

جمهورییسمعاون اول ر -یمیرح محمدرضا

 

 

 

 

 (44مقررات ماده )

 (1400اجرایی )تنقیح شده و ابالغی  یهادستگاهدستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی 

 استخدامی کشور( سازمان اداری و 10/05/1400مورخ  24510)بخشنامه شماره 

اجرایی مشمول قانون مدیریت  یهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 خدمات کشوری

با عنایت به مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

مورخ  11۷۲۶۶۰شماره های بخشنامهابالغی طی 

 18۴۲۷و  ۲۷/۰۷/1۳۹۹مورخ  ۳۶۹۴88، ۲۶/۰۲/1۳۹۶

اط با اصالحات مربوط در ارتب ۰8/۰۴/1۴۰۰مورخ 

ورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی دستبه

های اجرایی )موضوع برای استخدام افراد در دستگاه

و ( 1۹/۰۷/1۳۹۳مورخ  ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷بخشنامه شماره 

همچنین آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت 

ی امتحان دستورالعمل نحوه برگزار»اداری، به پیوست 

های عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه

فوق تنظیم گردیده و های بخشنامهکه با تجمیع « اجرایی

مبنای  الذکرفوقهای بخشنامهبعد از این به عنوان جایگزین 

عمل در برگزاری امتحانات استخدامی خواهد بود جهت 

 .گرددمی اجرا، ابالغ

 تتعاریف واختصارا -1ماده 

 سازمان اداری و استخدامی کشور :سازمان -

سامانه الکترونیکی امتحانات و مسابقات  :سامانه امتحانات -

 .استخدامی

اجازه استخدام در دستگاه اجرایی که بر  :مجوز استخدامی -

ی هاپستو الزامات قانونی، در سقف  هاسیاستاساس 

سازمانی مصوب بالتصدی و اعتبارات مصوب، در زمان 

 .گرددخص از طریق سازمان اعالم میمش

آگهی مربوط به تمام یا بخشی از  :آگهی استخدامی -

رسانی اجرایی برای اطالع یهادستگاهمجوزهای استخدامی 

جهت ثبت نام داوطلبان واجد شرایط است که با رعایت 

بندی و طرح طبقه»قوانین و مقررات مربوط از جمله 

تشکیالت تفصیلی »و « ن دولتارزشیابی مشاغل مستخدمی

 .شودتنظیم می« مصوب دستگاه اجرایی

ها و معلومات سنجش توانمندی :حیطه عمومی امتحان -

عمومی، هوش و  عمومی داوطلبان استخدام، شامل دانش

استعداد یادگیری، توانمندی ذهنی و روانشناختی و اطالعات 

 .ودشتبی برگزار میکه به صورت کو معلومات پایه است 
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سنجش دانش و معلومات  :حیطه تخصصی امتحان -

ه برای تصدی شغل کتخصصی داوطلبان استخدام است 

 .شودتبی برگزار میکمورد نظر به صورت 

عمومی و  هایحیطهسنجش  :امتحان مشترک فراگیر -

تخصصی است که بر اساس شغل در فواصل زمانی مشخص، 

ری، با تجمیع از طریق امتحان به صورت متمرکز و سراس

های استخدامی مورد تایید سازمان در هر دوره، توسط آگهی

 .گرددسازمان برگزار می

دفترچه راهنمای ثبت نام  :دفترچه امتحان مشترک -

داوطلبان در امتحان مشترک فراگیر و یا خاص است که به 

 .یابدصورت عمومی توسط موسسه مجری انتشار می

عمومی و  هایطهحیشامل  :امتحان مشترک خاص -

تخصصی امتحان برای برخی از مشاغل عمومی نظیر 

ه به صورت متمرکز در کحراست، گزینش و حقوقی است 

سطح کشور توسط موسسه مجری و با راهبری و نظارت 

 .گرددسازمان برگزار می

نمره ( ۵۰کسب حداقل پنجاه درصد )% :حد نصاب -

برای ( %۴۰مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد )

برای حیطه تخصصی ( %۶۰حیطه عمومی و شصت درصد )

 اجرایی یهادستگاهشهرستان در هر یک از  -در هر شغل

 .باشدمی

موسسات تایید صالحیت شده دولتی  :موسسه مجری -

)نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت 

ن به عنوان (، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازما...دولتی و

 .گردندمسئول اجرای امتحان مشترک تعیین می

سنجش حضوری شایستگی داوطلبان  :مصاحبه استخدامی -

های شخصیتی نظیر استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی

. باشدمی. ..مهارت ارتباطی، عالئق، استعداد یادگیری و

نحوه اجرای فرایندهای مرحله مصاحبه  نامهشیوه

 .گرددوسط سازمان تدوین و ابالغ میاستخدامی، ت

موسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که  :مراکز ارزیابی -

بر اساس دستور العمل اعتبار سنجی، صالحیت آنها توسط 

 .باشندسازمان تائید و مسئول اجرای مصاحبه استخدامی می

اجرایی، بر اساس  یهادستگاهاستخدام در  -2ماده 

توسط سازمان و از میان داوطلبان واجد مجوزهای صادره 

شرایط که نمرات الزم را در امتحان مشترک و مصاحبه 

استخدامی بر اساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده 

عقیدتی واجد شرایط  -باشند و از نظر گزینش اخالقی

 .تشخیص داده شوند، با تایید سازمان صورت خواهد گرفت

رایی مکلفند نسبت به تدوین برنامه اج یهادستگاه -3ماده 

نیروی انسانی اقدام نموده و نیازهای استخدامی خود را بر 

اساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه استخدامی از 

 .سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند

اجرایی موظفند، درخواست مجوزهای  یهادستگاه -4ماده 

خود را با رعایت موارد ذیل به سازمان ارسال  استخدامی

سازمان نیز پس از بررسی، نسبت به تایید یا عدم . نمایند

گاه اجرایی دستبهتایید مجوز درخواستی اقدام و نتیجه را 

 .نمایدمی اعالم

 تبیین ضرورت نیازهای استخدامی -

پیشنهادی در بودجه های تأمین اعتبار الزم برای استخدام -

 اتیسنو

( ۳1و )( ۲۹وجود ساختار سازمانی مصوب در اجرای مواد ) -

 قانون مدیریت خدمات کشوری

قانونی مصوب در ی هاسیاسترعایت الزامات، احکام و  -

خصوص اصالح ساختار و ترکیب نیروی انسانی و کاهش 

 نیروی انسانی در امور تصدی و غیرحاکمیتی

جذب  دستگاه اجرایی موظف است به منظور -5ماده 

نیروی انسانی از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، متن 

آگهی استخدام پیشنهادی را )مطابق نمونه پیوست( برای 

 .تایید و اخذ مجوز نشر به سازمان ارسال نماید



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲1۴

تواند در صورتی که در قوانین و دستگاه اجرایی می -تبصره

مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه بر شرایط 

قانون مدیریت خدمات کشوری داشته ( ۴۲ر ماده )مندرج د

 .باشد، آن را در زمان تنظیم آگهی استخدام منظور نماید

مجوز انتشار آگهی استخدام پس از بررسی و تطبیق  -۶ماده 

برگ تعیین »، «پیش نویس آگهی استخدام پیشنهادی»

تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه »و « مشخصات شغل

ط به مشاغل آگهی استخدام با ضوابط جاری، مربو« کشور

در صورت تایید آگهی . توسط سازمان صادر خواهد شد

استخدام پیشنهادی از سوی سازمان، امکان انتشار آن در 

 .اولین امتحان مشترک فراهم خواهد شد

دستگاه اجرایی موظف است برای استخدام از محل  -7ماده 

می تایید شده توسط از آگهی استخداای مجوز صادره، نسخه

روز قبل از زمان برگزاری امتحان  ۴۵سازمان را حداقل 

مشترک به موسسه مجری جهت درج در دفترچه امتحان 

 .مشترک و انتشار عمومی ارسال نماید

امتحان استخدام )عمومی و تخصصی( برای  -8ماده 

اجرایی که دارای مجوز استخدامی و مجوز  یهادستگاه

باشند، به صورت امتحان مشترک ی استخدام میانتشار آگه

های بهار و پاییز( فراگیر حداکثر دو بار در سال )در فصل

 .شودتوسط سازمان برگزار می

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و  -9ماده 

شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت شرایط اعالم

و گزینش بر عهده ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه 

داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و 

عمد اطالعات  اشتباه یا بهاستخدام محرز شود، داوطلب به 

خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه امتحان 

باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده مشترک فراگیر 

م مزبور لغو و بالاثر و در صورت صدور حکم استخدامی، حک

 .شودمی

عمومی امتحان  هایحیطهسواالت مربوط به  -10ماده 

 بندیطبقهمشترک توسط سازمان و با رعایت مقررات اسناد 

تواند تهیه سواالت عمومی و می سازمان. شودشده تهیه می

 .تخصصی را به موسسه مجری تفویض نماید

 :شودیر تعیین میمواد امتحان عمومی به شرح ز -11ماده 

 معارف اسالمی -1

 زبان و ادبیات فارسی -۲

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -۳

 ریاضی و آمار مقدماتی -۴

 زبان انگلیسی عمومی -۵

 های ذهنیهوش و توانمندی -۶

 فناوری اطالعات -۷

و  1۰۰تعداد سواالت امتحان عمومی حداقل -1تبصره 

ای ه به صورت چهار گزینهکد بود سوال خواه1۵۰حداکثر 

 .و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد

سواالت معارف اسالمی مربوط به پیروان سایر  -۲تبصره 

مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران )حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی( مطابق تعالیم 

 .د شدو احکام فقهی آنان طراحی خواه

های دینی مصرح در قانون اساسی اقلیت -۳تبصره 

جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف 

اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این 

داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سواالت محاسبه 

 .خواهد شد

اوری های پایه و عمومی فنبه منظور احراز مهارت -۴تبصره 

اطالعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل 

( ۴۲تخصصی، کارشناسی و باالتر )موضوع تبصره دو ماده )

قانون مدیریت خدمات کشوری( داوطلبان استخدام موظفند 

حداکثر یک ماه پس از اعالم تایید گزینش، مدارک مربوط 
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( صادره از مراکز و ICDLهفت گانه )های به کسب مهارت

 .سات تایید صالحیت شده توسط سازمان را ارائه نمایندموس

تخصصی در امتحان مشترک  هایحیطهسواالت  -12ماده 

ای با با توجه به شغل مورد نظر و به صورت چهار گزینه

و حداکثر  ۵۰احتساب یک سوم نمره منفی به تعداد حداقل

 .سوال خواهد بود 1۰۰

توانند نسبت به انجام میاجرایی  یهادستگاه -13ماده 

مصاحبه استخدامی از پذیرفته شدگان امتحان مشترک 

شرط الزم برای انتخاب افراد جهت انجام . اقدام نمایند

و انتخاب  باشدمیمصاحبه استخدامی، کسب حد نصاب 

افراد بر اساس مجموع نمره فضلی آنان )با وزن چهل درصد 

برای ( %۶۰برای حیطه عمومی و شصت درصد )( ۴۰%)

برابر ظرفیت پذیرش در ( ۳حیطه تخصصی( به تعداد سه )

)اصالحی به . پذیردهر شغل و محل مورد تقاضا صورت می

 (۶/۹/1۴۰۰مورخ  ۴۷8۵۷موجب بخشنامه شماره 

در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در  -1تبصره 

مشاغل و محل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، 

اجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط همه افراد و

 .معرفی خواهند شد

شدگان را برای موسسه مجری فهرست پذیرفته -۲تبصره 

مصاحبه استخدامی از طریق سامانه امتحانات اعالم 

اجرایی  یهادستگاهسامانه مذکور امکان دسترسی . نمایدمی

فراهم  و افراد پذیرفته شده را به نتایج امتحان مشترک

 .خواهد نمود

استخدامی  هایمصاحبهتواند دستگاه اجرایی می -۳تبصره 

 .خود را به مراکز ارزیابی واگذار نماید

در صورت درخواست دستگاه اجرایی و موافقت  -۴تبصره 

سازمان، معرفی افراد برای مصاحبه استخدامی تا پنج برابر 

نام به  ظرفیت استخدامی، مشروط بر اینکه در زمان ثبت

)الحاقی . پذیر خواهد بودگردد، امکان رسانیاطالعداوطلبان 

 (۶/۹/1۴۰۰مورخ  ۴۷8۵۷به موجب بخشنامه شماره 

دستگاه اجرایی موظف است پس از برگزاری  -14ماده 

مصاحبه استخدامی، نسبت به معرفی افراد اصلی به گزینش 

( %۷۰بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن هفتاد درصد )

های تعیین شده برای امتحان مشترک )با در نظر گرفتن وزن

و سی ( 1۳عمومی و تخصصی در ماده  هایحیطهبرای 

برای مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ( %۳۰درصد )

در صورت عدم تایید افراد . ظرفیت پذیرش اقدام نماید

معرفی شده در فرایند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب نمره 

 .فضلی به گزینش معرفی خواهند شد

در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای  -1تبصره 

معرفی افراد دارای حد نصاب به گزینش، بر اساس مجموع 

برای حیطه ( %۴۰نمره فضلی آنان )با وزن چهل درصد )

برای حیطه تخصصی( برابر ( %۶۰عمومی و شصت درصد )

 .دگردتعداد ظرفیت پذیرش اقدام می

در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه  -۲تبصره 

داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به 

گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در 

 .آزمون کتبی مشترک باالتر باشد

دستگاه اجرایی در مرحله مصاحبه استخدامی  -۳تبصره 

به استخدامی با تمامی مکلف است نسبت به انجام مصاح

داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در 

 .سامانه امتحانات اقدام نماید

دستگاه اجرایی موظف است با در نظر گرفتن  -15ماده 

قانونی )ایثارگران و معلولین(، حداکثر ظرف  هایسهمیه

روز پس از تایید فهرست پذیرفته شدگان ( 1۵مدت پانزده )

اصلی توسط سازمان، مشخصات افراد مذکور را برای ادامه 

 .مراحل جذب و استخدام به گزینش اعالم نماید

اجرایی موظفند  یهادستگاهگزینش  هایهسته -16ماده 

قانون گزینش نسبت به اعالم نظر در ( 1۶با رعایت ماده )

 .دخصوص فرد یا افراد معرفی شده در موعد مقرر اقدام نماین



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲1۶

ه پس از اعالم نظر گزینش، نیروی کدر صورتی  -17ماده 

انسانی مورد نیاز از بین داوطلبانی که در مصاحبه استخدامی 

تواند از اند تامین نگردد، دستگاه اجرایی میپذیرفته شده

سایر داوطلبان همان شغل و محل مورد تقاضا که در امتحان 

ترتیب نمره  مشترک حد نصاب الزم را کسب نموده اند، به

فضلی برای انجام سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل 

 .آورد

دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر  -18ماده 

شدگان نهایی به پذیرفته رسانیاطالعگزینش، نسبت به 

شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت اقدام نماید و پذیرفته

جذب و  ماه پس از اعالم دستگاه جهت ادامه مراحل کی

عدم . گاه اجرایی مربوط مراجعه نماینددستبهاستخدام 

مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در 

 .باشددستگاه اجرایی می

دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت  -19ماده 

ماه پس از اعالم نظر گزینش و انجام سایر تشریفات ( ۳سه )

ت شماره مستخدم برای افراد استخدامی، نسبت به درخواس

. پذیرفته شده نهایی از طریق سامانه کارمندایران اقدام نماید

ماه پس از اخذ شماره ( 1همچنین حداکثر ظرف یک )

مستخدم، نسبت به صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قراداد 

 .پیمانی آنان اقدام نماید

در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته  -1تبصره 

دگان نهایی ظرف مهلت مقرر، قبل از صدور حکم ش

کارگزینی و یا خروج از خدمت آنان تا شش ماه پس از صدور 

تواند با رعایت مفاد این حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می

دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب 

. نمره فضلی در همان شغل و محل مورد تقاضا اقدام نماید
 (۶/۹/1۴۰۰مورخ  ۴۷8۵۷حی به موجب بخشنامه شماره )اصال

صدور شماره مستخدم صرفًا برای آن گروه از  -۲تبصره 

پذیرفته شدگان نهایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل 

 .اند، امکان پذیر استجذب گردیده

تواند از طریق فراخوان عمومی در سازمان می -20ماده 

متحان مشترک خاص مشاغل خاص نسبت به برگزاری ا

 .توسط موسسه مجری اقدام نماید

تشخیص و تایید مشاغل خاص با سازمان خواهد  -تبصره

 .بود

سازمان یا موسسه مجری موظف است سامانه  -21ماده 

ماه از تاریخ ابالغ ( ۳امتحانات را حداکثر ظرف مدت سه )

این سامانه امکان انجام . این دستورالعمل ایجاد نماید

زیر را در خصوص امتحانات مشترک فراهم  فرایندهای

 .آوردمی

 .عمومی به داوطلبان استخدام رسانیاطالع -

 ...امکان ثبت نام داوطلبان، صدور کارت، اعالم نتایج و -

اعالم فهرست پذیرفته شدگان در هر یک از مراحل  -

 .استخدام

توانند داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می -22ماده 

شغل محل مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک  عالوه بر

شغل محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همان دستگاه 

توانند پس از اجرایی می یهادستگاه. اجرائی انتخاب نمایند

اعالم نتیجه نهایی هر آزمون در بازه زمانی برگزاری آزمون 

م نتیجه، ماه پس از اعال( ۶بعدی تا حداکثر به مدت شش)

با هماهنگی سازمان و موسسه مجری در هر یک از شغل 

هایی که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر محل

از نیاز دستگاه باشند، از میان داوطلبان همان آزمون با در 

نظر گرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین 

ای ثبت های مندرج در دفترچه راهنمشده در شغل محل

نام همان آزمون برای دستگاه مورد نظر )اعم از سهمیه، 

(، به ترتیب نمرات فضلی در ...جنسیت، شرایط احراز و

ها جهت انجام مرحله آزمون کتبی، نسبت به دعوت از آن

 .سایر مراحل استخدامی اقدام نماید

مالک عمل در خصوص محاسبه تاریخ فراغت از  -23ماده 

دوره ضرورت و یا معافیت دائم سه تحصیل، اتمام خدمت 
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ماه پس از آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و 

برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک 

مورخ  ۴۷8۵۷)اصالحی به موجب بخشنامه شماره . باشدمیفراگیر 

۶/۹/1۴۰۰) 

قانون مدیریت ( ۴۴با توجه به قانون اصالح ماده ) -24ماده 

مبنی بر ایجاد اولویت ( 1۳۹۹خدمات کشوری )مصوب سال 

برای داوطلبان بومی شهرستانی )به استثنای شهرستان 

مراکز استان ها( در امتحانات های تهران و شهرستان

 :مشترک فراگیر

 "متولد"گردد که می داوطلبی بومی شهرستانی تلقی -الف

ان در همان شهرست "ساکن با سابقه ده سال سکونت"یا 

 گردد؛بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می. باشد

شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با  -1

 .شهرستان مورد تقاضا یکی باشد

ی هاسالبا توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در  :تبصره

مختلف، در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص 

اداره کل ثبت احوال شهرستان محل تولد، مالک عمل نظر 

 .استان مربوطه خواهد بود

استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید  -۲

ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی 

)بر اساس فرم پیوست( ممهور به مهر نیروی انتظامی 

)پاسگاه یا کالنتری محل( در شهرستان مورد تقاضا خواهد 

 .بود

داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی،  :صره تب

رستان در شهرستان محل مورد تقاضا با یراهنمایی یا دب

تواند به تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می

عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط 

ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد 

 .شهرستان محل مورد تقاضا مالک محاسبه قرار گیرددر 

مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات  -۳

 .باشدمیکشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون 

داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر  -ب

اولویت بومی به این شرح . باشندمی بومی دارای اولویت

نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی » :د شداعمال خواه

برای حیطه ( %۴۰در آزمون کتبی)مجموع وزن چهل درصد )

برای حیطه تخصصی( با ( %۶۰عمومی و شصت درصد )

محاسبه و مالک عمل قرار ( ۴/1« )یک و چهار دهم»ضریب 

 «.گیردمی

تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق  -25ماده 

به ( %1۰۰توسعه یافته تا صد درصد ) محروم و کمتر

نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید 

 .است پذیرسازمان امکان

مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی  -26ماده 

اعالم شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و 

 همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک و

 .باشدمیاستخدام مجاز ن

افراد دارای مدارک تحصیلی باالتر از مقاطع  -تبصره

بایست مدرک شده، برای شرکت در آزمون میتحصیلی اعالم

در این . مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند

حالت مقطع تحصیلی باالتر لحاظ نگردیده و صدور حکم 

شدگان بر اساس ذیرفتهکارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پ

 .مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد بود

ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود  -27ماده 

 .باشندمی

سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب  -28ماده 

 .است( %۳حدنصاب، سه درصد )

ای تنظیم شود استخدامی باید به گونههای آگهی -29ماده 

رد مرتبط با وظایف و آگاهی داوطلبان استخدام از که موا

جمله شرایط و فرایندهای مختلف استخدام، در آن لحاظ 

 .گردد
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این دستورالعمل بر اساس مصوبات شورای توسعه  -30ماده 

شماره های بخشنامهمدیریت و سرمایه انسانی ابالغی طی 

 11۷۲۶۶۰، شماره 1۹/۰۷/1۳۹۳مورخ  ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰

 ۰8/۰۴/1۴۰۰مورخ  18۴۲۷و شماره  1۳۹۶ /۲۶/۰۲مورخ 

 .گرددمی الذکرفوقهای بخشنامهتهیه گردیده و جایگزین 

 جمشید انصاری

فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در 

 اجرایی یهادستگاهامتحانات فراگیر استخدامی 

 از ………………کد ملی . ......................فرزند. ...................اینجانب

 محل شهرستان که دارم تقاضا محل معتمدین و مطلعین

 .نمایند گواهی را اینجانب سکونت مدت و فعلی سکونت

 با تشکر

 امضا و اثر انگشت

نماییم که نامبرده می اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهی

 ساکن …………… شهرستان ……باال در حال حاضر در بخش 

 شهرستان این در که است ماه …… سال …… مدت و است

 .استداشته سکونت

 مراتب صحت. ……………… ملی کد به. …………………اینجانب 

 انگشت اثر و امضا. نمایممی گواهی را فوق

 مراتب صحت. ……………… ملی کد به. …………………اینجانب 

 امضا و اثر انگشت. منمایمی گواهی را فوق

 مراتب صحت. ……………… ملی کد به. …………………اینجانب 

 انگشت اثر و امضا. نمایممی گواهی را فوق

این قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( 

 .تکمیل گردد

 .باشدمی ……………………………موارد فوق مورد تایید این 

 امضا -محل مهر

 پاسگاه یا کالنتری محل

 :تذکرات مهم 

تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی  -1

تفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن که متقاضی اس

 .باشند، الزامی استبا سابقه حداقل ده سال سکونت می

داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در  -۲

مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد 

تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان 

توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی فاً میمربوطه صر

مند از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره

گردند و تکمیل این فرم برای احراز ساکن بودن فعلی آنان 

 .باشدمیدر شهرستان مورد نظر الزامی 

چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقلده سال سکونت  -۳

مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از خود در شهرستان 

تواند از یک شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، می

 .نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند

مندی داوطلبان متقاضی این فرم صرفاً جهت بهره -۴

استفاده از اولویت بومی شهرستانی )به جز شهرستان تهران 

های استخدامی امتحانات مونها( در آزو مراکز استان

 .باشدمیاجرایی کشور  یهادستگاهمشترک فراگیر 

 

 نمونه آگهی استخدام پیمانی در دستگاه اجرایی



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۲1۹

 

 
 

 یاستخدام یهادر آزمون یداوطلبان بوم یبرا یتاولو یجاددستورالعمل ا

 ر(کشو یو استخدام یسازمان ادار 27/7/1399مورخ  369488)بخشنامه شماره 

در جلسه مورخ  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد شورای

 یو استخدام یسازمان ادار یشنهادبنا به پ 1۳۹۹/۰۷/۲1

 یریت( قانون مد۴۴کشور و به استناد قانون اصالح ماده )

مجلس  1۳۹۹/۰۶/1۶)مصوب مورخ  یخدمات کشور

 یدوطلبان بوم یبرا یتاولو یجاد( با ایاسالم یشورا

تهران و مراکز استان ها( در  نایاستش)به ها شهرستان

کشور به شرح  ییاجرای هادستگاه یرامتحانات مشترک فراگ

 :موافقت نمود یلذ

مورد اشاره  یشهرستان یبا توجه به داوطلبان بوم -1 ماده

ساکن با  یامتولد  یددر ماده قانون فوق الذکر،که داوطلب با

بودن  یبوم سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد،

 :گرددمی احراز یلذ یقافراد از طر

شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با  1-1

 .باشد یکیمورد تقاضا  یتانشهر

مختلف، ی هاسالدر  یبا توجه به تقصسمات کشور :تذکر

ابهام در خصوص شهرستان محل  یادر صورت اختالف 

ربوطه خواهد تولد،مالک عمل نظر اداره ثبت احوال استان م

 .بود

 ییدسکونت بموجب تا یقاز طر یبوم یتاستفاده از اولو ۲-1

استشهاد  یهساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ار

 یانتظام یروی( ممهور به مهر نیوست)بر اساس فرم پ یمحل

محل(در شهرستان مورد تقاضا خواهد  یکالنتر یا)پاسگاه 

 بود

 یلیع تحصدر مقاط یلتحص یداشتن گواه :تبصره

در شهرستان محل مورد   یرستاندب یا یی،راهنماییابتدا
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اداره اموزش و پرورش شهرستان مربوطه  ییدتقاضا با تا

از ده سال سابقه سکونت به شرط  یبه عنوان قسمت دنتوایم

فرد در  یساکن بودن فعل ییدبر تا یمبن یاستشهاد محل

 .یردمورد محاسبه قرار گ قاضاشهرستان مورد ت

 یماتبودن تقس یبوم یینتع یشهرستان برا یمبنا ۳-1

 .باشدمی آزمون یروز ثبت نام برا یندر اول یکشور

واحده قانون مذکور، داوطلبان بر اساس مفاد ماده  -2 ماده

بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیربومی دارای 

اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد . اولویت هستند

 :شد

کتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون م نمره»

( برای حیطه عمومی %۴۰کتبی)مجموع وزن چهل درصد )

یک »( برای حیطه تخصصی( با ضریب %۶۰و شصت درصد )

 «.گیرد( محاسبه و مالک عمل قرار می۴/1« )و چهار دهم

حد نصاب آزمون، کسب حداقل پنجاه درصد  -3 ماده

ارزش وزنی چهل درصد  ( نمره مکتسبه نفر اول با۵۰%)

( برای %۶۰( برای حیطه عمومی و شصت درصد )۴۰%)

شهرستان در هر یک از  -حیطه تخصصی در هر شغل

 .ی اجرایی استهادستگاه

 یانصار جمشید

 

 

 

 

 

 

 کشور یهااستان یدر برخ یجذب داوطلبان بوم یتبا اولو یانسان یروین ینتأم

 (جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد 1389/01/25 مورخ 200/1709)بخشنامه شماره 

 یریتمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 /۲۴در جلسه مورخ  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد شورای

 یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد یشنهادبنا به پ 1۳88 /1۲

با  یانسان یروین ینو به منظور تأم جمهوررییس یانسان

 یبتصو یربه شرح ز یانتخاب و جذب داوطلبان بوم یتاولو

 :نمود

جذب و استخدام  یمجازند برا ییاجرا یهادستگاه

 یالم،ا یهادر استان یاستخدام یهاآزمون ینداوطلب

و بلوچستان،  یستانبوشهر، س یل،اردب ی،غرب یجانآذربا

 ی،سان شمالخرا ی،خراسان جنوب یاری،چهارمحال و بخت

و هرمزگان تا  یراحمدو بو یلویهخوزستان، کردستان، کهگ

 یرا برا یاردر اخت یاستخدام جوزهای( درصد م۵۰سقف )

الزم را در آزمون  یازاتکه حدنصاب امت یداوطلبان بوم

 یبراساس نمرات برتر تخصصاند کسب نموده یعموم

 اختصاص دهند.

بان استخدام داوطل یبودن برا یبوم یازاز امت استفاده

 یرفتهفوق، پذ یازاز امت یبوده و در صورت برخوردار یاریاخت

( سال خدمت در 1۰شدگان آزمون موظف به سپردن تعهد )

 .باشندیخدمت مورد تقاضا م یاییمحل جغراف

 یفروزنده دهکرد. ا.. لطف
 

 ی استخدامی هامعافیت نخبگان از ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه در زمان شرکت در آزمون

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 6/9/1400مورخ  47856)بخشنامه شماره 



قانون  ۵ی اجرایی مشمول ماده هادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

با ضوابط جذب و استخدام نخبگان جهت  1۷/۰8/1۴۰۰

ی اجرایی هادستگاههای استخدامی آزمونشرکت در 

به شرح  قانون مدیریت خدمات کشوری( ۵موضوع ماده )

 :ذیل موافقت نمود

دش /۶۷۹۵/1۴۰۰مصوبه شماره ( 8با عنایت به ماده )"

انقالب فرهنگی، دانش  شورای عالی ۰۵/۰۵/1۴۰۰مورخ 

آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه 

تخصصی بنیاد ملی نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین 

های برتر خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعداد

نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود 

پایان خدمت توانند قبل از صدور کارت اند، میرا طی نموده

ی اجرایی موضوع ماده هادستگاههای استخدامی در آزمون

 .قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند( ۵)

این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون 

ماه( پس از تاریخ  1۲استخدامی، حداکثر تا یک سال )

برگزاری آزمون، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود 

در صورت . گاه اجرایی استخدام کننده اقدام نماینددستهب

عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان 

مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در 

صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و به 

همچنین صدور . شودکارگیری آنها کان لم یکن تلقی می

ماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم ش

کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت 

 ."باشدپایان خدمت یا معافیت دائم می

 .گرددمراتب جهت اجرا ابالغ می

 معاون سرمایه انسانی -حسین عرب اسدی

 

 معادل یلیاستخدام دارندگان مدارک تحص یطشرا

 (جمهورییسر یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد 1389/01/15مورخ  200/861ه )بخشنامه شمار

 یریتمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور

 /۲۴در جلسه مورخ  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد شورای

 یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد یشنهادبنا به پ 1۳88 /1۲

در خصوص امکان استخدام دارندگان  جمهورییسر یانسان

نمود که  یماتخاذ تصم یرمعادل به شرح ز یلیمدارک تحص

 :گرددیمراتب جهت اجرا ابالغ م

نسبت به استخدام دارندگان  توانندیم ییاجرا یهادستگاه

 یهاها و مؤسسهمعادل صادره از دانشگاه یلیمدارک تحص

جامع سازمان سنجش  کشور که در آزمون یآموزش عال

و سازمان مذکور اند آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده

در مقطع  یلبر امکان ادامه تحص یمبن یآنان گواه یبرا

 یهکل یتصادر نموده، با رعا یبا ارزش علم یلیتحص ترباال

 یعموم یطضوابط و مقررات مربوط از جمله داشتن شرا

 یهاآزمون قبول در ی،استخدام، وجود مجوز استخدام

 .ینداقدام نما. و .. یاستخدام

 یفروزنده دهکرد. ا.. لطف

 

 یتجمع یقانون جوان یدر اجرا استخدامیآزمون  یاصالح دستورالعمل نحوه برگزار

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 05/04/1401مورخ  22932)بخشنامه شماره 

https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری


نون مشمول قا ییاجرا یهادستگاه یبه تمام بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

در جلسه مورخ  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد شورای

 یاز خانواده و جوان یتبه قانون حما یتبا عنا ۰۵/۰۲/1۴۰1

مورخ  ۲۷8/۶۹۳8۵)موضوع مصوبه شماره  یتجمع

( با اصالح یاسالم یمجلس شورا 1۹/۰8/1۴۰۰

 یبرا یصو تخص یامتحان عموم یدستورالعمل نحوه برگزار

)موضوع بخشنامه  ییاجرا یهادستگاه راستخدام افراد د

موافقت  یلبه شرح ذ( 1۰/۰۵/1۴۰۰مورخ  ۲۴۵1۰شماره 

 :نمود

به سقف  یکسالتأهل و داشتن هر فرزند،  یبه ازا -1

ثبت نام  یداوطلب که در دفترچه راهنما یمحدوده سن

 یبرا یشبل افزاسنوات قا. اضافه خواهد شد یده،درج گرد

( ۵ماده، حداکثر پنج ) ینتاهل و داشتن فرزند موضوع ا

 .باشدمیسال 

درصد، حداکثر تا ( ۲هر فرزند دو ) یزتأهل و ن یبه ازا -۲

 یطه)ح یآزمون کتب یازدرصد به مجموع امت( 1۰ده )

 .شودی( داوطلب اضافه میو تخصص یعموم

مشروط به ( ۲و )( 1مطروحه در مواد ) یازاتامت -1 تبصره

فرزند،  یاشهرستان محل زادگاه پدر  یآن است که نرخ بارور

 ینآخر ی،نرخ بارور یینتع یمبنا. نباشد ۵/۲ یباال

مرکز  یوزارت کشور با همکار یاطالعات اعالم شده از سو

 .باشدمی یآزمون استخدام یقبل از برگزار یرانآمار ا

لد( فرزندان، در چنانچه زادگاه )محل تو -۲تبصره 

مطروحه  یازاتامت یمختلف باشد، در اعطا یهاشهرستان

فرزندان متولدشده در  یصرفاً برا( ۲و )( 1در مواد )

محاسبه  یمبنا تریینو پا ۵/۲ یبا نرخ بارور یهاشهرستان

 .گیرندیقرار م

سن در نظر  یشو افزا یازاتاعمال امت ینکهبا توجه به ا -۳

بخشنامه براساس  ینا( ۲و )( 1مواد )گرفته شده در 

که در  یدر صورت ،باشدمیداوطلبان  یاطالعات خوداظهار

مدارک و مستندات، داوطلب فاقد مدارک  یمرحله بررس

 ینا یتاستخدام حذف و وضع یندفرا یرمثبته باشد، از سا

 یینداوطلبان تع یراز افراد متعاقباً در رقابت با سا هگرو

 .خواهد شد

 یانسان یهمعاون سرما -یاسد عرب حسین

 

 اجرایی یهادستگاهنامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در آیین

 هیئت وزیران( 2/12/1400مورخ  هـ59506ت/154449شماره  نامهتصویب)

به پیشنهاد مشترک  1۷/11/1۴۰۰هیئت وزیران در جلسه 

معاونت علمی و فنآوری  سازمان اداری و استخدامی کشور و

جمهور )بنیاد ملی نخبگان( و به استناد اصل یکصد رییس

و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

- قانون مدیریت خدمات کشوری( ۶۵ماده )( 1تبصره )

و در اجرای سند راهبردی کشور در امور  -1۳8۶مصوب 

و راهکارهای جذب ( ۵و ماده ) -1۳۹1مصوب - نخبگان

 -1۴۰۰مصوب - نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان

جذب و نگهداشت  نامهآیینشورای عالی انقالب فرهنگی، 

اجرایی  یهادستگاهسرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در 

 :را به شرح زیر تصویب کرد

 تعاریف و کلیات -فصل اول

معانی مشروح  ، اصطالحات زیر درنامهآییندر این  -1ماده 

 :روندمی مربوط به کار

 .بنیاد ملی نخبگان و واحدهای تابع آن :بنیاد -1

سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای  :سازمان -۲

 .تابع آن
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قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران  :دستگاه اجرایی -۳

و مؤسسات دولتی و  هاسازمان ها،اعم از وزارتخانه

ی دولتی، مؤسسات انتفاعی هاشرکتدولتی،  هایهدانشگا

و مؤسسات اعتباری دولتی،  هابانکوابسته به دولت، 

بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی ی هاشرکت

غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل 

نمایند(، بنیادها و نهادهای انقالب کشور استفاده می

ای اسالمی، شورای نگهبان، مجمع اسالمی، مجلس شور

تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، بنیادها و 

شوند و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می

و واحدهایی که شمول قانون بر آنها  هادستگاههمچنین 

مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص 

مقررات عام تبعیت نمایند  خود را داشته و یا از قوانین و

نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت 

ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان 

گسترش و نوسازی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی 

سازمان صدا و سیمای  معادن و صنایع معدنی ایران،

ی تابع آنها، ستاد اجرایی هاشرکتجمهوری اسالمی ایران و 

سازندگی و اشخاص  هایهفرمان امام خمینی )ره( و قرارگا

 .حقوقی وابسته به آنها

مصوب - قانون مدیریت خدمات کشوری :قانون مدیریت -۴

 .و اصالحات بعدی آن -1۳8۶

ام از نخبگان و صاحبان هر کد :برگزیده/ برگزیدگان -۵

موضوع  هاینامهاستعداد برتر متقاضی که به استناد شیوه

نامه مشمول مزایای آن این آیین( 1۵یا ماده )( ۳ماده )

 .شوندمی

اشخاص حقیقی که درخواست  :متقاضی/ متقاضیان -۶

اجرایی با استفاده از مزایای این  یهادستگاهجذب در 

 .ته باشندنامه را داشآیین

فردی برجسته و کارآمد که در خلق و گسترش  :نخبه -۷

علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در 

های اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشد و چهارچوب ارزش

ی وی بر پایه هوش، خالقیت انگیزه و هافعالیت

های ذاتی از یک سو و خبرگی، تخصص و توانمندی

تسابی از سوی دیگر، موجب سرعت های اکتوانمندی

 .بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود

های فردی که با توجه به ویژگی :صاحب استعداد برتر -8

 باشدمیذاتی خود امکان رسدین به مرحله نخبگی را دارا 

الزم برای شناسایی کامل و بروز  یهازمینهولی هنوز 

 .استعدادهای ویژه او فراهم نشده است

ی که به تشخیص بنیاد یهاگروهافراد یا  :اجتماع نخبگانی -۹

های بالقوه یا بالفعل انجام ملی نخبگان، توانمندی

ی نخبگانی را دارا هستند که شامل همه افراد و هافعالیت

 .باشدمینخبه و صاحب استعداد برتر  یهاگروه

طالعات اجرایی به جز وزارت ا یهادستگاهکلیه  -2ماده 

 .باشندنامه میملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین

اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری در  یهادستگاه :تبصره

 .شوندنامه نمیصورت مخالفت ایشان، مشمول این آیین

بنیاد موظف است با همکاری سازمان ظرف سه  -3ماده 

مه شناسایی صاحبان نانامه، شیوهماه از تاریخ ابالغ این آیین

های بالقوه و بالفعل را با در استعداد برتر دارای توانمندی

های علمی، پژوهشی، فناوری و نظر گرفتن شایستگی

های شغلی، فرهنگی، افتخارات متقاضیان، شایستگی

گیری ایجاد تحول در اجتماعی و سوابق کاری با جهت

رای توسعه اجرایی تنظیم و به تصویب شو یهادستگاه

قانون ( 11۶مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده )

 .مدیریت برساند

بنیاد موظف است ضمن ایجاد بانک اطالعات  -1تبصره 

نامه، ظرف یک ماه جامع از متقاضیان مشمول این آیین

 .مدارک متقاضیان را بررسی و نتیجه را به آنان اعالم کند

نامه ای این آیینمتقاضیان برخورداری از مزای -۲تبصره 

توانند در سال آخر تحصیل در دانشگاه و یا طی زمان می
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گذراندن خدمت ضرورت سربازی درخواست خود را به بنیاد 

بنیاد موظف است نتیجه برخورداری و . اعالم دارند

گاه اجرایی دستبهبرگزیدگی آنها را ظرف یک ماه 

 .کارگیرنده و متقاضی اعالم کندبه

به خدمت، جذب و استخدام نخبگان ورود  -فصل دوم

 و استعدادهای برتر

ای اجرایی مجازند بر اساس سهیمه یهادستگاه -4ماده 

کنند، با تأیید که با بنیاد به طور ساالنه تعیین و توافق می

سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت 

قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و 

 .نامه اقدام کنندکارگیری مشمولین این آیینبه

ها نخبگان متقاضی جذب هیئت علمی در دانشگاه -تبصره

و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفًا از شرکت در 

 .باشندفراخون عمومی مربوط مستثنی می

بنیاد و سازمان موظفند هر ساله، برنامه زمان  -5ماده 

استخدامی  هایسهمیهه و شدبندی جذب افراد شناسایی

متناسب با شرایط احراز نخبگی را تهیه و به اطالع عموم و 

 .استعدادهای برتر و نخبه برسانند

سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در  -6ماده 

اجرایی،  یهادستگاهبندی مشاغل های طبقهاصالح طرح

تصاصی ی سازمانی تخصصی و اخهاپستشرایط احراز 

ای اصالح شود که متضمن شرایط نخبگی و گونهبه

 .استعدادهای برتر برای جذب و انتصاب باشد

سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومی و  -7ماده 

این ( ۶و )( ۴اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد )

های استخدامی یا مستقل نامه را همراه با سایر آزمونآیین

تخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و از آنها، ویژه اس

 اجرایی برگزار کند یهادستگاهنخبه در 

 نامهآیینمتقاضیان جذب و استخدام وفق این  -8ماده 

چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و 

اجرایی موظفند  ییهادستگاهگزینش را طی کنند، 

ثابت در مشاغل حاکمیتی  تمهیدات الزم برای تصدی پست

 .و رسمی شدن بر آنها را فراهم کنند

مشمول این  یهادستگاهدر صورتی که هر کدام از  -۹ماده 

نامه نیاز به دریافت خدمات نخبگان و استعدادهای برتر آیین

برگزیده داشته باشند، سازمان موظف است در اجرای تبصره 

ی دریافت خدمات، قانون مدیریت خدمات برا( ۳۲ماده )

 .اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد

تواند در صورت نیاز، مشمولین دستگاه اجرایی می -تبصره

ای بدون های مدیریت حرفهرا در قالب سمت نامهآییناین 

( ۵۴رعایت سلسله مراتب مدیریتی وفق بند )الف( ماده )

ا در قانون مدیریت برای دریافت خدمات، اشخاص یادشده ر

 .اولویت قرار دهد

این ( ۲موضوع تبصره ماده ) یهادستگاه -10ماده 

تواند رأساً نیازهای خود به نیروی انسانی نخبه می نامهآیین

بنیاد موظف است ضمن اعالم این . را به بنیاد اعالم کنند

نیاز به اجتماع خبرگانی، متقاضیان برگزیده را به این نهادها 

ا مطابق قوانین و مقررات خاص دستگاه معرفی کند ت

 .اجرایی گزینش و جذب شوند

بنیاد موظف است به صورت ساالنه فهرست مشاغل  -تبصره

خارج از شمول قانون  یهادستگاهی بالتصدی هاپستو 

مدیریت را جهت معرفی برگزیدگان تحت پوشش خود 

 .دریافت کند

یاد و با سازمان موظف است با همکاری بن -11ماده 

اجرایی ذیربط، از محل اعتبارات بنیاد  یهادستگاهمشارکت 

آموزشی و رشد و توانمندسازی الزم برای  هایهدور

اثرگذاری بیشتر نخبگان و استعدادهای برتر پس از 

 .استخدام را طراحی و اجرا کند

کارگیری برگزیده متقاضی در صورت عدم به -12ماده 

نامه، دستگاه اجرایی موظف ز امتیازات این آیینمندی ابهره
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است تا سه ماه پس از درخواست برگزیده یا بنیاد، دالیل 

 .عدم پذیرش او را به وی و بنیاد اعالم نماید

اجرایی موظفند در استفاده از  یهادستگاه -13ماده 

نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را 

 .ولویت قرار دهنددر ا

این ( 1۵و )( ۳برگزیدگان موضوع مواد ) -14ماده 

های سنی مندرج در مقررات دولتی از محدودیت نامهآیین

و مشاغل دولتی معاف  هاپستبرای احراز هر کدام از 

هستند و در خصوص شرایط عمومی استخدام، حداقل و 

آنها  قانون مدیریت در مورد( ۴۲حداکثر سن مقرر در ماده )

 .شوداعمال می

 نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر -فصل سوم

سازمان موظف است با همکاری بنیاد ظرف شش  -15ماده 

نامه نگهداشت و نامه، شیوهماه از تاریخ ابالغ این آیین

اجرایی،  یهادستگاهبهارتقای نیروهای استعداد برتر و نخ

ه شغلی، تعیین شامل نحوه شناسایی، ترسیم کارراه

های ارزیابی عملکرد نخبگانی و حفظ پویایی و شاخص

سازی برای اثرگذاری را تدوین و به تصویب چگونگی زمینه

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده 

ربط را برای قانون مدیریت برساند و سامانه ذی( 11۶)

 .نامه مذکور ایجاد نمایداجرای شیوه

در  نامهآیینمنظور راهبری اجرای این به  -16ماده 

دستگاه اجرایی، پایش عملکرد برگزیدگان و ارایه گزارش 

عملکرد سالیانه به سازمان و بنیاد، کارگروه پایش و 

نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر، ذیل شورای 

 .شودراهبری توسعه مدیریت دستگاه تشکیل می

تیازات و تسهیالت زیر برخوردار برگزیدگان از ام -17ماده 

 :شوندمی

قرار گرفتن در دو رتبه یا سه طبقه باالتر از رتبه و طبقه  -1

قانون مدیریت در بدو ( ۶۵) ماده اساس شده برتعیین

 .استخدام

( 1۰العاده ویژه موضوع بند )استفاده از سقف امتیاز فوق -۲

 .قانون مدیریت( ۶8ماده )

مدت آموزشی کوتاه هایهده از راتباولویت در استفا -۳

 .داخل و خارج از کشور، در شرایط یکسان با سایر کارمندان

کاهش سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به  -۴

و ( ۵۴و )( ۵۳ی مدیریتی و سرپرستی طبق مواد )هاپست

قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این ( ۵۷)

 .نسبت به سایر کارمندان( %۵۰درصد ) نامه تا پنجاهآیین

تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت  -۵

 .درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی

برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در  -۶

 .نامهاین آیین( 1۵نامه موضوع ماده )چهارچوب شیوه

های تخصصی و اولویت در عهده گرفتن مسئولیت -۷

خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر 

 .مستخدمین

التألیف تا سقف پنجاه درصد التحقیق و حقپرداخت حق -8

 .بیش از سایر کارکنان( ۵۰%)

جایی برگزیدگان به اجرایی به جابه یهادستگاهالزام  -۹

حدهای سازمانی اجرایی و وا یهادستگاهشکل انتقال بین 

 .در صورت موافقت دستگاه مقصد

 سایر مقررات -فصل چهارم

کارگروه دایمی مشترکی با حضور نمایندگان  -18ماده 

سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد تشکیل و بر 

این . نامه نظارت خواهند داشتحسن انجام مواد این آیین

ا نسبت به امور کارگروه موظف است اعتراضات برگزیدگان ر

اجرایی، سازمان و بنیاد  یهادستگاهاستخدامی آنها در 
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پیگیری نموده و نتیجه بررسی را طی دو ماه به معترضین 

 .اعالم نماید

کارگروه موضوع این ماده موظف است در صورت  -تبصره

اجرایی در خصوص ترک فعل  یهادستگاهمشاهده تخلفات 

نامه یا تخلف پیرامون ی این آیینیا انحراف از اجرا

برخورداری هر کدام از برگزیدگان که اعتراض آنها وارد 

 .باشد، موارد را به سازمان جهت تعیین تکلیف گزارش نماید

شماره  نامهتصویبنامه جایگزین این آیین -19ماده 

. شودمی 1۵/1۲/1۳۹۰مورخ  هـ۴۷۰۵۰ت/۲۴۷۲8۵

 نامهتصویبنامه، بر اساس افرادی که پیش از ابالغ این آیین

اند در صورت عدم برگزیدگی بر طبق یادشده برگزیده شده

سابق  نامهتصویبنامه، کماکان از امتیازات این آیین

 .برخوردار هستند

 جمهورمعاون اول رییس -محمد مخبر

 

 اجرایی کشور یهادستگاهنامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در شیوه

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 11/4/1401مورخ  24426)بخشنامه شماره 

نامه جذب و نگهداری سرمایه ( آیین۳در اجرای ماده )

اجرایی موضوع  یهادستگاهانسانی استعداد برتر و نخبه در 

 ۲/1۲/1۴۰۰مورخ  هـ۵۹۵۰۶ت/1۵۴۴۴۹ نامهتصویب

ستعدادهای برتر به نامه شناسایی اشیوه»هیئت وزیران، 

که در جلسه « اجرایی کشور یهادستگاهمنظور جذب در 

به تصویب شورای توسعه مدیریت و  ۲۴/۳/1۴۰1مورخ 

سرمایه انسانی رسیده است، به شرح پیوست )ممهور به مهر 

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی( جهت اجرا ابالغ 

 .گرددمی

 مقدمه

و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  شورای توسعه مدیریت

به پیشنهاد مشترک بنیاد ملی نخبگان و  ۲۴/۳/1۴۰1

 ۳سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 

نامه جذب و نگهداری سرمایة انسانی استعداد برتر و آیین»

شماره  نامهتصویب)موضوع « اجرایی یهادستگاهنخبه در 

هیئت وزیران( و  ۲/1۲/1۴۰۰ مورخ هـ۵۹۵۰۶ت/1۵۴۴۴۹

با هدف شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر و جذب 

نامه به شرح اجرایی کشور، این شیوه یهادستگاهآنان در 

 .زیر تصویب نمود

 تعاریف -1ماده 

های اختصاری زیر جایگزین نامه، عنواندر این شیوه

 :شودها میهای کامل آنعبارت

 یاد ملی نخبگانبن :بنیاد -

 سازمان اداری و استخدامی کشور :سازمان -

هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و  :مؤسسه علمی -

داخل کشور که دارای مجوز تأسیس از وزارت علوم،  فناوری

تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط باشد و همچنین هر 

از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خارج از یک 

کشور که صحت مدارک تحصیلی صادره آنها مورد تأیید دو 

 .الذکر باشدوزارتخانه فوق

کارگروه شناسایی سرمایه انسانی  :کارگروه شناسایی -

( ۲مادة ) ۳-۲استعداد برتر و نخبه که ترکیب آن، در بند 

 .نامه مشخص شده استاین شیوه

کارگروه دائمی مشترک که ترکیب آن،  :گروه مشترککار -

نامه جذب و نگهداری مشخص شده ( آیین18در ماده )

 است؛

تحصیلی کارشناسی،  هایهآموختگان دوردانش :متقاضی -

ای و دکتری تخصصی و ارشد، دکتری حرفهکارشناسی

 هایهاند و نیز دورافرادی که دوره پسا دکتری را طی نموده
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ها علوم پزشکی مؤسسه هایرشتهتخصص و فوق تخصص 

ها که در سال تحصیلی زمان ثبت یا دانشجویان این دوره

 .آموخته خواهند شددرخواست، دانش

نامه برگزیده متقاضیانی که بر اساس این شیوه :برگزیده -

 .شوندمی

نامة جذب و نگهداری آیین :جذب و نگهداری نامهآیین -

اجرایی  یهادستگاهیة انسانی استعداد برتر و نخبه در سرما

مورخ  هـ۵۹۵۰۶ت/1۵۴۴۴۹شماره  نامهتصویب)موضوع 

 هیئت وزیران( ۲/1۲/1۴۰۰

، «علوم انسانی» یهازمینههر یک از  :زمینه تحصیلی -

، «فنی مهندسی»، «علوم پزشکی و بهداشت»، «علوم پایه»

که رشتة « هنر و معماری» و« کشاورزی و منابع طبیعی»

تحصیلی هر یک از متقاضیان، به تشخیص بنیاد، در یکی 

 .شودبندی میها دستهاز آن

های ارزیابی شایستگی کانون :کانون ارزیابی شایستگی -

 .دارای مجوز از سازمان

( ۳اجرایی ذکر شده در بند ) یهادستگاه :دستگاه اجرایی -

 و نگهداری نامه جذب( آیین1ماده )

نام بر روی وبگاه بنیاد به آدرس سامانه ثبت :سامانه بنیاد -

bmn.ir 

 فرآیند شناسایی -2ماده 

های برای شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر گام

 :شودذیل طی می

ماه یکبار در سامانة  ۶پس از نشر فراخوان عمومی هر . 1-۲

ی خود را در هافعالیتاطالعاتی بنیاد، متقاضیان سوابق 

 .کنندسامانة مذکور بارگذاری و درخواست خود را ثبت می

 هایهبا همکاری بنیادهای نخبگان استانی، پروند. ۲-۲

آزمایی شده و متقاضیان طی ده روز کاری بررسی و راستی

 .شودبه کارگروه شناسایی ارائه می

عنوان کارگروه شناسایی، متشکل از نماینده بنیاد به . ۳-۲

نظران کم سه نفر از صاحبرئیس کارگروه شناسایی و دست

ی نخبگانی، با تشکیل جلسه در هر یک از هافعالیتحوزة 

تحصیلی، امتیاز نهایی متقاضیان را محاسبه  یهازمینه

 .کندمی

ی متقاضیان در چهار بخش هافعالیتامتیاز . تبصره

فرهنگی  -ماعیمهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجت -فناورانه

نامه محاسبه خواهد ( این شیوه1بر اساس جدول پیوست )

 .شد

های عمومی شغلی برگزیدگان ارزیابی شایستگی. ۴-۲

تأییدشده در کارگروه شناسایی، بر اساس جدول پیوست 

 .شودهای ارزیابی شایستگی انجام می( توسط کانون۲)

ه چنانچه متقاضی در کارگروه شناسایی برگزید. تبصره

تواند پس از ی خود میهافعالیتنشود، در صورت ارتقای 

کم سه ماه از اعالم نتیجه، درخواست خود را گذشت دست

 .مجدداً در سامانه ثبت نماید

یک ماه پس از ثبت نام متقاضیان، نتیجه درخواست . ۵-۲

 .شوداز طریق سامانه بنیاد اعالم می

و نگهداری در نامه جذب مندی از مزایای آیینبهره. ۶-۲

نامه ( آیین۲اجرایی مشمول تبصره ماده ) یهادستگاه

اجرایی  یهادستگاهمذکور منوط به تأیید سازمان و موافقت 

 .باشدمیمذکور 

نامه مدت اعتبار برگزیده شدن بر اساس این شیوه -۷-۲

. حداکثر تا دو سال پس از زمان برگزیده شدن است

بایست مجددًا جهت مان مذکور میمتقاضیان پس از ز

مدت زمان . نام کنندبررسی پرونده در سامانه بنیاد ثبت

دوره خدمت نظام وظیفه برای برگزیده شدن شامل بازه 

 .شودزمانی این بند نمی

 شرایط برگزیده شدن -3ماده 
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شرط الزم برای بررسی پرونده در کارگروه شناسایی، . 1-۳

ناسب با مقطع تحصیلی و بر کسب حداقل امتیازات زیر مت

 .( است1اساس جدول پیوست )

 امتیاز؛ ۳۵کم کارشناسی، دست. الف

 امتیاز؛ ۴۰کم ای، دستکارشناسی ارشد و دکتری حرفه. ب

 ۵۰کم دکتری تخصصی، تخصص و فوق تخصص، دست. ج

 .امتیاز

 1-۳در صورت لزوم، تغییر حداقل امتیاز در بند . 1تبصره 

توسط بنیاد اعمال و پس از تأیید ( 1و جدول پیوست )

 .شودکارگروه مشترک از طریق سایت بنیاد اعالم می

آموختگان هر دورة تحصیلی، دانشجویان و دانش. ۲تبصره 

نامه فقط بر اساس برای برگزیدگی بر اساس این شیوه

نام توانند در سامانه بنیاد ثبتآخرین مقطع تحصیلی می

 .نمایند

نامه جذب و نگهداری اینکه آیین با توجه به. ۳تبصره 

مورخ  هـ۴۷۰۵۰ت /۲۴۷۲8۵شماره  نامهتصویبجایگزین 

شده است، کلیه افرادی که بر اساس  1۵/1۲/1۳۹۰

مندی از اند، برای بهرهگذشته برگزیده شده هاینامهشیوه

، 1۴۰۰جذب و نگهداری سال  نامهآیینتسهیالت 

نام نمایند و شرایط بتبایست مجدداً در سامانه بنیاد ثمی

 .نامه بررسی شودایشان بر اساس ضوابط این شیوه

امتیاز حاصل از دوره پسا دکتری بر اساس جدول . ۴تبصره 

 .شود( محاسبه می1پیوست )

ها محرز شود متقاضی چنانچه در هر مرحله از بررسی. ۲-۳

اطالعاتی خالف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، عالوه بر 

نامه جذب و نگهداری، از سایر میت از مزایای آیینمحرو

تشخیص . شودهای بنیاد محروم میتسهیالت و حمایت

 .مصادیق مربوط به این بند، بر عهده بنیاد است

( و ۳( و )۲شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد مواد ). ۳-۳

گیری در ( برعهده بنیاد و تصمیم1شرح جدول پیوست )

نیاد جزء موارد خاص متقاضیان مواردی که به تشخیص ب

 .شود، بر عهده کارگروه شناسایی استشناخته می

 فرآیند جذب -4ماده 

 یهادستگاهبندی مشاغل های طبقهدر اصالح طرح. 1-۴

نامه به عنوان اجرایی، برگزیده شدن بر اساس این شیوه

شرط قابل جایگزینی با مدرک تحصیلی، به شرایط احراز 

 .گرددصاصی تخصصی اضافه میمشاغل اخت

سازمان تا پایان شهریورماه هر سال فهرست مشاغل  -تبصره

( ۶بندی مشاغل )موضوع ماده )اصالح شده در طرح طبقه

 .کندنامه جذب و نگهداری( را به بنیاد اعالم میآیین

نامه را شدگان این شیوهبنیاد بانک اطالعات برگزیده -۲-۴

 .کندمیتهیه و به سازمان ارائه 

ی سازمانی بالتصدی هاپستتعداد و عناوین . ۳-۴

اردیبهشت  هایهاجرایی دو بار در سال )در ما یهادستگاه

در . شودو آبان( توسط سازمان تهیه و به بنیاد اعالم می

اجرایی مکلفند اطالعات  یهادستگاهاجرای این بند، 

در سامانه مدیریت  ی سازمانی خود راهاپستشاغلین 

 .اجرایی کشور به روز رسانی نمایند یهادستگاهساختار 

 یهادستگاهی بالتصدی هاپستبنیاد تعداد و عناوین . ۴-۴

جذب و نگهداری به  نامهآیین( ۲مشمول تبصره ماده )

 .کندمذکور دریافت می یهادستگاهصورت ساالنه از 

ی هاپستک اطالعات برگزیدگان و بر اساس بان. ۵-۴

اجرایی که برای آن درخواست نیرو  یهادستگاهبالتصدی 

شدان و بندی جذب برگزیدهانسانی دارند، برنامه زمان

 هایهاجرایی دو بار در سال )در ما یهادستگاهسهمیه 

اردیبهشت و آبان( در کارگروه مشترک تعیین و 

 .واهد شدرسانی خاطالع

ی هاپستشدگان و بر اساس بانک اطالعات برگزیده. تبصره

( ۲اجرایی مشمول تبصره ماده ) یهادستگاهبالتصدی 

نامه جذب و نگهداری که برای آن درخواست نیروی آیین

شدگان و بندی جذب برگزیدهانسانی دارند، برنامه زمان
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سال توسط بنیاد و مربوطه دو سال در  یهادستگاهسهمیه 

مربوطه تعیین و پس از تأیید کارگروه مشترک  یهادستگاه

 .رسانی خواهد شداطالع

ظرفیت قانونی بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین . ۶-۴

 یهادستگاه)مشخص( یا عناوین مشابه در هر یک از 

ی هاسیاستاجرایی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و 

اردیبهشت و  هایهزمان، دو بار در سال )در ماجاری سا

 .شودآبان( توسط سازمان تعیین و به بنیاد اعالم می

شدگان، ساالنه منظور اثرگذاری بیشتر برگزیدهبه. ۷-۴

کارگروه پایش و نگهداشت سرمایه انسانی )موضوع ماده 

 آموزشی، رشد هایهنامه جذب و نگهداری( دور( آیین1۶)

ریزی و پس از تأیید سازمان، برای و توانمندسازی را برنامه

 .کنداجرا به بنیاد اعالم می

متقاضیان بر اساس آنچه که در زمان ثبت نام در . 8-۴

دار برای اجرایی اولویت یهادستگاهسامانه بنیاد به عنوان 

اند، پس از برگزیده شدن به سازمان و جذب انتخاب نموده

نامه ( آیین۲اجرایی مشمول تبصره ماده ) یهااهدستگ

 .شوندجذب و نگهداری معرفی می

در خصوص نخبگانی که در حال انجام پروژه . ۹-۴

تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و 

استعدادهای برتر نیروهای مسلح هستند، رعایت مفاد 

ضروری سازمان  ۶/۹/1۴۰۰مورخ  ۴۷8۵۶بخشنامه شماره 

 .است

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این ماده و جدول . 1۰-۴

 .( بر عهده سازمان خواهد بود۲پیوست )

 نامه جذب و نگهداریبندی اجرای آیینزمان -5ماده 

نامه جذب و نگهداری، نتایج اجرای در طول اجرای آیین

نامه مذکور توسط سازمان و بنیاد مورد بررسی قرار آیین

سال از تاریخ ابالغ آن،  ۳در صورت لزوم پس از گرفته و 

اصالحات مورد نیاز اعمال و جهت تصویب به هیئت وزیران 

 .گرددارسال می

 

 فرهنگی-اجتماعی و پژوهشی آموزشی، مهارتی،-فناورانه یهافعالیت از حاصل ازیامت. 1 شماره جدول
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 عنوان فعالیت
حداکثر 

 امتیاز
 توضیحات

ی هافعالیت

 مهارتی-فناورانه

خوارزمی، رازی، فارابی  هایهجشنوار

های رقابتی( و سلمان فارسی )بخش

 )نیروهای مسلح(

 بر اساس ضوابط بنیاد ۴۰

 با در نظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( 18 المللی روبوکاپ آزاد ایرانمسابقات بین

 ضوابط بنیاد بر اساس 18 مسابقة ملی فناوری نانو )دانشجویی(

 بر اساس ضوابط بنیاد ۲1 آموزی علوم و فناوری نانوالمپیاد دانش

 بر اساس ضوابط بنیاد ۷.۲ آوردهای تخصص فنمجموعه رقابت

 با در نظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳۰ شده در بنیاد ملیهای برگزیده اختراع

شرکت و برگزیدگی در مسابقات 

 محور )طرح شهید بابایی(همسئل
 بر اساس ضوابط بنیاد 1۵

 بر اساس ضوابط بنیاد 18 برگزیدگی در مسابقات فناورانه

ی هاشرکتبرگزیدگان آزمون استخدام 

 بنیانخصوصی و دانش
 دارای حداقل سه شایستگی برتر و بر اساس ضوابط بنیاد ۵

قراردادهای پژوهشی همکاری در اجرای 

 اربردیای و کتوسعه
۴۰ 

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

 یافته باشد و دارای مبلغ قرارداد باشد

 با درنظر گرفتن سهم مشارکت )بر اساس ضوابط بنیاد( 1۰.8 آفرینی(جشنواره شیخ بهایی )فن

 انیبن دانش محصول دیتول در موثر مشارکت

 انیبن دانش شرکت در
 ر اساس ضوابط بنیادب 18

سابقه اشتغال مرتبط با زمینه استعدادی با 

 ارائة سوابق بیمه
 امتیاز به ازای هر ماه ۰.8 18

 امتیاز به ازای هر ماه ۰.8 18 دوره پسادکترا و فرصت مطالعاتی

 معتبر یتخصص و هیپا هاینامهگواهی

 یمهارت
 امتیاز به ازای معادل هر ماه 1.۵ 1۵

 بر اساس ضوابط بنیاد ۴.۵ یدگی در مسابقات مهارتیبرگز

 سالامتیاز به ازای هر واحد در نیم ۰.۲ ۴.۵ ی، پژوهشی و فناورانهدستیاری آموزش

 سالامتیاز به ازای هر واحد در نیم ۰.۲ ۶ سیسابقه تدر

هنری/ ادبی/  هاینامهبرگزیدگان شیوه

 قرآنی بنیاد
 امتیاز 1۰سرآمد  امتیاز و ۵مستعد برتر  1۰

 امتیاز ۰.۵به ازای هر ماه  ۶ کارآموزی و کارورزی هایبرنامهشرکت در 

محور پژوهشی/ مسئله هایهستهفعالیت در 

 فناورانه )طرح شهید احمدی روشن(
 امتیاز )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳به ازای هر دوره  ۹

ی هافعالیت

 پژوهشی
 1۵ مقاله پژوهشی

 تیفیتعداد مقاالت، ک رینظ یبیاالت، بر اساس ضرامق ازیامت

نامه )بر اساس ضرایب آیینمقاالت، تعداد و ترتیب نویسندگان 

 .شودمحاسبه میارتقا( 
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مقاله برای کارشناسی ارشد  ۵مقاله برای کارشناسی،  ۲)حداکثر 

 مقاله برای دکتری( 1۰و 

 رکت )بر اساس ضوابط بنیاد(با درنظر گرفتن سهم مشا ۴۰ کتاب سال جمهوری اسالمی

 1۵ کتاب تخصصی

و بر اساس های علمی مرتبط با تخصص متقاضی برای کتاب امتیاز

هایی با شود و برای کتابلحاظ مینامه ارتقا ضرایب آیین

المسائل و نظایر ها، حلها و آزمونموضوعات مجموعة پرسش

فتن سهم با در نظر گر. شودها، امتیازی در نظر گرفته نمیآن

 مشارکت

کتاب برای کارشناسی ارشد  ۲کتاب برای کارشناسی،  1)حداکثر 

 کتاب برای دکتری( ۵و 

 1۵ های پژوهشیهمکاری در طرح
ای از آن که به طور کامل یا مرحلههایی فقط برای طرح

 یافته باشدخاتمه

ی هافعالیت

 آموزشی

 )بر اساس ضوابط بنیاد( ۳۰و دانشجویی  ۲۴.۷۵آموزی دانش ۳۰ المپیادهای علمی

 بر اساس ضوابط بنیاد 1۵ مسابقة ریاضی دانشجویی کشور

 1۰.۵ دانشجویان نمونة کشوری
، تخصص ۶: ، کارشناسی ارشد۴.۵: ایکارشناسی و دکتری حرفه

 ۷.۵: دکتری تخصصییا 

 پزشکی، پایة علوم جامع هایآزمون

 آزمون و داروسازی و پزشکیدندان

 پزشکی یکارورزپیش

 بر اساس ضوابط بنیاد ۲۰

آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورۀ 

 تحصیلی متوسطه
1۵ 

( یا )کارشناسی ارشد و یا ۰.۰1۵ (×1۰۰ 1-)رتبه: )کارشناسی

 1 -)رتبه: ( یا )دکتری۰.۰1۲×(1۰۰ 1-)رتبهای: حرفهدکتری 

1۰۰)×۰.۰1) 

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

 (.شودگرفته می

آموختگی دورۀ امتیاز از میانگین کل دانش

 کارشناسی
 ۰.1۵×میانگین کل کارشناسی((-1۲×۲۳) ۳۳

با احتساب 

ضریب 

سازی همسان

 معدل/

آموختگان دانش

محور پژوهش

امتیازی از 

میانگین کل 

آموختگی دانش

کسب نخواهند 

 .کرد

 ۀدور تا آموختگیدانش کل میانگین از ازیامت

 کارشناسی ارشد
۳۹ 

میانگین کل کارشناسی((+  -1۲×11))

× میانگین کل کارشناسی ارشد(((  -1۴×)۲۲)

۰.1۵ 

 ۀدور تاآموختگی از میانگین کل دانش ازیامت

 یاحرفه یدکتر
۳۴ 

× ای( میانگین کل دکتری حرفه -1۲×)۲۵

۰.1۵ 

 ۀدور تا آموختگیدانش کل میانگین از ازیامت

 یتخصص یدکتر

۴۳ 

ای((+ میانگین کل دکتری حرفه -1۲× )1۷))

× میانگین کل دکتری تخصصی(((  -1۶× )۳۰)

۰.1۵ 

۵۵ 
 -1۴× )18میانگین کل کارشناسی((+ ) -1۲×)۶))

 -1۶× )۴1میانگین کل کارشناسی ارشد((+ )

 ۰.1۵× میانگین کل دکتری تخصصی((( 
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 یعموم یهایستگیشا. 2شماره  جدول

 مصادیق تعریف نام شایستگی ردیف

1 
تفکر تحلیلی و 

 مسئلهحل

قابلیت بررسی سیستمی و منطقی 

یابی به دستبهها که منجر پدیده

 راهکارهای جامع گردد

 شناسایی عوامل و متغیرهای موثر در حل یک مسئله -1

 ها و اهمیت متغیرهاتشخیص اولویت -۲

 هااطالعات ممکن قبل از تدوین گزینهها و آوری دادهجمع -۳

 مسئلهحل هایهشناسایی و تعریف گزین -۴

 هابررسی و تحلیل کمی و کیفی گزینه -۵

 شناسایی تاثیر سیستمی متغیرها بر یکدیگر -۶

 مسئلهحل هایهها و منافع گزینارزیابی هزینه -۷

 روحیه جهادی ۲
رای داشتن پشتکار و تالش مجدانه ب

 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

های در های جایگزین در صورت ایجاد مشکل در مسیرحلاستفاده از راه -۴

 حال انجام

۳ 
سازگاری 

 سازمانی

قابلیت تطبیق با ساختارها، مقررات 

 یهادستگاهو فرهنگ کار در 

 اجرایی کشور

 هانگاه جامع و فراگیر به مسائل و موضوع -1

 نگاه ملی در بررسی مسائل بخشی -۲

 های کالن و اسناد فرادستیتوجه به استراتژی -۳

 و رعایت سلسله مراتب اداریرعایت فرایندهای قانونی برای انجام امور -۴

 همکاری با سایر همکاران و به اشتراک گذاشتن اطالعات -۵

 آگاهی یافتن از اهداف و وظایف سازمانی و تالش برای دستیابی به آنها -۶

ی هافعالیت

 -اجتماعی

 فرهنگی

تخصصی  -ای علمیهانجمن درعضویت 

 مجوز یدارا
 امتیاز ۰.۰۵ازای هر سال عضویت به ۲

ها، تشکل ی/ حضور در برنامههمکار

 -یعلم هایانجمن ی مردم نهاد،هاسازمان

 و بنیادهای نخبگان استان یفرهنگ

 امتیاز ۰.۲۵امتیاز و حضور هر مورد  ۰.۵همکاری در هر مورد  ۲

 امتیاز 1هر مورد  ۲ شرکت در اردوهای جهادی

 امتیاز 1هر سال  ۲ علمی هایهعضو هیئت تحریریه نشری

علمی/ های عضویت در هیئت مدیره انجمن

 تخصصی
 امتیاز 1هر سال  ۲

 امتیاز 1هر سال  ۲ علمی هایهسردبیری نشری

 امتیاز 1هر سال  ۲ های علمی دانشجوییدبیری انجمن

 هافعالیتسایر 

مهارتی،آموزشی،  -ی فناورانههاتفعالیسایر 

فرهنگی )به تشخیص  -پژوهشی، اجتماعی

 بنیاد(

1۰۰ 
محاسبه بر اساس ارزیابی کارگروه شناسایی  امتیاز این ردیف،

 .شودمی

 .است ۳ماده  1درصد از حداقل امتیاز ذکر شده در بند  1۰فرهنگی برابر  -سقف جمع امتیازات بخش اجتماعی
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 های مثبت فرهنگ سازمانی و تطبیق با آنهاشناسایی ویژگی-۷

 آوریتاب ۴
قابلیت انجام مطلوب کارها در 

 شرایط سخت

 کیبایی در مواجه شدن با مشکالت و موانعش -1

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

 استرس باال

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

 استرس باال

 انجام کارها با کیفیت کامل در شرایط پر فشار -۴

۵ 
خالقیت و 

 نوآوری

لیت ایجاد راهکارهای خالقانه یا قاب

 نوآورانه برای حل مسائل جدید

 خالقانه و جدید هایهها و ایدحلارائه راه -1

های نوآورانه بر اساس کاربرد جدید از روش هایهها و ایدحلارائه راه -۲

 موجود

 های متداولها و چهارچوبها خارج از کلیشهنگرش و بررسی موضوع -۳

یابی نظیر توفان فکری یا دلفی های خالقانه برای ایدهاستفاده از روش -۴

 ...و

 یافتن راهکارهای کاربردی از بین قوانین و مقررات موجود -۵

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

 پذیریمسئولیت ۶
قابلیت پاسخگو بودن در برابر 

 اهها و تصمیماقدام

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

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

 پاسخگو بودن در برابر بازخواست از چگونگی انجام وظایف -۳

 پذیرفتن تعهدات و پایبندی به آنها -۴

 ها و تعهداتمسئولیت تراشی برای انجام ندادنپرهیز از بهانه -۵

 انجام وظایف بدون نیاز به نظارت فرا دستان -۶
 

 اصالحات( ینبا آخر 1376/12/13قانون سرباز قهرمان )مصوب 

 یهقانون در زمان صلح کل این موجب به -واحده ماده

 یتبه عضو یورزشهای یونکه از طرف فدراس یورزشکاران

ت وزارت ورزش درخواس با شوندیم یدهبرگز یملهای یمت

 توانندیمسلح م یروهایستاد کل ن یو جوانان و هماهنگ

دوره آموزش  یخود را پس از ط یخدمت مقدس سرباز

نظر وزارت  یرز یاسالم یمسلح جمهور یایروهندر ینظام

 .یندنما یسپر یمل هاییمورزش و جوانان در ت

حذف از  یاقانون درصورت اخراج  ینمشموالن ا -1 تبصره

در  یدخدمت دوره ضرورت خود را با یهبق ی،مل هاییمت

 .یندنما یمسلح سپر یروهاین

( 18( ماده )۲قانون از شمول بند ) ینمشموالن ا -۲ تبصره

 ماده( هـ) بند و -1۰/1۲/1۳۵1 مصوب- قانون گذرنامه

 یاسالم جمهوری ارتش قانون( 1۶) ماده( ط) بند و( 1۴)

 ی)اصالح.هستند مستثنی -۷/۷/1۳۶۶ مصوب- یرانا

 (1۳8۰/۰۶/۰۶مصوب 

مسلح به سربازان  یروهاین یازدرصورت ن -۳ تبصره

 یجهان یا یاییالذکر جهت شرکت در مسابقات آسفوق

ستاد کل  یاردراخت مسلح، نامبردگان یروهایمربوط به ن

 .گیرندیمسلح قرار م یروهاین

شامل نفرات اول تا  یکالمپهای بازی قهرمانان  -۴ تبصره

جهان و نفرات  یرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانسوم و قه

تحت پوشش  یورزشهای در رشته یاییآسهای یاول باز

( و مقام اول تا سوم Ioc) یکالمپ یالملل ینب یتهکم

 ینو همچن یبالفوتبال، بسکتبال و وال یمسابقات جام جهان
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 یمعاف از سرباز یجهان یکاز فرزندان قهرمانان پارالمپ یکی

وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل  یبا معرف

 یروهایدر ن یدوره آموزش نظام یمسلح پس از ط یروهاین

از انجام خدمت دوره ضرورت  یرانا یاسالم یمسلح جمهور

 (1۳۹1/1۰/۰۳مصوب  ی)الحاق. شوندمی معاف

( قانون ۵موضوع ماده ) ییاجرای هادستگاه یهکل -۵ تبصره

عالوه  یتوانندم 8/۷/1۳8۶ب مصو یخدمات کشور یریتمد

دوم و سوم های قانون، مقام ین( ا۴تبصره ) ینبر مشمول

وزارت  یرا با معرف یو مسابقات جهان یاییآسهای یباز

و مقررات مربوطه  ینقوان یرسا یتورزش و جوانان و با رعا

مصوب  ی)الحاق. یندجذب و استخدام نما یمانیصورت پ هب

1۳۹1/1۰/۰۳) 

سربازان قهرمان  یتموضوع معاف ییاجرا نامهآیین -۶ تبصره

وزارت ورزش و جوانان و با  یشنهادقانون به پ ینمشمول ا

 یهمسلح ته یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یهمکار

. رسدمی مسلح یروهایستاد کل ن ییدشود و به تأمی

 (1۳۹1/1۰/۰۳مصوب  ی)اصالح

جلسه  فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در قانون

و  یکهزاراسفند ماه  یزدهمروز چهارشنبه مورخ س یعلن

و در  یبتصو یاسالم یو هفتاد و شش مجلس شورا یصدس

 .است یدهنگهبان رس یشورا ییدبه تأ ۲۴/1۲/1۳۷۶ یختار
 

 جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ییاجرا نامهآیین

 (یرانوز یأته 1395/04/23 هـ مورخ51514ت/47069شماره  نامهتصویب)

وزارت  یشنهادبه پ ۲۰/۴/1۳۹۵در جلسه  یرانوز هیئت

 ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد یورزش و جوانان و با همکار

( ماده واحده قانون سرباز ۶کشور و به استناد تبصره )

 نامهآیینآن،  یو اصالحات بعد -1۳۷۶مصوب - قهرمان

را  یادشدهشمول قانون جذب و استخدام قهرمانان م ییاجرا

 :کرد یبتصو یربه شرح ز

مشروح  یدر معان یراصالحات ز نامهآیین یندر ا -1 ماده

 :روندمی مربوط به کار

و  -1۳۷۶مصوب - قانون سرباز قهرمان :قانون -الف

 .آن یاصالحات بعد

که در  یو زمستان یتابستانهای یباز :یکالمپ یهایباز -ب

به  یکبارو بزرگساالن هر چهار سال جوانان  یسن یهارده

جهان با حضور  یاز کشورها یکی یزبانیطور متمرکز به م

 یهااند، در رشتهشده یهکه موفق به کسب سهم ییکشورها

( IOC) یکالمپ یالمللینب یتهتحت پوشش کم یورزش

 .شودمی رگزارب

که  یو زمستان یتابستان یهایباز :یکپارالمپ یهایباز -پ

جوانان و  یسنهای زشکاران معلول در ردهور یبرا

 یزبانیبه طور متمرکز به م یکباربزرگساالن هر چهار سال 

که موفق به  ییجهان با حضور کشورها یاز کشورها یکی

تحت پوشش  یورزشهای شده اند، در رشته یهکسب سهم

 .شودمی ( برگزارIPC) یکپارالمپ یالملل ینب یتهکم

که  یو زمستان یتابستان یهایازب : یاییآس یهایباز -ت

 یهجوانان و بزرگساالن با حضور کل یسن یهادر رده

 یورزش یهادر رشته یکبارهر چهار سال  یاییآس یکشورها

( و به صورت OCA) یاآس یکالمپ یتحت پوشش شورا

 .شودیمتمرکز برگزار م

که در  یمسابقات :جهان یو قهرمان یمسابقات جهان -ث

 یکالمپ یالملل ینب یتهتحت پوشش کم یورزشهای رشته

(IOCبه صورت سال )با حضور  یکبارهر دو سال  یا یانه

 .شودمی اند، برگزار یدهگرد یطکه حائز شرا ییکشورها
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 یهاکه در رشته یمسابقات :یمسابقات جام جهان -ج

که موفق به  ییو بسکتبال با حضور کشورها یبالفوتبال، وال

 .شودمی زارشده اند، برگ یهکسب سهم

شامل نفرات اول  یکالمپهای یقهرمانان باز :ینمشمول -چ

جهان و  یتا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمان

 یو مسابقات جهان یاییآسهای ینفرات اول، دوم و سوم باز

 یالملل ینب یتهتحت پوشش کم یورزش یهادر رشته

 یوهو گر یفردهای ( حسب مورد در رشتهIOC) یکالمپ

فوتبال، بسکتبال و  یتا سوم مسابقات جام جهان ولو مقام ا

پار های یاز فرزندان قهرمانان باز یکی ینو همچن یبالوال

نفرات در  یهو کل یفردهای شامل نفر اول در رشته یکالمپ

 .یگروههای رشته

( قانون ۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه -2 ماده

نامه یینآ ینا ینانند مشمولتویم یخدمات کشور یریتمد

آزمون و خارج از نشر  یبدون برگزار یرز یطشرا یترا با رعا

 :یندجذب و استخدام نما یمانیبه صورت پ یآگه

 .یبالتصد یوجود پست سازمان -1

 .ییاحراز مشاغل دستگاه اجرا یطداشتن شرا -۲

 .ینشگز ییداستخدام و تأ یعموم یطداشتن شرا -۳

 یو معرف ینمشمول یمقام قهرمانان ورزش ییدتا -۳ ماده

 .برعهده وزارت ورزش و جوانان است ییاجرای هادستگاهبه

 جمهوررییسمعاون اول  -یریجهانگ اسحاق

 

 یثارگرانا یتوضع یلتبد :موضوع 1401( قانون بودجه سال 20تبصره )« و»دستورالعمل بند 

 کشور و برنامه و بودجه کشور( یو استخدام یادار هایسازمان 07/04/1401مورخ  23657)بخشنامه شماره 

( ۲مشمول ماده ) ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یثارگرانبه ا یرسانقانون جامع خدمات

قانون بودجه سال  یی( ضوابط اجرا۴۳ماده ) یاجرا در

موضوع  یابالغ یهادستورالعملکل کشور،  1۴۰1

، شماره ۳/1۴۰۰./1۹خ مور 1۳۷۵8شماره  یهابخشنامه

مورخ  ۶81۳۵و شماره  ۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵

 :شودیم یذتنف یرموارد ز یتبا رعا ۴/1۲/1۴۰۰

به  ی( قانون جامع خدمات رسان۲1ماده ) ینمشمول -1

در آن دستگاه  1۴۰۰ماه سال بهمن یانکه تا پا یثارگرانا

 .گردندیقانون م ینمشغول به کار باشند مشمول ا

وابسته به  یرانتفاعیو مؤسسات غ هابانک، هاشرکت -۲

 .باشندیصدرالذکر م یمشمول حکم بند قانون یزدولت ن

 یشغل یگاهارتقاء جا یبه معنا ینمشمول یتوضع یلتبد -۳

پست  یف،نوع وظا ییراست تغ یهیبد. باشدمیآنان ن

 یلآنان بعد از تبد یشغل یگاهارتقاء جا یاو شغل  یسازمان

 .باشدمی پذیرامکان  و مقررات ینب قواندر چارچو یتوضع

بخشنامه خواستار ادامه  ینچنانچه فرد مشمول ا -۴

 یل)عدم تبد یفعل یتبا دستگاه به شکل وضع یهمکار

اعالم  یی( باشد، دستگاه اجرایبه استخدام رسم یتوضع

 یتوضع یلبر عدم درخواست تبد یفرد مشمول مبن یکتب

وضع در  یلتند عدم تبدرا اخذ و به عنوان مس یاستخدام

 .یدنما ریسوابق مربوطه نگهدا

مشمول که بر اساس قانون مربوط به خدمت  یثارگرانا -۵

به خدمت اشتغال  1۳۷۵مصوب  یراپزشکانپزشکان و پ

اساس،  ینبر ا. گیرندیبخشنامه قرار م یندارند، در شمول ا

مورخ  ۶81۳۵( منضم به بخشنامه شماره 8پاسخ سؤال )

 .گرددیاصالح م ،۴/1۲/1۴۰۰

( قانون بودجه سال ۲۰با استناد به بند )ب( تبصره ) -۶

آن به شماره  یی( ضوابط اجرا۹کل کشور و ماده ) 1۴۰1

، چنانچه اعتبار 1۵/۲/1۴۰1هـ مورخ ۵۹۷۴۰ت/۲1۵۰۲



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۳۶

مشمول، از محل  یروهاین یتوضع یلتبد یالزم برا

 یهادستگاهاعتبار  یصو در سقف تخص یاعتبارات ابالغ

و مؤسسات  هابانک، هاشرکت لیو منابع داخ ییاجرا

به اخذ  یازیباشد، ن ینوابسته به دولت قابل تأم یانتفاع

اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده  ینتأم ییدیهتأ

و  ینقوان یتمشمول با رعا یروهاین یتوضع یلو تبد

مقررات مربوطه از جمله اخذ شماره مستخدم از سامانه 

 ینبر ا. ( بالمانع استرمندایران)کا ینظام ادار ارچهیکپ

مورخ  ۶۹۴۰۵( بخشنامه شماره ۹اساس، ماده )

 .گرددی، اصالح م۹/1۲/1۴۰۰

 یهادستگاهدستورالعمل در موافقتنامه  ینمفاد ا -۷

کل کشور  1۴۰1قانون بودجه سال  ییمشمول ضوابط اجرا

 .است یهاالرعمربوط الزم یرانمد یو برا شودیلحاظ م

مسعود میرکاظمی -یفیلط میثم

 

 تبدیل وضعیت ایثارگران :موضوع 1400قانون بودجه سال ( 20تبصره )« د»بند دستورالعمل 

 کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور یو استخدام یسازمان ادار 19/3/1400مورخ  13758بخشنامه شماره )

 (با آخرین اصالحات و الحاقات ابالغی

ر این دستورالعمل تعریف و اختصارات در معانی د -1ماده 

 :روندمی زیر بکار

 کل کشور 1۴۰۰قانون بودجه سال  :نقانو -

قانون جامع خدمات ( ۲1ه )مشمولین ماد :مشمولین -

و اصالحات بعدی آن که در  رسانی به ایثارگران

« د»ی اجرایی شاغل هستند و به موجب بند هادستگاه

باید به استخدام رسمی دستگاه اجرایی ( قانون، ۲۰تبصره )

 .تبدیل وضع یابند

با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 

هیأت وزیران،  1۹/۷/1۴۰۰هـ مورخ ۵۹۲۴1ت/۷۵8۰۴

رزمندگان جبهه مقاومت نیز مشمول قوانین و مقررات 

 ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره ). حاکم بر رزمندگان هستند
نامه بخش ۵تکرار در پرسش  -(۹/1۲/1۴۰۰مورخ 

 ۶81۳۵بخشنامه شماره « )مجموعه پرسش و پاسخ»
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ 

( قانون بودجه سال ۲۰تبصره )« د»با توجه به تصریح بند 

کل کشور، صرفاً ایثارگرانی که از نظر ایثارگری در  1۴۰۰

رسانی به ایثارگران ( قانون جامع خدمات۲1شمول ماده )

مندرج در  هستند مشمول حکم و برخورداری از مزایای

 ۶81۳۵بخشنامه شماره ). گیرندبند قانونی مذکور قرار می
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ 

 سازمان اداری و استخدامی کشور :سازمان -

( ۲ی اجرایی مشمول ماده )هادستگاه :دستگاه اجرایی -

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

م مشمولینی که به موجب قرارداد مقا :نیروی قراردادی -

صالحیتدار، قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی داشته )اعم 

قانون مدیریت خدمات  ۳۲از مشمولین تبصره ذیل ماده 

و یا سایر قوانین و مقررات حاکم بر  قانون کار، کشوری

ی هافعالیتاجرایی( و به طور تمام وقت در ی هادستگاه

 .نماینددستگاه فعالیت می امور جاریربوط به م

، اموری «امور جاری یا فعالیت جاری»منظور از عبارت 
های سازمانی های پستهستند که در جهت انجام مأموریت

های مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت
. پذیرندی اجرایی صورت میهادستگاهسازمانی در محل 

تکرار در  -(۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره )
بخشنامه )« خمجموعه پرسش و پاس»بخشنامه  1پرسش 
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵شماره 

https://shenasname.ir/laws/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/laws/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/laws/kar/1017-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1
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پزشکان  خدمت به مربوط قانون متعهدین خدمت موضوع

)نیروهای طرحی اجباری(  1۳۷۵و پیراپزشکان مصوب 

 ۶81۳۵بخشنامه شماره ). باشندنمیمشمول قانون مذکور 
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ 

ی هاشرکتمشمولینی که از سوی  :نیروی شرکتی -

طرف قرارداد با دستگاه اجرایی بکارگیری شده و در 

ی مربوط به هافعالیتدستگاه اجرایی به طور تمام وقت در 

 .نماینددستگاه فعالیت می امور جاری

، اموری «امور جاری یا فعالیت جاری»منظور از عبارت 

ی سازمانی هاپستهای أموریتهستند که در جهت انجام م

های مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت

. پذیرندی اجرایی صورت میهادستگاهسازمانی در محل 

 (۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره )

 «خمجموعه پرسش و پاس»بخشنامه  1تکرار در پرسش 
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره )

های مشمولینی که برابر موافقتنامه :ینیروی طرح -

مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه 

های عمرانی توسط دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح

ی هافعالیتاجرایی بکارگیری شده و به طور تمام وقت در 

 .نمایندگاه فعالیت میدستبهمربوط 

های ی طرحهافعالیت با توجه به اینکه نیروهای شاغل در

ای(، موضوعًا از شمول های سرمایهعمرانی )تملک دارایی

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج ۲1ماده )

ی هافعالیتباشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفًا می

گیرد، لذا نیروهای شاغل جاری دستگاه اجرایی را در برمی

د قانونی مذکور قرار های عمرانی در شمول بندر طرح

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره ). گیرندنمی

مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت  -2ماده 

تمام وقت در یکی از حاالت آزمایشی )رسمی آزمایشی(، 

پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام 

به ی اجرایی هادستگاهدستگاه، در  ی جاریهافعالیت

نمایند، می موجب حکم یا قرارداد مقام صالحیتدار خدمت

با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی )یا عناوین مشابه بر 

اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی(، استخدام و 

 :شوندمی یا تبدیل وضع

، اموری «امور جاری یا فعالیت جاری»منظور از عبارت 

ی سازمانی هاپستهای هستند که در جهت انجام مأموریت

های مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت

. پذیرندی اجرایی صورت میهادستگاهسازمانی در محل 

تکرار در  -(۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره )

بخشنامه )« مجموعه پرسش و پاسخ»بخشنامه  1پرسش 
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵شماره 

ی اجرایی که برخی از مشاغل هادستگاهدر آن دسته از 

دستگاه بر اساس قوانین و مقررات حاکم، به نیروهای 

کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل 

مذکور در صورت تقاضای مستخدم و با ارائه تعهد رسمی 

مبنی بر رضایت فرد، تبدیل وضعیت به قرارداد کارگری 

رت بر اساس ضوابط حاکم بر دائم انجام و در غیر اینصو

بخشنامه ). نماینددستگاه به رسمی تبدیل وضع پیدا می
تکرار با تفصیل  -(۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵شماره 

« مجموعه پرسش و پاسخ»بخشنامه  ۲بیشتر در پرسش 

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره )

حقوق و مزایای ایثارگرانی که از قراداد موقت کارگری به 

یابند در ارداد کارگری دائم تبدیل وضعیت میقر

ی اجرایی مشمول قانون کار براساس قانون کار هادستگاه

 هادستگاهو درچارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر آن 

ی اجرایی ازجمله هادستگاهلیکن در سایر . شودتعیین می

ی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هادستگاه

بط و مقررات قرارداد مشاغل کارگری موضوع براساس ضوا

 1۳/11/1۳۹۰مورخ  ۲8۹۶۵/۹۰/۲۰۰بخشنامه شماره 

 جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
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مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره ). شود)سابق( تعیین می
۴/1۲/1۴۰۰) 

ها شاغل هستند ایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاری

ها متبوع تبدیل وضع ئم در دهیاریبه قرارداد کارگری دا

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره ). یابندمی

رانندگانی که به صورت تمام وقت در خدمت دستگاه 

اجرایی بوده و بیمه پرداختی آن توسط شرکت پیمانکاری 

شود مشمول قانون مذکور یا دستگاه اجرایی تامین می

 (۴/1۲/1۴۰۰خ مور ۶81۳۵بخشنامه شماره ). باشندمی

های نیروهایی که از محل وجوه خودگردانی مجتمع

اند مشمول فرهنگی و آموزشی و رفاهی بکارگیری شده

 ۶81۳۵بخشنامه شماره ). شونددستورالعمل مذکور نمی
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ 

موضوعاً متفاوت ” خرید خدمات مشاوره“با توجه به اینکه 

و خرید  باشدمی” جذب و بکارگیری نیروی انسانی“با 

خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب 

گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و نمی

مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی 

 نامهآیین صالح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و

)مصوبه شماره  مشاوره خدمات خرید

هیأت وزیران(  1/1۰/1۳88ک مورخ ۴۲۹8۶ت/1۹۳۵۴۲

گیرد؛ بنابراین استخدام و سایر مقررات ذی ربط صورت می

یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت 

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵خشنامه شماره )ب. ندارد

صالحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید  -1

گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامه خدمت وی در 

 نامهآیین( ۴۷) گاه اجرایی تابع حکم مقرر در مادهدست

 .باشدمی اجرایی قانون گزینش کشور

تصدی در تشکیالت تفصیلی دستگاه برای پست بال -۲

انتصاب مشمولین وجود داشته باشد )در صورت عدم وجود 

پست بالتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی 

سامانه ملی مدیریت ساختار »تواند از طریق می

نسبت به پیشنهاد تغییر « ی اجرایی کشورهادستگاه

نتقال و جابجایی آن ی سازمانی و یا اهاپستعناوین 

 .متناسب با شرایط مشموالن اقدام نماید(

تواند نسبت به ثبت درخواست تغییر دستگاه اجرایی می

عنوان پست سازمانی بالتصدی و جابجایی آن در سامانه 

ی اجرایی کشور جهت هادستگاهملی مدیریت ساختار 

ضمناً در صورت . تخصیص به ایثارگران مشمول اقدام نماید

رورت جابجایی پست بین واحدهای زیرمجموعه یک ض

دستگاه، این امر صرفًا جهت تخصیص پست به ایثارگران 

کل کشور  1۴۰۰قانون بودجه سال « د»مشمول بند 

سازد برای افراد دیپلم و خاطرنشان می. پذیردصورت می

زیردیپلم پست سازمانی معرفی شده به پست بانام تبدیل 

رد از سیستم به حالت قبل شود و پس از خروج فمی

( ۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵خشنامه شماره )ب. گرددبرمی
« سخمجموعه پرسش و پا»بخشنامه  1تکرار در پرسش 

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره )

متناسب  یپست سازمان یدارا ییاگر دستگاه اجرا

 یروزآورمشمولین باشد، الزم است صرفاً نسبت به به

ریت ساختار یمد یدر سامانه مل یالت اسمیتشک

شایان ذکر است . دیکشور اقدام نما ییاجرا یهادستگاه

 کارمندایران بررسیهای شرایط احراز در مجموعه سامانه

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره ). گرددمی

حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط  -۳

با دستگاه اجرایی پرداخت شده ی طرف قرارداد هاشرکتیا 

 .باشد

موارد استثناء این بند در خصوص نیروهای  :تبصره

قراردادی، با اعالم باالترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید 

مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی  حسابذی

بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای 

 .ام است، قابل اقد1۳۹۹سال 

https://shenasname.ir/entry/234-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4
https://shenasname.ir/entry/234-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4
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این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی  -۴

ی طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد هاشرکتیا 

 .آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد

استخدام و تبدیل وضع مشمولین با رعایت  :1تبصره 

( قانون برنامه ۴۴قانون اصالح بند )و( ماده )( ۲) تبصره

صورت  پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران سالهنجپ

رعایت شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی در . پذیردمی

 .ی اجرایی ضروری استهادستگاهمشاغل تخصصی 

( این قانون، رعایت مفاد ۲۰تبصره )« د»بنا به تصریح بند 

( قانون برنامه پنجم توسعه و ۴۴ماده )« و»( بند ۲تبصره )

( قانون ۲1الزم کلیه ایثارگران موضوع ماده ) اصالحیه آن

. باشندرسانی به ایثارگران معاف از سن میجامع خدمات

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره )

در صورت دارا بودن  مجازندی مشمول بخشنامه هادستگاه

پست بالتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران 

تحصیلی دانشگاهی آنان  موصوف، اقدام به اعمال مدارک

ی مشمول فاقد پست هادستگاهدر صورتی که . نمایند

سازمانی بالتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر 

به این « متصدی خدمات عمومی»باشند، پست سازمانی 

بخشنامه شماره ). گیرددسته از ایثارگران تعلق می
 (۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵

الحاق شغل  ۹/۵/1۴۰۰ مورخ ۲۴۲۳۲بخشنامه شماره 

متصدی خدمات عمومی جهت تبدیل وضعیت مشمولین 

کل کشور  1۴۰۰( قانون بودجه سال ۲۰تبصره )« د»بند 

بخشنامه ). باشدمیها نیز قابل تسری و اجرا در شهرداری
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵شماره 

در استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیأت  :۲تبصره 

جرایی و همچنین کادر آموزشی وزارت ای هادستگاهعلمی 

آموزش و پرورش، مقررات خاص مربوط به این گروه از 

 .مربوطه اعمال خواهد شدی هادستگاهشاغلین توسط 

التدریس در صورت داشتن سابقه نیروهای حق

التدریس تمام وقت همانند نیروهای رسمی یا پیمانی حق

رورش( دستگاه )نظیر معلمین در وزارت آموزش و پ

تبدیل وضع این نیروها با . گردندمشمول تبدیل وضع می

 1۳۷۵8( دستورالعمل شماره ۲ماده )« ۲»رعایت تبصره 

بخشنامه شماره ). گیردصورت می 1۹/۳/1۴۰۰مورخ 
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵

تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای  -۳تبصره 

 .باشدمی 1/1/1۴۰۰مشمولین این قانون 

تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای  :اصالحیه

مشمولین مصوبه، پس از تاریخ اعالم نظر گزینش و تأمین 

ی هادستگاهصدور احکام برای آن دسته از  باشدمیاعتبار 

اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمندایران دریافت 

. کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بودمی

 (۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره )

اجرایی از سقف ی هادستگاهسهم هر یک از  -3ماده 

( قانون، توسط ۲۰اعتبار تعیین شده در بند )د( تبصره )

. سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص خواهد شد

ی اجرایی موظفند با تأیید سازمان هادستگاههمچنین 

مربوط  برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات

به حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آن دسته از 

مشمویلن این دستورالعمل که به استخدام رسمی دستگاه 

 .( اقدام نمایند۶( و )1درمی آیند، از سایر فصول به فصول )

اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین آن  :تبصره

( ۲۰ه )تبصر« د»اجرایی مشمول بند ی هادستگاهدسته از 

( قانون هستند، 1۰( و )۷قانون که فاقد ردیف در جداول )

 .گردداز محل منابع داخلی تأمین می

اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای آن دسته از نیروهای 

ی جاری که هافعالیتشرکتی و نیروهای طرحی شاغل در 

در راستای بند قانونی صدرالذکر به استخدام دستگاه 

، از محل اعتبارات مربوطه در دستگاه آینداجرایی درمی
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اجرایی کسر و به اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای 

مورخ  ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره ). شودکارکنان منتقل می
۹/1۲/1۴۰۰) 

چنانچه تأمین اعتبار الزم برای تبدیل وضع نیروهای 

مشمول دستورالعمل از محل منابع داخلی و یا اعتبارات 

پذیر باشد، نیازی به اخذ تأییدیه انموجود دستگاه امک

تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و 

ی یا مدیر مالی حسابذیی اجرایی با تأیید هادستگاه

دستگاه و سایر ضوابط مربوطه نسبت به تبدیل وضع 

نیروهای مشمول و اخذ شماره مستخدم از سامانه 

ی هادستگاهر صورت نیاز د. نمایندکارمندایران اقدام می

 ۵۵۰۰۰۰ -8۰اجرایی برای تأمین اعتبار از محل ردیف 

قانون بودجه سال جاری، اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از 

سازمان برنامه و بودجه کشور برای ادامه فرآیند استخدام 

 ۶۹۴۰۵بخشنامه شماره ). یا تبدیل وضعیت الزامی است
 (۹/1۲/1۴۰۰مورخ 

محدودیت اعبارات تخصیصی دستگاه  در صورت -4ماده 

« د»)در سقف اعتبار تعیین شده در قسمت اخیر بند 

( قانون( اولویت برای استخدام و یا تبدیل وضع ۲۰تبصره )

 .باشدمیمشمولین بر اساس سابقه خدمت بیشتر 

ی هادستگاهبکارگیری نیروی انسانی جدید در  -5ماده 

ادی، شرکتی و طرحی اجرایی به جایگزینی نیروهای قرارد

( قانون، به استخدام ۲۰که در اجرای بند )د( تبصره )

 .آیند، ممنوع استرسمی دستگاه اجرایی درمی

بکارگیری نیروی انسانی جدید در  :تکرار و تأکید

ی اجرایی به جایگزینی کلیه نیروهایی )اعم از هادستگاه

ه قراردادی، شرکتی و طرحی( که در اجرای بند )د( تبصر

کل کشور به استخدام  1۴۰۰( قانون بودجه سال ۲۰)

بخشنامه ). آیند ممنوع استرسمی دستگاه اجرایی درمی
 (۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵شماره 

ی اجرایی موظفند پس از اجرای هادستگاهتمامی  -6ماده 

این دستورالعمل، اطالعات کارکنان را در سامانه 

گذاری و بروزرسانی کارمندایران )زیرسامانه پاکنا( بار

ی اجرایی که شماره مسخدم هادستگاهآن دسته از . نمایند

نمایند، باید اطالعات و مستندات از سازمان دریافت می

مشمولین را با رعایت شرایط این دستورالعمل در سامانه 

کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام الزم نسبت 

افراد واجد شرایط به عمل  به صدور شماره مستخدم برای

بررسی اطالعات و صدور شماره مستخدم برای . آید

مشمولین شاغل در واحدهای استانی توسط سازمان 

استان و برای مشمولین شاغل در  ریزیبرنامهمدیریت و 

ی اجرایی توسط سازمان هادستگاهواحدهای ستادی 

مسئولیت صحت اطالعات و مستندات . پذیردصورت می

رگذاری شده در سامانه مذکور در چارچوب قوانین و با

 .مقررات بر عهده دستگاه اجرایی است

ی اجرایی اطالعات و مستندات مشمولین هادستگاه :تبصره

رسمی شاغل در دستگاه که دارای حکم کارگزینی بوده 

باشند را نیز با رعایت شرایط ولی فاقد شماره مستخدم می

نه کارمند ایران، جهت صدور این دستورالعمل در ساما

 .شماره مستخدم رسمی بارگذاری و ارسال نمایند

( ۲۰مسئولیت پیگیری اجرای بند )د( تبصره ) -7ماده 

ی هادستگاهقانون و مفاد این دستورالعمل در آن دسته از 

اجرایی که برای کارمندان خود از سامانه کارمندایران 

ظیر وزارت نفت، نمایند )نشماره مستخدم دریافت نمی

( حسب مورد بر عهده ...بنیاد مستضعفان، وزارت اطالعات و

بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت 

 .باشدمیدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

در صورت وجود ابهام در خصوص انطباق افراد از  :تبصره

نون ( قا۲1نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده )

جامع خدمات رسانی به ایثارگران، احراز شرایط توسط 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت 
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دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )حسب مورد( صورت 

 .خواهد گرفت

( ۲۰مسئولیت حسن اجرای بند )د( تبصره ) -8ماده 

هده قانون و مفاد این دستورالعمل در دستگاه اجرایی، بر ع

 .باالترین مقام دستگاه اجرایی است

نحوه تعیین حقوق و مزایای ایثارگران پس از تبدیل 

حقوق و مزایای کارمندان با توجه به قوانین و  :وضعیت

مقررات حاکم بر دستگاه اجرایی براساس پست سازمانی 

شود و مستندی برای برقراری مورد تصدی تعیین می

بخشنامه شماره ). تفاوت تطبیق حقوق وجود ندارد
 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵

نحوه احتساب سابقه قبل از تبدیل وضعیت 

ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول برای 

مورخ  1۰8۴در حال حاضر دادنامه شماره  :بازنشستگی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص  18/۹/1۳۹۹

ی پیمانکاری طرف هاشرکتاحتساب سوابق خدمت در 

. باشدمیی دولتی مالک عمل هادستگاهداد با قرار

 (۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره )

برای ارتقاء رتبه، طبقه و   نحوه محاسبه سوابق تجربی

بندی نامه طرح طبقه( آیین1۴یا گروه بر اساس ماده )

 .باشدمیمشاغل 

نحوه احتساب مدرک تحصیلی بعد از تبدیل وضعیت 

با توجه به  :(۴/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶81۳۵بخشنامه شماره )

 ۲۴/1۲/1۳۹۳مورخ  1۷۰۰۶1( بخشنامه شماره ۳بند )

کشور )سابق(، صرفًا  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت 

بینی رشته و مقطع باشند، در صورت پیشمی آموزشی

در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان،  تحصیلی باالتر

مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه 

احتساب آثار اداری . موضوع بخشنامه مذکور نخواهند بود

بینی رشته و و استخدامی مدارک تحصیلی منوط به پیش

مقطع تحصیلی باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی 

میته ذی ربط قابل اعمال آنان بوده و از تاریخ تصویب ک

 .باشدمی

 بر این اساس؛

در صورت دارا  مکلفندی مشمول بخشنامه هادستگاه :الف

بودن پست بالتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران 

موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان 

ی مشمول فاقد پست هادستگاهدر صورتی که . نمایند

تصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر سازمانی بال

باشند، پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این 

نسخ جنبه تکلیفی اعمال ). گیردمی ایثارگران تعلق

( بخشنامه شماره ۴به وسیله بند ) مدارک تحصیلی

در خصوص ایثارگرانی که  :ب( ۹/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۹۴۰۵

اختار مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نامرتبط با س

، جهت باشدمیی سازمانی دستگاه متبوع خود هاپست

ی دارای هادستگاهبهفراهم نمودن زمینه انتقال این افراد 

پست سازمانی مرتبط موضوع در شورای توسعه مدیریت و 

 .سرمایه انسانی طرح خواهد شد

 

 یثارگرانا یتوضع یلدقرارداد در بخشنامه تب یدو تمد پردازییمهشرط تمام وقت بودن، ب 3ابطال 

 (یعدالت ادار یواند یعموم یئته 1401؍6؍8مورخ  1035 یال 1008 یها)دادنامه شماره

 1۴۰۰قانون بودجه سال  ۲۰براساس بند )د( تبصره  -الف

قانون برنامه  8۷بند )ذ( ماده  یاجرا یدر راستا» :کل کشور

 یو فرهنگ یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد سالهپنج

قانون  ۲مشمول ماده  یهادستگاه یران،ا یسالما یجمهور

مکلّفند نسبت به استخدام  یثارگرانبه ا یرسانجامع خدمات

 ۲1مشموالن ماده  یهکلّ  یاستخدام یتوضع یلتبد نیزو 
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مختلف  ینکه با عناو یثارگرانبه ا یرسانقانون جامع خدمات

ه موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابط یهادستگاهدر 

 یا ینقرارداد انجام کار مع یمانی،آنها به صورت پ یشغل

 هو تبصره ماد یاز محل اعتبارات جار یاو  باشدیم یشرکت

و اعتبارات  یخدمات کشور یریتقانون مد 1۷و ماده  ۳۲

و  یتیاز جمله حاکم ینعناو یرسا یاو  یعمران یهاطرح

قانون  ۴۵)الف( و )ب( ماده  یموضوع بندها گرییتصد

 یبا ط نمایندیم یاخدمت نموده و  یخدمات کشور یریتمد

قانون  ۴۴بند )و( ماده  ۲تبصره  یتبا رعا ینشمراحل گز

مصوب  یرانا یاسالم یپنجم توسعه جمهور سالهپنج هبرنام

« ...ینداقدام نما رسمی استخدام صورت به 1۳8۹؍1۰؍1۵

ه رابط»مذکور بعد از عبارت  یدر بند قانون ینکهبا توجه به ا

 یا ینقرارداد انجام کار مع یمانی،آنها به صورت پ یشغل

و  یاز محل اعتبارات جار یاو »عبارت  «باشدیم یشرکت

خدمات  یریتقانون مد 1۷و ماده  ۳۲ماده  صرهتب

بند فوق از قانون بودجه سال  یآمده و اجرا« ...یکشور

حکم  ینبه خدمت تمام وقت نشده است، بنابرا یّدمق 1۴۰۰

هست که به صورت  یزن یشامل افراد یادشده ینبند قانو

قسمت )ج(  ۲بند  یجهاند و در نتشده یریبه کارگ یساعت

 و آموزش وزارت 1۴۰۰؍۵؍1۲-۷1۰؍۲۰بخشنامه شماره 

 1۴۰۰؍۳؍1۹ -1۳۷۵8 شماره بخشنامه ۲ ماده و پرورش

کشور و سازمان برنامه  یو استخدام اداری سازمان مشترک

به  یتوضع یلآنها مشموالن تبد و بودجه کشور که براساس

به  1۴۰۰قانون بودجه سال  یبدر زمان تصو یدبا یرسم

 ی)رسم یشیاز حاالت آزما یکیصورت تمام وقت در 

انجام  یبرا یشرکت یا یطرح ی،قرارداد یمانی،(، پیشیآزما

دستگاه در حال خدمت باشند، خالف  یجار یهافعالیت

ماده  1ستند به بند است و م یارقانون و خارج از حدود اخت

 یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک 88و  1۳و مواد  1۲

ابطال  تصویب یخاز تار 1۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار

 .شودیم

قانون بودجه  ۲۰اوالً در بند )د( تبصره  ینکهبا توجه به ا -ب

افراد  یاستخدام هاییتکل کشور به وضع 1۴۰۰سال 

صرف عدم پرداخت حق  شده و یحمشمول بند مذکور تصر

و  کندیمزبور خارج نم یاستخدام یهافرد را از قالب یمه،ب

کل کشور،  1۴۰۰قانون بودجه سال  ۲۰در بند )د( تبصره 

فرد  پردازییمهبه ب یّدتبصره مق ینحکم مقرر در ا مالاع

بخشنامه شماره  ۲ماده  ۳بند  ینمشمول نشده است، بنابرا

کشور  یو استخدام ریادا سازمان 1۴۰۰؍۳؍1۹ -1۳۷۵8

بخشنامه شماره  ۳و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند 

 و آموزش کل اداره 1۴۰۰؍۶؍11 -1۴۰۰؍8۰۹۲۰۷1

افراد  یمهکه براساس آنها پرداخت حق ب فارس استان پرورش

حکم  یاجرا یطاز شرا یکیبه عنوان  یتوضع یلمشمول تبد

کل  1۴۰۰قانون بودجه سال  ۲۰تبصره « د»مقرر در بند 

کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول 

است و  یارحکم قانونگذار خالف قانون و خارج از حدود اخت

 یالتقانون تشک 88و  1۳و مواد  1۲ دهما 1مستند به بند 

از  1۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار یواند یدادرس یینو آ

 .شودیابطال م یبتصو یختار

قانون  ۲۰براساس بند )د( تبصره  ینکهبه ا یتبا عنا -ج

کل کشور که حکم آن در بند )و( تبصره  1۴۰۰بودجه سال 

قرار  یدمورد تأک یزکل کشور ن 1۴۰1قانون بودجه سال  ۲۰

 یلبه تبد ینقوان ینمشمول ا ییاجرای هادستگاهگرفته، 

مزبور موظّف شده  یقانون ینمشمول مواز یروهاین یتوضع

 1۴۰۰قرارداد در سال  یدبه تمد یّدقم یفتکل ینا انجامو 

در بند )د( تبصره  یزن« خدمت نموده»نشده است و عبارت 

دارد  ینکل کشور داللت بر ا 1۴۰۰قانون بودجه سال  ۲۰

که دستگاه  شودیم یزن یمذکور شامل افراد یکه حکم قانون

نکرده است،  یدتمد 1۴۰۰قرارداد آنها را در سال  ییاجرا

بخشنامه شماره  ۲ماده  ۴ر در بند حکم مقر ینبنابرا

کشور  یو استخدام اداری سازمان 1۴۰۰؍۳؍1۹ -1۳۷۵8

و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده 

در  یدبا یبه رسم یتوضع یلمشمول تبد یروهایاست که ن

طرف ی هاشرکت یا ییقانون با دستگاه اجرا یبزمان تصو

 یو قرارداد آنها در سال جار داشته باشند اردادقرارداد، قر

 یارشده باشد، خالف قانون و خارج از حدود اخت یدتمد یزن
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قانون  88و  1۳و مواد  1۲ماده  1است و مستند به بند 

مصوب سال  یعدالت ادار یواند یدادرس یینو آ یالتتشک

 .شودیابطال م یبتصو یخاز تار 1۳۹۲
 

 ی اجراییهادستگاهدر  درخواست آمار ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 06/07/1400مورخ  34782)بخشنامه شماره 

قانون جامع ( ۲ی اجرایی مشمول ماده )هادستگاهبه کلیه 

 خدمات رسانی به ایثارگران

قانون بودجه سال ( ۲۰) تبصره( د) بند مفاد به توجه با 

دستورالعمل مشترک ابالغی به شماره و  کل کشور 1۴۰۰

این سازمان و سازمان برنامه و  1۹/۰۳/1۴۰۰تاریخ  1۳۷۵8

ی اجرایی آمار کلیه هادستگاه، مقتضی است بودجه کشور

العمل یاد شده )اعم از افرادیکه از محل ستورمشمولین د

دستورالعمل مذکور تاکنون به استخدام رسمی تبدیل 

اند و یا فرایند تبدیل وضعیت آنها هنوز تکمیل وضعیت یافته

نشده یا صورت نپذیرفته است( را طبق جدول زیر حداکثر 

 .به این سازمان ارسال نمایند ۲۰/۰۷/1۴۰۰تا تاریخ 

 

 درصد ایثارگران به کل ایثارگران مشمول کل ل وضعیتنوع تبدی

       از رسمی آزمایشی به رسمی

       پیمانی به رسمی از 

       از قرارداد کارمعین به رسمی

       از قرارداد کارگری به رسمی

       از شرکتی به رسمی

       از طرحی به رسمی

ستورالعمل د( ۲ماده )( ۳مشمولین تبصره ذیل بند )

 الذکرفوق
      

 

 جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشورمعاون رییس -میثم لطیفی

 استخدام -فصل هفتممقررات مربوط به 

 (45مقررات ماده )

 در حوزه استخدامها اعالم لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه

https://shenasname.ir/news/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/news/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/isaar/8349-ایثارگران-1400
https://shenasname.ir/isaar/8349-ایثارگران-1400
https://shenasname.ir/isaar/8349-ایثارگران-1400
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 جمهور(سعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسمعاونت تو 3/2/1393مورخ  1217/93/200)بخشنامه شماره 

 ی اجراییهادستگاهبخشنامه به کلیه 

و ها با عنایت به اینکه اجرای برخی از بخشنامه

صادره از این معاونت در حوزه استخدام و های دستورالعمل

 :تبدیل وضعیت، بنا به یکی از دالیل ذیل منتفی شده است

مصوبات هیأت وزیران بوده بخشنامه مستند به یکی از  -الف

و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا 

 قابلیت بعدی، مصوبات و قانون احکام با یا ملغی االثر شده و

 است؛ داده دست از را خود اجرایی

بخشنامه در اجرای احکام و تکالیف مقرر در قانون  -ب

ن و برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آ

–پنجم توسعه  سالهپنجشدن قانون برنامه  االجراالزم

 زنگری است؛با نیازمند ،-1۳8۹ مصوب

های موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه -ج

 بعدی این معاونت، تعیین تکلیف شده است؛

بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد،  -د

ن منتفی گردیده در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آ

 است؛

لذا بدین وسیله با هدف مقررات زدایی و از میان بردن 

اجرایی و کاهش مکاتبات، اعالم ی هادستگاهابهامات 

الذکر که از سوی این معاونت ذیلهای نماید، بخشنامهمی

 االثرملغی و نداشته اجرایی قابلیت صادر شده است،

 .باشندمی

 ردیف
مشخصات 

 بخشنامه
 ردیف

مشخصات 

 بخشنامه

1 
۶۶۷۴1/1۰۰- 

۲۴/۰۴/8۵ 
۹ 

1۰۵۰/۹۰/۲۳۰- 

۲۳/۰1/۹۰ 

۲ 
1۳۵۹۳8/1۰۰- 

1۷/۰8/8۵ 
1۰ 

1۲۵1۵/۲۰۰- 

۳۰/۰۵/۹۰ 

۳ 
۴8۴8/1۰۰- 

۲۰/۰1/8۶ 
11 

18۳۷۴/۲۰۰- 

۲۵/۰۷/۹۰ 

۴ 
8۵۹۰۵/1۰۰- 

1۲/۰۹/8۷ 
1۲ 

۲8۲۹8/۲۰۰- 

۰۹/11/۹۰ 

۵ 
۹۷۲8/۲۰۰- 

1۰/۰۳/8۹ 
1۳ 

۲۹۷۰۹/۲۲۰- 

۲۳/11/۹۰ 

۶ 
۵۰۷۹۶/۲۰۰- 

۰۵/1۰/8۹ 
1۴ 

1۳۰۹/۹1/۲۰۰- 

۲۲/۰1/۹1 

۷ 
۵۶1۴1/۲۳۴- 

۲۹/1۰/8۹ 
1۵ 

۴۰8۴۶/۹1/۲۳۰- 

۲1/1۰/۹1 

8 
۶۰1۲۳/۲۰۰- 

۰1/1۲/8۹ 
1۶ 

1۹۲۳/۹۲/۲۰۰- 

۰8/۰۲/۹۲ 

 محمود عسکری آزاد

 

 یینضوابط تع :موضوع یخدمات کشور یریت( قانون مد45( ماده )2تبصره ) ییاجرا نامهیینآ

 یتیمشاغل حاکم

 (با اصالحات بعدی یرانوز یأته 22/7/1389مورخ  163467/44913شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک  وزیران

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

( قانون ۴۵( ماده )۲و به استناد تبصره ) جمهوررییس

رعایت  و با -1۳8۶مصوب -مدیریت خدمات کشوری 
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ک مورخ ۳88۵۶ت /1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب

 :تصویب نمودند 1۳8۶/1۰/1

ی اجرایی که در هادستگاههای سازمانی )شغل( پست -1

( قانون ۲۹مجموعه تشکیالت تفصیلی در اجرای ماده )

مدیریت خدمات کشوری به تأیید معاونت توسعه مدیریت 

مبنای تعیین  رسیده اند، جمهوررییسو سرمایه انسانی 

 مشاغل حاکمیتی خواهند بود.

 :های تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر استشاخص -۲

نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی  - الف

 خدمات کشوری( قانون مدیریت 8موضوع ماده )

 محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی - ب

 حساسیت شغل )پست( - ج

کان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش عدم ام - د

 غیر دولتی

های سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد پست - ۳

ی مستقل هاسازمانها مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه

ها و مؤسسات دولتی و استانداری جمهوررییستحت نظر 

وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند،  دارعهدهکه 

 شوند.عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می به

 ۴۶/1۴های خدماتی موضوع مصوبه شماره پست -ا تبصره

های شورای عالی اداری و پست 1۳۷۹/1/۳1مورخ 

)مشاغل( مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل 

و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و 

وران، نگهبانی، باغبانی، نامه تکثیر، امور آشپزخانه و رست

نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی  ماشینرسانی، 

های واحدهای سازمانی سایر پست. شوندنمی محسوب

معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد 

مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی 

 شوند.محسوب می

ی سازمانی )مشاغل( منشی، رییس هاپست - ۲ تبصره

دفتر، مسؤول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین 

، جمهوررییسنویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان 

استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکمیتی 

 شوند.محسوب می

ی اجرایی در موارد استثنایی که پستها هادستگاه -۳تبصره

مشاغل موضوع این بند را به دالیل امنیتی یا ضرورتهای  و

دهند، پیشنهاد خود ناپذیر، حاکمیتی تشخیص میاجتناب

را با ذکر دالیل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و 

ارایه نمایند تا پس از بررسی  جمهوررییسسرمایه انسانی 

 تأیید، جهت تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید. و

های سازمانی واحدهای سازمانی در سایر اره پستدرب -۴

واحدهای تقسیمات کشوری )شهرستان، بخش و دهستان( 

 :به ترتیب زیر عمل خواهد شد

پـستها و مشـاغل واحدهای سازمـانی مستقر در  - الف

دار وظایف واحـدهای تقسیمات کـشوری که عـهده

باشنـد، به عنـوان مـشاغل حاکمیتی حاکـمیتی می

 شوندخته میشنا

چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات  - ب

 نامهتصویب( ۵کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده )

باشد  1۳88/1۲/۲۷ک مورخ ۴۳۹11ت /۲۶۲۷۷۳شماره 

)نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و 

های ای، واحد ثبتی و بیمارستان(، تمامی پستحرفه

عنوان مشاغل تصدی محسوب  بهاغل( آن واحد )مش

( 8گردند، مگر در مواردی که مطابق بند )ل( ماده )می

قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیأت وزیران قابل 

واگذاری به بخش غیر دولتی شناخته نشوند که در این 

های )مشاغل( مربوط به عنوان مشاغل صورت پست

 شوند.حاکمیتی محسوب می
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، هرگونه درخواست صدور نامهتصویباز تاریخ ابالغ این  -۵

ی اجرایی منوط هادستگاهمجوز استخدام رسمی از سوی 

 باشد.به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می

، نامهتصویبی اجرایی موظفند براساس این هادستگاه -۶

امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی گری خود را احصا و به 

اعالم  جمهوررییسوسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت ت

 کنند.

به تأیید مقام محترم  1۳8۹/۷/8در تاریخ  نامهتصویب این

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا
 

 (46مقررات ماده )

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری46نامه اجرایی ماده )آیین

 هیئت وزیران( 21/11/1396مورخ  هـ54770ت/147991شماره  نامهتصویب)

به پیشنهاد شماره  18/11/1۳۹۶هیئت وزیران در جلسه 

سازمان اداری و استخدامی  ۲۲/۷/1۳۹۶مورخ  1۴۴۷۰۴۵

( قانون مدیریت ۴۶( ماده )۳کشور و به استناد تبصره )

نامه اجرایی ماده یاد آیین -1۳8۶مصوب - خدمات کشوری

 :تصویب کرد شده را به شرح زیر

ی هاپستاستخدام رسمی کارمندان پیمانی در  -1ماده 

( قانون مدیریت ۴۵سازمانی موضوع بند )الف( ماده )

ی دولت و قوانین و هاسیاستخدمات کشوری با رعایت 

مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور 

 مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی

پذیر نامه امکانکشور و رعایت موارد مندرج در این آیین

 .است

توانند بر اساس مجوزهای اجرایی می یهادستگاه -2ماده 

(، کارکنان پیمانی خود را پس از 1صادره از محل ماده )

های تخصصی و رفتاری آزمون و سنجش شایستگی

ن ی سازمانی حاکمیتی و حصول اطمیناهاپستمتناسب با 

های مورد نظر به استخدام آزمایشی از دارا بودن شایستگی

 .درآورند

اجرایی  یهادستگاهآن دسته از کارمندان پیمانی  -تبصره

که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در 

( ۴۴های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده )آزمون

دد، نبوده است گرقانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می

های بایست در آزمونبرای استخدام آزمایشی می

( قانون مذکور که توسط ۴۴استخدامی موضوع ماده )

گردد، شرکت سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می

کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوطه 

 .کسب نمایند

لف( به منظور تشخیص صالحیت موضوع بند )ا -3ماده 

( قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته ۴۶ماده )

تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی، مورد نظر در 

 یهادستگاهبند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت 

مورخ  118۵۲/۹۳/۲۰۶اجرایی موضوع مصوبه شماره 

 .گرددمی واگذار شورای عالی اداری ۵/۹/1۳۹۳

ضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس تبدیل و -4ماده 

 .پذیردقوانین و مقررات مربوطه صورت می

نامه و همچنین شرح دستورالعمل اجرایی آیین -5ماده 

وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در 

نامه به پیشنهاد سازمان اداری این آیین (۳خصوص ماده )

سعه مدیریت و و استخدامی کشور به تصویب شورای تو

 .رسدسرمایه انسانی می
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ک ۴۳۹1۳ت/۲۳1۴1۳شماره  هاینامهتصویب -6ماده 

ک مورخ ۴۳۹1۳ت/۲۶۲۷۷۰شماره و  ۲1/1۲/1۳88مورخ 

 .شوندو میلغ ۲۷/1۲/1۳88

 جمهورمعاون اول رییس -اسحاق جهانگیری

 

 رسمی به آزمایشی رسمی و آزمایشی رسمی به پیمانی کارمندان وضعیت تبدیل دستورالعمل

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 46) ماده اجرایی نامهآیین( 5) ماده :موضوع

 (کشور یاستخدام و اداری سازمان 28/03/1397 مورخ 144189 شماره بخشنامه)

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 نامهآیین« ۵» ماده موضوع دستورالعمل ۰۷/۰۳/1۳۹۷

 را کشوری خدمات مدیریت قانون( ۴۶) ماده اجرایی

 به مراتب. نمود بتصوی تبصره( ۹) و ماده( 1۲) بر مشتمل

 تبدیل برای کارمندان صالحیت تعیین فرم» انضمام

 صورتجلسه فرم» و «رسمی به آزمایشی رسمی از وضعیت

 رسمی از وضعیت تبدیل برای کارمندان صالحیت تعیین

 برای مذکور شورای مهر به ممهور «رسمی به آزمایشی

 .گرددمی ابالغ اجراء

 اختصارات و تعاریف -1 ماده

 کشوری خدمات مدیریت قانون :نقانو -

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه :اجرایی دستگاه -

 کشوری خدمات مدیریت

 برگزاری نحوه دستورالعمل» :امتحانات دستورالعمل -

 در افراد استخدام برای تخصصی و عمومی امتحان

 شماره بخشنامه موضوع «اجرایی یهادستگاه

 1۹/۷/1۳۹۳ مورخ ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰

 توسعه راهبری شورای :مدیریت توسعه راهبری شورای -

 شماره مصوبه موضوع اجرایی یهادستگاه مدیریت

 اداری عالی شورای۵/۹/1۳۹۳ مورخ 118۵۲/۹۳/۲۰۶

 این یک شماره پیوست فرم :صالحیت تعیین فرم -

 شورای آن، در مندرج معیارهای اساس بر که دستورالعمل

 صالحیت تعیین به نسبت مدیریت توسعه راهبری

 رسمی به وضعیت تبدیل برای آزمایشی رسمی کارمندان

 صالحت تعیین فرم» عنوان تحت و نمایدمی اقدام

 به آزمایشی رسمی از وضعیت تبدیل برای کارمندان

 .باشدمی «رسمی

 رسمی به پیمانی از استخدامی وضعیت تبدیل -الف

 آزمایشی

( ۴۶) ماده اجرایی نامهآیین یک ماده اجرای در -2 ماده

 قابل یهاپست برای توانندمی اجرایی یهادستگاه قانون،

 مجوز صدور درخواست حاکمیتی مشاغل به تخصیص

 به را دستگاه در شاغل پیمانی کارمندان رسمی استخدام

 سازمان. نمایند ارسال کشور استخدامی و اداری سازمان

 مربوطه مقررات و قوانین یترعا با کشور استخدامی و اداری

 یا تمام برای مجوز صدور به نسبت دولت، یهاسیاست و

 .نمایدمی اقدام اجرایی دستگاه درخواست از بخشی

 قانون،( ۴۶) ماده( ۲) تبصره اجرای در -3 ماده

 واجد پیمانی کارمندان توانندمی اجرایی یهادستگاه

 و تخصصی هایشایستگی سنجش از پس را ذیل شرایط

 قانون،( ۴۲) موضوع موضوع هایصالحیت احراز و رفتاری

 مشاغل در دستورالعمل، این( ۲) ماده مجوزهای محل از

 .درآورند آزمایشی رسمی استخدام به حاکمیتی

https://shenasname.ir/estekhdam/101-231413
https://shenasname.ir/estekhdam/101-231413
https://shenasname.ir/estekhdam/101-231413
https://shenasname.ir/estekhdam/86-262770
https://shenasname.ir/estekhdam/86-262770
https://shenasname.ir/estekhdam/86-262770
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 سپری کارمند پیمانی استخدام از سال پنج حداقل -الف

 .باشد شده

 ریدیگ اجرایی دستگاه از پیمانی کارمند چنانچه :تبصره

 سنوات حداقل رعایت با باشد، شده منتقل گاهدستبه

 وی انتقال زمان از یکسال حداقل باید بند، این موضوع

 .باشد گذشته مقصد اجرایی گاهدستبه

 هایآزمون در قبولی طریق از کارمند پیمانی استخدام -ب

 عمومی صورت به که قانون( ۴۴) ماده موضوع استخدامی

 .باشد پذیرفته صورت شود،می یا شده برگزار

 استخدام که کارمندانی آزمایشی رسمی استخدام -تبصره

 عمومی نشر با هاییآزمون در قبولی طریق از آنان پیمانی

 است، نبوده قانون( ۴۴) ماده اساس بر استخدامی آگهی

 در شرکت به موکول دستورالعمل این مفاد رعایت بر عالوه

 و اداری ازمانس توسط که) عمومی استخدامی امتحانات

 نصاب حد کسب و( گرددمی ریزیبرنامه کشور استخدامی

 دوره در ،«امتحانات دستورالعمل» اساس بر آزمون نمره

 .باشدمی پیمانی

 کارمند آخر سال سه ساالنه ارزشیابی امتیازات متوسط -چ

 ارزشیابی امتیازات( 8۰)% درصد هشتاد از پیمانی دوره در

 .نباشد کمتر

مورخ  1۹۶1دادنامه شماره به موجب  )ابطال -د

 (۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1۹/1۲/1۳۹۹

 به پیمانی کارمندان استخدامی وضع تبدیل -1 تبصره

 اجرایی دستگاه در مأموریت، دوره در آزمایشی رسمی

 آنان آزمایشی رسمی ستخداما. باشدمین پذیرامکان مقصد

 حداقل که است این بر مشروط نیز مبدأ دستگاه در در

 مبدأ اجرایی دستگاه در وضع تبدیل به منتهی یکسال

                                                           
 هایمجازات از یک هر به کارمند محکومیت سابق: عدم "د"بند  ۵

 تخلفات به رسیدگی قانون( ۹) ماده «ز» و «و» ،«هـ» بندهای

 .پیمانی دوره طول در اداری

 شده رعایت آنان مورد در فوق بندهای مفاد و داشته اشتغال

 .باشد

 سنجش در کنندگانشرکت تعداد که صورتی در -۲ تبصره

 مجوزهای تعداد از بیشتر دهما این موضوع هایشایستگی

 اساس بر افراد پذیرش باشد، ازمایشی رسمی استخدام

 .بود خواهد شغل هر در آنان فضلی نمرات

 در ماده این موضوع هایشایستگی سنجش نحوه -۳ تبصره

 توسعه راهبری شورای» توسط اجرایی دستگاه هر

 .گرددمی تعیین دستگاه «مدیریت

 به آزمایشی رسمی زا استخدامی وضعیت تبدیل -ب

 رسمی

 دستگاه هر «مدیریت توسعه راهبری شورای» -4 ماده

 صالحیت تشخیص تخصصی کمیته عنوان به اجرایی،

 رسمی کارمندان برای قانون( ۴۶) ماده «الف» بند موضوع

 :ددارعهده بر را زیر وظایف آزمایشی،

 قبیل از) ذیصالح مراجع از شده اخذ اطالعات بررسی -الف

 حضور نحوه کارمند، گذشته یهاسال ارزشیابی ایهفرم

( کارمند متبوع واحد مدیر گزارش و کار محل در کارمند

 خود سال سه ازمایشی رسمی دوره که کارمندانی مورد در

 بند که کارمندانی خصوص در) شده تمدید سال دو یا و

 شده اِعمال آنان مورد در (۴۶) ماده یک تبصره «الف»

 .انددهنمو طی را( است

 آزمایشی رسمی کارمندان وضعیت ارزیابی و بررسی -ب

 عنوان نسجش معیارهای از یک هر با ارتباط در نظر مورد

 «صالحیت تعیین فرم» در شده

https://shenasname.ir/estekhdam/8185-dad1961
https://shenasname.ir/estekhdam/8185-dad1961
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 یا کارمند صالحیت خصوص در گیریتصمیم و بررسی -ج

 ساز اساس بر قانون (۴۶) ماده «الف» بند موضوع کارمندان

 دستورالعمل این رد شده بینیپیش کارهای و

 به که آزمایشی رسمی کارمندان شکایات به رسیدگی -د

 .باشند معترض خود، صالحیت تعیین نتایج

 رسمی کارمندان صالحیت ارزیابی راهنمای فرم -1 تبصره

 شورای» توسط رسمی به وضعیت تبدیل برای آزمایشی

 به شورا، جلسهصورت فرم و «مدیریت توسعه راهبری

 .باشدمی عملدستورال پیوست

 دستگاه «مدیریت توسعه راهبری شورای» -۲ تبصره

 «الف» بند مفاد اجرای برای را ایکمیته تواندمی اجرایی

 تصمیمات صورت، این در. دهد تشکیل قانون (۴۶) ماده

 .بود خواهد عمل مبنای مذکور شورای تأیید از پس کمیته

 ترضمع خود ارزیابی نتیجه به کارمند چنانچه -5 ماده

 از ماه یک مدت ظرف حداکثر را خود اعتراض باید باشد،

 شورای دبیرخانه به مکتوب صورت به نتیجه، ابالغ تاریخ

 نیز شورا. کند ارائه اجرایی دستگاه مدیریت توسعه راهبری

 نموده رسیدگی فرد اعتراض به تا دارد مهلت ماه دو حداکثر

 نتیجه و دهدا قرار ارزیابی مورد مجدداً  را فرد صالحیت و

 .نماید اعالم را نهایی

 پس رسمی به کارمند استخدامی وضعیت تبدیل -6 ماده

 کسب به مشروط و ساله سه آزمایشی رسمی دوره طی از

 :باشدمی ذیل شرایط

 امتیازات مجموع از درصد پنج و هفتاد حداقل کسب -الف

 «صالحیت تعیین فرم»

 الزم اتامتیاز کسب و آموزشی هایهدور طی -ب

 گزینش تأیید -ج

 موضوع شرایط از یک هر حائز کارمند چنانچه -7 ماده

 در شده عنوان هایروش از یک هر اعمال نباشد،( ۶) ماده

 زیر بندهای با مطابق قانون( ۴۶) ماده یک تبصره ذیل

 :پذیردمی صورت

 صورتی در :قانون( ۴۶) ماده «الف» بند هایویژگی -الف

 تعیین فرم» از را( امتیاز ۷۵) الزم نصاب حد کارمند که

 :شودمی عمل زیر هایهشیو به ننماید کسب «صالحیت

 و درصد( ۶۵) حداقل فرد مکتسبه امتیاز که صورتی در -1

 دیگر ساله دو مهلت باشد، کل امتیاز درصد( ۷۵) از ترپایین

 و گردیده اعطا باریک فقط مهلت این. شودمی اعطا وی به

 .باشدمین یدتمد قابل

( ۶۵) از ترپایین و درصد(۵۵) حداقل کسب صورت در -۲

 تبدیل پیمانی به فرد استخدامی وضع کل، امتیاز درصد

 .گرددمی

 امتیاز درصد( ۵۵) از کمتر کارمند ارزیابی امتیاز چنانچه -۳

 .گرددمی لغو وی استخدامی حکم باشد، کل

 موضوع آموزشی هایهدور عناوین :آموزشی هایهدور -ب

 تصدی شرایط در که آموزشی هایهدور بر عالوه بند، این

 تصویب به دولت مشاغل بندیطبقه هایطرح در مشاغل

 است، رسیده انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 دوره سه حداقل که دولت کارمندان آموزش نظام با منطبق

 دستگاه توسط ،باشدمی آموزش ساعت( 1۲۰) یا و آموزشی

 آموزشی هایهدور که افردی. گرددمی تعیین اجرایی

 باشند، نموده طی پیمانی خدمت دوره در را تصدی شرایط

 نصاب. داشت نخواهند هادوره این مجدد طی به نیازی

 آزمایشی رسمی دوره آموزشی هایهدور برای الزم امتیاز

 .است دوره هر امتیاز( %۷۰) درصد هفتاد

 بوده( ۶) ماده «ج» و «الف» بندهای حائز کارمند چنانچه

 با را «ب» بند در اشاره مورد آموزشی هایهدور کلیه ولی

 دارد مهلت دیگر سال دو حداکثر باشد، نکرده طی موفقیت

 مدت، این طول در. نماید طی را مذکور آموزشی هایهدور تا

 استخدام حکم آموزشی، هایهردو طی در موفقیت محض به

 ساله دو مهلت اتمام به نیازی و گردیده صادر کارمند رسمی
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 امکان بار یک حداقل است مکلف اجرایی دستگاه. باشدمین

 دوره طول در کارمند برای را مزبور هایهدور در شرکت

 .نماید فراهم آزمایشی رسمی

 بند موضوع سال دو مهلت اتمام از پس چنانچه -تبصره

 مورد آموزشی هایهدور قانون،( ۴۶) ماده یک تبصره «الف»

 کسب را الزم نصاب حد یا و نشده طی کارمند توسط نظر

 .گرددمی تبدیل پیمانی به وی استخدامی وضعیت ننماید،

 شروط از اجرایی، یهادستگاه گزینش تأیید :گزینش -ج

 به آزمایشی رسمی از مندکار وضعیت تبدیل برای الزم

 .است رسمی

( مشابه عناوین یا) انسانی منابع توسعه واحدهای -8 ماده

 مراجع تصمیمات آوریجمع مسئول اجرایی، یهادستگاه

 شورای» نظر اخذ از پس هستند مکلف و بوده مذکور

 واحد» و «گزینش هسته» ،«مدیریت توسعه راهبری

 کارمند خصوص در اتتصمیم اعمال به نسبت ،«آموزش

 .نمایند اقدام نظر مورد

 دیگر ساله دو مهلت که آزمایشی رسمی کارمندان -9 ماده

 ساله، دو مهلت اتمام از پس باید شود،می اعطا آنان به

 این( ۶) ماده در نظر مورد امتیازات و هاصالحیت

 اساس بر صورت،این غیر در. نمایند کسب را دستورالعمل

 ردیف استثنای به) دستورالعمل (۷) ماده در مندرج ضوابط

 به آنان استخدامی وضعیت ،(مذکور ماده الف بند یک

 .گرددمی حکم لغو یا و شده تبدیل پیمانی

 اجرایی یهادستگاه انسانی منابع واحدهای -10 ماده

 سه را آزمایشی رسمی کارمندان مشخصات هستند مکلف

 در) شده تمدید سال دو یا سال سه انقضای از قبل ماه

 راهبری شروای به( دیگر ساله دو مهلت اعطای صورت

 دستگاه آموزش واحد و گزینش هسته مدیریت، توسعه

 نظر مورد کارمندان مورد در را مراجع آن نظر و کرده اعالم

 را خود نظر هستند موظف نیز مزبور مراجع. نمایند کسب

 جهت انسانی منابع واحد به ،(ماه سه) شده تعیین مهلت در

 .کنند اعالم استخدامی و اداری تصمیمات اعمال

 موعد در را خود نظر مزبور مراجع از یک هر چنانچه -تبصره

 نظر منزله به ننمایند، ارسال انسانی منابع واحد به مقرر

 از کارمند استخدامی وضعیت تبدیل برای مراجع آن مثبت

 یمبنا امر این و شده تلقی رسمی به آزمایشی رسمی

 .گیردمی قرار اداری تصمیمات

 اساس بر ایثارگران استخدامی وضعیت تبدیل -11 ماده

 .پذیردمی صورت مربوط مقررات و قوانین

 شماره دستورالعمل دستورالعمل، این ابالغ با -12 ماده

 توسعه معاونت 11/۰۹/1۳۹۳ مورخ 1۲1۷۵/۹۳/۲۰۰

 .گرددمی لغو( وقت) جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 انصاری جمشید

 برای کارمندان صالحیت تعیین فرم -۲ شماره پیوست

 رسمی به آزمایشی رسمی از وضعیت تبدیل

 صالحیت تعیین جلسهصورت فرم -۲ شماره پیوست

 به آزمایشی رسمی از وضعیت تبدیل برای کارمندان

 رسمی

 

 اجرایی یهادستگاه حاکمیتی مشاغل در رسمی به پیمانی کارمندان وضعیت تبدیل مجوز

 (کشور استخدامی و اداری سازمان 5/12/1397 مورخ 671709 شماره بخشنامه)

 مورخ هـ۵۴۷۷۰ت/1۴۷۹۹1 شماره نامهتصویب اجرای در

 شماره بخشنامه پیرو و وزیران هیئت ۲1/11/1۳۹۶
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 وضع تبدیل خصوص در ۲8/۳/1۳۹۷ مورخ 1۴۴18۹

 حاکمیتی، مشاغل در آزمایشی رسمی به پیمانی کارکنان

 :گرددمی ابالغ اجرا برای ذیل موارد

 در را خود حاکمیتی مشاغل که اجرایی یهادستگاهبه -1

 مورخ 1۶۳۴۶۷/۴۴۹1۳ شماره نامهتصویب( ۶) بند اجرای

 تدول و اجتماعی کمیسیون عضو وزیران ۲۲/۷/1۳8۹

 مورخ ۴۲۴8۰/۲۰۰ شماره بخشنامه و الکترونیک

 داده اجازه اند،نموده اعالم سازمان این به 1۶/8/1۳8۹

 مفاد رعایت با را زیر شرایط واجد کارمندان شودمی

 آزمایشی رسمی به صدراالشاره بخشنامه و نامهتصویب

 :نمایند وضع تبدیل

 که حاکمیتی مشاغل سازمانی یهاپست شاغلین -1-1

های بخشنامه و نامهتصویب اجرای در اجرایی یهادستگاه

 اعالم سازمان این به و تعیین بخشنامه این یک بند موضوع

 .اندنموده

 مشاغل به یافتهتخصیص سازمانی یهاپست -1-۲

 مدرک احراز شرایط با اجرایی یهادستگاه اختصاصی

 مصوبه (۳) دبن به توجه با که باالتر، و لیسانس تحصیلی

 ماده مفاد اجرای در شغل، تعریف در ،(1) بند در شده اشاره

 شورای مصوبه طبق کشوری خدمات مدیریت قانون( ۷۰)

 وظایف دارعهده انسانی، سرمایه و مدیریت توسعه

 .باشند نظارت و هدایت گذاری،سیاست

 واحدهای در مستقر سازمانی یهاپست شاغلین -۳-1

 شماره مصوبه( ۲) بند وعموض) کشوری تقسیمات

 عضو وزیران 1۶/1۲/1۳۹۰ مورخ ک۴۴۹1۳ت/۲۴81۹۷

 زمره در که( الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون

 بخشنامه این( 1۰۲) و( 1۰1) بندهای موضوع مشاغل

 .باشند

 مشخص طور به که مشاغلی متصدیان وضع تبدیل :تبصره

 شماره نامهتصویب( ۳) بند( 1) تبصره در

 اند،شده ذکر ۲۲/۷/1۳8۹ مورخ 1۶۳۴۶۷/۴۴۹1۳

 .بود نخواهد پذیرامکان

 خود حاکمیتی مشاغل کنون تا که اجرایی یهادستگاه -۲

 با منطبق ابتدا باید اند،ننموده اعالم سازمان این به را

 به نسبت( 1) بند موضوع ابالغی بخشنامه و نامهتصویب

 موارد به توجه با سپس اقدام، خود حاکمیتی مشاغل اعالم

 کارمندان وضع تبدیل خصوص در( 1) بند در مطروحه

 .نمایند اقدام خود پیمانی

 خاص مقررات و قوانین مشمول ایثارگران وضع تبدیل -۳

 .باشدمی خود

 موردهای بخشنامه و مصوبات تصاویر ارسال ضمن لذا،

 به مربوط عملیات کلیه که سازدمی خاطرنشان استناد،

 کارکنان برای آزمایشی رسمی مستخدم هشمار صدور

 توسط موضوع تأیید و طرح از پس شرایط، واجد پیمانی

 بستر در اجرایی، دستگاه مدیریت توسعه راهبری شورای

 اساس، این بر. گیردمی صورت ایران کارمند سامانه

 و اطالعات بارگذاری از پس توانندمی اجرایی یهادستگاه

 اخذ به نسبت مستقیماً  مذکور، مانهسا در خود مستندات

 گونه هر از و نموده اقدام آزمایشی رسمی مستخدم شماره

 واجد افراد اسامی لیست ارسال قبیل از غیرضرور مکاتبه

 .نمایند خودداری سازمان این به شرایط

 مقام باالترین عهده به بخشنامه این اجرای حسن مسئولیت

 .باشدمی اجرایی دستگاه

 ریانصا جمشید

 

 (48مقررات ماده )

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 48) ماده( 3) بند اجرایی نامهآیین



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۵۲

 (با اصالحات بعدی وزیران هیأت 21/11/1388 مورخ ک43915ت/231327 شماره نامهتصویب)

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 معاونت پیشنهاد به بنا 1۳/1۰/1۳88 مورخ جلسه در

 استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

- کشوری خدمات مدیریت قانون( ۴8) ماده( ۳) بند

 شماره نامهتصویب( ط) بند رعایت با و -1۳8۶مصوب

 نامهآیین 1/1۰/1۳8۶ مورخ هـ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵

 :نمودند تصویب زیر شرح به را یادشده بند اجرایی

 عملکرد ارزشیابی نظام اجرای در که کارمندانی -1ماده 

 سه در آنان امتیارات مربوط، یهادستورالعمل و کارمندان

 کل درصد هفتاد از متناوب سال چهار یا متوالی سال

 باشد، کمتر کارمندان ارزیابی برای شده بینیپیش امتیازات

 قانون( 1۰۳) موضوع ازنشستگیب شرایط نداشتن صورت در

 نامهتصویب)اصالحی به موجب . گردندمی بازخرید مذکور،

هیئت  ۳۰/11/1۳۹۷مورخ  هـ۵۴8۳۴ت/1۵۹۹۲۰شماره 

 (وزیران

 در که کارمندانی بازخریدی به مربوط وجوه -2ماده 

 اضافه به شوندمی خدمت بازخرید نامهآیین این اجرای

( 1) تبصره براساس آنان، شده ذخیره هایمرخصی وجوه

 مصوب -کشوری خدمات مدیریت قانون( 1۲۲) ماده

 .شد خواهد تعیین -1۳8۶

 در بازخریدی کارمندان کارگیری به هرگونه -3ماده 

 توانندنمی هادستگاه و بوده ممنوع اجرایی یهادستگاه

 .باشند داشته محل هر از آنان به پرداختی هیچگونه

 این مفاد اجرای چگونگی به مربوط دستورالعمل -4ماده 

 سرمایه و مدیریت توسعه شورای مصوبه موجب به نامهآیین

 .بود خواهد انسانی

 مقام تأیید به 1۷/11/1۳88 تاریخ در نامهتصویب این

 .است رسیده جمهوری ریاست محترم

 جمهوررییس اول معاون -یمیرح محمدرضا

 

 هر ماه ستمیتا ب هایو پرداخت ایحقوق و مزا هیلزوم ثبت اطالعات کارکنان و کل

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 15/10/1400مورخ  57187)بخشنامه شماره 

 یایکه حقوق و مزا ییاجرا یهادستگاهبه همه  بخشنامه

 ،یدولت )عموم یمومکارکنان خود را از محل بودجه ع

 کنندی( پرداخت میمتفرقه و اختصاص

 1۴۰۰( قانون بودجه سال ۲۰بند )الف( تبصره ) یاجرا در

مورخ  ۶8۹۳۹بخشنامه شماره  رویکل کشور و پ

و نامه شماره  جمهوررییسمعاون اول محترم  ۳۰/۶/1۴۰۰

 أتیمحترم ه ریدب 11/8/1۴۰۰مورخ  8۶۶۷۴/۵۹۳۰۷

 رانیوز أتیمتخذه در جلسه ه ماتیدولت در خصوص تصم

در پرداخت به  یانضباط مال جادیو ا یبه منظور سامانده

ماه سال یاست از د یکارکنان، ضرور یایموقع حقوق و مزا

نسبت به  ییاجرا یهادستگاه یتمام یتا اطالع ثانو ،یجار

اطالعات کارکنان و ثبت حقوق و  یروزرسانو به لیتکم

که تحت هر  هایپرداخت ریو سا رمستمریمستمر و غ یایمزا

هر ماه  ستمیحداکثر تا ب دارند،قصد پرداخت آن را  یعنوان

 .ندی( اقدام نمارانی)کارمند ا ینظام ادار کپارچهیدر سامانه 

تبصره « الف»بند  ۲-۲به ذکر است با استناد به جزء  الزم

 یناش ا،یعدم پرداخت حقوق و مزا تی(، هر گونه مسئول۲۰)

مقام دستگاه  نیاز عدم ثبت اطالعات مذکور، بر عهده باالتر

 .باشدمی ربطیذ یامور مال ریمد /ابحسذیو  ییاجرا

 یفیلط ثمیم
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( 20موضوع بند )الف( تبصره ) "سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری"استقرار 

 کل کشور 1401قانون بودجه سال 

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 25/07/1401مورخ  53621)بخشنامه شماره 

( قانون برنامه ۲۹یی موضوع ماده )ی اجراهادستگاهبه تمامی 

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج

 جمهوری اسالمی ایران

انون ( ق۲۰تبصره ) در راستای تمهید اجرای حکم بند )الف(

منظور به»که مقرر داشته  کل کشور 1۴۰1بودجه سال 

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط 

مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر 

( ۲۹ه )وضوع مادی اجرائی مهادستگاهبه تمامی کارکنان 

اقتصادی، اجتماعی و  ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج

ی هاشرکتفرهنگی جمهوری اسالمی ایران ازجمله کلیه 

( این قانون ذکر ۳ها در پیوست شماره )دولتی که نام آن

ها ی دولتی که شمول قانون بر آنهاشرکتشده است شامل 

س اطالعات مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفًا براسا

شده در سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمندایران( به ثبت

سامانه مدیریت اطالعات  ،«د.گیرنفع نهائی انجام میذی

 به نشانی اینترنتی پرداخت کارکنان نظام اداری

pardakht.karmandiran.ir  سامانه")از این پس" 

شود( با مشارکت سازمان اداری و استخدامی عنوان می

، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی کشور

 .و دارایی طراحی و در مقدمات استقرار نهایی است

از آنجا که طی دوره آزمایشی استقرار در تعدادی از 

واسطه عدم دقت در ثبت ها، عمده مشکالت به وزارتخانه

اطالعات کارکنان برای پرداخت )اعم از اطالعات شغلی، 

( ...گری، اطالعات حاالت مأموریت و انتقال ووضعیت ایثار

در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری)پاکنا( مشاهده شد 

منظور بسترسازی و تمهید مقدمات تحقق کامل حکم و به

کل کشور،  1۴۰1( قانون بودجه سال ۲۰بند )الف( تبصره )

ی اجرایی موضوع این بخشنامه هادستگاهالزم است تمامی 

ق و مزایای کارکنان خود را از محل بودجه حقوکه 

عمومی دولت )عمومی، متفرقه و اختصاصی( از طریق 

، نسبت به انجام کنندداری کل کشور پرداخت میخزانه

 :دموارد ذیل اقدام نماین

برداری و آشنایی منظور امکان بهرهدر نخستین گام و به -1

اطالعات بت با نواقص اطالعاتی خود در سامانه، نسبت به ث

پرداخت کارکنان )اعم از اطالعات نیروی انسانی و 

 1401اقالم پرداختی( برای پرداخت در مهرماه سال 

لغایت تاریخ  26/07/1401از تاریخ صورت آزمایشی به

 .اقدام نمایند 15/08/1401

نافی ثبت اطالعات در این مرحله )نخستین گام(  -۲

های مربوط به اطالعات سامانه در سایر بارگذاری اطالعات

 :و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نظام اداری )نظیر

داری کل کشور، سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه

( قانون برنامه ۲۹سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده )

 .ششم توسعه( نخواهد بود

ات توجه آنکه متعاقب استقرار کامل سامانه، درج اطالعقابل

های مربوط به پرداخت حقوق و مزایای در سایر سامانه

کارکنان نظام اداری منتفی بوده و بارگذاری اطالعات 

 .صورت متمرکز در بستر سامانه انجام خواهد شدبه

توسط دستگاه اجرایی ورود اطالعات در سامانه صرفاً  -۳

داری کل کشور و بر متولی پرداخت از طریق خزانه

ت ردیف بودجه مطابق قانون بودجه سال اساس تغییرا

 .پذیردصورت می 1401

با توجه به استقرار سیستم احراز هویت یکپارچه در  -۴

سامانه کارمندایران، ورود به سامانه با حساب کاربری سامانه 

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://shenasname.ir/budjet1401/31564-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
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راهنمای کاربری ثبت . پذیر استثبت حقوق و مزایا امکان

طریق صفحه اطالعات و فایل تصویری راهنمای آموزشی از 

عالوه بر . اول سامانه در دسترس کاربران قرار گرفته است

دستورالعمل یاد شده، مجموعه وبینارهای آموزشی در این 

بندی اعالمی در صفحه اول خصوص براساس برنامه زمان

 .سامانه، برگزار خواهد شد

شده کارکنان در های اطالعات ثبتگزارش مغایرت -۵

رکنان در پایگاه اطالعات کارکنان نظام سامانه با اطالعات کا

( در دسترس ۲اداری )پاکنا( متعاقب ابالغ بخشنامه شماره )

این گزارش حاوی اطالعات و . قرار خواهد گرفت

هایی است که در صورت استقرار کامل سامانه و مغایرت

های آن، امکان پرداخت حقوق و مزایای ماهانه اعمال کنترل

شده وجود نخواهد ص اطالعاتی گزارشبه این افراد با نواق

. ها با فوریت اصالح گرددداشت و الزم است اطالعات آن

ی هاگزارشنکات تکمیلی در وبینارهای آموزشی با موضوع 

 .مغایرت ارائه خواهد شد

معاون حکمرانی الکترونیک و  -محمد رضا عطاردی

 هوشمندسازی نظام اداری

 

 یو طرح یشرکت ه،یامر س،یالتدرحق یوقت، قرارداد پاره/یساعت یروهایثبت اطالعات ن

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 24/08/1400مورخ  44866)بخشنامه شماره 

 کشور ییاجرا یهادستگاههمه  به

شاغل در  یانسان یروین تیوضع یتوجه به لزوم بررس با

توسط دستگاه  میکه به طور مستق ییاجرا یهادستگاه

 یمانکاریپ یهاشرکتتوسط  ایشده و  یریبکارگ ربطیذ

در  یشرکت یروهایدر قالب ن یانسان یروین نیتام

 یاست تمام یمقتض کنند،یم تیفعال ییاجرا یهادستگاه

قانون  رمشمولی)اعم از مشمول و غ ییاجرا یهادستگاه

 یروهاین»( اطالعات یخدمات کشور تیریمد

 یروهاین» ،«التدریسحق یروهاین»، «وقتپاره/یساعت

شده در قالب  یریبکارگ یشرکت یروهاین» ،«هیامر

مشمول طرح  یروهاین» ،«یانسان یروین نیتام یهاشرکت

و  «یمربوط به طرح عمران یهافعالیتشاغل در  یعمران

 یهافعالیتشاغل در  یمشمول طرح عمران یروهاین»

آذرماه سال  انیارا حداکثر تا پ «ییدستگاه اجرا یجار

به آدرس  روهاین نیمربوط ا یاطالعات گاهیدر پا ،یجار

http://aro.gov.irدر  ،ییکترونک، )در بخش خدمات ال

پاره /یساعت یروهایاطالعات ن یثبت و بروزآور»قسمت 

( «یو طرح یشرکت ه،یامر س،یالتدرحق یدوقت، قراردا

 .ندینما یثبت و بروزرسان

مقرر  یقانون فیتکل رغمیعل ازد،سیخاطر نشان م نیهمچن

و بند  یقانون بودجه سال جار« ۲۰»تبصره « الف»در بند 

 یهایریگیپ زیقانون و ن نیا یی( ضوابط اجرا۴( ماده )۲)

سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، اطالعات  نیا

 اپاکن رسامانهیدر ز ییاجرا یهادستگاهاز  یکارکنان برخ

 هیاست کل یلذا مقتض. نشده است یرثبت و بروزآو

 ،یمانیپ ،یاطالعات کارکنان رسم ،ییاجرا یهادستگاه

و کارکنان حوزه  ی)مشخص(، کارگر نیقرارداد کار مع

سالمت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و 

 یمهلت زمان انیکارکنان خود را تا پا ریو سا راپزشکانیپ

)پاکنا( ثبت  یکارکنان نظام ادار اطالعات گاهیشده در پا ادی

الزم به ذکر است در بخشنامه شماره . ندینما یو بروزآور

معاون اول محترم  ۳۰/۰۶/1۴۰۰مورخ  ۶8۹۳۹

قرار گرفته  دیشده مورد تاک ادیموضوع  ز،ین جمهورسییر

 .است

به موقع و صحت  یثبت و بروزآور تیاست، مسئول یهیبد

از عدم ثبت  یناش یامدهایپ نیاطالعات ثبت شده و همچن

 ییاطالعات مذکور بر عهده دستگاه اجرا یو بروزرسان

 .خواهد بود
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 یفیلط ثمیم

 

 ( قانون برنامه پنجم 44ماده )« ک»بازنشسته در اجرای بند  آزادگان خدمت به دستورالعمل اعاده

 (جمهوره انسانی رییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمای 23/12/1391 مورخ 45251/91/200 شماره بخشنامه)

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 خصوص در هادستگاه اقدام نحوه با ارتباط در ۷/1۲/1۳۹1

 ماده( ک) بند موضوع بازنشسته آزادگان خدمت به اعاده

 ۵ جزء به استناد با توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون ۴۴

 شرح به کشوری خدمات ریتمدی قانون 11۶ ماده( ب) بند

 :نمود تصمیم اتخاذ زیر

 پنجم سالهپنج برنامه قانون( ۴۴) ماده «ک» بند چند هر

 :داردمی مقرر توسعه

 اسارت سابقه شدن دوبرابر از استفاده دلیل به که آزادگانی»

 با توانندمی اند،شده بازنشسته سال سی خدمت از زودتر

 نموده تکمیل را خود خدمت سال سی خدمت، به بازگشت

« .آیند نائل بازنشستگی به اسارت سوابق لحاظ با سپس و

 یهاگروه همه برای بازنشستگی شرط که آنجا از لکن

 به توجه با و باشدمین خدمت سال سی کارمندان، مختلف

 شرط به مربوط مقررات جمع به نسبت است الزم اینکه

 ماده( ک) ندب و کارمندان مختلف یهاگروه بازنشستگی

 زودتر بازنشستگی قید بنابراین گردد، اقدام برنامه قانون ۴۴

 پنجم برنامه قانون ۴۴ ماده( ک) بند در سال سی خدمت از

 سال سی فرد بازنشستگی شرط که است مواردی به ناظر

 شرط که مواردی در ترتیب بدین باشدمی خدمت

 قانون نظیر مواردی از استفاده دلیل به بازنشستگی

 ماده( ب) بند یا و دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی

 به مربوط مقررات یا کشوری خدمات مدیریت قانون 1۰۳

 آن، نظایر و آورزیان و سخت مشاغل شاغلین بازنشستگی

 با مذکور مقررات جمع ،باشدمی سال سی از کمتر خدمت

 .بود خواهد عمل مالک یادشده(  ک) بند حکم

 بازنشستگی قانون از استفاده دلیل به که فردی بنابراین

 سابقه سال پنج و بیست با دولت کارکنان موعد از پیش

 قانون 1۳ ماده اجرای از ناشی آن از بخشی که) خدمت

 کار سابقه سال پنج و بیست( باشدمی آزادگان از حمایت

 به اسارت سوابق لحاظ با سپس و نموده تکمیل را خود

 ارفاقی سنوات اینکه به وجهت با آمده نائل بازنشستگی

 دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون موضوع

 ساله پنج برنامه قانون ۴۴ ماده ک بند خاص مورد مصداق

( اسارت سابقه شدن محاسبه برابر دو) توسعه پنجم

 خدمت به بازگشت از پس فرد مجدد خدمت مدت باشدمین

 .بود خواهد اسارت سنوات میزان به صرفاً 

 الهام المحسینغ

 

 (49مقررات ماده )

مشمول  یو کارکنان قرارداد یمانیو پ یو کارمندان رسم رانیعملکرد مد یابیدستورالعمل ارزش

 یخدمات کشور تیریقانون مد

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 10/05/1396مورخ  1308186)بخشنامه شماره 



( ۵ماده ) یولمشم ییاجرا یهادستگاه هیبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور تیریقانون مد

( ۴8ماده )( ۳بند ) ییاجرا نامهنییآ( 1ماده ) یاجرا در

به شماره  یخدمات کشور تیریقانون مد

ماده  ۲و بند  ۲1/11/1۳88ک مورخ ۴۳۹1۵ت/۲۳1۳۲۷

 تیریاستقرار نظام مد یدر راستا زیقانون مذکور و ن( ۴۹)

 یابیارزش ندیفرآ ییدستورالعمل اجرا وستیعملکرد، به پ

و کارکنان  یمانیو پ یرسم دانو کارمن رانیعملکرد مد

جهت  یخدمت کشور تیریمشمول قانون مد یقرارداد

 .گرددیاجرا ابالغ م

 عملکرد سال یابیارزش ندیفرا یذکر است اجرا انیشا ضمناً 

ابالغ  خیالذکر از تاردستورالعمل فوق نیمشمول هیکل جاری

 .باشدمیاالجرا بخشنامه الزم نیا

عملکرد  یابیارزش ندیفرآ" ییاجرا دستورالعمل

و کارکنان  یمانیو پ یو کارمندان رسم رانیمد

خدمات  تیریقانون مد( 5مشمول ماده ) یقرارداد

 "یکشور

( ۴8ماده )( ۳بند ) ییاجرا نامهآیین( 1ماده ) یاجرا در

به شماره  یخدمات کشور تیریقانون مد

ماده  ۲و بند  ۲1/11/1۳88ورخ ک م۴۳۹1۵ت/۲۳1۳۲۷

 تیریاستقرار نظام مد یدر راستا زیقانون مذکور و ن( ۴۹)

 یابیارزش ندیفرآ ییدستورالعمل اجرا وستیعملکرد، به پ

و کارکنان  یمانیو پ یرسم دانو کارمن رانیعملکرد مد

به انضمام  ،یخدمت کشور تیریمشمول قانون مد یقرارداد

 :گرددیابالغ م لیذبه شرح  وست،یفرم و سه پ ۳

 :و اصطالحات فیتعار -1 ماده

و  یمانیو پ یو کارمندان رسم رانیمد :و کارمندان رانیمد

 یکارکنان قرارداد

عملکرد  تیریمدهای رنظامیاز ز یکی :عملکرد یابیارزش

ساالنه عملکرد  یاست که به منظور سننجش و ارزش گذار

الزم با  یابزارها وها و کارمندان با استفاده از روش رانیمد

 هایبرنامهتحقق  زانینگاه به گذشته و قضاوت در مورد م

 مشونده و مقام مسؤول انجا یابیارزش نیمورد توافق ب

 .ردیگمی

تحقق  یهستند که برا یمحورها و اقدامات :یاختصاص عوامل

شونده در طول  یابیساالنه توسط ارزش یاتیعمل هایبرنامه

 قرار یابیو مورد ارزش ردیگمی جامان یابیدوره ارزش

 .رندیگمی

 یعمومهای و مهارتها نقش :یتیریمد یعموم عوامل

 یابیاجرا، نظارت و ارزش ،ریزیبرنامهاز جمله  یتیریمد

( در طول دوره ریشونده )مد یابیهستند که توسط ارزش

 .رندیگمی قرار یابیگردد و مورد ارزشمی اجرا یابیارزش

هستند که به عنوان  یعوامل :بانیپشت یمومع عوامل

شونده  یابیعملکرد ارزش لیو تسه عیموجب تسر بانیپشت

 یابیمورد توافق در طول دوره ارزش هایبرنامهدر انجام 

 .شودمی

و  یعوامل رفتار ،یشامل عوامل توسعه ا :یندیفرا عوامل

شونده در طول دوره  یابیهستند که ارزش قاتیتشو

 :عوامل عبارتند از نیا. گرددمی از آنها برخوردار یابیارزش

شونده در  یابیکه فرد ارزشیی هافعالیت :یتوسعه ا عوامل

بهبود عملکرد  یبرا یجهت ارتقاء سطح دانش و توانمند

 .دهدمی انجام یکارمندان واحد تحت سرپرست ریخود و سا

 یابیهستند که در طول دوره ارزش یافعال :یرفتار عوامل

افعال بر  نیکند، امی دایشونده بروز پ یابیسط ارزشتو

جامعه،  یارهایانطباق آنها با انتظارات و مع زانیاساس م

 .ردیگمی قرار یابیمورد ارزش ینیدهای و ارزش یسازمان

مرتبط با شغل هستند که  هاینامهریتقد :قاتیتشو

از مقامات و  یشونده به صورت مکتوب و رسم یابیارزش

 .کندمی افتیدر یابیدوره ارزش کیمافوق در طول  انریمد

است که برگرفته از عوامل ای نهیحوزه و زم :یابیارزش محور

بر آن  یابیارزشهای و شاخص ارهایو مع باشدمی یابیارزش

 .گرددمی نییاساس تع
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های است که بر اساس آن شاخصای مشخصه :اریمع

 هیعملکرد ته به یده ازیامت یبرا یابیسنجش و ارزش

 .گرددمی

است که بر اساس آن عملکرد افراد با ای مشخصه :شاخص

و مورد  یازدهیو برونداد، امت ندیفرآ ها،یتوجه به ورود

 .رندیگمی قرار یابیارزش

شود که عملکرد می اطالق یبه دوره زمان :یابیارزش دوره

. ردیگمی قرار یابیو کارمندان در آن بازه مورد ارزش رانیمد

هر سال  نیاول فرورد یابیدستورالعمل، دوره ارزش نیدر ا

و کارمندان  رانیمد. باشدمی اسفندماه همان سال انیتا پا

 وستهیاز پ محداقل شش ماه اع ،یابیدر هر دوره ارزش دیبا

 یابیمنقطع به خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزش ای

 .رندیقرار گ

است که از لحاظ  یمسئول :فصل(بال ریکننده )مد یابیارزش

 تیمسئول میبه طور مستق یسلسله مراتب سازمان

 یشونده را دارد و از و یابیو ارجاع کار به ارزش یسرپرست

 .کندمی افتیگزارش در

باالتر  یاست که از لحاظ سطح سازمان یریمد :کننده دییتأ

 .کننده قرار دارد یابیاز ارزش

 یارمندان است که در طو ک رانیمد :شوندگان یابیارزش

 .حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند یابیدوره ارزش

 یابیحد نصاب مقرر در ارزش :یابیارزش ازینصاب امت حد

عبارت از کسب  یو کارمندان رسم رانیمد یساالنه برا

 یابیفرم ارزش ازیامت 1۰۰از مجموع  ازیامت ۵۰حداقل 

ماده ( ۳بند ) ییرااج نامهآیین( 1)موضوع ماده ) باشدمی

حد نصاب مقرر در . (یخدمات کشور تیریقانون مد( ۴8)

و کارکنان  یمانیکارمندان پ یعملکرد ساالنه برا یابیارزش

فرم  ازیامت 1۰۰از مجموع  ازیامت ۷۰حداقل  یقرارداد

 .باشدمی یابیارزش

 عملکرد یابیاهداف ارزش -2 ماده

 هایبرنامهاف و از تحقق اهد نانیو حصول اطم یابیارزش -1

 .نیدوره مع کیدر طول  ییاجرا یهادستگاه یاتیعمل

 یو قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاص یابیارزش -۲

 یارهایو کارمندان بر اساس عوامل و مع رانیمد یو عموم

 .شده نییتع

و کارمندان در  رانیعملکرد مد جیاطالع از بازده و نتا -۳

 .ییاجرا یهادستگاه

و کارمندان و  رانیشناخت نقاط قوت و ضعف مد -۴

 .یادارهای یریگ میآن در تصم جیاستفاده از نتا

مختلف ارتقاء  یهازمینهو فراهم آوردن  ازهایشناخت ن -۵

 .و کارمندان رانیسطح عملکرد مد

 :عملکرد یابیارزش ندیفرا یمراحل اجرا -3 ماده

 یهادستگاهبهمشا نیاوعن ایعملکرد  یابیارز یواحدها -الف

 یواحدها یساالنه تمام یاتیموظفند اهداف عمل ییاجرا

شده است  نییمقام دستگاه تع نیکه توسط باالتر یسازمان

اجرا در همان سال ابالغ  یماه هر سال برا نیرا در فرورد

 .ندینما

و کارمندان ستاد  رانیکنندگان موظفند مد یابیارزش -ب

 نیا( ۳بند الف ماده ) تیبا رعا را ییدستگاه اجرا

شماره  وستیعمل مربوط )پ یدستورالعمل و طبق راهنما

از عوامل را بر  کیهر  ازیقرار داده و امت یابیمورد ارزش( 1

 .ندینما نییشده، تع فیتعرهای و شاخص ارهایاساس مع

مستقر  ییاجرا یهادستگاه رانیکنندگان، مد یابیارزش -ج

 تیرا با رعاها ادارات شهرستان یو رؤساها اندر مراکز است

 وستیعمل مربوط )پ یو طبق راهنما( ۳بند الف ماده )

. دهندمی قرار یابیدستورالعمل مورد ارزش نیا( ۲شماره 

و ها مستقر در مراکز استان ییاجرا یهادستگاه رانیمد

ادارات شهرستانها توسط دو مرجع )ستاد دستگاه  یرؤسا

 .شوندمی یابیفرمانداران( ارزش ایاستانداران  ،ییجراا

 شمول طهیح -4 ماده
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 نیکل، معاون رانیوابسته، مدی هاسازمان نیمعاون -الف

( 1کل و مشاغل همتراز، که بر اساس فرم شماره ) ریمد

 .شوندمی یابیارزش

 ریادارات و مشاغل همتراز و سا ها،گروه یرؤسا -ب

که بر  ،یو کارکنان قرارداد یمانیو پ یکارمندان رسم

 .شوندمی یابیارزش( ۲اساس فرم شماره )

و ها مستقر در مراکز استان ییاجرا یهادستگاه رانیمد -ج

مورد  لیذ ندیکه بر اساس فرآ ها،ادارات شهرستان یرؤسا

 :رندیگمی قرار یابیارزش

 ریمد کننده( در ستاد دستگاه، یابیمقام مسئول )ارزش -1

 نیا( 1را بر اساس فرم شماره ) ربطیذ یکل واحد استان

 .دهدمی قرار یابیدستورالعمل مورد ارزش

ادارات  یکننده(، رؤسا یابی)ارزش یکل استان ریمد -۲

دستورالعمل  نیا( ۲را بر اساس فرم شماره ) یشهرستان

 .دهدمی قرار یابیمورد ارزش

به  یابیدوره ارزش نایاستانداران و فرمانداران، در پا -۳

 یادارات شهرستان یو رؤسا یواحد استان رانیمد بیترت

دستورالعمل مورد  نیا( ۳را بر اساس فرم شماره ) ربطیذ

 .دهندمی قرار یابیارزش

بهمن  انیعملکرد حداکثر تا پا یابیارزش یینها جهینت -۴

واحد  یدرج و برا( ۳فرم شماره )( 1۴ماه هر سال، در بند )

 اداره کل استان ارسال ایدستگاه  یستاد مرکز ینسانمنابع ا

 .گرددمی

ستاد دستگاه و کارشناس مسئول  یواحد منابع انسان -۵

 ازیبا اخذ امت بیعملکرد اداره کل استان، به ترت یابیارزش

ادارات  یو رؤسا یاستان یکل واحدها رانیمکتسبه مد

دستگاه  ازیرا بر اساس دو سوم امت یینها ازیامت ،یشهرستان

و  بهفرماندار محاس ایاستاندار و  ازیسوم امت کیو  ییاجرا

شوندگان  یابی، ارزش"یابیشناسنامه ارزش"آن را در  جینتا

 .دینمامی درج

های یژگیو و طیتواند متناسب با شرامی دستگاه -۵ ماده

از عوامل،  کیهر  ازیمشاغل خود، چنانچه امت یاختصاص

 دییباشد با تأ دیه نمودن عامل جداضاف ایو  رییتغ ازمندین

 ۲۰دستگاه، حداکثر تا  تیریتوسعه مد یراهبر یشورا

که  یدهد، به نحو رییفرم را تغ ازیامت 1۰۰از سقف  ازیامت

از عوامل مندرج در فرم  کی چیمنجر به حذف ه رییتغ نیا

اضافه نمودن عامل  ایو  ازیامت شیافزا اینشود )کاهش 

توانند به منظور می ییاجرا یهااهدستگ ن،یهمچن. (دیجد

 ییاجرا نامهشیوه ها،و شاخص ارهایتر مع قیدق یابیارزش

 رمشاغل دستگاه خود را دهای یژگیو و طیمتناسب با شرا

 یشورا دییو پس از تأ نیدستورالعمل تدو نیچارچوب ا

 .ندیدستگاه، اجرا نما تیریتوسعه مد یراهبر

 رانیمد یموظف هستند تمام ییاجرا یهادستگاه -6 ماده

دستورالعمل، به صورت  نیو کارمندان خود را بر اساس ا

 یابیارزش جینتا رسانیاطالعو پس از  دینما یابیساالنه ارزش

در سامانه مربوطه،  یینها جهیشونده و ثبت نت یابیبه ارزش

 .دیمان یافراد نگهدار یفرم مربوط را در پرونده پرسنل

 یدر راستا ییاجرا یهادستگاه یحد منابع انسانوا -۷ ماده

را انجام  ریدستورالعمل موظف است اقدامات ز نیا( ۳ماده )

 :دهد

 یابیارزشهای فرم قیدق لیاعالم ضرورت و روش تکم( 1

در خصوص  رسانیاطالعو کارمندان و  رانیمد یعملکرد برا

 ندیآاز افراد در فر کیهر های و نقش یابیعوامل ارزش

 عملکرد؛ یابیارزش

 یابیعملکرد به ارزش یابیخام ارزشهای فرم لیتحو( ۲

توافق با  ی( براربطیمافوق واحد ذ رانیکنندگان )مد

مرتبط با  هایهاقدامات و پروژ یشوندگان بر رو یابیارزش

آن  افتیو در یابیدوره ارزش یساالنه در ابتدا هایبرنامه

 ماه؛ نیفرورد انیتا پا 1بند الف/ لیپس از تکم

رفتار و برخورد مناسب " اریاطالعات مربوط به مع لیتکم( ۳

ارباب  میبر اساس مقررات و ضوابط طرح تکر "با ارباب رجوع

مورخ  1۹۵1۶۶/1۹۰۰رجوع )موضوع بخشنامه شماره 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۲۵۹

 
)موضوع  یدر نظام ادار یو حقوق شهروند( ۴/1۰/1۳81

 یشورا ۲8/1۲/1۳۹۵مورخ  11۲۷1۲8شماره  نامهتصویب

و  رانیمد یابیارزشهای از فرم کیارائه هر  و( یادار یعال

در اول بهمن ماه  ربطیمقام مافوق واحد ذ یکارمندان برا

شده، حداکثر تا  لیتکمهای فرم افتیو در یابیارزش یبرا

 بهمن ماه هر سال؛ انیپا

 یابیارزش"و  "دکنندهییتأ"مربوط به  یاخذ امضاها( ۴

و کارمندان و  رانیعملکرد مد یابیرم ارزشطبق ف "شونده

 ریبه مد رسانیاطالعاقدام بر اساس ضوابط مروبطه و 

 اسفندماه هر سال؛ 1۵تا  ربط،یذ

از  کیهر  یبرا یابیارزش مرخیشناسنامه و ن لیتکم( ۵

 .(۲و کارمندان بر اساس جدول شماره ) رانیمد

حقوق و  عییاز تض یریبه منظور جلوگ -8 ماده

 یعملکرد، افراد یابیارزش ندیالزم در فرآهای ییپاسخگو

 خود اعتراض داشته باشند، یابیارزش جهیکه نسبت به نت

 ازاتیامت اتیبه شکا یدگیرس" ندیتوانند بر اساس فرآمی

 .(۳شماره  وستیاقدام کنند )پ "عملکرد یابیارزش

تحقق اهداف برنامه  ینظارت بر چگونگ تیمسئول -9 ماده

مقام مسئول در  نیبه عهده باالتر ،ییه اجراساالنه دستگا

آن به  تیفینسبت به ک ییعملکرد و پاسخگو یابیدفاتر ارز

مشابه( در  نیعناو ای) یمنابع انسان یعهده واحدها

 .باشدمی ییاجرا یهادستگاه

و  دهیگرد میماده تنظ( 1۰دستورالعمل در ) نیا -10 ماده

و کارمندان  رانید مدعملکر یابیارزشی هادستورالعمل

 نیبا ا ریمغا یو کارکنان قرارداد یمانیو پ یرسم

 .گرددمی دستورالعمل لغو

 یانصار دیجمش

و کارمندان  رانیعملکرد مد یابیارزش دستورالعمل

 یو کارکنان قرارداد یمانیو پ یرسم

 (3و  2، 1 هایهعملکرد )شمار یابیارزشهای فرم

 و جدول مربوط یبایارزش جینتا یکاربردها

 ریو مس یادار ماتیدر تصم ییگرا ستهیشا یراستا در

و کارکنان  یمانیو پ یو کارمندان رسم رانیمد یخدمت

عملکرد  یابینظام ارزش نیارتباط ب یبرقرار زیو ن یقرارداد

 یابیارزش جهیاز نت ،یمنابع انسان تیریمدهای نظام گریو د

 :شودمی استفاده ریعملکرد ساالنه در موارد ز

 شغل؛ رییدر تغ یابیارزش جیاستفاده از نتا -1

 یابیارزشهای ییمنظور انطباق استعدادها و توانا به

و  یمشاغل مورد تصدهای و الزامها یازمندیشوندگان با ن

و مقررات،  نیقوان ریسا تیآنان، ضمن رعا ییکارآ شیافزا

 ریز باالتر به شرحی هاپستدر انتصاب به  یابیارزش جینتا

 :ردیگمی مورد استفاده قرار

 تیباالتر ضمن رعای هاپستبه  رانیانتصاب مد یبرا -

 یابیدر ارزش ازیامت 8۵مقررات مربوط، کسب حداقل 

 .است یساالنه، الزام

در دستگاه، فهرست افراد فوق را به  یواحد منابع انسان -

 ارسال ینیکارگز ای یبه امور ادار یمنظور اقدام مقتض

 .ندکمی

دستگاه با کسب نظر از مقام  ینیکارگز ای یامور ادار -

آنان  یشغل ریزیبرنامهنسبت به  ربطیذ یمافوق واحدها

 .اقدام خواهد کرد

 :یدر آموزش و توانمندساز یابیارزش جیاستفاده از نتا -۲

که در  یشوندگان یابیارزش :یشغل یآموزش هایهدور -الف

شده  نییتع ازاتیحد نصاب امت عملکرد، یعوامل اختصاص

را  یادار ماتیدر تصم یابیارزش جیدر جدول کاربرد نتا

 هایهبعد، دور یابیدوره ارزش یدر ابتدا دیبا ند،یکسب ننما

مربوط را در چارچوب نظام آموزش  یشغل یآموزش

 .بگذرانند رانیکارمندان و مد

که در عوامل  یشوندگان یابیارزش :یتیریمد هایهدور -ب

شده در  نییتع ازاتیحد نصاب امت ،یتیریمد یعموم



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۶۰

را کسب  "یادار ماتیدر تصم یابیارزش جیجدول کاربرد نتا"

 هایهبعد، دور یابیدوره ارزش یدر ابتدا دیبا ند،یننما

مربوط را در چارچوب نظام آموزش  یتیریمد یآموزش

 .بگذرانند رانیکارمندان و مد

که در عوامل  یشوندگان یابیارزش :یتیریمد یهاهدور -ب

شده در  نییتع ازاتیحد نصاب امت ،یتیریمد یعموم

را کسب  "یادار ماتیدر تصم یابیارزش جیجدول کاربرد نتا"

 هایهبعد، دور یابیدوره ارزش یدر ابتدا دیبا ند،یننما

مربوط را در چارچوب نظام آموزش  یتیریمد یآموزش

 .بگذرانند رانیو مدکارمندان 

 یابیارزش :یعموم یابیارزش :یعموم هایهدور -ج

 نییتع ازاتیرفتار، حد نصاب امت اریکه در مع یشوندگان

 "یادار ماتیدر تصم یابیارزش جیجدول کاربرد نتا"شده در 

 هایهبعد، در دور یابیدر دوره ارزش دیبا ند،یرا کسب ننما

در چارچوب نظام آموزش  اریمع مربوط به یآموزش عموم

 یابیارزش نیهمچن. ندیشرکت نما رانیو مد دانکارمن

حد نصاب  بان،یپشت یکه در عامل عموم یشوندگان

در  یابیارزش جیجدول کاربرد نتا"شده در  نییتع ازاتیامت

 یابیدر دوره ارزش دیبا ند،یرا کسب ننما "یادار ماتیتصم

 یتیریمد هایهدور زیو ن یومآموزش عم هایهبعد، در دور

 .ندیشرکت نما اریمربوط به مع

خارج از کشور  یآموزشهای از فرصت یبرخوردار -د

 یابیارزش ازیکه مجموع امت یشوندگان یابیارزش :)بورس(

پنج سال متناوب  ایو  یعملکرد آنها در سه سال متوال

خارج از  یآموزش هایهبه دور یباشد، در معرف 8۵حداقل 

 .برخوردار هستند تیکشور )بورس(، از اولو

 یابیارزش ازیکه امت یشوندگان یابیارزش :یدیبازخر -۳

چهار سال متناوب حد  ایو  یعملکرد آنها در سه سال متوال

در  ند،ی( را کسب ننماازیامت ۵۰) یابینصاب نمره ارزش

 .گردندمی دیبازخر ،یبازنشستگ طیصورت نداشتن شرا

 :یو کارکنان قرارداد یمانیقرارداد کارمندان پ دیتمد -۴

در صورت کسب  یو کارکنان قرارداد یمانیکارمندان پ

عملکرد،  یابیاز مجموع عوامل فرم ارزش ازیامت ۷۰حداقل 

 دیو مقررات مربوط، تمد نیقوان ریسا تیقرارداد آنها با رعا

 . خواهد شد

 

 عملکرد و جدول مربوط یابیارزش شناسنامه



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۲۶1

 

 

 لیتکم یراهنما :(1شماره ) وستیپ

و  یو کارمندان رسم رانیعملکرد مد یابیارزشهای فرم»

 «ییستاد دستگاه اجرا یو کارکنان قرارداد یمانیپ

و کارمندان  رانیمد یابیبه منظور سنجش و ارزشها فرم نیا

در ابعاد عوامل  یو کارکنان قرارداد یمانیو پ یرسم

 بان،یعوامل پشت /یتیریمد یعوامل عموم ،یاختصاص

( در طول یو رفتار قاتیتشو ،ی)توسعه ا یندیعوامل فرآ

مورد  لیو ضوابط ذ طیشرا تیو با رعا یابیدوره ارزش کی

 :ردیگمی قراراستفاده 

 :یابیارزش یاجرا ندیفرآ -الف

ماه  نی)فرورد یابیکننده در آغاز دوره ارزش یابیارزش -1

و  یشغل فیچوب وظاهر سال( انتظارات خود را در چار

عملکرد  تیریبرنامه ساالنه برگرفته از مد ژهیبو ،یسازمان

شونده در قالب  یابیبه ارزش یبه نحو مقتض ،ییدستگاه اجرا

 .دینمامی اعالم و توافق یابیفرم ارزش

ضمن نظارت  یابیکننده در طول دوره ارزش یابیارزش -۲

 یعموم ،یمربوط به عملکرد )اختصاصی هافعالیتبر 

الزم را  یشونده، بازخوردها یابی( ارزشیندیو فرآ یتیریمد

 .دهدمی ارائه یجهت بهبود عملکرد و یبه نحو مقتض

با توجه به  یابیدوره ارزش انیکننده در پا یابیارزش -۳

 ،یابیفرم ارزش لیضوابط مندرج در بخش مراحل تکم

 .دینمامی اقدام "شونده یابیارزش" یابینسبت به ارزش

را در اسفند ماه هر سال  یابیارزش جیکننده نتا یابیرزشا -۴

رساند و می شونده یابیبه اطالع ارزش یبه نحو مقتض

 .دهدمی ارائه یالزم را به و یبازخوردها

 :عملکرد یابیفرم ارزش لیمراحل تکم -ب

ماه(  نی)فرورد یابیدوره ارزش یدر ابتدا یابیفرم ارزش -1

 شونده قرار یابیارزش اریاخت در یتوسط واحد منابع انسان

مشخصات خود  لیشونده پس از تکم یابیو ارزش ردیگمی

کننده، بند  یابیارزش ی، با هماهنگ۷ یال 1 یدر بندها

 وطنموده و توسط واحد مرب لیفرم را تکم 8از بند ( 1-)الف

 .شودمی عودت داده یبه واحد منابع انسان

بهمن  ی)ابتدا یابیرزشدوره ا انیدر پا یابیارزشهای فرم -۲

شونده  یابیارزش اریدر اخت یماه( توسط واحد منابع انسان



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۶۲

و  هافعالیتشونده اهم اقدامات،  یابیو ارزش ردیگمی قرار

فرم  8از بند ( 1-بند )الف یآمده در راستا دستبه جینتا

است را در  افتهیبه آن دست  یابیکه در طول دوره ارزش

تحقق آن را در بخش  زانیو م فرم درج نموده ۳-بند الف

 یکننده با بررس یابیسپس ارزش. دینمامی مربوط لحاظ

و درصد تحقق  ۲-و الف 1-الف یاطالعات مندرج در بندها

بخش مورد  نیشونده را در ا یابیارزش ،یابیآنها در فرم ارزش

و  یتیری)مد یعوامل عموم زیقرار داده و ن یابیارزش

مربوط در فرم  یدر بندها یندیعملکرد( و فرا بانیپشت

شده  نییتعهای و شاخص ارهایرا با توجه به مع یابیارزش

شده،  نییتع ازیحداکثر امت تیاز آنها و با رعا کیهر  یبرا

آنها را در بخش مربوط  ازیدهد و امتمی قرار یابیمورد ارزش

 یواحدها یاز سو هبهمن ما انیکند و حداکثر تا پامی درج

 نیدر ا. گرددمی ارسال یمنابع انسانبه واحد  یتخصص

 :ردیمورد توجه قرار گ لیبه شرح ذ یالزم است نکات ندیفرا

فرم  1-)بند الف یبخش عوامل اختصاص هایبرنامه :1/۲

ساالنه  یاتیعمل هایبرنامهبرگرفته از  دی( بایابیارزش

 .باشد ییاجرا یهادستگاه

 ،ی)توسعه ا یندیفرا یهااریموارد ثبت شده در مع :۲/۲ 

رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و  قات،یتشو

 دییبر اساس مستندات مربوطه، توسط تأ دیهمکاران(، با

 .فرم گردد وستیشده و پ دییتأ یکننده و واحد منابع انسان

خدمات  یکه براهایی رنامهیو تقد قاتیصرفًا تشو :۳/۲

 فیانجام وظا یتادر راس یابیدر طول دوره ارزش یمشخص

 ندارد مالک عمل یو جنبه عموم دهیاعطا گرد یشغل

 .باشدمی

مورخ  1۴۹۹۷/۲۰۰شماره های بخشنامهمفاد  :تبصره

، ۲۰/1۰/1۳88مورخ  8۳۹۳۷/۲۰۰، شماره ۲۲/۲/1۳88

و شماره  ۲۹/۲/1۳۹۲مورخ  ۳8۹۷/۹۲/۲۰۰شماره 

معاونت سابق توسعه  ۲۰/۳/1۳۹۲مورخ  ۵۴۰۴/۹۲/۲۰۰

در خصوص  جمهوررییس یانسان هیرماو س تیریمد

 یدر برگزار یبه لحاظ همکار یافتیدر هاینامهریتقد

 .است االجراالزمالسابق  یانتخابات کما ف

از هر مقام  رنامهیتقد ۲حداکثر  ،یابیدر هر دوره ارزش :۴/۲

 .شودمی لحاظ رکنندهیتقد

چند مقام  ایتوسط دو  ،یموضوع واحد یچنانچه برا :۵/۲

 رنامهیاعطا گردد، صرفًا تقد رنامهیشونده تقد یابیارزش به

 .مقام مالک عمل خواهد بود نیمربوط به باالتر

نقاط قوت و قابل  ،یده ازیکننده پس از امت یابیارزش -۳

 یشنهادهایو پها هیو توص نییشونده را تع یابیبهبود ارزش

 .دینمامی خود را ارائه

 اریدر اخت« کننده دییتأ» دییپس از تأ یابیفرم ارزش -۴

تا نسبت به درج نظر خود در  ردیگمی شونده قرار یابیارزش

الزم به ذکر است که . دیفرم و امضاء آن اقدام نما 1۷بند 

صرفاً به عنوان « شونده یابیارزش»توسط  1۷بند  لیتکم

 یو اتیبه شکا یدگیرس یمطرح بوده و مبنا ینظرخواه

 .باشدنمی یابیدر خصوص ارزش

و  یمنابع انسان یواحدها اریشده در اخت لیفرم تکم -۵

آنها بر  دییو تأ یمشابه قرار گرفته تا نسبت به بررس نیعناو

و چنانچه واحد منابع  دیاساس مدارک و مستندات اقدام نما

شده  لیدهد که فرم تکم صیمشابه تشخ نیو عناو یانسان

واحد  هبفرم مورد نظر را  ،با ضوابط و مقررات بوده ریمغا

شونده عودت داده تا نسبت به  یابیمتبوع ارزش یسازمان

اصالح  ایو  رتیدر صورت فقدان مغا. آصالح آن اقدام شود

شونده، مقام مسئول در واحد  یابیتوسط واحد متبوع ارزش

 .دینمامی آن را امضا 18و بند  دییفرم را تأ یمنابع انسان

 ییدستگاه اجرا مشابه در نیعناو ای یواحد منابع انسان -۶

 یابیارزش جینتا یبا کاربردها یابیارزش جینتا قیپس از تطب

شوندگان  یابیاز ارزش کیشناسنامه هر  یادار ماتیدر تصم

جدول  نیا. خواهد نمود لیتکم( ۲را طبق جدول شماره )

 ماتیو کارمندان و تصم رانیمد یابیسوابق ارزش نگرینما
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ی هاسالول مجموعه در ط کیمتخذه مربوط به صورت 

 .و کارمندان خواهد بود رانیخدمت مد

 لیتکم یراهنما :(2شماره ) وستیپ

مستقر در ی هاسازمان یکل و رؤسا رانیمد یابیارزش فرم»

توسط استانداران و ها ادارات شهرستان یو رؤساها استان

 «فرمانداران

 ها،کل استان رانیعملکرد مد یابیبه منظور ارزشها فرم نیا

ادارات  یو رؤساها مستقر در استانی هاسازمان یسارؤ

 ،یمشابه بر اساس عوامل اختصاص نیو عناوها شهرستان

توسط  یندیو عوامل فرا بانیپشت /یتیریمد یعوامل عموم

 دمور یابیدوره ارزش کیاستانداران و فرمانداران در طول 

 :ردیگمی استفاده قرار

 :یابیارزش یاجرا ندیفرا -الف

 یابیاستانداران و فرمانداران مکلفند در آغاز دوره ارزش -1

 یو رؤسا یکل استان رانیماه هر سال( با مد نی)فرورد

و اهداف و انتظارات های تیمأمور یبر رو یادارات شهرستان

عملکرد  تیریبرنامه ساالنه مد یبر اساس برش استان

 .توافق کنند یدستگاه استان

ی هاگزارش ،یابیدر طول ارزش استانداران و فرمانداران، -۲

 یالزم را به منظور شناخت عملکرد، نقاط قوت و کاست

مستقر در ی هاسازمان یرؤسا ای رانیمد"از  یاحتمال

و به نحوه  افتیدر "ادارات شهرستان ها یو رؤساها استان

 یبازخوردها ازیو در صورت ن یعملکرد آنان را بررس یمقتض

 .ندینمامی الزم را به آنان ارائه

)بهمن  یابیدوره ارزش انیاستانداران و فرمانداران، در پا -۳

 یابیارزشهای و شاخص ارهایماه هر سال( با توجه به مع

اطالعات حاصله در طول دوره، نسبت به  زیشده، و ن نییتع

ها مستقر در استانی هاسازمان یرؤسا ای رانیمد یابیارزش

 .ندینمامی اقدامها ادارات شهرستان یو رؤسا

کل آموزش و پرورش استان توسط  ریمد یابیارزش :تبصره

اداره آموزش و پرورش شهرستان توسط  سییاستاندار و ر

 .ردیگمی صورت یلیسال تحص انیفرماندار در پا

بهمن  انیشده حداکثر تا پا لیتکم یابیارزشهای فرم -۴

 نییتع فرمانداران به منظور ایماه هر سال، توسط استانداران 

ی هاسازمان یرؤسا ای رانیمد" یابیارزش یینها جهینت

، پس از "ادارات شهرستان ها یو رؤساها مستقر در استان

 یامضاو اخذ  یابیارزش جهیشوندگان از نت یابیاطالع ارزش

در ستاد و  هاسازمان یرؤسا ایوزراء  یبرا بیآنها، به ترت

 .گرددمی کل استان ارسال رانیمد

کارشناس مسؤول  ایستاد دستاه  یمنابع انسان واحد -۵

 ازاتیو امت افتیرا در یابیارزشهای فرم ،یاستان یابیارزش

 عملکرد اعمال یابیارزش یینها جهیمکتسبه را در نت

 ای یو مراتب را حسب مورد به اطالع استاندار دینمامی

 .رساندمی یفرماندار

 عملکرد یابیفرم ارزش لیمراحل تکم -ب

ماه(  نی)فرورد یابیدوره ارزش یدر ابتدا یابیرم ارزشف -1

 یابیارزش اریدر اختها یو فرماندار هااستانداریتوسط 

و ها مستقر در استانی هاسازمان یرؤسا ای رانیشونده )مد

شوند  یابیو ارزش ردیگمی ادارات شهرستان ها( قرار یرؤسا

 اب، ۷ یال 1 یمشخصات خود در بندها لیپس از تکم

فرم را  8از بند ( 1-کننده، بند )الف یابیارزش یهماهنگ

کننده )استاندار و  یابینموده و پس از امضاء ارزش لیتکم

 یفرماندار /یشونده، به استاندار یابیفرماندار( و ارزش

 یابیاز فرم ارزش یریمرحله تصو نیدر ا. شودمی عودت داده

 کارشناسبه  ایدستگاه مربوط و  یبه واحد منابع انسان

 .گرددمی در استان ارسال یابیمسئول ارزش

فرم  1-)بند الف یبخش اختصاص هایبرنامه :تذکر

ساالنه  یاتیعمل هایبرنامهبرگرفته از  دی( بایابیارزش

 .باشد یبر اساس برش استان ییاجرا یهادستگاه



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۶۴

)بهمن ماه(  یابیدوره ارزش انیدر پا یابیارزشهای فرم -۲

 یابیارزش اریدر اخت« ها یو فرماندار هااستانداری»سط تو

شوندگان بر اساس  یابیو ارزش ردیگمی شوندگان قرار

انتظارات  نیدوره و همچن یشده در ابتدا نییتوافقات تع

 امات،واگذار شده در طول دوره، اهم اقد فیوظا ایشده  انیب

 1-فبند ال یآمده را در راستا دستبه جیو نتا هافعالیت

تحقق آن را در بخش  زانیفرم درج و م ۲-فرم، در بند الف

 یسپس استاندار و فرماندار با بررس. دینمامی مربوط ثبت

و درصد تحقق  ۲-و الف 1-الف یاطالعات مندرج در بندها

بخش مورد  نیشونده را در ا یابیارزش ،یابیآنها در فرم ارزش

و  یتیری)مد یعوامل عموم زیقرار داده و ن یابیارزش

مربوط در فرم  یدر بندها یندیعملکرد( و فرآ بانیپشت

شده  نییتعهای و شاخص ارهایرا با توجه به مع یابیارزش

 نییتع ازاتیحداکثر امت تیها و با رعا»از آ کیهر  یبرا

را در بخش  نهاآ ازیدهد و امتمی قرار یابیشده، مورد ارزش

 .کندمی مربوط درج

نقاط قوت و ضعف  ،یازدهیاز امت کننده پس یابیارزش -۳

اصالح و  هایهو راه تیتقو هایهویشونده و ش یابیارزش

( 11فرم درج نموده و بند ) 1۰و  ۹ یبهبود آن را در بندها

 .دینمامی فرم را امضا

 یتوسط استاندار یابیمراحل فوق، فرم ارزش یپس از ط -۴

شود می ونده قرار دادهش یابیارزش اریدر اخت یفرماندار ای

و سپس  دیاقدام نما( 1۲تا نسبت به درج نظر خود در بند )

سازمان  یکل و رؤسا رانیمد»شده  لیتکمهای فرما

های ستاد سازمان متبوع و فرم ایبه وزارتخانه  «یاستان

به اداره کل استان  «یادارت شهرستان یرؤسا»شده  لیتکم

 .گرددمی ارسال یبعدهای متبوع جهت اقدام

در دو  یو فرماندار یفرم در حوزه استاندار نیا :(1) تذکر

 نیینسخه اول به منظور تع. گرددمی پیو تا لینسخه تکم

شونده ارسال و  یابیگاه متبوع ارزشدستبه یابیارزش جینتا

 .شودمی ینسخه دوم در همان حوزه نگهدار

رفًا ص« شونده یابیارزش»توسط ( 1۲بند ) لیتکم :(۲) تذکر

به  یدگیرس یمطرح بوده و مبنا یبه عنوان نظرخواه

 .باشدنمی یابیدر خصوص ارزش یاعتراضات و ای اتیشکا

دستگاه و کارشناسن مسئول  یواحد منابع انسان -۷

 یکل استان ریمد ازیامت بیاداره کل استان به ترت یابیارزش

فرم  ازیسوم امت کیادارات شهرستان را بر اساس  یو رؤسا

محاسبه ( ۲ ایو  1فرم شماره ) ازیو دو سوم امت( ۳ه )شمار

آن  وکند می اقدام یابیارزش یینها جهینت نییو نسبت به تع

 .دینمامی درج( ۳فرم شماره )( 1۴) فیرا در رد

 یابیارزش جهیشوندگان به نت یابیکه ارزش یدر صورت -8

توانند ظرف مدت پانزده روز پس می خود معترض باشند،

به  یدگیرس تهیکم"فرم، اعتراض خود را کتباً به  تیاز رؤ

 .ندیارسال نما "یابیاعتراضات ارزش

 اتیبه شکا یدگیرس ندیفرآ :(3شماره ) وستیپ

 عملکرد یابیارزش ازاتیامت

آن  ندیفرآ حیصح یو اجرا یابیجهت استقرار نظام ارزش در

حقوق  عییاز تض یریبصورت عادالنه و به منظور جلوگ

 اتیبه شکا یدگیارمندان، دستورالعمل رسو ک رانیمد

 :باشدمی ریبه شرح ز یابیارزش جهیمربوط به نت

و کارمندان  رانیمد یابیارزش اتیبه شکا یدگیرس یبرا -1

به  یدگیرس تهیمربوط، کم یدر هر دستگاه و واحد استان

 :شودمی لیتشک ریز بیبا ترک یابیارزش اتیشکا

 ای) یواحد منابع انسان کل ریمد :در ستاد دستگاه -الف

 یدگیعملکرد و رس یابیکل واحد ارز ریمشابه(، مد نیعناو

 ای ریمشابه( و دو نفر به انتخاب وز نیعناو ای) اتیبه شکا

 مقام دستگاه نیباالتر

و  یابیمسئول واحد ارزش نیباالتر :یاستان یدر واحدها -ب

 یمقام واحد استان نیباالتر ایکل  ریدو نفر به انتخاب مد

 ازاتیو امت جیکه نسبت به نتا یو کارمندان رانیمد -۲

خود  تیتوانند شکامی خود اعتراض داشته باشند، یابیارزش
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 تهیبه کم یابیفرم ارزش تیماه پس از رؤ کیرا ظرف مدت 

 .کنند میتسل اتیبه شکا یدگیرس

و کارمندان شاغل در حوزه  رانیمد یابیارزش تیشکا -۳

و کارمندان  رانیآن دسته از مد زیو ن هادستگاهستاد 

کننده فرم  دییتأ ایکننده و  یابیکه ارزش یاستان یواحدها

استان  اتیبه شکا یدگیرس تهیآنان عضو کم یابیارزش

ستاد دستگاه مورد  اتیبه شکا یدگیرس تهیباشد، در کم

کارمندان  ریسا یابیارزش تیشکا. ردیگمی قرار یدگیرس

 یابیارزش اتیبه شکا یدگیرس هتیدر کم ،یاستان یواحدها

 .شودمی یدگیاستان طرح و رس

به عنوان  هادستگاهدر حوزه ستاد  یواحد منابع انسان -۴

عمل خواهد کرد و  اتیبه شکا یدگیرس تهیکم رخانهیدب

و کارمندان، نسبت  رانیمد یابیارزش اتیشکا افتیضمن در

اقدام  تیاطالعات الزم در مورد موضوع شکا یبه جمع آور

به  یو صدور رأ یمقتض میرا به منظور اتخاذ تصم جهیو نت

در مراکز . داردمی مرکز ارسال اتیبه شکا یدگیرس تهیمک

 نیعناو ای یبه عهده واحد منابع انسان فهیوظ نیاستانها ا

 .باشدمی یگاه استاندستبهمشا

 جینتا یپس از بررس اتیبه شکا یدگیرس تهیکم -۵

 یخود را مبن میآراء تصم تیده با اکثربه عمل آم قاتیتحق

 ،یو کارمندان شاک رانیمد یابیارزش جهیرد نت ایو  دییبر تأ

به  یاستان یو در واحدها یدر مرکز به واحد منابع انسان

استان، حداکثر ظرف مدت دو  یابیکارشناس مسئول ارزش

 .کندمی ماه اعالم

در استان  یابیدر ستاد و مسئول ارزش یواحد منابع انسان -۶

بر اساس نظر  یابیارزش جهینت رییمکلفند در صورت تغ

به  تهیکم یضمن انعکاس رأ ات،یبه شکا یدگیرس تهیکم

را جهت اقدام  یابینسخ فرم ارزش ،یو کارمندان شاک رانیمد

مشابه و واحد  نیعناو ای یبه واحد منابع انسان یمقتض

ت در اس یهیبد. ندینما لیو کارمندان تحو رانیمد تبوعم

از  یو کارمندان شاک رانیحقوق معوقه مد هیصورت کل نیا

 .استحقاق به آنان اعطا خواهد شد خیتار

عمدًا  یابیارزش جهیمحرز گردد که نتها یدر بررس چنانچه

است، واحد  دهیشونده گرد یابیحق ارزش عییموجب تض

در استان  یابیمسئول ارزش نیدر مرکز و باالتر یمنابع انسان

مقام دستگاه و  نیرد( موضوع را به اطالع باالتر)حسب مو

در مورد  یمقتض ماتیجهت اتخاذ تصم یواحد استان ای

.کننده خواهند رساند دییتأ ایکنند و  یابیزشار

  

 ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی دستورالعمل

 ییس قوه قضائیه(ر 1398/12/10مورخ  9000/215236/100شماره  بخشنامه)

ی کلی امنیت قضایی ابالغی هاسیاست 1۰اجرای بند  در

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر  ۲8/۷/1۳81

ی کلی هاسیاست ۵و بند « باال بردن دانش حقوقی قضات»

ایجاد »معظم له مبنی بر  1۴/1/1۳8۹نظام اداری ابالغی 

ارتقاء سطح زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و 

قانون  8۲و  81، مواد «تخصص و مهارت آنان نش،دا

نامه ماده یک آیین« و»مدیریت خدمات کشوری و بند 

فراهم نمودن ساز و کار »اجرایی مواد مذکور مبنی بر 

ساماندهی »، دستورالعمل «استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد

به  «و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی

 .ستشرح آتی ا

 این در رفته کار به اصطالحات وها واژه معانی -1 ماده

 :است زیر شرح به دستورالعمل

 ۹۰) عالی سطح ۵ در که عملکرد ارزشیابی نمره :امتیاز -الف

 ،(8۰ تا ۷۰) خوب ،(۹۰ تا 8۰) خوب خیلی ،(1۰۰ تا

 و بندی طبقه( ۵۰ از کمتر) ضعیف و( ۷۰ تا ۵۰) متوسط

 .شودمی منعکس اداری و قضاییهای هکارنام در
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 مراجع ارزشیابی در که عملکردی :انتظار حد در عملکرد -ب

 و باالتر از آن شده باشد. ۵۰امتیاز  حائز ربط ذی

 امتیاز که عملکردی :انتظار حد از تر پایین عملکرد -پ

 .باشد ۵۰ از تر پایین ربط ذی مراجع توسط آن ارزشیابی

 کارمندان و قضات رفتار بر که جعیمرا :نظارتی مراجع -ت

 مورد حسب و دارند نظارت غیرمستقیم یا مستقیم صورت به

وان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، مرکز دی از عبارتند

حفاظت و اطالعات قوه قضاییه، دادسرای دیوان عالی کشور، 

 شیابیسازمان بازرسی کل کشور و اداره کل نظارت و ارز

 کارکنان اداری.

 مقررات و ضوابط اساس بر که مراجعی :ارزشیابی مراجع -ث

ند و هست کارمندان و قضات عملکرد ارزیابی دارعهده

عبارتند از دادسرای انتظامی قضات )معاونت نظارت و 

ارزشیابی امور قضات( و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه 

 )اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری(.

 عملکرد که شودمی اطالق زمانی دوره به :شیابیارز دوره -ج

 قرار ارزشیابی مورد بازه آن در قضایی و اداری کارکنان

این دوره از اول فروردین هر سال تا پایان اسفندماه . گرددمی

 باشد.همان سال می

 ضوابط، اساس بر که افرادی کلیه :اداری و قضایی مدیران -چ

 واگذارها آن به اداری یا قضایی تشکیالت از بخشی مسؤولیت

 رؤسای قضاییه، قوه رییس معاونان مانند است، شده

ها، رؤسای کل ای کل دادگستریرؤس وابسته،ی هاسازمان

 یها، رؤسامحاکم دادگستری، معاونان رییس کل، دادستان

ها، رؤسای واحدهای نظارتی و سایر مدیران ستادی دادگاه

 عالی. اعم از مدیران پایه، میانی و

 :از است عبارت دستورالعمل این اهداف -2 ماده

ی اجرا در قضایی دستگاه سازمانی اهداف پیشبرد -الف

 عدالت و انجام وظایف محوله؛

 ارتقاء منظور به دقت و سرعت دادرسی، کیفیت افزایش -ب

 قضایی؛ نظام کارآمدی و وری بهره

 یبآس هرگونه از جلوگیری و قضایی نظام سالمت ارتقاء -پ

 قضاییه؛ قوه انسانی منابع حوزه در

 .کارمندان و قضات عملکرد بر نظارت نمودن اثربخش -ت

ی وابسته هاسازمانکلیه کارکنان دستگاه قضایی و  -۳ ماده

اعم از قضات، کارمندان، مدیران قضایی و اداری مشمول این 

 شوند.دستورالعمل می

 اساس بر قضات از یک هر عملکرد ارزشیابی نتایج -4 ماده

 که کاربرگی در دستورالعمل اینهای شاخص و ضوابط

 .شودمی منعکس شود،می نامیده قضایی کارنامه

 قوه کارمندان از یک هر عملکرد ارزشیابی منظور به -۵ ماده

 در دستورالعمل اینهای شاخص و ضوابط اساس بر قضاییه

شود، توسط معاونت ارنامه اداری نامیده میک که کاربرگی

 شود.نابع انسانی تنظیم میم

 دوره پایان در هستند موظف ارزشیابی مراجع -6 ماده

 نتایج و نموده اقدام ارزشیابی فرایند انجام به نسبت ارزشیابی

 .کنند رسانیاطالع سال هر خردادماه پایان تا حداکثر را

ه نتایج و امتیازات ارزشیابی ب نسبت که کارکنانی -1 تبصره

توانند شکایت خود را به صورت شند، میاعتراض داشته با

مکتوب ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ نتایج، به مرجع 

 ارزشیابی کننده اعالم کنند.

 از اعم ماه ۶ حداقل دوره هر در باید کارکنان -۲ تبصره

د مور تا باشند داشته اشتغال خدمت به منقطع یا پیوسته

 ارزشیابی قرار گیرند.

 مکلفند نظارتی مراجع و اداری و قضایی مدیران -7 ماده

 به را کارمندان و قضات به مربوطی هاگزارش و اطالعات

 اقدامات و سوابق در درج بررسی، جهت مستندات همراه

 .نمایند اعالم ارزشیابی مراجع به مورد حسب الزم

ی مذکور حاکی از هاگزارشچنانچه اطالعات و  -تبصره

عملکردی باشد،  ناکارآمدی یا وجود مشکالت رفتاری و
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مراتب ظرف یک هفته به همراه پیشنهاد اقدامات اصالحی 

 شود.به مراجع یاد شده منعکس می

 ارزیابی و بررسی از پس مکلفند ارزشیابی مراجع -8 ماده

 کارنامه در آن انعکاس و واصلهی هاگزارش و اطالعات

کارکنان و سامانه نظارت الکترونیک، اقدام  اداری و قضایی

هرگونه . برابر ضوابط این دستورالعمل معمول دارند مقتضی

مندرج  یجارتقا، انتصاب و تشویق کارکنان صرفاً بر اساس نتا

این دستورالعمل و مستند به آن  1۴در سامانه موضوع ماده 

 شود.انجام می

در مواردی که کارنامه تنظیم نشده و یا نتایج  -تبصره

یست، گزارش مذکور ی نظارتی منطبق نهاگزارشکارنامه با 

حسب مورد توسط مراجع ارزشیابی مورد بررسی و ارزیابی 

گیرد و نتایج آخرین ارزیابی پس از احراز صحت قرار می

 ها ضمن ثبت در سامانه مالک عمل خواهد بود.آن

ضوع موهای نامهآیین اساس بر ارزشیابی مراجع -9 ماده

ای شغلی و هتعیین گروه»، «قانون نظارت بر رفتار قضات»

و سایر « ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

مقررات مربوط، اسامی کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی 

 بهباشند، مستعد ارتقای سمت و یا مستحق تشویق می

صورت مستدل و مستند، با ذکر سمت پیشنهادی و نوع 

نماید م میتشویق، به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعال

 تا بر اساس آن اقدام الزم را به عمل آورد.

 و مؤثر ابتکار و خالقیت برجسته، خدمات چنانچه -10 ماده

 مدیران برسد، ارزشیابی مراجع تأیید به کارکنان العادهفوق

ط مربو ضوابط مطابق و پیشنهاد اساس بر مکلفند ربط ذی

 نسبت به تشویق آنان اقدام نمایند.

های ضعف رفع و کارآمدی ارتقای منظور هب -11 ماده

 :شودمی اقدام زیر ترتیب به کارکنان عملکردی یا رفتاری

 قضات، ارزشیابی و نظارت معاونت قضات، مورد در -الف

 تذکر، قبیل از مناسب اصالحی پیشنهاد یا اقدام مورد حسب

شی، تغییر سمت، تغییر محل خدمت، آموز دوره گذراندن

رونده در کمیسیون رسیدگی به صالحیت، تنزل پایه، طرح پ

 میمخالفت با ارتقای پایه قضایی و یا گروه شغلی و اعالم اسا

 دارد.به مدیران مافوق و مراجع ذی ربط را معمول می

 کارکنان ارزشیابی و نظارت کل اداره کارمندان، مورد در -ب

رد اقدام یا پیشنهاد اصالحی مناسب از قبیل مو حسب اداری

ذراندن دوره آموزشی، تغییر شغل، تغییر محل کار، تذکر، گ

بازخریدی، بازنشستگی و مخالفت با ارتقا، انتصاب، تبدیل 

قانون  1۲ دهوضعیت استخدامی یا تمدید قرارداد، اعمال ما

قانون مدیریت  ۹1رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال ماده 

خدمات کشوری، اعالم تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات 

ی را به مقام مافوق و مراجع ذی ربط کارمند اعالم ادار

 نمایند.می

مراجع ذی صالح مکلفند پیشنهاد واصله را  -تبصره

در صورت مخالفت، . رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند

مراتب را با ذکر علت مخالفت و پیشنهاد مناسب جایگزین 

به مراجع یاد شده منعکس کنند تا اقدام مقتضی معمول 

 د.شو

های ضعف اصالح و کارآمدی ارتقا که مواردی در -12 ماده

 رفتاری علمی،های آموزش به نیاز کارکنان عملکرد و رفتاری

 به مشمول افراد معرفی با مراتب باشد، داشته مهارتی یا و

اد شده ی معاونت و شودمی منعکس انسانی منابع معاونت

 المیاعظرف یک سال از زمان معرفی، متناسب با موارد 

های الزم اقدام و نتیجه را به مراجع نسبت به ارائه آموزش

 نماید.ارزشیابی اعالم می

 مشمول، کارکنان ارزشیابی نتایج چنانچه -13 ماده

 حسب کارکنان اسامی باشد، انتظار حد از تر پایین عملکرد

به صالحیت قضات یا هیأت  رسیدگی کمیسیون مورد

 شود.تخلفات اداری اعالم می

 مکلف قضاییه قوه اطالعات آوری فن و آمار مرکز -14 ماده

 اطالعات در انسجام نظارتی، امور ساماندهی منظور به است

 کلیه از مؤثر و مفید یبرداربهره و کارکنان عملکرد به مربوط
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نظارت  سامانه ارتقا ضمن نظارتی، مراجعی هاگزارش

نامه نحوه آیین» 1۲ماده  1الکترونیک )سنا(، موضوع تبصره 

مطابق « بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

پیشنهاد مراجع مذکور نسبت به ایجاد سامانه مشابه برای 

کارکنان اداری اقدام نماید؛ به نحوی که نتایج عملکرد قضات 

ها منعکس و کارمندان با تعریف سطوح دسترسی در آن

 شود.

 اقدامات سایر مانع عملدستورال این ضوابط اعمال -15 ماده

 به رسیدگی و مدیران قانونی اختیارات اعمال قبیل از قانونی

 توسط کارمندان اداری تخلفات یا قضات انتظامی تخلفات

 .نیست ربط ذی مراجع

تخلف مدیرانی که در اعمال ضوابط این دستورالعمل  -تبصره

مرتکب قصور و تقصیر شوند، به مراجع نظارتی ذی ربط 

 شود.اعالم می

 بر مورد حسب دستورالعمل این اجرای مسؤولیت -16 ماده

 کل اداره و قضات انتظامی دادسرای ارزشیابی معاونت عهده

 حسن بر نظارت و است اداری کارکنان ارزشیابی و نظارت

عاونت م و قضات انتظامی دادسرای با ترتیب به آن، اجرای

 باشد.منابع انسانی قوه قضاییه می

 تاریخ در تبصره ۶ و ماده 1۷ در دستورالعمل این -17 ماده

 تاریخ از و رسید قضاییه قوه رییس تصویب به 8/1۲/1۳۹8

 .باشدمی ملغی آن با مغایر مقررات و است االجراالزم تصویب

 ابراهیم رئیسی سید
 

  شغلی ارتقاء و انتصاب -هشتم فصلمقررات مربوط به 

 (54مقررات ماده )

 شوریک خدمات مدیریت قانون( 54) ماده( 2) تبصره و( ج) بند اجرایی نامهآیین

 (هیئت وزیران 21/11/88 مورخ ک43909ت/231400شماره نامهتصویب)

 کترونیکال دولت و اجتماعی امور میسیونک عضو وزیران

 معاونت پیشنهاد به بنا 1۳/1۰/1۳88 مورخ جلسه در

 ستنادا به و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 خدمات مدیریت قانون( ۵۴) ماده( ۲) تبصره و( ج) بند

 نامهتصویب( ط) بند رعایت با و -1۳8۶ مصوب -شوریک

 نامهآیین 1/1۰/1۳88 مورخ هـ۳88۵۶ت/1۵88۷۵ شماره

 :نمودند تصویب زیر شرح به را یادشده تبصره و بند

 مدیران سمت توانندمی اجرایی یهادستگاه -1 ماده

 حاالت از یکی در چهارسال مدت انقضای از قبل را ایحرفه

 :دهند تغییر شده مشخص شرایط رعایت با و زیر

 .باالتر مقام به انتصاب -1

 .آن همتراز یا سیاسی مقام عنوان به انتصاب -۲

 .دستگاه مافوق مقام موافقت و مربوط مدیر درخواست -۳

 پست تصدی دوره در موردنیاز آموزشی هایهدور طی -۴

 سامانه بر مبتنی ساالنه آموزشی نیازهای براساس فعلی

 مدیریت قانون( ۵۶) ماده موضوع مدیران آموزش اجرایی

 .شوریک خدمات

 طور به ساالنه ارزشیابی امتیاز لک( %8۵) حداقل سبک -۵

 .باالتر برای فعلی مدیریت پست تصدی طول در میانگین

 احراز شرایط یا انتصاب شرایط از یکی دادن دست از -۶

 .تصدی مورد پست به مربوط شغل شرح در مندرج
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 .دستگاه معتمد کپزش تشخیص به بیماری -۷

 تأیید و مافوق مقام تشخیص به وظایف انجام ناتوانی -8

 .دستگاه مقام باالترین

 رسیدگی هایهیئت یا و قضایی مراجع مکح براساس -۹

 .دستگاه اممق باالترین تشخیص موجب به اداری تخلفات به

 از مترک مدیر ردکعمل ارزیابی امتیاز متوالی سال دو -1۰

 سال کی یا /باشد ردکعمل ارزیابی امتیازات لک( ۷۰%)

 .(%۶۰) از ترپایین

 در ساختاری تغییرات دلیل به مدیر پست حذف -11

 .خدمت محل سازمان

 از یکی به مدیر وظایف حوزه به مربوط امور واگذاری -1۲

 .قانون دوم فصل در مقرر طرق

 .اجرایی دستگاه مقام باالترین تشخیص -1۳

 معاونین یهاپست از یکی اجرایی یهادستگاه -۲ ماده

( ۷1) ماده( هـ) و( د) بندهای در رشدهکذ اجرایی مقامات

 در ثابت پست عنوان به را شوریک خدمات مدیریت قانون

 سعهتو معاونت تأیید به و مشخص خود تفصیلی یالتکتش

 تغییر در و رسانندمی جموررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 .خواهدشد طی مراحل همین نیز آن

 اجرایی یهادستگاه در ثابت مدیر انتصاب شرایط -3 ماده

 :گرددمی تعیین زیر شرح به

 .باشدمیرس ارمندک موردنظر فرد -الف

 حداقل و باالتر یا ارشناسیک تحصیلی کمدر دارای -ب

 حوزه به مرتبط مشاغل در مؤثر و مفید تجربه سال پنج

 .باشد ثابت معاونت

 شرایط فوق، شرایط بر عالوه توانندمی هادستگاه -تبصره

 توسعه شورای تأیید از پس و تعیین را دیگری اختصاصی

 .نمایند اعمال انسانی سرمایه و مدیریت

 ممقا تأیید به 1۷/11/1۳88 تاریخ در نامهتصویب این

 .است رسیده جمهوری ریاست محترم

جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا
 

 (10/7/1401س )مصوب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حسا

( قانون ۵موضوع ماده ) یاجرائ یهادستگاه یهکل -1 ماده

و نهادها و  8/۷/1۳8۶مصوب  یخدمات کشور یریتمد

ه کشور مکلفند ضمن گانسه یوابسته به قوا یهاسازمان

خدمت نظام  یطو شرا یرانا یاسالم یجمهور یتاحراز تابع

دائم( در انتصاب  یتمعاف یاخدمت  یان)پا یعموم یفهوظ

فقدان  یاقانون وجود  ینحساس موضوع ا مشاغلافراد به 

گانه شامل قانون را از مراجع سه ین( ا۲مقرر در ماده ) یطشرا

استعالم  یهسپاه و قوه قضائ وزارت اطالعات، سازمان اطالعات

گرفته در برخالف استعالم صورت یچنانچه انتصاب. یندنما

« خ»، «ح»، «ج»، «ث»، «ت»، «ب»، «الف» یمورد بندها

بدون استعالم،  یا یردصورت پذ یرالذکرماده اخ« ذ»و 

بوده و  یکنانتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم 

درجه  یحقوق اجتماعاز  یتمرتکبان به محروم یامرتکب 

مصوب  ی( قانون مجازات اسالم1۹( موضوع ماده )۵)

ماده  یبندها یردر خصوص سا. گردندیمحکوم م 1/۲/1۳۹۲

مصلحت نظام  تشخیص مجمع مصوبه مطابق  قانون، ین( ا۲)

 .شودیها و قانون تمرکز اطالعات، عمل مدر رابطه با حراست

 یافتاز در همایکمراجع مذکور موظفند ظرف  -1 تبصره

چنانچه در مهلت مقرر پاسخ . یندرا اعالم نما یجهاستعالم، نت

 .شودیم یداده نشود، استعالم، مثبت تلق

الزم را با مراجع  یموظفند همکار هادستگاه یرسا -۲ تبصره

 .قانون به عمل آورند ینمقرر در ا یاستعالم

 و« ذ»و « خ»، «ت» یدرباره بندها یهقوه قضائ -۳ تبصره

 یبندها یروزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه درباره سا

در صورت . کنندیقانون اعالم نظر م ین( ا۲موضوع ماده )
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 ینظر برا ینگانه مذکور، ااز مراجع سه یکهر  ینظر منف

 .االتباع استکننده الزممرجع استعالم

وزارت اطالعات و سازمان اطالعات  ینموارد اختالف ب در

 یکه برا یازاتیانچه فرد مورد استعالم حائز امتسپاه، چن

 یگزین،جا یافتن یاندارد و  یگزینسمت مورد نظر جا یتصد

مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز  ینمتعذّر است، باالتر

 یدرخواست خود را با ذکر مالحظات خاص خود برا

ارسال  «یدستگاه ینب یتصالح یین( تعیته)کم وهکارگر»

 .کندیم

، «اطالعات یهماهنگ یشورا»کارگروه در  ینا دبیرخانه

کارگروه مذکور )بدون حق  یرشورا، دب ینا یرمستقر و دب

ها با حضور نوع درخواست ینکارگروه به ا. ( خواهد بودیرأ

وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه  یاراالختتام یندهنما

 دخواه یمو اتخاذ تصم یدگیو حراست دستگاه مربوط رس

دستگاه  یمتخذه کارگروه، برا یماتتصم. نمود

 .آور استکننده الزاماستعالم

موضوع  یاراتاخت یقانون ناف ینضوابط و مقررات ا -۴ تبصره

مقرر در قانون  یقانون هاییتمصوبات مربوط به صالح

معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب  ینشگز

معلمان و  ینشقانون گز یو قانون تسرّ 1۴/۶/1۳۷۴

ها و وزارتخانه یرکنان آموزش و پرورش به کارکنان ساکار

مصوب  یدولت یهاشرکتو  سساتو مؤ هاسازمان

 یانقالب فرهنگ یعال یو مصوبات شورا ۹/۲/1۳۷۵

 .باشدینم

تحت امر  یاستعالم و انتصاب در خصوص نهادها -۵ تبصره

مسلح، منصوبان  یروهایمانند ن یمقام معظم رهبر یممستق

که در قانون  یو انتصاب مقامات یمعظم رهبر مقام یممستق

شده و کارکنان  بینییشآن پ یبرا یخاص یفاتتشر یاساس

آنها  یت)اعم از قضات و کارمندان( که صالح یهقوه قضائ

 گردد،یحفاظت اطالعات مربوط احراز و اعمال م سطتو

 .کننده خواهد بودمقام منصوب یممنوط به تصم

 یهادر مشاغل و پست یلانتصاب اشخاص ذ -2 ماده

 :حساس ممنوع است

 یتتابع یشانهمسر ا یاکه خود، فرزندان  یکسان -الف

 .مضاعف دارند

مصوب  ی( قانون مدن۹8۹اعمال ماده ) یبند ناف ینا -تبصره

( قانون ۹8آن و ماده ) یو اصالحات بعد 18/۲/1۳۰۷

 .باشدینم یخدمات کشور یریتمد

 یتوال ی،اسالم یرکه به اسالم، نظام جمهو یکسان -ب

 .ندارند یاعتقاد و التزام عمل یو قانون اساس یهمطلقه فق

صرفًا  یشده در قانون اساسشناخته ینید هاییتاقل -تبصره

 یتصد یقانون یطشرا یراز شرط اعتقاد به اسالم معافند و سا

 .دارا باشند یدمشاغل حساس را با

مؤثر سابق نقش  یمرژ یمبان یمکه در جهت تحک یکسان -پ

 .اندداشته

در امانت،  یانتکه به مجازات جرائم خ یکسان -ت

در اموال  یرقانونیاختالس، ارتشاء و تصرف غ ی،کالهبردار

 .اندمحکوم شده یعموم

 یتمحکوم ی،در اموال عموم یرقانونیدر تصرف غ -تبصره

( مقرر در قانون مجازات ۵( تا )1به مجازات درجه ) یقطع

 .مالک عمل است یاسالم

 یهاو گروه هاسازمانبه احزاب،  یالتیوابستگان تشک -ث

 یرقانونیمحارب، معاند و غ

و ارتباط  یگانگانبه نفع ب یمظنونان و مرتکبان جاسوس -ج

مستنداً آن را  یو اطالعات یتیکه مراکز امن اییگانهبا اتباع ب

 .اندکرده ینه

و  یاماهواره یهاشبکه یاندازآمران و مباشران راه -چ

 یضد اسالم، ضد مذهب رسم ینترنتیا ی(هایتوبگاه)سا

نظام و عوامل مرتبط با  یهکشور و ضد انقالب و فعاالن عل

 یفعاالن در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضا یزآنها و ن

 یمجاز
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مواد  ی،کنندگان و معتادان به مشروبات الکلاستعمال -ح

 مخدر و روانگردان

خدر و روانگردان، سالح و محکومان به قاچاق مواد م -خ

 یتامن یهکه به جرائم عل یکسان ینو همچن یمهمات جنگ

 .اندمحکوم شده یو حدود شرع یو خارج یمل

 مشهوران به فساد و متجاهران به فسق -د

 یو تفحص مجلس شورا یقتحق یانکه در جر یکسان -ذ

به  یمتخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائ ی،اسالم

 .اند( محکوم شده۵( تا )1درجه ) یطعق یریمجازات تعز

موارد فوق، خالف ان در مراجع  یچنانچه در تمام -تبصره

 یتحکم برائت صادر شود، ممنوع یااثبات  یصالح قضائ

 .مذکور رفع خواهد شد

مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس  یقمصاد -3 ماده

مقام دستگاه  ینباالتر یشنهادو به پ یر)ضوابط( ز یهامؤلفه

متشکل از وزارت اطالعات، سازمان  یکارگروه ییدتأو 

 یندهکشور و نما یو استخدام یاطالعات سپاه، سازمان ادار

 :شودیم ییندستگاه مربوط، تع یاراالختتام

شده  یبندبه اسناد، مدارک و اطالعات طبقه یدسترس -الف

 (یرقوم یا ی)سند

رده  یدارا یساتمستمر به اماکن و تأس یدسترس -ب

و  یمل یتامن یعال یبر اساس مصوبات شورا یظتحفا

 کشور یتامن یشورا

شده حفاظت هاییتمؤثر و مستمر به شخص یدسترس -پ

 کشور یتامن یبر اساس مصوبات شورا

 بیگانه اتباع  ارتباط مستمر با -ت

 ی،فرهنگ یاسی،س یهادر حوزه یماتتصم یگذار یرتأث -ث

 یو اقتصاد یاجتماع

 یالکالن م یاراتاخت -ج

ماده در  ینجلسات کارگروه موضوع ا یمحل برگزار -تبصره

 .وزارت اطالعات است

و قائم مقام آنها،  جمهوررییسمعاونان و مشاوران  -4 ماده

عامل،  یرانقائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مد

و  هاسازمانها، کل و همطرازان آنها در وزارتخانه یرانمد

 یردولتیغ یعموم یؤسسات و نهادهام ی،دولت یهاشرکت

 یحتصر یا ذکرکه شمول قانون بر آنها مستلزم  ییهادستگاهو 

سازمان گسترش  یران،نفت ا یشرکت مل :یلنام است، از قب

 یاسالم یجمهور یبانک مرکز یران،ا یعصنا یو نوساز

اعم از  یاسیس یرانو مد یدولت هاییمهو ب هابانک یران،ا

فرمانداران، بخشداران،  ها،یزنان، کارداران، راسفرا، استاندار

مقام  یمتحت امر مستق ینهادها یشهرداران به استثنا

مقام  یممسلح و منصوبان مستق یروهایمانند ن یمعظم رهبر

انتصاب اشخاص در قانون  یکه برا یو مشاغل یمعظم رهبر

شده و کارکنان  بینییشآن پ یبرا یخاص یفاتتشر یاساس

آنها  یت)اعم از قضات و کارمندان( که صالح یهقوه قضائ

در  گردد،یم التوسط حفاظت اطالعات مربوط احراز و اعم

 ینزمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات ا

 .باشندیقانون م

وزارت اطالعات در مصوبه مجمع  یاراتاخت یقانون ناف این

 ها و قانون تمرکزمصلحت نظام در رابطه با حراست یصتشخ

 .یستاطالعات ن

سازمان  یوزارت اطالعات موظف است با همکار -5 ماده

 ینابالغ ا یخماه از تارکشور ظرف سه یو استخدام یادار

 یأته یبکند و به تصو یهآن را ته یاجرائ نامهیینقانون، آ

 .برساند یرانوز

تبصره که گزارش  یازدهفوق مشتمل بر پنج ماده و  قانون

شده بود،  یمبه صحن تقد یاعاجتم یسیونآن توسط کم

مورخ دهم  یکشنبهروز  یدر جلسه علن یبپس از تصو

 یخمجلس، در تار یکو چهارصد و  یکهزارمهرماه 

 .یدنگهبان رس یشورا ییدبه تأ ۲۰/۷/1۴۰1
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یاسالم یمجلس شورا ییسر -یبافقال محمدباقر
 

 ایحرفه رانینحوه انتخاب و انتصاب مد ییدستورالعمل اجرا

 (یادار یعال یشورا 1/4/1395مورخ  579095ماره )مصوبه ش

 یعموم ینهادها ،هاشرکتمؤسسات،  ها،وزارتخانه یتمام

 یردولتیغ

جلسه  نیو هفتاد و پنجم کصدیدر  یادار یعال یشورا

و  تیریسازمان مد شنهادیبنا به پ ۲۷/۲/1۳۹۵مورخ 

 تیریقانون مد ۵۷و  ۵۴مواد  یکشور، در اجرا ریزیبرنامه

اصالح نظام  یاتیو اقدامات برنامه عمل یدمات کشورخ

مورخ  ۵۶۲/۹۳/۲۰۶شماره  نامهتصویب)موضوع  یادار

( منبعث از نقشه راه اصالح یادار یالع یشورا ۲۰/1/1۳۹۳

نحوه انتخاب و  ییدستورالعمل اجرا»کشور،  ینظام ادار

)ممهور  وستیرا به شرح سند پ «ایحرفه رانیانتصاب مد

 ینمود که برا بی( تصویادار یعال یشورا خانهریبه مهر دب

 .شودمی اجرا ابالغ

مسئول حسن  ،ییاجرا یهادستگاهمقام  نیو باالتر وزرا

 یادار یعال یشورا رخانهیمصوبه بوده و دب نیا یاجرا

 .دینمامی هیآن را به شورا ارا یگزارش نحوه اجرا

 واژگان فیتعر -1 ماده

 .کشور ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد :سازمان

 یتیریمدهای سمت نیعناو یشامل تمام :ایحرفه رانیمد

خدمات  تیریمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه

موضوع  ،یاسیس تیریمدهای به استثناء سمت ،یکشور

قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار  ۷1ماده 

 :شده اند میتقس ریگروه به شرح ز

 فهیباشند که وظمی یرانیآن دسته از مد :ارشد رانیدم -

کالن،  ریزیبرنامه ،یگذار یخط مش ،یگذار استیس

 یبر عملکرد دستگاه را در واحدها هیو نظارت عال تیهدا

 .نددارعهدهبه  یستاد

شود که می اطالق یرانیبه آن دسته از مد :یانیم رانیمد -

)مقامات(  یسطوح عال نیارتباط ب جادیا ،یهماهنگ فهیوظ

. نددارعهدهبه  یتساد یارشد را در واحدها رانیمد ایو 

 ،هاسازمان نیآنان، معاون نیکل و معاون رانیمانند مد

هم  یتیریمدهای و مراکز مستقل و سمت یمؤسسات دولت

 .آنها سطح

شود که می اطالق یرانیبه آن دسته از مد :هیپا رانیمد -

 یسازمان هایبرنامهو ها یخط مش ،هاسیاست یاجرا فهیوظ

ادارات،  یرؤسا :مانند. نددارعهدهبر  یستاد یرا در واحدها

 .همسطح آنها یتیریمدهای و سمتها گروه یرؤسا

 یآن دسته از واحدها رانیشامل مد :یاتیعمل رانیمد -

مدارس،  رینظ ییاجرا یهادستگاه ییاجرا ای یاتیعمل

و  ایحرفهو  یمراکز فن ها،موزه ها،ورزشگاه ا،همارستانیب

 هیو ارا نیتأم د،یهستند که تول نیمعلول یمراکز نگهدار

 .نددارعهدهدستگاه را به  ییو نها یخدمات اصل

از دانش، ای به مجموعه :رانیمد یعموم یستگیشا -

سازمان  یشده از سو نییتعهای یژگیو وها مهارتها، نگرش

 فیدهد تا بتواند وظامی فرد امکان کیشود که به می اطالق

ارتقاء به سطوح  ایو  یتیریمربوط را پس از احراز سمت مد

 .انجام دهد زیآم تیباالتر به طور موفق

 رانیانتخاب و انتصاب مد یعموم طی( شراالف

 :یاحرفه

انتخاب و انتصاب در  یالزم برا یعموم طیشرا -2 ماده

 نیا( 1شده در ماده ) فیتعر شقوق یتیریمدهای سمت

و موارد مندرج در جدول شماره  لیدستورالعمل، به شرح ذ

 :باشدمی (1)
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های احراز سمت یعموم یستگیشا نامهگواهی»دارا بودن  -

 ؛(1۳۹۷سال  ی)از ابتدا ؛«یتیریمد

مورخ  ۳8۶۰۶۰به موجب مصوبه شماره  ی)الحاق -تبصره

دارا بودن  ( شرطیادار یعال یشورا ۲۷/1۰/1۳۹۹

 ”یتیریمد یهااحراز سمت یعموم یستگیشا نامهگواهی“

 یاتیو عمل هیپا یاحرفه تیریانتصاب در سطوح مد یبرا

 خی( از تارگردندیم فیتعر ی)که به عنوان سطوح سرپرست

 طیدر شرا. باشدمین یسال الزام( ۳مصوبه به مدت ) نیا

ارندگان انتصاب در سطوح مورد اشاره با د تیاولو یمساو

 .مذکور خواهد بود نامهگواهی

ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب، در بانک اطالعات  -

 ؛یتیریمدهای احراز سمت یستگیشا یافراد دارا

از  یکی( در سانسی)حداقل ل یلیدارا بودن مدرک تحص -

 احراز؛ طیمندرج در شرا یلیتحص هایرشتهمقاطع و 

 مربوط؛ یتیریح مدسط یآموزش هایهدور یط -

عملکرد در دو  یابیارز ازیدرصد کل امت 8۵کسب حداقل  -

 به انتصاب؛ یسال منته

 یفرد نامزد برا یو رفتار یاخالق ،یاعتقاد تیاحراز صالح -

 ربط؛یاز مراجع ذ ،یتیریاز سطوح مد یکیانتصاب در 

قرارداد کار  ای یمانیپ ،یرسم یدارا بودن رابطه استخدام -

 تیریقانون مد ۳۲( در سقف تبصره ماده )مشخص نیمع

 .با دستگاه یخدمات کشور

انتصاب به  یعموم طیشرا :(1شماره ) جدول

 یتیریمدهای سمت

شرایط 

 عمومی

حداقل 

تجربه 

خدمت 

دولتی یا 

غیردولتی 

 مرتبط

تجربه در 

های سمت

 مدیریتی

کننده ارزیابی

های شایستگی

 مدیریتی

نمونه 

ای هیشایستگ

عمومی 

مورد  مدیریتی

 ارزیابی

مدیریت 

 عملیاتی
1 - 

های کانون

 ارزیابی

 دارای مجوز

 -روحیه جهادی

مسؤولیت 

 -پذیری

های مهارت

ارتباطی، آینده 

نگری و تفکر 

راهبردی، هدف 

گرایی و هدایت 

عملکرد، نظارت 

 و کنترل

مدیریت 

 پایه
۲ - 

های کانون

 ارزیابی

 دارای مجوز

روحیه جهادی، 

مسؤولیت 

 پذیری، تیم و

شبکه سازی، 

تفکر تحلیلی و 

حل مسأله، هدف 

گرایی و هدایت 

عملکرد، تعهد و 

 تعلق سازمانی

مدیریت 

 میانی
۴ ۲ 

کانون ارزیابی 

ویژه مرکز 

آموزش مدیریت 

 دولتی

عالوه بر 

های شایستگی

سطح قبل؛ 

های مهارت

ارتباطی، نظارت 

و کنترل، 

نوجویی و تفکر 

 خالق

مدیریت 

 ارشد
۶ ۳ 

 کانون ارزیابی

ویژه مرکز 

آموزش مدیریت 

 دولتی

عالوه بر 

های شایستگی

سط قبل؛ 

نگری و اینده

تفکر راهبردی، 

کل نگری و 

نگرش فرایندی، 

ریزی و برنامه

 هماهنگی

 

 یکیدستورالعمل، در  نیکه قبل از ابالغ ا یافراد -1 تبصره

اند دستورالعمل منصوب شده نیا( 1از سطوح موضوع ماده )

دستورالعمل از  نیا( ۲مندرج در ماده ) یعموم طیاز شرا

های احراز سمت یعموم یستگیشا نامهگواهی» هیجمله ارا

 .خواهند بود یدر همان سطح مستثن «یتیریمد

 یکه فرد نامزد برا یدر موارد خاص، در صورت -۲ تبصره

شده در ماده  بینیپیش طیواجد شرا یتیریمدهای سمت

 یعموم یستگیشا نامهاهیگو»دستورالعمل بوده و  نیا( ۲)

فاقد  یرا اخذ نموده باشد ول «یتیریمدهای احراز سمت

باشد، دستگاه ( 1شده در جدول شماره ) بینیپیشتجارب 
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انتصاب فرد را همراه با مستندات  شنهادیتواند پمی ییاجرا

توسعه  یراهبر یدر شورا بیو تصو دییطرح، تأ یمربوط برا

در هر صورت انتصاب . دینما هیارا ییدستگاه اجرا تیریمد

دوم تجارب  کیدسته افراد، منوط به داشتن حداقل  نیا

مقام  نیباالتر دییو تأ( 1شده در جدول شماره ) بینیپیش

 .خواهد بود ییاجرا تگاهدس

 طیکه به موجب ضوابط قبل، شرا یکارمندان -۳ تبصره

دارا بوده  یلیرا به لحاظ نوع رشته تحص یاحراز شغل خاص

، چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند، اند

ضوابط و مقررات،  ریسا تیتواند با رعامی دستگاه متبوع

 صیقابل تخص یتیریمدی هاپستنسبت به انتصاب آنان در 

 .دیشغل اقدام نما ماندر ه

 التیبر اساس تشک ییچنانچه دستگاه اجرا -۴ تبصره

باشد، انتصاب  هیو پا یاتیعمل تیریمصوب، فاقد سطح مد

بدون دارا بودن تجربه در سطح  ،یانیدر سطح م رانیمد

 .مقررات مربوط بالمانع است ریسا تیو با رعا یقبل تیریمد

 ۴ ایحرفه تیریمدی هاپستدوره خدمت در  -۵ تبصره

توانند در صورت وجود و می ییاجرا یهادستگاه. سال است

، کسب (1جدول شماره )شده در  بینیپیش طیاستمرار شرا

بالفصل و  ریمد شنهادیدرصد، پ 8۵حداقل  یابینمره ارزش

 .ندینما دیموارد، مدت مذکور را تمد ریسا تیرعا

شماره  نامهتصویب( 1۵مندرج در ماده ) خیتار -3 ماده

به  ،یادار یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳مورخ  118۵1/۹۳/۲۰۶

 .گرددمی اصالح 1۳۹۷سال  یابتدا

 رانیانتخاب و انتصاب مد یخصصت طی( شراب

 یاحرفه

و  طیموظفند شرا ییاجرا یهادستگاه -4 ماده

و ساز و کار احراز آنها را  رانیمد یتخصصهای یستگیشا

مشاغل  فیوظا تیو ماهها یژگیو ت،یمتناسب با مأمور

و به  نیتدو یتیریسطوح مد کیدستگاه، به تفک یاختصاص

دستگاه برسانند،  تیریه مدتوسع یراهبر یشورا بیتصو

و  تیریتوسعه مد یشورا رخانهینسخه از آن را به دب کی

 ریزیبرنامهو  تیریمستقر در سازمان مد ،یانسان هیسرما

 .ندیکشور ارسال نما

 انتخاب و انتصاب ندی( فرآج

 ییاجرا یهادستگاهدر  رانیانتخاب و انتصاب مد -5 ماده

 :ردیگمی مانجا لیذ ندیبر اساس فرآ

های یستگیشا ،یو تخصص یعموم طیاحراز شرا -1/۵

 یو رفتار یو اخالق یاعتقاد تیصالح ،یتیریمد یعموم

توسط واحد منابع  ران،یمد یتخصصهای یستگیافراد و شا

 ؛ییمشابه در دستگاه اجرا نیعناو ایو  یانسان

مستندات و مدارک مربوط به  گریارسال پرونده و د -۲/۵

مشابه  نیعناو ایو  یواحد منابع انسان ی، از سوفرد منتخب

 د؛ییتأ یبرا هیسرما تهیبه کم ییدر دستگاه اجرا

مستندات با ضوابط مربوط توسط  قیو تطب یبررس -۳/۵

 ؛یانسان هیسرما تهیکم

 یبرا یانسان هیسرما تهیصدور مجوز توسط کم -۴/۵

 انتصاب؛

 ربط؛یذ یاز مراجع قانون هیدییاخذ تأ -۵/۵

 ؛ییمقام مجاز دستگاه اجرا هیدییاخذ تأ -۶/۵

 .ربطیذ یصدور حکم توسط مراجع قانون -۷/۵

 یموظفند اطالعات تمام ییاجرا یهادستگاه -6 ماده

احراز  یعموم یستگیشا نامهگواهی» یکارمندان دارا

 یکه در حال حاضر متصد یو افراد «یتیریمدهای سمت

در بانک اطالعات  هستند را یتیریمدهای از سمت یکی

 ،یخدمات کشور تیریقانون مد( ۵۵موضوع ماده ) ران،یمد

 یفعل رانیثبت اطالعات مد یحداکثر مهلت برا. ندیثبت نما

 .شودمی نییدر بانک مذکور شش ماه تع

 نیگزیتبصره، جا ۵ماده و  ۷دستورالعمل با  نیا -7 ماده

، شماره 11/1/1۳8۲مورخ  1۲۶/1۹۰1مصوبات شماره 
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 ۴۲۴۷۲/۹1/۲۰۶و شماره  ۲۳/۳/1۳۹۰مورخ  ۶۶۴۳/۲۰۶

 .شودمی یادار یعال یشورا 1۵/11/1۳۹1مورخ 

 جمهوررییس -یروحان حسن

 

 لزوم تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران

 جمهور(معاون اول رییس 17/12/1393مورخ  154618/51576)بخشنامه شماره 

، مؤسسات دولتی، هاسازمانها، ه به کلیه وزارتخانهبخشنام

 هانهادهای انقالب اسالمی و استانداری

با توجه به ضرورت انسجام مدیران اجرایی در هر استان و 

هماهنگی آنها با استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت 

، هاسازمانها، در هر استان، مقتضی است کلیه وزارتخانه

لتی و نهادهای انقالب اسالمی در تعیین مدیران مؤسسات دو

و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران 

هـ مورخ ۳۴۳۴۰ت/۶۷۵۷۲شماره  نامهتصویببا رعایت 

 .اقدام نمایند ۲۴/1۰/1۳8۴

 جمهورمعاون اول رییس -اسحاق جهانگیری

 

 انتصاب مدیران استانی نحوه

 هیأت وزیران( 24/10/1384هـ مورخ 34340ت/67572)شماره 

به استناد اصل  11/1۰/1۳8۴هیئت وزیران در جلسه مورخ 

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 :تصویب نمود

ی مستقل دولتی در انتصاب هاسازمانوزیران و رؤسای  -1

مدیران استانی دستگاه متبوع با استانداران هماهنگی الزم 

م دهند و استانداران نیز موظفند ظرف یک هفته پاسخ را انجا

 .الزم را بدهند

ی هاسازماندر صورت اختالف بین وزیران و رؤسای  -۲

جمهور مستقل دولتی با استانداران نظر معاون اول رییس

 .مالک عمل خواهد بود

 پرویز داودی -جمهورمعاون اول رییس
 

 ی اجرایی ذیل قوه مجریههادستگاهانتصاب باالترین مسئول حقوقی هر یک از 

 جمهور(معاون اول رئیس 1400/08/29مورخ  96481)بخشنامه شماره 

و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر  االجراالزمها و مصوبات در اجرای ابالغیه

ها، قراردادها و دعاوی خارجی و و نظارت بر مناقصات، مزایده هادستگاهها و ادارات کل حقوقی و مستمر عملکرد معاونت

های ذیربط، انتصاب باالترین مسئول ها و دستورالعملنامهآیینداخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، 

( قانون ۲۹یت خدمات کشوری و ماده )( قانون مدیر۵ی اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده )هادستگاهحقوقی هر یک از 

برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید صالحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

 انجام گیرد.
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جمهورمعاون اول رییس -محمد مخبر  

 

 بخشداراننحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و  یو اختصاص یعموم یطشرا ییدستورالعمل اجرا

 (یادار یعال یشورا 1/4/1395مورخ  578606)مصوبه شماره 

 -کشور ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد -کشور وزارت

 ها یو بخشدارها یفرماندار ،هااستانداری

جلسه  ینو هفتاد و پنجم یکصددر  یادار یعال شورای

 ییدوزارت کشور و تأ یشنهادبنا به پ ۲۷/۲/1۳۹۵مورخ 

و  ۵۴مواد  یکشور، در اجرا ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد

 ۳ماده  ۴و تبصره  یخدمات کشور یریتقانون مد ۵۷

 یعال یشورا ۲۳/۳/1۳۹۰مورخ  ۶۶۴۳/۲۰۶مصوبه شماره 

 یو اختصاص یعموم یطشرا ییاجرا عملدستورال» ی؛ادار

را به شرح « نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

( یادار یعال یشورا یرخانهبه مهر دب )ممهور یوستسند پ

 .شودمی اجرا ابالغ ینمود که برا یبتصو

مصوبه خواهد بود و مفاد آن،  ینا یکشور مسئول اجرا وزیر

کشور در خصوص انتخاب و  یروز یقانون یاراتناقض اخت

 یماتقانون تقس یانتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرا

 .باشدنمی یکشور

 یو اختصاص یعموم یطشرا ییرااج دستورالعمل

 نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

 :انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران یطشرا -1 ماده

کشور موظف است انتخاب و انتصاب فرمانداران و  وزارت

مندرج در جدول  یطبخشداران را بر اساس حداقل شرا

 .مربوط انجام دهد هایهدستورالعمل و تبصر ینا 1شماره 

انتخاب و  یشده برا بینیپیش یلیمدارک تحص -1 تبصره

 یلیانتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدرک تحص

وزارت کشور  یمشاغل اختصاص یهکل یشده برا بینیپیش

 یخدمات کشور یریتقانون مد ۷۰بوده، که به استناد ماده 

 .یدخواهد رس یببه تصو

شده جهت انتخاب و انتصاب  ید معرفافرا یتمام -۲ تبصره

 یآموزش هایهمذکور، موظف به گذراندن دوری هاپستدر 

انتصاب، موضوع جدول  یندر بدو انتصاب و ح یهیتوج

 .باشندمی دستورالعمل ینا 1شماره 

دستورالعمل با هر  ینکه قبل از ابالغ ا یافراد -۳ تبصره

دار منصوب شده به سمت فرماندار و بخش یلی،مدرک تحص

مندرج در جدول  یطانتصاب در همان سطح از شرا یاند، برا

افراد به  یندر صورت ارتقاء ا. خواهند بود یمستنث 1شماره 

 این 1ماده  یطشرا یو باالتر، کسب تمام یسطوح فرماندار

 .باشدمی یدستورالعمل الزام

 یهادستگاه یراستفاده از کارشناسان سا یبرا -۴ تبصره

ماده « الف»و مفاد بند  1جدول شماره  یترعا یی،اجرا

 ینکهبر ا یمبن یخدمات کشور یریتقانون مد( ۵۴)

درصد  1۵حداکثر  یتوانند برامی ییاجرا یهادستگاه»

 یت)با رعا یستهاز افراد شا ایحرفه یریتمدهای سمت

سلسله  یتنسبت به شغل، بدون رعا اغلتخصص و تجربه ش

 یالزام ،«یند( خارج از دستگاه استفاده نمایریتیمدمراتب 

 .باشدمی

 احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران یطشرا :(1شماره ) جدول
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 :فرماندارن و بخشداران یتخصصهای یستگیشا -2 ماده

فرمانداران و بخشداران، متناسب با های یستگیشا احراز

در  یت،قه محل مأمورمنط یاختصاصهای یژگیو و یتماه

های یستگیکشور و شا یرانمد یعمومهای یستگیقالب شا

توسط وزارت کشور  یاز،مورد نهای و تخصص یاختصاص

 .گرددمی یینو تع یهته

وزارت کشور موظف است به منظور احراز  -تبصره

 یابیارزهای کانون یلمذکور، اقدام به تشکهای یستگیشا

 ینشده در ا یتصالح ییدتأ یابیرزاهای از کانون یانموده و 

 .یداستفاده نما ینه،زم

انتخاب و انتصاب فرمانداران و  ییاجرا یندفرا -3 ماده

 بخشداران

پست فرماندار و  یتصد یبرا یشنهادیفرد پ یمعرف -1

مصوبه شماره  ۶و  ۵بخشدار توسط استاندار، بر اساس مواد 

 .یادار یعال یشورا ۳۰/۷/1۳۷۷مورخ  ۶۰۲/1۲

کشور به  یرتوسط وز یاراخت یضدر صورت تفو -رهتبص

موارد و مراحل فوق توسط  یتمام یتاستانداران، رعا

 .است یالزام یاستاندار

، 1درج شده در جدول شماره  یعموم یطاحراز شرا -۲

مشابه(  ینعناو یاو منابع ) یرتیتوسط معاونت توسعه مد

 .شودمی وزارت کشور انجام
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فرماندارن و بخشداران متناسب با های یستگیاحراز شا -۳

 یتمنطقه محل مأمور یاختصاصهای یژگیو و یتماه

 یتخصص یابیارزهای کانون یقتوسط وزارت کشور و از طر

 .یردپذمی صورت

 .یربطذ یالزم از مراجع قانونهای اخذ استعالم -۴

و صدور حکم انتخاب و انتصاب )در صورت تطابق  یهته -۵

دستورالعمل(،  ینشده با مفاد ا یعرفکامل مستندات فرد م

 .طبق مقررات مربوط

 سال ۴فرماندار و بخشدار ی هاپستدوره خدمت در  -۶

سال  ۴دوره را بعد از  ینتواند امی و وزارت کشور باشدمی

 یلذکر شده و در صورت کسب موارد ذ یطشرا یتبا رعا

 :یدنما یدتمد

عملکرد  ابییارزش یازامت %8۵ یانگینکسب حداقل م -1-۶

پست  یدر طول تصد یساالنه شخص و واحد سازمان

 .یریتمد

سطوح  یشده برا یینتع یآموزش هایهدور یط -۲-۶

 .یفرماندار و بخشدار مورد تصد

 .یمقام مافوق و ییدبالفصل و تأ یرمد یشنهادپ -۳-۶

 ینتبصره تدو ۶ماده و  ۴دستورالعمل در  ینا -4 ماده

گزارش . باشدمی آن یئول حسن اجراکشور مس یرشده و وز

و  یریتتوسط سازمان مد یزمصوبه ن یاجرا یادوار

 .شودمی ارائه یادار یعال یکشور به شورا ریزیبرنامه

 جمهوررییس -یروحان حسن

 

که به  یعامل و افراد یئته /یرهمد یئته یعامل و اعضا یرانمد یتدستورالعمل احراز صالح

 شوندیم یعامل معرف یئته /یرهمد یئتولت به عنوان عضو هصاحب سهم د یندگینما

 (یرانوز یئته 20/9/1401هـ مورخ 60422ت/174119شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ ۲/۹/1۴۰1در جلسه  یرانوز هیئت

 یو استخدام یسازمان ادار ۲۰/۶/1۴۰1مورخ  ۴۳۲۹8

ت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزار یکشور )با همکار

( بند )هـ( تبصره ۳( و به استناد جزء )ییو دارا یامور اقتصاد

کل کشور،  1۴۰1( ماده واحده قانون بودجه سال ۲)

 یئته یعامل و اعضا یرانمد یتصالح احرازدستورالعمل 

 یندگیکه به نما یافراد ینعامل و همچن یئته /یرهمد

 /یرهمد یئتبه عنوان عضو ه هاشرکتصاحب سهم دولت در 

 :کرد یبتصو یررا به شرح ز شوندیم یعامل معرف یئته

 یدر معان یردستورالعمل، اصطالحات ز یندر ا -1 ماده

 :روندیمشروح مربوط به کار م

 .کل کشور 1۴۰1قانون بودجه سال  :قانون -1

( قانون ۴موضوع ماده ) یهاشرکت :یشرکت دولت -۲

کشور و  یو قانون محاسبات عموم یخدمات کشور یریتمد

بر آنها  یو مقررات عموم ینکه شمول قوان ییهارکتش

 .نام است یحتصر یامستلزم ذکر 

مستقل که  یحقوق یتشخص یشرکت دارا :شرکت تابع -۳

آن مجتمعًا  یهسرما یا( از سهام %۵۰از پنجاه درصد ) یشب

( قانون ۵موضوع ماده ) یهادستگاهمنفرداً متعلق به  یا

 .تابع آن باشد یهاشرکت یا یخدمات کشور یریتمد

مستقل  یحقوق یتشخص یشرکت دارا :شرکت وابسته -۴

( از %۵۰کمتر از پنجاه درصد ) یا( %۵۰که پنجاه درصد )

 یهادستگاهمنفرداً متعلق به  یاآن مجتمعًا  یهسرما یاسهام 

 یاباشد و  یخدمات کشور یریت( قانون مد۵موضوع ماده )

 یهادستگاهنها توسط آ یرهمد یئته یاز اعضا یکیحداقل 

 یینتع یخدمات کشور یریت( قانون مد۵ماده ) ضوعمو

 .شودیم
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 یحقوق یتشخص یشرکت دارا :یریتشرکت تحت مد -۵

 یهسرما یا( از سهام %۵۰مستقل که حداکثر پنجاه درصد )

 یتاکثر یابوده و  یشرکت دولت یک یاآن متعلق به دولت 

 یرمستقیمغ یا یمآن به صورت مستق یرهمد یئته یاعضا

بر اساس نظر دولت  یا( ییاجرا یهادستگاهتوسط دولت )

 .گرددیم یین( تعجراییا یهادستگاه)

 یاو  یآن قسمت از خدمات دولت :یتجربه خدمت -۶

آن  یو همتراز که ط یفرد در مشاغل کارشناس یردولتیغ

 هاییتبوده که با مأمور هایییتفرد مشغول به انجام مأمور

 .شرکت محل انتصاب مشابه باشد یصاصاخت

فرد در  یردولتیغ یاو  یخدمات دولت :یریتیتجربه مد -۷

 :مشابه در ینو عناو یاحرفه یریتسمت مد

 .(یکشرکت )سطح  یاصل یتحوزه مأمور -الف

 .شرکت )سطح دو( یاتیو عمل یستاد یواحدها -ب

خدمات  یریت( قانون مد۷1موضوع ماده ) یهاسمت -پ

 .طح سه()س یکشور

 .)سطح چهار( ییاجرا یهادستگاه یریتمد -ت

موضوع  هاییستگیشا :یرانمد یعموم هاییستگیشا -8

 یعال یشورا 1/۴/1۳۹۵مورخ  ۵۷۹۰۹۵مصوبه شماره 

 .آن یبا اصالحات بعد یادار

 یو استخدام یکارگروه متشکل از سازمان ادار :کارگروه -۹

سازمان برنامه و بودجه  یی،و دارا یکشور، وزارت امور اقتصاد

دستگاه مربوط که در سازمان  ییسکشور و حسب مورد ر

 .کشور مستقر است یو استخدام یادار

( بند )هـ( تبصره ۳جزء ) یل( و ذ1جزء ) یدر اجرا -2 ماده

دستورالعمل به  ینمشمول ا ی( قانون، اشخاص حقوق۲)

 :باشدیم یرشرح ز

وابسته  یانتفاعو مؤسسات  هابانک ی،دولت یهاشرکت -1

 یهاشرکت( قانون، ۳شماره ) یوستبه دولت مندرج در پ

 .تابع و وابسته به آنها

و مقررات  ینکه شمول قوان یو مؤسسات دولت هاشرکت -۲

 یرنام است نظ یحتصر یابه آنها مستلزم ذکر  یعموم

وزارت نفت، بانک  یریتتابع، وابسته و تحت مد یهاشرکت

 یسازمان گسترش و نوساز یران،ا یاسالم یجمهور یمرکز

 یریت،تابع، وابسته و تحت مد یهاشرکتو  یرانا یعصنا

 .یرانا یمعدن یعمعادن و صنا یو نوساز سعهسازمان تو

مؤسسات و  یریتتابع، وابسته و تحت مد یهاشرکت -۳

 .یردولتیغ یعموم ینهادها

وزارت دفاع و  یریتتابع، وابسته و تحت مد یهاشرکت -۴

 .مسلح یروهاین ییبانپشت

 یسازمان انرژ یریتتابع، وابسته و تحت مد یهاشرکت -۵

 .یرانا یاتم

 یکه در اجرا یریتیتابع، وابسته و تحت مد یهاشرکت -۶

( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل یهاسیاست یقانون اجرا

 یآن، بخش یبا اصالحات بعد -1۳8۶مصوب - یقانون اساس

واگذار شده است  یردولتیغآنها به بخش  یهسرما یااز سهام 

آنها بر اساس نظر  یرهمد یئتعامل و ه یرکه مد یتا مادام

 .گرددیم یینتع لتدو

دستورالعمل مطابق  ینموضوع ا یاشخاص حقوق -3 ماده

 یبندسطح یرحقوق و دستمزد به شرح ز یمصوبات شورا

 :شوندیم

 .(۲( و الف )1گروه الف ) یهاشرکت :شرکت )الف( -1

 .(۲( و ب )1گروه ب ) یهاشرکت :)ب(شرکت  -۲

 .( و )د(۲( و ج )1گروه ج ) یهاشرکت :شرکت )ج( -۳

دستورالعمل که سطح  ینموضوع ا یاشخاص حقوق -تبصره

شده است، بر اساس سطح مورد عمل با  یین)رتبه( آنها تع

سطح  ییرتغ. شوندیداده م یقماده تطب ینسطوح موضوع ا

 ینمشمول ا یهاشرکته( سطح )رتب یینتع یا)رتبه( و 

شرکت  یمجمع عموم ییسر یشنهاددستورالعمل، با پ

 /یر)وز یربطذ ییمقام دستگاه اجرا االترینب یمربوط و از سو



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲8۰

 یریتتحت مد یهاشرکتمستقل( و در  یهاسازمان ییسر

 یروز یشنهادبا پ یمندرج در فهرست واگذار یادولت 

 .گرفت کارگروه صورت خواهد ییدو تأ ربطیذ یتخصص

انتخاب و انتصاب افراد  یالزم برا یعموم یطشرا -4 ماده

 یردستورالعمل به شرح ز ینموضوع ا یریتیمد یهادر پست

 :باشدیم

 .یرانا یاسالم یجمهور یتدارابودن تابع -1

 یداوطلب برا یو رفتار یاخالق ی،اعتقاد یتصالح ییدتأ -۲

 ینموضوع ا یهاپست یناز عناو یکیانتصاب در 

 .ربطیذ یتورالعمل توسط مراجع قانوندس

اعم از  یگرد یهاشرکت یرهمد یئتدر ه یتعدم عضو -۳

 .یردولتیو غ یدولت

 یالزم برا یریتیو مد یدارا بودن حداقل تجربه خدمت -۴

 :یرمطابق با جداول ز ربطیذ یریتیمد یهاپست یتصد

 

انتصاب  ی)الف( و )ب( برا یهاشرکتدر  -1 تبصره

 یدر صورت نداشتن تجربه خدمت یره،مد یئتو ه لیرعاممد

 یزانبه همان م یره،مد یئته یا یرعاملالزم در سمت مد

( ۲( و )1شده در جداول شماره ) یینتع یسال تجربه خدمت

 .شودیآنها اضافه م یریتیبه تجربه مد

مستقل که شرکت  یهاسازمانها و در وزارتخانه -۲ تبصره

 یره،مد یئته یانتصاب اعضا یسطح )ج( وجود ندارد برا

شده با دارا بودن حداقل  یینتع یریتیافراد عالوه بر تجربه مد

شرکت از  یاصل یتدر حوزه مأمور یسه سال تجربه خدمت

معاف  یرهمد یئته یا یرعاملدر سمت مد یتجربه خدمت

 .خواهند بود

 یرهمد یئتهر دو رکن ه یکه دارا ییهاشرکتدر  -۳ تبصره

مورد  یرهمد یئتعامل هستند، رکن ه یئتو ه یرعاملو مد

 .نظر است

 یرهمد یئته یعامل و اعضا یراندر انتخاب مد -۴ تبصره

مندرج در  یطشرا یترعا یو اعتبار یو مؤسسات مال هابانک

توسعه  یهابرنامه یمی( قانون احکام دا۲1بند )ت( ماده )

 .باشدیم یالزام - 1۳۹۵مصوب  - کشور

 ی،ابودن هر سه سال تجربه خدمتدار یبه ازا -۵ تبصره

سطوح دو تا چهار )حداکثر تا دو  یریتیاز تجربه مد سالیک

سطح )الف( جداول فوق کسر  یهاشرکتسال( به جز 

 .خواهد شد
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انتصاب، افراد با داشتن رشته  یکسان یطدر شرا -۶ تبصره

 یلیشرکت و مقاطع تحص هاییتمرتبط با مأمور یلیتحص

در صورت  ینهمچن. خوردار خواهند بودبر یتباالتر از اولو

 یلیدر رشته تحص یدکتر یلیدارا بودن مدرک تحص

 یاختصاص هاییتانجام مأمور یبرا یازمورد ن یتخصص

از  سالیکسطح )الف(،  یهاشرکتپست هدف به جز 

 .شودیکسر م یازمورد ن یریتیسوابق مد

الزامات و  یدستورالعمل، ناف ینا یطشرا یترعا -۷ تبصره

مصوب مراجع  یهاو اساسنامه ینمندرج در قوان یطشرا

انقالب  عالییو شورا یاسالم یمجلس شورا یرنظ یقانون

 .باشدینم یفرهنگ

 یدر خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضا -8 تبصره

مندرج در جدول  یطشرا یترعا یره،مد یئته یرموظفغ

 .یستن یماده الزام ین( ا۳شماره )

سطح  یعموم هاییستگیاز شا یبرخوردار -5 ماده

سطوح( براساس  یتمام یارشد برا یرانمرتبط )مد یریتیمد

 یاحرفه یراننحوه انتخاب و انتصاب مد ییدستورالعمل اجرا

 1۳۹۵/۴/1مورخ  ۵۷۹۰۹۵)موضوع مصوبه شماره 

آن( و دستورالعمل،  یبا اصالحات بعد یادار عالییشورا

 یرانمد یمومع هاییستگیشا سعهو تو یابینحوه ارز

مورخ  1۶۵۷۳۶۳موضوع بخشنامه شماره  یاحرفه

 یتصد یکشور، برا یو استخدام یسازمان ادار 1۳۹۶/11/۴

 یدستورالعمل الزام ینموضوع ا یریتیمد یهاپست یتمام

 .است

مستقل موضوع قانون  یهاسازمانها و وزارتخانه -6 ماده

و  یطمشمول خود شرا یهاشرکت یموظفند برا

و  یادشده یهاپست یانمتصد یتخصص هاییستگیشا

بدو انتصاب  یآموزش یهادوره ینسازوکار احراز آنها و همچن

 یا یلمندرج در قانون تشک یطشرا یتمرتبط را با رعا

و  هایژگیو ها،یتبا مأمور تناسب، مهاشرکتاساسنامه 

سطوح  یکشرکت، به تفک یمشاغل اختصاص یفوظا یتماه

و  یریتتوسعه مد یشورا یبتصو و به ینشده تدو یینتع

 .برسانند یانسان یهسرما

به  یازین یتخصص هاییستگیدر صورت احراز شا -تبصره

 .باشدینم یعموم هاییستگیشا ینامهگواه یهارا

 ینمستقل مشمول ا یهاسازمانها و وزارتخانه -7 ماده

 یهاشرکتمورد نظر  یهادستورالعمل، موظفند شاخص

 یهاپست یانعملکرد متصد یابیارز یمشمول خود را برا

و پس  ینتدو یهر سال مال یدستورالعمل، برا ینموضوع ا

اجرا ابالغ  یکشور برا یو استخدام یسازمان ادار ییداز تأ

 .یندنما

مقامات  یا عالییشوراها ی،مجامع عموم یرؤسا -8 ماده

 یهاشرکت( و در یسقانون تأس یامسئول )طبق اساسنامه 

 یروز ی،واگذار یئتدر فهرست مصوب همندرج  یدولت

که  یگزینو جا یشنهادیموظفند افراد پ ربط،یذ یتخصص

 یهااحراز پست یبرا یو اختصاص یعموم یطحائز شرا

 ی،را به مجامع عموم باشندیم لعملدستورا ینموضوع ا

قانون  یا)مطابق اساسنامه  ربطیمراجع ذ یا عالییشوراها

 . یندنما یوط معرفمرب یفاتتشر ی( جهت طیستأس

 ینموضوع ا یهاهرگونه انتصاب در پست -1 تبصره

ماده  ینابالغ آن بر اساس سازوکار ا یخدستورالعمل، از تار

 .خواهد بود

مقامات  یا یعال یشوراها ی،مجامع عموم یرؤسا -۲ تبصره

 یهاشرکت( و در یسقانون تأس یامسئول )طبق اساسنامه 

 یروز ی،واگذار یئتهمندرج در فهرست مصوب  یدولت

 یهاپست یفعل یانموظفند متصد ربط،یذ یتخصص

 یو اختصاص یعموم یطدستورالعمل را با شرا ینموضوع ا

دستورالعمل  ینابالغ ا یخماه از تارکیشده ظرف  بینییشپ

 .دهند یقتطب

دستورالعمل موظفند پس  ینموضوع ا یهاشرکت -9 ماده

مزبور، مشخصات  تییریمد یهااز انتصاب افراد در پست

( ۲( بند )هـ( تبصره )۲جزء ) یترا با رعا یادشده یرانمد
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)پاکنا( مستقر در  یرانماده واحده قانون در سامانه کارمند ا

ثبت  یکپارچهکشور و سامانه  یو استخدام یسازمان ادار

 یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یهاشرکتاطالعات 

 .ینددرج نما ییاراو د یمستقر در وزارت امور اقتصاد

کشور موظف است  یو استخدام یسازمان ادار -تبصره

 هایینامهافراد و گواه یابیدرج نمرات ارز یطشرا

 هاییستگیاحراز شا یطو شرا یعموم هاییستگیشا

مجدد  ییدتأ ی)پاکنا( برا یرانرا در سامانه کارمند ا یتخصص

 .یدنما بینییشو انتصاب دوباره پ

موضوع  یو اختصاص یاحراز عموم یطشرا یترعا -10 ماده

صاحب سهم  یندگیکه به نما یافراد یدستورالعمل برا ینا

به عنوان  هاشرکتدستورالعمل در  یناشخاص موضوع ا

 یالزام شوند،یم یمعرف یرهمد یئتعضو ه یا یرعاملمد

 .است

 یبندکارگروه موظف است ضوابط رتبه -11 ماده

 یبمختلف تصو یهارتبهمشمول را متناسب با  یهاشرکت

 .یدو ابالغ نما

 یدستورالعمل بر عهده رؤسا ینا ینظارت بر اجرا -12 ماده

مقامات مسئول )طبق  یا یعال یشوراها ی،مجامع عموم

مندرج  یدولت یهاشرکت( و در یسقانون تأس یااساسنامه 

 یتخصص یربرعهده وز ی،واگذار یئتدر فهرست مصوب ه

 .باشدیم ربطیذ

 محمد مخبر - جمهوریسول رئا معاون

 

 اجرایی یهادستگاه آینده مدیران تربیت و آموزش برنامه

 (اداری عالی شورای 5/9/1393 مورخ 11851/93/206 شماره مصوبه)

 عمومی نهادهای ،هاشرکت مؤسسات، ها،وزارتخانه تمامی

 هااستانداری و غیردولتی

 جلسه جمینپن و شصت و یکصد در اداری عالی شورای

 مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۳1/۴/1۳۹۳ مورخ

 ۴ بند اجرای راستای در و جمهوررییس انسانی سرمایه و

 رهبری معظم مقام ابالغی اداری نظام کلی یهاسیاست

 ساالریشایسته و گراییدانش» بر مبنی( العالیمدظله)

 به و «مدیران ارتقاء و نصب در اسالمی اخالق بر مبتنی

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 11۵) ماده 11 بند استناد

 در مقرر تکلیف نیز و شده یاد قانون( ۵۶) ماده اجرای در و

 نظام اصالح راه نقشه انسانی سرمایه مدیریت برنامه ۷ بند

 ۲۰/1/1۳۹۳ مورخ ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ شماره ابالغیه اداری،

 هآیند مدیران تربیت و آموزش برنامه» جمهور،رییس

 سند شرح به که نمود تصویب را «اجرایی یهادستگاه

 برای( اداری عالی شورای دبیرخانه مهر به ممهور) پیوست

 .گرددمی ابالغ اجرا

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت است، ضروری

 گزارش و نموده نظارت مصوبه این اجرای بر جمهوررییس

 .نماید ارایه اداری الیع شورای به ساالنه را،آن عملکرد

 :اختصارات و تعاریف

 به مصوبه این در رفته بکار اختصارات و تعاریف -1 ماده

 :است زیر شرح

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :معاونت

 نامیده «معاونت» اختصار به مصوبه این در که جمهوررییس

 .شودمی

 به همصوب این در که دولتی مدیریت آموزش مرکز :مرکز

 .شودمی نامیده «مرکز» اختصار

 به مدیریت عمومی هایشایستگی توسعه فرآیند :برنامه

 موردنیاز ایحرفه مدیران توسعه و پرورش منظور

 .است اجرایی یهادستگاه
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 هاینگرش و هامهارت دانش، از ایمجموعه به :شایستگی

 دفر یک به که شودمی اطالق معاونت سوی از شدهتعیین

 احراز از پس را مدیریتی وظایف بتواند تا دهدمی امکان

 طور به باالتر، سطوح به ارتقاء یا و مدیریت پست

 .دهد انجام آمیزموفقیت

 که مستند است اینگاره : (Profile) شایستگی نیمرخ

 افراد، موجود وضع ارزیابی و هاشایستگی براساس

 آمادگی رایب را آنان نگرشی و مهارتی دانشی، کمبودهای

 نشان باالتر، سطوح به ارتقاء یا و مدیریتی یهاپست پذیرش

 .دهدمی

 و دولتی) شده صالحیت تأیید مراکز :ارزیابی کانون

 رسمی فرآیندی طی که هستند معاونت توسط( غیردولتی

 نسبت معاونت تأیید مورد ابزارهای و هاشاخص برمبنای و

 توان میزان عیینت و کارمندان هایشایستگی ارزیابی به

 .نمایندمی اقدام مدیریتی یهاپست احراز برای آنان بالقوه

 یهادستگاه سازمانی واحدهای از دسته آن :عملیاتی واحد

 ها،موزه ها،ورزشگاه ها،بیمارستان مدارس، نظیر اجرایی

 که هستند معلولین نگهداری مراکز و ایحرفه و فنی مراکز

 به را دستگاه نهایی و اصلی خدمات ئهارا و تأمین تولید،

 .نددارعهده

 اجرایی یهادستگاه واحدهای از دسته آن به :ستادی واحد

 اطالق گیرند،نمی قرار عملیاتی واحد تعریف زمره در که

 .شودمی

 یهادستگاه مدیریتی یهاپست تمامی :ایحرفه مدیریت

 در مندرج سیاسی مدیریت یهاپست استثناء به اجرایی

 .کشوری خدمات مدیریت قانون ۷1 ماده

 :برنامه اهداف

 :است زیر شرح به برنامه اهداف -2 ماده

 :اصلی هدف( الف

 کشور مدیران شایستگی ارتقاء

 :فرعی اهداف( ب

 گرایی،دانش اصل تحقق برای مناسب بستر ایجاد -

 اسالمی اخالق بر مبتنی گراییایحرفه و ساالریشایسته

 مدیران ارتقاء و نصب در

 و شناسایی برای مناسب سازوکارهای نمودن فراهم -

 کارمندان هایشایستگی و هاقابلیت ها،ظرفیت توسعه

 ایحرفه مدیریت یهاپست احراز مستعد

 طریق از توانمند کارمندان و کارشناسان انگیزه افزایش -

 به انتصاب و انتخاب در عادالنه و رقابتی فضای ایجاد

 ایحرفه مدیریت یهاتپس

 :داوطلبان انتخاب و ورود شرایط

 ذیل شرایط احراز با اجرایی یهادستگاه کارمندان -3 ماده

 :باشند برنامه در شرکت داوطلب توانندمی

 یهاپست و ایحرفه مدیریت یهاپست تصدی -

 کارشناسی

 دارندگان برای مرتبط تجربه سال ۳ حداقل داشتن -

 تجربه سال ۷ و لیسانسفوق و دکتری یتحصیل مدرک

 لیسانس تحصیلی مدرک دارندگان برای مرتبط

 سن سال ۴۵ حداکثر داشتن -

 با مدیریت دکتری و لیسانسفوق مدارک دارندگان -تبصره

 اولویت در دستگاه، وظایف با متناسب مختلف هایگرایش

 .باشندمی

 :اجرا فرآیند

 یهادستگاه ادیست کارمندان برای اجرا فرآیند( الف

 اجرایی

 و آموزشی مراکز صالحیت تأیید و ریزیبرنامه -4 ماده

 نظارت همچنین و برنامه این اجرای برای ارزیابی هایکانون

 .است معاونت برعهده آن اجرای حسن بر
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 تعداد مانند هاییشاخص براساس معاونت -5 ماده

 تنوع و گیپیچید حساسیت، ،هادستگاه مدیریتی یهاپست

 ظرفیت با متناسب را هادستگاه از یک هر سهمیه شغلی،

 تأیید ارزیابی هایکانون و آموزشی مراکز اجرایی

 اعالم و معین برنامه، در شرکت برای شدهصالحیت

 .نمایدمی

 شرایط رعایت با موظفند اجرایی یهادستگاه -6 ماده

 هاویژگی گرفتن نظر در و فرد عملکرد با متناسب و ۳ماده

 و انتخاب به نسبت داوطلبان، مدیریتی بالقوه هایقابلیت و

 شده داده تخصیص سهمیه) ظرفیت برابر سه معرفی

 معاونت به خود شرایط واجد ستادی کارمندان( گاهدستبه

 .نمایند اقدام

 از افراد اسامی اعالم از پس است موظف معاونت -7 ماده

 هایشایستگی ارزیابی به نسبت یی،اجرا یهادستگاه سوی

 داده تخصیص سهمیه میزان به افراد انتخاب برای داوطلبان

 منتخب افراد شایستگی نیمرخ تهیه و( ۶ماده موضوع) شده

 از معاونت ابالغی ضوابط بر مبتنی( شایستگی حیث از)

 .نماید اقدام شده، صالحیت تأیید ارزیابی هایکانون طریق

 همراه به منتخب افراد معرفی به بتنس معاونت -8 ماده

 آموزش مراکز ظرفیت با متناسب آنها شایستگی نیمرخ

 آموزشی هایبرنامه اجرای برای و شده صالحیت تأیید

 .نمود خواهد اقدام مراکز اینگونه توسط

 افراد هایشایستگی مجدداً  برنامه، پایان از پس -9 ماده

 ابزارهای و هاشایستگی براساس برنامه در کنندهشرکت

 صالحیت تأیید مراکز توسط معاونت، تأیید مورد سنجش

 حدنصاب که کسانی برای و گیردمی قرار سنجش مورد شده

 سمت احراز شایستگی نامهگواهی نمایند،می کسب را الزم

 معاونت سوی از( آن سطح ذکر با) ایحرفه هایمدیریت

 نامهگواهی دارندگان اطالعات بانک در و گرددمی صادر

 .شودمی نگهداری مدیران شایستگی

 عملیاتی واحدهای کارمندان برای اجراء فرآیند( ب

 اجرایی یهادستگاه

 هایهدور هایسرفصل بر مبتنی برنامه اجرای -10 ماده

 نیمرخ در شدهتعیین آموزشی کمبودهای و ابالغی آموزشی

 عملیاتی هایواحد کارکنان برای داوطلبان، شایستگی

 دستگاه آموزش مسئول واحد عهده به اجرایی یهادستگاه

 .باشدمی

 با که اجرایی یهادستگاه افراد، انتخاب از پس -11 ماده

 باشند، داشته را ارزیابی کانون ایجاد ظرفیت معاونت تأیید

 .نمایندمی اقدام داوطلبان هایشایستگی ارزیابی به نسبت

 و ملی هایظرفیت از تواندمی اجرایی تگاهدس -تبصره

 و هاشایستگی ارزیابی برای( غیردولتی و دولتی) استانی

 .نماید استفاده برنامه اجرای

 به مجاز معاونت، تأیید با که اجرایی یهادستگاه -12 ماده

 همچنین و باشندمی خود داوطلبان شایستگی ارزیابی

 برمبنای باید آنها سوی از منتخب ارزیابی هایکانون

 نیمرخ معاونت، تأیید مورد سنجش ابزارهای و هاشایستگی

 حیث از) صالحیت واجدین و تعیین را افراد شایستگی

 .نمایند معرفی برنامه به ورود برای را( هاشایستگی

 شرایط واجد کارمندان معرفی و انتخاب -13 ماده

 هایکانون هب اجرایی یهادستگاه عملیاتی واحدهای

 .شد خواهد انجام ربطذی دستگاه توسط رأساً ارزیابی

 افراد هایشایستگی مجدداً  برنامه، پایان از پس -14 ماده

 ابزارهای و هاشایستگی براساس برنامه در کنندهشرکت

 یا اجرایی دستگاه توسط معاونت، تأیید مورد سنجش

 کسانی برای و شودمی ارزیابی منتخب ارزیابی هایکانون

 شایستگی نامهگواهی نمایند،می کسب را الزم حدنصاب که

 دستگاه سوی از عملیاتی واحدهای در مدیریت سمت احراز

 .گرددمی صادر اجرایی
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 نامهگواهی از تصویری موظفند اجرایی یهادستگاه -تبصره

 عملیاتی واحدهای در مدیریت سمت احراز شایستگی

 نامهگواهی دارندگان اطالعات بانک در ثبت برای را صادره

 .نمایند ارسال معاونت به مدیران شایستگی

 :بکارگیری فرآیند

 سال ابتدای از موظفند اجرایی یهادستگاه -15 ماده

 افرادی از مدیران ارتقاء و انتصاب انتخاب، در 1۳۹۵

 عمومی شایستگی نامهگواهی دارای که نمایند استفاده

 نیز مذکور تاریخ از قبل تا. باشند مدیریتی ایهسمت احراز

 در مدیریت سمت احراز شایستگی نامهگواهی دارندگان

 .خواهندداشت قرار ارتقاء و انتصاب انتخاب، اولویت

 از یکی در مصوبه این ابالغ از قبل که افرادی -تبصره

 در انتصاب برای اند،شده منصوب مدیریتی یهاپست

 .باشندنمی ماده این مفاد مشمول ،آن از ترپایین سطوح

 مدیریت قانون ۵۵ ماده اجرای در معاونت -16 ماده

 نامهگواهی دارندگان اطالعات بانک کشوری، خدمات

 اختیار در برخط صورت به و تشکیل را مدیران شایستگی

 .دهدمی قرار اجرایی یهادستگاه

 :موارد سایر

 هر برای موظفند، مهبرنا مجری آموزشی مراکز -17 ماده

 عنوان به را موفق مدیران یا و مجرب اساتید از یکی دوره

 در است موظف یادشده مشاور. نمایند تعیین دوره مشاور

 به نسبت و داشته فعال حضور آموزشی دوره مراحل تمامی

 رفتاری و تخصصی اطالعات ثبت و پرونده تشکیل

 برای را خود گزارش دوره، پایان در و اقدام کنندگانشرکت

 .نماید تسلیم دوره مسئول به نهایی تصمیم

 براساس ها،برنامه اجرای موردنیاز اعتباری منابع -18 ماده

 مشترکاً  و رسدمی معاونت تأیید به که است یهایهتعرف

 در شرکت داوطلبان و مربوط اجرایی یهادستگاه توسط

 درصد1۵ رحداکث که ایگونه به). شد خواهد تأمین برنامه

 .(شود اخذ داوطلبان از برنامه هزینه

 خود که هاییدوره مورد در است موظف مرکز -1 تبصره

 را هابرنامه این به مربوط اعتبارات از بخشی کندمی اجراء

 .نماید پرداخت و تأمین( معاونت تشخیص با)

 استفاده عمومی بودجه از که اجرایی یهادستگاه -۲ تبصره

 هایهدور برگزاری به مربوط اعتبارات موظفند د،نماینمی

 هزینه) مصوب هایهبودج محل از را خود موردنیاز آموزشی

. نمایند پرداخت و بینیپیش( سایر بخش -عمومی

 ایهزینه بودجه محل از موظفند نیز دولتی یهاشرکت

 .نمایند پرداخت را الزم اعتبارات خود

 در مصوبه این اجرای سنح مسئولیت -19 ماده

 و بوده دستگاه مقام باالترین عهده به اجرایی یهادستگاه

. است معاونت عهده به آن اجرای بر نظارت مسئولیت

 را اجرایی یهادستگاه و مرکز عملکرد گزارش باید معاونت

 هادستگاه سالیانه ارزیابی قالب در مقرر تکالیف با رابطه در

 .نماید ارائه اداری عالی ایشور به

 جمهوررییس -روحانی حسن
 

 یاحرفه یرانمد یعموم هاییستگیو توسعه شا یابیدستورالعمل نحوه ارز

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 4/11/1396مورخ  1657363)بخشنامه شماره 

 یریتمشمول قانون مد ییاجرای هادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور

 یتبرنامه آموزش و ترب( 1۲و )( ۹مفاد مواد ) یاجرا در

)موضوع مصوبه شماره  ییاجرا یهادستگاه یندهآ یرانمد

( و یادار یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳مورخ  118۵1/۹۳/۲۰۶

نحوه  ییدستورالعمل اجرا( ۲عملیاتی نمودن بند اول ماده )
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 )موضوع مصوبه شماره یاانتخاب و انتصاب مدیران حرفه

شورای عالی اداری(  1/۴/1۳۹۵مورخ  ۵۷۹۰۹۵

های عمومی و توسعه شایستگی یابیدستورالعمل نحوه ارز"

 یرانمد یعموم یستگیبه همراه مدل شا "ایمدیران حرفه

 .گردداجرا ابالغ می یبرا یادشده،

 واژگان و اختصارات یفتعار -1

 .کشور یو استخدام یسازمان ادار :سازمان

قانون ( ۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه :ییاجرا دستگاه

 یخدمات کشور یریتمد

است از دانش، مهارت، نگرش و  یبیترک :شایستگی

 یفتا وظا دهدیفرد امکان م یککه به  یفرد هاییژگیو

ارتقاء به سطوح  یا یریتیمد یهامربوط را پس از احراز سمت

 .انجام دهد آمیزیتباالتر به طور موفق

که دربردارنده  هایستگیاز شا یابه مجموعه :گییستشا مدل

در  یعملکرد سطح عال یبرا یازمورد ن یدیکل یرفتارها

 .شودیاطالق م باشد،یسمت خاص م یاشغل 

از  یابه مجموعه :یاحرفه یرانمد یعموم یستگیشا مدل

 یرانسطوح چهارگانه مد یریتیمد یعموم هاییستگیشا

پنج  یاتی،عمل یرانمد یبرا یستگی)شامل چهار شا یاحرفه

 یرانمد یبرا یستگیدو شا یه،پا یرانمد یبرا یستگیشا

و  یفارشد(، با تعار یرانمد یبرا یستگیشا یکو  یانیم

دستورالعمل اطالق  ینشده در ا یینتع فتاریر یقمصاد

 .گرددیم

 یابه مجموعه :یاحرفه یرانمد یاختصاص یستگیشا مدل

خاص که  ینهزم یکدر  تییریمد یتخصص هاییستگیاز شا

به  گرددیاطالق م شود،یم یینتع ییدستگاه اجرا یاز سو

مربوط  یفتا بتواند وظا دهدیفرد امکان م یککه به  یاگونه

 الترارتقاء به سطوح با یا یریتیمد یهارا پس از احراز سمت

 .انجام دهد آمیزیتبه طور موفق

 یریتیمد یهاسمت ینعناو یشامل تمام :یاحرفه مدیران

 یاسیس یریتمد یهابه استثناء سمت ییاجرا یهادستگاه

 .است یخدمات کشور یریتقانون مد( ۷1موضوع ماده )

 یشده دولت یتصالح ییدمراکز تأ :یستگیشا یابیارز کانون

 یرسم یندیفرا یتوسط سازمان هستند که ط یردولتیو غ

نسبت  سازمان ییدمورد تأ یها و ابزارهاشاخص یو بر مبنا

توان  یزانم یینکارمندان و تع هاییستگیشا یابیبه ارز

 .ندنماییاقدام م یریتیمد یهااحراز سمت یبالقوه آنان برا

است که بر اساس  یمستند یتشرح وضع :یستگیشا یمرخن

 یو وضع موجود افراد، کمبودها هایستگیشا یابیارز یجنتا

 یرشذپ یآمادگ یآنان را برا یو نگرش یمهارت ی،دانش

 .دهدیارتقاء به سطوح باالتر نشان م یاو  یریتیمد یهاسمت

 یاحرفه یرانمد یعموم هاییستگیشا یابیارز -2

 یعموم هاییستگیموظفند شا ییاجرا یهادستگاه -۲-1

مندرج در  یطرا بر اساس شرا یرانکارمندان و مد یریتیمد

 ییاجرا یهادستگاه یندهآ یرانمد یتبرنامه آموزش و ترب

 ۵/۹/1۳۹۳مورخ  118۵1/۹۳/۲۰۶موضوع مصوبه شماره 

ارتقاء به سطوح  یاقبل از انتصاب و  ی،ادار یعال یشورا

مورد سنجش قرار  یابیکانون ارز یقاز طر یریتیمد یبعد

 یرمصوبه مذکور به شرح ز (۳مندرج در ماده ) یطشرا. دهند

 :باشدیم

 یهاتو پس یاحرفه یریتمد یهاپست یتصد -۲-1-1

 ی؛کارشناس

 یداشتن حداقل سه سال تجربه مرتبط برا -۲-1-۲

سال  ۷ یاو  یسانسلو فوق یدکتر یلیدارندگان مدرک تحص

 یسانس؛ل یلیدارندگان مدرک تحص یتجربه مرتبط برا

 سال سن؛ ۴۵داشتن حداکثر  -۲-1-۳

درصد از  ۶۰)حداقل  یازاتکه حد نصاب امت یافراد -۲-۲

 یابیکانون ارز یندرا در فرا یستگیدو شا( در هر یازاتکل امت

 یرانمد یعموم یستگیشا نامهگواهی" یندکسب نما

 یوستشده )پ یطراح نامهگواهیبر اساس نمونه  "یاحرفه
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 یطدسته از افراد واجد شرا ینا. کنندیم یافتدر( ۴شماره 

که در  یدر سطح یریتیمد یانتصاب به پستها یبرا زمال

 یدبا ییاجرا یهادستگاهه است بوده و ذکر شد نامهگواهی

از دارندگان  یریتیمد یهادر انتصاب به پست یازدر صورت ن

 .ینداستفاده نما یطشرا یربا داشتن سا یادشده نامهگواهی

 هاییستگیعنداللزوم شا یدبا ییاجرا یهادستگاه -۲-۳

 ییدرا احصاء نموده و پس از تأ یاحرفه یرانمد یاختصاص

دستگاه مورد استفاده قرار  یریتتوسعه مد یراهبر یاشور

 یرانمد یاختصاص هاییستگیشا یابیارز یندفرا. دهند

 یندبر اساس فرا یعموم هاییستگیهمانند شا یزن یاحرفه

 .باشدیم یابیارز ونکان

موظفند هر سال با اعالم فراخوان  ییاجرا یهادستگاه -۲-۴

( ۲-1مورد اشاره در بند ) یطکه واجد شرا یافراد ی،عموم

امکانات دستگاه،  یازدستورالعمل هستند را با توجه به ن ینا

انتخاب و سپس بر اساس  یابیشرکت در برنامه ارز یبرا

شده،  نامو تعداد افراد ثبت یریتیمد یهاتعداد و حجم سمت

داخل  یابیارز یهابه کانون یمعرف یالزم را برا یزیربرنامه

 .انجام دهند ییه اجراو خارج از دستگا

شد  یافراد معرف یستگیموظفند شا یابیارز یهاکانون -۲-۵

 یعموم یستگیرا بر اساس مدل شا ییتوسط دستگاه اجرا

( ۳و )( ۲، )(1شماره ) هاییوستپ یتبا رعا یاحرفه یرانمد

مندرج در جدول  یدستورالعمل، با استفاده از ابزارها ینا

قرار  یابیمورد ارز یاحرفه یابانو ارز( ۵شماره ) یوستپ

بر عهده  یابیارز یهاکانون یندنظارت بر فرا یتمسئول. دهند

 .باشدیو سازمان م ییاجرا یهادستگاه

 یموظفند در هر مرحله معرف ییاجرا یهادستگاه -۲-۶

 یهاکانون یخود، اسام یطواجد شرا یرانکارمندان و مد

نظارت به  یآنها را برا ابییارز یو برنامه زمان کنندهیابیارز

 .یندسازمان ارسال نما

و  ییاجرا یهادستگاه ی،دولت یریتمرکز آموزش مد -۲-۷

سازمان  ییدپس از تأ یابیارز یها)کانون یابیارز یهاکانون

را بر  یابارز یتبرنامه ترب تواندی(، میابارز یتترب یبرا

 یندر ا شده یهارا "یاحرفه یابیارز یتترب"اساس برنامه 

 هاینونکا. ینداجرا نما( ۶شماره  یوستدستورالعمل )پ

شده  یتترب یاحرفه یابانموظف به استفاده از ارز یابیارز

 .باشندیخود م یابیارز هاییممراجع مذکور، در ت

که تا قبل  یابانیتوانند از ارزمی ییاجرای هادستگاه -تبصره

اقل دو سال تجربه حد یدستورالعمل دارا ینصدور ا یخاز تار

دار باشند  یتدو کانون صالح یادو سازمان  یمستند به گواه

 .ینداستفاده نما یزن

که  یاز افراد یکهر  یموظفند برا یابیارزهای کانون -۲-8

 ی،شامل مشخصات فرد یستگیشا یمرخکنند، نمی یابیارز

از  یکفرد در هر  یازاتو امت یتو وضع یو شغل یسازمان

 یاردر اخت یکیو به صورت الکترون یها تهرها یستگیشا

 جاطالعات مندر. شده قرار دهند یابیفرد ارز ییدستگاه اجرا

افراد محرمانه بوده و سازمان،  یستگیشا یمرخدر ن

موظف به حفظ  یابیارزهای و کانون ییاجرای هادستگاه

 .باشندمی اطالعات آنها

ا که موفق به ر یموظفند افراد ییاجرای هادستگاه -۲-۹

 یستگیدرصد( در هر شا ۶۰) یازاتکسب حد نصاب امت

درصد از  ۵۹تا  ۵۰از  یازشوند، در صورت کسب امتنمی

 یبراها، یستگیاز شا یکمربوط به هر  یازاتمجموع امت

بر اساس فرم ای و توسعه یآموزشهای شرکت در برنامه

کز مرا یرسا یادستگاه  یبه مراکز آموزش( ۷شماره ) یوستپ

 یفرد معرف یلشده در صورت تما یتصالح ییدتأ یآموزش

 یآموزشهای برنامه یزآم یتموفق یدر صورت ط. یندنما

 یبرا ییافراد، اطالعات آنها توسط دستگاه اجرا ینتوسط ا

به  "ایحرفه یرانمد یعموم یستگیشا نامهگواهی"صدور 

 ابییفرد در ابتدا در آن کانون مورد ارز ه)ک یابیکانون ارز

 .قرار گرفته است( ارسال خواهد شد

 یابیآنان در مرحله ارز یازاتکه مجموع امت یافراد -۲-1۰

 ۵۰کمتر از  یریتی،در هر سطح مد یابیارزهای توسط کانون

حذف  یستگیو توسعه شا یابیارز یندباشد از فرا یازدرصد امت
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کانون  یخواهند شد و مراتب به صورت محرمانه از سو

 راییگاه اجدستبه( 8شماره ) یوستساس فرم پبر ا یابیارز

 .گرددمی شده اعالم یابیفرد ارز

 یابیارزهای توانند از کانونمی ییاجرای هادستگاه -۲-11

و  هادستگاه یرسا یامستقر در همان دستگاه و  یستگیشا

و  یشده دولت یتصالح ییدتأهای از کانون ینهمچن

استفاده  یرانمدهای گییستشا یابیارز یبرا یردولتیغ

 .یندنما

 یردولتیو غ یدولت یستگیشا یابیارزهای کانون -۲-1۲

 یوستمشخص شده )پهای بر اساس شاخص ی،متقاض

قرار گرفته و در  ی، توسط سازمان مورد بررس(۹شماره 

فهرست . شوندمی یتصالح ییدالزم تأ یطصورت کسب شرا

شده  یتصالح دییتأ یردولتیو غ یدولت یابیارزهای کانون

 .شودرسانی میاطالعتوسط سازمان 

بانک اطالعات کارشناسان و  یکیسامانه الکترون -۲-1۳

 یعموم یستگیشا نامهگواهی" یداراای حرفه یرانمد

. یابدمی و استقرار یتوسط سازمان طراح "ایحرفه یریتمد

 یرانموظفند اطالعات کارشناسان و مد ییاجرای هادستگاه

 یعموم یستگیشا نامهگواهی" یخود را که دارای احرفه

هستند در سامانه مذکور وارد و آنرا  "ایحرفه یریتمد

 یابدکه سامانه مذکور استقرار  یتا زمان. یندنما یبروزآور

 یراناطالعات کارشناسان و مد یدبا ییاجرای هادستگاه

 نموده و اطالعات یثبت و بروز آور یمذکور را به طرق مقتض

آنها را در قالب لوح فشرده به صورت اکسل به سازمان اعالم 

 .یندنما

 ایحرفه یرانمد یعمومهای یستگیتوسعه شا -3

توسط کانون  یریتیاز سطوح مد یککه در هر  یافراد -۳-1

در صورت عدم کسب حد  یرندگمی قرار یابیمورد ارز یابیارز

 ینا( ۲-۹بند )برابر مفاد  یابیالزم در مرحله ارز یازنصاب امت

دستگاه متبوع، در  یاز سو یپس از معرف یددستورالعمل، با

 یمرخن رمشخص شده دای و توسعه یآموزشهای برنامه

 .یندشرکت نما یستگیشا

هر  یکبه تفکای و توسعه یآموزش یازهاین ینعناو -۳-۲

در جدول ای حرفه یرانمد یعمومهای یستگیاز شا یک

 یابیارزهای کانون. ده استش یینتع( 1۰شماره ) یوستپ

 یستگیشا یمرخو ن یابیارز یندفرآ یجموظفند بر اساس نتا

شده را  یابیاز افراد ارز یکهر  یآموزشهای یازمندیافراد ن

 .یندمشخص نماها یستگیاز شا یکهر  رد

های کامل برنامه یکه موفق به ط یمشخصات افراد -۳-۳

 یستگیشا مرخیشده ر اساس ن یینتعای و توسعه یوزشمآ

که  یابیارزهای به کانون ییدستگاه اجرا یقشوند از طرمی

قرار گرفته اند، ارسال تا ضمن  یابیدر آن کانون مورد ارز

 یعموم یستگیشا نامهگواهی" ینانو حصول اطم یبررس

 .آنان صادر شود یبرا یابیتوسط کانون ارز "یاان حرفهیرمد

 یعال یشورا نامهبتصوی( ۲ماده )( 1بند ) یدر اجرا -۴

مفاد  یزو ن( 1/۴/1۳۹۵مورخ  ۵۷۹۰۹۵)به شماره  یادار

که  یموظفند در صورت ییاجرای هادستگاهآن، ( ۳ماده )

ارتقاء در  یاانتصاب و  یطدستگاه، شرا یازحسب ن یفرد

 نامهگواهی"فاقد  یرا داشته ول یریتیمدهای سمت

اسرع وقت باشد، در  "یاحرفه یرانمد یعموم یستگیشا

معتبر اقدام و پس  یابیآن فرد به کانون ارز ینسبت به معرف

و  یطشرا یراز سا ینانو حصول اطم نامهگواهی یافتاز در

 یریترا به سمت مد یو یران،ضوابط انتخاب و انتصاب مد

 .یندانتصاب نماای حرفه

( 1۰تبصره و )( 1بند، )( ۵دستورالعمل مشتمل بر ) ینا -۵

 .باشدمی یوستبرگ پ

 یانصار یدجمش 

 

 یابارز یتدوره ترب یانپا نامهگواهی یدارا یاحرفه یاباناز ارز یابیارز یهالزوم استفاده کانون
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 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 16/07/1398مورخ  389261)بخشنامه شماره 

 ییدتأ یابیارز یهاو کانون ییاجرای هادستگاه یهکل به

 شده یتصالح

( ۹شماره ) یوستبند )ب( پ( ۶) یفرد یااجر در

 یعموم هاییستگیو توسعه شا یابیدستورالعمل نحوه ارز

 یختار 1۶۵۷۳۶۳موضوع بخشنامه شماره  یاحرفه یرانمد

و  یاحرفه یابانو به منظور استفاده از ارز ۰۴/11/1۳۹۶

 یرانمد یعموم هاییستگیشا یابیارز یندتوانمند در فرآ

 یشده )دولت یتصالح ییدتأ یابیارز یهادر کانون یاحرفه

سال  یمذکور موظفند از ابتدا یها(، کانونیردولتیو غ

 یتترب یهاکه در دوره ینداستفاده نما یابانیاز ارز 1۳۹۹

مراکز مجاز  یگرد یاو  یدولت یریتمرکز آموزش مد یابارز

 نامهگواهی یسازمان شرکت کرده و دارا ینمجوز از ا یدارا

 .باشندشده  یادهره از مراجع ن دویاپا

که  یابانیاز ارز یریگبهره یادشده یخاز تار یدنمامی تاکید

لذا الزم . نباشند مجاز نخواهد بود یادشده نامهگواهی یدارا

 یابیارز یهاکانون یقاز طر یمقتض یقاست موضوع به طر

 .شود یرساناطالع یزن ینفعانشده به ذ یتصالح ییدتا

 یانسان یهمعاون سرما -یآبادنوش یصدر ینصدرالد سید
 

 یرانمد یعموم یستگیتوسعه شا هایدوره

 (یدولت یریتمرکز آموزش مد 16/2/1399مورخ  811/1)بخشنامه شماره 

، مؤسسات و هابانک، هاشرکت، نهادها، هاسازمان کلیه

 ییاجرا یهادستگاه

و  ییابنمودن دستورالعمل نحوه ارز یاتیبه عمل یتعنا با

موضوع بخشنامه  یاحرفه یرانمد یعموم یستگیتوسعه شا

و  یسازمان ادار ۴/11/1۳۹۶مورخ  1۶۵۷۳۶۳شماره 

بر الزام انتخاب، انتصاب و ارتقاء  یکشور مبن یاستخدام

و ارشد به  یانیم یه،پا یاتی،عمل یریتدر سطوح مد یرانمد

 یخاز تار یرانمد یعموم یستگیشا نامهگواهیاخذ 

توسط  یریتیاز سطوح مد یککه در هر  ی، افراد1/1/1۳۹۷

 ۵۰-۵۹ یازقرار گرفته و امت یابیمورد ارز یابیکانون ارز

( بخشنامه ۹-۲برابر مفاد بند ) یابیدرصد در مرحله ارز

 یاز سو یاند، الزم است پس از معرفمذکور را کسب کرده

 یعموم یستگیتوسعه شا یهادستگاه متبوع، در دوره

شرکت  یدولت یریتمرکز آموزش مد یاحرفه یرانمد

 .یندنما

 یاجتماع یطرح فاصله گذار یمرکز ضمن اجرا این

الزم، حد نصاب مشخص در  هاییتمحدود یجادهوشمند، ا

در  یمنیو ا یبهداشت یهاپروتکل یتها، رعاکالس

ها را طبق جدول دوره یبرگزار ی،آموزش هاییطمح

. نمایندیم اجرا ی( به صورت حضوریوست)پ یبندزمان

نهادها،  یهبه کل ییاجرا یهادستگاه یراناست مد یتهشا

 یهاها به منظور شرکت در دورهتابعه و استان یهاسازمان

خود را به شماره  یهاو درخواست یرسانشده اطالع یاد

الزم به ذکر است که . یندارسال نما ۴۲۵۰1۷۰۰دورنگار 

 ۲اختمان شماره در س یاو توسعه یآموزش یهادوره یهکل

 یابانتهران، خ نشانیبه  یدولت یریتمرکز آموزش مد

 یانتها ی،شمال یاللهاستاد نجات یابانزند، خ خانیمکر

به کسب  یازدر صورت ن. کوچه زبرجد برگزار خواهد شد

مرکز با شماره  ینهمکاران ا یشتر،و اطالعات ب ییراهنما

 ییآماده پاسخگو ۴۲۵۰18۳۲و  ۴۲۵۰18۰۲ یهاتلفن

 .باشندیم

 یدولت یریتمرکز آموزش مد ییسر -پوریاحمد زهرا
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 یعموم یستگیتوسعه شا یهادوره ییاجرا برنامه

 1399در سال  یرانمد

 مدت عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف

 سازیتیم و شبکه 1

های تکار تیمی و مها

 سازیتیم
8 

 8 مدیریت مشارکتی

 ۴ مدیریت تضاد بین فردی

های نفوذ و هارتم

 تأثیرگذاری
۴ 

 ۴ سازیشبکه

۲ 
تفکر تحلیلی و 

 حل مسأله

 ۴ تفکر سیستمی

تجزیه و تحلیل 

 هاها و روشسیستم
8 

 8 خالقیت و حل مسأله

 8 مدیریت تعارض

های ها و تکنیکمدل

 گیریتصمیم
1۲ 

 مسئولیت پذیری ۳

ای مدیریت اخالق حرفه

 و سازمانی
8 

و مسئولیت  هانسازما

 اجتماعی
8 

توسعه پایدار و نقش 

 افراد جامعه
۴ 

 ۴ شهروندی سازمانی

هدایت و رهبری در 

 سازمان
8 

۴ 
های مهارت

 ارتباطی

فن نوشتن و بیان و 

 گوش دادن فعال
8 

 8 ارتباطات سازمانی

 ۴ روانشناسی ارتباطات

زبان بدن و ارتباطات 

 بین فردی
8 

 ۴ خالق و اثر بخشارتباط 

۵ 
هدف گرایی و 

 هدایت عملکرد

مدیریت و ارزیابی 

 عملکرد
۴ 

مبانی مدیریت و رهبری 

 در سازمان
8 

مدیریت استراتژیک 

 سازمانی
۴ 

مدیریت استراتژیک 

 منابع
۴ 

 ۴ مدیریت بر مبنای هدف

۶ 
نظارت و کنترل تا 

 حصول نتیجه

توانمندسازی منابع 

 انسانی
8 

و کنترل در  نظارت

 مدیریت
8 

 8 اصول سرپرستی

 8 مدیریت و کنترل پروژه

سنجش و ارزیابی 

 عملکرد
۴ 

۷ 
تعهد و تملق 

 سازمان

 ۴ ایاخالق حرفه

 ۴ وفاداری و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی و رضایت 

 شغلی
۴ 
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نگرش ارزشی به تعهد و 

 تعلق سازمانی
۴ 

 8 فرهنگ سازمانی

8 
ریزی و برنامه

 هماهنگی

اصول و مبانی 

ریزی و برنامه

 سازماندهی

8 

 ۴ ریزیهای برنامهتکنیک

 ۴ مدیریت زمان

 ۴ ریزی عملیاتیبرنامه

ریزی و مدیریت برنامه

 پروژه
۴ 

۹ 
کل نگری و نگرش 

 فرایندی

تفکر سیستمی و کل 

 نگری
1۲ 

 8 هانظریه عمومی سیستم

های فرایندگرا، نگرش

 گراگرا و نتیجهوظیفه
8 

های تدوین نقشه تکنیک

 شناختی
۴ 

 8 مهندسی فرایندها

 صبر و بردباری 1۰

مدیریت استرس و 

 کنترل خشم
۴ 

 ۴ هوش هیجانی

های روانشناسی تفاوت

 فردی
۴ 

نگری و کاهش مثبت

 استرس
۴ 

 ۴ مدیریت تضاد فرهنگی

 ۴ انگیزش و رقابت 11

همت و سخت 

 کوشی

 ۴ مدیریت عملکرد

گذاری و مدیریت هدف

 اهداف
۴ 

مدیریت استرس و 

 تحمل ابهام
8 

های اصول و تکنیک

 وریبهره
8 

1۲ 
نوجویی و تفکر 

 خالق

 8 تفکر خالق

راهکارهای تقویت 

 خالقیت در سازمان
۴ 

کارآفرینی سازمانی و 

 استراتژی کارآفرینانه
8 

روانشناسی مدیریت 

 تغییر
8 

ها و اصول و تکنیک

 موانع خالقیت
8 

سازی تدوین و پیاده

 استراتژی کارآفرینانه
8 

 پاسخگویی 1۳

مدیریت تکریم ارباب 

 رجوع
۴ 

 ۴ پذیریانعطاف

 8 هوش هیجانی

پاسخگویی و 

 استانداردهای آن
8 

 ۴ بهبود شفافیت فرایندها

 پذیریانعطاف 1۴

 ۴ مدیریت اقتضایی

شناسی و عهجام

 های فرهنگیتفاوت
8 
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 ۴ روانشناسی شخصیت

 8 رفتار سازمانی

پذیری و انعطاف

 پذیریانطباق
۴ 

1۵ 
قدرت مذاکره و 

 متقاعدسازی

 8 اصول و قانون مذاکره

 8 قدرت سخنوری

های متقاعد تکنیک

 سازی و نفوذ در دیگران
8 

 ۴ مدیریت جلسات

 8 هوش هیجانی و مذاکره

1۶ 
آینده نگری و 

 تفکر راهبردی

سیاستگذاری و 

 پژوهیسیاست
8 

 ۴ نگریآینده

 ۴ نگریآینده

 8 تفکر استراتژیک

ریزی مدیریت و برنامه

 استراتژیک
8 

 
 

  کارمندان توانمندسازی -نهم فصل مربوط به مقررات

 (59مقررات ماده )

 غیردولتی آموزشی مؤسسات و مراکز اعتبارسنجی دستورالعمل و ضوابط

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 9/10/1389 تاریخ 51875/200 شماره بخشنامه)

 مقدمه

 آموزش اثربخشی و کیفیت بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی

 دولت، کارمندان آموزش نظام جمله از آموزشی نظام هر در

 هایبرنامه که هستند آموزشی هایمؤسسه و مراکز

 کیفیت با و صحیح اجرای. میکنند اجرا را آموزشی

 روشهای کافی، آموزشی امکانات از استفاده باها آموزش

 مناسب، آموزشی محیط و تجربه با مدرسان نوین، آموزشی

 .آوردمی فراهم فراگیران یادگیری انتقال برای را الزم زمینه

 مورخ ۷۳۴۰/۲۰۰ شماره ابالغیه اساس بر که آنجا از

 مدیریت آموزش مرکز گانهبیست تکالیف ۲۶/۲/1۳8۹

 به غیردولتی آموزشی مؤسسات اعتبارسنجی وظیفه دولتی،

 سطح ارتقاء منظور به است، شده گذاشته مزبور مرکز عهده

 و مراکز اعتبارسنجی ضوابط استانداردها، و هاشاخص

 ورخم 1۰1۵8/18۰۳ شماره بخشنامه آموزشی هایمؤسسه

 ضعف نقاط اصالح با و گرفته قرار بازنگری مورد 1/۲/1۳8۶

 ورود برای الزم زمینه آن قوت نقاط افزایش و قبلی ضوابط

 این به توانمند و کیفیت با آموزشی هایمؤسسه و مراکز

 .گردد فراهم عرصه

 استانداردها، شاخصها، دربرگیرنده اعتبارسنجی، ضوابط

 تمدید تأیید، برای موردنیازهای کاربرگ و فرآیند امتیازها،

 آموزش نظام با مرتبط آموزشی مؤسسات صالحیت لغو و

 دست عمل مبنای که است دولت مدیران و کارمندان

 دفاتر و دولتی مدیریت آموزش مرکز در امر اندرکاران

 .گیردمی قرارها استان در هااستانداری پژوهش و آموزش

 : اختصارات و تعاریف

 -علمی انجمن و شرکت مؤسسه، مرکز، به :اضیمتق مؤسسه

 متقاضی که گرددمی اطالق غیردولتی و دولتی آموزشی
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 حیطه در دولت کارمندان شهای آموز از بخشی اجرای

 .باشدمی استان یک درسطح شده تعیین آموزشی

 مؤسسه توانمندی و کیفیت بررسی فرآیند :اعتبارسنجی

 حیطه در دولت مندانکارهای آموزش اجرای برای متقاضی

 .باشدمی مشخص آموزشی

 برای که میشود گفتههایی مالک به :اعتبارسنجی شاخص

 مورد متقاضی مؤسسههای ویژگی و شرایط سنجش

 .گیردمی قرار استفاده

 مؤسسه توان میزان که است وضعیتی از کمی بیان :رتبه

 کارمندان شهای آموز اجرای برای را متقاضی آموزشی

 نشان شاخصها به توجه با خاص آموزشی حیطه رد دولت

 .میدهد

 این ضوابط براساس که است مدرکی :صالحیت نامهگواهی

 برای متقاضی مؤسسه صالحیت اعالم منظور به مجموعه،

 درسطح خاص آموزشی حیطه سه تا یک در آموزش اجرای

 نمونه) دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط استان یک

 .شودمی صادر( پیوست

 و تخصصی شهای آموز مجموعه به :آموزشی حیطه

 به موضوعی لحاظ از که گرددمی اطالق سنخ هم کاربردی

 .هبتند مربوط هم

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت

 دفاتر :استان پژوهش و آموزش دفتر جمهوررییس انسانی

 کشور سراسرهای استان استانداری پژوهش و آموزش

 دولتی مدیریت آموزش مرکز :آموزش رکزم

 بررسی برای که استای کمیته منظور :اعتبارسنجی کمیته

 دولت، کارمندان آموزش متقاضی هایمؤسسه پرونده نهایی

 .گرددمی تشکیل دولتی مدیریت آموزش مرکز در

 اعتبارسنجی مراحل

 اعتبارسنجی درخواست -1

 بند در مندرج شرایط حداقل دارای که متقاضی مؤسسات

 خود درخواست توانندمی باشند،می دستورالعمل این «ب»

 آموزشی حیطه و گروه تعیین با( 1 شماره کاربرگ) را

 با پیوست هایحیطه وها گروه فهرست اساس بر موردنظر

 اعالم ترتیب و آموزشی، حیطه هر تفکیک به مدارک ارائه

( ۲ شماره ربرگکا) استانی مدارک بررسی کاربرگ در شده

 کاربرگ) مؤسسه اطالعات شده تکمیل کاربرگ با همراه

 ارسال مربوطه استان پژوهش و آموزش دفتر به( ۳ شماره

 .نمایند

 آموزشی حیطه انتخاب نحوه :الف

 تجربه خود، فعالیت مجوز براساس متقاضی مؤسسات

 اعتبارسنجیهای شاخص از برخورداری و آموزشی

 بین اولویت ترتیب به آموزشی حیطه سه تا توانندمی

 .نمایند انتخاب شده تعیین یهاگروه

 عمومی شرایط :ب

 ذیل شرایط حداقل از است الزم متقاضی مؤسسات

 :باشند برخوردار

 در «آموزشی هایه دور برگزاری یا اجرا» کلمه قید -1

 حیطه با مرتبط متقاضی مؤسسه قانونی اسناد یا اساسنامه

 درخواست؛ وردم آموزشی

 در آموزشی دوره اجرای جهت قانونی مجوز داشتن -۲

 عدم صورت در) مربوطه قانونی مراجع از تقاضا مورد حیطه

 تشخیص به آموزشی، دوره اجرای مجوز صدور مرجع وجود

 ؛(شد خواهد اقدام آموزش مرکز

 و تقاضا مورد رتبه با متناسب آموزشی سابقه داشتن -۳

 :زیر جدول براساس تخصیص لقاب هایحیطه سقف

 رتبه

 شده اجرا آموزشی قراردادهای تعداد حداقل

 مکتسبه امتیاز حداقل

 حیطه حداکثر



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۹۴

 اختصاصیهای شاخص عمومی شاخصهای

 منوط ۳ و ۲ هایرتبه دارندگان برای باالتر رتبه اخذ -۳-1

 .است قبلی مجوز اعتبار مدت انقضای به

 اساس برها حیطه از هریک در شده کسب امتیازات -۳-۲

 .بود خواهد عمل مالک( ۶) شماره کاربرگ

 دوکالس حداقل) آموزشی فضای متر ۶۰ حداقل دارای -۴

 .اداری فضای متر ۳۰ و( مناسب آموزشی امکانات به مجهز

 .آموزشی هایرویه و مقررات بودن مستند -۵

 مدیر برای لیسانس تحصیلی مدرک حداقل دارابودن -۶

 مؤسسه

 مدیر و مدیرعامل مدیره، هیأت یا موسس هیأت آشنایی -۷

 نامهگواهی داشتن). دولت کارمندان آموزش نظام با مؤسسه

 هشت حداقل مدت به دولت کارمندان آموزش نظام دوره

 (ساعت

 منع قانون و اساسی قانون 1۴1 اصل مفاد رعایت -8

 ماه دی مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله

 متقاضی مؤسسه مدیره هیأت اعضای و مدیر برای 1۳۳۷

 برای ذیل موارد حیث از استان کل حراست تأییدیه -۹

 :مؤسس هیأت یا و مدیره هیأت اعضای عامل، مدیر

 .ایرانی تابعیت داشتن -۹-1

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام ۹-۲

 شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد ۹-۳

 .ایران اساسی قانون در شده

 .مؤثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن ۹-۴

 .مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم ۹-۵

 طریق از آن به عملی التزام و اسالم مبانی به اعتقاد -۹-۶

 .مصاحبه و میدانی تحقیقات

 اختصاصی شرایط :ج

 آموزشی یا و مدیریتی سابقه سال ۵ حداقل داشتن -1

 .مؤسسه مدیر برای درخواست مورد حیطه با بطمرت

 ریزیبرنامه و مدیریت رشته در تحصیلی مدرک داشتن -۲

 مورد آموزشی حیطه با مرتبط تحصیلی رشته یا و آموزشی

 .مؤسسه مدیر برای درخواست

 بررسی فرآیند -۲

 دریافت از پس استان پژوهش و آموزش دفتر -الف

 ارسالی مستندات و مدارک بررسی به نسبت درخواست،

 مورد هایحیطه و سه دو، یک، شمارههای کاربرگ براساس

 هریک فقدان یا و نقص وجود صورت در. کندمی اقدام تقاضا

 .رساندمی متقاضی مؤسسه اطالع به را مراتب شرایط از

 از استان پژوهش و آموزش دفتر پرونده، بررسی از پس -ب

 را بازدید گزارش اربرگک و نموده بازدید متقاضی مؤسسه

 .کندمی تکمیل( ۴ شماره کاربرگ)

 شرایط ۹ بند خصوص در استان کل حراست نظر -ج

 اخذ( ۵ شماره کاربرگ) اساس بر متقاضی مؤسسه عمومی

 .شودمی

 بازدید گزارش حراست، کل اداره مثبت نظر اعالم از پس -د

 طبق استان پژوهش و آموزش دفتر پرونده، مستندات و

 کاربرگ) متقاضی امتیاز فرم امتیازات، وها شاخص اربرگک

 هریک برای را متقاضی مؤسسه امتیاز و تکمیل را( ۶ شماره

 مشخص گروه به توجه با قبول مورد آموزشی هایحیطه از

 پرونده رتبه حداقل کسب رت صو در و پیشنهاد شده

 آموزش مرکز به مذکور کاربرگ همراه به را متقاضی مؤسسه

 .کندمی ارسال

 متقاضی، مؤسسه پرونده بررسی از پس آموزش مرکز -ه

 را مؤسسه آن آموزشی حیطه و نهایی رتبه امتیاز، پیشنهاد

 صورت در و ارسال اعتبارسنجی کمیته به نهایی تأیید برای

 یک رتبه برای اعتبارسنجی نامهگواهی آن براساس تأیید،

 دو مدت به حداکثر دو رتبه برای سال، سه مدت به حداکثر

 و صادر ماه هیجده مدت به حداکثر سه رتبه برای و سال
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 صورت در. کندمی ارسال استان پژوهش و آموزش دفتر به

 و بازنگری جهت پرونده ارسالی، مدارک در نقص وجود

 .گرددمی اعاده مذکور دفتر به تکمیل

 تعهدنامه اخذ از پس استان پژوهش و آموزش دفتر

 به مذکور نامهگواهی ارائه به نسبت( ۷ ارهشم کاربرگ)

 نامهگواهی است بدیهی. کندمی اقدام متقاضی مؤسسه

 تایید مؤسسه و بوده معتبر استان سطح در موصوف

 استانهای شهرستان کلیه در تواندمی شده صالحیت

 .نماید فعالیت مربوطه

 نظارت و رسانیاطالع -۳

ها استان پژوهش و آموزش دفتر و آموزش مرکز -الف

 را شده صالحیت لغو یا و تأیید آموزشی مؤسسات فهرست

 اطالع به مقتضی نحو به بار یک روز ۳۰ هر حداکثر

 .رسانندمی اجرایی یهادستگاه

 موظفند استان پژوهش و آموزش دفتر و آموزش مرکز -ب

 آموزشی مؤسسات ارزیابی و نظارت دستورالعمل براساس

 شده صالحیت تأیید مؤسسات آموزشی عملکردبر متقاضی،

 .کنند نظارت

 تأیید مؤسسات صالحیت لغو یا و انصراف تمدید، نحوه -۴

 شده صالحیت

 تمدید :الف

 اعتبار تاریخ انقضاء از قبل ماه سه حداقل متقاضی مؤسسات

 صورت در و اعتبار تمدید به تمایل صورت در ،نامهگواهی

 ارزشیابی، دستورالعمل از الزم امتیازات کسب و تأیید

 رعایت با) حراست «ب)»  اعتبار تمدید درخواست میتوانند

 دفتر به( 8 شماره کاربرگ) اساس بر را قسمت ۹ بند

 .نمایند ارائه استان پژوهش و آموزش

 اعتبار تمدید برای شده تعیین مهلت در مراجعه عدم -1

 انصراف منزله به آموزشی مؤسسه سوی از نامهگواهی

 .باشدمی

 منوط شده تأیید آموزشی مؤسسه مجوز اعتبار تمدید -۲

 و آموزشی دوره ۶ حداقل اجرای و آموزشی قرارداد عقد به

 شرایط ۳ بند جدول در شده بینیپیشهای حداقل رعایت

 صرفاً  آموزشی مؤسسات است بدیهی. بود خواهد عمومی

 نسبت شده اخذ نامهگواهی اعتبار زمان مدت در توانندمی

 .کنند اقدام هایهدور اجرای و قراداد عقد به

 جهت متقاضی آموزشی مؤسسات مدرسان شرایط : ب

 .دولت کارمندان آموزش صالحیت مجوز تمدید

 زمینه در تدریس تجربه سال پنج حداقل داشتن ۳-1

 تقاضا؛ مورد موضوع

 آنها؛ تدریس موضوع با مدرسان تحصیلی رشته ارتباط ۳-۲

 لیسانس؛ تحصیلی مدرک حداقل بودن رادا ۳-۳

 آموزش؛ مرکز از تدریس صالحیت گواهی بودن دارا ۳-۴

 هایحیطه در مدرسان تخصصی صالحیت تأیید :تبصره

 و پژوهشی و آموزشی فرهنگی، مدیریت، مالی، و اداری

 آموزش مرکز برعهده مستقیماً الملل بین و عمومی روابط

 کمیته تأیید از پسها حیطه سایر در و دولتی مدیریت

 .بود خواهد دستگاه آموزش راهبری

 انصراف :ب

 قبل شده صالحیت تأیید آموزشی مؤسسات که صورتی در

 ارائه از انصراف به تمایل ،نامهگواهی اعتبار تاریخ انقضاء از

 است الزم دارند، را دولت کارمندان به آموزشی خدمات

 و آموزش دفتر به( ۹ شماره کاربرگ) را خود درخواست

 .نمایند ارائه پژوهش

 صالحیت مجوز لغو :ج

 پژوهش و آموزش دفتر گزارش حسب یا راساً آموزش مرکز

 مؤسسات صالحیت لغو به اقدام ذیل موارد در استانداری

 .کندمی شده صالحیت تأیید آموزشی

 براساس شده صالحیت تأیید آموزشی مؤسسه انصراف -1

 چهار ماده «ب» بند



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۹۶

 ارزشیابی فرآیند در الزم امتیاز کسب عدم -۲

 و آموزشی مقررات و ضوابط از تخلف هرگونه مشاهده -۳

 اعتبارسنجی

 آموزشی هایهدور اجرای و آموزشی قرارداد عقد عدم -۴

 «الف» قسمت ۲ بند در شده بینیپیش تعداد به

 حراست کل اداره توسط آموزشی مؤسسه صالحیت رد -۵

 استان استانداری

 آموزشی هایحیطه وها گروه فهرست

 مهندسی و فنی گروه :الف

 هواپیمایی خدمات -۲ هواشناسی -1 :آموزشی هایحیطه

 تأسیسات و برق -۴ معماری و ساختمان و راه عمران، -۳

 -8 مخابرات و ارتباطات -۷ مکانیک -۶ نیرو و آب امور -۵

 -1۰ شیک نقشه و برداری نقشه -۹ معادن و شناسی زمین

 تاریخی آثار و بناها مرمت -1۲ای هسته فنون -11 صنایع

( گانه هفت مهارتهای استثناء به) اطالعات آوری فن -1۳

 صنایع و کوچک صنایع -1۵ شهرسازی و شهری امور -1۴

 استاندارد امور -1۶ دستی

 زیست محیط و کشاورزی گروه :ب

 حیطم -۳ دامپروری -۲ کشاورزی -1 :آموزشی هایحیطه

 زیست

 اجتماعی امور گروه :پ

 خدمات و رفاه -۲ اجتماعی امور -1 :آموزشی هایحیطه

 -۵ اوقاف و دینی امور -۴ ثبتی و حقوق -۳ اجتماعی

 -۷ بازرگانی و اقتصادی -۶ جهانگردی و گردشگری

 -1۰ اشتغال و کار -۹ تعاون -8 سیاسی و مدنی و کشوری

 انتظامی، امور -1۲ آمار -11 الملل بین و عمومی روابط

 بازرسی و تربیتی و تأمینی

 درمانی و بهداشتی گروه :ت

 -۲ دندانپزشکی و پزشکی -1 :آموزشی هایحیطه

 بهزیستی و توانبخشی -۴ مامایی و پرستاری -۳ دامپزشکی

 و رفتاری علوم -۷ رادیولوژی و آزمایشگاهی -۶ دارویی -۵

 و بهداشتی مددکاری -۹ای تغذیه خدمات -8 روانشناسی

 خانواده بهداشت-1۰ درمانی

 فرهنگی و آموزشی گروه :ث

 و آموزشی -۲ ورزش و بدنی تربیت -1 :فرعی هایحیطه

 امور-۵ تربیتی امور -۴ هنری و فرهنگی -۳ پژوهشی

 آموزشی خدمات

 مالی و اداری گروه :ج

 گمرکی امور -۲ مالی و اداری امور -1 :فرعی هایحیطه

 تیمالیا امور -۳

 خارجی زبان گروه :چ

 تخصصی مدیریت -ح

 برگزاری) الذکرفوق یهاگروه آموزشی هایحیطه از یکی در

 نظام در شده بینیپیش مدیریت بهبود آموزشی هایهدور

 آموزش دفاتر عهده به دولت، مدیران و کارمندان آموزشی

 (بود خواهد هااستانداری پژوهش و

 هیچ در متقاضی مؤسسه درخواست وردم فعالیت چنانچه ٭

 و آموزش دفتر نباشد، تعریف قابل مذکور هایحیطه از یک

 آموزش مرکز به را مراتب تواندمی استان استانداری پژوهش

 .نماید اعالم بررسی جهت

 

 (60مقررات ماده )

 کشور از خارج آموزشیهای بورس توزیع نحوه دستورالعمل
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 (انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای 28/4/1389 مورخ 21285/204 مصوبه)

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۲۹/۳/1۳8۹

 قانون( ۶۰) ماده استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه

 فصل اجرایی نامهآیین( ۶) ماده و کشوری خدمات مدیریت

 شماره نامهتصویب موضوع) فوق ونقان نهم

 دستورالعمل( 1۰/1/1۳8۹ مورخ ک۴۳۹1۶ت/۲۵۷۹

 را کشور از خارج آموزشیهای بورس توزیع نحوه به مربوط

 ابالغ اجرا جهت مراتب که نمود تصویب پیوست شرح به

 :گرددمی

 کشوری خدمات مدیریت قانون( ۶۰) ماده حکم اجرای در

 قانون نهم فصل اجرایی نامهآیین( ۶) ماده استناد به و

 آموزشیهای بورس از بهینه یبرداربهره منظور به مذکور،

 در المللی بین مؤسسات یا خارجیهای دولت سوی از که

 در و گیردمی قرار ایران اسالمی جمهوری دولت اختیار

 ایحرفه و تخصصیهای مهارت و دانش سطح ارتقای جهت

 پذیرش برای آنان نمودن آماده و دولت کارکنان

 از استفاده نحوه دستورالعمل جدید،ی هامسؤولیت

 تصویب به زیر شرح به کشور از خارج آموزشیهای بورس

 .رسید انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 اختصارات و تعاریف -1 ماده

 .کشوری خدمات مدیریت قانون :قانون

 ایهسرم و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت

 .جمهوررییس انسانی

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه :اجرایی یهادستگاه

 .کشوری خدمات مدیریت

های دولت سوی از که است امکانی و فرصت :آموزشی بورس

 جمهوری دولت اختیار در المللی بین مؤسسات یا و خارجی

 نظر زا آموزشیهای بورس این. گیردمی قرار ایران اسالمی

 :باشد زیرهای شکل از یکی به تواندمی مالی منابع

 بین یهاسازمان و دولتها توسط شده واگذار بورس( الف

 .است دهنده بورس منابع عهده بر کال آن مخارج که المللی

 بین یهاسازمان و دولت توسط شده واگذار بورسهای( ب

 منابع عهده به آن مخارج از قسمتی امین-ت که المللی

 متبوع دستگاه عهده به آن از قسمتی و است دهنده بورس

 .باشدمی داوطلب

 دستگاه عهده بر کال آن مخارج که آموزشیهای بورس( ج

 .است کننده اعزام

 اسالمی جمهوری دولت به اعطایی آموزشیهای بورس( د

 اعزام دستگاه عهده به آن مخارج از قسمتی تأمین که ایران

 عهده به مربوط هایهزینه التفاوت ابهم تأمین و بوده کننده

 .باشدمی داوطلب

 عهده به آن مخارج کلیه تامین که آموزشی بورسهای( هـ

 .باشدمی داوطلب

 کوتاه آموزشی نیازهای مدیریت توسعه معاونت -2 ماده

 یهادستگاه از ساالنه صورت به را کشور از خارج مدت

 دریافت جهت ریزیبرنامه منظور به و اخذ اجرایی

 امور وزارت به دهنده بورس مراجع از آموزشیهای بورس

 .نمایدمی اعالم خارجه

 مراجع با هماهنگی ضمن خارجه امور وزارت -1 تبصره

 ساله یک یا ماهه شش بندی زمان برنامه دهنده، بورس

 مراجع از را سال هر به مربوط آموزشیهای بورس اجرایی

 و انتخاب توزیع، ،ریزیبرنامه منظور به و ذاخ دهنده بورس

 اعالم مدیریت توسعه معاونت به شرایط واجد افراد معرفی

 .نمایدمی

 مورد آموزشیهای بورس اجرایی یهادستگاه -۲ تبصره

 از و مدیریت توسعه معاونت وسیله به باید صرفاً را خود نیاز

 دهنده بورس مراجع اطالع به خارجه امور وزارت طریق

 .برسانند



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۲۹8

 جمهوری دولت اختیار در که آوزشیهای بورس -3 ماده

 خط و هاسیاست به توجه با شودمی گذاشته ایران اسالمی

 دهنده، بورس کشور بورس، نوع دولت،های مشی

 آنان، آموزشی نیازهای و هادستگاه وظایف وها مأموریت

 پس روز( 1۰) ظرف حداکثر مدیریت، توسعه معاونت توسط

 بین آموزشی بورس به دعوت هایهاعالمی وصول از

 .شودمی توزیع اجرایی یهادستگاه

 مراجع طرف از مستقیماً  که آموزشیهای بورس -1 تبصره

 گذاشته اجرایی یهادستگاه اختیار در دهنده بورس

 پس تا ارجاع خارجه امور وزارت به بالفاصله باید شود،می

 نیازهای اساس بر مدیریت، توسعه معاونت به ارسال از

 موارد گونه این در. گردد توزیع اجرایی یهادستگاه آموزشی

 آموزشی بورس کننده دریافت دستگاه مساوی، شرایط در

 .داشت خواهد قرار توزیع اولویت در

 بورس مراجع طرف از که آموزشیهای بورس -۲ تبصره

 از اجرایی یهادستگاه سایر یا خارجه امور وزارت به دهنده

 فنی و اقتصادیی هاکمک و گذاری سرمایه سازمان جمله

 در باید شود،می ارسال ایران وریبهره ملی مرکز و ایران

 کهای گونه به گیرد قرار مدیریت توسعه معاونت اختیار

 معرفی و انتخاب توزیع، جهت فرصت روز( ۴۵) حداقل

 معاونت و اجرایی یهادستگاه سوی از شرایط نواجدی

 وجود تبصره این موضوع یهادستگاهبه مدیریت توسعه

 .باشد داشته

 تداخل و کاری موازی از جلوگیری منظور به -۳ تبصره

 ،(۲) تبصره موضوع یهادستگاه ها،بورس توزیع در وظایف

 که راهایی دوره هایامهن رونوشت ارسال یا دوره اعالم حق

 یهادستگاهبه نمایند،می اعالم مدیریت توسعه معاونت به

 .ندارند اجرایی

 که کارمندانی اعزام به مجاز اجرایی یهادستگاه -۴ تبصره

 دهنده بورس مراجع از آموزشی بورس قبول به اقدام رأساً

 .باشندنمی نمایند،می

 بین دوجانبه قراردادهای طبق کهی هایدوره -4 ماده

 شودمی واگذار دهنده بورس مراجع و اجرایی یهادستگاه

 یهادستگاه و باشندنمی دستورالعمل این احکام مشمول

 توافقات اساس بر آن خصوص در توانندمی مربوط اجرایی

 .نمایند عمل

ورخ م 11۳۲۰1۲بخشنامه شماره موجب )الحاقی به تبصره

 یکه بر اساس قراردادها هاییدوره -(۰۲/۰۲/1۳۹۶

 یخارج یهاشرکتو مؤسسات و  ییدستگاه اجرا یمابینف

کاربردها و  یادگیری ی،انتقال فنآور یطرف قرارداد برا

 مربوط به موضوع قرارداد برگزار یهانظام یاندازراه

 یشناسه از سازمان ادار یدارا یقرارداد یروهایگردد، نمی

 یمابینموضوع قرارداد ف یکه متول یزن ورکش یستخدامو ا

و مقررات  ینقوان یتبا رعا توانندیدر دستگاه تابعه هستند م

 .یندها شرکت نمامربوط در آن دوره

 آموزشیهای بورس از استفاده برای که کارمندانی -5 ماده

 مأموریت مدت طی در شوندمی اعزام کشور از خارج به

 که سازمانی پست مزایای و ثابت حقوق از صرفاً  آموزشی

 و گردندمی مندبهره اند، داشته اشتغال آن به اعزام از قبل

 .گیردنمی تعلق آنان به روزانه مأموریت العادهفوق

 تشخیص صورت در مدیریت توسعه معاونت -6 ماده

 اعالم مربوط اجرایی گاهدستبه را مراتب بورس، ضرورت

 در و زیر موارد رعایت با است موظف دستگاه و نمایدمی

 معاونت به داوطلبان معرفی به نسبت شده تعیین زمان

 :نماید اقدام مدیریت توسعه

 مقتضی طریق به را آموزشی بورس شرایط و موضوع -الف

 .برسانند شرایط واجدین اطالع به

 توسعه معاونت اعالمیه در مندرج خاص شرایط بر عالوه -ب

 است، شده اعالم دهنده بورس مراجع سوی از که مدیریت

 باید آموزشی بورس از یمندبهره برای پیشنهادی افراد

 :باشند زیر شرایط واجد
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 ۴۵ ماده موضوع) پیمانی یا رسمی استخدامی وضعیت -1

 .باشند( قانون

 جمهوری مبانی به اعتقاد و بوده اخالقی صالحیت دارای -۲

 .باشد شده محرز آنان در اساسی قانون و اسالمی

 حصول هنگام تا کارمند خدمت از سال( ۵) حداقل -۳

 .باشد مانده باقی بازنشستگی شرایط

 یا و جاری وظایف و شغل با آموزشی بورس موضوع -۴

 .باشد مرتبط کارمند آینده

 عمل به دستگاه حراست از که استعالمی به مستند -۵

 .باشد بالمانع آموزشی بورس به کارمند اعزام آید،می

 به منتهی سال دو در کارمند ارزشیابی امتیاز نگینمیا -۶

 .باشد کل امتیاز درصد( ۷۵) حداقل نظر مورد آموزشی دوره

 مراکز از خارج در که کارمندانی و متأهلین ایثارگران، -ج

 اولویت در بورس از استفاده در نمایندمی خدمتها استان

 .بود خواهند

 کارمندان فیمعر و شرایط وجود از اطمینان حصول -د

 شرایط اساس بر آموزشی بورس از استفاده شرایط واجد

 باالترین توسط مدیریت، توسعه معاونت اعالمیه در مندرج

 یاد مقام همچنین،. گیردمی انجام اجرایی یهادستگاه مقام

 از یکی به را شرایط واجد افراد معرفی تواندمی شده

 آموزشی واحد یا و هوابستی هاسازمان رؤسای معاونین،

 به را مراتب آنان، امضای نمونه ارسال با و تفویض دستگاه

 .برساند مدیریت توسعه معاونت اطالع

 صورتی در اجرایی یهادستگاه پیمانی مستخدمین -هـ

 ایفای فرصت که نمایند استفاده آموزشی بورس از توانندمی

 آنان مانپی طی در بورس مدت برابر سه میزان به تعهد

 .باشد داشته وجود

 معرفی داشتن دست در با موظفند شده معرفی افراد -و

 گذرنامه کارگزیی، حکم مربوطه، اجرایی یهادستگاه از نامه

 کتبی تأییدیه ،(باشد اعتبار ماه شش دارای حداقل) معتبر

 از قبل تا شده تکمیل مشخصات فرم و دستگاه حراست

 به اداری مراحل انجام جهت شده تعیین مهلت پایان

 .نمایند مراجعه مدیریت توسعه معاونت

 شرایط تطبیق از پس مدیریت توسعه معاونت -7 ماده

 بورس، کمیته نهایی تأیید و شده معرفی کارمند با بورس

 مورد حسب اعزام به مربوط امور سایر انجام جهت را وی

 .نمایدمی فیمعر( ۳) ماده( ۲) تبصره موضوع یهادستگاهبه

 نامه دریافت از پس باید اجرایی یهادستگاه -8 ماده

 بر نظارت هیأت از مجوز اخذ جهت بالفاصله پذیرش،

ی هامسافرت بر نظارت قانون موضوع خارجی سفرهای

 مجلس ۲۰/۶/1۳۷۳ مصوب) دولت کارکنان خارجی

 صدور. نمایند اقدام( آن بعدی اصالحیه و اسالمی شورای

 با مذکور هیأت موافقت به منوط آموزشی مأموریت محک

 .بود خواهد کارمند اعزام

 کسب از قبل آموزشی بورس از کارمند یمندبهره -تبصره

 حتی صورت هر در خارجی سفرهای بر نظارت هیأت نظر

 .باشدنمی مجاز مرخصی از استفاده با

 و پذیرش دریافت از پس اجرایی یهادستگاه -9 ماده

 تمهید با خارجی سفرهای بر نظارت هیأت موافقت سبک

 در و نمایندمی اقدام کارمند اعزام به نسبت الزم، مقدمات

 دالیل ذکر با کتباً  را مراتب است الزم وی، اعزام عدم صورت

 .دارند اعالم مدیریت توسعه معاونت به

 عدم اجرایی دستگاه تشخیص به که صورتی در -تبصره

 یا و قصور واسطه به آموزشی ورسب در کارمند شرکت

 در شرکت از سال سه تا کارمند باشد، وی کوتاهی

 .گرددمی محروم کشور از خارج آموزشیهای بورس

 اعزام از قبل مکلفند اجرایی یهادستگاه -10 ماده

 تشکیل با کشور از خارج آموزشی بورس به کارمندان

 زمینه در دانکارمن به را الزم اطالعات توجیهی جلسات

 دهند، ارایه دهنده بورس مراجع به توانندمی که مستنداتی

 توانندمی صرفاً لزوم صورت در کارمندان و نمایند مشخص



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۰۰

 که را( آموزشی بورس قلمرو در) اطالعاتی و آمار مستندات،

 بورس مراجع به گردیده منتشر قبالً و داشته عمومی جنبه

 .دهند ارایه دهنده

 نفع ذی افراد و اجرایی یهادستگاه مستقیم اطارتب -تبصره

 دهنده، بورس مراجع با( آموزشی دوره طی از بعد و قبل)

 .باشدمی مجاز خارجه امور وزارت هماهنگی و اطالع با صرفاً

 در مکلفند آموزشی بورس از کنندگان استفاده -11 ماده

 را ورهد آموزشی هایبرنامه از جامعی گزارش دوره پایان

 مدیریت توسعه معاونت سوی از منظور بدین که فرمی برابر

 و نموده تسلیم متبوع اجرایی یهادستگاهبه گرددمی ابالغ

 را آنان گزارش مکلفند نیز ذیربط اجرایی یهادستگاه

 به دوره از کننده استفاده بازگشت از پس روز( ۴۵) حداکثر

 .دنماین ارسال مذکور معاونت

 پس ماه یک حداکثر مکلفند اجرایی یهادستگاه -1 تبصره

 با را دوره دستاوردهای ارایه زمینه کارمند، مراجعت از

 ساالنه و نمایند فراهم دستگاه داخل در سمیناری برگزاری

 برای حاصل نتایج و آموزشیهای بورس دستاوردهای

 .نمایند ماعال مدیریت توسعه معاونت به و ارزیابی را سیستم

 به نسبت است موظف مدیریت توسعه معاونت -۲ تبصره

 شودمی برگزار که آموزشیهای بورس اطالعاتی بانک ایجاد

 دوره تاریخ دوره، عنوان دوره، در کننده شرکت افراد شامل

 به کهای سامانه در را نظر مورد اطالعات و نموده اقدام ،...و

 مجاز کاربران سدستر در شد خواهد طراحی منظور این

 .دهد قرار

 تحقق صورت در بورس از کارمند مجدد استفاده -12 ماده

 :است پذیر امکان زیر شرایط

 باشد باالتر سطح در یا و قبلی بورس مکمل جدید بورس -1

 شغل با مرتبط دوره موضوع کارمند، شغل تغییر صورت در و

 .باشد وی جدید

 شده نقضیم( ۹) ماده تبصره موضوع محرومیت مدت -۲

 .باشد

 کنندگان استفاده از موظفند اجرایی یهادستگاه -13 ماده

 قبل بورس ادامه از انصراف صورت در آموزشیهای بورس از

 اجرایی یهادستگاه در خدمت از استنکاف یا و دوره اتمام از

 تعهدی اند، شده متعهد که خدمتی مدت انقضای از قبل

 دوره به مترتب هایهزینه کلیه رداختپ به الزام بر مبنی

 .نمایند اخذ اجرایی، دستگاه برآورد برابر

 بیماری،) بینیپیش غیرقابل و اضطراری موارد -تبصره

 دستگاه تشخیص با( ...و غیرمترقبه قهریه، حوادث تصادف،

 .باشدمی مستثنی مثبته مدارک به مستند و اجرایی

 مدت که آموزشیهای بورس از کنندگان استفاده -14 ماده

 مدت برابر سه بایدمی باشد، ماه سه از بیش آنها دوره

 خدمت تعهد مربوطه یهادستگاهبه بورس از استفاده

 .بسپارند

 جلسه در تبصره( 1۲) و ماده( 1۴) در دستورالعمل این

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای ۲۹/۳/1۳8۹ مورخ

 .رسید تصویب به

 قدمیاری لیرضاع

 

 آموزشی هایهدور به اعزام و کشور از خارج آموزشی هایهدور پذیرش نحوه دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 23/04/1392 مورخ 7737/92/200 شماره بخشنامه)

 ۲8/۰۴/1۳8۹ مورخ ۲1۲8۵/۲۰۴ شماره بخشنامه پیرو

های بورس توزیع نحوه به مربوط رالعملدستو موضوع)

 برداریبهره و ساماندهی منظور به ،(کشور از خارج آموزشی

 اجرای در و کشور از خارج آموزشی هایفرصت از مطلوب
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 فوق، بخشنامه( ۳) ماده( ۴) تبصره و( ۲) ماده( ۲) تبصره

 :گرددمی ابالغ زیر مراتب

 آموزشی هایهدور برگزارکننده مؤسسات از پذیرش اخذ

 ارائه کارمند، یا اجرایی دستگاه توسط کشور از خارج

 یهامسافرت بر نظارت هیأت به سفر مجوز درخواست

 دوره هرگونه به اعزام همچنین و دولت کارکنان خارجی

 طبق کههایی دوره استثنای به) عنوان هر تحت و آموزشی

 از موافقت ذاخ به موکول ،(گرددمی برگزار دوجانبه قرارداد

 رعایت با دوره شروع از قبل روز سی حداقل معاونت این

 پیوست کاربرگ قالب در مذکور بخشنامه( ۶) ماده «د» بند

 .باشدمی

 الهام غالمحسین

 

 (60مقررات ماده )

 (14/10/1372)مصوب  یل کارگزاران کشور در ساعات اداریت ادامه تحصیقانون ممنوع

ن قانون اشتغال و ادامه به یب ایوخ تصیاز تار -ماده واحده

ران اعم از یا یاسالم یل کارگزاران شاغل در جمهوریتحص

انقالب  یه و نهادهاییقضاه، قوه مقننه و قوهیقوه مجر

که به  یه مؤسساتیتابعه دولت و کل یهاشرکتو  یاسالم

ند در ساعات ینمایکشور استفاده م یاز بودجه عموم ینحو

ته در داخل و خارج کشور ممنوع هف یکار یروزهایادار

ک سال ین به انفصال موقت از خدمت از یباشد و متخلفیم

 .شوندیتا سه سال محکوم م

ل تمام وقت کارکنان با استفاده از یادامه به تحص -1تبصره 

 یشان به شرطین این جانشییبا تع یا مرخصیت یمأمور

نداشته  یل، اشتغال اداریتحصمجاز است که همزمان با

ل یادامه تحص یتواند برایوزارت آموزش و پرورش م. باشند

 یلیت تحصیخود مامور یو پرورش یکارکنان آموزش

ت یمدت مامورنکهیز صادر کند، مشروط بر ایوقت نمهین

ماه تجاوز  ۳۶آنان در طول خدمت حداکثر از  یلیتحص

ماده واحده مصوب  یط یر الحاقی)جمله اخ. نکند

 مجلس( ۲۳/۰۹/1۳۷۶

جانبازان پنجاه درصد به باال و رزمندگان و  -۲ره تبص

ا متناوبًا سابقه حضور در یاً یسال تمام متوال ۳که  یآزادگان

 ین قانون مستثنیشمول اجبهه و اسارت داشته باشند از

 .باشندیم

له یمانند وس یاستفاده از بودجه و امکانات دولت -۳تبصره 

ل ممنوع یادامه تحص یاب و ذهاب براینه ایه، راننده، هزینقل

در اموال  یر قانونیعنوان متصرف غباشد و با متخلف بهیم

 .ن و مقررات مربوطه عمل خواهد شدیبرابر قوان یدولت

کشور مسئول  یو استخدام یسازمان امور ادار -۴تبصره 

ک بار گزارش یباشد و در هر سه ماه ین قانون میا یاجرا

و فرهنگ و  یو استخدام یادارامور یهاونیسیکار را به کم

 .ندینمایارائه م یاسالم یمجلس شورا یآموزش عال

کارگزاران تا زمان  یازات مربوط به قبولیامت -۵تبصره 

 .باشدین قانون محفوظ میدر ا یاستفاده از مجوزها

ن قانون حداکثر ظرف مدت یا یینامه اجرانییآ -۶تبصره 

 یامور ادار ن قانون توسط سازمانیب ایک ماه پس از تصوی

ران خواهد یأت وزیب هیتصوه و بهیکشور ته یو استخدام

 .دیرس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه 

صد و هفتاد یک هزار و سیماه  یروز سه شنبه چهاردهم د

خ یب و در تاریتصویاسالم یو دو مجلس شورا

 .ده استینگهبان رس ید شوراییبه تأ 1۳۷۲.1۰.۲۲

 یاسالم یمجلس شوراس یرئ



 

 نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداریآیین

 (با اصالحات و الحاقات بعدی1373،04،12 )مصوب

بنا به پیشنهاد 1۲/۴/1۳۷۳وزیران در جلسه مورخ  هیات

سازمان امور اداری و  18/1۲/1۳۷۲د مورخ /۷۵۹۵شماره 

( قانون ممنوعیت ۶ناد تبصره )استخدامی کشور، به است

ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری  مصوب 

اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر  نامهآیین 1۳۷۲

 :تصویب نمود

اختصاری زیر به جای های واژه نامهآییندر این  -1 ماده

 :روندمی عبارتهای مشروح مربوط به کار

امه تحصیل کارگزاران کشور قانون ممنوعیت اد :قانون -الف

 1۳۷۲در ساعات اداری  مصوب 

آموزشی است های طی آن دسته از دوره :ادامه تحصیل -ب

که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی یا با ارزش 

کارشناسی ارشد  ،کارشناسی،استخدامی در مقاطع کاردانی

 .شودمی و دکتری

ای هبه کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه :دستگاه  -ج

مجریه و قضاییه و نهادهای انقالب اسالمی، ،مقننه

ی تابع دولت و کلیه موسساتی که به نحوی از هاشرکت

 .شودمی کنند اطالقمی بودجه عمومی استفاده

به  هاکارگاهافرادی هستند که در  :نکارکنان و کارگزارا -د

صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از این پس به 

 .شوندمی نامیده "گزاران کار"اختصار 

ادامه تحصیل کارگزاران و کارکنان در خارج از  -2 ماده

ساعات اداری یا با استفاده از ماموریت آموزشی  اعم از تمام 

وقت یا غیرتمام وقت  یا مرخصی با رعایت قوانین و مقررات 

 .مربوط مجاز است

اعطای مرخصی یا ماموریت موضوع این ماده  -1 تبصره

ه سپردن مسؤولیت یا وظایف فرد ذی نفع به شخص منوط ب

 .واجد شرایط دیگری است

اعطای ماموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در  -۲ تبصره

 .آموزشی مصوب مراجع ذی ربط مجاز استهای دوره

 در شهدا همسران -(1۳۷۵ˏ۰۴ˏ1۰)الحاقی  -۳ تبصره

 .یت آموزشی اولویت دارندمامور از استفاده

مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ  هاستگاهد -3 ماده

ادامه تحصیل تمام وقت آن دسته از  نامهآیینتصویب این 

کارگزاران و کارکنانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با 

اجازه دستگاه ذی ربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط 

با ضوابط  ،الزم برای ادامه تحصیل آنان فراهم شده است

تطبیق دهند و پس از تعیین جانشین  نامهآیینن و این قانو

با حفظ پست سازمانی حسب مورد ماموریت آموزشی یا 

 .مرخصی اعطا کنند

امتیازات مربوط به قبولی آن دسته از کارگزاران و  -تبصره

کارکنانی که قبل از تصویب قانون مجوز ادامه تحصیل 

اند سب کردهرا ک نامهآیین( این 1موضوع بند )ب( ماده )

 .محفوظ است

 العادهفوقپرداخت هرگونه وجه به عنوان  -4 ماده

هزینه سفر به کارگزاران و  ،هزینه ایاب و ذهاب ،ماموریت

کارکنان و همچنین استفاده از راننده و وسیله نقلیه دولتی 

 .و اختصاصی به منظور ادامه تحصیل ممنوع است

 نامهآییناین مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع  -5 ماده

هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری هستند و هیاتهای یاد 

شده پس از رسیدگی حسب مورد نسبت به صدور رای و 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳۰۳

 
شده در این قانون و قانون  بینیپیشتعیین مجازات 

 .کندمی رسیدگی به تخلفات اداری اقدام

هرگاه تخلف کارکنان و کارگزاران عنوان یکی از  -1 تبصره

رج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات جرایم مند

رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مراتب را برای 

 .رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال کند

یی که از نظر رسیدگی به تخلفات هادستگاه -۲ تبصره

 نامهآییناداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و 

ت مربوط به خود هستند و به اجرایی آن نیستند تابع مقررا

 جرایم کارگزاران و کارکنان آنها در مرجع مربوط رسیدگی

شود و حسب مورد مجازات مقرر در قانون و مجازاتهای می

 .شودمی دیگر مندرج در مقررات مربوط اعمال

ی مشمول قانون مکلفند هر سه ماه هادستگاه -6 ماده

ل کارگزاران شاغل یکبار گزارش کار مربوط به ادامة تحصی

به تحصیل خود را طبق دستورالعمل و فرمهایی که توسط 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به کلیه 

 .شود به سازمان مزبور ارسال کنندمی ابالغ هادستگاه

 جمهوررییسمعاون اول  -حسن حبیبی

 

 (63مقررات ماده )

 کشوری خدمات یتمدیر قانون نهم فصل اجرایی نامهآیین

 (وزیران هیأت 10/1/1389 مورخ ک43916ت/2579 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 توسعه معاونت پیشنهاد به بنا1۳/1۰/1۳88 مورخ درجلسه

 ماده استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 وبا 1۳8۶ بمصو کشوری خدمات مدیریت قانون ۶۳

 ت/1۵8۷۹۵ شماره نامهتصویب( 1) بند( ط) جزء رعایت

 نهم فصل اجرایی نامهآیین ۰1/1۰/1۳8۶ مورخ ه۳88۵۶

 :نمودند تصویب را قانون این

 با اجرایی یهادستگاه کارمندان آموزش نظام -1 ماده

 از پس ماه شش حداکثر زیر، هایویژگی و اصول رعایت

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط ،نامهآیین این ابالغ

 ابالغ اجرایی یهادستگاهبه و طراحی جمهوررییس انسانی

 :شد خواهد

 رویکرد بست کار جهت اجرایی یهادستگاه هدایت -الف

 .انسانی سرمایه توانمندسازی و آموزش در راهبردی

 کارمندان معنوی نگرش و مهارت دانش، افزایش -ب

 .آنها به محولههای نقش و مشاغل با تناسبم

 مانند انسانی منابعهای نظام دیگر با تعامل برقراری -ج

 مشاغل، بندیطبقه خدمات، جبران انتصاب، و ارتقاء

 .کارمندان عملکرد ارزیابی

 جهت مدیران و کارمندان درونی انگیزش افزایش -د

 هایهانگیز ایجاد و آموزش فرآیند در تر فعال مشارکت

 .توانمندسازی و آموزش امر به آنان ترغیب برای بیرونی

 سرانه قبیل از آموزشی استانداردهای کاربست و تدوین -ه

 .مدیران و کارمندان آموزشی ساعت و گذاری سرمایه

 و آموزشیی هافعالیت وها برنامه بخشی اثر ارزشیابی -و

 .مختلف سطوح در توانمندسازی

 نظام چارچوب در موظفند اجرایی یهااهدستگ -2 ماده

 معاونت که دستورالعملی اساس بر و کارمندان آموزش

 خواهند ابالغ جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 سه در را خود آموزشی هایبرنامه و راهبردها اهداف، نمود

 و( ساله پنج هایهدور برای) مدت میان راهبردی، سطح
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 نتایج و اجرای طراحی،( کسالههاییدوره برای) مدت اهکوت

 .نمایند ارزشیابی را آن

 و آموزش اعتبارات اجرایی یهادستگاه -3 ماده

 ساعت سرانه اساس بر را خود کارمندان توانمندسازی

 توسعه معاونت توسط که مدیران و کارکنان آموزش

 شد اهدخو تعیین جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 .نمایند بینیپیش دستگاه سنواتی بودجه در

 اعتبارسنجی و صالحیت تعیین نحوه دستورالعمل -4 ماده

 نحوه و آموزش مشاوره خدمات و آموزشی موسسات و مراکز

 و مدیریت توسعه معاونت توسط آنها، خدمات از یمندبهره

 .شد خواهد ابالغ و تدوین جمهوررییس انسانی سرمایه

 مهارت افزایش هدف با که آموزشی هایهدور کلیه -5 ماده

 نظام شرط عنوان به شودمی برگزار کارکنان توانمندی و

 .شد خواهد محسوب شغلی انتصاب و ارتقاء

 مدارک اخذ به منجر خدمت ضمن هایهدور -تبصره

 .شد نخواهد دانشگاهی

 خذا به منجر که آموزشی بورسهای توزیع نحوه -6 ماده

 المللی بین موسسات طرف از و گرددنمی دانشگاهی مدرک

 خواهد دستورالعملی اساس بر گیردمی قرار دولت اختیار در

 ابالغ انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای توسط که بود

 .شد خواهد

 و آموزش عملکرد موظفند اجرایی یهادستگاه -7 ماده

ای سامانه اساس بر را خود مدیران و کارمندان توانمندسازی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط که

 سامانه بر ارزیابی جهت گرددمی تهیه جمهوررییس

 .نمایند منعکس

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه هایمعاونت -8 ماده

 جمهوررییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه و جمهوررییس

 .کنندمی نظارت اجرایی یهادستگاه عملکرد بر

 مقام تائید به ۰۹/۰1/1۳8۹ تاریخ در نامهتصویب این

 .است رسیده جمهوری ریاست محترم

 جمهوررییس اول معاون -محمدرضارحیمی
 

 

 

 

 

 اجرایی یهادستگاه ارمندانک آموزش نظام

 (مدیریت توسعه معاونت 30/1/1390 مورخ 1834/200 بخشنامه)

 ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون ۵8 ماده اجرای در

 آموزش نظام» مذکور، قانون نهم فصل اجرایی نامهآیین ۲

 برای زیر موارد به توجه با «اجرایی یهادستگاه کارمندان

 :گرددمی ابالغ اجرا

 و مدیران از اعم) پیمانی و رسمی کارمندان تمامی -1

 شرکت و داشته قرار یآموزش نظام این شمول در( کارکنان

 آموزشی هایهدور در نیز معین کار قرارداد کارمندان

 دستگاه نیاز و بخشنامه این مفاد اساس بر نظام این موضوع

 .است الزامی اجرایی،
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 اساس بر کارمندان توسط شده طی مصوبهای آموزش -۲

 شماره بخشنامه موضوع) کارکنان آموزش قبلی نظام

 در مربوط، مقررات و( ۲8/1۲/1۳8۰ مورخ ۲۲۵۵۴/1۰۵

 احتساب نحوه. باشدمی احتساب قابل نظام این چارچوب

 این با آنها تطبیق و کارمندان توسط شده طیهای آموزش

 .شد خواهد ابالغ و مشخص نظامی هادستورالعمل در نظام

 و کشوری خدمات مدیریت قانون ۵۶ ماده اجرای در -۳

 آموزش برنامه و سامانه نان،کارک آموزش نظام الف/۴ بند

 پس و طراحی دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط مدیران

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تأیید از

 .شد خواهد ابالغ اجرایی یهادستگاهبه جمهوررییس

 همکاری با است موظف دولتی مدیریت آموزش مرکز -۴

 مدرسان صالحیت یینتع منظور به اجرایی یهادستگاه

 کارمندان، آموزش نظام در شده بینیپیشهای آموزش

 تشکیل و مدرسان ارزیابی و سنجش آموزش، به نسبت

 .نماید اقدام مدرسان اطالعاتی بانک

 و عمومی هایهدور نیاز مورد آموزشی محتوای و مواد -۵

 استاندارد صورت به عمومی مشاغل و مدیران فرهنگی،

 استفاده برای دولتی مدیریت آموزش کزمر توسط

 .شودمی تدوین و تهیه اجرایی، یهادستگاه

 مفاد و کارمندان آموزش فرآیندهای ارزشیابی و نظارت -۶

 راهبردی معاونت عهده بر آموزشی نظام این در مندرج

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت انسانی منابع

 تا مکلفند اجرایی یهاگاهدست و بوده جمهوررییس

 تعیینهای چارچوب اساس بر را خود عملکردی هاگزارش

 .نمایند ارائه معاونت این به شده

 نظام و بخشنامه این با مغایر مقررات وها بخشنامه -۷

 .گرددمی اعالم ملغی آن، پیوست

 مقام باالترین عهده بر بخشنامه این اجرای حسن مسئولیت

 .باشدمی ییاجرا دستگاه

 آموزش نظام کلیات :اول بخش

 اصطالحات و تعاریف -1 ماده

 است شوریک خدمات مدیریت قانون منظور :قانون

 قانون ۵ ماده موضوع اجرایی یهادستگاه :اجرایی دستگاه

 آن 11۷ ماده مستثنیات رعایت با

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت

 جمهورسریی انسانی

 آموزشیی هافعالیت وها برنامه تمامی :کارمندان آموزش

 در مدیران و ارمندانک آموزش نظام چارچوب در هک است

 توانمندی و شایستگی سطح بهبود و افزایش راستای

 منظور به معین ارک انجام یا و پیمانی رسمی، ارمندانک

 و طراحی ییاجرا یهادستگاه ارآمدیک و وریبهره ارتقاء

 .گرددمی اجرا

 تبصره اجرای در که افرادی :معین کار قرارداد کارمندان

 یا و شوندمی گرفته کار به کشوری خدمات قانون ۳۲ ماده

 1۵/1۲/1۳8۴ مورخ هـ۳۴۶1۳ت/8۴۵1۵ مصوبه اساس بر

 .اند گردیده وضع تبدیل وزیران هیأت

 زشآمو لیک ارهایک راه و ردهاکروی به :آموزش راهبرد

 کی آموزشی اهداف تحقق چگونگی هک گرددمی اطالق

 .نمایدمی تعریف را اجرایی دستگاه

 خارجی دولت کی هک است انیکام و فرصت :آموزشی بورس

 اسالمی جمهوری دولت اختیار در المللی بین مؤسسه یا و

 اجرایی یهادستگاه مدیران و ارمندانک و دهدمی قرار ایران

 آموزشی دوره چند یا کی در آن از استفاده با توانندمی

 یا جاری وظایف و شغل با هک شورک از خارج مدت وتاهک

 مهارتهای و دانش افزایش موجب و داشته ارتباط آنان آینده

 .نمایند تکشر گردد،می آنان شغلی

 آموزشیی هافعالیت و اقدامات مجموعه :آموزش برنامه

 آموزشی راهبردهای و اهداف براساس هک است هدفمند

 مدت میان راهبردی، سطح سه در اجرایی دستگاه

 .شودمی طراحی( ساله یک) مدت کوتاه و( سالهپنج)
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 فعالیت یک نمودن محول و انتقال :آموزش سپاری برون

 آن خارج منبع یک به سازمان یک داخل را آموزشی خاص

 آموزش سپاری برون را منبع آن توسط آن اجرای و

 .دگوینمی

 و مدیریتیی هاپست عناوین تمامی :ایحرفه مدیران

های سمت استثنای به اجرایی، یهادستگاه سرپرستی

 خدمات مدیریت قانون ۷1 ماده موضوع سیاسی مدیریت

 .شوندمی تلقی ایحرفه مدیران آنان، همطراز و کشوری

 که آموزشیی هافعالیت وها برنامه تمامی :مدیران آموزش

های مهارت بهبود و ایجاد و دانش و بینش افزایش منظور به

 و ایحرفه مدیران معنوی تعالی و ادراکی و انسانی فنی،

 با مدیران و کارمندان آموزش نظام چارچوب در مقامات،

 مدیران آموزش اجرایی هایبرنامه و سامانه به عنایت

 .گرددمی اجرا و طراحی

 هک است شغلیهای شآموز از لیکش :پودمانی آموزش

 هم از جدا و مستقل مهارتهای قالب در شغلی تخصصهای

 مهارت آموزشها، از کهری و شد داده آموزش ارمندانک به

 نارک در حال عین در و ندکمی ایجاد را خاصی پاداش و

 جدید دانش یا و مهارت کی ایجاد به منجر پودمانها سایر

 .گرددمی تر جامع و

 ارتباطی و فنی شناختی، ظرفیت و اییتوان :شغلی مهارت

 طریق از خدمت سنوات طی در کارمندان توسط شده کسب

 وظایف دقیق و درست انجام موجب که تجربه یا آموزش

 .گرددمی شغل یک

 کارمندان آموزش راهبردهای و اهداف اصول، -2 ماده

 :است ذیل بندهای شرح به دولت

 :تدول کارمندان آموزش بر حاکم اصول -الف

 اجزاء بین درونی ارتباط برقراری :سیستمی نگرش اصل -

 آموزش نظام بین بیرونی ارتباط و طرف یک از آموزش نظام

 انسانی منابع مدیریتهای نظام سایر با

 آموزشی نیازهای تمامی گرفتن نظر در :جامعیت اصل -

 شغلی عمومی، هایهجنب در اختصاصی و عمومی مشاغل

 .ها دوره ساختار در مدیریتی و

 وها آموزش بازطراحی و بازنگری :تغییرات به توجه اصل -

های پیشرفت و تحوالت تغییرات، بر مبتنی آنها استمرار

 .روز فنآوری و علمی

 و راهبردها اهداف، همسوسازی :راهبردی نگرش اصل -

 انداز، چشم با هادستگاه کارمندان آموزش هایبرنامه

 و ملی توسعه هایبرنامه و کالن مشی خط وها هدف

 .سازمانی

 مؤسسات و مراکز مشارکت :مشارکت و همکاری اصل -

 و آموزش فرآیند در دولتی پژوهشی و آموزشی

 .دولت کارمندان توانمندسازی

 بررسی و شناسی آسیب :مستمر بازخورد و اصالح اصل

 الزم بازخوردهای نمودن فراهم و آموزش نظام مستمر

 آن بازنگری و صالحا جهت

 دولت کارکنان آموزش کالنهای هدف -ب

 از دولتی خدمات ارائه در ارائیک و اثربخشی افزایش -1

 مشاغل متصدیان مهارتهای و دانش بینش، توسعه طریق

 طریق از دولتی بخش انسانی سرمایه یفیک سطح ارتقاء -۲

 دولت دانارمنک مهارت و دانش توانایی، سطح افزایش

 نسبت مدیران و کارکنان اعتقادات و باور سطح افزایش -۳

 اسالمیهای ارزش به

 ابعاد از دولت ارمندانک عمومی هایآگاهی توسعه -۴

 اجتماعی و فرهنگی مختلف

ها نقش مؤثر ایفای جهت مدیران توسعه و توانمندسازی -۵

 مدیریتی وظایف و

 و مهارت دانش، بعد از دولت ارمندانک سازی آماده -۶

 باالتر شغلی هایهرد به ارتقاء برای شغلیهای شایستگی
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 مبنای بر سازمانی فرهنگ و اسالمی اخالق توسعه -۷

 انسانی روابط بهبود و انسانی کرامت و انسانیهای ارزش

 نگرش و مهارتها دانش، سطح ارتقاء و روزآمدسازی -8

 دانکارمن بصیرتی و معنوی

 دولت کارمندان آموزش راهبردهای -ج

 هایبرنامه سازی همسو راهبردی نگرش ایجاد -1

 راهبردی اهداف با انسانی منابع توسعه و توانمندسازی

  سازمان

 آموزش فرآیند عناصر بین تعامل و پارچگیکی ایجاد -۲

 تعاملی -فرآیندی ردکروی بعنوان

 و آموزشیهای فرصت وها برنامه بین تناسب ایجاد -۳

 از اجتناب و سازمانی و شغلی آموزشی نیازهای با یادگیری

 غیرضرورهای آموزش

 و مهارتی مادی، معنوی، رشد و خودسازی انگیزه ایجاد -۴

 خودکنترلی صورت به کارکنان دانشی

 و توانمندسازی به مدیران اعتقاد و باور سطح ارتقاء -۵

 شآموز طریق از انسانی سرمایه ارتقاء

 و آموزشیهای فرصت وها برنامه اثربخشی افزایش -۶

 مختلف سطوح در یادگیری

 سازمانی برون و درونهای ظرفیت و منابع از استفاده -۷

 آموزشی خدمات تأمین و تعیین در

 و مدیریت در المللی بین و ملی استانداردهای اربردک -8

 آموزش فرآیند راهبری

های فنآوری و روشها وها مدل ردها،کروی از استفاده -۹

 آموزش ارزشیابی و اجراء مدیریت، نوین

 اجرایی یهادستگاهبه آموزش مدیریت اختیار واگذاری -1۰

 آنها اجرایی توانمندی براساس

 اربردیک و مدت وتاهکهای آموزش ردکروی بر زکتمر -11

 و اجرایی یهادستگاه آموزشیی هافعالیت بر نظارت -1۲

 آموزش عملکرد از بازخورد اخذ

 آموزش راهبردی و مدیریت ساختار :دوم بخش

 دولت کارکنان

 آموزشی، ریزیبرنامه آموزشی، گذاری مشی خط -3 ماده

 فرآیند چهار آموزشی، ارزشیابی و نظارت و اجرایی مدیریت

 است اجرایی یهادستگاه در ارمندانک آموزش چرخه اصلی

 آموزش راهبری و مدیریت ساختار اآنه مجموعه هک

 .دهندمی یلکتش را ارمندانک

 استاندارد براساس موظفند اجرایی یهادستگاه -1-۳

 یهادستگاه در ارمندانک آموزش راهبری و مدیریت

 گذاری مشی خط شامل آموزش چهارگانه فرآیند اجرایی،

 و نظارت و اجرایی مدیریت آموزشی، ریزیبرنامه آموزشی،

 .نمایند سازی مستند و طراحی را آموزشی ارزشیابی

 ارمندانک آموزش راهبری و مدیریت استاندارد :تبصره

 و طراحی معاونت این توسط متعاقباً  اجرایی یهادستگاه

 .شد خواهد ابالغ اجرایی یهادستگاهبه تصویب از پس

 در ارمندانک آموزش کالن مدیریت و سیاستگذاری -۲-۳

 ریاست به وابستهی هاسازمان از اعم) اجرایی یهادستگاه

 بر( آنها به وابستهی هاسازمان وها وزارتخانه جمهوری،

 از "توانمندسازی و آموزش راهبری کمیته" عهده

 ستاد در اداری تحول شورای زیرمجموعه فرعی هایکمیته

 در "توانمندسازی و آموزش اجرایی کمیته" و دستگاه

 :باشدمی زیر وظایف و اعضاء ترکیب باها استان

 و آموزش اجرایی و راهبردی هایکمیته اعضاء

 توانمندسازی

 توانمندسازی و آموزش راهبری کمیته اعضاء -

 به دستگاه کارمندان آموزش مسؤول مقام باالترین -1

 و مالی و اداری معاون آموزش، معاون) کمیته رییس عنوان

 (مشابه عناوین یا
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 عناوین یا دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش مدیر -۲

 کمیته دبیر عنوان به مشابه

 ناظر و عضو عنوان به مدیریت توسعه معاونت نماینده -۳

 کمیته

 عضو عنوان به دستگاه انسانی منابع و اداری امور مدیر -۴

 باشد داریا حوزه در آموزش وظیفه که صورتی در) کمیته

 .(بود خواهد یکی ۴ و ۲ ردیف

 کمیته عضو عنوان به دستگاه مالی امور مدیر -۵

 اجرایی دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش مدیر -۶

 عضو و دستگاه آن نماینده عنوان به مشابه عناوین یا وابسته

 طور به آموزش راهبری کمیته فاقد که صورتی در) کمیته

 .(مورد حسب باشند مستقل

 عنوان به اجرایی دستگاه آموزش کارشناسان از نفر یک -۷

 انسانی منابع توسعه و آموزش مدیر انتخاب به کمیته عضو

 مشابه عناوین یا

 تخصصی سازمانی واحدهای نمایندگان یا مدیران -8

 (مرتبط موضوعات اساس بر و مورد حسب) هادستگاه

 اعضاء تأیید با توانندمی اجرایی یهادستگاه نیاز، صورت در

 تا 1 بندهای بر عالوه دیگری مسؤول مقام یا افراد کمیته،

 .نمایند تعیین کمیته عضو عنوان به را 8

 توانمندسازی و آموزش راهبری کمیته وظایف -

 و آموزشهای استراتژی و اهداف تعیین و بررسی -1

 اجرایی دستگاه کارمندان توانمندسازی

 بر که دستگاه آموزشی نیازهای نهایی تأیید و بررسی -۲

 .است گرفته صورت فرد و شغل سازمان، تحلیل اساس

 و کارمندان آموزشی هایبرنامه تصویب و بررسی -۳

 سالهپنج و ساالنه راهبردی، برنامه از اعم دستگاه مدیران

 و آموزش نیاز مورد اعتبارات پیشنهاد و بررسی -۴

 آموزشی برنامه اساس بر انمدیر و کارمندان توانمندسازی

 سنواتی بودجه در بینیپیش برای مصوب

 آموزشی اعتبارات کرد هزینه پیگیری و بررسی -۵

 و آموزش برای دستگاه سنواتی بودجه در شده بینیپیش

 مصوب هایبرنامه اساس بر توانمندسازی

 مورد آموزشی هایرویه و هادستورالعمل تأیید و بررسی -۶

 اجرایی دستگاه ازنی

 هایهدور نیاز مورد آموزشی مواد و محتوا تأیید و بررسی -۷

 اساس بر الکترونیکی و چاپی صورت به آموزشی

 مصوب آموزشیهای سرفصل

 و مطالعاتیهای طرح وها پروژه تصویب و بررسی -8

 .توانمندسازی و آموزش کاربردی

 استانی واحدهای و دستگاه ستاد اختیار تعیین و بررسی -۹

 و آموزشی هایبرنامه اجرای و ریزیبرنامه برای

 کارمندان توانمندسازی

 دستگاه آموزشی هایهدور خصوص در گیری تصمیم -1۰

 .گردد اجرا بایدای منطقه یا ملی صورت به که

 مورد) مشاور یا و مجری مؤسسات انتخاب بر نظارت -11

 و اجرا و طراحی نیازسنجی، حوزه در( توسعه معاونت تأیید

 آموزشی ارزشیابی

 کارهای و ساز از برخورداریی هاسیاست تعیین -1۲

 مقررات و قوانین چارچوب در انگیزشی

 و کارمندان دوم نوع نامهگواهی اولیه تأیید و بررسی -1۳

 کارمندان آموزشی پرونده با نامهگواهی اخذ شرایط تطبیق

 اساس برها نامهگواهی تأیید و سیبرر راهکارهای تعیین و

 برای مدیریت توسعه معاونت به آن ارسال و آموزش نظام

 نامهگواهی صدور و تأیید
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 و آموزشی هافعالیت و عملکرد بر نظارت -1۴

 مستقر آموزش اجرایی هایکمیته و دستگاه توانمندسازی

 .ادواری گزارشات اخذ و استان در

 مدیریت توسعه معاونت به کمیته لساتج صورت ارائه -1۵

 (دبیرخانه توسط) جمهوررییس انسانی سرمایه و

 آموزش نظام اساس بر که وظایفی سایر انجام -1۶

 پیشنهادی موارد یا و شودمی مشخص مدیران و کارمندان

 توانمندسازی و آموزش حوزه در اجرایی دستگاه سوی از

 .کارکنان

 توانمندسازی و آموزش اجرایی کمیته اعضاء

 کمیته رییس عنوان به استانی دستگاه مقام باالترین -1

 استانی دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش مسئول -۲

 کمیته دبیر عنوان به مشابه عناوین یا

 هااستانداری منابع و مدیریت توسعه معاونت نماینده -۳

 کمیته ناظر و عضو

 عنوان به استانی گاهدست انسانی منابع و اداری امور مدیر -۴

 امور حوزه در آموزش وظیفه که صورتی در) کمیته عضو

 (بود خواهد یکی ۴ و ۲ ردیف باشد اداری

 عنوان به استانی دستگاه آموزش کارشناسان از نفر یک -۵

 کمیته عضو

 سازی توانمند و آموزش اجرایی کمیته وظایف

 انیاست دستگاه ساالنه آموزشی نیازهای تأیید و بررسی -1

 واحد نیاز مورد کارمندان آموزشی اعتبارات بینیپیش -۲

 مصوب آموزشی سرانه اساس بر استانی

 مبنای بر آموزشی هایهدور اجرای برای ریزیبرنامه -۳

 سوی از شده اعالم هایبرنامه وها مشی خط ،هاسیاست

 راهبری کمیته

 حوزه در مشاور و مجری مؤسسات انتخاب و بررسی -۴

 صالحیت که آموزش ارزشیابی و اجرا طراحی، نیازسنجی،

 .است رسیده تأیید به آنها فنی و تخصصی

 در آموزش حوزه در راهبری کمیته تصمیمات اجرای -۵

 استان

 ارائه و استان در آموزشی هافعالیت و عملکرد بر نظارت -۶

 راهبری کمیته به استانی واحدهای عملکرد از گزارشات

 آموزش

 برای کارمندان آموزشی هایهپروند اولیه تأیید و بررسی -۷

 آموزش راهبری کمیته به اعالم و دوم نوع نامهگواهی اخذ

 .دستگاه مرکزی ستاد توانمندسازی و

 دولت کارکنان آموزش فرآیند :سوم بخش

 مراحل شرح به دولت کارمندان آموزش فرآیند -4 ماده

 :باشدمی ذیل

 آموزشی گذاری مشی خط -الف

 دولت ارمندانک آموزش النک راهبردهای و اهداف تعیین

 :پذیردمی صورت زیر شرح به

 بر دولت ارمندانک آموزش النک راهبردهای و اهداف -1

 اداری، نظامی هاسیاست ساله، بیست انداز چشم اساس

 راهبردهای همچنین و کشور توسعه پنجم برنامه قانون

 مدیریت، توسعه معاونت توسط انسانی عمناب حوزه در دولت

 ابالغ اجرایی یهادستگاهبه اجرا جهت و تدوین تعریف،

 .شودمی

 و اهداف براساس موظفند اجرایی یهادستگاه -۲

 توسعه معاونت توسط شده ابالغ آموزش النک راهبردهای

 را خود دستگاه آموزش راهبردهای و اهداف مدیریت،

 عملیاتی آموزش، راهبری میتهک در تصویب از سپ و تدوین

 .نمایند

 آموزشی ریزیبرنامه و طراحی -ب
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 دو شامل کارمندان آموزشی ریزیبرنامه و طراحی مرحله

 :است زیر اصلی فعالیت

 اجرایی یهادستگاه :هاآموزش طراحی و نیازسنجی -1

 نیازهای آموزش، راهبردهای و اهداف براساس موظفند

 را مدیران و ارمندانک فردی و شغلی سازمانی، آموزشی

 پودمانهای وها دوره آنها نمودن مرتفع برای و شناسایی

 و نیازها مستمر طور به و نموده طراحی متناسب آموزشی

 .کنند روزآمد راها دوره

 ریزیبرنامه مرحله دومین :آموزش هایبرنامه تدوین -۲

 دستگاه آموزشی هایبرنامه تدوین و طراحی آموزشی،

 سه در باید اجرایی دستگاه آموزش عملیاتی برنامه. است

 در. گردد طراحی سالهکی و سالهپنج راهبردی، زمانی بازه

 کالن راهبردهای و اهداف باید آموزشی، هایبرنامه طراحی

 آموزش راهبردهای و اهداف دولت، کارمندان آموزش

 کارمندانای توسعه و آموزشی اینیازه و دستگاه کارمندان

 .گیرد قرار توجه مورد مدیران و

 کمیته تصویب از پس اجرایی دستگاه آموزش هایبرنامه -

 .شودمی ابالغ آموزش واحد به اجرا جهت آموزش راهبری

 هاآموزش اجرای -ج

 و آموزش شده تدوین هایبرنامه راهبری و مدیریت

 اجرای برای کافی منابع و تامکانا نمودن فراهم چگونگی

 صورت آموزش فرآیند از مرحله این در آموزشی هایهدور

 .گیردمی

 مسؤولیت اجرایی، دستگاه آموزش متولی سازمانی واحد

 راهبری کمیته نظارت تحت را آموزش هایبرنامه اجرایی

 .داشت خواهد عهده بر دستگاه آموزش

 آموزشی ارزشیابی و نظارت -د

 در کارکنان آموزش نظام فرآیند اجرای کیفیت بر نظارت -

 باشدمی مدیریت توسعه معاونت با اجرایی یهادستگاه

 اثربخشی و آزمون مدرسین، آموزشی، محتوای فرآیندها،)

 .(ها دوره

 فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایبرنامه ارزشیابی -

 بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از ارزشیابی

 دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایبرنامه اثربخشی

 .باشدمی اجرایی

 کارمندان آموزش فرآیند به مربوطی هادستورالعمل -

 تهیه مدیریت توسعه معاونت توسط( الذکرفوق فرآیندهای)

 .شد خواهد ابالغ و

 و کارمندانهای آموزش ساختار :چهارم بخش

 مدیران

 نوع از دولت کارمندان آموزشی هایهورد -5 ماده

 اجرا، زمان به عنایت با و بوده مدت کوتاههای آموزش

 :شوندمی بندیطبقه ذیل شرح به آنها محتوای و ماهیت

 خدمت بدو شغل تصدی و توجیهیهای آموزش •

 شغلیهای آموزش •

 آزمایشی استخدام کارمندان ویژههای آموزش -

 شغلی ارتقایهای آموزش -

 معین کار قرارداد تمدید ویژههای آموزش -

 (آموزشی بورس) کشور از خارج مدت کوتاههای آموزش -

 عمومی و فرهنگیهای آموزش •

 مدیرانهای آموزش •

 خدمت بدو شغل تصدی و توجیهیهای آموزش -1-۵

 -1 هدف دو با که گرددمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 وظایف و اهداف با داالستخدامجدی کارمندان ساختن آشنا

 مقررات و قوانین آنها، خدمت محل اجرایی دستگاه

 حقوق کشوری، خدمات مدیریت قانون کلیات استخدامی،

 جمهوری نظام اساسی قانون کار، محیط شغلی، و فردی

 شغلیهای توانایی ایجاد -۲ و اداری نظام و ایران اسالمی

 توسط شغل تصدی برای نیاز مورد( نگرش و مهارت دانش،)

 در( قراردادی و پیمانی رسمی،) جدیداالستخدام کارمندان
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 حکم صدور. گرددمی اجرا و طراحی خدمت به ورود بدو

 این طی به منوط جدیداالستخدام کارکنان کارگزینی

 .ستهاآموزش

 :هدف -

 و اداری نظام با کارمند سالم ارتباط گذاری پایه -1

 .کندمی آغاز آن در را خود کار فرد که است دستگاهی

 کارمندان در اولیه شغلی نگرش و مهارت دانش، ایجاد -۲

 .شغل تغییر یا خدمت به ورود بدو در شغل تصدی جهت

 نظام زمینه در عمومیهای آگاهی :دوره محتوای -

 اسالمی جمهوری اساسی قانون ایران، اسالمی جمهوری

 و هبردهارا اصول، و اداری نظام دولت، تشکیالت ایران،

 با آشنایی استخدامی، مقررات و قوانین آن، بر حاکم اهداف

 هایبرنامه با آشنایی کشوری، خدمات مدیریت قانون

 با آشنایی آن، بر حاکمی هاسیاست و اصول و توسعه

 قرار کارمندان که محیطی و حقوق ،هامسؤولیت وظایف،

 ابطرو و کارگزاری اخالق شود، کار به مشغول آن در است

 تخصصی نگرش و مهارت دانش، و کار محیط در انسانی

 .خدمت به ورود بدو در شغلی وظایف انجام برای نیاز مورد

 توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

 تصدیهای آموزش و توجیهی آموزش بخش در مدیریت

 .شغل احراز شرایط اساس بر شغل

 صدور از قبل تخدم به ورود بدو :دوره برگزاری زمان -

 کارگزینی حکم

 پیای رسمی، کارمندان کلیه برای :دوره در شرکت -

 صدور. است الزامی قراردادی کارمندان و جدیداالستخدام

 توجیهیهای آموزش طی از قبل افراد کارگزینی حکم

 .است ممنوع

 :دوره مجری -

 پژوهش و آموزش دفاتر دولتی، مدیریت آموزش مرکز -1

های آموزش برای اجرایی یهادستگاه و هااستانداری

 توجیهی

 صالحیت تأیید مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه -۲

 شغل تصدیهای آموزش برای شده

 غیرحضوری یا و حضوری :دوره اجرای روش -

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیهای سرفصل

 از( ۶۰)% نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، تمدیری ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 شغلیهای آموزش -۲-۵

 :شوندمی تقسیم دسته چهار به شغلیهای آموزش

 آزمایشی استخدام کارمندان ویژههای آموزش -1

 شغلی ارتقایهای آموزش -۲

 معین کار قرارداد تمدیدهای آموزش -۳

 کشور از خارج مدت کوتاههای آموزش -۴

 آزمایشی استخدام کارمندان ویژههای آموزش -1-۲-۵

 ایجاد منظور به که شودمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 طول در آزمایشی کارکنان شغلی نگرش و مهارت دانش،

ها آموزش این طی و گرددمی ارائه آزمایشی استخدام دوران

 قطعی، رسمی به آزمایشی ستخداما وضع تبدیل برای

 .است الزامی
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 و شغلی نگرش و مهارت دانش، توسعه و ایجاد :هدف -

 سازمانی وظایف وها مأموریت از کارمندان تحلیلی شناخت

 توسعه با رابطه در راهبردی گیری جهت منظور به شغلی و

 شغلی عملکرد

 شغل نیاز مورد مهارت و دانش :دوره محتوای -

 بر اجرایی یهادستگاه :دوره طراحی و ازسنجینی مسؤول -

 مشاغل و سازمانی تخصصی وظایف وها مأموریت اساس

 طراحی و نیازسنجی مسؤول آزمایشی استخدام کارمندان

 .هستندها دوره این

 آزمایشی خدمت دوره طول در :دوره برگزاری زمان -

 کارمندان

 حاکمیتی شاغلم در که کارکنانی برای :دوره در شرکت -

 آزمایشی، ساله سه دوره اتمام از قبل شوندمی استخدام

 .است الزامیها دوره این گذراندن

 مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه :دوره مجری -

 مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی

 مبنای بر غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیهای سرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .دباشمی مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 شغلی ارتقاءهای آموزش -۲-۲-۵

ی هاتوانایی که شودمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 رسمی، کارکنان نیاز مورد( نگرش و مهارت دانش،) شغلی

 وظایف صحیح انجام منظور به را معین کار قرارداد و پیمانی

 ارتقاء و نمایدمی فراهم شغلی مسیر طول در ارتقاء و شغل

 کار معین کار قرارداد و پیمانی قرارداد تمدید و آنها شغلی

 .ستهاآموزش این طی به منوط

 در شغلی نگرش و مهارت دانش، توسعه و دایجا :هدف -

 کردن روزآمد و اختصاصی و عمومی مشاغل متصدیان

 در آوری فن و علمی تغییرات به توجه با آنانهای توانایی

 کارمندان شغل مسیر طول

 نیاز مورد شغلی نگرش و مهارت دانش، :دوره محتوای -

 شغلی هایرتبه

 :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

 مشاغل وظایف شرح اساس بر مدیریت توسعه معاونت -1

 مشاغل شغلی هایرتبه از یک هرهای آموزش عمومی،

 توانندمی اجرایی یهادستگاه. نمایدمی طراحی را عمومی

 توسعه معاونت توسط شده طراحیهای آموزش بر عالوه

 خصوص در را خود اختصاصی آموزشی نیازهای مدیریت،

 راهبری کمیته تصویب از پس و طراحی مومیع مشاغل

 .نمایند اجرا توانمندسازی و آموزش

 وظایف شرح اساس بر موظفند اجرایی یهادستگاه -۲

 و طبقات از یک هرهای آموزش اختصاصی، مشاغل

 تصویب به و طراحی را اختصاصی مشاغل شغلی هایرتبه

 .برساند آموزش راهبری کمیته

 اساس بر مستخدم خدمت طول در :دوره ریبرگزا زمان -

 کارمندان شغلی هایرتبه در شغلی مسیر

 پیمانی و رسمی کارمندان کلیه شرکت :دوره در شرکت -

 .است الزامی شغلی رتبه اساس برها آموزش این در

 مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه :دوره مجری -

 مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی
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 مبنای بر غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیهای سرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 معین کار قرارداد تمدیدهای آموزش -۳-۲-۵

 منظور به که شودمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 برای نیاز مورد( نگرش و مهارت دانش،) شغلیهای توانایی

 تمدید. گرددمی اجرا و طراحی معین کار قرارداد کارمندان

 .ستهاآموزش این طی به منوط کارکنان اینگونه قرارداد

 کارمندان در شغلی نگرش و مهارت انش،د ایجاد :هدف -

 .معین کار قرارداد

 نیاز مورد تخصصی نگرش و مهارت دانش، :دوره محتوای -

 شغلی وظایف انجام

 بر اجرایی یهادستگاه :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

 نیاز مورد توانمندسازی و مشاغل وظایف شرح اساس

 معین کار قرارداد کارمندان

 کارمندان خدمت حین :دوره برگزاری زمان -

 معین کار قرارداد کارمندان کلیه شرکت :دوره در شرکت -

 .است الزامیها آموزش این در

 مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه :دوره مجری -

 مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی

 مبنای بر غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای روش -

 دوره آموزشی اهداف و تماهی

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیهای سرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت هتوسع معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 کشور از خارج مدت کوتاههای آموزش -۴-۲-۵

 به مربوط اطالعات دیگر و جینیازسن نحوه هدف، تعریف،

 دستورالعمل اساس بر کشور خارج مدت کوتاههای آموزش

 خدمات مدیریت قانون نهم فصل اجرایی نامهآیین ۶ ماده

 .بود خواهد کشوری

 عمومی و فرهنگیهای آموزش -۳-۵

 تقسیم زیر دسته سه به عمومی و فرهنگیهای آموزش

 :شودمی

 اجتماعی و فرهنگی •

 اداریهای توانمندی •

 اطالعات فنآوری عمومی •

 اجتماعی و فرهنگیهای آموزش -1-۳-۵

 رشد منظور به که گرددمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 بهینه و سازمانی پذیری فرهنگ معنوی، اخالقی، فضایل

 ارائه اداری نظام در مدیران و کارمندان انسانی روابط سازی

 .گرددمی
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 فرهنگ یهازمینه در کارمندان به دادن آگاهی :هدف -

 فرهنگ اخالقی، فضایل رشد منظور به سازمانی و اسالمی

 .کشور اداری نظام در انسانی روابط بهبود و سازمانی روابط و

 متناسب اجتماعی و فرهنگی هایهحوز در :دوره محتوای -

 اجرایی یهادستگاه کلیه در کارکنان نیاز با

 توسعه معاونت :دوره طراحی و یازسنجین مسؤول -

 ربط ذی تخصصی مراجع مشارکت و همکاری با مدیریت

 اساس بر کارمندان خدمت طول در :دوره برگزاری زمان -

 اجرایی دستگاه آموزش برنامه

 توسط دوره بودن اختیاری یا الزامی :دوره در شرکت -

 .گرددمی تعیین مدیریت توسعه معاونت

 مدیریت آموزش مرکز اجرایی، یهادستگاه :دوره مجری -

 و مراکز و هااستانداری پژوهش و آموزش دفاتر دولت،

 مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات

 مبنای بر غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای روش -

 دوره آموزشی اهداف و ماهیت

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشی هایسرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی ،فراگیر از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 اداریهای توانمندیهای آموزش -۲-۳-۵

 منظور به که گرددمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 تمأموری با مرتبط عمومی نگرش و مهارت دانش، افزایش

های توانمندی یا و اجرایی دستگاه و دولت عمومی وظایف و

 .گرددمی اجرا و طراحی فردی

 در دولت کارمندان اداریهای توانمندی افزایش :هدف -

 و فردی نیازهای و دولت عمومی وظایف و مأموریت حوزه

 محیطی

 نیازسنجی اساس برها آموزش این محتوای :دوره محتوای -

 فردی نیازهای دولت، عمومی وظایف و مأموریت سطح در

 .گرددمی طراحی محیطی و

 توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسؤول -

 ربط ذی مراجع مشارکت و همکاری با مدیریت

 بر کارمندان خدمت دوران طول در :دوره برگزاری زمان

 اجرایی یهادستگاه آموزش برنامه اساس

 توسط دوره بودن اختیاری یا الزامی :دوره در شرکت

 .گرددمی تعیین مدیریت توسعه معاونت

 مدیریت آموزش مرکز اجرایی، یهادستگاه :دوره مجری -

 و مراکز و هااستانداری پژوهش و آموزش دفاتر دولت،

 مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی مؤسسات

 مبنای بر غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای روش -

 دوره آموزشی اهداف و اهیتم

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیهای سرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت وسعهت معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 اطالعات فنآوری عمومیهای آموزش -۳-۳-۵
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های توانمندی که گرددمی اطالق هاییآموزش به :تعریف -

 ارتقا عمومی سطح در اطالعات فنآوری حوزه در را کارکنان

 .دهدمی

 فنآوری عمومیهای مهارت و دانش ارتقاء و ایجاد :هدف -

 و الکترونیک دولت تحقق راستای در ارتباطات و اطالعات

 نظام به مربوط افزارهای نرم و رایانه مدیریت و مؤثر استفاده

 داریا

 و اطالعات فنآوری عمومیهای مهارت :دوره محتوای -

 الکترونیک دولت و ارتباطات

 توسعه معاونت :دوره طراحی و نیازسنجی مسئول -

 مدیریت

 خدمت طول در و خدمت بدو :دوره برگزاری زمان -

 آموزش نوع حسب کارمندان

 رسمی، از اعم دولت کارمندان کلیه برای :دوره در شرکت -

 .است الزامی آموزش این طی معین کار قرارداد و پیمانی

 مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه :دوره مجری -

 مدیریت توسعه معاونت نیاز مورد آموزشی

 اساس بر غیرحضوری و حضوری :دوره اجرای روش -

 آن آموزشی اهداف و دوره ماهیت

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیی هاسرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .آیدمی عمل به دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت توسعه معاونت با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی ر،فراگی از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 مدیرانهای آموزش -۴-۵

 راستای در که گرددمی اطالقهایی آموزش به :تعریف -

 نگرش بهبود یهازمینه در مدیران ایحرفه و معنوی تعالی

 فنی و ادراکی انسانی،های مهارت توسعه و افزایی بصیرت و

 و طراحی «مدیران آموزش برنامه و سامانه» چارچوب در

 آموزش برنامه اساس برها آموزش این طی. گرددمی اجرا

 ایحرفه مدیریت مدت تمدید و ارتقا انتصاب، برای مدیران

 .است الزامی

 :هدف -

 و انسانی فنی،های ارتمه توسعه و تعالی و ارتقا -الف

 با آنانهای توانایی ساختن متناسب و مدیران ادراکی

 ،ریزیبرنامه یهازمینه در فنآوری و دانش پیشرفت

های نقش و ارزشیابی و هدایت سازماندهی،نظارت،

 .مدیریتی

 پذیرش برای کارمندان و ایحرفه مدیران ساختن آماده -ب

 .جدیدی هامسؤولیت

 :شوندمی بندیطبقه زیر بخش دو به مدیرانی هاآموزش

 مدیران معنوی تعالی -الف

 مدیران ایحرفه تعالی -ب

 و دانش اسالمی، معارف و دانش :آموزشی محتوای -

 اختصاصی مهارت و دانش و مدیران عمومیهای مهارت

 مدیران

 مدیریت آموزش مرکز :دوره طراحی و نیازسنجی مسئول -

 مدیریت توسعه ونتمعا تأیید با دولتی

های آموزش توانندمی اجرایی یهادستگاه -تبصره

 پس و طراحی را خود مدیران نیاز مورد مدیریت اختصاصی

 اجرا توانمندسازی و آموزش راهبری کمیته در تصویب از

 در دولتی مدیریت آموزش مرکز نماینده حضور. نمایند

 مدیران اختصاصیهای آموزش تأیید و بررسی جلسات

 .است الزامی
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 آموزش سامانه و برنامه اساس بر :دوره برگزاری زمان -

 مدیران

 جهت مدیران و کارکنان کلیه برای :دوره در شرکت -

 .است الزامی مدیریتیی هاپست در ارتقا و انتصاب

 برای مدیران آموزشی هایهدور مجری :دوره مجری -

( کشوری خدمات تمدیری قانون ۷1 ماده موضوع) مقامات

 ،ایحرفه مدیران برای و دولتی مدیریت آموزش مرکز صرفاً

 پژوهش و آموزش دفاتر دولتی، مدیریت آموزش مرکز

 مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه ،هااستانداری

 .باشدمی مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد آموزشی

 ماهیت ساسا بر غیرحضوری و حضوری :دوره اجرای روش

 آموزشی اهداف و دوره

 اساس بر دوره ساعت مدت :دوره ساعت مدت -

 .شد خواهد تعیین طراحی زمان در آموزشیهای سرفصل

 از( %۶۰) نمره نصاب حد کسب :دوره در موفقیت مالک -

 .شودمی برگزار دوره پایان در که آزمونی

 :دوره ارزشیابی و نظارت -

 .باشدمی مدیریت توسعه تمعاون با دوره کیفیت بر نظارت

 ارزشیابی فراگیر، از ارزشیابی) آموزشی هایهدور ارزشیابی

 اثربخشی بررسی اجرایی، مدیریت ارزشیابی مدرسین، از

 .باشدمی اجرایی دستگاه عهده بر( غیره و آموزشی هایهدور

 شغلی مهارت :پنجم بخش

 شغلیهای مهارت فندموظ اجرایی یهادستگاه -6 ماده

 استاندارد و احصا را خود اختصاصی مشاغل نیاز مورد

 آن اساس بر را کارمندان و نموده تدوین را مشاغل مهارتی

 از یک هر احراز صورت در. دهند قرار سنجش مورد

 شناسنامه در مهارت آن عنوان کارمند، توسطها مهارت

 مهارتی دارداستان. گرددمی ثبت کارمند مهارتی و آموزشی

 تدوین مدیریت توسعه معاونت توسط عمومی مشاغل

 .شد خواهد

 ارتقاء در کارمندان توسط شده کسبهای مهارت -7 ماده

 شاغل حق امتیازات و دوم نوع نامهگواهی اخذ آنان، شغلی

 سنجش و احصا نحوه دستورالعمل. شودمی محاسبه

 نحوه و شآموز ساعات با آن سازیمعادل شغلی،های مهارت

 ابالغ و تدوین مدیریت توسعه معاونت توسط آن محاسبه

 .گرددمی

 آموزشیی هافعالیت سپاری برون :ششم بخش

 انجام برای توانندمی اجرایی یهادستگاه -8 ماده

 قبیل از خود کارمندان توانمندسازی و آموزشیی هافعالیت

 از استفاده رب عالوه ارزشیابی، و اجرا و طراحی نیازسنجی،

 عمل زیرهای روش به دستگاهی درون آموزشیهای ظرفیت

 :نمایند

 عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه با قرارداد انعقاد -الف

 دفاتر دولتی، مدیریت آموزش مرکز غیردولتی، و دولتی

 مراکز سایر و کشور سراسری هااستانداری پژوهش و آموزش

 فنی صالحیت که تیغیردول و دولتی آموزشی مؤسسات و

 .رسدمی مدیریت توسعه معاونت تأیید به آنان تخصصی و

 شورای مجوز با که پژوهشی مؤسسات با قرارداد انعقاد -ب

 امور انجام برای نمایندمی فعالیت عالی آموزش گسترش

 و آموزش هایبرنامه ارزشیابی و طراحی نیازسنجی،

 مدیران و کارکنان توانمندسازی

 ساز و امتیازات آموزشی، هاینامهگواهی :مهفت بخش

 هاآموزش انگیزشی کارهای و

 زیر دسته دو به آموزشی هاینامهگواهی -9 ماده

 :شوندمی بندیطبقه

 هر پایان در کههایی نامهگواهی :اول نوع هاینامهگواهی -1

 تشرک به مدت کوتاه آموزشیهای پودمان یاها دوره از یک

 .گرددمی اعطا کنندگان

 دارندگان کههایی نامهگواهی :دوم نوع هاینامهگواهی -۲

 دارندگان نظیر آن استخدامی مزایای از توانندمی آن
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 دکترا و لیسانس فوق لیسانس، دیپلم، فوق تحصیلی مدارک

 کلیه رعایت چارچوب در مربوطه مشاغل احراز شرایط در

 و کارمندان. گردند برخوردار همربوط مقررات و قوانین

 نوع هاینامهگواهی از سطح دو حداکثر توانندمی مدیران

 معادل تحصیلی مدرک دارندگان. نمایند دریافت را دوم

 دوم نوع هاینامهگواهی از سطح یک اخذ به مجاز حداکثر

 .باشندمی

 است مدارکی از دسته آن معادل، مدرک از منظور -تبصره

 اداری امور سازمان سوی از صادره مجوزهای استناد به که

 وقت ریزیبرنامه و مدیریت سازمان یا و کشور استخدامی و

 هایهدور. است دانشگاهی معادل مدارک و شده اجرا

 .باشدنمی عمل مالک شده ارزشیابی

 :از عبارتند دوم نوع هاینامهگواهی

 مهارتی نامهگواهی -

 تخصصی نامهیگواه -

 یک سطح پژوهشی-تخصصی نامهگواهی-

 دو سطح پژوهشی-تخصصی نامهگواهی -

 دوم نوع هاینامهگواهی اخذ کار و ساز -10 ماده

 :مهارتی نامهگواهی

 :مهارتی نامهگواهی اخذ برای الزم شرایط

 متوسطه دیپلم تحصیلی مدرک بودن دارا -1

 :زیر شرایط اب مصوب آموزش ساعت 1۲۰۰ طی -۲

 .باشد شغلیهای آموزش زمینه درها آموزش ۳/۲ حداقل -

 .شود طی سال ۶ در حداقل آموزش ساعت 1۲۰۰ -

 سال یک طول در آموزش ساعت ۲۰۰ حداکثر احتساب -

 و کتب ترجمه تألیف، ابتکارات، جدید، پیشنهادات -تبصره

 افزایش موجب که تجربیاتی مستندسازی و مقاالت

 گردد،می سازمانی و فردی عملکرد بهبود و کار وریبهره

 معاد تا تواندمی حداکث آموزش راهبری کمیته تأیید از پس

 ساعات. شود گرفته نظر در فرد برای آموزش ساعت ۲۰۰

 شده تعیین ساعات میزان از شده سازیمعادل آموزشی

 .گرددمی کسر( ساعت 1۲۰۰)

 :تخصصی نامهگواهی

 :تخصصی نامهگواهی اخذ برای الزم شرایط

 نامهگواهی یا دیپلم فوق تحصیلی مدرک بودن دارا -1

 مهارتی

 شرایط با مصوب مدت کوتاه آموزش ساعت 1۰۰۰ طی -۲

 :زیر

 .باشد شغلیهای آموزش زمینه درها آموزش ۴/۳ حداقل -

 .شود طی سال ۵ در حداقل آموزش ساعت 1۰۰۰ -

 سال یک طول رد آموزش ساعت ۲۰۰ حداکثر احتساب -

 و کتب ترجمه تألیف، ابتکارات، جدید، پیشنهادات -تبصره

 افزایش موجب که تجربیاتی مستندسازی و مقاالت

 گردد،می سازمانی و فردی عملکرد بهبود و کار وریبهره

 تا تواندمی حداکث آموزش راهبری کمیته تأیید از پس

. شود گرفته نظر در فرد برای آموزش ساعت ۲۰۰ معادل

 تعیین ساعات میزان از شده سازیمعادل آموزشی ساعات

 .گرددمی کسر( ساعت 1۰۰۰) شده

 :یک سطح پژوهشی -تخصصی نامهگواهی

 :پژوهشی -تخصصی نامهگواهی اخذ برای الزم شرایط

 نامهگواهی یا لیسانس تحصیلی مدرک بودن دارا -1

 تخصصی

 شرایط با مصوب مدت کوتاه آموزش ساعت 8۰۰ طی -۲

 :زیر

های آموزش زمینه درها آموزش ۴/۳ حداقل •

 .باشد مدیران آموزش یا شغلی

 .شود طی سال ۵ در حداقل آموزش ساعت 8۰۰ •
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 طول در آموزش ساعت 1۶۰ حداکثر احتساب •

 سال یک

 امتیاز %۶۰ نصاب حد کسب و جامع آزمون در شرکت -۳

 آزمون

 تصدی مورد شغل زمینه در تحقیقی طرح یک تهیه -۴

 پژوهشی-تخصصی نامهگواهی اخذ ویژه

 و کتب ترجمه تألیف، ابتکارات، جدید، پیشنهادات -تبصره

 افزایش موجب که تجربیاتی مستندسازی و مقاالت

 گردد،می سازمانی و فردی عملکرد بهبود و کار وریبهره

 تا تواندمی حداکث آموزش راهبری کمیته تأیید از پس

. شود گرفته نظر در فرد برای آموزش ساعت ۲۰۰ معادل

 تعیین ساعات میزان از شده سازیمعادل آموزشی ساعات

 .گرددمی کسر( ساعت 8۰۰) شده

 :دو سطح پژوهشی تخصصی نامهگواهی

 سطح پژوهشی-تخصصی نامهگواهی اخذ برای الزم شرایط

 :دو

 نامهگواهی یا لیسانس فوق تحصیلی مدرک بودن دارا -1

 یک طحس پژوهشی-تخصصی

 شرایط با مصوب مدت کوتاه آموزش ساعت ۶۰۰ طی -۲

 :زیر

های آموزش زمینه درها آموزش ۴/۳ حداقل •

 .باشد مدیران آموزش یا شغلی

 .شود طی سال ۵ در حداقل آموزش ساعت ۶۰۰ •

 طول در آموزش ساعت 1۲۰ حداکثر احتساب •

 سال یک

 امتیاز %۶۰ نصاب حد کسب و جامع آزمون در شرکت -۳

 آزمون

 تصدی مورد شغل زمینه در تحقیقی طرح یک تهیه -۴

 توسط آن تأیید و پژوهشی-تخصصی نامهگواهی اخذ ویژه

 دفاعیه جلسه برگزاری طی علمی کمیته

 پیشنهاد، :شامل برجسته خدمت دو حداقل داشتن -۵

 مستندسازی و مقاله و کتاب ترجمه یا تألیف ابتکار،

 عملکرد بهبود و کار وریبهره افزایش موجب که تجربیات

 .گردد سازمانی و فردی

 دریافت برای ۵ تا 1 بندهای بر عالوه زیر شرایط داشتن -۶

 :است الزامی دو سطح پژوهشی تخصصی نامهگواهی

 یا لیسانس فوق مقطع در باال به 1۶ معدل از برخورداری -

 نامهگواهی جامع آزمون امتیاز %8۰ حداقل کسب

 یک سطح پژوهشی -تخصصی

 ۵ عملکرد ارزشیابی در باال به 8۵ امتیاز از برخورداری -

 نامهگواهی صدور به منتهی سال

 صرفا نامهگواهی هر در شده ذکر آموزشی ساعات -1 تبصره

 نیازمند بعدی سطوح و گردیده محاسبه سطح همان برای

 .باشدمی جدیدهای آموزش

 دوم نوع هاینامهگواهی صدور و نهایی تأیید -۲ تبصره

 .گیردمی صورت مدیریت توسعه معاونت توسط

 تخصصی سطوح هاینامهگواهی صدور ظرفیت -۳ تبصره

 معاونت توسط ساالنه دستگاه هر برای دو و یک پژوهشی

 .گرددمی تعیین مدیریت توسعه

 باشند برخوردار ذیل شرایط از کههایی آموزش -11 ماده

 و شودمی محسوب نکارمندا آموزش نظام چارچوب در

 در کننده شرکت پیمانی و رسمی مدیران و کارمندان

های نظام در آن کاربردهای از توانندمی هایآموزش اینگونه

 کشوری خدمات مدیریت قانون طبق انسانی منابع مختلف

 .شوند مندبهره

 نظام این ۵ ماده اساس بر بایستی آموزشی هایهدور -1

 .باشند شده تصویب شده تعیین اجعمر توسط و طراحی

 دستگاه ساالنه آموزش برنامه در آموزشی هایهدور -۲

 آموزش راهبری کمیته تصویب به و بینیپیش اجرایی

 .باشد رسیده
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 مدیران و کارکنان آموزشی شناسه در آموزشی هایهدور -۳

 .باشد شده درج

 دوره ارزشیابی سیستم از را الزم امتیازات کارکنان، -۴

 .باشند کرده کسب

 شرایط اساس بر موظفند اجرایی یهادستگاه -12 ماده

 و کارمندانهای آموزش احتساب نحوه جدول و 11 ماده

 آموزشی هایهدور ،(یک شماره جدول) دولت مدیران

 شرایط، احراز تأیید از پس و بررسی را مدیران و کارکنان

 کههایی مربع در همزمان طور به ازاتامتی اعطای به نسبت

 موارد گرفتن نظر در با است، شده مشخص ضربدر عالمت با

 :نمایند اقدام زیر

 ملی المللی، بینهای گردهمایی و سمینارها ،هاهمایش -

 تشریح و تبیین منظور به خاص موارد در که استانی یا و

 هایهیافت ارائه یا. ..و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، مسایل

 وها ارگان سوی از علمی مختلف هایهحوز در پژوهشی

 امتیازات احتساب برای گرددمی برگزار کشوری هاسازمان

 برای کارمندان اعزام است بدیهی. گرددنمی محاسبه

 با علمی مجامع گونه این دانشی تولیدات از یمندبهره

 .است بالمانع مربوطه مقررات رعایت

 فنآوری عمومیهای آموزش هایهدور ساعات میزان -

 برای اطالعات فنآوری رسته شاغلین برای اطالعات

 .نیست محاسبه قابل امتیازات از برخورداری

 در که اجرایی یهادستگاه پیمانی و رسمی کارکنان -

 حل شوراهای و هیأت تعاونی،ی هاشرکت چون اموری

 برای و دارند عضویت. ..و ورزشیای هفدراسیون اختالف،

. نمایندمی طی را آموزشی هایهدور محوله وظایف انجام

 مترتب امتیازات از برخورداری برای آموزشی هایهدور این

 .گیرد قرار عمل مالک تواندنمی نظام بر

 آموزشی هایهدور صرفاً  شغلی، رشته تغییر صورت در -

های آموزش و مدیرانهای آموزش مومی،ع و فرهنگی

 قابل آموزشی راهبردی کمیته تشخیص به مرتبط شغلی

 .است محاسبه

 دولت مدیران و کارمندانهای آموزش احتساب نحوه :یک شماره جدول

 

 



 آموزش ارزشیابی و اطالعات مدیریت :هشتم بخش

 دولت کارمندان

 از یک هر رایب موظفند اجرایی یهادستگاه -13 ماده

 آموزشی شناسنامه( رسمی و پیمانی) مدیران و کارکنان

 اساس بر) کارمندان آموزشی شناسنامه کاربرگ طبق

 طور به را آنها آموزشی اطالعات و نموده تهیه ،(دستورالعمل

 در مندرج اطالعات. نمایند روز به و بازنگری مورد مستمر

 ستگاهد آموزش واحد تأیید از پس آموزشی شناسنامه

های نظام در آموزش کاربردهای محاسبه مبنای اجرایی،

 ارزشیابی شغلی، ارتقا دستمزد، و حقوق) انسانی منابع

 .بود خواهد( ...و عملکرد

 وها داده تمامی موظفند اجرایی یهادستگاه -14 ماده

 تحتای رایانه سامانه یک قالب در را آموزش اطالعات

 پردازش، ذخیره، «کارمندان آموزش مدیریت» عنوان

 طراحیای گونه به باید سامانه این. نمایند روز به و نگهداری

 زمینه در دستگاههای ریزیبرنامه مبنای که یابد استقرار و

 محورهای بردارنده در حداقل و باشد کارمندان آموزش

 :باشد زیر اطالعاتی

 مدیران و کارکنان آموزش شناسنامه -1

 اجرایی دستگاهی هاتپس و مشاغل -۲

 دستگاه انسانی منابع کامل اطالعات -۳

 مدیریتی، عمومی، شغلی، تفکیک به آموزشی هایهدور -۴

 مشاغل با آن ارتباط و. ..و سازمانی

 تقویم) ساالنه و ساله پنج راهبردی، آموزشی هایبرنامه -۵

 (آموزشی

 دستگاه آموزشی بودجه -۶

 ارزیابی منظور به مدیریت هتوسع معاونت -15 ماده

 از مستمر گزارشات اجرایی، یهادستگاه آموزشی عملکرد

هایی شاخص اساس بر را اجرایی دستگاه آموزش عملکرد

 مدیریت سامانه طریق از نمایدمی تدوین سال هر که

 و آماری گزارشات و اخذ دولت، کارمندان آموزش اطالعات

 .نمود خواهد ارائه مقتضی نحو به را نیاز مورد تحلیلی

 و مطالعات انجام از پس مدیریت توسعه معاونت -16 ماده

 یهادستگاه تجربی و کارشناسی هایهدیدگا و نظرات اخذ

 مدیران آموزش شبکه طراحی و بازنگری به نسبت اجرایی،

 افزایش و افزایی هم ساماندهی، هدف با دولت کارمندان و

 .نمود خواهد اقدام اداری نظام در وزشآم وریبهره

 

 اجرایی یهادستگاه مدیران و کارمندان آموزش نظام اصالحیه

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 14/11/1392 مورخ 18819/92/200 شماره بخشنامه)

 اجرایی یهادستگاه تمام به بخشنامه

 ۳۰/1/1۳۹۰ مورخ 18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه پیرو

 یهادستگاه مدیران و کارمندان آموزش نظام موضوع)

 مورخ ۳11۴۶/۹۰/۲۰۰ شماره بخشنامه و( اجرایی

 و احتساب نحوه دستورالعمل موضوع) ۰۴/1۲/1۳۹۰

 بررسی نحوه و دولت کارمندانهای آموزش تطبیق

 رهایبست کردن فراهم منظور به و( دوم نوع هاینامهگواهی

 اداری، نظام کلیی هاسیاست( ۵) بند تحقق برای الزم

 رشد زمینه ایجاد» بر مبنی رهبری معظم مقام ابالغی

 و دانش سطح ارتقای و بهسازی و انسانی منابع معنوی

 کیفیت ارتقای برای همچنین ،«آنانهای مهارت و تخصص

 بخشنامه انسانی، منابع بهسازی و آموزش هایبرنامه

 نظام تکمیلی موارد و اصالحات عملیاتی، هایراهبرد

 نظام اصالحیه» عنوان تحت مدیران و کارمندان آموزش

 شرح به «اجرایی یهادستگاه مدیران و کارمندان آموزش

 .شودمی ابالغ اجرا برای ذیل موارد

 یهادستگاه مدیران و کارمندان آموزش نظام اصالحیه -1

 اجرایی



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳۲1

 
 در آموزش فرآیند کیفیت ارزیابی ردهایاستاندا -۲

 (1 شماره پیوست) اجرایی یهادستگاه

 ساالنه آموزشی هایبرنامه تصویب و تهیه دستورالعمل -۳

 (۲ شماره پیوست) اجرایی یهادستگاه

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش دستورالعمل -۴

 (۳ ارهشم پیوست) اجرایی یهادستگاه

 معاونت جانشین -آزاد عسکری محمود

 مدیران و کارمندان آموزش نظام هاصالحی

 اجرایی یهادستگاه

 اختصارات و تعاریف -1 ماده

( ۵) ماده موضوع اجرایی یهادستگاهبه :اجرایی دستگاه -

 ماده مستثنیات رعایت با کشوری خدمات مدیریت قانون

 .شودمی اطالق( 11۷)

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت :معاونت -

 .شودمی نامیده معاونت اختصار به که جمهوررییس

 و مدیریتیی هاپست عناوین تمامی :ایحرفه مدیران -

 مدیریتهای سمت استثنای به اجرایی، دستگاه سرپرستی

 کشوری خدمات مدیریت قانون( ۷1) ماده موضوع سیاسی

 .شوندمی تلقی ایحرفه رانمدی آنان، همتراز و

 مدیریت قانون( ۷1) ماده موضوع مقامات :سیاسی مدیران -

 محسوب سیاسی مدیران آنها همتراز و کشوری خدمات

 .شوندمی

 و آموزش راهبری کمیته منظور :آموزش راهبری کمیته -

 نظام ۳-۲ بند موضوع اجرایی یهادستگاه توانمندسازی

 .است لتدو کارمندان آموزش

 شماره بخشنامه در مندرج مشاغل منظور :عمومی مشاغل -

 .است ۴/11/1۳۹1 مورخ ۴1۹۳۵/۹1/۲۲۰

 .است دولتی مدیریت آموزش مرکز منظور :آموزش مرکز -

 کارمندان آموزش فرآیند کردن استاندارد -2 ماده

 اجرایی یهادستگاه

 یندفرآ استانداردسازی طریق از کیفیت بهبود منظور به

 نیازسنجی، گذاری، مشی خط) اجرایی یهادستگاه آموزش

( آموزشی نظارت و ارزشیابی اجرا، ،ریزیبرنامه طراحی،

 یهادستگاه کارمندان، آموزش نظام ۳-1 بند موضوع

 پیوست) ابالغیهای استاندارد براساس موظفند اجرایی

 مورد راکزم توسط شده طراحی استانداردهای یا( 1 شماره

 و مستندسازی بازنگری، را آموزش فرآیند معاونت، تأیید

 در اجرایی یهادستگاه در آموزش فرآیند. نمایند استاندارد

 مورد معاونت توسط الذکرفوقهای استاندارد چارچوب

 .گیردمی قرار ممیزی و بررسی

 و عمومی مشاغلهای آموزش استانداردسازی -3 ماده

 اختصاصی

 نظام ۲/۲/۵ بند مطابق اجرایی یهادستگاه تمام -1/۳

 ارتقایهای آموزش موضوع) دولت کارمندان آموزش

 اختصاصی مشاغل آموزشیهای استاندارد موظفند ،(شغلی

 در و طراحی مشاغل نیاز مورد شایستگی مبنای بر را خود

 کارمندان که کنند بندیطبقهای گونه به شغلی هایرتبه

 شرایط سایر کسب با رتبه هرهای آموزش طی از پس

 و طبقات در کارمندان ارتقای نحوه ضوابط در شده تعریف

 ۵۵۵88/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع) شغلی هایرتبه

. یابند ارتقا باالتر هایرتبه به ،(۲۷/1۰/1۳8۹ مورخ

 برای رتبه هر در شده تعیین آموزشی هایهدور گذراندن

 طیهای آموزش. است الزامی باالتر، شغلی هایرتبه به رتقاا

 بر آنها آموزشی شناسنامه در کارکنان نیاز مورد و شده

 .گرددمی درج مکتسبه رتبه و شغل نوع اساس

 استناد به دولت کارمندان توانمندسازی منظور به -۲/۳

 که صورتی در کشوری، خدمات مدیریت قانون( ۶۲) ماده

 بند موضوع) شغل شده تعریفهای شایستگی کارمندان

 مرکز توسطها شایستگی این و نمایند کسب را( 1/۳

ها تشکل مراکز،) معاونت تأیید مورد مراکز دیگر و آموزش



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۲۲

 اجرایی یهادستگاه گردد، احراز( ایحرفه و علمی مجامع و

 ستانداردا هایهدور با را شده احرازهای شایستگی توانندمی

 آموزش راهبری کمیته تأیید از پس و داده تطبیق شغل آن

 .نمایند ثبت فرد آموزشی شناسنامه در

 مرکز همکاری با عمومی مشاغل آموزشی استاندارد -۳/۳

 مورد تخصصی مراکز دیگر و اجرایی یهادستگاه و آموزش

 ابالغ و تدوین طراحی، معاونت توسط معاونت، تأیید

 .شودمی

 مشاغل آموزشی استانداردهای الکترونیکی سامانه" -۴/۳

 ایجاد اجرایی یهادستگاه همکاری با معاونت توسط "دولت

 از اختصاصی و عمومی مشاغل آموزشی استانداردهای و

 بروز و ثبت آن در اجرایی یهادستگاه و معاونت سوی

 .گرددمی رسانی

 یهادستگاه اداری ولتح هایکمیسیون و شوراها -۵/۳

 ارتقا برای کارکنان آموزشی هایهدور احتساب در اجرایی

 را آموزش راهبری کمیته تأییدیه باید شغلی، هایرتبه در

 :نمایند اخذ ذیل موارد رعایت با

 احتساب برای مدیران و شغلی آموزشی هایهدور صرفاً( الف

 .است عمل مالک شغلی هایرتبه در ارتقا در

 شغل آموزشی استاندارد در باید آموزشی هایهدور( ب

 شده تعریف کارمند آموزشی شناسنامه در و بینیپیش

 .باشند

 تاریخ و شماره باید شده ارائه آموزشی هاینامهگواهی( ج

( دوره مجوز عنوان به) آموزش راهبری کمیته تصویب

 .باشد داشته

 کارشناسان تربیت هایبرنامه اجرای و حیطرا -4 ماده

 ظرفیت توسعه منظور به موظفند اجرایی یهادستگاه -1/۴

 کاربردی و شغلیهای شایستگی بهبود و کارشناسی

( 1/۵) بند اساس بر خود، اختصاصی مشاغل کارشناسان

 شغل تصدیهای آموزش موضوع) کارمندان آموزش نظام

 تربیت هایبرنامه تدوین و راحیط به نسبت ،(خدمت بدو

 تصویب از پس و نموده اقدام اختصاصی مشاغل کارشناسان

 بدو کارمندان برای آموزش راهبری کمیته درها برنامه

 را آن( شغل تغییر صورت در) شغل تصدی بدو و استخدام

 حداکثر بایستی کارشناسان تربیت هایبرنامه. نمایند اجرا

 اول ماه شش تا و افراد خدمت به ورود اول سال پایان تا

 .شود اجرا جدید شغل تصدی

 شامل باید مشاغل کارشناسان تربیت هایبرنامه -۲/۴

 هایهدور ها،شایستگی هدف، عنوان، :مانند مواردی

 محتوا ارائه روش مخاطبین، یادگیری،های فرصت آموزشی،

 دوره پایان امهنگواهی ارائه. باشد شایستگی سنجش نحوه و

 باالتر شغلی هایرتبه به ارتقا برای یادگیری برنامه یا و

 .است الزامی کارکنان

 توسط عمومی مشاغل کارشناسان تربیت هایبرنامه -۳/۴

 آموزش، مرکز و اجرایی یهادستگاه همکاری با معاونت

 .شودمی ابالغ و طراحی

 عمومی مشاغل کارشناسان تربیت هایبرنامه اجرای -۴/۴

 و مراکز و آموزش مرکز اجرایی، یهادستگاه عهده بر

 .است معاونت تأیید مورد مؤسسات

 در عمومی مشاغل کارشناسان تربیت برنامه اجرای :تبصره

 مرکز عهده بر صرفاً( ۲/1۳بند فهرست) اداری حیطه

 .است آموزش

 عهده بر اصیاختص مشاغل تربیت هایبرنامه اجرای -۵/۴

 معاونت تأیید مورد مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه

 .است

 اطالعات بانک تشکیل و مدرسان تربیت -5 ماده

 مورخ 18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه( ۴) بند اجرای در -1/۵

 ،دولت( کارمندان آموزش نظام موضوع) ۳۰/1/1۳۹۰

 تأیید موزشیآ مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه

 ارائه برای موظفند معاونت توسط شده صالحیت

 نامهگواهی که مدرسانی از دولت کارکنانهای آموزش

 تربیت برنامه. نمایند استفاده دارند تدریس صالحیت
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 صالحیت سنجش نحوه و عمومی شرایط ،(TOT)مدرس

 تأیید از پس و طراحی آموزش مرکز توسط آنها تدریس

 .شودمی ابالغ اجرایی یهااهدستگبه معاونت

 مشاغل مدرسان تخصصی صالحیت و شرایط تأیید -۲/۵

 مشاغل مدرسان و اجرایی، دستگاه عهده بر اختصاصی

 اجرایی یهادستگاه. است آموزش مرکز عهده بر عمومی

 شغلی هایهدور در تدریس شرایط واجد افراد موظفند

 کمیته تایید از پس و یشناسای را اختصاصی مشاغل

 مرکز به مدرس تربیت هایهدور طی برای آموزش، راهبری

 .کنند معرفی آموزش

 و استانی ملی، ظرفیت از استفاده با آموزش مرکز -۳/۵

 آموزشی هایهدور معاونت، تأیید مورد مؤسسات و مراکز

 و کندمی اجرا و ریزیبرنامه را (TOT)مدرس تربیت

 مدرسان اطالعات بانک در را شده تأیید مدرسان خصاتمش

 تأیید مؤسسات و مراکز اجرایی، یهادستگاه استفاده برای

 .کندمی ذخیره شده، صالحیت

 تحصیلی مدرک یا و مفید تدریس سوابق که افرادی :تبصره

 که کسانی همچنین و دارند مربیگری و آموزش با مرتبط

 و داخلی معتبر مراجع از (TOT)سمدر تربیت نامهگواهی

 برنامه در شرکت از آموزش، مرکز تأیید با اند، گرفته خارجی

 .باشندمی معاف مدرس تربیت

 به حداکثر بخشنامه این ابالغ تاریخ از آموزش مرکز -۴/۵

 اجرای و طراحی به نسبت تا دارد فرصت ماه شش مدت

 یهادستگاه. کند اقدام مدرس تربیت آموزشی هایبرنامه

 تأیید مورد مدرسان از توانندمی مدت این طی اجرایی

 .کنند استفاده آموزش راهبری کمیته

 ساالنه آموزشی هایبرنامه تصویب و طراحی -6 ماده

 نظام( ۴) ماده( ب)بند مطابق موظفند اجرایی یهادستگاه

 -18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع) کارمندان آموزش

 و کارمندان ساالنه آموزشی هایبرنامه ،(۳۰/1/1۳۹۰

 آموزش راهبردهای و اهداف چارچوب در که را مدیران

 تحلیل مبنای بر آموزشی نیازسنجی و دولت کارکنان

 موارد رعایت با گیرد،می صورت فردی و شغلی سازمانی،

 بر آینده سال برای سال هر ماه بهمن پایان تا حداکثر ذیل،

 تصویب به و تهیه بخشنامه این( ۲) شماره وستپی اساس

 :برساند دستگاه آموزش راهبری کمیته

 معاونت؛ ابالغی مدیران و کارمندان آموزش سرانه رعایت -1

 مهارتی رویکرد با شغلی سازمانی،های آموزش بر تمرکز -۲

 کاربردی؛ و

 عمومی؛ و مدیریتی شغلی،های آموزش نسبت رعایت -۳

 عمومی مشاغل کارشناسان تربیت هایامهبرن بینیپیش -۴

 اختصاصی؛ و

 دارای ملی اجرایی یهادستگاه برای متمرکز ریزیبرنامه -۵

 .استانیهای واحد

 آموزشیی هافعالیت و فرآیند بر نظارت -7 ماده

 اجرایی یهادستگاه

 و فرآیند بر نظارتی، کارهای و ساز از استفاده با معاونت

 و ابعاد در اجرایی یهادستگاه آموزشیی هاالیتفع

 موظفند اجرایی یهادستگاه. کندمی نظارت زیر هایهمؤلف

 از پس را نظارتی نیاز مورد منابع و مستندات ،هاگزارش

 اختیار در مقتضی نحو به آموزش راهبری کمیته تأیید

 .دهند قرار معاونت

 آموزش؛ اجرایی و راهبری هایکمیته ( تشکیل1

 آموزشی؛ نیازسنجی ( فرآیند۲

 ساالنه؛ آموزشی هایبرنامه طراحی ( فرآیند۳

 آموزشی؛ اعتبارات کرد هزینه و بینیپیش( ۴

 آموزشی؛ هایبرنامه ( اجرای۵

 اختصاصی؛ مشاغل مدرسان اطالعات بانک ( تشکیل۶

 آموزش؛ مجریان و مؤسسات ( انتخاب۷



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۲۴

 کارمندان؛ آموزشی شناسنامه تنظیم( 8

 آموزشی؛ هاینامهگواهی ( صدور۹

 آموزشی؛ هایبرنامه اثربخشی بررسی و ( ارزشیابی1۰

 .موارد ( سایر11

 اجرایی یهادستگاه آموزش عملکرد ارزشیابی -8 ماده

 موضوع)کارمندان  آموزش نظام( 1۵) ماده استناد به

 عملکرد ،(۳۰/1/1۳۹۰ مورخ 18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه

 معاونت توسط ساالنه طور به اجرایی یهادستگاه آموزشی

 عملکردیی هاگزارش معاونت و گیردمی قرار ارزیابی مورد

 کلی صورت به را دولت مدیران و کارمندان آموزش حوزه از

 اجرایی یهادستگاه. نمایدمی ارائه و تهیه دستگاهی و

 کارکنان، آموزش مدیریت سامانه استقرار طریق از موظفند

های شاخص اساس بر را نیاز مورد اطالعات و آمار ،هاگزارش

 در آموزش راهبری کمیته تأیید از پس و تهیه شده تعیین

های شاخص اهم. کنند ارائه معاونت به استانی و ملی سطح

 عبارتند اجرایی یهادستگاه آموزش عملکرد ارزیابی کلیدی

 :از

 مدیران؛ و کارمندان آموزش ساعت سرانه ( شاخص1

 عمومی؛ و مدیریتی شغلی،های آموزش نسبت ( شاخص۲

 آموزش؛ در گذاری سرمایه ( شاخص۳

 استانی،کارکنان، ستادی،) آموزش عادالنه توزیع ( شاخص۴

 ؛(....مدیران

 استفاده مورد آموزشیهای روش نسبت ( شاخص۵

 ؛(الکترونیکی و غیرحضوری حضوری، کالسی، کارگاهی،)

 آموزشی؛ هایهدور بودن اثربخش میزان ( شاخص۶

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش -9 ماده

 نحوه»  دستورالعمل اساس بر موظفند اجرایی یهادستگاه

( ۳ شماره پیوست) «آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش

 به و دهند قرار سنجش مورد را هابرنامه اثربخشی میزان

 .دهند ارائه معاونت به را الزم گزارش ساالنه طور

 اجرایی بسترهای و انسانی نیروی الزامات -10 ماده

 فراهم و انسانی نیروی ساختاری، الزامات تأمین منظور به

 آموزش نظام شدن عملیاتی برای الزم بستر نمودن

 رعایت را زیر موارد وظفندم اجرایی یهادستگاه کارمندان،

 :کنند

 دارای باید بهسازی و آموزش واحد در شاغل کارمندان( الف

 منابع بهسازی و آموزش کارشناس سازمانی پست و شغل

 .باشند الزم قانونی احراز شرایط با انسانی

 منابع بهسازی و آموزش کارشناس شغل معاونت،( ب

 مدیریت هتوسع شورای تصویب از پس و طراحی را انسانی

 دولت مشاغل بندیطبقه طرح در انسانی سرمایه و

 .کندمی بینیپیش

 از برخورداری عدم صورت در موجود، کارکنان برای( ج

 انسانی، منابع بهسازی و آموزش کارشناس احراز شرایط

 طریق از بهسازی و آموزش تخصصیهای شایستگی کسب

 مرتبط، یادگیری هایبرنامه و آموزشی هایهدور در شرکت

 بهسازی و آموزش ایحرفه صالحیت نامهگواهی بودن دارا)

 .است الزامی( انسانی منابع

 سازمانی پست با آموزش کارشناس یک حداقل تعیین( د

 .است الزامی استانی، سازمانیهای واحد در مصوب

 اعتبارات و بودجه -11 ماده

 قانون نهم لفص اجرایی نامهآیین( ۳) ماده استناد به

 بر مکلفند اجرایی یهادستگاه کشوری، خدمات مدیریت

 سرانههای شاخص و آموزشی ساالنه ریزیبرنامه اساس

 را انسانی منابع بهسازی و آموزش اعتبارات معاونت، ابالغی

 .نمایند بینیپیش دستگاه سنواتی بودجه در و تعیین

 دوم وعن آموزشی هاینامهگواهی -12 ماده
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 هاینامهگواهی اثربخشی افزایش و کردن هدفمند منظور به

 کارمندان آموزش نظام هفتم بند در زیر اصالحات دوم، نوع

 و( ۳۰/1/1۳۹۰ -18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع)

های آموزش تطبیق و احتساب نحوه دستورالعمل دوم بخش

 صدور و تأیید بررسی، نحوه و دولت کارمندان

 شماره بخشنامه موضوع) دوم نوع هاینامهیگواه

 :گیردمی صورت( ۴/1۲/1۳۹۰ مورخ ۳11۴۶/۹۰/۲۰۰

 سطح تا دوم نوع آموزشی نامهگواهی سطوح -1/1۲

 نامهگواهی و باشدمی (1) سطح پژوهشی -تخصصی

 کارمندان آموزش نظام از (۲) سطح پژوهشی -تخصصی

 صورت در دوم نوع نامهگواهی اعطای. شودمی حذف دولت

 عنوان به) علمی ارزش با رسمی تحصیلی مدرک بودن دارا

 طول در بار یک صرفاً الزم شرایط دیگر و( پایه مدرک

 .است پذیر امکان کارمند هر برای خدمت

 سطوح تمامی در دوم نوع هاینامهگواهی صدور -۲/1۲

 نای ابالغ تاریخ از پژوهشی -تخصصی و تخصصی مهارتی،

 آزمون در شرایط واجد افراد شرکت به منوط بخشنامه

 .است الزم امتیاز نصاب حد کسب و جامع

 اخذ برایها آموزش کل( پنجم یک) حداکثر -۳/1۲

 فرهنگی و عمومیهای آموزش تواندمی دوم نوع نامهگواهی

 برای استخدام بدو توجیهیهای آموزش. باشد مصوب

 .نیست احتساب قابل دوم نوع آموزشی هاینامهگواهی

 نوع نامهگواهی اخذ برای کارمندان آموزشی پرونده -۴/1۲

 دستورالعمل در شده تعریف مراحل سیر از پس باید دوم

 طریق از دستگاه آموزش راهبری کمیته تأیید و الذکرفوق

 به دوم نوع آموزشی هاینامهگواهی الکترونیکی سامانه

 سه کمیته توسط ارسالی هایهوندپر. شود ارسال معاونت

 و آموزش مرکز نماینده معاونت، نماینده از متشکل) نفره

 بررسی معاونت در مستقر( مربوط اجرایی دستگاه نماینده

 برای آموزش مرکز توسط جامع آزمون تأیید، صورت در و

 نوع آموزشی نامهگواهی. شودمی اجرا شرایط واجد افراد

 آزمون در شدگان پذیرفته برای آموزش مرکز توسط دوم

 اطالعات. شودمی صادر شده تعریف فرآیندهای طی و جامع

 سامانه در کارمندان شده صادر آموزشی هاینامهگواهی

 .شودمی نگهداری و ثبت مذکور

 عمومی مشاغل و مدیرانهای آموزش اجرای -13 ماده

 و ایحرفه یرانمدهای آموزش اجرای و ریزیبرنامه -1/1۳

 آموزش و تربیت برنامه اساس بر سطوح تمامی در سیاسی

. است آموزش مرکز عهده بر صرفاً معاونت، مصوب مدیران

 را مدیران ساالنه آموزشی برنامه است موظف آموزش مرکز

 اسفند پایان تا حداکثر هادستگاه آموزشی نیازهای اساس بر

 اجرایی یهادستگاههب و تنظیم بعد سال برای سال هر ماه

 .کند اعالم

 مشاغل آموزشی هایبرنامه اجرای و ریزیبرنامه -۲/1۳

 کارشناس اداری، امور کاردان و کارشناس) :شامل عمومی

 کارگزین، دفتری، امور متصدی بودجه، و برنامه کاردان و

 کاردان و کارشناس منشی، نویس، ماشین دفتر، مسئول

 کارشناس پژوهشی، امور کاردان و ارشناسک آموزشی، امور

 و( انسانی منابع بهسازی و آموزش کارشناس و ریزیبرنامه

 اساس بر اداریهای توانمندی بخش عمومیهای آموزش

 مرکز عهده بر معاونت مصوب آموزشیهای استاندارد

 به) عمومی مشاغل سایرهای آموزش اجرای. است آموزش

 شماره بخشنامه اساس بر ماکانک( شده ذکر مشاغل از غیر

 آموزش نظام موضوع)۳۰/1/1۳۹۰ مورخ 18۳۴/۲۰۰

 .شودمی انجام( کارمندان

 آموزشیهای ظرفیت از است موظف آموزش مرکز -۳/1۳

 مورد مؤسسات و مراکز وها استان اجرایی، یهادستگاه

 و نحوه. کند استفادهها آموزش اجرای برای معاونت تأیید

 اجرای برای مذکور آموزشیهای ظرفیت از استفاده طشرای

 معاونت تایید از پس و تهیه آموزش مرکز توسط ها،برنامه

 . شودمی عملیاتی

 آموزش مجری مؤسسات و مراکز صالحیت تأیید -14 ماده

 سنجش مراکز و



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۲۶

 و اجرا خدمات ارائه متقاضی آموزشی مؤسسات و مراکز

های ظرفیت از ستفادها با معاونت توسط آموزش سنجش

 تعیین ،ایحرفه و علمیهای تشکل اجرایی و تخصصی

 صالحیت، تعیین نحوه دستورالعمل. شوندمی صالحیت

 بر نظارت و ارزیابی و شده صالحیت تأیید مراکز از استفاده

 .شودمی ابالغ و تهیه معاونت توسط آنها

 مقررات و ینقوان استناد به که آموزشی هایهدور -15 ماده

 شود،می الزامی دولت کارمندان برای آنها گذراندن خاص،

 مقررات در شده مشخص مراجع توسط طراحی از پس

 .است اجرا قابل معاونت توسط آنها ابالغ و مذکور

 کارمندان به آموزشی مأموریت اعطای یا و اعزام -16 ماده

 آموزشی هایهدور گونه هر گذراندن برای مدیران و

( ...و محور پژوهش محور، آموزش) طریقی هر به بلندمدت

 از شود،می معادل یا و دانشگاهی مدرک اخذ به منجر که

 و بوده کشوری خدمات مدیریت قانون( ۶1) ماده مصادیق

 پژوهشی، آموزشی، قرارداد انعقاد همچنین. است ممنوع

 اب پژوهشی و آموزشیهای همکاری انجام ها،نامه تفاهم

 و کارمندان تربیت ازای در عالی آموزش مؤسسات و مراکز

 یا و دانشگاهی مدرک اخذ به منجر که دستگاه مدیران

 .است ممنوع شود،می آن معادل

 در آموزش فرآیند کیفیت ارزیابی استانداردهای

 (1)پیوست  اجرایی یهادستگاه

 مقدمه

 کهاند شده رحمط نوظهوری هایهپدید و عوامل امروزه

 هایهبنگا و هاسازمان در آموزش ارشد مسئولین و مدیران

 ریزیبرنامه و سیستمی نگرش کاربرد به را کار و کسب

. سازدمی رهنمون آموزشی هافعالیت چرخه در راهبردی

 به نیاز شدن، جهانی :از عبارتندها پدیده و عوامل این

 کیفیت، بر تأکید نوین،ی هافنآوری راهبر، خود کارکنان

 تغییر باال، عملکرد با کاریهای سیستم دانش، افزوده ارزش

 عالی آموزش بین شکاف شغلی، مسیر ارتقای و مشاغل در

 .کار و کسب محیط دانشی نیازهای و

 یهادستگاه در آموزش به توجه ضرورت شده مطرح عوامل

 نموده چندان دو را راهبردی و پویا نظامی عنوان به اجرایی

 سازمانی اهداف پیشبرد در را بهسازی و آموزش نقش و

 نقش و ماهیت در تحول و تغییر بر عالوه. دهدمی افزایش

 و دانش یاددهی از نیز آن کارکرد سازمان، در آموزش

. است یافته تغییر دانش تسهیم و تولید چرخه به اطالعات

 و دانش الانتق صرفاً آموزش کارکرد نظر، نقطه این از

 نمودن فراهم با باید بلکه نیست، نیازمند کارکنان به مهارت

 در دانشگران پرورش برای را زمینه دانشی، فضای

 بنابراین،. نمود فراهم اجرایی یهادستگاه

...در حال تکمیل

 آموزشی هایبرنامه تصویب و تهیه دستورالعمل

 (2 پیوست) اجرایی یهادستگاه ساالنه

های برنامه اثربخش مدیریت و ریزیبرنامه منظور به

 سازی متناسب و دولت مدیران و کارمندان آموزشی

 است ضروری کارمندان، و دستگاه واقعی نیازهای باها برنامه

 آموزشیهای برنامه کلی مشخصات اجراییی هادستگاه

 مبنای بر و زیر فرآیندهای و الزامات اساس بر را خود ساالنه

 "د و ج ب، الف،های فرم" در شده درخواستهای داده

 مصوب ساالنه آموزشیهای برنامه ازای نسخه و تکمیل

 آموزش راهبری کمیته تأیید از پس را( استانی و ستادی)

 معاونت به دستگاه، آموزش مسئول مقام باالترین امضای با

 .نمایند ارسال

 الزامات -1 ماده

 و عمومی غلمشاهای آموزش نسبت رعایت :1/1

 عمومی؛ و مدیریتی اختصاصی،

 رویکرد با شغلی و سازمانیهای آموزش بر تمرکز :1/۲

 کاربردی؛ و مهارتی
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 آموزشیهای دوره بودن اثربخش و کیفیت بر تمرکز :1/۳

 کمیت؛ جای به

های طرح به مربوط آموزشیهای برنامه بینیپیش :1/۴

 آموزشیی هابرنامه دیگر و کارشناسان مدیران، تربیت

 معاونت؛ ابالغی

 توجیهی آموزشیهای دوره وها برنامه تفکیک و تهیه :1/۵

 مدیریتی؛ و شغلی عمومی، استخدام، بدو

 یا دوره مجموعه گونه هر برگزاری ممنوعیت :1/۶

 یا مدت بلندهای دوره اجرای که آموزشیهای پودمان

 را آنها سوی از استخدامی ارزش باهای نامهگواهی اعطای

 .نماید متبادر ذهن به

 و کارمندان برای شده بینیپیش آموزش سرانه رعایت :1/۷

 برای ساعت ۴۰ و مدیران برای ساعت ۶۰) مدیران

 :زیر روش اساس بر( کارمندان

 حاصل مجموع :آموزش ساعت -نفر محاسبه نحوه -

 شرکت تعداد درها دوره از یک هر ساعت میزانهای ضرب

 .دوره کنندگان

 ساعت-نفر مجموع :کارکنان آموزش سرانه محاسبه وهنح -

 .کارکنان کل تعداد بر تقسیم کارکنان آموزشیهای دوره

 ساعت-نفر مجموع :مدیران آموزش سرانه محاسبه نحوه -

 .مدیران کل تعداد بر تقسیم مدیران آموزشیهای دوره

 ساالنه آموزشی نیازسنجی فرآیند -2 ماده

 و اهداف اساس بر موظفند ییاجرای هادستگاه :۲/1

 آموزشی راهبردهای دولت، کارمندان آموزش راهبردهای

 بر مبتنی نیازسنجی انجام و دستگاه انسانی منابع

 و شغلی استانداردهای وها شایستگی سازمانی،های تحلیل

 کارمندان، آموزش اطالعات بانک و شناسنامه بررسی

 را مدیران و دانکارمن نیاز مورد ساالنه آموزشیهای دوره

 .کنند شناسایی

 و فردی نیازسنجی برای را شده شناساییهای دوره :۲/۲

 صورت بهها دوره اجرای جغرافیایی قلمرو شدن مشخص

 و دستگاه مختلف واحدهای به استانی و ستادی ملی،

 اعالم( کارمندان و سرپرستان مدیران،) استانی واحدهای

 .کنند

 اولویت و کارمندان ساالنه قعیوا نیاز شناسایی از پس :۲/۳

 .شد خواهد تکمیل «د» فرم آموزشیهای دوره بندی

 ها فرم تکمیل نحوه -3 ماده

 مذکور الزامات و هاسیاست اساس بر موظفند هادستگاه

 :کنند تکمیل زیر شرح به را پیوستهای فرم

 به «د» فرم اساس بر را «ب» و «الف»های فرم -۳/1

 و شغلی عمومی، استخدام، بدو وجیهیتهای دوره تفکیک

 .کنند تکمیل مدیریتی

 استخدام بدو توجیهیهای دوره -۳/1/1

 بخش ۵-1 بند موضوع) توجیهیهای دوره آموزش ساعات

 ابالغی برنامه اساس بر( دولت کارمندان آموزش نظام چهارم

( ۲۰/1۰/1۳۹۰ -۲۶۶8۰/۲۰۰ شماره بخشنامه) معاونت

 استخدام جدیدی نیروی دستگاه که صورتی در. بود خواهد

 باید دارد، را جدید نیروی استخدام برنامه یا است، کرده

 بینیپیش ساالنه برنامه در را توجیهی آموزشیهای دوره

 .کند

 شغلی آموزشیهای دوره -۳/1/۲

 اختصاصی مشاغل آموزشیهای دوره( ۳/1/۲/1

 بند موضوع) شغلی آموزشیهای دوره عناوین و ساعات -

( دولت کارمندان آموزش نظام چهارم بخش ۵ ماده ۲/۵

های دوره عناوین و استانداردهاها، شایستگی اساس بر باید

 تأیید به که اجرایی دستگاه اختصاصی مشاغل آموزشی

 اجرایی دستگاه توانمندسازی و آموزش راهبری کمیته

 .شود تعیین است، رسیده

 عمومی مشاغل آموزشیهای دوره( ۳/1/۲/۲
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 بر عمومی مشاغل آموزشیهای دوره عناوین و اعاتس -

 در شده تعیین ساعت میزان و عناوین و استانداردها اساس

ی هادستگاه. بود خواهد معاونت ابالغی آموزشیهای دوره

 خود، فعالیت ماهیت و ضرورت به بنا توانندمی اجرایی

 در را عمومی مشاغل نیاز مورد تکمیلی آموزشیهای دوره

 ساالنه برنامه در بینیپیش از پس و طراحی «د» فرم بقال

 .کنند اجرا آموزش راهبری کمیته تأیید و

 تدوین و طراحی به نسبت توانندمی اجراییی هادستگاه

 از دسته آن نیاز مورد آموزشیهای دوره و استانداردها

 است، نشده اعالم معاونت سوی از هنوز که عمومی مشاغل

 راهبری کمیته تأیید از پس و اقدام «د» فرم قالب در

 ساالنه آموزشیهای برنامه در توانمندسازی و آموزش

 .نمایند بینیپیش

 عمومی آموزشیهای دوره -۳/1/۳

 -فرهنگی) عمومی آموزشیهای دوره عناوین و ساعات -

 بر( اطالعات فنآوری و اداریهای توانمندی اجتماعی،

 شده اعالمهای دوره عاتسا و عناوین و استانداردها اساس

های دوره برگزاری و بینیپیش. است معاونت سوی از

ها نامهتصویب قانونی، تکالیف استناد به که عمومی آموزشی

 مدیریت معاونت سوی از کشور، عالی مراجع تصمیمات و

 .است اولویت در گرددمی ابالغ و طراحی

 مدیران آموزشیهای دوره -۳/1/۴

 ۴/۵ بند موضوع) مدیرانهای آموزش عناوین و ساعات -

 بر( دولت کارمندان آموزش نظام چهارم بخش ۵ ماده

 برنامه و سامانه» ساعات میزان و عناوین استانداردها، اساس

 شماره بخشنامه موضوع) «مدیران آموزش و تربیت

 چنانچه. بود خواهد( 1۵/1۲/1۳۹۰ -۳۲۶۶۴/۹۰/۲۰۰

های دوره اجرای و طراحی درخواست اجراییی هادستگاه

 نظام چارچوب در خود مدیران ویژه اختصاصی شغلی

 در آنها مشخصات باید باشند، داشته را کارکنان آموزش

 .برسد آموزش راهبری کمیته تأیید به «د» فرم قالب

 را خود استانی واحدهای سهم اجرایی دستگاه ستاد -۳/۲

 فرم اساس بر و احصاء «الف»های فرمهای داده مبنای بر

 واحدهای. کندمی اعالم خود استانی واحدهای به «ب»

 ساالنه آموزشیهای برنامه از نسخه یک موظفند استانی

 توسعه معاونت به ریزیبرنامه برای را خود کارمندان

 .نمایند ارسال استان استانداری انسانی منابع و مدیریت

 در آموزشیهای پودمان وها دوره بینیپیش -۳/۳ 

 :نیست ضروری «ب» و «الف»های فرم در زیرای هحوزه

 ضرورت به بنا که آموزشیهای پودمان یاها دوره :۳/۳/1

 از حاصل مقتضیات به بنا و محدود صورت به خاص،

 کارگروه یا و فنی شورای توسط مقررات و قوانین وها برنامه

ی هادستگاه کارکنان ازای مجموعه برای استان اداری تحول

 اینگونه ولی شود،می اجرا و ریزیبرنامه استان یاجرای

 آموزش اجرای کمیته تأیید به اجرا از قبل بایدها دوره

 .برسد استانی واحدهای

 که گزینش آموزشیهای پودمان یا وها دوره :۳/۳/۲

 .است گزینش عالی هیأت با آنها اجرای مسئولیت

 .کشور از خارج آموزشیهای دوره وها بورس :۳/۳/۳

 حراست مأمور شغل آموزشیهای پودمان یاها دوره :۳/۳/۴

 حراست سازمان با آنها اجرای و ریزیبرنامه مسئولیت که

 .است اطالعات وزارت و کشور کل

 توسط آنها مجوز که آموزشیهای پودمان یاها دوره :۳/۳/۵

 درمان بهداشت، وزارت پزشکی جامعه مداوم آموزش دفتر

 وزارتخانه این در ذیربط شاغالن برای پزشکی آموزش و

 .شودمی صادر

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش دستورالعمل

 (3)پیوست  اجرایی یهادستگاه

 کارمندان آموزش نظام ۴ ماده «د» بند اجرای در

 18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع) اجرایی یهادستگاه

 اثربخشی سنجش دستورالعمل ،(۳۰/۰1/1۳۹۰ مورخ
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 ابالغ زیر شرح به اجرایی یهادستگاه آموزشی هایبرنامه

 :شودمی

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش و آموزشی ارزشیابی

 نقش که است کارکنان آموزش چرخه از مرحله آخرین

 کردن فراهم با آموزش، چرخه کیفیت کنترل در کلیدی

 آموزش،های روش و محتوی اثربخشی خصوص در بازخورها

 نیازهای آیا اینکه و شده تعیین اهداف تحقق میزان

 شده محقق فردی و شغلی سازمانی، سطوح شده شناسایی

 آموزش نظام ۴ ماده «د» بند اساس بر. نمایدمی ایفا اند،

 جمله از آموزشی هایبرنامه ارزشیابی دولت، کارمندان

 اجرایی یهاگاهدست عهده برها برنامه اثربخشی سنجش

 سازیهمسان منظور به دستورالعمل این. است شده نهاده

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی سنجش در یکپارچگی و

 .است شده تدوین و طراحی

 اصطالحات و تعاریف -1 ماده

 حاصل ناملموس و ملموس منافع و فواید :آموزشی اثربخشی

 .اجرایی گاهدست و فراگیران برای آموزشی برنامه یک از

 نتایج گیری اندازه فرآیند :آموزشی اثربخشی سنجش

 برنامه یک( ناملموس و ملموس منافع و فواید) آموزشی

 وها مالک طریق از ارزشیابی سطح ۴ در آموزشی

 .اجرایی دستگاه توسط شده تعیین پیش از استاندارهای

 چهارچوب در مصوب آموزشی دوره یک به :آموزشی برنامه

 برای که شودمی اطالق دولت کارمندان وزشآم نظام

 دستگاه یک مدیران یا و کارمندان عموم یا خاصای عده

 شده، تعیین اهداف با مشخص بندی زمان یک در اجرایی

 .شودمی اجرا و طراحی

...در حال تکمیل

 
 

 ارتقای زشیآمو هایهدور موضوع دولت کارکنان آموزش نظام ج/1/2 بند اجرایی دستورالعمل

 شغلی

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 31/3/1388 مورخ 30433/1/200 شماره بخشنامه)

 کشور اجرایی هایدستگاه تمام

 مورخ ۲۲۵۵۴/1۰۵ شماره بخشنامه ج/1/۲ بند اجرای در

 پیرو و دولت کارکنان آموزش نظام ۲8/1۲/1۳8۰

 و ۲۴/۳/1۳8۵ مورخ ۴۷8۶1/18۰۳ شمارههای بخشنامه

 شماره و ۵/۶/1۳8۶ مورخ ۷۶۵8۲/18۰۳ شماره

 هایهدور مجموع ،1۳/۷/1۳8۷ مورخ ۶۲۳11/18۰۳

 بازرس، ،حسابذی حسابدار،) شغلی هایرشته آموزشی

 مدیر اداری، امور کاردان و کارشناس کارگزین، حسابرس،

 داری،ا خدمات مسئول مالی، خدمات مسئول مالی، و اداری

 مسئول دفتر، رییس بودجه، و برنامه کاردان و کارشناس

 و توسعه ایجاد هدف با که( گزینش مسئول و منشی دفتر،

 و اطالعات کردن روزآمد و شاغالن در توانمندی و دانش

 پیوست شرح به شده اصالح و بازنگری آنانهای توانایی

 هایدستگاه. گرددمی قبلی هایهدور جایگزین و ابالغ

 در مندرج ضوابط گرفتن نظر در با توانندمی اجرایی

 آموزش بر حاکم مقررات سایر و مذکورهای بخشنامه

 اقدامها دوره اجرای و ریزیبرنامه به نسبت دولت کارکنان

 .نماید

 انسانی منابع راهبردی معاون -طباطبایی احمد سید
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 یراننظام آموزش کارمندان و مد یالح بخشنامه اصالحو اص یدجد یهای آموزشدوره ابالغ

 کشور( یزیرو برنامه یریتسازمان مد 14/5/1394مورخ  83078)بخشنامه شماره 

 ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

نظام آموزش کارمندان و  یه( اصالح۴) ماده یاجرا در

موضوع بخشنامه شماره  ییاجرا یهادستگاه یرانمد

(، ۲/۲/۵) یو بندها1۴/11/1۳۹۲مورخ  1881۹/۹۲/۲۰۰

 یهادستگاه( نظام آموزش کارمندان ۴/۵و) ۲/۳/۵(، )1/۳/۵)

مورخ  18۳۴/۲۰۰موضوع بخشنامه شماره  ییاجرا

 یزو ن یو معنو یاخالق یلفضا رشدو به منظور  ۳۰/1/1۳۹۰

 ی،عموم هاییستگیو بهبود شا یکارشناس یتتوسعه ظرف

بشرح  یآموزش یهاکارمندان دولت، دوره یریتیو مد یشغل

اجرا در چارچوب نظام آموزش  یبرا یوستمشخصات پ

 .گرددیمقررات مربوط ابالغ م یگرکارمندان و د

 هاییتظرف یاز تمام یمندبه منظور بهره همچنین

مشارکت  یالزم برا یو فراهم نمودن بسترها هادستگاه

 یاجرا یبرا لتییردوو غ یدولت یمراکز و مؤسسات آموزش

 یگزینجا یلذ هاییفکارمندان دولت، رد یآموزش یهادوره

( بخشنامه شماره 1۳( ماده )۲/1۳( و )1/1۳) هاییفرد

 یه)موضوع اصالح 1۴/11/1۳۹۲مورخ  1881۹/۹۲/۲۰۰

( ییاجرا یهادستگاه یراننظام آموزش کارمندان و مد

 :گرددیم

بدو  یآموزش یهارهدو توانندیم ییاجرا یهادستگاه -1

 یها)شامل آموزش یشغل(، شغل یو تصد یهیخدمت )توج

 یدو تمد یارتقاء شغل یشی،کارمندان استخدام آزما یژهو

 یها)شامل آموزش یو عموم یفرهنگ یهاقرارداد(، آموزش

 یو فنآور یادار هاییتوانمند ی،و اجتماع یفرهنگ

 یهاپژوهش مرکز آموزش و یقاز طر یاراساً و  ااطالعات( ر

( و یدولت یریت)مرکز آموزش مد نگرییندهتوسعه و آ

و  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه ی،استان یواحدها

سازمان،  ینشده توسط ا یتصالح ییدمراکز و مؤسسات تأ

 .یندو اجرا نما یزیربرنامه

 یرانمد یآموزش یهادوره توانندیم ییاجرا یهادستگاه -۲

 یهامرکز آموزش و پژوهش یقاز طر یاو  را راساً یاحرفه

( و یدولت یریت)مرکز آموزش مد نگرییندهتوسعه و آ

 ی،ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه ی،استان یواحدها

 یاسیس یرانمد یهاآموزش. یندو اجرا نما یزیربرنامه

( یخدمات کشور یریت( قانون مد۷1موضوع ماده ) مات)مقا

توسعه و  یهاو پژوهش صرفاً به عهده مرکز آموزش

 .باشدی( میدولت یریت)مرکز آموزش مد نگرییندهآ

شده، صرفًا  یتصالح ییداست مراکز و مؤسسات تأ بدیهی

 یینتع یطهمرتبط با ح یآموزش یهادوره یمجاز به اجرا

 یمراکز و مؤسسات آموزش یهکل ینهمچن. باشندیشده م

ظف هستند در مو ییاجرا یهادستگاهو  یردولتیو غ یدولت

کارمندان دولت از مدرسان واجد  یآموزش یهادوره یبرگزار

 .ینداستفاده نما یستدر یتنامه صالحگواهی

 یهو سرما یریتسرپرست معاونت توسعه مد -یصفدر علی

 یانسان
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های های کارمندان دولت و نحوه بررسی گواهینامهآموزشدستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق 

 منوع دو

 جمهور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 4/12/1390مورخ  31146/90/200)بخشنامه 

مورخ  18۳۴/۲۰۰بخشنامه شماره  ۲در اجرای بند 

نظام آموزش کارمندان بخش هفتم  ۹و ماده  ۳۰/1/1۳۹۰

، به منظور عملیاتی شدن مفاد نظام ی اجراییهادستگاه

دستورالعمل نحوه احتساب " هادستگاهآموزش کارمندان در 

های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید آموزشو تطبیق 

جهت اجرا به شرح مفاد  "های نوع دومور گواهینامهو صد

 .گرددپیوست ابالغ می

اجرایی فصل نهم قانون  نامهآیین ۳همچنین در اجرای ماده 

 ۶۰، حداقل سرانه آموزش مدیران مدیریت خدمات کشوری

ساعت تعیین  ۴۰ هادستگاهنان ساعت و سرانه آموزش کارک

ی اجرایی موظفند با رعایت این سرانه هادستگاه. شودمی

ساعت، بودجه آموزشی مورد نیاز را به طور ساالنه در بودجه 

 .بینی و پس از تصویب هزینه نمایندسنواتی پیش

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده باالترین 

 .ی استمقام دستگاه اجرای

 لطف اله فروزنده دهکردی

های آموزشدستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق 

کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور 

 های نوع دومگواهینامه

مورخ  18۳۴/۲۰۰بخشنامه شماره  ۹و ماده  ۲در اجرای بند 

ی هادستگاهموضوع نظام آموزش کارمندان  ۳۰/1/1۳۹۰

های آموزشعمل نحوه احتساب و تطبیق اجرایی، دستورال

های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهینامه

 :گرددنوع دوم در دو بخش به شرح زیر ابالغ می

های آموزشنحوه تطبیق و احتساب  :بخش اول

 کارمندان و مدیران

های کارمندان آموزششرایط عمومی احتساب  -1ماده 

به منظور برخورداری از امتیازات به شرح  رسمی و پیمانی

 :باشدزیر می

های آموزشی باید مبتنی بر نیازهای آموزشی برنامه -1/1

سازمانی، شغلی و فردی کارمندان و مدیران و بر اساس ماده 

نظام آموزش کارمندان تهیه و به تصویب مراجع تعیین  ۵

 .شده رسیده باشد

زش ساالنه دستگاه اجرای باید در برنامه آموها دوره -۲/1

بینی و به تصویب کمیته راهبری آموزش و پیش

توانمندسازی که زیرنظر شورا یا کمیسیونهای تحول اداری 

گردد و یا دیگر مراجع ذیصالح در قوانین دستگاه تشکیل می

 .و مقررات، رسیده باشد

ی اجرایی )ملی یا ستادی( که دارای کمیسیون هادستگاه*

باشند و از ردیف بودجه مستقل برخوردار ری میتحول ادا

هستند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

توانند کمیته راهبری آموزش و می جمهوررییس

توانمندسازی )موضوع بخش دوم نظام آموزش کارمندان 

های عبارت کمیسیون. ی اجرایی( را تشکیل دهندهادستگاه

بخش دوم نظام آموزش  ۳( ماده ۳ -۲ند )تحول اداری به ب

 .گرددکارمندان دولت اضافه می
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های آموزشی در شناسنامه آموزشی کارمند دوره -۳/1

بینی )سیستم مدیریت اطالعات آموزش کارمندان( پیش

 .شده باشد

شرکت کننده در دوره بر اساس سیستم ارزشیابی  -۴/1

 .آموزشی امتیاز الزم را کسب کرده باشد

وه بر شرایط عمومی فوق، نکات و موارد زیر بایستی در عال

 :رعایت گردد هاآموزشاحتساب 

یا پودمانهای آموزشی مصوب رشته شغلی ها دوره -۵/1

مسئول گزینش باید با هماهنگی هیأت عالی گزینش اجرا 

 .شده باشد

های آموزشی مصوب رشته شغلی یا پودمانها دوره -۶/1

د تأیید اداره حراست کل کشور مأمور حراست باید مور

مستقر در نهاد ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی آنها اجرا 

 .شده باشد

های آموزشی که مجوز اجرای آنها یا پودمانها دوره -۷/1

توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی برای شاغلین ذیربط در وزارت 

است و نیز پزشکان و پیراپزشکان شاغل  مذکور صادر شده

ی اجرایی که مستند به مفاد بخشنامه هادستگاهدر سایر 

های در دوره ۲۷/۷/1۳8۷مورخ  ۶۷۷۷۳/18۰۳شماره 

مذکور شرکت نموده باشند برای کسب امتیازات این نظام 

 .باشدقابل احتساب می

های در صورت تغییر رشته شغلی )شغل( کارمند، دوره -8/1

های رشته شغلی )شغل( آموزشآموزشی که در فهرست 

قبلی بوده و ارتباطی با شغل جدید کارمند ندارد، برای 

تمامی امتیازات به غیر از گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه 

های آموزشهای آموزشی فرهنگی و عمومی، است و دوره

های شغلی مرتبط با شغل جدید به آموزشمدیران و 

تشخیص کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی برای 

 .استفاده از تمامی امتیازات قابل محاسبه است

های شغلی )مشاغل( در صورت جابجایی عناوین رشته -۹/1

های اصلی طرحهای طبقه بندی های فرعی یا رستهدر رسته

مشاغل به شرط عدم تغییر ماهیت و وظایف رشته شغلی، 

وزشی گذرانده شده توسط کارمندان های آمکلیه دوره

به عبارت دیگر چنانچه رشته شغلی . محاسبه خواهد شد

قباًل در یک رسته قرار داشته، همان رشته شغلی با همان 

های آموزشی وظایف به رسته دیگر منتقل شود کلیه دوره

های آموزشی فرهنگی و شغلی گذرانده شده عالوه بر دوره

 .ط کارمند قابل احتساب خواهد بودهای مدیران توسآموزش

های صادرشده از سوی مراکز و مؤسسات گواهینامه -1۰/1

خصوصی در صورتی قابل قبول است که صالحیت آنها از 

 جمهوررییسسوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

)مرکز آموزش مدیریت دولتی( بررسی شده و مجوز الزم را 

 .اخذ کرده باشند

های آموزشی کارمندان قراردادی که در اجرای رهدو -11/1

گردد، و اجرا می ریزیبرنامهنظام آموزش و دستورالعمل آن، 

صرفاً برای برخورداری از امتیاز تمدید قرارداد قابل احتساب 

در صورت تبدیل وضعیت استخدامی آنها به پیمانی یا . است

دن با های گذرانده شده در صورت مرتبط بوآموزشرسمی، 

 .شغل مورد تصدی، محاسبه خواهد شد

توانند بطور هم زمان ی اجرایی میهادستگاه -2ماده 

های آموزشی را بر اساس جدول امتیازات مترتب بر دوره

نظام آموزش کارمندان، شامل تبدیل  1۲شماره یک ماده 

وضع استخدام آزمایشی به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی، 

های شغلی، انتصاب و ارتقاء به ر رتبهارتقاء شغلی د

، امتیاز حق شاغل و اخذ ایحرفههای مدیریت پست

دارای ها گواهینامه نوع دوم مشروط بر اینکه این دوره

این دستورالعمل باشند به کارمندان اعطا  1شرایط ماده 

 .نمایند

تا قبل  1۳۷۹های آموزشی مصوب که از سال دوره -3ماده 

ام جدید در چارچوب مقررات آموزشی قبلی اجرا از ابالغ نظ

شده باشند، جهت دریافت امتیازات آموزشی، مشروط بر 
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اینکه قباًل از همان امتیاز برخوردار نشده باشند، قابل 

 .احتساب هستند

ی اجرایی که دارای مقررات خاص اداری هادستگاه -4ماده 

مدیریت  و استخدامی بوده اند، چنانچه در اجرای قانون

خدمات کشوری مشمول نظام آموزش کارمندان دولت شده 

های آموزشی باشند، بایستی چارچوب نحوه احتساب دوره

ی موصوف و فرآیندهای هادستگاهگذرانده شده کارکنان 

به بعد پس از طرح و تأیید  1۳۷۹مربوط به آن از سال 

، موضوع در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی دستگاه

به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 .برسد جمهوررییس

های نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهینامه :بخش دوم

 نوع دوم

های نوع دوم بر اساس نظام شرایط اخذ گواهینامه -5ماده 

 :باشد( می1آموزش کارمندان دولت به شرح جدول شماره )

 

 های نوع دومینامهشرایط اخذ گواه :1جدول شماره 

عنوان 

گواهینامه نوع 

 دوم

مدرک تحصیلی 

 پایه

جمع 

کل 

ساعات 

 آموزش

حدنصاب نوع 

های آموزشی دوره

 )ساعت(

حداقل 

زمان 

گذراندن 

های دوره

 آموزشی

حداکثر 

ساعات 

آموزشی 

قابل 

قبول در 

 یک سال

آزمون 

 جامع

طرح 

 تحقیقی

خدمت 

 برجسته
 شغلی/

 مدیران

عمومی و 

 فرهنگی

مهارتی )معادل 

 فوق دیپلم(
 سال۶ ۴۰۰ *8۰۰ 1۲۰۰ دیپلم متوسطه

۲۰۰ 

 ساعت
 ندارد ندارد ندارد

تخصصی 

)معادل 

 لیسانس(

فوق دیپلم )مدرک 

علمی یا با ارزش 

استخدامی( یا 

 گواهینامه مهارتی

 سال ۵ ۲۵۰ ۷۵۰ 1۰۰۰
۲۰۰ 

 ساعت
 ندارد ندارد ندارد

 -تخصصی

پژوهشی سطح 

یک )معادل 

 انس(فوق لیس

لیسانس )مدرک 

علمی یا با ارزش 

استخدامی( با 

 گواهینامه تخصصی

 سال ۵ ۲۰۰ ۶۰۰ 8۰۰
1۶۰ 

 ساعت

کسب حد 

 ۷۰نصاب 

درصد از 

کل نمره 

 آزمون

 ندارد دارد
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 -تخصصی

پژوهشی سطح 

دو )معادل 

 دکتری(

فوق لیسانس 

)مدرک علمی یا با 

ارزش استخدامی( با 

گواهینامه تخصصی، 

 پژوهشی سطح یک

 سال ۵ 1۵۰ ۴۵۰ ۶۰۰
1۲۰ 

 ساعت

کسب حد 

 ۷۰نصاب 

درصد از 

کل نمره 

 آزمون

 دارد دارد

 .ها صرفاً بایستی شغلی باشدآموزشساعت  8۰۰برای اخذ گواهینامه نوع دوم مهارتی میزان حداقل  *

های آموزشی موضوع در بخش حد نصاب نوع دوره :1تبصره 

باید مدیران، در هر صورت آموزش شغلی ن/آموزش شغلی

 .های شغلی و مدیران باشدآموزشدرصد کل  ۵۰کمتر از 

گواهینامه تخصصی  ۳با توجه به جدول فوق، بند  :۲تبصره 

درصد از آزمون جامع(  ۶۰)کسب حد نصاب  ۲و  1پژوهشی 

درصد  ۷۰نظام آموزش کارمندان دولت اصالح گردیده و به 

 -گواهینامه تخصصی ۶یابد و شرط اول بند افزایش می

درصد  8۰و  1۶)حداقل معدل مدرک پایه  ۲پژوهشی 

 .گرددآزمون گواهینامه نوع دوم قبل( نظام آموزش حذف می

 -برای دریافت گواهینامه مهارتی، تخصصی و تخصصی -1/۵

پژوهشی سطح یک و دو، پیشنهادات جدید، ابتکارات، 

تألیف، ترجمه کتب و مقاالت و مستندسازی تجرباتی که 

ره وری کار و بهبود عملکرد فردی و موجب افزایش به

سازمانی گردد، پس از تأیید کمیته راهبری آموزش و 

ساعت آموزش  ۲۰۰تواند تا معادل توانمندسازی حداکثر می

 سازیمعادلساعات آموزش . برای فرد در نظر گرفته شود

شده از میزان ساعات تعیین شده گواهینامه به نسبت نوع 

شده از  سازیمعادلمیزان ساعات  .گرددها کسر میآموزش

 .گرددنمی حداقل زمان دریافت گواهینامه کسر

 -کارکنان متقاضی دریافت گواهینامه تخصصی -۲/۵

پژوهشی سطح یک و دو پس از کسب شرایط الزم و قبولی 

کاربردی یا  -در آزمون جامع، باید یک طرح تحقیقی علمی

مورد تصدی ای )پایان نامه( در زمینه شغل علمی توسعه

تهیه نمایند و طی یک جلسه دفاعیه به تأیید کمیته علمی 

 .این دستورالعمل( برسانند ۷)موضوع ماده 

پژوهشی سطح دو  -واجدین شرایط اخذ گواهینامه تخصصی

باید دو خدمت برجسته شامل پیشنهاد، ابتکار، تألیف یا 

ترجمه کتاب در رابطه با وظایف و ماموریتهای سازمانی 

و مستندسازی تجربیات که موجب افزایش بهره وری وشغلی 

کار و بهبود عملکرد فردی و سازمانی گردد، الزامًا ارائه 

 .نمایند

خدمات برجسته شامل پیشنهادات، ابتکارات،  :تبصره

معادل ساعات آموزشی  1/۵تألیفات و غیره که در اجرای بند 

قابل  ۲/۵ارزیابی شده است، برای امتیاز خدمت برجسته 

 .احتساب نیست

ساعات آموزشی طی شده توسط کارمندان صرفاً برای  -۳/۵

همان سطح محاسبه گردیده و کارمندان برای اخذ 

های جدید آموزشهای سطح باالتر نیازمند گواهینامه

 .باشندمی

در صورتی که سقف ساعات آموزشی گذرانده فرد بیش  -۴/۵

م باشد ساعات از ساعات مورد نیاز اخذ گواهینامه نوع دو

 مازاد آموزشی برای گواهینامه نوع دوم بعدی محاسبه

شروع محاسبه ساعات آموزشی جدید برای اخذ . گرددنمی

گواهینامه سطح بعدی از زمان قبولی در آزمون جامع سطح 

 .باشدقبل می

 تشکیل کمیته علمی -6ماده 

ی اجرایی موظفند به منظور بررسی و تأیید هادستگاه

ت، تألیفات و طرحهای تحقیقاتی، خدمات برجسته مقاال

ای با ترکیب اعضاء و وظایف زیر، ذیل کارمندان، کمیته

 .کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی تشکیل دهند
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 ترکیب اعضاء کمیته -1/۶

مدیر یا مسئول واحد آموزش کارمندان دستگاه در ستاد  -

 یا استان

مورد نظر حسب یک نفر متخصص و صاحب نظر در شغل  -

 مورد

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مرتبط با موضوع  -

 حسب مورد

 وظایف کمیته علمی -۲/۶

بررسی پیشنهادات، ابتکارات، تألیف، ترجمه کتب و  -1

 سازیمعادلمقاالت و تجربیات مستندسازی شده به منظور 

این  ۲ها با ساعات آموزشی بر اساس جدول شماره آن

 لدستورالعم

بررسی و تصویب طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد  -۲

پژوهشی سطح یک و  -تصدی ویژه اخذ گواهینامه تخصصی

 دو بر اساس چارچوب پیوست دستورالعمل

 -بررسی و تایید گزارش و نتایج طرح تحقیقی علمی -۳

 ای در زمینه شغل مورد تصدیکاربردی یاعلمی توسعه

ارمندان به عنوان یکی بررسی و تأیید خدمات برجسته ک -۴

 پژوهشی سطح دو -از شرایط اخذ گواهینامه تخصصی

 آزمون جامع -7ماده 

آزمون جامع به صورت متمرکز توسط مرکز آموزش  -1/۷

های مدیریت دولتی برای کارکنانی که شرایط اخذ گواهینامه

پژوهشی سطح  -پژوهشی سطح یک و تخصصی -تخصصی

و  رسانیاطالعنحوه . د شددو را کسب نمایند، برگزار خواه

برگزاری آزمون به طور مقتضی توسط آن مرکز به 

 .گرددی اجرایی و کارمندان اعالن میهادستگاه

شرکت متوالی کارمندان در آزمون جامع بالمانع است  -۲/۷

ولی در هر صورت صدور گواهی نامه مربوطه برای کارکنان 

ت سایر شرایط موکول به قبولی در آزمون جامع با رعای

 .مندرج در ساز و کار اعطای گواهی نامه خواهد بود

سئواالت آزمون جامع برای هر شغل از دو بخش  -۳/۷

عمومی و تخصصی تشکیل شده که بخش تخصصی آن از 

های آموزشی استاندارد و محتوای دورهها مجموع سرفصل

آموزشی مشاغل عمومی و اختصاصی و بخش عمومی آن از 

عمومی و مدیریتی  -های مصوب فرهنگیآموزشمحتوای 

ها به نسبت تعیین شده قابل احتساب برای اخذ گواهینامه

)موضوع جدول شماره یک این دستورالعمل( طراحی 

 .شودمی

های مشاغل اختصاصی بر آموزشطراحی سئواالت  -۴/۷

عهده خود دستگاه و طراحی سواالت مشاغل عمومی، 

رهنگی و عمومی بر عهده مرکز های فآموزشمدیران و 

مرکز مذکور سواالت . آموزش مدیریت دولتی خواهد بود

ی اجرایی هادستگاهمشاغل اختصاصی را بر اساس نیاز از 

 .نمایداخذ و در بانک سوال مرتبط ذخیره می

مراتب برگزاری آزمون جامع حداقل دو ماه قبل از  -۵/۷

مدیریت دولتی  آزمون به نحو مقتضی توسط مرکز آموزش

به اطالع کارمندان واجد شرایط شرکت در آزمون خواهد 

 .رسید

پس از اجرای آزمون، گواهی شرکت در آزمون که  -۶/۷

حاوی اطالعات نام و نام خانوادگی، نام پدر، رشته شغلی، 

پست، کدملی، تاریخ و محل اجرای آزمون و امتیاز خواهد 

 .بود، صادر خواهد شد

صرفاً برای دریافت گواهینامه نوع دوم  این گواهی :تبصره

 .اعتبار داشته و کاربرد دیگری نخواهد داشت

 فرایند بررسی و صدور گواهینامه نوع دوم -8ماده 

فرایند بررسی و صدور گواهینامه نوع دوم به ترتیب  -1/8

 :باشدزیر می

بررسی شناسنامه آموزشی کارمندان برای  :مرحله اول

 فرد و تایید آنمحاسبه ساعات آموزشی 
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شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب  :مرحله دوم

 ۲و  1پژوهشی  -های تخصصیآزمون برای گواهینامه

انجام طرح تحقیقی و تایید آن برای گواهینامه  :مرحله سوم

 )بر اساس چارچوب پیوست( ۲و  1پژوهشی  -تخصصی

تایید انجام دو خدمت برجسته الزامی برای  :مرحله چهارم

 پژوهشی سطح دو -اهینامه تخصصیگو

های نوع دوم مهارتی و تخصصی برای اخذ گواهینامه :تبصره

 .گیردصرفًا مرحله اول انجام می

پس از طی مراحل اول تا چهارم حسب مورد سطح  -۲/8

گواهینامه، واحد متولی آموزش کارکنان در ستاد و استان 

و مدیران باید پرونده آموزشی الکترونیکی برای کارمندان 

 :باشداین پرونده شامل موارد زیر می. خود تشکیل دهد

 مدارک هویتی فرد )کپی شناسنامه و کارت ملی( -1

کپی مدرک تحصیلی یا گواهینامه نوع دوم پایه یا مدارک  -۲

 همتراز

 کپی آخرین حکم کارگزینی -۳

 های آموزشی گذرانده شدهکپی گواهینامه -۴

 شده کارمندشناسنامه آموزش تأیید  -۵

های سطح گزارش تأیید طرح تحقیقی برای گواهینامه -۶

 پژوهشی یک و دو -تخصصی

گزارش تأیید شده خدمات برجسته برای گواهینامه  -۷

 ۲تخصصی و پژوهشی 

شده با  سازیمعادلهای گزارش تأیید شده فعالیت -8

 ساعت آموزش

 -های تخصصیکارنامه آزمون جامع برای گواهینامه -۹

 پژوهشی سطح یک و دو

های آموزشی کارکنان بررسی و تأیید اولیه پرونده :تبصره

واحدهای استانی برای شرکت در آزمون جامع بر عهده 

ی استانی هادستگاهکمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی 

 .است

پس از تشکیل پرونده آموزش کارمندان متقاضی  -۳/8

یید اولیه آن توسط واحد دریافت گواهینامه نوع دوم و تأ

آموزش دستگاه و کمیته اجرایی آموزش استان، پرونده فرد 

راهبری آموزش و توانمندسازی مستقر در  توسط کمیته

ستاد دستگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید به 

منظور تأیید نهایی و صدور گواهینامه به مرکز آموزش 

 .گرددمدیریت دولتی ارسال می

دستگاه باید برای صدور گواهینامه افراد، صورتجلسه  :هتبصر

کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی را که متضمن نام و 

نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه، کد ملی، 

رشته شغلی، پست افراد واجد شرایط، به همراه مستندات 

این دستورالعمل حسب مورد جهت  ۲/8مندرج در بند 

واهینامه نوع دوم به مرکز آموزش مدیریت دولتی صدور گ

 .ارسال نماید

پرونده آموزشی افراد واجد شرایط پس از وصول توسط  -۴/8

ای متشکل از مرکز آموزش مدیریت دولتی، توسط کمیته

نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

، نماینده دستگاه و نماینده مرکز آموزش جمهوررییس

دولتی بررسی و پس از تأیید، گواهینامه توسط مدیریت 

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر خواهد شد

های نوع دوم از تاریخ مزایای مترتب بر گواهینامه :تبصره

مندرج در گواهینامه صادره از سوی مرکز آموزش مدیریت 

 .دولتی قابل احتساب است

مرکز آموزش مدیریت دولتی بانک اطالعات  -۵/8

های صادر شده را جهت پاسخگویی به نامهگواهی

 .تشکیل خواهد داد هادستگاههای استعالم

ای های علمی و حرفهفعالیت سازیمعادل -9ماده 

علمی موظف است بر  کارمندان با ساعت آموزش کمیته

، تألیفات، ایحرفههای علمی، اساس جدول زیر فعالیت
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واد زیر مورد بررسی قرار ترجمه و پیشنهادات را با رعایت م

فعالیت مورد  -1 :نماید سازیمعادلداده و با ساعات آموزش 

شغل مورد تصدی یا مأموریت و وظایف محل  نظر در زمینه

پیشنهادات به تأیید شورای  -۲. خدمت خود و دستگاه باشد

کتب تألیفی یا ترجمه  -۳. پیشنهادات دستگاه رسیده باشد

مقاالت در کنفرانس ارائه یا در  -۴. شده، منتشر شده باشد

گزارش تجربیات  -۵. مجالت تخصصی چاپ شده باشد

 .مستندسازی شده مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته باشد

 

 کتب تألیفی کاربردی فعالیت
کتب ترجمه 

 کاربردی
 تجربه مستندشده هر پیشنهاد مقاله

ابتکارات و 

 دیگر خدمات

حداکثر ساعت قابل 

 سازیمعادل
1۵۰ 1۰۰ ۵۰ ۵۰ 1۰۰ 1۰۰ 

 

حداکثر ساعت مورد قبول برای گواهینامه نوع دوم که 

باشد که یک فرد ساعت می ۲۰۰شود  سازیمعادلتواند می

تواند از یک فعالیت یا مجموع چند فعالیت، دریافت می

ای که در اجرای این بند از خدمات برجسته -۶. نماید

یابی شده است، صرفًا دستورالعمل معادل ساعات آموزشی ارز

کارمندان برای اخذ . گرددبرای همان سطح محاسبه می

باید خدمات برجسته دیگری های سطح باالتر میگواهینامه

 .را ارائه نمایند

های آموزشی نوع دوم )در تمامی گواهینامه -10ماده 

ی هادستگاهسطوح( که بر اساس نظام آموزش کارمندان 

شود در آموزش مدیریت دولتی صادر میاجرای توسط مرکز 

در آزمون جامع مدارک معادل ها صورت قبولی دارندگان آن

که توسط دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد، علمی تلقی 

شده و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار 

 .گیرندمی

مورخ  1۴۳11/۹۰/۲۰۰این بند به استناد توافقنامه شماره 

فی مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  ۲1/۶/1۳۹۰

، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمهوررییسانسانی 

. باشددانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیریت دولتی می

ای متشکل از راهکار اجرای این توافقنامه توسط کمیته

نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه پیام  ، مرکزجمهوررییس

 .نور تهیه و اعالم خواهد شد

چارچوب طرح تحقیق )پروژه پژوهشی(  -پیوست

 های نوع دومگواهینامه

 مقدمه

این نظام نامه در راستان آشنایی و توانمندسازی فراگیران با 

و به منظور ها انجام امور پژوهشی، کاربردی کردن پژوهش

سازمانی و همچنین عملیاتی کردن  حل مسائل و مشکالت

فرایند تهیه، تصویب و ارزشیابی پروژه پژوهشی فراگیران 

 .پژوهشی تهیه و تنظیم شده است -دوره تخصصی

تعیین استاد راهنما و تصویب موضوع  -بخش اول

 پروژه پژوهشی

فراگیر موظف است با هماهنگی کمیته علمی،  -1ماده 

بین کارشناسان یا مدیران  استاد راهنمای پژوهشی خود را از

خبره دستگاه اجرایی یا استادیار دانشگاه با در نظر گرفتن 

در راستای این کار فراگیر باید از . انتخاب نماید ۲-۲بند 

طریق دبیرخانه کمیته علمی اطالعات مربوط به انتخاب 

های تحت راهنمایی و استاد راهنما از لحاظ تعداد پروژه

وی کسب نماید، و ضمن جلب  موضوع تخصصی و تجربی
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موافقت استاد و با نظر وی موضوع پروژه پژوهشی و استاد 

مشاور خود را انتخاب و با تکمیل فرم مربوط جهت تایید 

 .نهایی به کمیته علمی ارسال نماید

بانک اطالعات اساتید راهنما و مشاور برای مشاغل  :1تبصره 

می توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی و برای مشاغل عمو

ی فراگیران برداربهرهاختصاصی توسط خود دستگاه جهت 

افراد واجد شرایط برای مشاغل اختصاصی . ایجاد خواهد شد

پس از تایید کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی دستگاه 

 .در بانک قرار خواهند گرفت

پژوهشی خود را از  فراگیر موظف است عناوین :۲تبصره 

میان موضوعات پیشنهادی دستگاه اجرایی )مشکالت یا 

های توسعه ای( مربوط انتخاب نماید و به مباحث و برنامه

 .تایید دستگاه اجرایی برساند

کمیته علمی موظف است موضوع پروژه پژوهشی  -2ماده 

و مناسبت تخصص و تجربه استاد راهنما را با در نظر گرفتن 

 :ر مورد بررسی و تصمیم گیری قراردهدضوابط زی

 های موضوع پروژه پژوهشیویژگی -1-۲

 نو بودن موضوع )حتی االمکان(. الف

 اختصاصی یا مدیریتی -سازگاری با دروس شغلی. ب

 قابل تحقیق بودن به روش علمی. ج

مسائل مبتال به /همسویی در جهت رفع یا تقلیل مشکالت. د

 ای دستگاهای توسعههسازمان متبوع یا برنامه

 شرایط تعیین استاد راهنما -۲-۲

داشتن حداقل رتبه خبره در شغل مربوطه و مدرک . الف

 تحصیلی فوق لیسانس به باال

ارتباط زمینه تخصصی فرد با موضوع پروژه پژوهشی و . ب

 دارابودن سابقه پژوهشی و مطالعاتی

های پژوهشی تحت رعایت حد نصاب تعداد پروژه. ج

مایی و مشاوره فرد با توجه به سقفی که توسط کمیته راهن

 .شودتعیین می

عملکرد مثبت در هدایت و راهنمایی و یا مشاوره . د

های پژوهشی مشابه و مرتبط )به تشخیص کمیته پروژه

 علمی(

 شرایط تعیین استاد مشاور -۳-۲

عضو هیات علمی دانشگاه یا از پژوهشگران و متخصصان . الف

ستگاه اجرایی با موضوع پژوهش با مدرک مرتبط در د

 .حداقل فوق لیسانس باشد

 .به پیشنهاد استاد راهنما و مورد تأیید کمیته علمی باشد. ب

 طرح تحقیق و ارائه گزارش -بخش دوم

واحد متولی آموزش موظف است، پس از تصویب  -3ماده 

پروژه پژوهشی توسط کمیته علمی موضوع را به فراگیر و 

 .ربوطه ابالغ نمایداساتید م

فراگیر موظف است پس از ابالغ موضوع پژوهش،  -4ماده 

در قالب طرح تحقیق و بر اساس فرایند انجام یک پایان نامه 

تحصیلی یا روش مستندسازی تجربیات و یا دیگر روشهای 

کاربردی زیر نظر استاد راهنما و مشاور به بررسی و تحقیق 

 .ا تهیه نمایدبپردازد و گزارش پژوهشی الزم ر

استاد راهنما موظف است پس از تکمیل پروژه  -5ماده 

ای از آن را برای ارزشیابی نهایی به همراه پژوهشی، نسخه

 .نظر استاد مشاور به کمیته ارائه نماید

جلسه دفاعیه از طرف واحد متولی آموزش با  -6ماده 

هماهنگی کمیته علمی و با حضور اعضاء کمیته راهبری 

 .و توانمندسازی دستگاه برگزار خواهد شد آموزش

 ارزشیابی نهایی پروژه پژوهشی -بخش سوم

ارزشیابی نهایی پروژه پژوهشی بر عهده کمیته  -7ماده 

 .باشدعلمی می
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کمیته موظف است یک نفر از اعضاء هیات علمی  -8ماده 

یا پژوهشگران با مدرک دکتری در داخل یا خارج دستگاه را 

 .تاد داور انتخاب و اعالم نمایدبه عنوان اس

داور موظف است پروژه پژوهشی را قبل از تشکیل  -9ماده 

جلسه دفاعیه مورد بررسی قرار داده و نظر خود را با تکمیل 

 .های مربوط به واحد متولی آموزش منعکس نمایدفرم

در صورت رد پروژه از سوی داور، داور موظف است  :تبصره

با ذکر مصادیق، علت رد آن را از  در چارچوب طرح تحقیق

 .طریق دبیر به کمیته علمی منعکس نماید

فراگیر موظف است قبل از دفاع، زیر نظر استاد  -10ماده 

راهنما، اصالحات الزم را با توجه به نظر استاد داور در 

 .گزارش پروژه پژوهشی خود اعمال نماید

ته علمی در صورتی که پروژه پژوهشی از نظر کمی -11ماده 

تواند با تکمیل غیرقابل قبول تشخیص داده شود، فراگیر می

 .و اصالح پروژه پژوهشی در یک نوبت دیگر از آن دفاع نماید

جلسه دفاع از پژوهش نامه و ارزشیابی نهایی در  -12ماده 

 .شودمحل دستگاه برگزار می

 ارزشیابی ضوابط -بخش چهارم

تکمیل فرم مربوط، کمیته علمی موظف است با  -13ماده 

پروژه پژوهشی را در پنج درجه ارزشیابی کرده و نمره خود 

 .ارائه نماید ۲۰را بر مبنای 

رتبه پروژه پژوهشی با احتساب میانگین /درجه -14ماده 

 :کل نمرات محاسبه و به شرح زیر منظور خواهد شد

 عالی :۲۰الی  18نمره از . الف

 بسیار خوب :(18تا  1۶نمره از ). ب

 خوب :(1۶تا  1۴نمره از ). ج

 قابل قبول :(1۴تا  1۲نمره از ). د

غیر قابل قبول :کمتر 1۲نمره از . هـ

  

 دیپلم فوق و دیپلمه شاغل کارمندان دوم نوع هاینامهگواهی اعطای نحوه دستورالعمل

 (مهورجرییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 3/2/1391 مورخ 2590/91/201 بخشنامه)

 آموزشی هاینامهگواهی صدور و ساماندهی ثبت، منظور به

 الزم دولت، کارمندان آموزش نظام در اشاره مورد دوم نوع

 کارمندان آموزشی پرونده اجرایی هایدستگاه کلیه است

 از آموزشی هایهدور که را خود دیپلم فوق و دیپلمه شاغل

 نظام در مندرج مقررات اساس رب آنها بعد به 1۳۷۹ سال

 شماره بخشنامه مفاد مطابق و بوده کارمندان آموزش

 دریافت شرایط واجد ۳۰/1/1۳۹۰ مورخ 18۳۴/۲۰۰

 باشند، تخصصی و مهارتی سطوح در دوم نوع نامهگواهی

 دستگاه آموزش راهبری کمیته در تأیید و بررسی از پس

 مستندات ود،شمی تشکیل معاونت این نماینده حضور با که

 شماره بخشنامه هشتم ماده مشروح طبق را الزم

 تا حداکثر و تهیه ۴/1۲/1۳۹۰ مورخ ۳11۴۶/۹۰/۲۰۰

 دستگاه راهبری هایکمیته طریق از ۳1/۶/1۳۹1 تاریخ

 .نمایند ارسال دولتی مدیریت آموزش مرکز به ربطذی

 تخصصی هاینامهگواهی دریافت شرایط واجدین مورد در

 و اتخاذ متعاقباً الزم تصمیمات دو و یک سطوح پژوهشی

 .شد خواهد ابالغ

 فروزنده الهلطف

 

 ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتدستورالعمل مد
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 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 27/10/1399مورخ  386056)مصوبه شماره 

خدمات  یریتقانون مد ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه

 یکشور

جلسه  ینهشتاد و ششم یکصدودر  یادار یعال شورای

و  یسازمان ادار یشنهادبنا به پ ۲۴/۹/1۳۹۹مورخ 

نظام  یکل یهاسیاست 1۶بند  یکشور، در اجرا یاستخدام

بر  یمبن یمقام معظم رهبر یاز سو یابالغ یادار

اصول  یریکارگبه یقاز طر یکردن نظام ادار یانبندانش

 1-۲اطالعات؛ بند  یساز هیکپارچدانش و  یریتمد

دانش و  یریتبر مد یمبن یعلم و فنآور یکل یهاسیاست

و  یزیربرنامه گذاری،یاستدر س یبخشپژوهش و انسجام

 یبه استناد بندها ی؛در حوزه علم و فناور ینظارت راهبرد

و در  یخدمات کشور یریتقانون مد 11۵ماده  11و  8

جامع اصالح  امهنکردن برنامه پنجم بر یاتیعمل یراستا

شماره  نامهتصویبدوره دوم )موضوع  -ینظام ادار

(؛ یادار یعال یشورا 1۴/۶/1۳۹۷ یختار ۳۰۲۵۹۶

را به  «ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتدستورالعمل مد»

( یادار یعال یشورا یرخانه)ممهور به مهر دب یوستشرح پ

د ییتأ تبصره ۲ماده و  ۶دستورالعمل در  ینا. نمود یبتصو

 .است االجراالزمابالغ،  یخو از تار

 

 ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتمد دستورالعمل

 ینکار رفته در او اختصارات به یفتعار -1 ماده

 :است یردستورالعمل به شرح ز

کشور، موضوع  یتحول ادار یزیرستاد برنامه :ستاد -1

 یعال یشورا 1۹/۲/1۳۷۷مورخ  ۲۰۵۶/1۲/1مصوبه شماره 

 .یادار

 ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه :ییدستگاه اجرا -۲

 .یخدمات کشور یریتقانون مد

بر مدل  یاست مبتن یسند :دانش یریتنامه مدنظام -۳

 یجادو ا ییراستاهم یجاددانش که به منظور ا یریتمد

دانش شامل اهداف، اصول،  یریتمد یدر اجرا یهوحدت رو

دانش با در  یریتمد ییاجرا یندهایو فراها، راهبردها ارزش

دانش در حوزه  یریتمد هاییکنظر گرفتن ابزارها و تکن

مدل  ی،مجر یواحدها یفشرح وظا ی،دانش یدهاینفرا

 یدانش و چارچوب سازوکارها یریتسنجش بلوغ مد

 یهادستگاهدر  یرانمشارکت کارکنان و مد یبرا یزشیانگ

کشور ابالغ  یاستخدامو  یتوسط سازمان ادار یی،اجرا

 .گرددیم

ها و تجارب کسب شده از آموخته یامجموغه :دانش -۴

 ها،یتو خالق هایدها یلمرتبط با کار از قب یو ضمن ینیع

 یحل مسأله، محتوا یهاروش ی،ها، مستندات دانشمهارت

 .و نقد پروژه است یو کارشناس یجلسات تخصص

 یقو مستمر که از طرنظام مند  یندیفرا :دانش یریتمد -۵

خلق، توسعه،  یی،شناسا ییآن، دانش در دستگاه اجرا

 یادگیری،کار گرفته شده و منجر به و به یمتسه ی،نگهدار

 یو ارتقا یو سازمان یمیتوسعه ت ی،توسعه فرد ی،نوآور

 .شودیم یبهره ور

 یکهای یتقابل یزانم یانگرب :دانش یریتبلوغ مد -۶

و  یندهافرا یگرها، اجرا یلتسه یسازمان در فراهم ساز

مدل . دانش است یریتمد یامدهایو پ یجبه نتا یابیدست

 ینددانش، مراحل رشد مورد انتظار در فرا یریتبلوغ مد

 یدرا که سازمان با یدانش و اقدامات مناسب یریتتوسعه مد

به سطوح بلوغ  یابیخود و دست یکنون یتوضع هبودب یبرا

 .کندیباالتر انجام دهد، مشخص م

سطح بلوغ  یابیارز :دانش یریتسنجش بلوغ مد -۷

 یگاهجا ییندانش و تع یریتاز منظر مد ییاجرا یهادستگاه

 .دانش است یریتدر هرم بلوغ مد ییاجرا یهادستگاه



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳۴1

 
 ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتمد یراهبر -2 ماده

غ و ابال یبتصو ین،تدو یت، با مأمور«ستاد»کشور توسط 

 ی،دانش در نظام ادار یریتکالن مد هاییاهداف و استراتژ

 یریتو نقشه راه استقرار مد یو ابالغ برنامه راهبرد یبتصو

توسعه سطح بلوغ، انجام خواهد  یراهبردها یبدانش و تصو

 .شد

استقرار  یموظف است به منظور راهبر« ستاد» -3 ماده

با  چگییکپارو  یستمیتعامل س یدانش و برقرار یریتمد

 ینا یو در اجرا یو منابع انسان یریتمد یهانظام یگرد

آن،  یبماه از تصو ۳مدت  یدستورالعمل، حداکثر ط

 :را انجام دهد یراقدامات ز

و  یرا طراح یدانش در نظام ادار یریتمد یشبکه مل -1

و  یالزم جهت طراح ینموده؛ استانداردها ییاجرا

دانش را  یریتمد یارهاافزو نرم هایستماز س یبرداربهره

 .یدنما ینتدو

در  ییاجرا یهادستگاه یهافعالیتبه منظور سنجش  -۲

 یندآن، نحوه و فرا یساز ینهدانش و نهاد یریتحوزه مد

 یهارا در چارچوب شاخص ییاجرا یهادستگاه یابیارز

قانون  8۲و  81عملکرد، موضوع مواد  یابیارز یعموم

 .یدنما یینعت ی،خدمات کشور یریتمد

مربوطه  یهادستورالعملنظام آموزش کارکنان دولت و  -۳

کارکنان و  یدانش یهافعالیتکه  یداصالح نما یرا به نحو

آنان در  یدانش یهاحاصل شده از مشارکت هاییادگیری

جلسات نقد  ی،تخصص یهاهمچون نشست ییهاقالب

خارج  نرم افزار و یطو کاربست دانش در مح یادگیریپروژه، 

 یریتمد یابزارها یگرو د یاستاد و شاگرد هایروشاز آن، 

 یسازکارکنان؛ معادل یآموزش رسم یهادانش، با ساعت

 .آن صادر گردد یبرا یرسم نامهگواهیشده و 

کارکنان، در مدت  یدانش یهافعالیت یفیتو ک یتکم -۴

 .عملکرد آنها لحاظ گردد یابیارتقاء و ارز یتجربه الزم برا

از موارد  یککه مصوبات ستاد در هر  یدر صورت :تبصره

 یشورا یا یادار یعال یشورا یبو تصو ییدبه تأ یازفوق ن

داشته باشد، ستاد موظف  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد

به شوراها ارائه  یبالزم را جهت تصو یشنهادهایاست پ

 .یدنما

ش کشور )مرکز آموز یو استخدام یسازمان ادار -4 ماده

 یو خصوص یدولت یمراکز علم ی( با همکاریدولت یریتمد

 ییمسئول، ضمن شناسا ییاجرای هادستگاهو با مشارکت 

در سطح  یتاهم یو دارا یبخش یانم یقمصاد یو احصا

نسبت به ثبت و حفظ سوابق و تجارب موجود در  ی،مل

کرونا، توسعه  یماریمبارزه با ب ای،تهمذاکرات هس :ینهزم

مبارزه با فقر، بهبود اشتغال،  یمی،و پتروش ینفت یهاحوزه

و اصالح نظام  یکتوسعه دولت الکترون ی،وربهره یارتقا

 .یددانش، اقدام نما یریتدر چارچوب مد یادار

موظفند در چارچوب  ییاجرا یهادستگاه -5 ماده

از  یکی، «ستاد» یاز سو یابالغ یهادستورالعمل

مصوبه شماره  ۴ده موضوع ما یتخصص هاییتهکم

را  یادار یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳ یختار 118۵۲/۹۳/۲۰۶

 .ینددانش در دستگاه نما یریتمأمور استقرار نظام مد

بر عهده  یتهکم ینا یماتتصم یواحد متول یینتع :تبصره

 .دستگاه خواهد بود یریتتوسعه مد یراهبر یشورا

 یرمسئول راهب یی،مقام دستگاه اجرا ینباالتر -6 ماده

 ینا یدانش در دستگاه و حسن اجرا یریتاستقرار مد

 یرخانهآن توسط دب یمصوبه بوده و گزارش نحوه اجرا

 .گرددیم یههر شش ماه به شورا ارا ی،ادار یعال یشورا

 جمهورییسر -یروحان حسن
 

 ییاجرا یهادستگاهدانش  یریتنامه مدنظام



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۴۲

 کشور( یو استخدام یان ادارسازم 26/3/1400مورخ  15474)بخشنامه شماره 

 ۵مشمول ماده  ییاجرا یهادستگاه یبه تمام بخشنامه

 یخدمات کشور یریتقانون مد

دانش در  یریتمد دستورالعمل یکماده  ۳بند  یاجرا در

 یختار ۳8۶۰۵۶)موضوع مصوبه شماره  ییاجرا یهادستگاه

 یجادا ی( و در راستایادار یعال یشورا ۲۷/1۰/1۳۹۹

 یریتمد یدر اجرا یهو وحدت رو ییراستاهم ی،نگهماه

 یهادستگاهدانش  یریتنامه مدنظام» یوستدانش، به پ

 .گرددیابالغ م جراجهت ا «ییاجرا

بند  یمشمول در اجرا ییاجرا یهادستگاه یهاست کل الزم

دانش  یریتمد یواحد متول ییننامه نسبت به تعنظام 8-۳

موجود( اقدام و در اسرع وقت  یسازمان یواحدها ین)از ب

دانش در دستگاه و  یریتنسبت به استقرار نظام مد

معاونت . یندنامه اقدام نمانظام ینتابعه بر اساس ا یواحدها

 یجادالزم در خصوص ا یسازمان، همکار ینا یادار وسازین

به  ییاجرا یهادستگاهرا با  یازمورد ن یساختار ییراتتغ

 .عمل خواهد آورد

 ینموظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ ا گاهدست

ماده  یاز اقدامات صورت گرفته در اجرا ینامه، گزارشنظام

 هاییها و فناورسازمان )مرکز مطالعات نظام ینرا به ا 8

ها، استان یزیرو برنامه یریتسازمان مد. ید( اعالم نمایادار

 ارتقرنامه و اسنظام ینا یمسئول نظارت بر حسن اجرا

 .باشندیم یاستان یهادستگاهدانش در  یریتمد

 

 ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتمد نامهنظام

 واژگان و اختصارات یفتعار -1 ماده

 کشور یو استخدام اداری سازمان :سازمان

 یریتقانون مد ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاه :دستگاه

 یخدمات کشور

 ۲۷/1۰/1۳۹۹ تاریخ ۳8۶۰۵۶ شماره مصوبه :مصوبه

 یادار یعال یشورا

 کشور یتحول ادار ریزیبرنامه ستاد :ستاد

مصوبه  ۴موضوع ماده  یتخصص هاییتهاز کم یکی :کمیته

 یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳ یختار 118۵۲/۹۳/۲۰۶شماره 

 یریتمصوبه مأمور استقرار مد ۵که بر اساس ماده  یادار

 .دانش در دستگاه است

مصوبه  ۵موضوع تبصره ماده  سازمانی حدوا :یمتول واحد

دستگاه  یریتتوسعه مد یراهبر یشورا یمکه بر اساس تصم

 یریتمد سازییادهدر پ یتهکم یماتتصم یمسئول اجرا

 .دانش است

آن،  یقمند و مستمر که از طرنظام فرایندی :دانش مدیریت

کار و به یمتسه ی،خلق، نگهدار یی،دانش دستگاه شناسا

 ی،توسعه فرد ی،نوآور یادگیری،و منجر به گرفته شده 

 .شودیم یو توسعه سازمان یمیتوسعه ت

اطالق  یاگانهپنج فرایندهای به :دانش یریتمد فرآیندهای

 یندهاآن فرا یقکه دانش در دستگاه از طر گرددیم

اشاعه » ،«ی، حفظ و نگهدار«خلق»، «و کشف ییشناسا»

 .شودیم «یریکارگبه»و  ،«یمو تسه

 فراهم و بسترساز عوامل :دانش یریتمد گرهایهیلتس

 کنندهیتمناسب که محرک و تقو یسازمان شرایط کننده

 .دانش هستند یریتمد یندهایفرآ

است که در  سندی :دانش یریتمد یتانداز و مأمور چشم

در  یخوادم ییدهد که دستگاه اجرامی را نشان یتیآن وضع

 یسد و چگونگدانش به آن بر یریتدر حوزه مد یندهآ

 .گرددیم یمبه آن، در سند ترس یدنرس

 یرکه مس اقداماتی مجموعه :دانش یریتمد راهبردهای

دانش را با  یریتبه اهداف کالن و چشم انداز مد یابیدست
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دستگاه  یو خارج یداخل یطمح یطدر نظر گرفتن شرا

 .نمایدیم یمترس

 هستند که حاصل استقرار نظام یدانش هایخروجی :نتایج

 .دانش در دستگاه است یریتمد

آن  ینفعانبر دستگاه و ذ سازمانی مثبت اثرات :پیامدها

 .دانش است یریتمد یجاست که حاصل تحقق نتا

 اهداف -2 ماده

 ییاجرا یهادستگاهدانش در  یریتاستقرار نظام مد اهداف

 :عبارتند از

دانش و اهداف،  یریتمد یانم ییراستاو هم یهمسوساز -1

 .هادستگاه هاییها و استراتژهبرنام

در  یریتبلوغ مد یتوضع یشنظارت و پا یابی،ارز -۲

 .هادستگاه

دانش در سطح  یمو بهبود فرهنگ تبادل و تسه یجادا -۳

 .هادستگاه

و استفاده مستمر از  یمتسه ی،خلق، نگهدار یی،شناسا -۴

 .هادستگاهدانش در 

و قابل دسترس در نظام  هیکپارچ یتوسعه شبکه دانش -۵

 .هادستگاهبا مشارکت  یادار

 اصول -3 ماده

 ییاجرای هادستگاهدانش در  یریتحاکم بر نظام مد اصول

 :است یلبه شرح ذ

 ییو همسو یتو حما یبانیپشت :یاصل نگرش راهبرد -1

 .دستگاههای یدانش با اهداف و استراتژ یریتمد

اجزاء  ینب یرتباط درونا یبرقرار :یستمیاصل نگرش س -۲

 یریتنظام مد ینب یرونیدانش و ارتباط ب یریتنظام مد

 یریتیمدهای نظام یردانش با سا

 یدر نظر گرفتن تمام :یندهافرا یتاصل جامع -۳

نظام  یحدانش به منظور استقرار صح یریتمد یندهایفرآ

 .دانش یریتمد

 یتمام یجلب مشارکت و همراه :اصل مشارکت -۴

 دانش یریتمد یندهایفرا یدر اجرا یرانمد کارکنان و

مستمر نظام  یو بررس ینیبازب :مستمر یشاصل پا -۵

الزم جهت  یدانش و فراهم نمودن بازخوردها یریتمد

 .آن یاصالح و بازنگر

در نظر گرفتن  :دانش یریتاصل تداوم و توسعه مد -۶

موضوع بلندمدت و استمرار و  یکدانش به عنوان  یریتمد

 .مناسب یجهبه نت یلبه منظور ن توسعه آن

و ها یتفعال یتمام یاصل یتمحور :یاصل انسان محور -۷

است که نقش  یانسان یهدانش سرما یریتمد یندهایفرا

 .دارد یدر ارتقا سطح دانش سازمانای یژهو

های دانش یمعنو یتحفظ مالک :یمعنو یتاصل مالک -8

 .ییبه اشتراک گذاشته شده در سطح دستگاه اجرا

 هاارزش -4 ماده

 یهادستگاهدانش در  یریتحاکم بر نظام مد هایارزش

 :است یلبه شرح ذ ییاجرا

و تفکر کارکنان به  یشهارج نهادن به اند :یمحور یشه( اند1

 ییدستگاه اجرا یهو سرما ییدارا ینترعنوان مهم

و  یمتسه یی،شناسا :یو فرهنگ محور یی( اخالق گرا۲

و کرامت  یو ارزش یاصول اخالق یترعا دانش با یریکارگبه

 .یمعنو یتو حفظ مالک یانسان

 یتو شفاف یزهانگ یجادعدالت در ا یترعا :ی( عدالت محور۳

عملکرد  یزاندانش با توجه به م یریتفعاالن مد یقدر تشو

 .هاآن

 راهبردها -5 ماده
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مستلزم  یریتینظام مد یکدانش به عنوان  یریتمد اجرای

 یبرا ییو مالحظه راهبردها یراهبرد یکرداز رو یبرخوردار

که با  یبه نحو. است یبه چشم انداز توسعه نظام ادار یلن

را با  ییو هم افزا ییهمگرا یشترینب یستمی،س یکردرو یک

 راربرق یریتیو مد یادار یهاها و خرده نظامنظام یگرد

دانش به شرح  یریتمد یاساس، راهبردها ینبر ا. یدنما

 :باشندیم یلذ

دانش با  یریتمد هاییاهداف و استراتژ ییراستاهم -1

 .دستگاه هاییاهداف و استراتژ

دانش و  یریتنظام مد ینو تعامل ب یکپارچگی یجادا -۲

کالن  یراهبردها یدر راستا یریتیمد یهانظام یرسا

 .دستگاه

نقاط قوت  یو خارج یداخل یطمح یطبا شرا ییهمگرا -۳

 .دانش یریتچشم انداز مد به یلو ضعف دستگاه جهت ن

 دانش یریتمدل مد -6 ماده

نظرات  ی،جهان یهادانش با ابتناء بر مدل یریتمد مدل

شده و  یکشور طراح ینظام ادار هاییژگیخبرگان و و

 یجادا یرانا یدانش در نظام ادار یریتاز مد یجامع یرتصو

شکل . گیردینظام قرار م ینا یاجرا یکه راهنما کندیم

ی هادستگاهدانش  یریتمد ین دهنده مدل مفهومنشا یرز

 :است یاصل یهپنج ال یاست که دارا ییاجرا

 

 یتچشم انداز و مأمور یانگراول )هسته مدل( ب یحه( ال1

 یآت یتدر چشم انداز، وضع. دانش دستگاه است یریتمد

خواهد به آن برسد می دانش یریتمد ینهکه دستگاه در زم

نحوه تحقق چشم انداز و نقش  یت،ورشده و در مأم یمترس

 .شودیدستگاه در آن مشخص م

دوم قرار دارند  یهدانش در ال یریتمد گردهاییل( تسه۲

در  یدانش یندهایاجرا و توسعه فرا یمهم برا یکه بستر

عناصر  یناز ا یحصح یریگدستگاه هستند که با بهره

 ی،فناور
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 یادهارند که پقرار د یدانش یندهایسوم مدل، فرآ یه( در ال۳

و کشف دانش  ییدانش در دستگاه از شناسا یریتمد یساز

 ینا. آنها است یحصح یدانش، در گرو اجرا یریکارگتا به

و کشف دانش، خلق دانش، حفظ  ییشامل شناسا یندهافرا

دانش  یریکارگو به یمدانش، اشاعه و تسه یو نگهدار

 .هستند

دانش در  یریتمد یجچهارم مدل دربردارنده نتا یحه( ال۴

 ی،توسعه فرد یادگیری، ی،دستگاه است و شامل نوآور

 .باشدمی یو توسعه سازمان یمی،توسعه ت

مندرج  یجکسب نتا یامدهایپ یی،پنجم و نها یحه( در ال۵

 یاجرا یجنتا یامدهایپ. یردگمی چهارم قرار یهدر ال

بهبود  یرنظ یشامل موارد هادستگاهدانش در  یریتمد

به شهروندان  ییو پاسخگو یتمات، ارتقاء شفافخد یفیتک

 .هستند یو بهره ور

 دانش در دستگاه یریتمراحل استقرار مد -7 ماده

شامل چهار  هادستگاهدانش در  یریتنظام مد استقرار

و ها موظفند برنامه هادستگاهسازمان و . مرحله است

و اجرا  یطراح یراقدامات خود را در چارچوب مراحل ز

 :یندمان

 دانش یریتمد یبسترساز. الف

 دانش یریتسنجش بلوغ مد. ب

 دانش یریتاستقرار نظام مد ریزیبرنامه. ج

 یریتاستقرار مد یشده برا بینیپیشهای برنامه یاجرا. د

 دانش

 دانش یریتمدهای برنامه یابیو ارز یشپا. ه

 دانش یریتمد یبسترساز -8 ماده

 :ددانش در ستا یریتمد یراهبر -8-1

و  یراهبرد ریزیبرنامهموظف است به منظور  سازمان

نظام نامه و استقرار کامل  ینا ینظارت بر حسن اجرا

در  یرنسبت به انجام موارد ز هادستگاهدانش در  یریتمد

 :یدستاد اقدام نما

 یریتمد یراهبرد یهاو برنامه یکل یهاسیاست یب( تصو1

 .یدانش در نظام ادار

متناسب  یریتیمد یهانظام یردر سا یراتیتغ یشنهاد( پ۲

 ۳دانش )بر اساس ماده  یریتمدهای یتبا اهداف و فعال

 .در مراجع مربوط یبمصوبه( جهت تصو

 یبه منظور استقرار شبکه مل ریزیبرنامهو  ی( طراح۳

الزم  یاستانداردها یینو تع یدانش بخش دولت یریتمد

 مربوطهای از سامانه یبرداربهرهجهت 

 ییندانش و تع یریتبلوغ مد یکل یهاگزارش یبررس (۴

در  یدهفعال و برگز یاهاز دستگاه یرو تقد یینحوه شناسا

 دانش یریتحوزه مد

 یریتمسئول استقرار مد یتخصص یتهاقدامات کم -8-۲

 :دانش در دستگاه

بستر مناسب، فرهنگ  یجادموظف است به منظور ا دستگاه

استقرار نظام  یازمورد نی هایرساختو فراهم نمودن ز یساز

 ۴موضوع ماده  یتخصصهای یتهاز کم یکیدانش،  یریتمد

 یشورا ۵/۹/1۳۹۳ یختار 118۵۲/۹۳/۲۰۶مصوبه شماره 

 :یدنما یرز یفو مأمور انجام وظا یینرا تع یادار یعال

 یریتمد یچشم انداز، اهداف و راهبردها ییدو تأ ی( بررس1

 .دانش دستگاه

 ینهدستگاه در زمهای و طرحها نامهبر ییدو تأ ی( بررس۲

 .دانش یریتمد

استقرار  یازاعتبارات و منابع مورد ن بینیپیشو  ی( بررس۳

دانش بر اساس سند چشم انداز، اهداف،  یریتنظام مد

 مصوبهای راهبردها و برنامه

دانش  یریتتوسعه فرهنگ مدهای برنامه ییدو تأ ی( بررس۴

 یبرا یازمورد ن یموزشآهای دوره یو محتوا ینو عناو

 .کارکنان
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مشارکت  یبرا یزشیانگ یسازوکارها ییدو تأ بینیپیش( ۵

فعال دستگاه  یو استان یستاد یو واحدها یرانکارکنان، مد

 .سازمانهای در چارچوب دستورالعمل

 یتحفظ مالک یبرا ییسازوکارها یبو تصو بینیپیش -۶

دانش در صاحبان و ثبت کنندگان  یفیو حقوق تأل یمعنو

 .چارچوب ضوابط و مقررات

دانش به  یریتنظام مد یازمورد نهای نامه یوهش یب( تصو۷

 ی،سامانه نرم افزار ی،خبرگ یهاانجمن یهادر حوزه یژهو

استخراج دانش در زمان خروج  یندثبت دانش، فرا یهاروش

 .از خدمت

ی هاگزارشدانش، اخذ  یریتمد یمستمر اجرا یش( پا8

 .ه آن به سازمانمربوط و ارائ

دانش  یریتنظام مد یاجرا یو دستاوردها یجنتا یابی( ارز۹

 .در دستگاه

در  یت( نظارت بر انتخاب مؤسسات مشاور صاحب صال1۰

 .دانش یریتاستقرار نظام مد یراستا

 :آن یفدانش و شرح وظا یریتمد یواحد متول -8-۳

 یمصوبه، واحد متول ۵مطابق تبصره ماده  ییاجرا دستگاه

و ساختار موجود  یفدانش را متناسب با شرح وظا یریتدم

 یاجرا یتواحد مسئول یننموده و ا ییندستگاه تع

 .ددارعهدهرا بر  ۲-8موضوع بند  یتخصص یتهکم یماتتصم

 دانش یریتسنجش بلوغ مد -9 ماده

بر  یمبتن ییاجرای هادستگاهدانش  یریتبلوغ مد سنجش

بر اساس  یامدهاو پ یجنتا ا،یندهفرا گرها،یلتسه یهچهار ال

 ییاجرای هادستگاهدانش  یریتاستقرار مد یمدل مفهوم

بار در  یکدانش،  یریتسنجش بلوغ مد. گیردیانجام م

دانش و سپس به صورت  یریتاستقرار نظام مد یابتدا

 ییو ارتقاء دستگاه اجرا یتموفق یزانم یینتع هتساالنه ج

 ینتدو ینهمچندانش و  یریتاهداف مد یشبرددر پ

دانش توسط  یریتبلندمدت و کوتاه مدت مد یهابرنامه

 :پذیردیانجام م یلدر چهارمرحله به شرح ذ ییدستگاه اجرا

 یینمرحله پس از تع یندر ا -یابی( مرحله اول؛ خودارز1

واحد نسبت به  یندانش در دستگاه، ا یریتمد یواحد متول

 ده اقدامشدستگاه بر اساس مستندات خواسته یابیارز

به انضمام مستندات مربوط در  یابیخودارز یجنتا. یدنمامی

و  یمنظور در پورتال سازمان طراح ینکه به همای سامانه

 .گردد، درج خواهد شدمی تعبیه

 یبر بررس یمرحله مبتن ینا -یاعتبار سنج :( مرحله دوم۲

شده  یمهو مستندات ضم یابیداده شده در خودارز یازاتامت

مرحله  یندر ا. یردپذمی ر سازمان صورتاست که د

مستندات ارائه  یداده شده در مرحله اول با بررس یازاتامت

گردد و در صورت عدم می یابیهر سنجه اعتبار یشده برا

مستندات و شواهد  یلتکم یااصالح  یبرا یجهنت یید،تأ

 .شودمی گاه منعکسدستبه

بر  یمرحله مبتن ینا -یدانیم یبررس :( مرحله سوم۳

در محل  یحضور یو مشاهده و بررس یدانیم یابیارز

 یامرحله توسط کارشناسان سازمان  ینا. دستگاه است

 .شودمی انجام یدهآموزش د یابانارز

پس  -هادستگاه بندیرتبهو  یینها ییدتأ :( مرحله چهارم۴

 یج،نتا یینها یسنجش بلوغ و اعتبارسنج یندفرا یاناز پا

و  بندیرتبهدانش  یریتاساس سطوح بلوغ مدبر  هادستگاه

سنجش بلوغ توسط  یلیگزارش تفص. خواهند شد یمعرف

 یرستاد در خصوص تقد. و منتشر خواهد شد یهسازمان ته

 .خواهد کرد بینیپیشالزم را  یداتبرتر تمهی هادستگاهاز 

 دانش یریتمد ریزیبرنامه -10 ماده

و چشم  یتمأمور یینعدانش با هدف ت یریتمد ریزیبرنامه

و ارائه  یدانشهای حوزه یبند یتدانش، اولو یریتانداز مد

 یندهایگرها و فرا یلدر حوزه تسه یازبرنامه اقدامات مورد ن

دانش  یریتسنجش بلوغ مد یجنتا. یردگمی دانش، صورت

آمده، به عنوان  دستبهو نقاط قوت و قابل بهبود 
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 یبرا. شوندمی ر گرفتهدر نظ ریزیبرنامهمرحله های رودیو

را انجام  یلاقدامات ذ یستبامی هادستگاهمرحله،  ینانجام ا

 :دهند

 یریتساله مد ۳و راهبرد  یتچشم انداز، مأمور ینتدو -1

 .نظام نامه یندانش بر اساس مفاد ا

 یهبر پا یدانشهای کالن حوزه یبند یتو اولو ییشناسا -۲

و  یمودار سازمانن یبررس ی،و سند استراتژ یتمأمور

 یرسا یاارشد و  یرانمد یانم یجلسات خبرگ یبرگزار

 .دستگاه یطمتناسب با شراهای یوهش

شاخص  ۴از  یدانشهای کالن حوزه یبند یتمنظور اولو به

، و «بودن یو مهارت یتجرب»، «بودن یتخصص» ،«یتاهم»

 یندسپس بر اساس برا. شودمی استفاده« تعداد متخصصان»

 یازبا امت یدانشهای چهارگانه، حوزههای شاخص یجنتا

 .شوندیدر نظر گرفته م یتبا اولوهای باالتر به عنوان حوزه

 .یینقشه( دانش دستگاه اجرا یادرخت ) ینتدو -۳

بهبود در حوزه  یبرا یازاقدامات مورد ن یینتع -۴

استقرار  یدستگاه برا یشترب یو آماده ساز گرهایلتسه

 .دانش یریتمد

از ابزارها و  یریانتخاب و بهره گ یبرا یزیرامهبرن -۵

مرحله در کالن  یندر ا. دانش یریتمد هاییکتکن

 یتبهبود وضع ریزیبرنامهبه  یت،با اولو یدانش یهاحوزه

 شود؛یپرداخته م یندگانه فرا۵از مراحل  یکدستگاه در هر 

 .شوندیها انتخاب و اجرا مسپس بر اساس آن ابزارها و روش

 یریتشناخته شده مد هاییکستفاده از ابزارها و تکنا -۶

 .و اجرا یزیردانش در مراحل مختلف برنامه

 یسازمان ینب هاییهمکار -11 ماده

از دانش  یریگبه منظور بهره هادستگاهالزم است  -11-1

 ینهزم بخشی،یانمشترک و م یهادر حوزه یژهبه و یکدیگر

 .هم آورندرا فرا یو تبادالت دانش یهمکار

 بخشییانم یقو احصاء مصاد ییبه منظور شناسا -11-۲

 بایستیمسئول م یهادستگاهمصوبه،  ۴مندرج در ماده 

نسبت به ثبت و حفظ سوابط و تجارب با مرکز آموزش 

 .مستمر داشته باشند یهمکار یدولت یریتمد

 دانش یریتنرم افزار مد -12 ماده

دانش به منظور  یریتمد یسامانه نرم افزار یکاز  دستگاه

دانش استفاده  یریتمد یندهایفرا یقدق یاز اجرا یبانیپشت

تحت وب  یستبامی نرم افزار مورد استفاده. خواهد نمود

در  ینترنتا یا( و ینترانت)ا یشبکه داخل یقبوده و از طر

را  هاآن یندسترس کارکنان دستگاه قرار گرفته و ارتباط ب

 یندهایفرا یبانپشت یستبامی رنرم افزا ینا. فراهم سازد

. دانش باشد یریو به کارگ یمخلق، حفظ، تسه یی،شناسا

اتصال به  یتالزم است نرم افزار مورد استفاده قابل ینهمچن

 یریتنرم افزار مد. دانش داشته باشد یریتمد یشبکه مل

 یریتمد یستمس ینهبه منظور کارکرد به یستبامی دنش

 :را باشدرا دا یلذهای یتدانش قابل

 .و توسعه دانش یابیباز یابی،ارز ی،طبقه بند ثبت، ▪

 .پرسش و پاسخ یسؤال و تاالرها طرح ▪

 یشیجلسات هم اند یبرگزار امکان ▪

 .یدرخت و نقشه دانش سازمان تعریف ▪

 .یمستندات دانش یو طبقه بند ثبت ▪

از امکانات  یمندبهرهو  یدانش یهاگروه تعریف ▪

 .یشبکه اجتماع

 یستمو س یکدگذار هایتمیسدانش، س پایگاه ▪

 .اسناد یریتمد

سؤاالت ها، دانش یاندر م یشرفتهپ یجستجو ابزار ▪

 .یو مستندات دانش

های خودکار خبرگان حوزه ییشناسا امکان ▪

 .یمختلف دانش

 .کاربران نرم افزار یبرا یدانش یلپروفا یجادا امکان ▪

از عملکرد  یریتیمتنوع مدی هاگزارش ارائه ▪

 .نرم افزار یاعضا و یسازمان یواحدها
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و حقوق ثبت کنندگان و  یمعنو یتمالک حفظ ▪

 .یمیو ت یصاحبان دانش به صورت فرد

 یخو از تار یدهگرد یم( ماده تنظ1۲نظام نامه در دوازده ) این

آن بر  یحسن اجرا یتباشد و مسئولمی االجراالزمابالغ 

 .مقام دستگاه است ینعهده باالتر

 یانصار جمشید

 

 آموزشی هایهدور تدریس زمینه در تدارصالحی مراکز

 (مدیریت توسعه معاونت 18/8/1390 مورخ 20549/200 شماره بخشنامه)

 یهادستگاه سوی از که مکرریهای سؤال به عنایت با

 که آموزشی هایهدور مدرسین و محتوی زمینه در اجرایی

 و فرهنگی عمومی، هایهدور عنوان به معاونت این سوی از

 هایمؤسسه همچنین و گرددمی ابالغ مدیریت بهبود

 و آموزش فرآیند در آنان خدمات از توانندمی که غیردولتی

 :گرددمی اعالم گردند، مندبهره استخدامیهای آزمون

 ازها دوره دسته این اجرای در باید اجرایی یهادستگاه

 مدیریت آموزش مرکز توسط شده اعالم و تأیید محتوی

 این در توانندمی مدرسینی صرفاً  و نموده گیری بهره دولتی

 مرکز از صالحیت گواهی که یابند اشتغال تدریس بهها دوره

 متفرقه کتب و محتوا از استفاده و باشند داشته را شده یاد

 .ندارد مجوزیها زمینه این در

 از آن محتوی ولی گردد اعالمهایی دوره که صورتی در

 یا و نشده اعالم و تأیید دولتی مدیریت آموزش مرکز سوی

 باشند، نشده صالحیت تأییدها دوره آن برای مدرسینی

 کمیته تأیید با مرکز، اعالم زمان تا توانندمی هادستگاه

 تشکیل معاونت این نماینده عضویت با که دستگاه راهبری

 .ایندنم اقدام زمینه این در شودمی

 خدمات از گیریبهره سازدمی خاطرنشان پایان در

های آزمون و آموزش فرآیند در غیردولتی هایمؤسسه

ها مؤسسه از دسته این که است مجاز صورتی در استخدامی

 معاونت، این از مورد حسب را صالحیت تأیید نامهگواهی

 پژوهش و آموزش دفاتر یا و دولتی مدیریت آموزش مرکز

 .باشند نموده اخذ هاستانداریا

دهکردی فروزنده اله لطف
 

 ی،در سطوح استان هادستگاه ینارهایو سم یآموزش یهاکالس ،هاهمایشجلسات،  یلزوم برگزار

 (...ارتباطات برخط و ینار،وب یدئوکنفرانس،)و یدجد هاییبا استفاده از فنآور یو مل یامنطقه

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار ییسر 14/8/1398مورخ  450090)بخشنامه شماره 

 ۵مشمول ماده  ییاجرا یهادستگاه یبه تمام بخشنامه

 یخدمات کشور یریتقانون مد

 یمحترم جمهور یاستر ۶/۶/1۳۹8ور مورخ دستبهتوجه  با

 1۰۰/۶۰/۲8۰۲۴/۹8در هامش نامه شماره  یرانا یاسالم

 یوستآنها پ یرصاو)که ت یرووزارت ن ۵/۶/1۳۹8مورخ 

 هایی( و نظر به ضرورت توسعه کاربست فناورباشدیم

 یدر برگزار یدجد یهاو استفاده از روش یارتباط یننو

 یاستان یو واحدها یکدیگربا  ییاجرا یهادستگاهجلسات 

 :و به منظور
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و درون  یشهر ینب یسفرها ی،ادار هاییتکاهش مامور •

 ها،مترتب بر آن هایینهدر هز ییجوو صرفه یشهر

 یشو افزا یراناز اتالف وقت کارشناسان و مد یریجلوگ •

 ی،انسان یرویسازمان و ن یوربهره

 مورخ هـ۳۲۳۹۶ت/۶۹8۰۳ شماره نامهتصویب یدر اجرا و

ضوابط،  ینموضوع تدو یران،محترم وز هیأت 1۵/1۲/1۳8۳

 یقاز مصاد یمربوط به برخ یو استانداردها هادستورالعمل

 جمهوریسمکرر رئ یو رهنمودها ینظم و انضباط ادار

در ابعاد مختلف  ییجومحترم در خصوص ضرورت صرفه

 ینداتخاذ نما یبیاست ترت یمقتض ی،ادار ظامن هایینههز

 ینارهایو سم یآموزش یهاکالس ،هاهمایشکه جلسات، 

در  یو مل یامنطقه ی،در سطوح استان هادستگاه یضرور

 :یرنظ یدجد هایفنآوری استفاده از حد امکان با

برگزار گردد تا . ..ارتباطات برخط و  ینار،وب یدئوکنفرانس،و

و  ینفعانقابل توجه دامنه شمول ذ دگیبا توجه به گستر

کشور(،  یهاو استان هادستگاه ی)تمام یرندگانگخدمت

در ابعاد مختلف و فراهم نمودن  هاینهموجب کاهش هز

در  یعو تسر یکدولت الکترون یشترعه بتوس یبرا ینهزم

 .گردد ییاجرا یهادستگاه هاییتانجام مامور

 یانصار جمشید

 

 

 

 الستخدامدایبدو خدمت کارمندان جد یآموزش هایهدور

 جمهور(سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 20/10/90مورخ  26680/200)بخشنامه 

چهارم نظام آموزش کارمندان بخش  ۵-1بند  یدر اجرا

مورخ  ۲۰۰/18۳۴دولت موضوع بخشنامه شماره 

 یعموم یهایو به منظور باال بردن سطح آگاه ۳۰/1/1۳۹۰

 یارتباط سالم کارمند با نظام ادار یه گذاریکارمندان و پا

کند، یکه فرد کار خود را در آن آغاز م یهادستگاهو 

وست یپ یدرس هایبرنامهمت و آموزش بدو خد هایهدور

 .شودیاجرا ابالغ م یو برا بینیپیش

 1۲، یاسالم یبا ساختار نظام و دولت جمهور ییآشنا

 ساعت

دستگاه محل خدمت،  یها و ساختار ادارتیبا مامور ییآشنا

 ساعت ۶

 ساعت 1۶، یت خدمات کشوریریقانون مد

 اعتس 1۲و ارتباطات موثر در سازمان،  یفرهنگ سازمان

 ساعت 1۲و حل مساله،  یمیکار ت

، یدر نظام ادار یاسالم هایهبر آموز یمبتن یااخالق حرفه

 ساعت 1۲

 ک ماهی، یدوره کارورز

موظفند پس  ییاجرا یهادستگاهبوده و یالزام هایهن دوریا

)به منظور  یآموزش و توانمندساز یته راهبریاز طرح در کم

ت یآن با رعا یو اجرا یزیررا( نسبت به برنامهنظارت بر اج

 :ر اقدام کنندیموارد ز

در بدو ورود به خدمت و قبل از صدور  یآموزش هایهدور -1

داالستخدام یه کارمندان جدیکل یبرا ینیحکم کارگز

افراد  ینیگردد و صدور حکم کارگزیپلم و باالتر( اجرا می)د

 .منوع استم یهیتوج یهاآموزش یقبل از ط

را راسا  یآموزش هایهتوانند دوریم ییاجرا یهادستگاه -۲

ت یریق مرکز آموزش مدیا از طریتوسط واحد آموزش خود 
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و  یزیربرنامه هااستانداریودفاتر آموزش و پژوهش  یدولت

 .ندیاجرا نما

به صورت الذکرفوق هایهدور یمحتوا و منابع آموزش -۳

ه و یته یت دولتیریندارد توسط مرکز آموزش مداستا

مندرج  یان آموزشیمتعاقبا اعالم خواهد شد مراکز و مجر

ها در ن بخش نامه موظف به استفاده از آنیا( ۲در بند )

 .باشندیم یآموزش هایهدور یاجرا

ها ن دسته از آموزشین ایمدرس یات حرفهیصالح -۴

 ین و افرادییتع یتت دولیریتوسط مرکز آموزش مد

ابند که یها اشغال ن دورهیس در ایتوانند به امر تدریم

 .اد شده باشندیمرکز  یت از سویصالح نامهگواهی یدارا

 هایهدور یداالستخدام عالوه بر طیکارمندان جد -۵

گذراندن دوره  یشده ملزم به ارائه گواه بینیپیش یآموزش

ن صورت یر ایدر غ. باشندیم میآموزش قرآن کر یآموزش

م موضوع یقرآن کر یو روخوان ید دوره آموزش روانخوانیبا

 ۳1/۳/1۳88مورخ  ۳۰۴۳۲/1/۲۰۰بخشنامه شماره

 .ندینما ی( را طیو اجتماع یفرهنگ یآموزش هایهدور)

ند تا یفراهم نما یداتیموظفند تمه ییاجرا یهادستگاه -۶

ه ین بخش نامه، کلیبالغ اخ ایک سال از تاریظرف مدت 

ن و مقررات جذب یکه قبال براساس قوان یکارکنان قرارداد

 ینامه را طن بخشیموضوع ا یآموزش هایهاند، دورشده

 .ندینما

د پس از گذراندن ید االستخدام بایکارمندان جد -۷

از الزم به یشده و کسب امت بینیپیش یآموزش هایهدور

و نظارت  ریزیبرنامهرا با  یره کارورزک ماه ویمدت 

وست یست پیمختلف بر اساس چک ل یدستگاه در واحدها

و  هافعالیتاز  یان دوره گزارشیند و در پاینما یط

 یکارکنان قرارداد. را ارائه کنند یکارورز هایهآموخت

 .شوندین بند نمیمشمول ا

 ۶۰ه ک یهیبه شرکت کنندگان در دوره آموزش توج -8

 یند و دوره کارورزیدرصد از کل نمره آزمون را کسب نما

ن بخشنامه را بگذراند، یا( ۷ک ماهه موضوع بند )ی

اعطا خواهد شد که دارندگان  یهیدوره توج یط نامهگواهی

نظام  1۲ماده  1-۳مندرج در جدول  یایتوانند از مزامی آن

 .شوند ندمبهره ییاجرا یهادستگاهآموزش کارمندان 

موضوع  یهیتوج یآموزش هایهن دوریگزیجاها ن دورهیا -۹

 ۲۵/۵/1۳8۳مورخ  18۰۳/۹۴1۳۳بخشنامه شماره 

 .شودیم

یاهلل فروزنده دهکردلطف

  

 (سلمان طرح) فرهنگی آموزشی هایهدور

 (هورجمرییس مدیریت توسعه معاونت 21/12/1389 مورخ 61731/89/200 شماره بخشنامه)

 و بینش دانش، سطح ارتقای و توانمندسازی منظور به

 استراتژی مهم ارکان از یکی عنوان به کشور مدیران مهارت

 تربیت مقوله زیربنایی و مهم نقش لحاظ به و دولت فرهنگی

 آن بر مدیریت و فرهنگی تحوالت حوزه در انسانی سرمایه

 قاخال و محور دین فرهنگی نظام ساختن استوار جهت در

 شماره جانبه سه نامه تفاهم مفاد به توجه با و کشور در ساز

 وزارتین و معاونت این 1۷/۰۵/1۳8۹ مورخ ۲۶۰۴۰/۲۰۰

 آموزشی هایهدور اسالمی، ارشاد و فرهنگ و کشور

 برای و طراحی زیر جدول شرح به( سلمان طرح) فرهنگی

 آموزشی هایهدور قالب درها دوره این. گرددمی ابالغ اجرا

 و شده تلقی الزامی و مصوب مدیران، کلیه برای مدیران،

 راهبری کمیته در طرح از پس موظفند اجرایی یهادستگاه

 سال پایان تا آن اجرای و ریزیبرنامه به نسبت آموزش

 .نمایند اقدام 1۳۹۰

 (سلمان طرح) فرهنگی آموزشی هایهدور عناوین فهرست
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 فرهنگی ریزیبرنامه و مدیریت و فرهنگ شناسی وممفه -1

 ساعت ۴ دینی هایهآموز بر تأکید با

 مقام و( سره قدس) راحل امام فرهنگی راهبردهای -۲

 ساعت ۴ (العالی مدظله) رهبری معظم

 مهندسی بر تأکید با نظام فرهنگی مصوبات تبیین -۳

 ساعت ۴ فرهنگی

 ساعت ۲ قرآنی فرهنگ توسعه منشور تبین -۴

 فرهنگ و اسالمی انقالب) انتظار فرهنگ و مهدویت -۵

 ساعت ۴ (مهدویت

 ساعت ۴ فقیه والیت مبنای بر اسالم سیاسی نظام -۶

 ساعت ۶ اسالمی مدیریت نظام -۷

 ساعت ۶ آن با مقابله هایهشیو و نرم تهدید نرم، جنگ -8

 ساعت ۴ فرهنگی و سیاسی شناسی جریان -۹

 ساعت ۲ کشور اجتماعی و فرهنگی وضعیت بررسی 1۰

 ساعت ۴۰ :کل جمع

 پژوهش و آموزش دفاتر توسط صرفاًها دوره این اجرای -

 آموزش مرکز نظارت با کشور سراسری هااستانداری

 .بود خواهد دولتی مدیریت

 استاندارد صورت به الذکرفوق هایهدور آموزشی حتوایم -

 .شد خواهد ابالغ دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط

 توسطها آموزش از دسته این مدرسان ایحرفه صالحیت -

 به توانندمی افرادی و تعیین دولتی مدیریت آموزش مرکز

 دارای که یابند اشتغالها دوره این در تدریس امر

 .باشند شده یاد مرکز سوی از صالحیت نامهواهیگ

 اجرای گزارش است موظف دولتی مدیریت آموزش مرکز -

 به اجرایی یهادستگاه تفکیک به را آموزشی هایهدور

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 .نمایند ارسال

 دهکردی فروزنده اله لطف

 

 هادستگاه پژوهشی و آموزش موسسات علمی سطح ارتقای و یالتیکتش انسجام

 (اداری عالی شورای 30/11/1390 مورخ 30743/90/206 مصوبه)

 جلسه چهارمین و پنجاه یکصدو در اداری عالی شورای

 علوم، وزارت مشترک پیشنهاد به بنا ۵/1۰/1۳۹۰ مورخ

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و فناوری و تحقیقات

 در تشکیالتی انسجام ایجاد منظور به ،جمهوررییس یانسان

 موازی،ی هافعالیت انجام از جلوگیری دولت، ساختار

 هایهدستکا منابع ساختن معطوف وها هزینه کاهش

 و محوله قانونی و اصلیهای ماموریت اجرای به اجرایی

 تصویب پژوهشی و آموزشی مؤسسات علمی سطح ارتقای

 :نمود

 آموزشی مؤسسات -فال

 ه۴۷۳۳۴ت/1۶۲۷۳۲ شماره مصوبه اجرای راستای در -1

 نظام نامهآیین" موضوع وزیران هیأت 1۵/8/1۳۹۰ مورخ

 هیأت اعضای امکانات، منابع، ،"فناوری و مهارت آموزش

 عالی آموزش مؤسسات انسانی نیروی و تجهیزات علمی،

 آموزشی هایهردو که کشور اجرایی یهادستگاهبه وابسته

 حسب شود،می دانشگاهی نظری مدرک اخذ به منجر آنها

 بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم،های خانهوزارت به مورد

 وها دانشگاه در تا شودمی منتقل پزشکی وآموزش درمان

 مذکور وزارتخانه دو به وابسته عالی آموزش مؤسسات

 .شوند ساماندهی

 ،نفت وزارت به وابسته نفت، نعتص دانشگاه -تبصره

 به وابسته فرهنگیان ویژه دانشگاه و رجایی شهید دانشگاه

 .هستند مستثنی بند این مفاد از ،پرورش و آموزش وزارت
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 اجرایی یهادستگاه در موجود آموزشی زکمرا تمامی -۲

 پردازند،می نظری هایآموزش به عنوان هر تحت هک شورک

 و تحقیقات علوم،های خانهوزارت یا غیردولتی بخش به

 شده واگذار یکپزش آموزش و درمان بهداشت، یا و فنآوی

 نیروی منابع، هزینه، صرف به مجاز ورکمذ یهادستگاه و

 .نیستند زکمرا این برای انانی

 هایگذاریسیاست و ریزیبرنامه انجام منظور به -۳

 ادغام یا تجمیع با باید شورک اجرایی یهادستگاه آموزشی،

 آموزش مؤسسه کی ایجاد خصوص در موجود، مؤسسات

 مجوز اخذ با مؤسسات این. نمایند اقدام اربردیک-علمی

 اداره توسعه پنجم برنامه قانون ۲۰ ماده مفاد قالب در الزم

 .شوندمی

 این توسط انسانی نیروی جذب گونه هر -1 تبصره

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت مجوز با فقط مؤسسات

 .است پذیرانکام جمهوررییس انسانی

 مؤسسات این به علمی هیأت پست اختصاص -۲ تبصره

 .است ممنوع

 و ضوابط ،هاسیاست تابع مؤسسات این -۳ تبصره

 نظام نامهآیین و اربردیک-علمی جامع دانشگاه هایبرنامه

 وزیران هیأت مصوبه موضوع فنآوری، و مهارت آموزش

 .بود هندخوا

 از بکمر ایمیتهک خاص، موارد بررسی منظور به -۴

 دستگاه و فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت نمایندگان

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت مسؤولیت با ربطذی

 ماه ۶ مدت طی تا شودمی یلکتش جمهوررییس انسانی

 میتی،کغیرحا و میتیکحا هایآموزش کیکتف به نسبت

 غیردولتی، بخش به هاآموزش واگذاری قابلیت بررسی

 جواز زکمرا تشخیص ز،کمرا فعلی دانشجویان لیفکت تعیین

 اتخاذ و لیفکت شدهتعیین زکمرا فعالیت ادامه نحوه و ارک

 .نماید تصمیم

 یهاسیاست با مهارتی هایآموزش برگزاری منظور به -۵

 به نسبت توانندمی هادستگاه این ،۳ بند در مندرج مؤسسه

 با ارک جوار در اربردیک-علمی آموزش مجری زکمرا ایجاد

 میتهک تأیید با خاص موارد در و غیردولتی بخش اولویت

 این. نمایند اقدام دولتی صورت به مصوبه این ۴ بند موضوع

 کمدر اعطای و دانشجو پذیرش به مجاز رأساً زکمرا

 .نیستند تحصیلی

 مجری زکمرا به علمی هیأت پست اختصاص -تبصره

 .است ممنوع ماده این موضوع ارک جوار در آموزش

 مدیریت آموزش زکمر آموزش، نظام بخشنامه اجرای در -۶

 آموزش هایهدور هدایت و راهبری گذاری،سیاست دولتی،

 اجرایی یهادستگاه در مدت وتاهک و خدمت ضمن مدیریتی

 آموزش نظام هنامآیین 1۹ ماده اجرای در. ددارعهده بر را

 از استفاده با هادوره این برگزاری فنآوری، و مهارت

 ارهایک و ساز و هادستگاه از خارج و داخل هایظرفیت

 .است بالمانع شوریک خدمات مدیریت قانون( 1۶) ماده

 پژوهشی مؤسسات -ب

 اجرایی یهادستگاه پژوهشی نیازهای رفع منظور به -۷

 زکمرا ادغام طریق از توانندمی هادستگاه این شور،ک

 اخذ با پژوهشی زکمر کی ایجاد به نسبت موجود، پژوهشی

 و ریزیبرنامه گذاری،سیاست منظور به الزم مجوزهای

 شامل دستگاه در فنآوری یتوسعه و پژوهش مدیریت

 ها،برنامه ها،اولویت تعیین پژوهی، آینده نیازسنجی،

 ارگیریک به زمینه نمودن فراهم و اجرا بر نظارت و هاپروژه

 و دستگاه نیازهای رفع و اهداف به دستیابی جهت در نتایج

 هادانشگاه ظرفیت از استفاده با نیاز مورد هایهپروژ اجرای

 سپاریبرون صورت به مجوز دارای پژوهشی مؤسسات و

 .نمایند اقدام

 یلدال ارایه با ماه ۲ مدت طی استثنا موارد در -1 تبصره

 مؤسسه فعالیت ادامه ضرورت بر مبنی دستگاه توجیهی

 به آن انتقال یا و ادغام عدم و گاهدستبه وابسته پژوهشی

 درمان بهداشت، یا فنآوری و تحقیقات علوم،های خانهوزارت
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 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به ی،کپزش آموزش و

 خذا با تأیید از پس تا گرددمی اعالم جمهوررییس انسانی

 شورای به تصویب برای عالی، آموزش گسترش شورای نظر

 .شود ارائه اداری عالی

 مورد حسب ر،کالذفوق زکمرا در تحقیقات انجام -۲ تبصره

 جمهور،رییس فنآوری و علمی معاونت از مجوز و نظر اخذ با

 درمان بهداشت، و فنآوری و تحقیقات علوم،های خانهوزارت

 گانهسه یهادستگاه و یردگمی انجام یکپزش آموزش و

 تحقیقات این اعتبارات ردکهزینه نحوه بر مورد حسب

 .نندکمی نظارت

 مؤسسات و زکمرا به علمی هیأت پست اختصاص -۳ تبصره

 .است ممنوع ماده این موضوع

 جمهور،رییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت -8

 یهادستگاه نیاز دمور پژوهشی یهافعالیت به مربوط اعتبار

 منظور هادستگاه ساالنه بودجه ردیف در را شورک اجرایی

 و آموزشی مؤسسات با قرارداد عقد طریق از تا نمایدمی

 برای عالی، آموزش گسترش شورای از مجوز دارای پژوهشی

 .نمایند هزینه مربوط پژوهشی نیازهای رفع

 بهداشت، و وریفنآ و تحقیقات علوم،های خانهوزارت -۹

 برنامه ماه، سه مدت طی موظفند یکپزش آموزش و درمان

 دارای هک را خود به وابسته پژوهشی مؤسسات ساماندهی

 ارایه اداری عالی شورای به هستند مستقل بودجه ردیف

 .نمایند

 ضوابط سایر -ج

 شوریک خدمات مدیریت قانون( 1۲۳) ماده اجرای در -1۰

 و عالی آموزش گسترش شورای ،مصوبه این ابالغ تاریخ از

 برای مجوز صدور به مجاز ی،کپزش آموزش گسترش شورای

 یهادستگاهبه وابسته پژوهشی و آموزشی زکمرا ایجاد

 کمدر به منجر آموزشی هایهدور برگزاری یا و اجرایی

 .نیستند ورکمذ یهادستگاه توسط نظری عالی تحصیلی

 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر با صخا موارد -تبصره

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تأیید و

 .شد خواهد اعالم جمهوررییس

 با شدهادغام واحدهای تجهیزات و اناتکام منابع، -11

 و رسدمی فروش به مربوط مقررات و قوانین رعایت

 و هافعالیت تجهیز و توسعه صرف آن، از حاصل درآمدهای

 .شد خواهد ربطذی اجرایی دستگاه وظایف

 ساختار ماه، ۳ مدت طی شورک اجرایی یهادستگاه -1۲

 زکمرا و اربردیک-علمی مؤسسات انسانی نیروی و سازمانی

 مدیریت توسعه معاونت به تصویب برای و تهیه را پژوهشی

 .نمایندمی ارسال جمهوررییس انسانی سرمایه و

 ها،دانشگاه محوله، هایمأموریت و یفوظا انجام برای -1۳

 امنایی هیأت شیوه به هک مؤسساتی و عالی آموزش زکمرا

 ۲۲۴ ماده( ت) بند مفاد رعایت به موظف شوند،می اداره

 .باشندمی ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون

 حسن مسؤول مستقل، یهاسازمان رؤسای و وزراء -1۴

 و مدیریت توسعه معاونت و ندهست مصوبه این اجرای

 شورای به را اجرا نتایج گزارش جمهوررییس انسانی سرمایه

 .نمایدمی ارائه اداری عالی

 جمهوررییس -نژاداحمدی محمود

 

 و هاهمایش عنوان در «استانی» ،«شوریک» ،«ملی» ،«المللیبین» عبارت از استفاده ضوابط

 هاجشنواره

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 19/10/1389 مورخ 54030/200 بخشنامه)



 اجرایی یهادستگاه لیهک بخشنامه این ابالغ تاریخ از

 مؤسسات و شوریک خدمات مدیریت قانون ۵ ماده موضوع

 در همایش گونه هر برگزاری به اقدام هک غیردولتی، بخش

 رعایت به زممل نمایندمی استانی ملی، المللی،بین سطوح

 .باشندمی ذیل موارد

 غیردولتی بخش و اجرایی یهادستگاه لیهک -1 ماده

 ،"ملی" ،"المللیبین" عبارت از استفاده برای موظفند

 شور،ک سطح در همایش گونه هر برگزاری جهت "شوریک"

 برای و هاهمایش ساماندهی ارگروهک از را الزم مجوز

 شورای از را الزم مجوز "استانی" عبارت از استفاده

 .نمایند اخذ استان توسعه و ریزیبرنامه

 نفرانس،ک سمینار،" همچون عناوینی تمامی به -2 ماده

 سایر و "جشواره مجمع، سمپوزیوم، گردهمایی، نگره،ک

 .شودمی گفته همایش بخشنامه این در مشابه، عناوین

 هاهمایش ساماندهی ارگروهک اعضای یبکتر -3 ماده

 : از تندعبار

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت نماینده -

 جمهوررییس

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت نماینده -

 جمهوررییس

 شورک وزارت نماینده -

 اطالعات وزارت نماینده -

 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت نماینده -

 خارجه امور وزارت نماینده -

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نماینده -

 متقاضی غیردولتی بخش یا اجرایی دستگاه نماینده -

 (مورد حسب) همایش برگزاری

 در هاهمایش برگزاری ساماندهی ارگروهک دبیرخانه -تبصره

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 .گرددمی یلکتش

 تصویری، هایهرسان سایر و مجالت ها،روزنامه -4 ماده

 تبلیغات و رسانیاطالع هنگام موظفند توبکم و دیجیتالی

 استانی و ملی المللی،بین یهاهمایش از کهری برای

 ارگروهک توسط صادره مجوز شماره بخشنامه، این موضوع

 استان توسعه و ریزیبرنامه شورای یا هاهمایش ساماندهی

 .نمایند درج آگهی در را

 تابع و شودنمی شنامهبخ این مشمول ذیل موارد -5 ماده

 .باشدمی خود خاص مقررات و قوانین

 از برخی در شورک عضویت واسطه به هک ییهاهمایش -

 ارایه واسطه به یا و المللیبین مجامع و هاسازمان ها،انجمن

 ایمنطقه و جهانی بحران کی وقوع جهانیان، به ملی هویت

 المللیبین سطح در ملی منافع از پاسداری و سبک برای یا و

 برگزار شورهاک از رسمی مقامات تکشر با ایمنطقه و

 .شودمی

 موضوعات مذهبی، ملی، هایمناسبت به هک گردهمایی -

 .شوندمی برگزار ملی منافع حفظ و امنیتی و سیاسی

 .سازمانی درون مدیریتی هاینشست و آموزشی جلسات -

فروزنده الهلطف

 

 آموزش و شاورهم یهاشرکت ،هاهمایشدر خصوص 

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 6/12/1390 مورخ 31163/90/200 بخشنامه)

 مورخ ۵۴۰۳۰/۲۰۰ شمارههای بخشنامه پیرو

 عبارت از استفاده ضوابط موضوع ،1۹/1۰/1۳8۹

 عنوان در "استانی" و "شوریک" ،"ملی" ،"المللیبین"

 تاریخ ۵18۷۵/۲۰۰ رهشما و هاجشنواره و هاهمایش
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 اعتبارسنجی دستورالعمل و ضوابط موضوع ،۹/1۰/1۳8۹

 1۹ ماده اجرای در همچنین و آموزشی مؤسسات و زکمرا

 پنجم برنامه قانون ۶۳ ماده شوری،ک خدمات مدیریت قانون

 ـه۲8۴۳۷ت/۲۰۶۳۷ شماره نامهتصویب و شورک توسعه

 تشخیص نامهآیین) وزیران هیأت ۲۳/۴/1۳8۳ تاریخ

 از استفاده خصوص در ،(ارانکپیمان و مشاوران صالحیت

 رعایت اجرایی، یهادستگاه توسط مدیریت مشاوره خدمات

 :است ضروری زیر موارد

 جهت نانکارک اعزام یا و هاهمایش از مالی حمایت -1

 در اجرایی یهادستگاه سوی از هاهمایش در تکشر

 مجوز همایش، نندگانکاربرگز هک است پذیرانکام صورتی

 .باشند نموده دریافت معاونت این از را آن برپایی

 در اجرایی، یهادستگاه نانکارک نامهثبت و اعزام -۲

 ،هاشرکت تمامی توسط شده برگزار آموزشی هایهدور

 هک است مجاز صورتی در آموزشی زکمرا سایر و مؤسسات

 برای را الزم مجوز و شده اعتبارسنجی معاونت این سوی از

. باشند ردهک دریافت آموزشی سمینارهای و هادوره برگزاری

 بدون زکمرا سوی از شده صادر هاینامهگواهی است بدیهی

 .است اعتبار فاقد مجوز

 اجرایی یهادستگاه یهاحسابذی و مقام باالترین -تبصره

 .باشندمی بخشنامه این ۲ و 1 بندهای اجرای مسؤول

 مشاوره خدمات یهاشرکت به مربوط لیست آخرین -۳

 و شده صالحیت تشخیص معاونت این سوی از هک مدیریت

 از استفاده و قرارداد عقد به مجاز اجرایی یهادستگاه

 معاونت این وبسایت در باشند،می هاآن ایمشاوره خدمات

 امور است بدیهی. گیردمی قرار mdhc.ir :آدرس به

 به پاسخگویی آماده معاونت این ردکعمل مدیریت

 .باشدمی مربوط هایاستعالم

 ردیکده فروزنده الهلطف

 

 مدیران آموزش و تربیت برنامه و سامانه

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون 15/12/1390 مورخ 32664/90/200 بخشنامه)

 ۳ بند و شوریک خدمات مدیریت قانون ۵۶ ماده اجرای در

 موضوع) ۳۰/1/1۳۹۰ مورخ 18۳۴/۲۰۰ شماره بخشنامه

 ور،کمذ نظام ۴/۵ بند و( دولت ارمندانک آموزش نظام

 و زیر شرح به "مدیران آموزش و تربیت برنامه و سامانه"

 :شودمی ابالغ پیوست مجموعه

 دستورالعمل اساس بر هک مدیرانی و ارشناسانک -1 ماده

 تخصصی و عمومی هایشایستگی عمومی، شرایط اجرایی،

 نامهتصویب) ایحرفه مدیران انتصاب و انتخاب نحوه و

 اداری، عالی شورای( ۲۳/۳/1۳۹۰ مورخ ۶۶۴۳/۲۰۶ شماره

 به ارتقا یا ایحرفه مدیریت یهاپست به انتصاب شرایط از

 طی به موظف انتصاب، از قبل برخوردارند باالتر یهاپست

 از قبل هایآموزش) یرانمد تربیت برنامه هایآموزش

. باشندمی مدیران آموزش برنامه و سامانه مطابق( انتصاب

 شده، بینیپیش هایآموزش گذراندن عدم صورت در

 یهاپست در آنها انتصاب به مجاز اجرایی یهادستگاه

 .بود نخواهند نظر مورد مدیریتی

 از قبل) مدیران تربیت هایآموزش بر عالوه -2 ماده

 نیز و ایحرفه مدیریت سطح سه در هک مدیرانی ،(تصابان

 سنوات طول در شوند منصوب سیاسی مدیران یهاپست در

 سامانه در شده بینیپیش هایآموزش باید خود، انتصاب

 طی را "انتصاب حین هایآموزش" بخش در مدیران آموزش

 الزامی هاآن در موفقیت و هاآموزش این گذراندن. نمایند

 .است

 حین هایآموزش و مدیر تربیت هایآموزش -3 ماده

 اجرا ذیل مؤسسات و زکمرا توسط ترتیب به انتصاب

 :شودمی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۵۶

 دولتی مدیریت آموزش زکمر :مدیر تربیت هایآموزش -الف

 هماهنگی و مجوز با هااستانداری پژوهش و آموزش دفاتر و

 دولتی؛ مدیریت آموزش زکمر

 زکمر :ایحرفه نمدیرا انتصاب حین هایآموزش -ب

 و زکمرا و اجرایی یهادستگاه دولتی، مدیریت آموزش

 ؛ شده صالحیت تأیید آموزشی مؤسسات

 آموزش زکمر :سیاسی مدیران انتصاب حین هایآموزش -ج

 .دولتی مدیریت

 به هاآن محتوای و مواد ها،آموزش درسی برنامه -4 ماده

 دولتی تمدیری آموزش زکمر توسط استاندارد صورت

 .شد خواهد ابالغ و تدوین طراحی،

 اختصاصی آموزشی برنامه آموزشی، محتوای و مواد -تبصره

 و طراحی اجرایی یهادستگاه توسط( دستگاهی) مدیریتی

 .شودمی تدوین

 اریکهم با دولتی مدیریت آموزش زکمر -5 ماده

 موضوع مدرسان ایحرفه صالحیت اجرایی، یهادستگاه

 توانندمی مدرسانی. ندکمی تعیین را سامانه این

 اختصاصی هایآموزش استثنای به) مدیران هایآموزش

 نامهگواهی دارای هک نمایند تدریس را( دستگاهی مدیریتی

 .باشند یادشده زکمر از صالحیت

 از کی هر کیکتف به مدیران آموزشی ساعات -6 ماده

 آموزش و تربیت برنامه و سامانه در زیر شرح به سطوح

 :است شده بینیپیش مدیران

 ساعت 1۲۰  سیاسی مدیران -۶-1

 ساعت ۳۴۲  ایحرفه عالی مدیران -۶-۲

 ساعت ۴۲۲  ایحرفه میانی مدیران -۶-۳

 ساعت ۴۵۰  ایحرفه پایه مدیران -۶-۴

 حسب و خاص مقتضیات به بنا چنانچه است بدیهی

 این شود، اضافه فوق برنامه هایآموزش میزان به ضرورت،

 یهادستگاهبه دولتی مدیریت آموزش زکمر توسط امر

 .شد خواهد ابالغ اجرایی

 هایآموزش اثربخشی سنجش و یفیتک بر نظارت -7 ماده

 و آموزش دفاتر و اجرایی یهادستگاه توسط هک مدیران

 آموزش زکمر توسط شودمی برگزار هااستانداری پژوهش

 بر مدیران آموزش بر لیک نظارت و انجام دولتی مدیریت

 توسعه معاونت انسانی منابع راهبردی معاونت عهده

 .است جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

فروزنده اله لطف

 

به ارسال  یهادستگاه یفو تکل یاسیس یرانو مد یاحرفه یرانمد یآموزشهای دوره ینحوه اجرا

 کشور یو استخدام یساالنه به سازمان ادار یآموزش یهابرنامه یاتمشخصات کل

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 22/05/1396مورخ  1335268)بخشنامه شماره 

 یریتمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور

هدفمند در  یآموزش یهاو نقش برنامه یتبه اهم یتعنا با

مورد نظر و ضرورت  یشغل یهاتوسعه دانش و مهارت

 ییاجرا یهادستگاهساالنه  یآموزش یهامؤثر برنامه یریتمد

 یازهایمتناسب با الزامات نظام آموزش کارمندان دولت و ن

به منظور  یآموزش یهابرنامه یاعتباربخش یزو ن یواقع

شده در نظام  بینییشپ یازاتاز کاربردها و امت مندیهرهب

الزم است مشخصات  ییاجرا یهادستگاهآموزش کارمندان، 

ستاد و  یکساالنه خود را به تفک یآموزش یهابرنامه یاتکل

 بینییشپ یندهایبر اساس الزامات و فرآ یاستان یواحدها

 شیآموز یهابرنامه یبو تصو یهدستورالعمل ته"شده در 
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( ۲شماره ) یوستموضوع پ "ییاجرا یهادستگاهساالنه 

، 1۴/11/1۳۹۲مورخ  1881۹/۹۲/۲۰۰بخشنامه شماره 

 ینباالتر یدستگاه با امضا یانسان یهسرما یتهکم ییدپس از تأ

سازمان  ینبه ا یابیجهت ارز یانسان یرویمقام مسئول ن

 .یندال نماارس

 یعموم یریتیمد یهاآموزش یتبه اهم یتبا عنا همچنین،

 یاجرا یاثربخش یمورد نظر و ارتقا هاییستگیبر شا یمبتن

 یاستفاده از محتوا و مواد آموزش یقها از طردوره ینا

 ی،و استان یسطح مل ییاجرا یهادستگاه یهاستاندارد در کل

 یرانمصوب مد یآموزش یهادوره یو اجرا یزیربرنامه

و  یدولت یریتصرفاً بر عهده مرکز آموزش مدای حرفه

 یزیرو برنامه یریتآموزش و پژوهش سازمان مد یواحدها

)مقامات موضوع ماده  یاسیس یرانها، آموزش مداستان

( بر عهده مرکز آموزش یخدمات کشور یریتقانون مد( ۷1)

و بد یهیتوج یآموزش یهادوره یو اجرا یدولت یریتمد

 یریتمرکز آموزش مد یی،اجرا یهادستگاهخدمت بر عهده 

و  یریتآموزش و پژوهش سازمان مد یو واحدها یدولت

 .باشدیها ماستان یزیربرنامه

 یانسان یهمعاون سرما -یااکبر اول علی

 

 

 

 

 

 1391 سال در اجرایی یهادستگاه ارمندانک و مدیران غیرحضوری آموزش هایهدور ابالغ

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 3/2/1391 مورخ 2619/91/200 بخشنامه)

 و بصیرتی و فرهنگی هایآگاهی سطح ارتقای راستای در

 و دینی هایهآموز گسترش برای الزم بسترهای ایجاد

 دولت، نانکارک و مدیران میان در اسالمی هایارزش

 معارف رادیو سراسری هکشب توسط زیر رادیویی هایبرنامه

 شماره بخشنامه آموزشی هایهدور موضوع)

 و تولید مرحله در( ۳1/۳/1۳88 مورخ ۳۰۴۳۲/1/۲۰۰

 .باشدمی پخش

 است خواهشمند موضوع، اهمیت و ضرورت به عنایت با

 در ورکمذ هایهدور بینیپیش ضمن فرمایید دستور

 به آموزش واحد سوی از ،1۳۹1 سال آموزشی هایبرنامه

 از دستگاه آن ارمندانک تا گردد رسانیاطالع ایگونه

 و دانش و شده مندبهره ورکمذ هایبرنامه محتوای

 و مدیران. نمایند سبک زمینه این در را الزم هایآگاهی

 از دسته این آزمون گذراندن به موفق هک نانیکارک

 نظام چارچوب در دوره پایان نامهیگواه گردند، هاآموزش

 سازدمی خاطرنشان. ردک خواهند دریافت نانکارک آوزش

 mdhc.ir آدرس به معاونت سایت در هابرنامه صوتی فایل

 دسترس قابل radiomaaref.ir آدرس به معارف سایت و

 .باشدمی

 زکمر توسط متعاقباً ورکمذ هایهدور آزمون برگزاری زمان

 .شد خواهد اعالم دولتی دیریتم آموزش

 زمان ،(ساعت 1۶) اداری و اجتماعی فردی، اخالق -1

 ساعت از هاجمعه جز به روز هر) 1۶/۲/1۳۹1 :دوره شروع

1۹:۳۰) 



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۵8

 زمان ،(ساعت ۲۲) ریمک قرآن برگزیده آیات تفسیر -۲

 عمومی روابط توسط متعاقبا) 1۷/۴/1۳۹1 :دوره شروع

 (شد خواهد سانیراطالع معارف رادیو و معاونت

 زمان ،(ساعت 1۴) منتظران وظایف و مهدوی ومتکح -۳

 عمومی روابط توسط متعاقبا) ۲۲/۷/1۳۹1 :دوره شروع

 (شد خواهد رسانیاطالع معارف رادیو و معاونت

 :دوره شروع زمان ،(ساعت 1۴) اسالم در زندگی امکاح -۴

 رادیو و معاونت عمومی روابط توسط متعاقبا) ۲۵/۹/1۳۹1

 (شد خواهد رسانیاطالع ارفمع

 1۴( )سره قدس) امام سیره و سیاسی اندیشه با آشنایی -۵

 توسط متعاقبا) ۲8/11/1۳۹1 :دوره شروع زمان ،(ساعت

 خواهد رسانیاطالع معارف رادیو و معاونت عمومی روابط

 (شد

ردیکده فروزنده الهلطف
 

 صنعتی مدیریت سازمان مدت بلند آموزشی هایهدور کمدار

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 1387/8/5 مورخ 70599/1803 بخشنامه)

 منظور به و اجرائی یهادستگاه ررکم درخواست به توجه با

 بلند آموزشی هایهدور از هک دولت نانکارک لکمش حل

 و ارشناسیک ،اردانیک تحصیلی مقاطع سطح هم مدت

 التحصیل فارغ صنعتی مدیریت سازمان ارشد یارشناسک

 خصوص در آمده بعمل هایبررسی به عنایت با اند، شده

 به نظر و ورکمذ آموزشی هایهدور اجرای نحوه و محتوی

 توقف بر مبنی ورکمذ سازمان با آمده بعملهای توافق

 گونهاین در شورک اجرایی یهادستگاه نانکارک پذیرش

 ۳ ماده ۶ تبصره از ناشی اختیارهای به توجه با ها،ورهد

 1۵ ماده و دولت نانکارک پرداخت هماهنگ نظام قانون

 یهادستگاهبه وسیلهبدین ور،کمذ قانون اجرائی نامهآیین

 کمدار اعمال به نسبت تا شودمی داده اجازه شورک اجرائی

 در هک یپیمان و رسمی مستخدمین از دسته آن تحصیلی

 و نموده تکشر ورکمذ بلندمت آموزشی هایهدور

 مقاطع از یکی معادل یا سطح هم هایهدور پایان نامهگواهی

 طرح از پس اند، داشته دریافت را شورک رسمی تحصیلی

 تأیید و مشاغل بندیطبقه طرح اجرایی میتهک در موضوع

 با و مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در میتهک توسط آن

 :نمایند اقدام ذیل موارد به توجه

 ۲۹/1۲/1۳8۵ تاریخ از قبل تا دوره در تکشر و پذیرش -1

 توقف بر مبنی صنعتی مدیریت سازمان اعالم و توافق تاریخ)

 بلندمدت آموزشی هایهدور در دولت نانکارک پذیرش

 .باشد گرفته صورت( موصوف

 ورکمذ اریخت از بعد هک نانیکارک است بدیهی

 مشمول اند،نموده تکشر هادوره این در( ۲۹/1۲/1۳8۵)

 از ناشی پیامدهای و مسئولیت و شوندنمی بخشنامه این

 و صنعتی مدیریت سازمان و آنان عهده به امر این

 .بود خواهد آن هاینمایندگی

 این حصول از اطالع سبک برای اجرایی یهادستگاه :رکتذ

 .نمایند اتبهکم صنعتی مدیریت زمانسا با باید شرط

 معتبر پایه تحصیلی کمدار دارای التحصیالن فارغ -۲

اند شده التحصیل فارغ آن در هک مقطعی برای( علمی)

 مقاطع برای متوسطه املک دیپلم تحصیلی کمدر) باشند

 برای دیپلم فوق پیوسته، ارشناسیک و اردانیک سطحهم

 مقطع برای لیسانس و ناپیوسته ارشناسیک سطحهم مقطع

 .(ارشد ارشناسیک سطحهم

 مقطع در دوره پایان نامهگواهی التحصیالن فارغ برای -۳

 صراحت به آن متن ودر شده یاد سازمان سوی از مربوطه
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 شده رکذ تحصیلی مقاطع از یکی معادل یا سطح هم لمهک

 .باشد

 سازمان هاینمایندگی سوی از هک یهاینامهگواهی :رکتذ

 سازمان تأیید به بایدمی گردد،می یا شده صادر قفو

 .برسد( تهران) صنعتی مدیریت

 رشته احراز شرایط در التحصیالن فارغ تحصیلی رشته -۴

 وی برای نظر مورد شغلی رشته یا و مستخدم فعلی

 . باشد شده بینیپیش

 بر هک آموزشی هایهدور التحصیالنفارغ نماید،می اضافه

 قرار ارزشیابی مورد آنان کمدار بخشنامه این اساس

 از توانندمی بخشنامه این صدور تاریخ از صرفاً گیرد،می

 و ضوابط چارچوب در آن بر مترتب استخدامی مزایای

 کمدر عنوان هیچ به کمدار این و گردند برخوردار مقررات

 در جدید استخدام برای و نشده تلقی رسمی تحصیلی

 .گیردنمی قرار عمل کمال راییاج یهادستگاه

 موجود، مقررات و ضوابط اساس بر ندکمی یدکتأ پایان در

 و ریزیبرنامه منظور به توانندنمی اجرایی یهادستگاه

 تحصیلی کمدار اخذ به منجر هک آموزشی هایهدور اجرای

 هایمؤسسه و هادانشگاه با گردد،می معادل یا و رسمی

 این به نانکارک اعزام برای غیردولتی و دولتی عالی آموزش

 .نمایند منعقد قرارداد نیز هادوره

انسانی منابع راهبردی معاون -طباطبایی احمد سید

 

 

 

 

 صنعتی مدیریت سازمان مدت بلند آموزشی هایهدور کمدار

 (جمهوررییس سانیان سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 6/3/1391 مورخ 464/91/200 بخشنامه)

 با و ۵/8/1۳8۷ مورخ ۷۰۵۹۹/18۰۳ شماره بخشنامه پیرو

 منظور به و اجرایی یهادستگاه ررکم درخواست به توجه

 آموزشی هایهدور از هک دولت نانکارک لکمش حل

 مدیریت سازمان رسمی تحصیلی مقاطع سطحهم بلندمدت

 هایبررسی به هتوج با و اندشده التحصیلفارغ صنعتی

 ورکمذ سازمان با آمده عمل به هایتوافق و گرفته صورت

 شورک اجرایی یهادستگاه نانکارک پذیرش توقف بر مبنی

 تبصره از ناشی اختیارات اساس بر و هادوره گونه این در

 دولت نانکارک پرداخت هماهنگ نظام قانون( ۳) ماده( ۶)

 کی بند وسیلهبدین ن،آ اجرایی نامهآیین( ۵) ماده و

 :گرددمی اصالح زیر شرح به ورکمذ بخشنامه

 تاریخ تا موصوف آموزشی هایهدور در تکشر و پذیرش»

 «.باشد گرفته صورت بخشنامه این صدور

 بخشنامه مفاد و شرایط سایر حصول است بدیهی

 .است باقی خود قوت به انکماک االشارهفوق

 اجرایی یهادستگاه رمنداناک تکشر سازدمی خاطرنشان

 تحت هک یادشده سازمان آموزشی هایهدور لیهک در شورک

« ...و عالی میلی،کت اربردی،ک دوساله هایهدور» عناوین

 کمدار و نداشته قانونی محمل شد خواهد یا و شده برگزار

 و ارزشیابی مورد شرایطی هیچ تحت آنان توسط مأخوذه

 .گرفت نخواهد ارقر پذیرش



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۶۰

 از احتراز منظور به لفندکم اجرایی یهادستگاه همچنین

 خود، ارمندانک به رسانیاطالع ضمن امر این از ناشی تبعات

 منظور به ارمندانک برای نامهمعرفی صدور قرارداد، انعقاد از

 یداً کا. ..و یادشده سازمان موصوف هایهدور در تکشر

 .دنماین خودداری

 صدور تاریخ از پس صنعتی مدیریت سازمان هک صورتی در

 موصوف هایهدور اجرای یا و پذیرش به اقدام بخشنامه این

 این از ناشی تبعات و مسئولیت نماید، دولت ارمندانک برای

 .بود خواهد سازمان آن عهده به امر

ردیکده فروزنده اهلللطف

 

 اداری تحول رنامهب ده با آشنایی آموزشی دوره ابالغ

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 25/12/1389 مورخ 62652/89/200 شماره بخشنامه)

 (جمهوررییس

 اجرایی یهادستگاه کلیه

 اداری تحول هایبرنامه با دولت کارمندان آشنایی منظور به

 درها برنامه این کردن عملیاتی و اجرایی راهکارهای و

 برنامه ده با آشنایی» آموزشی دوره اجرایی، یهاگاهدست

 شرح به و طراحی «آن با مرتبطهای شاخص و اداری تحول

 در دوره این. گرددمی ابالغ اجرا برای پیوست درسی برنامه

 کارمندان، کلیه برای عمومی، آموزشی هایهدور قالب

 موظفند اجرایی یهادستگاه و شده تلقی الزامی و مصوب

 ریزیبرنامه به نسبت آموزش راهبری کمیته در طرح از پس

. نمایند اقدام 1۳۹۰ سال اول ماهه شش در آن اجرای و

 توانندمی نامهگواهی اخذ و دوره این طی از پس کارمندان

 آموزش نظام در شده بینیپیش مزایای از ضوابط اساس بر

 .شود مندبهره دولت کارمندان

 توسط رأساً را آموزشی دوره توانندمی اجرایی یهادستگاه -

 مدیریت آموزش مرکز طریق از یا خود آموزش واحدهای

 .نمایند برگزار هااستانداری پژوهش و آموزش دفاتر و دولتی

 مرکز توسط استاندارد صورت به دوره آموزشی محتوای -

 .شد خواهد تدوین و تهیه دولتی مدیریت آموزش

 آموزش مرکز توسط دوره این مدرسان ایحرفه صالحیت -

 در تدریس امر به توانندمی افرادی و تعیین دولتی مدیریت

 از صالحیت نامهگواهی دارای که یابند اشتغالها دوره این

 شده معرفی مرکز این سوی از یا و باشند شده یاد مرز سوی

 .باشند

 انجام اجرایی یهاگاهدست سوی از که ارزشیابی بر عالوه -

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت شد، خواهد

 انسانی منابع توسعه و پشتیبانی معاونت و جمهوررییس

 .داشت خواهند نظارت دوره اجرای کیفیت بر هااستانداری

 آموزشی دوره درسی برنامه کاربرگ

 شاخصهای و اداری تحول برنامه ده با آشنایی :دوره عنوان

 آن با مرتبط

 عمومی :دوره نوع

 ساعت 8 :آموزش زمان مدت

 تحول هایبرنامه با دولت کارمندان آشنایی :آموزشی اهداف

 آنها نمودن عملیاتی جهت بسترسازی منظور به اداری

 :آموزشی سرفصلهای

 اداری، نظام در تحول الزامات مقدمه،) :شامل کلیات -الف

 نظام کلیی هاسیاست با اداری تحول برنامه ده ارتباط

 خدمات مدیریت قانون رهبری، معظم مقام ابالغی اداری

 (توسعه پنجم برنامه و انداز چشم سند کشوری،

 :تحول هایبرنامه -ب
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 الکترونیک دولت استقرار. 1

 پرداخت نظام و استخدامی عدالت. ۲

 انسانی نیروی ساماندهی. ۳

 تمرکززدایی. ۴

 عملکرد مدیریت جامع نظام تقراراس و وریبهره افزایش. ۵

 اداری سالمت. ۶

 فرآیندها و ساختارها اصالح. ۷

 انسانی منابع تخصصی و فرهنگی آموزش و توانمندسازی. 8

 روحیه ارتقاء و کشور کارشناسی توان و مدیریت تقویت. ۹

 کارها در خودکنترلی

 رجوع ارباب تکریم و مردم به رسانی خدمات. 1۰

 اداری تحول نامهبر دههای شاخص -ج

 مدیریت آموزش مرکز توسط آموزشی منبع :آموزشی منبع

 .شد خواهد معرفی و تهیه دولتی

 مرکز توسط آنها معرفی و صالحیت تعیین :مدرسین شرایط

 .شد خواهد انجام دولتی مدیریت آموزش

 کارمندان کلیه :دوره مخاطبان

 به اجرا الزم بستر و شرایط در حضوری، :دوره اجرای شیوه

 .است بالمانع غیرحضوری شیوه

 دهکردی فروزنده اهلل لطف

 اجتماعی و فرهنگی آموزشی هایهدور تعیین دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 31/3/1388 مورخ 30432/1/200 شماره بخشنامه)

 کشور اجرایی یهادستگاه کلیه

 ،۲1/۵/1۳8۲ مورخ ۹۶۳۵8/18۰۳ شماره بخشنامه پیرو

 از اجتماعی و فرهنگی آموزشی هایهدور محتوای و عناوین

 آموزش نظام ج/1/۳ بند موضوع عمومی هایهدور مجموعه

 سازمان و نماز اقامه ستاد هماهنگی با که دولت کارکنان

 جایگزین و گرفته قرار بازنگری مورد اسالمی تبلیغات

 جهت پیوست مشخصات شرح به شود،می قبلی هایهدور

 اجرایی یهادستگاه. گرددمی ابالغ اجرا و یبرداربهره

 بخشنامه در مندرج موارد گرفتن نظر در با توانندمی

 عمومی هایهدور بر حاکم مقررات و ضوابط و الذکرفوق

 .نمایند اقدام آنها اجرای به نسبت

 به مجاز نیز نماز اقامه ستاد سازدمی نشانخاطر پایان در

 تفسیر» ،«نماز اسرار و آداب» آموزشی هایهدور اجرای

 وظایف و مهدوی حکومت» و «کریم قرآن برگزیده

 .باشدمی «منتظران

انسانی منابع راهبردی معاون -طباطبایی احمد سید

 (سامد) دولت و مردم ارتباط سامانه با مرتبط آموزشی هایهدور برگزاری دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 5/8/1389 مورخ 40573/200 شماره بخشنامه)

 کشور اجرایی یهادستگاه کلیه

 افزایش و دولت و مردم بین بهینه ارتباط برقراری منظور به

 حیطه در مدیران پاسخگویی کردن نهادینه و آگاهی

 با مرتبط آموزشی هایهدور» مجموعه خود، مسئولیت

 زیر جدول شرح به ،«(سامد) دولت و مردم ارتباط سامانه

 قالب درها دوره این. گرددمی ابالغ اجرا برای و طراحی

 میانی و پایه مدیران ویژه مدیریت، بهبود آموزشی هایهدور

 از پس موظفند اجرایی یهادستگاه و شده تلقی مصوب

 و ریزیبرنامه به نسبت آموزش راهبری کمیته در طرح

 .نمایند اقدام آن اجرای



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۶۲

 زمان مدت /اسالم در پاسخگویی و علوی حکمرانی ابعاد -1

 ساعت ۴ :آموزش

 :آموزش زمان مدت /سامد الکترونیکی سامانه با آشنایی -۲

 ساعت ۴

 زمان تمد /اجتماعی سرمایه و هماهنگی نظارت -۳

 ساعت 8 :آموزش

 استاندارد صورت به الذکرفوق هایهدور آموزشی محتوی -

 خواهد تدوین و تهیه دولتی مدیریت آموزش مرکز توسط

 آموزش مجری مؤسسات و مراکز و اجرایی یهادستگاه. شد

 هایهدور اجرای در آنها از استفاده به موظف کارکنان

 .ندباشمی آموزشی

 رأساً  را آموزشی هایهدور توانندمی اجرایی یهادستگاه -

 آموزش مرکز طریق از یا خود آموزش واحدهای توسط

 و هااستانداری پژوهش و آموزش دفاتر و دولتی مدیریت

 شده صالحیت تعیین آموزشی مؤسسات و مراکز همچنین

 .نمایند برگزار

 توسطها آموزش از دسته نای مدرسین ایحرفه صالحیت -

 به تواندمی افرادی و تعیین دولتی مدیریت آموزش مرکز

 دارای که یابند اشتغالها دوره این در تدریس امر

 .باشند شده یاد مرکز سوی از صالحیت نامهگواهی

 انجام اجرایی یهادستگاه سوی از که ارزشیابی بر عالوه -

 انسانی سرمایه و دیریتم توسعه معاونت. شد خواهد

 انسانی منابع توسعه و پشتیبانی معاونت و جمهوررییس

 خواهند نظارتها دوره اجرای کیفیت بر هااستانداری

 .داشت

 دهکردی فروزنده اهلل لطف

 آموزشی پودمان مشخصات

 در پاسخگویی و علوی حکمرانی ابعاد :دوره عنوان

 اسالم

 الزامی -مدیریت بهبود :دوره نوع

های ویژگی و خصوصیات با مدیران آشنایی :آموزشی هدافا

 اسالم در پاسخگویی و علوی حکمرانی

 :آموزشیهای سرفصل

 منابع مبنای بر) صالح حکومت و مردم متقابل حقوق -

 (دینی

 دینی ساالری مردم عینی عناصر -

 مردم در مردم ناحیه از قدرت کنترلی و نظارتی نهادهای -

 دینی ساالری

 مردم و سیاسی نظام عیتمشرو -

 نهج دیدگاه از) عمومی خدمات در اخالقی مدیریت -

 (البالغه

 پاسخگویی و علوی حکمرانی ابعاد درسنامه :آموزشی منبع

 دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات اسالم در

 :مدرسین شرایط

 آموزش مرکز از ایحرفه صالحیت نامهگواهی بودن دارا -

 دولتی مدیریت

 میانی و پایه سطوح مدیران کلیه :ها دوره نندگانک شرکت

 غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای شیوه

 ساعت ۴ :دوره زمان مدت

 دوره پایان کتبی آزمون :ارزشیابی نوع

 ارتباط الکترونیکی سامانه با آشنایی :دوره عنوان

 دلت و مردم

 الزامی -مدیریت بهبود :دوره نوع

 و فناوری فلسفه، با مدیران آشنایی :آموزشی اهداف

 در اداری پاسخگویی اهمیت و ضرورت و سامد کارکردهای

 اسالمی جمهوری دولت

 :آموزشیهای سرفصل
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 اسالم دیدگاه از مردمی پاسخگویی -

 چهارگانه اهداف به توجه با مردمی پاسخگویی ضرورت -

 دولت

 ارزیابی و نظارت در آن کارکردهای و الکترونیکی سامانه -

 سازمانی و یفرد عملکرد

 سامد سامانه با آشنایی و معرفی -

 الکترونیکی سامانه با آشنایی درسنامه :آموزشی منبع

 دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات دولت و مردم ارتباط

 :مدرسین شرایط

 آموزش مرکز از ایحرفه صالحیت نامهگواهی بودن دارا -

 دولتی مدیریت

 میانی و پایه سطوح انمدیر کلیه :ها دوره کنندگان شرکت

 غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای شیوه

 ساعت ۴ :دوره زمان مدت

 دوره پایان کتبی آزمون :ارزشیابی نوع

 اجتماعی سرمایه و همگانی نظارت :دوره عنوان

 الزامی -مدیریت بهبود :دوره نوع

 نظارت اهمیت و مفاهیم با مدیران آشنایی :آموزشی اهداف

 اجتماعی سرمایه مفاهیم و( گانیهم نظارت ویژه به)

 :آموزشیهای سرفصل

 آن کار و ساز و نظارت مفهوم -

 (سازمانی -همگانی -فردی) نظارت سطوح -

 -سیاسی فلسفه -قانونی /دینی) همگانی نظارت مبانی -

 (نظاری

 تقویتهای روش و اساسی مفاهیم) اجتماعی سرمایه -

 (عوامل

 نظارت و اجتماعی سرمایه -

 اجتماعی سرمایه و همگانی نظارت درسنامه :وزشیآم منبع

 دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات

 :مدرسین شرایط

 آموزش مرکز از ایحرفه صالحیت نامهگواهی بودن دارا -

 دولتی مدیریت

 میانی و پایه سطوح مدیران کلیه :ها دوره کنندگان شرکت

 غیرحضوری یا حضوری :دوره اجرای شیوه

 ساعت 8 :هدور زمان مدت

 دوره پایان کتبی آزمون :ارزشیابی نوع

 

 «حسینی بصیرت و معرفت» آموزشی دوره برگزاری دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 06/09/1391 مورخ 36478/91/200 شماره بخشنامه)

 شوریک خدمات مدیریت قانون مشمول یهادستگاه لیهک

 ماندن زنده ماه و است اسالمی اتکبر ماه فر،ص و محرم

 «(ره) خمینی امام». است اسالم

. است انسان کی اسالمی زندگی از املک ایصحنه عاشورا

 «رهبری معظم مقام»

 دولت ارمندانک و مدیران بینش سطح تعمیق منظور به

 الحسین اباعبداهلل نهضت و تبکم واالی مفاهیم به نسبت

 همت و مداری والیت و جهادی روحیه از الگوگیری و( ع)

 آموزش دوره شور،ک مدیریت عرصه در عاشوراییان واالی

 درس طرح شرح به «حسینی بصیرت و معرفت» عمومی

 .گرددمی ابالغ اجرا جهت پیوست



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۶۴

 قانون نهم فصل اجرای در توانندمی اجرایی یهادستگاه

 و ضوابط گرفتن نظر در با و شوریک خدمات مدیریت

 اقدام آن اجرای و ریزیبرنامه به نسبت مربوط، مقررات

 .نمایند

 انسانی یسرمایه و مدیریت توسعه معاون -عزیزی ابراهیم

 جمهوررییس

 درس طرح

 حسینی بصیرت و معرفت :آموزشی دوره عنوان

 عمومی و فرهنگی :آموزش نوع

 صفات با عاشورا متعالی فرهنگ با آشنایی :دوره لیک هدف

 ترویج و وفادارش یاران و( ع) حسین امام حضرت فضائل و

 بقای و حیات عنوان به عاشورا حماسه هایارزش و فرهنگ

 اسالمی انقالب و اسالمی

 مدیران و ارمندانک لیهک :مخاطبان

 ساعت 8 :آموزش زمان مدت

 اختیاری :آموزش نوع

 :دوره آموزش هایسرفصل

 معهجا تحقق عامل و مقدس ایحماسه حسینی، نهضت -1

 اسالمی

 ربالک حادثه تاریخی هایهریش -۲

 رهبری معظم مقام و( ره) امام حضرت المک در عاشورا -۳

 و اسالم تاریخ از عظیم فصل عنوان به ربالک واقعه شرح -۴

 ایران اسالمی انقالب

 (ع) حسین امام قیام اهداف و ماهیت -۵

 اسالم یبقا و حیات ضامن عنوان به عاشورا واقعه تحلیل -۶

 (ع) حسین امام یاران و اصحاب -۷

 آن مدیریتی هایدرس و عاشورا شعارهای -8

 حسینی نهضت در رکمن از نهی و معروف به امر -۹

 حسینی نهضت در تبلیغ -1۰

 (ع) اطهار ائمه و معصومین سیره در عاشورا فرهنگ -11

 (ع) حسین امام قیام نتایج -1۲

 مسلمانان وظایف و الربک تاریخی واقعه در تحریفات -1۳

 تحریفات برابر در

 حضوری :آموزش اجرای شیوه

 سخنرانی :آموزش هایروش

 مباحث در فعال تکمشار تبی،ک :ارزشیابی هایهشیو

 آموزشی

 اول، جلد) حسینی حماسه تابک :آموزشی محتوای و منبع

 تابک -مطهری مرتضی شهید استاد ،(سوم و دوم

 تابک -مقرم موسوی عبدالرزاق تألیف ،(ع) الحسینمقتل

 درباره انقالب رهبر رهنمودهای مجموعه) عاشورا هایدرس

 علی بن حسین شیدای یاران تابک -(عاشورا هایدرس

 .آقاتهرانی مرتضی استاد تألیف ،(ع)

 آموزش زکمر ،هادستگاه آموزش واحد :دوره مجریان

 و هااستانداری پژوهش و آموزش دفاتر و دولتی مدیریت

 شدهصالحیت تعیین آموزشی مؤسسات و زکمرا همچنین

 توسط دوره این مدرسین ایحرفه صالحیت :دوره مدرسین

 حوزه مدیریت هماهنگی با دولتی مدیریت آموزش زکمر

 این در تدریس امر به توانندمی افرادی و تعیین قم علمیه

 .باشند صالحیت تعیین گواهی دارای هک یابند اشتغال دوره

 

 وظایف و مهدوی ومتکح» آموزشی دوره برگزاری متولی عنوان به مهدویت تخصصی زکمر یینتع

 «منتظران



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳۶۵

 
 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 06/09/1391 مورخ 36479/91/200 شماره بخشنامه)

 خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی یهادستگاه

 شوریک

 آموزش دوره مجازی اجرای بستر دنآم فراهم به عنایت با

 بخشنامه در ابالغی «منتظران وظایف و مهدوی ومتکح»

 زکمر سوی از ۳1/۳/1۳88 مورخ ۳۰۴۳۲/1/۲۰۰ شماره

 قم، علمیه حوزه تخصصی زکمرا از مهدویت تخصصی

 مقررات و قوانین رعایت با توانندمی اجرایی یهادستگاه

 به یادشده دوره جرایا و ریزیبرنامه به نسبت موضوع

 .نمایند اقدام شده یاد زکمر طریق از مجازی صورت

 عزیزی ابراهیم
  

 مدیریتی هایهبتجر مستندسازی و ثبت اجرایی نامهشیوه

 (دولتی مدیریت آموزش زکمر 01/08/1392 مورخ 4015/1 شماره بخشنامه)

 دماتخ مدیریت قانون مشمول اجرایی یهادستگاه لیهک

 شوریک

 ۰۵/۰۶/1۳۹۰ مورخ 1۲8۶۳/۲۰۰ شماره بخشنامه پیرو

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه محترم معاونت

 شماره بخشنامه اجرای راستای در و جمهوررییس

 دانش تولید منظور به 1۰/۵/1۳۹۲ مورخ ۹18۷/۹۲/۲۰۰

 مندیبهره و انسانی یهاسرمایه حفظ تجربی، و بومی

 ایحرفه مدیران تجربیات وها توانمندی ها،قابلیت از بیشتر

 از صیانت جهت امن فضای ایجاد و طرف کی از شورک

 طرف از مدیریتی هایهدور در مدیران گرانقدر هایهیافت

های توانمندی و تجربیات ثبت اجرایی نامهشیوه دیگر،

 .شودمی اعالم زیر شرح به ایحرفه مدیران

 ایهفحر مدیران لیهک دارد انتظار موضوع اهمیت به توجه با

 تجربیات ثبت و ارسال به نسبت اجرایی، یهادستگاه

 نظام در یبرداربهره و سازی مستند منظور به خود مدیریتی

 .نمایند اقدام شورک اداری

 مورخ ۶۶۴۳/۲۰۶ شماره مصوبه مطابق :ایحرفه مدیر :الف

 شودمی اطالق فردی به یادار عالی شورای ۲۳/۰۳/1۳۹۰

 یالتیکتش واحدهای از یکی معاونت یا و اداری مسئولیت هک

 .باشد دارعهده را زیر پذیری سطح با

 عامل مدیران شامل :ارشد ایحرفه مدیران 1 سطح

 زکمرا دولتی، مؤسسات ،هاسازمان روسای ،هاشرکت

 سطح؛ هم مدیریتیهای سمت و مستقل

 و لک مدیران شامل :میانی ایحرفه مدیران ۲ سطح

 ،هاشرکت معاونین آنان، معاونین و فرمانداران آنها، معاونین

های سمت و مستقل زکمرا و دولتی موسسات ،هاسازمان

 سطح؛ هم مدیریتی

 ادارات، رؤسای شامل :پایه ایحرفه مدیران ۳ سطح

 و آنها معاونین و بخشداران ها،گروه رؤسای سرپرستان،

 .سطح هم ریتیمدیهای سمت

 اقدامات انجام و گیری تصمیم گونه هر :مدیریتی تجربه -۲

 وها شیوه ردها،کروی ارگیریکب طریق از هک اداری اجرایی

 دستگاه در زیر تغییرات ایجاد موجب جدیدهای روش

 :گردد متبوع

 ردکعمل سطح ارتقاء -

 وریبهره و اراییک افزایش -

 درآمدها افزایش و یادار هایهزینه اهشک -

 رضایت افزایش و رجوع ارباب ریمکت سریع، پاسخگویی -

 آنان

 آنها نمودن بهینه و ارک انجامهای روش و فرایندها اصالح -
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 به دستی فرآیندهای تبدیل) فرایندها نمودن انیزهکم -

 (انیزهکم

 مدیریتی تجربیات ثبت فرآیند :ب

 یهادستگاه وها وزارتخانه ایحرفه مدیران تمامی -1

 صورت در مدیران، اطالعات کبان در نام ثبت از پس اجرایی

 نسبت ،نامهشیوه تعریف با مطابق مدیریتی تجربه داشتن

 روی بر هک مدیریتی تجربیات ثبتهای اربرگک میلکت به

 نشانی به دولتی مدیریت آموزش زکمر پرتابل

www.smtc.ac.ir  دک و نموده اقدام است گرفته قرار 

 .نمایند دریافت رهگیری

 فرد به منحصر و ملی سطح در مدیران تجربه چنانچه -۲

 در را ارشناسک درخواست گزینه تواندمی مدیر باشد

( زکمر پرتال در) مدیریتی تجربیات ثبتهای اربرگک

 تجربیات ثبت به نسبت ارزیابی، از پس تا نموده انتخاب

 زکمر توسط تخصصی و حضوری مصاحبه طریق از ملی

 اقدام ذیربط دستگاه هماهنگی با و دولتی مدیریت آموزش

 .گردد

 رسانی روز به و اصالح جدید، تجربیات ثبت مسئولیت -۳

 عهده بر پیگیری دک دریافت از پس مدیریتی، تجربیات

 .باشدمی اجرایی یهادستگاه ایحرفه مدیران

 ارائه تجه الزم آمادگی دولتی مدیریت آموزش زکمر -۴

 تدوین و تنظیم نحوه پیرامون مشاوره و آموزشی خدمات

 به راها وزارتخانه ایحرفه مدیریتی سطوح در تجربیات

 .دارد تخصصی و ویژه صورت

 اجرایی یهادستگاه تعامل نحوه -ج

 یهادستگاه بین تجربیات تبادل و تعامل نحوه نامهشیوه -1

 و ملی یهاسرمایه بومی، دانش از استفاده برای اجرایی

 متعاقباً  مدیریتی نظام در دانش مدیریت سازی نهادینه

 .شودمی اعالم

 با توانیدمی احتمالی الکاش یا ابهام گونه هر رفع برای -۲

 هایهشمار به شورک ایحرفه مدیران اطالعات کبان ستاد

 تپس طریق از یا گرفته تماس ۴۲۵۰1۳۰۲ ،۴۲۵۰1۲۵۲

 ارتباط bankmodiran@smtc.ac.ir یکترونیکال

 .نمایید برقرار

دولتی مدیریت آموزش زکمر رییس -زاده موسی ابراهیم

 

 

 شغلی هایرتبه با مرتبطهای آموزش تعیین نحوه دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 12/12/1392 مورخ 20209/92/220 شماره بخشنامه)

 یهادستگاه انسانی منابع و مدیریت توسعه محترم معاونین

 اجرایی

 شده طی هایآموزش» محاسبه نحوه در تصریح منظور به

 در ارتقا برای ارزیابی عوامل از یکی بعنوان «کارمندان

 ۵۵۵88/۲۰۰ بخشنامه ب/۲ بند موضوع) شغلی هایرتبه

( مذکور شنامهبخ ب/۳ بند همینطور و ۲۷/1۰/1۳8۹ مورخ

 آموزش نظام اصالحیه ۵/۳ ماده براساس دارد؛می اعالم

 مورخ 1881۹/۹۲/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع) کارمندان

 کمیته تایید مورد آموزشی هایهدور صرفاً ( 1۴/11/1۳۹۲

 صورت بودن دارا با) دستگاه توانمندسازی و آموزش راهبری

 قابل ذیل موارد و شرایط رعایت با( کمیته رسمی جلسه

 :باشدمی شغلی رتبه ارتقای در احتساب

 در ارتقا برای مدیران و شغلی آموزشی هایهدور صرفاً  -1

 .است احتساب قابل شغلی هایرتبه
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 شغل آموزشی استاندارد در باید آموزشی هایهدور -۲

 کارمند آموزشی شناسنامه در و تعریف( شغلی هایرتبه)

 .باشند شده جدر

 تاریخ و شماره باید شده ارائه آموزشی هاینامهگواهی -۳

 را دستگاه سازی وتوانمند آموزش راهبری کمیته تصویب

 .باشد داشته( دوره مجوز عنوان به)

انسانی سرمایه معاون -داریانی محمدعلی   

 

 حقوق و مزایا -فصل دهم مربوط به مقررات

( 20موضوع بند )الف( تبصره ) "العات پرداخت کارکنان نظام اداریسامانه مدیریت اط"استقرار 

 کل کشور 1401قانون بودجه سال 

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 25/07/1401مورخ  53621)بخشنامه شماره 

( قانون برنامه ۲۹ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبه تمامی 

هنگی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر سالهپنج

 جمهوری اسالمی ایران

استقرار سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام 

 اداری

قانون ( ۲۰در راستای تمهید اجرای حکم بند )الف( تبصره )

 منظوربه»که مقرر داشته  کل کشور 1۴۰1بودجه سال 

ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط 

مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر 

( ۲۹ی اجرائی موضوع ماده )هادستگاهبه تمامی کارکنان 

اقتصادی، اجتماعی و  وسعهششم ت سالهپنجقانون برنامه 

ی هاشرکتفرهنگی جمهوری اسالمی ایران ازجمله کلیه 

( این قانون ذکر ۳ها در پیوست شماره )دولتی که نام آن

ها ی دولتی که شمول قانون بر آنهاشرکتشده است شامل 

مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفًا براساس اطالعات 

اداری )کارمندایران( به شده در سامانه یکپارچه نظام ثبت

سامانه مدیریت اطالعات ، «.گیردنفع نهائی انجام میذی

به نشانی اینترنتی  پرداخت کارکنان نظام اداری

pardakht.karmandiran.ir  سامانه")از این پس" 

شود( با مشارکت سازمان اداری و استخدامی عنوان می

اقتصادی  کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور

 .و دارایی طراحی و در مقدمات استقرار نهایی است

از آنجا که طی دوره آزمایشی استقرار در تعدادی از 

واسطه عدم دقت در ثبت ها، عمده مشکالت به وزارتخانه

اطالعات کارکنان برای پرداخت )اعم از اطالعات شغلی، 

 (...وضعیت ایثارگری، اطالعات حاالت مأموریت و انتقال و

در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری)پاکنا( مشاهده شد 

منظور بسترسازی و تمهید مقدمات تحقق کامل حکم و به

کل کشور،  1۴۰1( قانون بودجه سال ۲۰بند )الف( تبصره )

ی اجرایی موضوع این بخشنامه هادستگاهالزم است تمامی 

حقوق و مزایای کارکنان خود را از محل بودجه که 

ومی دولت )عمومی، متفرقه و اختصاصی( از طریق عم

، نسبت به انجام کنندداری کل کشور پرداخت میخزانه

 :موارد ذیل اقدام نمایند

برداری و آشنایی منظور امکان بهرهدر نخستین گام و به -1

اطالعات با نواقص اطالعاتی خود در سامانه، نسبت به ثبت 

نیروی انسانی و پرداخت کارکنان )اعم از اطالعات 

 1401اقالم پرداختی( برای پرداخت در مهرماه سال 

لغایت تاریخ  26/07/1401از تاریخ صورت آزمایشی به

 .اقدام نمایند 15/08/1401

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱
https://shenasname.ir/budjet1401/31564-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱
https://shenasname.ir/plan6/3579-قانون-برنامه-ششم-توسعه
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نافی ثبت اطالعات در این مرحله )نخستین گام(  -۲

های مربوط به اطالعات در سایر سامانه بارگذاری اطالعات

 :و مزایای کارکنان نظام اداری )نظیرو پرداخت حقوق 

داری کل کشور، سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه

( قانون برنامه ۲۹سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده )

 .ششم توسعه( نخواهد بود

توجه آنکه متعاقب استقرار کامل سامانه، درج اطالعات قابل

و مزایای های مربوط به پرداخت حقوق در سایر سامانه

کارکنان نظام اداری منتفی بوده و بارگذاری اطالعات 

 .صورت متمرکز در بستر سامانه انجام خواهد شدبه

توسط دستگاه اجرایی ورود اطالعات در سامانه صرفاً  -۳

داری کل کشور و بر متولی پرداخت از طریق خزانه

اساس تغییرات ردیف بودجه مطابق قانون بودجه سال 

 .پذیردمی صورت 1401

با توجه به استقرار سیستم احراز هویت یکپارچه در  -۴

سامانه کارمندایران، ورود به سامانه با حساب کاربری سامانه 

راهنمای کاربری ثبت . پذیر استثبت حقوق و مزایا امکان

اطالعات و فایل تصویری راهنمای آموزشی از طریق صفحه 

عالوه بر . فته استاول سامانه در دسترس کاربران قرار گر

دستورالعمل یاد شده، مجموعه وبینارهای آموزشی در این 

بندی اعالمی در صفحه اول خصوص براساس برنامه زمان

 .سامانه، برگزار خواهد شد

شده کارکنان در های اطالعات ثبتگزارش مغایرت -۵

سامانه با اطالعات کارکنان در پایگاه اطالعات کارکنان نظام 

( در دسترس ۲کنا( متعاقب ابالغ بخشنامه شماره )اداری )پا

این گزارش حاوی اطالعات و . قرار خواهد گرفت

هایی است که در صورت استقرار کامل سامانه و مغایرت

های آن، امکان پرداخت حقوق و مزایای ماهانه اعمال کنترل

شده وجود نخواهد به این افراد با نواقص اطالعاتی گزارش

. ها با فوریت اصالح گرددست اطالعات آنداشت و الزم ا

ی هاگزارشنکات تکمیلی در وبینارهای آموزشی با موضوع 

 .مغایرت ارائه خواهد شد

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری

 

 

 

 

( قانون برنامه 29ی مشمول ماده )هادستگاهترازان شاغل در انتشار عمومی حقوق مدیران و هم

 ششم

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 17/2/1401مورخ  9824)بخشنامه شماره 

( ۲۹ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبخشنامه به تمامی 

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  سالهپنجقانون برنامه 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

سازی بر شفاف محترم مبنی جمهوررییسدر اجرای دستور 

ی اجرایی کشور و در هادستگاهپرداخت کارکنان  اطالعات

گانه دولت سازی )از اصول دوازدهراستای اصل شفاف

مردمی( برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و به منظور 

بر  ( قانون برنامه ششم توسعه مبنی۲۹تحقق تکلیف ماده )

مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به 

رؤسا و مدیران موضوع این ماده، از این پس  مقامات،

ترازان اطالعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم

( قانون ۲۹ی اجرایی مشمول ماده )هادستگاهها که در آن
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برنامه ششم شاغل هستند، به صورت عمومی منتشر شده و 

بر این اساس اقدامات . در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

 :لزامی استزیر ا

ی اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند هادستگاه -1

با رعایت ضوابط و ترتیبات اعالمی دستورالعمل منتشره در 

سامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سطح پست، 

نوع استخدام، مدرک تحصیلی، رتبه شغلی، سنوات خدمت 

سازی مادهو درج دقیق مبالغ اقالم پرداختی، نسبت به آ

لیست حقوق پرداختی و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و 

 .مزایا اقدام نمایند

ان، مدیران مالی یا حسابذیباالترین مقام مجاز هزینه ) -۲

ی اجرایی موظف هستند در هنگام هادستگاهعناوین مشابه( 

ارسال نهایی اطالعات، نسبت به مشاهده و تأیید مبالغ 

انتشار عمومی اطالعات )مقامات، رؤسا، پرداختی مشمولین 

ها( در این سامانه و درج توضیحات ترازان آنمدیران و هم

ضروری در خصوص اقالم پرداختی مرتبط با هر فیش 

 .حقوقی در صورت نیاز اقدام نمایند

درج و تأیید نهایی اطالعات میزان ناخالص پرداختی  -۳

رمستمر، نقدی و ماهانه تمامی کارمندان اعم از مستمر و غی

غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا در سامانه ثبت 

حقوق و مزایا حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم هر ماه 

 .پذیر استامکان

اجرایی ی هادستگاهبا توجه به درخواست مکرر  :تبصره

کشور، بارگذاری و تأیید نهایی اطالعات میزان ناخالص 

تمامی کارمندان از تاریخ  1۴۰1پرداختی فروردین ماه 

پس از .امکانپذیر است ۲۵/۰۲/1۴۰1لغایت  1۷/۰۲/1۴۰1

این تاریخ امکان بارگذاری، رفع خطا، ویرایش و تایید نهایی 

وجود  1۴۰1اطالعات حقوق و مزایای فروردین ماه سال 

 .نخواهد داشت

پس از تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان بارگذاری  -۴

ی اجرایی مشمول هادستگاهختی آن ماه برای اطالعات پردا

به  هادستگاهاین بخشنامه وجود نداشته و فهرست این 

 .صورت عمومی منتشر خواهد شد

به منظور رفع خطاهای احتمالی و انتشار دقیق اطالعات،  -۵

امکان اصالح اطالعات تأیید نهایی شده مرحله قبل اعم از 

درج اطالعات پرداختی جدید  اصالح اطالعات وارد شده و یا

ی هادستگاهدر سامانه ثبت حقوق و مزایا برای آن دسته از 

اجرایی که تا بیست و پنجم هر ماه نسبت به بارگذاری 

اطالعات پرداخت اقدام نموده اند، صرفًا در یک مرحله و 

 .پذیر استحداکثر تا تاریخ پنجم ماه بعد امکان

ر ماه، اطالعات پرداختی از این پس در تاریخ دهم ه -۶

( ۲۹ها، مشمول ماده )ترازان آنمقامات، رؤسا، مدیران و هم

قانون برنامه ششم توسعه در ماه قبل که با مسئولیت 

ان، حسابذیباالترین مقام و تایید باالترین مقام مجاز هزینه )

ی اجرایی در سامانه هادستگاهمدیران مالی یا عناوین مشابه( 

مزایا بارگذاری شده است، به صورت عمومی  ثبت حقوق و

 .منتشر خواهد شد

اولین مرحله از انتشار عمومی اطالعات پرداختی مدیران  -۷

و مشتمل بر اطالعات  1۴۰1خرداد  1۰در تاریخ سه شنبه 

 1۴۰1پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال 

 .خواهد بود

ی اجرایی در هادستگاهمکرر های نظر به درخواست -8

بارگذاری شده طی های خصوص نیاز به اصالح لیست

و یا بارگذاری لیست پرداخت  1۴۰۰لغایت  1۳۹۷ی هاسال

برای ماه هایی که اطالعات حقوق و مزایا درج نشده است، 

 .گرددمی فراهم 1۴۰1این امکان تا پایان خرداد ماه سال 

توانند می شنامهی اجرایی مشمول این بخهادستگاهاز اینرو، 

تأیید های صرفا نسبت به یکبار اصالح درخصوص لیست

نهایی شده و همچنین درج لیست پرداخت در خصوص ماه 

هایی که اطالعات حقوق و مزایا کارکنان خود را بارگذاری 

بدیهی است پس از پایان فرصت . نکرده اند، اقدام نمایند
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ط به تعیین شده امکان اصالح اطالعات پرداخت مربو

 .وجود نخواهد داشت 1۴۰۰لغایت  1۳۹۷ی هاسال

نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه در بارگذاری  -8

تمامی اطالعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا، 

تأیید صحت و دقت اطالعات منتشره به صورت عمومی و 

مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم درج دقیق اطالعات 

باالترین مقام دستگاه اجرایی و باالترین  پرداختی بر عهده

ان، مدیران مالی یا عناوین حسابذیمقام مجاز هزینه )

 .ی اجرایی استهادستگاهمشابه( 

 میثم لطیفی

 

در تدوین الیحه جامع حقوق و دستمزد با رویکرد عدالت در نظام  هادستگاهجلب مشارکت 

 پرداخت

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 26/10/1400مورخ  59551)بخشنامه شماره 

قانون برنامه  ۲۹ی اجرایی مشمول ماده هادستگاهتمامی 

 ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محترم در چهل و هشتمین جلسه  جمهوررییسپیرو دستور 

مبنی بر تحقق عدالت  ۲۲/1۰/1۴۰۰هیئت دولت در تاریخ 

داری و تدوین الیحه جامع در نظام پرداخت کارکنان نظام ا

ماه، کارگروهی به حقوق و دستمزد حداکثر ظرف مدت یک

همین منظور در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل 

 .شده است

نظر به اینکه تدوین این الیحه نیازمند همراهی و همدلی 

باشد، مقتضی است با قید می همه ارکان اجرایی کشور

 :قدام الزم صورت پذیردفوریت در خصوص موارد زیر ا

االختیار دستگاه جهت شرکت در معرفی نماینده تام. 1

شنبه مورخ جلسات و اخذ تصمیمات )حداکثر تا روز سه

۲8/1۰/1۴۰۰) 

معرفی و استقرار یکی از کارشناسان مرتبط و دارای تجربه . ۲

های پرداخت آن دستگاه به این و آشنا به مبانی و نظام

ماه با هدف شرکت در جلسات کمیته  سازمان به مدت یک

 (۲8/1۰/1۴۰۰شنبه مورخ محتوایی )حداکثر تا روز سه

ارائه گزارش تحلیلی در خصوص نقاط قوت و ضعف، . ۳

ها و مبانی آن در نظام حقوق و دستمزد فعلی آن تفاوت

 (۳۰/1۰/1۴۰۰دستگاه )حداکثر تا 

تمزد ارسال مستندات و مبانی قانونی نظام حقوق و دس. ۴

 (۳۰/1۰/1۴۰۰فعلی آن دستگاه )حداکثر تا 

جهت هماهنگی و دریافت اطالعات بیشتر با معاونت سرمایه 

تماس حاصل  8۵۳۵1۷۰۰انسانی این سازمان به شماره 

 .شود

 میثم لطیفی

 (65) مادهمقررات 

 مشاغل بندیطبقه طرح اجرایی نامهآیین

 (کشور استخدامی و اداری امور مانساز 15/11/1370 مورخ د/6912 شماره بخشنامه)

با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً 

( آن در خصوص نحوه محاسبه تجربه قابلیت 14ماده )

نامه را در بخش سوم مربوط متن کامل آیین. اجرا دارد

 .به قانون استخدام کشوری ببینید
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ول نحوه محاسبه تجربه قابل قب 1/1/۷۰از تاریخ  -14ماده 

شغلی بر اساس ضوابط های مندرج در شرایط احراز رشته

 :ذیل خواهد بود

مراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر  -الف

 دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم

 .گرددمی

تجربه مربوط عبارت از آن قسمت از خدمات مستخدم  -ب

 .او باشداست که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی 

تجربه مشابه عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم -ج

است که در زمینه شغل مورد تصدی او باشد )مانند تجربه 

تجربه کارپردازی برای  ،کمک بهیاری برای بهیاری

انبارداری( تشخیص تجربه مشابه بعهده کمیته موضوع ماده 

 .خواهد بود نامهآیین 1۲

ج ضابطه  ،ب ،ر بندهای الفبا توجه به تعاریف مندرج د -د

های مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول جمع ردیف

 :زیر خواهد بود

کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد  -1

 تصدی

مشابه با شغل های کلیه خدمات انتجام شده در رشته -۲

 مورد تصدی

 های یک و دواز بقیه خدمات معادل جمع ردیف -۳

در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم  :توضیح

 .قابل احتساب خواهد بود

نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول  -هـ

خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی 

و باالتر به  ۹های باالتر ارائه نمایند جهت ارتقاء به گروه

 :باشدشرح زیر می

مشابه با مدرک تحصیلی  کل سوابق تجربی مربوط و -1

 لیسانس مربوط و باالتر

پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم  -۲

سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق 

 .دیپلم قابل احتساب است

پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم  -۳

سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم 

 احتساب استقابل 

از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس  -۴

 .قابل احتساب خواهد بود

پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی  -۵

 .شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است

مستخدمینی که حسب مدارک تحصیلی مربوط در گروه  -و

ر صورت ارائه مدرک داند استحقاقی تخصیص یافته

در هر حال  ،تحصیلی باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدی

 .تنزل گروه نخواهند یافت

مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به  -ز

تعاریف بندهای ب و ج به تناسب جزو هر یک از موارد 

 .مندرج در بند )د( قابل احتساب است

رائه مدارک زیر برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ا -ح

 :الزامی است 

گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و  -1

 تصدی  عنوان شغل مورد

ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر  -۲

 و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه

گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از  -۳

 .ذیربط مراجع

در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین :توضیح 

فقط آن قمست از تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد 

 .تصدی او باشد مالک محاسبه خواهد بود
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 شغل حق جدول هایرتبه و طبقات در کارمندان ارتقای نحوه ضوابط

 (جمهوررییسمدیریت و سرمایه انسانی  معاونت توسعه 27/10/1389 مورخ 55588/200 شماره )بخشنامه

اجرایی مشمول قانون  یهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و  1۵/۶/1۳8۹

( ماده 1جمهور و به استناد تبصره )سرمایه انسانی رییس

( قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای ۶۵)

جدول حق شغل را به شرح  هایرتبهکارمندان در طبقات و 

جمهور پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس

 . گرددمحترم رسیده است و برای اجرا ابالغ می

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق 

 شغل

مول قانون مدیریت خدمات کشوری در کارمندان شاغل مش

صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی باالتر در 

فصل اول بخشنامه شماره  1جدول حق شغل )موضوع بند 

معاونت توسعه مدیریت و  ۲1/۲/1۳88مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰

 :یابندجمهور( ارتقا میسرمایه انسانی رییس

یلی آنها شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحص -1

مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر 

شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه 

 . یابندارتقاء می ۵استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها  -۲

است، مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی )سیکل( بوده 

به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین 

ارتقاء  ۶گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

 . یابندمی

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها  -۳

ف به ازای هر پنج سال باشدمیمدرک تحصیلی دیپلم 

تحقاقی یک سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه اس

 . یابندارتقاء می ۷طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها  -۴

ف به ازای هر باشدمیمدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز 

پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه 

 . یابندارتقاء می 8استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها  -۵

ف به ازای هر باشدمیمدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز 

چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه 

 . یابندمی ارتقاء 1۰استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها  -۶

، به باشدمیدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز م

ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین 

ارتقاء  11گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

 . یابندمی

شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی  -۷

، باشدمیای یا همتراز آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه

به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین 

ارتقاء  1۲گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

 . یابندمی

پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی  -8

که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای 

، به ازای هر چهال باشدمی( یا همتراز ph.Dتخصصی )

ل سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی سا

 . یابندارتقاء می 1۳یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و  -1تبصره 

های الزم آموزش شغلی مربوط، از توانایی هایهطی دور

برای تصدی مشاغل باالتر از شغل فعلی خود برخوردار 
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بینی شده در د، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیششونمی

باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت آن شغل نمی

جمهور ابالغ خواهد توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 . شوندشد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می

توانند در خصوص آن اجرایی می یهادستگاه -۲تبصره 

اند و با مفاد مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشتهدسته از 

بندهای فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به 

جمهور ارایه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 . نمایند

قانون  ۳ماده  ۴کارمندانی که در اجرای تبصره  -۳تبصره 

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین 

ن عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و کارمندا

همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور 

مربوط  یهاگروهاداری و استخدمی کشور )سابق( از 

اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده برخوردار شده

 . باشنددر بندهای فوق مستثنی می

رمندان در ارتقای طبقه و رتبه سوابق تجربی کا -۴تبصره 

شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه 

بندی قابل محاسبه نامه اجرایی طرح طبقهمندرج در آیین

 . خواهد بود

به استخدام  1/1/1۳88کارمندانی ک بعد از  -۵تبصره 

تاریخ ورود به خدمت آنان  ،انداجرایی در آمده یهادستگاه

 الک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بودم

شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان  -۶تبصره 

آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست 

و  1۰/۴/1۳88مورخ  هـ۷۶۲۹۴/۳۶۰۹۵ ارهمش نامهتصویب

های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و استان

 ،تان و بلوچستان، بوشهربویر احمد، کردستان، سیس

نمایند، به ازای هر خوزستان و ایالم، خدمت می ،هرمزگان

به بعد(، از یک  1/1/1۳88یک سال سوابق تجربی )از تاریخ 

در ارتقای طبقه  ،سال تعجیل( )کسر سال به نسبت(

 شوندبرخوردار می

جدول حق  هایرتبهنحوه ارتقای کارمندان در  -ب

 :شغل

رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح شرایط ارتقای 

 :باشدمیزیر 

مدت تجربه الزم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا 

 سطح کاردانی وکارشناسی و باالتر به شرح جدول زیر

 :باشدمی

مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح 

 رکاردانی و کارشناسی و باالت

 هارتبه

 مدت تجربه
 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

مدت تجربه 

الزم برای 

مشاغل تا 

 سطح کاردانی

۰ 
8 

 سال

۲۰ 

 سال
--- --- 

مدت تجربه 

الزم برای 

مشاغل تا 

سطح 

کارشناسی و 

 باالتر

۰ 
۶ 

 سال

1۲ 

 سال

18 

 سال

۲۴ 

 سال

 مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق -1تبصره 

ین کاردانی و شغلی تحت عناو هایرشتهشود که به می

یابند و یا این که پست سازمانی می کارشناسی تخصیص

شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین 

آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز 

اند در زمره مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده

 گردندمی مشاغل مذکور محسوب
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شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا برای  -۲تبصره 

همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع 

مورخ  هـ۳۶۰۹۵ت/۷۶۲۹۴شماره  نامهتصویبفهرست 

های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، و استان 1۰/۴/1۳88

کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، 

رمزگان، خوزستان و ایالم، سیستان و بلوچستان، بوشهر، ه

نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، )از خدمت می

سال )کسر سال به نسبت(،  ۲به بعد(،  1/1/1۳88تاریخ 

 . قابل محاسبه خواهد بود

عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح  -۲

 :باشدمیجدول زیر 

 امتیاز عوامل ردیف

1 
خالقیت در انجام  میزان ابتکار و

 وظایف محوله
 ۰تا  ۲۰

2 
های مربوط به میزان افزایش مهارت

 وظایف محوله
 ۰تا  ۲۰

3 
انجام خدمات برجسته در راستای 

 شغل مورد تصدی
 ۰تا  ۲۰

 ۰تا  ۲۰ های طی شده مرتبط با شغلآموزشی 4

 ۰تا  ۲۰ میزان جلب رضایت ارباب رجوع 5

ه تخصیص و تعیین ارزیابی کارمندان و نحو -تبصره

امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس 

ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

 . جمهور ابالغ خواهد شدانسانی رییس

برای ارتقای کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت  -۳

 ، تحقق شرایط زیر الزامی«ب»قسمت  ۲و  1مفاد بندهای 

 :است

 برای ارتقای به رتبه پایه -1-۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول  ۶۰کسب حداقل  -1

 ۲بند 

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام  ۳۰۰گذراندن  -۲

 آموزشی کارمندان دولت

 برای ارتقای به رتبه ارشد -۲-۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول  ۷۰کسب حداقل  -1

 ۲بند 

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام  ۲۵۰گذراندن  -۲

 آموزشی کارمندان دولت

 برای ارتقای به رتبه خبره -۳ـ۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول  8۰کسب حداقل  -1

 ۲بند 

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام  ۲۰۰گذراندن  -۲

 آموزشی کارمندان دولت

ته کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمی -۳

 1۴۵۹۳/۲۰۰فصل سوم بخشنامه شماره  ۵موضوع بند 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  ۲1/۲/1۳88مورخ 

جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور انسانی رییس

 . خواهد بود

 برای ارتقای به رتبه عالی -۴-۳

درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول  ۹۰کسب حداقل  -1

 ۲بند 

وره آموزشی در چارچوب نظام ساعت د 1۵۰گذراندن  -۲

 آموزشی کارمندان دولت

کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک  -۳

الزم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام 

شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 . باشدمیجمهور رییس

ا برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و ی -1تبصره 

همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع 

مورخ  هـ۳۶۰۹۵ت/۷۶۲۹۴شماره  نامهتصویبفهرست 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳۷۵

 
های خراسان شمالی، هیأت وزیران و استان 1۰/۴/1۳88

خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 

بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، 

نمایند، برای ارتقاء ، خدمت میهرمزگان، خوزستان و ایالم

شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند  هایرتبهبه 

 ۲درصد امتیازات موضوع جدول بند  8۰و  ۶۰،۷۰، ۵۰

 . باشندمی

اجرایی موظفند فهرست کارمندانی  یهادستگاه -۲تبصره 

ه و ارشد، خبر هایرتبهرا که در اجرای مقررات مربوط به 

یابند، برای ثبت در بانک اطالعاتی معاونت عالی ارتقاء می

جمهور، بر اساس توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

فرمی که از سوی معاونت مذکور ابالغ خواهد شد، ارسال 

 . دارند

 لطف اهلل فروزنده

 

 شغل حق جدول هایرتبه و طبقات در کارمندان ارتقای نحوه ضوابط اصالح

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 9/3/1392 مورخ 401/92/200 شماره شنامهبخ)

 خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی یهادستگاه کلیه

 کشوری

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 8/۳/1۳۹۲

( ۶۵) ماده( 1) تبصره استناد به و جمهورییسر انسانی

 نمودن فراهم منظور به کشوری خدمات مدیریت قانون

 لحاظ به که کارمندانی از آندسته عالی رتبه به ارتقاء امکان

 شماره بخشنامه در شده بینیپیش ارزیابی امتیاز نداشتن

 نحوه ضوابط موضوع) ۲۷/1۰/1۳8۹ مورخ ۵۵۵88/۲۰۰

( شغل حق جدول هایرتبه و طبقات در کارمندان ارتقای

 رتبه به آنان ارتقای الزم شرایط سایر بودن دارا علیرغم و

( 1) بند در مندرج امتیاز کاهش با است نشده میسر عالی

( 8۵) به درصد( ۹۰) از الذکرفوق بخشنامه ۴-۳ ردیف

 ابالغ اجرا جهت وسیله این به که نمود موافقت درصد

 .گرددمی

 الهام نغالمحسی
 

 

 یشغلهای مرتبط با رتبههای ن آموزشییدستورالعمل نحوه تع

 جمهور(سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 12/12/1392مورخ  20209/92/220)بخشنامه شماره 

ی هادستگاه یت و منابع انسانیرین محترم توسعه مدیمعاون

 ییاجرا

شده  یط یهازشآمو»ح در نحوه محاسبه یبه منظور تصر

ارتقا در  یبرا یابیاز عوامل ارز یکیبعنوان « کارمندان

 ۵۵۵88/۲۰۰ب بخشنامه /۲)موضوع بند  یشغل یهارتبه

ب بخشنامه مذکور( /۳نطور بند یو هم ۲۷/1۰/1۳8۹مورخ 

ه نظام آموزش یاصالح ۵/۳دارد؛ براساس ماده یاعالم م

مورخ  1881۹/۹۲/۲۰۰شماره کارمندان )موضوع بخشنامه 

ته ید کمییمورد تا یآموزش یها( صرفاً دوره1۴/11/1۳۹۲

دستگاه )با دارا بودن صورت  یآموزش و توانمندساز یراهبر

ل قابل یط و موارد ذیت شرایته( با رعایکم یجلسه رسم

 :باشدیم یرتبه شغل یاحتساب در ارتقا

ارتقا در  یران برایو مد یشغل یآموزشهای صرفاً دوره -1

 .قابل احتساب است یشغلهای رتبه
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شغل  ید در استاندارد آموزشیبا یآموزشهای دوره -۲

کارمند  یف و در شناسنامه آموزشی( تعریشغلهای )رتبه

 .درج شده باشند

خ ید شماره و تاریارائه شده با یآموزشهای نامهگواهی -۳

دستگاه را  یآموزش وتوانمند ساز یته راهبریب کمیتصو

 .ره( داشته باشد)به عنوان مجوز دو

 یه انسانیمعاون سرما -یانیدار یمحمدعل
 

 (عالی و خبره سطح) کارمندان رتبه ارتقای در تسهیل و تسریع فرایند

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون 14/12/1390 مورخ 32443/90/200 بخشنامه)

 رتبه ارتقای خصوص در گیریتصمیم و بررسی منظور به

 و مورد این در تسهیل و تسریع و( خبره سطح) ندانکارم

 شماره بخشنامه "ب" بند( ۳/۳) ردیف( ۳) جزء اجرای در

 اطالع به وسیله این به ۲۷/1۰/1۳8۹ مورخ ۵۵۵88/۲۰۰

 :رساندمی

 یهادستگاه اداری تحول شورای در معاونت این نمایندگان

( ۵) بند موضوع کمیته در معاونت نماینده عنوان به اجرایی

 مورخ 1۴۵۹۳/۲۰۰ شماره بخشنامه سوم فصل

 .شوندمی تعیین ۲1/۲/1۳88

 کارکنان رتبه ارتقای خصوص در پیشنهاد ارایه است بدیهی

 در موضوع بررسی و طرح مستلزم بدوا نیز عالی، سطح به

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت در مستقر کمیته

 .بود خواهد جمهوررییس

فروزنده الهلطف

 

 عالی شغلی رتبه به ارتقا برای کارمند تجربیات مستندسازی دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 2/3/1391 مورخ 5982/91/200 شماره بخشنامه)

 خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی یهادستگاه

 کشوری

 تجربیات از ادهاستف و تجربی دانش تولید منظور به

 و کارایی افزایش و امور نمودن بهینه جهت در کارمندان

 در و اجرایی یهادستگاه در وریبهره ارتقای و اثربخشی

 شماره بخشنامه «ب» ردیف( ۴-۳) بند( ۳) جزء اجرای

 (۳) ماده( 1) تبصره و ۲۷/1۲۰/1۳8۹ مورخ ۵۵۵88/۲۰۰

 موضوع ۲۲/۵/1۳۹۰ مورخ 11۹۴۲/۲۰۰ شماره بخشنامه

 شغلی رتبه به ارتقاء برای کارمند تجربیات سازی مستند

 ضروری مستندسازی ارائه برای را زیر مراتب رعایت عالی،

 :است

 رابطه در کارمندان تجربیات مستندسازی است الزم -الف

 و تهیه پیوست محورهای اساس بر و تصدی مورد شغل با

 .گردد تنظیم

 در باید حداقل مربوط تپیوس و کارمند تجربی مستند -ب

 .گردد تنظیم و تهیه صفحه 1۰۰

 هایرتبه کسب برای قبالً شده، مستندسازی تجربیات -ب

 .باشد نشده استفاده پیشین

 به ارسال از قبل کارمند تجربیات مستندات است الزم -ج

 اداری تحول هایکمیسیون یا شورا تأیید به معاونت این

 کیفی و کمی نظر از( معاونت نای نماینده حضور با) دستگاه

 اعالم به موکول فوق مستندات قبول عدم یا قبول. برسد

 .باشدمی معاونت این در مستقر کمیته نهایی نظر
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 بانک ایجاد به نسبت توانندمی اجرایی یهادستگاه -د

 کارمندان برداریبهره جهت فوق مستندات اطالعاتی

 .دارند معمول را الزم اقدامات

 تجربیات مستندسازی محورهای و ارچوبچ

 عالی شغلی رتبه به ارتقای برای کارمندان

 :نام

 :خانوادگی نام

 :تصدی مورد پست عنوان

 :تحصیلی مدرک

 :تجربه مدت

 :خدمت محل

 (خدمت مدت ذکر با) خدمتی سوابق

 :مقدمه -1

 (فعالیت حوزه درباره کلی توضیح ارائه)

 :عمومی ارزیابی -۲

 نقاط بیان ،هامسؤولیت و وظایف حوزه زا کلی ارزیابی)

 (روایی شیوه به قوت و ضعف

 :کار انجام هایروش -۳

 حل ،هامسؤولیت و وظایف انجام هایهشیو و هاروش)

 (فعالیت حوزه در هاگیریتصمیم و مسأله

 :تجارب عناوین -۳

 که ناموفق یا موفق تجارب موضوعات یا عناوین بیان)

 یهامسؤولیت و وظایف به توجه با خدمت طول در کارمند

 (.است نموده کسب محوله

 :تجارب تبیین -۴

 (غیرموفق یا موفق تجارب شرح و بیان)

 از ناشی حاصله تجارب موفقیت عدم یا موفقیت عوامل -۵

 :محوله امور انجام

 کارمند موفقیت عدم یا موفقیت دالیل بندیدسته و بیان)

 (وظایف انجام در

 :خاص اقدامات -۶

 به و گرفته صورت خدمت طول در که خاصی اقدامات)

 (باشدمی انتقال قابل و است رسیده نتیجه

 :کلیدی و ویژه نکات بیان -۷

 یا مدل به تبدیل امکان که تجربه از حاصل کلیدی نکات)

 حوزه در موجود وضع بهبود یا بیشتر اثربخشی برای الگو

 (گرددمی کاری

 :برنامه ارائه -8

 خدمتی تجربه حاصل که آینده برای خاص برنامه دارای)

 (مشخص پیشنهاد ارائه با آن اجرای برای تمایل و باشدمی

دهکردی فروزنده اهلللطف
 

 عالی به کارمندان رتبه ارتقای دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 27/08/1391 مورخ 36140/91/230 شماره بخشنامه)

 خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی یهادستگاه

 کشوری

 شماره بخشنامه( ۳-۴) ردیف( ۳) بند اجرای راستای در

 مدیریت توسعه شورای ۲۷/1۰/1۳8۹ مورخ ۵۵۵88/۲۰۰

 در کارمندان ارتقای نحوه ضوابط موضوع) انسانی سرمایه و

 مدارک ارسال بر مبنی( شغل حق جدول هایرتبه و طبقات

 عالی رتبه کسب برای اجرایی یهادستگاه سوی از مالز

 و مزبور شورای شغلی نظام کمیته در طرح جهت کارمندان
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 تسریع و تسهیل همچنین و رویه وحدت ایجاد منظور به

 پیشنهادهای خصوص در تصمیم اتخاذ و بررسی روند در

 هشمارهای فرم است الزم اجرایی یهادستگاه کلیه واصله،

 کارمند توسط( ۲) شماره فرم) تکمیل از پس را( ۲) و( 1)

 مندرج) دستگاه ذیربط مسئولین تأیید و( گرددمی تکمیل

 به مربوط پیوست با همراه مشابه، عناوین یا و( ها فرم در

 به که( ۳) شماره فرم و کارمند تجربیات مستندسازی

 جهت رسد،می اداری تحول کمیسیون یا شورا امضای

 و انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراهای امور به سیبرر

 .نمایند ارسال دستمزد و حقوق

یانسان منابع راهبردی معاون -صفت نیک تحریری هاجر

 

 یخدمات کشور تیریفصل دهم قانون مد تیریمد العادهفوقجداول  شیمصوبه افزا

(نرایوز ئتیه 13/4/1400هـ مورخ 58928ت/39832شماره  نامهتصویب)

شماره  شنهادیبه پ ۹/۴/1۴۰۰در جلسه  رانیوز ئتیه

 یو استخدام یسازمان ادار ۵/۴/1۴۰۰مورخ  1۷۴۲۴

حقوق و دستمزد و به استناد ماده  یشورا دییکشور و تأ

 -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور تیریقانون مد( ۶۷)

 :کرد بیتصو

و  تیریمد نیاز عناو کیهر  تیریالعاده مدفوق ازیامت -1

 تیریقانون مد( ۶۵ماده )( ۲موضوع تبصره ) یسرپرست

 یدگیچیمتناسب با پ -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور

و نظارت و  یسرپرست طهیح ها،تیو مسئول فیوظا

عوامل مربوط موضوع جدول  ریو سا یشغل یهاتیحساس

مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰بخشنامه شماره ( ۲بند )( ۲شماره )

 یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ۲1/۲/1۳88

 :شودیاصالح م ری)سابق( به شرح ز جمهوررییس

جمهورسییمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق .االجرا استالزم 1۹/1۲/1۳۹۹ خیاز تار نامهتصویب نیا -۲

 

 

 تیریالعاده مدفوق ازاتیبخشنامه در خصوص نحوه اِعمال مصوبه اصالح امت



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳۷۹

 
 کشور( یو استخدام ین ادارسازما 26/4/1400مورخ  22271)بخشنامه شماره 

 تیریمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه هیبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور

 تیریمد العادهفوق ازاتیامت نییدر تع نکهیبه ا تیعنا با

شماره  نامهتصویب( 1موضوع جدول بند )

 ران،یوز أتیه 1۳/۴/1۴۰۰مورخ هـ ۵8۹۲8ت/۳۹8۳۲

فصل دهم قانون  ازاتیتدرصد ام( ۵۰پنجاه ) شیافزا

است، لذا هر گونه  دهیلحاظ گرد ،یخدمات کشور تیریمد

مضاعف  شیافزا بور،جدول مز ازاتیارقام امت شیافزا

 باشد.می یمحسوب شده و فاقد وجاهت قانون

 یانسان هیمعاون سرما -یآبادنوش یصدر نیصدرالد دیس
 

 :(66مقررات ماده )

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 66) ماده تبصره اجرایی نامهآیین

 (وزیران هیأت 21/2/1389 مورخ 23765/43912 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا

 مدیریت قانون( ۶۶) ماده تبصره استناد به و جمهوررییس

 بند "ط" جزء رعایت با و -1۳8۶ بمصو -کشوری خدمات

 مورخ هـ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵ شماره نامهتصویب( 1)

 شرح به را شده یاد تبصره اجرایی نامهآیین 1/1۰/1۳8۶

 :نمودند موافقت ذیل

 علمیه هایهحوز در که افرادی همطرازی نحوه -1 ماده 

 به تحصیلی رسمی مقاطع با هنرمندان واند نموده تحصیل

 :شودمی تعیین زیر شرح

 :اند نموده تحصیل علمیه هایهحوز در که افرادی -الف

اند نموده تحصیل علمیه حوزه در که افرادی تحصیالت -1

 از برخورداری برای(  تشیع و تسنن اهل علمیه هایهحوز)

 مدیریت قانون دهم فصل جداول به مربوط امتیازات

 : گرددمی مطرازه زیر شرح به کشوری خدمات

  دیپلم فوق همطراز یک، سطح -1-1

 لیسانس همطراز دو، سطح -۲-1

 لیسانس فوق همطراز سه، سطح -۳-1

 دکترا همطراز چهار، سطح -۴-1

 حوزوی تحصیالت علمی سطوح تعیین نحوه و تشخیص -۲

 مورخ د/۵۵۰۵ شماره بخشنامه و مقررات اساس بر همچنان

 هایهحوز مورد در آن دیبعهای بخشنامه و 1۵/1/1۳۷1

 ۵۷۲۵/11 شماره بخشنامه همچنین و تشیع اهل علمی

 کشور استخدامی و اداری امور سازمان ۷/۲/1۳۷۹ مورخ

 .گیردمی صورت تسنن اهل مورد در( سابق)

 هنرمندان -ب

 برای و باشدمی سطح ۵ دارای هنرمندان هنری درجات -1

 قانون دهم فصل جداول به مربوط امتیازات از برخورداری

 همطراز تحصیلی رسمی سطوح با زیر شرح به شده یاد

 : گرددمی

 دکترا تحصیلی مدرک با همطراز هنری،( 1) درجه -1-1

 فوق تحصیلی مدرک با همطراز هنری،( ۲) درجه -۲-1

  لیسانس

 لیسانس تحصیلی مدرک با همطراز هنری،( ۳) درجه -۳-1

 فوق تحصیلی مدرک اب همطراز هنری،( ۴) درجه -۴-1

 دیپلم



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳8۰

 دیپلم تحصیلی مدرک با همطراز هنری،( ۵) درجه -۵-1

 یهادستگاه در شاغل دیپلم از باالتر مدرک با هنرمندان -۲

 مقررات و ضوابط اجرای در قبال که مذکور قانون مشمول

 با ،اند شده همطراز تحصیلی سطوح از یکی با عمل مورد

 موضوع دستورالعمل با متیخد وضعیت آخرین به توجه

 تطبیق ۲1/۲/1۳88 مورخ 1۴۵۹۳/۲۰۰ شماره بخشنامه

 .شوندمی داده

 تر پایین مدرک دارای هنرمندان شاغل حق امتیاز -تبصره

 دوم فصل( ۴) بند( 8) شماره جدول اساس بر دیپلم از

 .شودمی تعیین بخشنامه

 سایر و هنرمندان هنری درجات اعطای نحوه و تشخیص -۳

 اجرای ضوابط اساس بر همچنان ،مرتبط مقررات و وابطض

 ابالغیه موضوع کشور هنرمندان مشاغل بندیطبقه طرح

 شماره بخشنامه و 1۰/۳/1۳۷1 مورخ 1۳1۰/۴۲ شماره

 .گیردمی صورت ۹/۵/1۳8۵ مورخ ۷8۲۷۰/18۰۲

 دارندگان توسط اختصاصی مشاغل تصدی نحوه -2 ماده

 تخصیص نیز و اجرایی یهادستگاه در حوزوی تحصیالت

 تعیین و هنری مشاغل فهرست اصالح و هنری درجات

 عهده به هنرمند شغلی رشته متصدیان تصدی شرایط

 .باشدمی انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 را عملکرد گزارش موظفند اجرایی یهادستگاه -3 ماده

 و تمدیری توسعه هایمعاونت به بار یک ماه شش هر

 نظارت و ریزیبرنامه و جمهوررییس انسانی سرمایه

 اقدامات بر معاونتها این و نموده ارائه جمهوررییس راهبردی

 .نمایند نظارت آنان

 محترم مقام تایید به 1۹/۲/1۳8۹ تاریخ در نامه تصمیم این

 .است رسیده جمهوری ریاست

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

 

 کارمندان تطبیق نحوه و کشوری خدمات مدیریت قانون دهم فصل امتیازات جداول تعیین

 (21/2/1388 مورخ 1/14593/200 بخشنامه)

در جلسه مورخ  یه انسانیت و سرمایریتوسعه مد یشورا

ه یت و سرمایریشنهاد معاونت توسعه مدیبنا به پ ۹/۲/1۳88

( ماده 11بند ) "ب"و به استناد جزء  جمهوررییس یانسان

از یکل کشور، جداول امت 1۳88واحده قانون بودجه سال 

 یهاالعادهت، حق شاغل و فوقیریالعاده مدحق شغل، فوق

( ۶8( ماده )۹( و )۷(، )۴(، )۳(، )۲(، )1) یموضوع بندها

ق کارمندان با یو نحوه تطب یت خدمات کشوریریقانون مد

 :ب نمودیر تصویجداول فوق را به شرح ز

ت یریازات فصل دهم قانون مدیمتجداول ا :کمیفصل 

 یخدمات کشور

 یهادستگاهاز حق شغل مشاغل یامت :جدول حق شغل -1

 ها،تیف و مسئولیوظا یدگیچیت و پی، براساس اهمییاجرا

از، براساس جدول یمورد ن یهاسطح تخصص و مهارت

ن ییل تعیبه شرح ذ 1/1/1۳88اجرا از  ی( برا1ک )یشماره 

 :شودمی
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 (1ک )یل شماره جدو

 یشغلهای رتبه

 طبقات جدول
 یعال خبره ارشد هیپا یمقدمات

 ___ ___ ___ ۲۶۵۰ ۲۴۰۰ کیطبقه 

 ___ ___ ___ ۲8۵۰ ۲۶۰۰ طبقه دو

 ___ ___ ___ ۳۰۵۰ ۲8۰۰ طبقه سه

 ۴۶۰۰ ۴۰۵۰ ۳۶۰۰ ۳۲۵۰ ۳۰۰۰ طبقه چهار

 ۴8۰۰ ۴۲۵۰ ۳8۰۰ ۳۴۵۰ ۳۲۰۰ طبقه پنج

 ۵۰۰۰ ۴۴۵۰ ۴۰۰۰ ۳۶۵۰ ۳۴۰۰ طبقه شش

 ۵۲۰۰ ۴۶۵۰ ۴۲۰۰ ۳8۵۰ ۳۶۰۰ طبقه هفت

 ۵۴۰۰ ۴8۵۰ ۴۴۰۰ ۴۰۵۰ ۳8۰۰ طبقه هشت

 ۵۶۰۰ ۵۰۵۰ ۴۶۰۰ ۴۲۵۰ ۴۰۰۰ طبقه نه

 ۵8۰۰ ۵۲۵۰ ۴8۰۰ ۴۴۵۰ ۴۲۰۰ طبقه ده

 ۶۰۰۰ ۵۴۵۰ ۵۰۰۰ ۴۶۵۰ ۴۴۰۰ ازدهیطبقه 

 ۶۲۰۰ ۵۶۵۰ ۵۲۰۰ ۴8۵۰ ۴۶۰۰ طبقه دوازده

 ۶۴۰۰ ۵8۵۰ ۵۴۰۰ ۵۰۵۰ ۴8۰۰ زدهیطبقه س

 ۶۶۰۰ ۶۰۵۰ ۵۶۰۰ ۵۲۵۰ ۵۰۰۰ طبقه چهارده

 ۶8۰۰ ۶۲۵۰ ۵8۰۰ ۵۴۵۰ ۵۲۰۰ طبقه پانزده

 ۷۰۰۰ ۶۴۵۰ ۶۰۰۰ ۵۶۵۰ ۵۴۰۰ طبقه شانزده

 

تمام وقت وزارت  یحق شغل مشاغل آموزش ازیامت -تبصره

وزارت  یو درمان یآموزش و پرورش و مشاغل بهداشت

طبقه و رتبه ، با توجه به یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .شودمی ( محاسبه1/1ب )یمربوط با ضر یشغل

ت و یرین مدیک از عناویهر  تیریالعاده مداز فوقیامت -2

ف یوظا یدگیچی( متناسب با پایحرفهران ی)مد یسرپرست

 یهاتیو نظارت و حساس یطه سرپرستیح ها،تیو مسئول

( ۲ر عوامل مربوط براساس جدول شماره دو )یو سا یشغل

 .شودمین ییتع



 (2جدول شماره دو )

 1 ۲ ۳ ۴ ۵ تیریسطوح مد خدمت ییایحوزه جغراف

 شهرستان

 ۲۳۰۰ 18۵۰ 1۴۰۰ ۹۵۰ ۵1۰ کیسطح 

 ۲۳۵۰ 1۹۰۰ 1۴۵۰ 1۰۰۰ ۵۵۰ سطح دو

 ۲۴۰۰ 1۹۵۰ 1۵۰۰ 1۰۵۰ ۶۰۰ سطح سه

 استان

 ۲۴۵۰ ۲۰۰۰ 1۵۵۰ 11۰۰ ۶۵۰ کیسطح 

 ۲۵۰۰ ۲۰۵۰ 1۶۰۰ 11۵۰ ۷۰۰ دو سطح

 ۲۵۵۰ ۲1۰۰ 1۶۵۰ 1۲۰۰ ۷۵۰ ح سهسط

 یمل

 ۲۶۰۰ ۲1۵۰ 1۷۰۰ 1۲۵۰ 8۰۰ کیسطح 

 ۲۶۵۰ ۲۲۰۰ 1۷۵۰ 1۳۰۰ 8۵۰ سطح دو

 ۲۷۰۰ ۲۲۵۰ 18۰۰ 1۳۵۰ ۹۰۰ سطح سه
 

ن مشاغل یموظفند عناو ییاجرا یهادستگاه -1تبصره 

خود را با توجه به عوامل مندرج در  یو سرپرست یتیریمد

 ۵۰ند که حداقل یمشخص نما یا( فوق به گونه۲بند )

درصد  ۲۰ک و حداکثر یدرصد از مشاغل مذکور در سطح 

 .ابندیص یآنان در سطح سه تخص

 یواحدها ین سرپرستیالعاده عناواز فوقیامت -۲تبصره 

وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل عوامل  یآموزش

( قانون مدیریت خدمات ۶۵( ماده )۲مندرج در تبصره )

سازمانی مربوط ی هاپسترفًا در مدیت تصدی کشوری ص

گردد، هر یک از عناوین مشاغل می تعیین ۲۴۰۰تا  ۵1۰از 

 سرپرستی واحدهای آموزشی فوق حداقل در سه سطح قرار

هر گونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه . گیرندمی

و تصویب شورای  جمهوررییسمدیریت و سرمایه انسانی 

 العادهفوقجدول تخصیص . خواهد بود توسعه مدیریت

 و آموزش مذکور به مشمولین این تبصره پس از تأیید وزیر

 .واهد بودخ اجرا قابل پرورش

الت، یکارمندان براساس عوامل تحص از حق شاغلیامت -3

ها و و مهارت یآموزشهای سنوات خدمت، تجربه، دوره

ن یی( تع۳بر اساس جدول شماره سه ) یفرد یهاییتوانا

  :شودمی

 (3جدول شماره سه )

 فیرد
از یامت

 التیتحص
 مصوب یآموزش یهااز دورهیامت

از مهارت و یامت

 هاییتوانا

 از سنواتیامت

 خدمت درهرسال

از تجربه مربوط یامت

 و مشابه در هر سال

1 1۲۰۰ 

ک ساعت دوره یهر  یط یبه ازا

 ازیم امتیمصوب، ن یآموزش

 از(یامت ۵۰۰)حداکثر 

۲۵۰ 1۵ 1۰ 

۲ 1۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰ 1۲ 

۳ 1۷۰۰ ۴۰۰ ۲۵ 1۴ 

۴ ۲۰۰۰ ۶۰۰ ۳۰ 1۶ 

۵ ۲۳۰۰ 8۰۰ ۳۵ 18 



خ یکه از تار یثارگرانین ایشاغل و همچن ثارگرانیا -4

ند یآیمدر ییاجرا یهادستگاهبه استخدام  1/1/1۳88

( قانون ۶8( ماده )۲ح بند )یبه تصر یثارگریحسب مورد ا

ازات جدول شماره چهار یمت، از ایت خدمات کشوریریمد

 :شوندمیمند ( بهره۴)

 (4جدول شماره چهار )

 ازیامت مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت یدرصد جانباز فیرد

 ۴۰۰ ماه ۶تا  ۳ ماه ۶تا  ۳ درصد ۵ 1

 ۵۰۰ ماه 1۲تا  ماه 1۲تا  درصد 1۰تا  ۲

 ۶۰۰ ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 1۵تا  ۳

 ۷۰۰ ماه ۲۴تا  ماه ۲۴ا ت درصد ۲۰تا  ۴

 8۰۰ ماه ۳۰تا  ماه ۳۰تا  درصد ۲۵تا  ۵

 ۹۰۰ ماه ۳۶تا  ماه ۳۶تا  درصد ۳۰تا  ۶

 1۰۰۰ ماه ۴۲تا  ماه ۴۲تا  درصد ۳۵تا  ۷

 11۰۰ ماه ۴8تا  ماه ۴8تا  درصد ۴۰تا  8

 1۲۰۰ ماه ۵۴تا  ماه ۵۴تا  درصد ۴۵تا  ۹

 1۳۰۰ ماه ۶۰تا  ماه ۶۰تا  درصد ۵۰تا  1۰

 1۵۰۰ ماه ۷۰تا  ماه ۷۰تا  درصد ۶۰تا  11

 1۵۵۰ ماه ۷۰باالتر از  ماه ۷۰باالتر از  درصد ۶۰باالتر از  1۲

 یثارگریکه کارمند از اجتماع حاالت ا یدر صورت -1تبصره 

 یاز آنها مبنا یکیاز مربوط به ین امتیبرخوردار باشد، باالتر

( از %۲۵)ست و پنج درصد یاز قرار گرفته و بین امتییتع

اضافه  یو یثارگریاز ای، به امتیثارگریگر ایاز حاالت دیامت

آنان از سقف  یثارگریاز ایخواهد شد، مشروط بر آنکه امت

که  یثارگریاز کارمندان ایامت. دیاز( تجاوز ننمایامت 1۵۵۰)

ابند ییاشتغال م ییاجرا یهادستگاهدر  1/1/1۳88خ یتار از

در هر صورت . شودمیر محاسبه ز براساس ساز و کار مذکوین

در مقررات  یثارگریثارگران که بابت ایا یافتیزان دریم

 .ابدید کاهش یافت داشته اند، نبایگذشته در

در مناطق جنگ زده )موضوع  یخدمت ادار یبرا -۲تبصره 

هر  ی( به ازایت خدمات کشوریریقانون مد ۶8ماده  ۲بند 

نظر گرفته از دری( امت1۳۰سال خدمت در زمان جنگ )

 .شودیم

ت خدمات یری( قانون مد۶8( ماده )۲به استناد بند ) -5

 نییر تعیبه شرح ز یدولت یهااز دارندگان نشانیامت یکشور

 :شودمی

 ازیامت 8۰۰ :یدارندگان نشان عال-الف

 ازیامت ۶۵۰ :(1)درجه یعمومویدارندگان نشان تخصص-ب

 ازیامت ۵۰۰ :(۲)درجه یعمومویدارندگان نشان تخصص -ج

 ازیامت ۴۰۰ :(۳)درجه یعمومویدارندگان نشان تخصص-د

 یدولت ک نشانیش از یب یکه کارمند دارا یدر صورت :تبصره

ت حداکثر سقف یبا رعا یدولت یهااز نشانیباشد جمع امت

 .از( بالمانع استیامت 8۰۰از )یامت



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳8۴

ن و ییب و ابالغ مصوبات مربوط به نحوه تعیتا تصو -6

العاده اشتغال ا مبالغ مربوط به فوقیاز، درصد یص امتیتخص

رمتعارف، یغ یهاطیکار و کار در مح یخارج از کشور، سخت

، مبلغ یآب و هوا، نوبت کار یافته، بدیمناطق کمتر توسعه 

 ییالعاده محل خدمت )جابجان، کسر صندوق، فوقیتضم

ن حکم یمحل خدمت(، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج درآخر

ن ینه سفر درایکارمندان بعالوه هز 1۳8۷ال س ینیکارگز

 .باشدمی 1۳88سال  یپرداخت برا یسال، مبنا

الت یت ازتسهیمحرومهای العادهفوقمبالغ مقطوع  -7

و جذب مناطق محروم و دور افتاده  ی، مناطق مرزیزندگ

، در حکم 1۳8۷سال  ینین حکم کارگزیمندرج در آخر

مناطق کمتر  لعادهافوقتحت عنوان  1۳88سال  ینیکارگز

افته براساس فهرست مناطق مذکور موضوع مصوبه یتوسعه 

پس از . باشدمی ، قابل پرداختیران در سال جاریأت وزیه

از یافته امتیمناطق کمتر توسعه  العادهفوقب ضوابط یتصو

 .گرددمی ن و احکام اصالحیگزیادشده جایحاصل از ضوابط 

ساس مقررات موجود فوت و ازدواج برا یهانهیکمک هز -8

 1۳8۷ان سال یکارمند در پا ینیحکم کارگز یو بر مبنا

 .شودمیپرداخت 

ط استفاده از یز شرایحا 1۳88که درسال  یکارمندان -9

( فوق شوند، همانند 8( و )۷) ،(۶) یموارد مندرج در بندها

 .با آنان رفتار خواهد شد 1۳8۷کارمندان مشابه در سال 

 العادهفوقن ییمصوبات مربوط به تعب و ابالغ یتا تصو -10

 ین اعزامیروزانه مأمورهای نهیر هزیت و سایمأمور

ن قانون به خارج از کشور، یمشمول ا ییاجرا یهادستگاه

مورخ  هـ1۴۵8۷ت/۲۷۳۹۵شماره  نامهتصویبمفاد 

اجرا  یآن برا یران و اصالحات بعدیأت وزیه ۲۴/۵/1۳۷۵

 .باشدمی مالک عمل

العاده ن فوقییو ابالغ مصوبات مربوط به تع بیتا تصو -11

 یازاالعاده مذکور، بهزان فوقیت روزانه کارمندان، میمأمور

( حقوق و ۳۰/1ام )یک سیت معادل یهر روز مأمور

قابل پرداخت  یمشمول کسور بازنشستگ یهاالعادهفوق

روزانه  العادهفوق نامهآیینر موارد مطابق یسا. باشدمی

مصوب  ی( قانون استخدام کشور۳۹ث( ماده )موضوع بند )

 .آن خواهد بود یو اصالحات بعد ۲۴/۶/1۳۵۲

 ۲1۰و  81۰ب یو اوالد به ترت یمندنه عائلهیکمک هز -12

هر اوالد، حداکثر تا سه اوالد قابل محاسبه  یاز به ازایامت

 .باشدمی

ق وضع کارمندان با جداول ینحوه تطب :فصل دوم

 ت خدمت کشورییریون مدازات فصل دهم قانیامت

 :ق با جدول حق شغلیتطب

احکام مربوط به فصل دهم قانون  یاجرا یچگونگ -1

در مورد کارمندان آن دسته از  یت خدمات کشوریریمد

که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت  ییهادستگاه

 .گرددیاند، متعاقباً اعالم مکارمندان دولت نبوده

 یهامشمول، با توجه به گروه یهادستگاهکارمندان  -۲

ک قانون نظام هماهنگ پرداخت یست گانه موضوع ماده یب

ر از معادل یق، به شرح زیکارمندان دولت در مرحله تطب

 :شوندمی( برخوردار 1ک )یازات طبقات جدول شماره یامت

( 1ازات طبقه )ی( معادل امت۵( تا گروه )1الف( از گروه )

 (1ک )یجدول شماره 

ازات یب معادل امتی( به ترت۲۰( تا گروه )۶از گروه )ب( 

 (1ک )ی( جدول شماره 1۶( تا )۲طبقات )

ص مشاغل ین ضوابط مربوط به نحوه تخصیه و تدویتا ته -۳

که  یاز حق شغل کارمندانیبه طبقات جدول حق شغل، امت

مشمول اشتغال  یهادستگاهدر  1۳88سال  یاز ابتدا

، مطابق جدول یلیجه به مدرک تحصابند، موقتًا با توییم

ازطبقات جدول حق شغل )جدول  یکی( در ۵شماره پنج )

ن بند ین ایکه مشمول یدر صورت. رندیگیک( قرار میشماره 

باالتر  یلیثارگران از مقطع تحصیمطابق مقررات مربوط به ا

باالتر موضوع مقررات  یلیگردند مقطع تحصمی برخوردار

 .ودمذکور مالک عمل خواهد ب



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳8۵

 
 (5ول شماره پنج )جد

 التیتحص طبقات جدول

 ن ترییپلم و پاید کیطبقه 

 پلم(ی)فوق د یکاردان طبقه سه

 سانس(ی)ل یکارشناس طبقه چهار

 سانس(یارشد )فوق ل یکارشناس طبقه پنج

 یدکتر طبقه شش
 

( جدول فوق در ۳( و سه )1ک )ین طبقه یمشمول -تبصره

( ۵هر پنج ) یبه ازا یلتصورت دارا بودن سوابق خدمت دو

رطبقات جدول ین سایسال تجربه مربوط و مشابه و مشمول

ک ی( سال تجربه مربوط و مشابه، ۴هر چهار ) یمذکور به ازا

سوابق . ابندیمی ( طبقه ارتقاء۶طبقه و حداکثر تا شش )

ک دوم یزان یارتقاء به هر طبقه به م یر مربوط برایغ یدولت

 .بود ( قابل محاسبه خواهد۲/1)

به شرح  یشغلهای ق وضع کارمندان در رتبهیتطب -۴

 :شودمی ر انجامیز یبندها

، یشغل یر ارتقایطرح مس یکه در اجرا یکارمندان -الف

مورخ  هـ۲۵۷۰۳ت/۴1۶۹شماره های نامهتصویبموضوع 

، ۲۶/1/1۳8۳مورخ  هـ۲۹۹۳۳ت/۲۵۵۲، ۲۳/۵/1۳81

ران و یات وزیه ۲۹/1/1۳8۳مورخ  هـ۳۰۳۹۷ت/۲۷۷۴

ن یمربوط، از عناو یهادستورالعملآن و  یاصالحات بعد

ن در یاند با همان عناوبرخوردار شده یارشد، خبره و عال

 .رندیگمی جدول حق شغل قرار یهارتبه

( قانون نظام هماهنگ 8ماده ) یکه در اجرا یکارمندان -ب

درصد( مجموع حقوق و  8۰پرداخت کارمندان دولت از )

برخوردار  یات علمیه یبه قانون اعضاالعاده شغل مشافوق

ف ی، ردیمرب -1ف یشده اند، متناسب با جدول مربوط )رد

ب یار( شناخته شده اند، به ترتیدانش -۳ف یار، ردیاستاد -۲

جدول حق شغل قرار  یارشد، خبره و عالهای همتراز رتبه

 .رندیگیم

 )الف و ب( قرار یکه در شمول بندها یکارمندان -پ

هر  یقرار گرفته و به ازا یبدواً در رتبه مقدمات رند،یگنمی

( سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و ۶)

ک رتبه باالتر، ارتقاء یر مربوط، به یسال تجربه غ 1۰ا ی

ن بند در مشاغل تا سطح یکارمندان مشمول ا. ابندییم

 یه و در مشاغل سطح کارشناسیحداکثر تا رتبه پا یکاردان

 .ابندییم ارتقاء باالتر، حداکثر تا رتبه ارشدو 

آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت  -ت

ن رتبه یباشند از باالترمی توامان مشمول بند )الف و ب(

 .فوق برخوردار خواهند شد یاز بندها یکی

 ییاجرا یهادستگاه در 1۳88 درسال که یکارمندان -ث

 یدرصورت رند،یگیم قرار یمقدمات رتبه رد ابندییم اشتغال

 باشند، یدولت خدمت سابقه یدارا کارمندان لیقب نیا که

 سابقه سال( ۶) شش هر یازا به و مذکور سوابق براساس

ک ی به مشابه، و مربوط تجربه با وقت تمام یدولت خدمت

حداکثر  یابند )مشاغل تا سطح کاردانییرتبه باالتر ارتقاء م

ن یر مربوط ایغ یسنوات دولت. ابند(یمی د ارتقاءتا رتبه ارش

ک دوم یزان یارتقاء به هر رتبه به م یل کارمندان برایقب

 .بود خواهد محاسبه قابل (۲/1)

ت و یرین مدیک از عناویت هریریمد العادهفوقاز یامت -۵

 شش ( به شرح جدول شمارهایحرفهران ی)مد یسرپرست

 سطح به توجه با و( ۲) دو شماره جدول براساس و( ۶)

.شودمی نییتع تیریمد

 (6جدول شماره شش )

ت و یرین مدیعناو

 یسرپرست

معاون اداره و 

 همتراز

س اداره و ییر

 همتراز

رکل و یمعاون مد

 همتراز

رکل و یمد

 همتراز

معاون مؤسسه و 

 همتراز

 1 ۲ ۳ ۴ ۵ ف مربوطیرد



ت یریمد د معاونت توسعهیید به تأیبا یموارد همتراز -تبصره

د ییکه قباًل تأ یموارد. جمهور برسدسییر یه انسانیو سرما

از ین امتییتع یالزم اخذ شده باشد کماکان مالک عمل برا

 .باشدمیت یریالعاده مدفوق

با  ییاجرا یهادستگاهق وضع کارمندان یبه منظور تطب -۶

 یکارمندان )مدارک علم یلیجدول حق شاغل، مدارک تحص

الت، یاز تحصین امتییتع ی( برایش استخدامارز یو دارا

ها و مهارت یآموزش یهاسنوات خدمت و تجربه، دوره

مالک عمل قرار گرفته و متناسب با  یفرد یهاییوتوانا

( براساس جدول شماره هفت ۳جدول شماره ) یهافیرد

 .شودمین ی( مع۷)

ثارگران مقررات مربوط به آنان یا یلیدر مورد مدارک تحص

 عمل خواهد بودمالک 

 (7دول شماره هفت )ج

 (3ردیف جدول شماره ) مقطع تحصیلی

 1 پلمید

 ۲ پلمیفوق د

 ۳ سانسیل

 یسانس و دکترایفوق ل

 یاحرفه
۴ 

 یتخصص یدکترا

(Ph.D) 
۵ 

 

هر سال سابقه خدمت در مشاغل  یبه ازا -1تبصره 

دو درصد  یتیری( و در مشاغل مد%1ک درصد )ی یسرپرست

ست درصد ی( و ب%1۰ب حداکثر ده درصد )ی( به ترت۲%)

( ۶۶ازات شاغل موضوع ماده )ی( از مجموع سقف امت۲۰%)

 ازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافهیقانون به امت

ن تبصره یازات موضوع ایموع امتمج حال هر در. شودمی

 .دی( سقف حق شاغل تجاوز نما%۲۰ست درصد )ید از بینبا

 یهاالعادهاز فوق یکیاز  یکه در طول سال جار یافراد

باشند یمند مکم بهرهی( فصل ۶) و (۲) یموضوع بندها

 یبرخوردار یط قانونیفاقد شرا یکه درسال جار یدرصورت

مذکور گردند به همان نسبت از حکم  یهاالعادهاز فوق

که مجدداً در سال  یدرصورتد و گردیآنها کسر م ینیکارگز

د معادل مبالغ کسر شده از ط مربوط گردنیز شرایحا یجار

ط به آنها پرداخت یمدت پس از احراز شرا ین بابت برایا

 .خواهد شد

از حق شاغل یآنها امت یکه برا یآموزش یهادوره -۲تبصره 

 یهانامهگواهی یاعطا یمالک محاسبه برا شودمیمنظور 

 .نخواهد بود یپژوهش -یو تخصص ی، تخصصیمهارت

قابل احتساب بابت سنوات خدمت از یحداکثر امت -۳تبصره 

حق شاغل کارمندان . ( است۳۰سال ) یو تجربه کارمند س

( حق شغل آنان تجاوز %۷۵د از هفتاد و پنج درصد )ینبا

 .دینما

 یلیمدرک تحص یکه دارا یاز حق شاغل کارمندانیامت -۷

باشند و به موجب مقررات گذشته در یپلم میتر از دنییپا

به شرح جدول شماره اند افتهیاشتغال  ییاجرا یهادستگاه

.شودمین یی( تع8هشت )

 (8جدول شماره هشت )

مدرک 

 یلیتحص

از یامت

 التیتحص

 یآموزش یهااز دورهیامت

 مصوب

از مهارت و یامت

 هاییتوانا

از سنوات یامت

خدمت در هر 

 سال

از تجربه مربوط یامت

 و مشابه در هر سال
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ن تر از ییپا

 پلمید
11۰۰ 

 ک ساعت دورهیهر  یط یبه ازا

 ازیم امتیمصوب، نیآموزش

 از(یامت ۵۰۰)حداکثر 

۲۰۰ 1۰ 8 

در دو مرحله  1۳88کارمندان درسال  یایحقوق و مزا -8

 :ابدییش میق و افزایر تطبیبه شرح ز

 :مرحله اول

 یهاالعادهاز حق شغل، شاغل و فوقیدر مرحله اول امت -الف

آموزش و پرورش  وزارت یآموزش یت )در واحدهایریمد

، یثارگری( اشودمین یگزیجا یسرپرست العادهفوق

زده در در مناطق جنگ یو خدمت ادار یدولت یهانشان

ن و سپس با یین مصوبه تعیزمان جنگ کارمندان براساس ا

 یت خدمات کشوریریقانون مد 1۲۵ب موضوع ماده یضر

 .شودمیال[ محاسبه ی( ر۵۰۰ب پانصد )ی]ضر

مشمول  یهاالعادهفوقحقوق ثابت و  که یدر صورت -ب

ن یک از کارمندان که به موجب قوانیهر  یکسور بازنشستگ

زان یابد، تا میاند کاهش نمودهمی افتیدر یو مقررات قبل

مشمول کسور  یهاالعاده)حقوق و فوق یقبل یافتیدر

 1۳8۷سال  ینین حکم کارگزیمندرج درآخر یبازنشستگ

ط کار و یط محیشرا یلعاده سختاکارمند به استثناء )فوق

کارمند منظور  یق، برای( به عنوان تفاوت تطبینوبت کار

 .شودمی

 :مرحله دوم

، 1۳88کارمندان در سال  یاین حقوق و مزاییتع یبرا -الف

مرحله اول( با  "الف"ازات مکتسبه کارمند )در جزء یکل امت

ب ششصد یبا ]ضر1۳88سال  یب مصوب دولت برایضر

 .شودمی[ محاسبه الی( ر۶۰۰)

مرحله « الف»جزء  یاز اجرا یکه حقوق ناش یدرصورت -ب

مرحله اول  "ب"ق موضوع جزء یدوم بعالوه تفاوت تطب

)حقوق و  یقبل یافتیک از کارمندان، نسبت به دریهر

ن یمندرج در آخر یمشمول کسور بازنشستگ یهاالعادهفوق

ط یمح طیشرا یسخت العادهفوقبه استثناء  ینیحکم کارگز

( آنان کمتر از پانزده درصد 1۳8۷درسال  یکار و نوبت کار

( 11بند )« ب»ش داشته باشد به استناد جزء ی( افزا1۵%)

 %1۵کل کشور، تا  1۳88ماده واحده قانون بودجه سال 

کارمند درج  ینیافته و درحکم کارگزیش یدرصد افزا

ر از موارد مذکور )در یغ یهایر پرداختیسپس سا. شودمی

ن مصوبه به کارمند یمرحله اول( که به موجب ا "الف"جزء 

( به . ..کار و یو اوالد، سخت یمندر عائلهیرد )نظیگیتعلق م

 .آن اضافه شود

ش یزان افزایفوق، م یبندها یکه با اجرا یدرصورت -پ

و  یمشمول کسور بازنشستگهای العادهفوقحقوق ثابت و 

افت کمک ین دریلو اوالد، مشمو یمندنه عائلهیکمک هز

)حقوق و  یقبل یافتینسبت به در یمندنه عائلهیهز

نه یو کمک هز یمشمول کسور بازنشستگ یهاالعادهفوق

سال  ینین حکم کارگزیو اوالد مندرج در آخر یمندعائله

ش یال افزای( ر۰۰۰/۰۰۰/1ون )یلیک می( کمتر از 1۳8۷

قانون  ( ماده واحده11بند ) "ب"داشته باشد به استناد جزء 

ن تفاوت تا سقف مذکور به یکل کشور ا 1۳88بودجه سال 

مرحله دوم افزوده خواهد « ب»جمع تفاوت موضوع جزء 

نه یکه از کمک هز ین مبلغ در مورد کارمندانیا. شد

ال یششصد هزار ر شوندمیو اوالد برخوردار ن یمندعائله

نه یکه از کمک هز یدر مورد کارمندان. خواهد بود

نه اوالد یاز کمک هز یستند ولیبرخوردار ن یمندعائله

هر فرزند )حداکثر تا سه فرزند(  یباشند به ازامی برخوردار

ال مذکور افزوده یال به ششصد هزار ریکصد هزار ریمبلغ 

 .شودیم

 اترر مقریسا :فصل سوم 
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ت خدمات یریازات موضوع فصل دهم قانون مدیامت -1

( 11بند )« ب»ش مندرج در جزء یتا سقف افزا یکشور

کل کشور مصوب و استفاده از آن  1۳88قانون بودجه سال 

و  یو اختصاص یمشاغل عموم یلین تفصییموکول به تع

و  ییل مستند توسط دستگاه اجرایه دالیو ارا یتخصص

 یه انسانیت و سرمایرید معاونت توسعه مدییتأ

 .ت خواهد بودیریتوسعه مد یب شورایجمهور و تصوسییر

ط و موارد خاص یتوانند در شرایم ییاجرا یهادستگاه

ت یریالعاده مدازات شغل، شاغل و فوقیش امتینسبت به افزا

ل و یشنهاد الزم به همراه ذکر دالیه پیآن دستگاه، با ارا

ازات فصل دهم قانون ی، در چارچوب امتیهیمستندات توج

شده  بینیپیش یهاافزایشو  یت خدمات کشوریریمد

 یبرا 1۳88( قانون بودجه سال 11بند ) "ب"موضوع جزء 

 یه انسانیت و سرمایریتوسعه مد یطرح موضوع در شورا

 .ندیاقدام نما

ماده  1۰و  ۶، ۵ یبندها یهاالعادهفوق ین و برقرارییتع -۲

( ۶۹رمستمر موضوع ماده )یغ یورالعاده بهره( و فوق۶8)

ن ت مفاد مواد قانویبا رعا یت خدمات کشوریریقانون مد

ت یریشنهاد الزم به معاونت توسعه مدیه پیفوق موکول به ارا

توسعه  یب شورایجمهور و تصوسییر یه انسانیسرما

 .باشدمی یه انسانیت و سرمایریمد

 یو عموم ی، اختصاصیمشاغل تخصص یلین تفصییتا تع -۳

ق یو ابالغ مصوبه نحوه تطب ییاجرا یهادستگاهک از ی هر

از طبقات حق شغل  یکیستگاه به ک از مشاغل هر دی هر

( فوق، جداول فصل دهم 1در قالب سقف مقرر در بند )

ق کارمندان با یو نحوه تطب یت خدمات کشوریریقانون مد

 خواهد عمل مورد ن مصوبهیادشده بر اساس مفاد ایجداول 

 .بود

آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -۴

ت از مطب یالعاده محرومفوق از 1۳8۷سال  یکه ط یپزشک

 یاند در سال جاربرخوردار بوده یالزحمه تمام وقتو حق

ه خدمت و حضور در هر مورد و در یزان ارایز به نسبت مین

و حداکثر  1۳8۷سال  یافتیمجموع حداکثر در سقف در

درحد اعتبارات مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات 

مات در خارج از وقت ه خدیبه شرط ارا 1۳8۷مشابه سال 

 یضرور مواقع در آنان خدمات به ازین ل ویام تعطیو ا یادار

ف محوله به یحضور در محل کار و انجام وظا صورت در

 یدر صورت. الزحمه به آنان پرداخت خواهد شدعنوان حق

ک از یه خدمات هریزان حضور و ارایم 1۳88که در سال 

شته باشد به همان کارمندان مشمول در هر مورد کاهش دا

کسر  1۳8۷افت همان فرد در سال ینسبت از سقف قابل در

ست درصد کل کارمندان وزارت یحداکثر تا ب. شودمی

ن یا یایتوانند از مزایم یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

( ماده ۹س موضوع بند )یا حق التدری یا اضافه کاریبند 

سقف ت یبدون رعا یت خدمات کشوریری( قانون مد۶8)

 .ندیادشده استفاده نمای( مذکور در بند %۵۰پنجاه درصد )

ر کارمندان وزارت مذکور یس سایاضافه کار و حق التدر

مستمر فرد  یهاالعادهفوقحقوق ثابت و  %۵۰از  یستینبا

 .دیتجاوز نما

ن مصوبه یت کارمندان با ایق وضعیبه منظور تطب -۵

ت خدمات یریدقانون م ییته اجرایتحت عنوان کم یاتهیکم

 یب اعضاین قانون با ترکیمشمول ا یهادستگاهدر  یکشور

 :شودمیل یر تشکیز

ا یدستگاه و  یت و منابع انسانیریمعاون توسعه مد -الف

 ن مشابهیر عناویسا

 دستگاه ین مسؤول پرسنلیباالتر -ب

 مشاغل دستگاه ین مسؤول طبقه بندیباالتر -پ

 دجه دستگاهالت و بوین مسؤول تشکیباالتر -ت

ن مقام یص باالتریبنا به تشخ ینده واحد استانینما -ث

 دستگاه

ن مصوبه موکول به یرات جداول موضوع اییهرگونه تغ -۶

 یه انسانیت و سرمایریشنهاد معاونت توسعه مدیپ

 .ت خواهد بودیریتوسعه مد یب شورایو تصو جمهوررییس



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۳8۹

 
ده ن مصوبه به عهیا یو نظارت برحسن اجرا یهماهنگ -۷

جمهور سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد

 .باشدیم
 

 

 

 

 دستورالعمل تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 27/11/1395مورخ  1039519شماره  ابالغیه)

حقوق و  شورای ۵/۴/1۳۹۵مصوبه مورخ  1در اجرای بند 

مورخ  1۴۲۵۳۷/۲۰۰بخشنامه شماره  ۵دستمزد و بند 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  ۲۴/1۲/1۳88

دستورالعمل های نحوه "رییس جمهور )وقت( به پیوست 

های دولتی ها و بیمهتطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک

 1ماده و  ۶)مشتمل بر  قانون مدیریت خدمات کشوریبا 

شورای توسعه  ۵/۷/1۳۹۵تبصره( که در جلسه مورخ 

مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده و ممهور به مهر 

 ۰1/11/1۳۹۵شورای مذکور است، جهت اجرا از تاریخ 

 گردد.ارسال می

های اغل بانکامتیازات و طبقات حق شغل مش -1ماده 

ها، دولتی، بر اساس اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت

های مورد نیاز با رعایت طبقات سطح تخصص و مهارت

شغلی جدول حق شغل موضوع بخشنامه شماره 

بر اساس جدول زیر تعیین  ۲1/۲/1۳88مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰

 شود.می

 حق شغل (1جدول )

 مشاغل طبقه
 رتبه

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

1 

سرایدار، باربر، باغبان، مأمور آسانسور، ماشین کار، صحاف، 

بندی، سلمانی، معمار، آشپز، کوییست، کارگر، پیشخدمت، بسته

، ۲رسان، تحصیلدار، کارگر فنی، مکانیسین، راننده پایه تلفنچی، نامه

 سرکارگر ساختمانی، متصدی دستگاه )تهویه، تلفخانه و موتور برق(

۲۴۰۰ ۲۶۵۰ - - - 

۲ 
زن، ، مأمور فنی )کارمند فنی(، کاربر تلکس، منگنه1راننده پایه 

 کاربر سوییفت، کاربر حسابگری، سرآشپز، سرباغبان
۲۶۰۰ ۲8۵۰ - - - 

۳ 

تحویلدار خزانه، تکنیسین، متصدی نگهداری اسناد، متصدی امور 

شی، انبارداری، مأمور اطالعات، مأمور پیگیری و اجرا، کارپرداز، من

 ماشین نویس، پانچیست، مأمور، مأمور حفاظت

۲8۰۰ ۳۰۵۰ ۳۴۰۰ - - 

https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری
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۴ 

، مسئول امور حفاظت، ۳معاون سرتحویلدار، معاون قسمت درجه 

بانکیار، کنترلر، ممیز حساب، اپراتور، متصدی مور حفاظت، ارزیاب 

 اشیاء امانی

۳۰۰۰ ۳۲۵۰ ۳۶۰۰ ۴۰۵۰ ۴۶۰۰ 

۵ 

)عضو  ۵شعبه درجه  ، معاون۶رییس باجه، رییس شعبه درجه 

، سرتحویلدار، ۳، معاون دایره درجه ۴مقدم(، رییس دایره درجه 

، بانکدار، عضو هیئت ۲، معاون قسمت درجه ۳رییس قسمت درجه 

 آموزشی، کتابدار، نقشه کش

۳۲۰۰ ۳۴۵۰ ۳8۰۰ ۴۲۵۰ ۴8۰۰ 

۶ 

، رییس ۲، معاون درجه ۴، معاون شعبه درجه ۵رییس شعبه درجه 

، 1، معاون قسمت درجه ۲یس قسمت درجه ، ری۳دایره درجه 

های تولیدی، صنعتی، ساختمانی، کشاورزی(، کاربر ارزیاب )طرح

 رایانه

۳۴۰۰ ۳۶۵۰ ۴۰۰۰ ۴۴۵۰ ۵۰۰۰ 

۷ 

، 1، معاون دایره درجه ۳، معاون شعبه درجه ۴رییس شعبه درجه 

 ۲، معاون شعبه درجه 1، رییس قسمت درجه ۲رییس دایره درجه 

یار، کمک کارشناس، کمک حسابرس، زرسبانک کارگشایی، با

 ۲، مترجم ۲نویس ، برنامه۲کاردان، کارگزار بهاء بازار، مددکار 

۳۶۰۰ ۳8۵۰ ۴۲۰۰ ۴۶۵۰ ۵۲۰۰ 

8 

، 1، رییس دایره درجه ۲، معاون شعبه درجه ۳رییس شعبه درجه 

بانک  1بانک کارگشایی، معاون شعبه درجه  ۲رییس شعبه درجه 

، 1گر، مددکار فنی و مهندسی، معاملهکارگشایی، معاون دایره 

 1، مترجم 1نویس برنامه

۳8۰۰ ۴۰۵۰ ۴۴۰۰ ۴8۵۰ ۵۴۰۰ 

۹ 

، رییس دایره فنی و 1، معاون شعبه درجه ۲رییس شعبه درجه 

بانک کارگشایی، معاون بانک  1مهندسی، رییس شعبه درجه 

 گر، معاون حوزهکارگشایی، سرمعامله

۴۰۰۰ ۴۲۵۰ ۴۶۰۰ ۵۰۵۰ ۵۶۰۰ 

 ۵8۰۰ ۵۲۵۰ ۴8۰۰ ۴۴۵۰ ۴۲۰۰ ، معاون شعبه ممتاز ب، رییس بانک کارگشایی1یس شعبه درجه ری 1۰

 ۶۰۰۰ ۵۴۵۰ ۵۰۰۰ ۴۶۵۰ ۴۴۰۰ رییس حوز، معاون شعبه ممتاز الف، بازرس، حسابرس، کارشناس 11

 ۶۲۰۰ ۵۶۵۰ ۵۲۰۰ ۴8۵۰ ۴۶۰۰ ۲معاون مدیر شعب منطقه درجه  1۲

1۳ 
اون اداره کل، رییس شعبه ، مع1معاون مدیر شعب منطقه درجه 

 ممتاز ب، بازرس ویژه
۴8۰۰ ۵۰۵۰ ۵۴۰۰ ۵8۵۰ ۶۴۰۰ 

 ۶۶۰۰ ۶۰۵۰ ۵۶۰۰ ۵۲۵۰ ۵۰۰۰ ، رییس شعبه ممتاز الف۲مدیر شعب منطقه درجه  1۴

 ۶8۰۰ ۶۲۵۰ ۵8۰۰ ۵۴۵۰ ۵۲۰۰ 1رییس اداره کل، مدیر شعب منطقه  1۵

 ۷۰۰۰ ۶۴۵۰ ۶۰۰۰ ۵۶۵۰ ۵۴۰۰ مدیر امور 1۶
 



از مشاغل بر اساس اهمیت وظایف،  هر یک -تبصره

گانه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و ۵های ها به رتبهمسئولیت

عالی جدول حق شغل بر اساس ضوابطی که با رعایت مفاد 

( قانون مدیریت خدمات کشوری به ۶۵( ماده )1تبصره )

ها خواهد رسید، تصویب شورای عالی هماهنگی بانک

 تخصیص خواهند یافت.

العاده مدیریت و سرپرستی مشاغل امتیاز فوق -2ماده 

های دولتی متناسب با پیچیدگی وظایف و بانک

های های حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتمسئولیت

( ماده ۲شغلی با رعایت حداقل و حداکثر مقرر در تبصره )

( قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول زیر ۶۵)

 شود.تعیین می

العاده مدیریت عناوین ز فوقامتیا -(2جدول )

 مدیریتی و سرپرستی

 عنوان شغل ردیف
های العادهفوق

 مدیریتی

1 
معاون سرتحویلدار، معاون قسمت 

 ، مسئول امور حفاظت۳درجه 
۵۰۰ 

۲ 

)عضو  ۵معاون شعبه درجه 

، ۳مقدم(، معاون دایره درجه 

 ۲معاون قسمت درجه 

۵۵۰ 

۳ 

، ۴رییس دایره درجه 

س قسمت درجه سرتحویلدار، ریی

۳ 

۶۰۰ 

 ۷۰۰ ، رییس باجه۶رییس شعبه درجه  ۴

 ۷۵۰ 1معاون قسمت درجه  ۵

۶ 

، معاون ۴معاون شعبه درجه 

، رییس قسمت ۲دایره درجه 

 ۲درجه 

8۰۰ 

 8۵۰ ۳رییس دایره درجه  ۷

 ۹۰۰ ۵رییس شعبه درجه  8

 ۹۵۰ 1رییس قسمت درجه  ۹

1۰ 
، معاون ۳معاون شعبه درجه 

 انک کارگشاییب ۲شعبه درجه 
1۰۰۰ 

 1۰۵۰ 1معاون دایره درجه  11

1۲ 
، رییس ۴رییس شعبه درجه 

 ۲دایره درجه 
11۰۰ 

1۳ 

، معاون دایره 1رییس دایره درجه 

فنی و مهندسی، معاون شعبه 

 بانک کارگشایی 1درجه 

1۲۰۰ 

1۴ 
، رییس ۲معاون شعبه درجه 

 بانک کارگشایی ۲شعبه درجه 
1۳۰۰ 

 1۴۰۰ ۳رییس شعبه درجه  1۵

1۶ 
، معاون بانک 1معاون شعبه درجه 

 کارگشایی
1۶۰۰ 

1۷ 
رییس دایره فنی و مهندسی، 

 گر، معاون حوزهسرمعامله
1۶۵۰ 

18 
، رییس ۲رییس شعبه درجه 

 بانک کارگشایی 1شعبه درجه 
1۷۰۰ 

 1۹۰ معاون شعبه ممتاز ب 1۹

۲۰ 
، رییس 1رییس شعبه درجه 

 بانک کارگشایی
۲۰۰۰ 

 ۲۰۵۰ به ممتاز الفمعاون شع ۲1

 ۲1۰۰ رییس حوزه، بازرس، حسابرس ۲۲

 ۲۲۰۰ ۲معاون مدیر شعب منطقه درجه  ۲۳

 ۲۲۵۰ رییس شعبه ممتاز ب ۲۴

۲۵ 
معاون مدیر شعب منطقه درجه 

 ، معاون اداره1
۲۳۵۰ 

 ۲۴۵۰ رییس شعبه ممتاز الف ۲۶

 ۲۵۰۰ ۲مدیر شعب منطقه  ۲۷

۲8 
رییس اداره کل، مدیر شعب 

 1رجه منطقه د
۲۶۰۰ 



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۹۲

 ۲۷۰۰ مدیر امور ۲۹
 

های دولتی بر امتیازات حق شاغل کارمندان بانک -3ماده 

های اساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت، تجربه، دوره

های فردی بر اساس جدول زیر ها و تواناییآموزشی و مهارت

 شود.تعیین می

 

 ( حق شاغل3جدول )

 تجربه سنوات مهارت های آموزشیهامتیاز دور امتیاز تحصیالت مدرک تحصیلی

 11۰۰ زیردیپلم

به ازای هر یک ساعت دوره 

آموزشی مصوب نیم امتیاز 

 امتیاز( ۵۰۰)حداکثر 

۲۰۰ 1۰ 8 

 1۰ 1۵ ۲۵۰ 1۲۰۰ دیپلم

 1۲ ۲۰ ۳۰۰ 1۴۰۰ فوق دیپلم

 1۴ ۲۵ ۴۰۰ 1۷۰۰ لیسانس

 1۶ ۳۰ ۶۰۰ ۲۰۰۰ فوق لیسانس

 18 ۳۵ 8۰۰ ۲۳۰۰ دکتری
 

های فصل دهم قانون مدیریت خدمات العادهفوق -4ماده 

کشوری حسب مورد بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و 

مورد عمل بخش مشمول قانون مذکور، با استفاده از 

های دولتی ( این قانون به کارمندان بانک۷۷اختیارات ماده )

 قابل پرداخت است.

ق و که با اجرای این دستورالعمل حقودر صورتی -5ماده 

های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از العادهفوق

کارمندان که به موجب قوانین و مقررات بر اساس احکام 

نمایند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبل قبلی دریافت می

به عنوان تفاوت تطبیق موضوع تبصره  1/11/1۳۹۵از تاریخ 

 (، برای کارمندان مشمول قابل پرداخت است.۷8ماده )

( قانون مدیریت خدمات ۷۰در اجرای ماده ) -6ه ماد

باشند ظرف مدت سه های دولتی موظف میکشوری، بانک

ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، مشاغل اختصاصی را به 

های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ تناسب وظایف سمت

های آموزشی معلومات، تحصیالت، تجربه، مهارت و دوره

ل مؤثر دیگر به تأیید شورای توسعه مدیریت مورد نیاز و عوام

 و سرمایه انسانی برسانند.

جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی معاون رییس

 جمشید انصاری -کشور

 

 دستورالعمل تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

 ازمان اداری و استخدامی کشور(س 27/11/1395مورخ  1039519)ابالغیه شماره 

شورای حقوق و  ۵/۴/1۳۹۵مصوبه مورخ  1در اجرای بند 

مورخ  1۴۲۵۳۷/۲۰۰بخشنامه شماره  ۵دستمزد و بند 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  ۲۴/1۲/1۳88

های نحوه دستورالعمل"رییس جمهور )وقت( به پیوست 

های دولتی یمهها و بتطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک

 1ماده و  ۶)مشتمل بر  قانون مدیریت خدمات کشوریبا 

شورای توسعه  ۵/۷/1۳۹۵تبصره( که در جلسه مورخ 

مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده و ممهور به مهر 

https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری
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 ۰1/11/1۳۹۵از تاریخ  شورای مذکور است، جهت اجرا

 گردد.ارسال می

امتیازات و طبقات حق شغل مشاغل شرکت  -1ماده 

سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی، بر اساس اهمیت، 

ها، سطح تخصص و پیچیدگی وظایف و مسئولیت

های مورد نیاز با رعایت طبقات شغلی جدول حق مهارت

مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰شغل موضوع بخشنامه شماره 

 شود.بر اساس جدول زیر تعیین می ۲1/۲/1۳88

 

 

 ( حق شغل1جدول )

 مشاغل طبقه
 رتبه

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

 - - - ۲۶۵۰ ۲۴۰۰ ۴، ۳متصدی  1

 - - - ۲8۵۰ ۲۶۰۰ ۲متصدی  ۲

 - - ۳۴۰۰ ۳۰۵۰ ۲8۰۰ 1متصدی  ۳

 ۴۶۰۰ ۴۰۵۰ ۳۶۰۰ ۳۲۵۰ ۳۰۰۰ ۴مسئول  ۴

 ۴8۰۰ ۴۲۵۰ ۳8۰۰ ۳۴۵۰ ۳۲۰۰ ۳مسئول  ۵

 ۵۰۰۰ ۴۴۵۰ ۴۰۰۰ ۳۶۵۰ ۳۴۰۰ ۲مسئول  ۶

 ۵۲۰۰ ۴۶۵۰ ۴۲۰۰ ۳8۵۰ ۳۶۰۰ 1مسئول  ۷

 ۵۴۰۰ ۴8۵۰ ۴۴۰۰ ۴۰۵۰ ۳8۰۰ ۳، ۲کارشناس  8

۹ 
 -مسئول دایره -۳معاون شعبه درجه 

 1کارشناس  -مسئول باجه
۴۰۰۰ ۴۲۵۰ ۴۶۰۰ ۵۰۵۰ ۵۶۰۰ 

1۰ 
 -۳رییس شعبه درجه  -معاون اداره

 ۳رشناس ارشد کا -۲معاون شعبه درجه 
۴۲۰۰ ۴۴۵۰ ۴8۰۰ ۵۲۵۰ ۵8۰۰ 

11 
 -۲رییس شعبه درجه  -رییس اداره

 ۲کارشناس ارشد  -1معاون شعبه درجه 
۴۴۰۰ ۴۶۵۰ ۵۰۰۰ ۵۴۵۰ ۶۰۰۰ 

1۲ 

معاون شعبه  -1رییس شعبه درجه 

کارشناس  -معاون اداره کل -ممتاز

 1کارشناس ارشد  -مسئول

۴۶۰۰ ۴8۵۰ ۵۲۰۰ ۵۶۵۰ ۶۲۰۰ 

 ۶۴۰۰ ۵8۵۰ ۵۴۰۰ ۵۰۵۰ ۴8۰۰ رییس شعبه ممتاز -کل رییس اداره 1۳

1۴ 

سرپرست  -معاون مدیر -معاون مدیر کل

عضو کمیته  -رییس مجتمع -منطقه

 شورای فنی

۵۰۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۶۰۵۰ ۶۶۰۰ 
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 ۶8۰۰ ۶۲۵۰ ۵8۰۰ ۵۴۵۰ ۵۲۰۰ مدیر -مدیر کل 1۵

 ۷۰۰۰ ۶۴۵۰ ۶۰۰۰ ۵۶۵۰ ۵۴۰۰ معاون مدیرعامل 1۶
 

گانه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی جدول ۵های ها به رتبهغل بر اساس اهمیت وظایف، مسئولیتهر یک از مشا -تبصره

( قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیئت مدیره ۶۵( ماده )1حق شغل بر اساس ضوابطی که با رعایت مفاد تبصره )

 افت.شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی خواهد رسید، تخصیص خواهند ی

العاده مدیریت و سرپرستی مشاغل شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی متناسب با پیچیدگی امتیاز فوق -2ماده 

( ۲های شغلی با رعایت حداقل و حداکثر مقرر در تبصره )های حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتوظایف و مسئولیت

 شود.یر تعیین می( قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول ز۶۵ماده )

 العاده مدیریت عناوین مدیریتی و سرپرستی( امتیاز فوق2جدول )

سطوح 

 مدیریت

8 7 6 5 4 3 2 1 

معاون شعبه 

 -۳درجه 

 -مسئول دایره

مسئول باجه 

 و همطراز

 -معاون اداره

رییس شعبه 

 -۳درجه 

معاون شعبه 

و  ۲درجه 

 همطراز

رییس 

 -اداره

رییس 

شعبه 

 -۲درجه 

معاون 

 شعبه

و  1درجه 

 همطراز

رییس شعبه 

معاون  -1

 -شعبه ممتاز

معاون اداره 

 -کل

کارشناس 

مسئول و 

 همطراز

رییس اداره 

رییس  -کل

شعبه ممتاز 

 و همطراز

معاون مدیر 

معاون  -کل

سرپرست  -مدیر

رییس  -منطقه

عضو  -مجتمع

کمیته شورای 

 فنی و همطراز

 -مدیر کل

مدیر و 

 همطراز

معاون مدیر 

عامل و 

 همطراز

 ۲۷۰۰ ۲۵۵۰ ۲۴۰۰ ۲۲۵۰ ۲1۰۰ 1۹۵۰ 18۰۰ 1۶۵۰ امتیازات
 

های دولتی بر امتیازات حق شاغل کارمندان بیمه -3ماده 

های اساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت، تجربه، دوره

های فردی بر اساس جدول زیر ها و تواناییآموزشی و مهارت

 شود.تعیین می

 

 ( حق شاغل3جدول )

مدرک 

 تحصیلی

یاز امت

 تحصیالت
 تجربه سنوات مهارت های آموزشیامتیاز دوره

 8 1۰ ۲۰۰ 11۰۰ زیردیپلم

 1۰ 1۵ ۲۵۰ 1۲۰۰ دیپلم
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 1۴۰۰ فوق دیپلم

به ازای هر یک ساعت دوره 

آموزشی مصوب نیم امتیاز 

 امتیاز( ۵۰۰)حداکثر 

۳۰۰ ۲۰ 1۲ 

 1۴ ۲۵ ۴۰۰ 1۷۰۰ لیسانس

 1۶ ۳۰ ۶۰۰ ۲۰۰۰ فوق لیسانس

 18 ۳۵ 8۰۰ ۲۳۰۰ دکتری

های فصل دهم قانون مدیریت خدمات العادهفوق -4ماده 

کشوری حسب مورد بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و 

مورد عمل بخش مشمول قانون مذکور، با استفاده از 

( این قانون به کارمندان شرکت سهامی ۷۷اختیارات ماده )

 بیمه ایران و بیمه مرکزی قابل پرداخت است.

که با اجرای این دستورالعمل حقوق و در صورتی -5ماده 

های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از العادهفوق

کارمندان که به موجب قوانین و مقررات بر اساس احکام 

نمایند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبل قبلی دریافت می

به عنوان تفاوت تطبیق موضوع تبصره  1/11/1۳۹۵از تاریخ 

 ، برای کارمندان مشمول قابل پرداخت است.(۷8ماده )

( قانون مدیریت خدمات ۷۰در اجرای ماده ) -6ماده 

کشوری، شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی موظف 

باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، می

های قابل مشاغل اختصاصی را به تناسب وظایف سمت

مات، تحصیالت، تجربه، تخصیص به هر شغل از لحاظ معلو

های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر به مهارت و دوره

 تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی معاون رییس

 جمشید انصاری -کشور

 

 یمشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشور یطبقه ورود یشافزا

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 1396/01/22مورخ  1113776امه شماره )بخشن

 یریتمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور

مورخ  1۹۲۶ -1۹۲۷شماره  یهبه آراء وحدت رو یتعنا با

 ۲۶/8/1۳۹۴مورخ  1۹۲۶ -1۹۲۷و  ۲۴/1۲/1۳۹۳

وضوع بخشنامه )م یقی( در خصوص لغو طبقه تشوی)اصالح

شماره  ی( و رأ۲۲/۵/1۳۹۰مورخ  11۹۴۲/۲۰۰شماره 

 یقدر خصوص لغو تفاوت تطب 1۴/۰۷/1۳۹۴مورخ  8۷۲

مورخ  ۵۵۹1۹/۲۰۰)موضوع بخشنامه شماره 

 ی،عدالت ادار یواند یعموم یئت( صادره از ه۲۶/1۲/1۳۹1

در جلسه مورخ  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد یشورا

( 11۶ماده )‹‹ ب››بند ‹‹ ۵››جزء  یدر اجرا ۲۴/1۲/1۳۹۵

 یسازمان ادار یشنهادبنا به پ یخدمات کشور یریتقانون مد

 یکارمندان در طبقات ورود یقکشور نحوه تطب یو استخدام

 یلبه شرح ذ ۰1/۰1/1۳۹۶ یخمشاغل را جهت اجرا از تار

 :نمود یبتصو

( 1مشاغل در جدول شماره ) یهکل یورود طبقه››

خدمات  یریتفصل دهم قانون مد ییدستورالعمل اجرا

مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰موضوع بخشنامه شماره  یکشور
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اصالح،  ینو با ا یابدیم یشطبقه افزا یک ۲1/۰۲/1۳88

موضوع بخشنامه شماره  یسقف طبقات استحقاق

با  یشغل وحسط یهدر کل ۲۷/1۰/1۳8۹مورخ  ۵۵۵88/۲۰۰

 ‹‹یابدیم یشطبقه افزا یک یزمقررات مربوط ن یهکل یترعا

 یادبخشنامه منوط به اعمال آراء  ینا یاست اجرا بدیهی

در احکام  یعدالت ادار یواند یعموم یئتشده صادره از ه

 .باشدیکارمندان م ینیکارگز

 کشور یو استخدام یسازمان ادار ییسر -یانصار جمشید
 

 

 

 

 

 

 رویدر وزارت ن یت خدمات کشوریریقانون مد یاجرانحوه 

 ران(یأت وزیه 10/5/1392هـ مورخ 49412ت/104616شماره  نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ ۳۰/۴/1۳۹۲ران در جلسه مورخ یئت وزیه

معاونت توسعه  ۳۰/۴/1۳۹۲مورخ  81۹۰/۹۲/۲۰۰شماره 

و به استناد ماده  جمهوررییس یه انسانیت و سرمایریمد

 یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور۵۰)

 :ب نمودیتصو -1۳8۹مصوب -ران یا

کامل قانون  یرو موظف است نسبت به اجرایوزارت ن -1

در خصوص کارکنان مشمول  یت خدمات کشوریریمد

 د.یاد شده در آن وزارت اقدام نمایقانون 

ت خدمات یریازات موضوع فصل دهم قانون مدیامت -۲

ن قانون در حوزه یدر مورد کارمندان مشمول ا یکشور

رو به یتحت پوشش وزارت ن یرمجموعه دولتیو ز یستاد

 مربوط مصوب اعتبارات سقف در( ٪۲۰ست درصد )یزان بیم

 ابد.یمی شافزای

جمهوررییسمعاون اول  -یمیمحمدرضا رح  

 

 یخدمات کشور یریتفصل دهم قانون مد یازاتدرصد حقوق و امت 50 یشبخشنامه افزا

 دجه کشور(سازمان برنامه و بو 30/11/1398مورخ  696488)بخشنامه شماره 

 یشکه تا کنون افزا ییاجرا یهادستگاه یبه تمام بخشنامه

در آنها  یخدمات کشور یریتفصل دهم قانون مد یازاتامت

 .اجرا نشده است

 ییاجرا یهادستگاهکارکنان  یبرخوردار ینکهبه ا یتعنا با

خدمات  یریتفصل دهم قانون مد یازاتامت یشاز افزا

 یرانوز یأته یبپس از تصو( %۵۰تا پنجاه درصد ) یکشور

حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در  یو شورا

از  یگذشته تعداد یهاسال یاست و ط یسنوات یهابودجه

 یشاز افزا یطبق مقررات و ضوابط قانون ییاجرا یهادستگاه

از  یگریاند و تعداد دمذکور استفاده کرده یازاتامت

جود مصوبه شماره با و ییاجرا یهادستگاه

 یرانوز یأته ۲1/1۲/1۳۹۵ یخهـ تار ۵۴۰۵۷ت/1۶۲8۶۲

بر  یحقوق و دستمزد مبن یشورا ۲۰/1۲/1۳۹۷و مصوبه 

عدم  یلزات فصل دهم، به دلیاامت یتا پنجاه درصد یشافزا

کارکنان خود از  یوجود اعتبارات مصوب نتوانستند برا

 یجر به نابرابرامر من ینو ا  یندمذکور استفاده نما یشافزا

است، لذا  یدهگرد یانسان یروین یهاو اختالف در پرداخت

و  یضرفع تبع یمحترم برا جمهوررییس یدبا توجه به تأک
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 ۳تبصره  یاجرا یو در راستا اهعدالت در پرداخت یترعا

ششم توسعه  سالهپنجقانون برنامه  ۳۰و ماده  ۲۹ماده 

و  یرانا یماسال یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد

 یازات،امت یشاعمال افزا یمتقاض ییاجرا یهادستگاهاعالم 

مصوبات مذکور از محل اعتبارات  یبر امکان اجرا یمبن

که تاکنون  ییهادستگاهبخشنامه  ینمصوب، به موجب ا

 یهاافزایش یگرالذکر و دها از مصوبات فوقکارکنان آن

 یخاز تار توانندیماند برخوردار نشده یازاتمشابه در امت

 یازاتامت یتا پنجاه درصد یشنسبت به افزا 1/1۲/1۳۹8

طبق مفاد  یخدمات کشور یریتفصل دهم قانون مد

 .ینداقدام نما خودکارکنان  یمندرج در مصوبات مذکور برا

 یهرگونه بار مال یجادبخشنامه منوط به عدم ا ینا اجرای

 .است داده شده یصمازاد بر اعتبارات مصوب و تخص

کارکنان قرارداد انجام کار  یایراستا حقوق و مزا ینا در

قانون برنامه ششم  ۲8 ماده "ب"  )مشخص( موضوع ینمع

 یایحقوق و مزا( %8۰توسعه، معادل هشتاد درصد )

. گرددیم یینتع هادستگاه ینهمتراز در ا یمانیکارکنان پ

ود خواهد ب یبراساس دستورالعمل یشافزا یننحوه اعمال ا

مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و  پیشنهادکه با 

 .کشور اعالم خواهد شد یو استخدام یسازمان ادار

از  1۳۹۹بخشنامه در سال  ینا یاجرا یبرا یازمورد ن منابع

با  یی،اجرا یهادستگاهمصوب  ایینهمحل اعتبارات هز

حاصل از  یو درآمدها هاینهدر هز ییجوبر صرفه یدتأک

مازاد، با  یرمنقولمنقول و غ هایییش اموال و دارافرو

موارد  یرسا ینچنو مقررات مربوطه و هم ینقوان یترعا

سازمان برنامه و  ییدبا تأ ییاجرا یهادستگاه یشنهادیپ

 .شودیم ینبودجه کشور تأم

 نوبخت محمدباقر

 م انعقاد قرارداد)مشخص(+ فر ینکارمندان قرارداد کار مع یایحقوق و مزا ییننحوه تع

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 23/1/1400مورخ  2608)بخشنامه شماره 

( ۲۹موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

مسلح، وزارت  یروهاین ینقانون برنامه ششم توسعه و همچن

 یرانا یاتم یاطالعات و سازمان انرژ

برنامه ششم توسعه  قانون( ۲۹ماده )( ۳تبصره ) یاجرا در

کارمندان قرارداد کار  یایحقوق و مزا یمو به منظور ترم

قانون ( ۳۲ماده ) یل)مشخص( موضوع تبصره ذ ینمع

قانون برنامه ( ۲8و بند )ب( ماده ) یخدمات کشور یریتمد

آنان به  یایحقوق و مزا یینششم توسعه کشور، نحوه تع

 یریتمد قانون( 118بر ماده ) یو مبتن یینتع یلشرح ذ

 :گرددیابالغ م یخدمات کشور

از کارمندان با  یلقب ینا یایحقوق و مزا یسازهمسان -1

صورت  یوستبر اساس دستورالعمل پ یمانیکارمندان پ

 .پذیردیم

 ییدستورالعمل اجرا( ۴موضوع ماده ) "یرسا" یفرد -۲

و  ۷/1۲/1۳۹8مورخ  ۷1۳818بخشنامه شماره  یوستپ

از  ۲۰/۵/1۳۹۹مورخ  ۲۵۴۷۶۳ه بخشنامه شمار( 1۰بند )

 .گرددیقرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف م

 ینا یوستدستورالعمل پ( ۲ماده )( 1تبصره ) یبا اجرا -۳

معادل  یناز آخر یدنبا یبخشنامه، معادل طبقه و رتبه اعمال

طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان 

 یوستس دستورالعمل پ)مشخص( بر اسا ینقرارداد کار مع

 .کمتر باشد ۷/1۲/1۳۹8مورخ  ۷1۳818بخشنامه شماره 

)مشخص( از ینکارمندان قرارداد کار مع یبرخوردار -۴

بدون حقوق، اعمال مدرک  ی،استعالج ی،استحقاق یمرخص

مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل  یایمزا یرو سا یلیتحص

 .باشدیم یمانیدر خصوص کارمندان پ



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۳۹8

و  یط)مشخص( و شرا ینعقاد قرارداد کار معفرم ان -۵

 .باشدیبخشنامه م ینا یوستتعهدات قرارداد، پ

 فرم انعقاد قرارداد کار معین و شرایط و تعهدات قرارداد 

 یهادستورالعملضوابط و  یهبخشنامه، کل ینا یبا اجرا -۶

 یایو پرداخت حقوق و مزا ییندر خصوص تع یرمغا

بخشنامه  ین)مشخص( موضوع ا نیکارمندان قرارداد کار مع

مورخ  ۷1۳818از جمله مفاد بخشنامه شماره 

قسمت )ج( بخشنامه شماره  یلذ ی، بندها۷/1۲/1۳۹8

بخشنامه شماره  فادو م ۲۰/۵/1۳۹۹مورخ  ۲۵۴۷۶۳

معاونت توسعه  1۳/11/1۳۹۰مورخ  ۲8۹۶۵/۹۰/۲۰۰

 االثری)سابق(، ملغ جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمد

 .گرددیم

 جمهوررییسمعاون  -یانصار جمشید

 :پیوست

قانون برنامه ششم توسعه، ( ۲۹ماده )( ۳تبصره ) یاجرا در

حقوق  یمحقوق و دستمزد و به منظور ترم یموافقت شورا

)مشخص( موضوع  ینکارمندان قرارداد کارمع یایو مزا

و بند )ب(  یخدمات کشور یریتمد( ۳۲ماده ) یلتبصره ذ

 ییننامه ششم توسعه کشور، نحوه تعقانون بر( ۲8ماده )

 :گرددمی یینتع یلآنان به شرح ذ زایایحقوق و م

 یایحقوق و مزا یهمسان ساز دستورالعمل

)مشخص( با کارمندان  ینکارمندان قرارداد کار مع

 یمانیپ

 :یفتعار -1 ماده

 یخدمات کشور یریتقانون مد :قانون

( ۲۹موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه :ییاجرا یهادستگاه

مسلح، وزارت  یروهاین ینقانون برنامه ششم توسعه و همچن

 یرانا یاتم یاطالعات و سازمان انرژ

 ینکارمندان قرارداد کار مع :ینقرارداد کار مع کارمندان

 یریتقانون مد( ۲ماده ) یل)مشخص( موضوع تبصره ذ

قانون برنامه ششم ( ۲8و بند )ب( ماده ) یخدمات کشور

 .شورتوسعه ک

 ینکارمندان قرارداد کار مع یایحقوق و مزا -2 ماده

بر اساس مقررات مورد عمل در  ییاجرای هادستگاه

درصد حقوق و ( 1۰۰معادل ) یمانی،خصوص کارمندان پ

مبنا،  ینگردد و بر امی یینگروه از کارمندان تع ینا یایمزا

مورخ  ۶۹۶۴88بخشنامه شماره  یردر قسمت اخ

و بودجه کشور، عبارت  امهزمان برنسا ۳۰/11/1۳۹8

کارکنان  یایحقوق و مزا( %8۰معادل هشتاد درصد )"

حقوق و ( %1۰۰معادل صد درصد )"به  "همتراز یمانیپ

 .یابدیم ییرتغ "همتراز یمانیکارکنان پ یایمزا

محاسبه  یدستورالعمل برا ینا یاجرا یخاز تار :1 تبصره

جهت  ین،کار معمعادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد 

احراز شغل، ارتقاء  یطشرا یتآنان رعا یایحقوق و مزا یینتع

 یمانیبر اساس مقررات حاکم بر کاکنان پ. ..طبقه، رتبه و

 .است یالزام

که مشمول مقررات پرداخت  ییاجرا یهادستگاه -3 ماده

 باشند،ینم یخدمات کشور یریتفصل دهم قانون مد

و در  یمانید کارمندان پدرص( 1۰۰در سقف ) توانندیم

 ینکارمندان قرارداد کار مع یحدود اعتبارات مصوب برا

 .یندخود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام نما

 1/1/1۴۰۰دستورالعمل  ینا یاجرا یختار -4 ماده

 .باشدیم

نوبخت محمدباقر -یانصار جمشید
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و  یان و بازنشستگان کشورحقوق کارکن یمکل کشور و ترم 1401قانون اصالح قانون بودجه سال 

 یلشکر

 یحقوق و دستمزد ناشهای افزایش بر عالوه -واحده ماده

کل  1۴۰1 سال بودجه قانون ( ماده واحده1۲از تبصره )

اشخاص  یبرا یر، احکام ز1۴۰۰/1۲/۲۵کشور مصوب 

 :شودمی اعمال 1۴۰1/۷/1 یخقانون از تار ینمشمول ا

 مدیریت قانون ولکارمندان مشم یبرا یاز( امت۳۰۰۰) -1

 یازامت یالیو معادل ر 1۳8۶/۷/8 مصوب یخدمات کشور

کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت  یمذکور برا

مشموالن جزء  یرو سا 1۳۷۰/۶/1۳کارکنان دولت مصوب 

کل  1۴۰1( قانون بودجه سال 1۲تبصره )« الف»( بند 1)

 الییمشموالن قانون کار( و معادل ر تثنایکشور )به اس

و قضات، با عنوان  یعلم یأته یاعضا یبرا یاز( امت۲1۰)

و  ینی، به صورت ثابت در احکام کارگز«حقوق یمترم»

 .شودمی آنان درج یقراردادها

از  یعلم یأته یحقوق قضات و اعضا یزو ن یشافزا این

کل  1۴۰1( قانون بودجه سال 1۲سقف مقرر در تبصره )

 یشافزا ینعمال ااز ا یمبلغ ناش. است یکشور مستثن

 یمذکور برا یازامت. باشدیم یمشمول کسور بازنشستگ

موضوع  یهادستگاهقانون در  ینا یبکه پس از تصو یافراد

 .گرددمی اعمال یزشوند، نمی یریبند بکارگ ینا

مسلح با اعمال تبصره  یروهایبند در خصوص ن ینا اجرای

داخت پر یخدمات کشور یریت( قانون مد11۷( ماده )۳)

( ۳شماره ) یوستمندرج در پ یدولت یهاشرکت. شودیم

بند  ینمشمول ا یزکل کشور ن 1۴۰1قانون بودجه سال 

 .باشندیم

بند، حداکثر پانزده  ینمندرج در ا افزایش بر عالوه -تبصره

 یبر مبنا یجهش علم العادهفوق»%( به عنوان  1۵درصد )

 یعلم أتیه یمستمر اعضا یایبه حقوق و مزا« عملکرد

وابسته  یو پژوهش یدانشگاهها و مؤسسات آموزش یربالینیغ

 یهادستگاه یرو سا یو فناور یقاتبه وزارت علوم، تحق

 یشنهاددستورالعمل مربوطه به پ. شودیاضافه م جرائی،ا

و  یمشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ادار

و معاونت  یو فناور یقاتکشور، وزارت علوم، تحق یاستخدام

حقوق و  یشورا یببه تصو یجمهور یاستو ر یحقوق

 .رسدمی دستمزد

۲- 

( 1۲تبصره )« الف»( بند ۲حقوق مشموالن جزء ) -۲-1

کل کشور شامل بازنشستگان،  1۴۰1قانون بودجه سال 

 یبازنشستگ یهاصندوق یرانبگ یو مستمر یرانبگ یفهوظ

بسته وا یبازنشستگ یهاصندوق یرو سا یو لشکر یکشور

 یال( ر۹،۰۰۰،۰۰۰) یلیونمبلغ نه م ی،اجرائ یهادستگاهبه

 .بدیایم یشافزا

 قانون بازنشسته ینا یکه پس از اجرا افرادی -تبصره

آنان،  یکه در محاسبه حقوق بازنشستگ یشوند، در صورتمی

 ین( ماده واحده ا1مذکور در بند ) یشافزا یالیر یزانم یرتأث

بازنشسته هم  یجزء برا یناز ا یناش یشقانون کمتر از افزا

تا  ردد،گ یسنوات یشطبقه و دستگاه مشابه به عالوه افزا

 .یندنمامی یافترا در یمسقف مذکور مبلغ ترم

( ماده ۲-1مندرج در جزء ) یشعالوه بر مبلغ افزا -۲-۲

و  یرانبگ یفهقانون، حقوق بازنشستگان، وظ ینواحده ا

 یو لشکر یکشور یتگبازنشس یهاصندوق یرانبگ یمستمر

 یهادستگاهبهوابسته  یبازنشستگ یهاصندوق یرو سا

 یورشهر ی%( نسبت به حکم حقوق ۵پنج درصد ) ی،اجرائ

 .یابدمی یشافزا 1۴۰1سال 

 یاز خانواده و جوان یتقانون حما (1۶ماده ) یدر اجرا -۳

و کمک  یمند، حق عائله1۴۰۰/۷/۲۴ مصوب یتجمع

در  یربگمختلف حقوق یهاروهگ یاوالد تمام ینههز

 سالهپنجقانون برنامه  (۲۹مذکور در ماده ) یهادستگاه

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد
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 یروهاین ینو همچن 1۳۹۵/1۲/1۴مصوب  یرانا یاسالم

)به  یرانا یاتم یمسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژ

و  یارکنان کشورک یلمشموالن قانون کار( از قب یاستثنا

دانشگاهها و مؤسسات آموزش  یعلم یأته یاعضا ی،لشکر

و  یرانبگ یفهو قضات و بازنشستگان، وظ یو پژوهش یعال

 یو لشکر شوریک یبازنشستگ یهاصندوق یرانبگ یمستمر

 یهادستگاهبهوابسته  یبازنشستگ یهاصندوق یرو سا

صددرصد  ( و%۵۰پنجاه درصد ) یزانبه م یببه ترت ی،اجرائ

و کمک  یمندحق عائله یالیمبلغ ر. یابدیم افزایش( 1۰۰٪)

اوالد مشموالن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان  ینههز

 یکشور خدمات یریتدولت، همسان با مشموالن قانون مد

 .یابدیم یشافزا

( قانون ۶8( ماده )1۰موضوع بند ) یژهالعاده وفوق -۴

تبصره « الف»( بند ۳ء )مشمول جز یخدمات کشور یریتمد

 .باشدیکل کشور نم 1۴۰1( قانون بودجه سال 1۲)

امداد امام  یتهتحت پوشش کم یانمددجو یمستمر -۵

درصد  یس یزانکشور به م یستی)ره( و سازمان بهز ینیخم

 .یابدمی یش( افزا۳۰%)

به دولت )سازمان برنامه و بودجه کشور( اجازه داده  -۶

در سال  ییاجرا یهادستگاه ایینهشود اعتبارات هزیم

 قانون مصارف سقف در و( ٪۲۰درصد ) یسترا تا ب 1۴۰1

 یشقانون افزا ینا یکل کشور بابت اجرا 1۴۰1 سال بودجه

 .دهد

 و( ٪۲۵و پنج درصد ) یستجانبازان ب یشتکمک مع -۷

( قانون جامع ۳8) ماده مشموالن و درآمد و شغل فاقد باالتر

با اصالحات و  1۳8۶/۴/۳مصوب  گرانیثاربه ا یرسانخدمات

( ۵۶،۰۰۰،۰۰۰) یلیونآن به پنجاه و شش م یالحاقات بعد

و پنج درصد  یستب یرجانبازان ز یشتو کمک مع یالر

 پنج و چهل به درآمد و شغل معسر رزمندگان و( ۲۵٪)

 .یابدیم یشافزا یال( ر۴۵،۰۰۰،۰۰۰) میلیون

موضوع  یاتیمال یتو معاف یثارگرانا یبازنشستگ یمهب -8

از  یثارگرانبه ا یرسان( قانون جامع خدمات۵۶( و )۳۷مواد )

( قانون 1۲تبصره )« الف»( بند 8شمول سقف مقرر در جزء )

 .است یکل کشور مستثن 1۴۰1بودجه سال 

تحت شمول قانون نظام  ینمعلمان طرح مهرآفر یهکل -۹

 یبدون برگزار 1۴۰۰/1۲/1۵معلمان مصوب  یبندرتبه

وزارت آموزش و پرورش ملزم . گیرندیدد قرار مآزمون مج

 ینا یبرا 1۴۰1مهر سال  یبه صدور شناسه )کد( از ابتدا

 .گروه است

قانون از مابه التفاوت  ینا یاز اجرا یناش یهاافزایش -1۰

( قانون بودجه 1۲تبصره )« الف»( فاقد بند 1موضوع جزء )

 .شودیکل کشور کسر نم 1۴۰1سال 

بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن  فوق مشتمل قانون

 یبرنامه و بودجه و محاسبات به صحن علن یسیونتوسط کم

 یکشنبهروز  یدر جلسه علن یبشده بود، پس از تصو یمتقد

مجلس، در  یکو چهارصد و  یکهزارمورخ هشتم آبان ماه 

.یدنگهبان رس یشورا ییدبه تأ 1۴۰1/8/11 یختار
 

 لشکری و کشوری بازنشستگان و کارکنان حقوق ترمیم قانون اجرایی دستورالعمل

 (کشور استخدامی و اداری سازمان 23/08/1401 مورخ 62603 شماره بخشنامه)

( ۲۹) ماده موضوع اجرایی یهادستگاه همه به بخشنامه

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 نحوه در رویه وحدت ایجاد و هماهنگی ظحف منظور به

 و کشور کل 1۴۰1 سال بودجه قانون اصالح قانون» اجرای

 «لشکری و کشوری بازنشستگان و کارکنان حقوق ترمیم

 دستورالعمل اسالمی، شورای مجلس ۰8/۰8/1۴۰1 مصوب
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 کارکنان دستمزد و حقوق افزایش برمبنی قانون این اجرایی

 اسالمی جمهوری کار قانون موالنمش استثنای به) دولت

 شماره نامهتصویب موضوع یهاافزایش بر عالوه( ایران

 و وزیران هیأت 1۵/۲/1۴۰1 مورخ هـ۲1۴8۷/۵۹8۲۶

 به ۰1/۰۷/1۴۰1 تاریخ از اجرا برای آن، بعدی اصالحات

 :شودمی ابالغ زیر شرح

 کنانکار هایقرارداد و کارگزینی احکام در امتیاز ۳۰۰۰ -1

 در شاغل کارکنان و کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول

 قانون( ۳) شماره پیوست در مندرج دولتی یهاشرکت

 در «حقوق ترمیم» عنوان با کشور، کل 1۴۰1 سال بودجه

 .شودمی درج مستقل ردیف یک

 ده میزان به( 1) بند در مذکور امتیاز ریالی معادل -۲

 احکام در ریال( 1۰،۰۵۹،۰۰۰) هزار نه و پنجاه و میلیون

 نظام قانون مشمول کارکنان هایقرارداد و کارگزینی

 و 1۳/۰۶/1۳۷۰ مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ

 بودجه قانون( 1۲) تبصره( الف) بند( 1) جزء مشمولین سایر

 یک در «حقوق ترمیم» عنوان با کشور، کل 1۴۰1 سال

 .شودمی درج مستقل ردیف

 دارای کارکنان همه برای 1۴۰1 سال در حقوق افزایش -۳

 اجرایی، یهادستگاه در شاغل کار قانون مشمول قراردادهای

 مورخ ۲۶۵۳۴۴ شماره بخشنامه در مقرر ضوابط تابع

 در مندرج موارد رعایت با کار، عالی شورای ۲۲/1۲/1۴۰۰

 مورخ هـ۵۹8۲۶ت/۴۲۲8۳ شماره نامهتصویب

 بند( ۲) تبصره اصالح موضوع) زیرانو هیأت 18/۰۳/1۴۰1

 مورخ هـ۵۹8۲۶ت/۲1۴8۷ شماره نامهتصویب( ۳)

 .است( وزیران هیأت 1۵/۰۲/1۴۰1

 مبلغ قضات، و علمی هیأت اعضای کارگزینی احکام در -۴

 چهل و سیصد و هزار هشت و بیست و میلیون ده

 ردیف یک در «حقوق ترمیم» عنوان با ریال( 1۰،۰۲8،۳۴۰)

 .شودمی درج تقلمس

 اعضای برای «عملکرد مبنای بر علمی جهش العادهفوق» -۵

 و آموزشی مؤسسات و هادانشگاه غیربالینی علمی هیأت

 سایر و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته پژوهشی

 به که دستورالعملی تصویب از پس اجرایی یهادستگاه

 سازمان کشور، هبودج و برنامه سازمان مشترک پیشنهاد

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت کشور، استخدامی و اداری

 حقوق شورای تصویب به جمهوری ریاست حقوقی معاونت و

 .شودمی اعمال رسد،می دستمزد و

 کارکنان هایقرارداد و کارگزینی احکام در امتیاز ۳۶۰۰ -۶

 هفتاد و میلیون دوازده میزان به مسلح، نیروهای در شاغل

 ترمیم» عنوان با ریال،( 1۲،۰۷۰،8۰۰) هشتصد و ارهز

 .شودمی درج مستقل ردیف یک در «حقوق

 :ترعایت موارد زیر الزم اس هاافزایشدر اجرای این 

 کسور مشمول افزایش، این اعمال از ناشی مبلغ( الف

 نظیر پرداختی اقالم سایر محاسبه در و است بازنشستگی

 و خدمت پایان پاداش کار،ضافها العادهفوق ویژه، العادهفوق

 .شودنمی محاسبه ،...

 اعضای برای عملکرد مبنای بر علمی جهش العادهفوق( ب

 و آموزشی مؤسسات و هادانشگاه غیربالینی علمی هیأت

 سایر و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته پژوهشی

 .نیست بازنشستگی کسور مشمول اجرایی یهادستگاه

 تفاوت از قانون این اجرای از ناشی یهاافزایش مامیت( ج

 بودجه قانون( 1۲) تبصره( الف) بند( 1) جز موضوع تطبیق

 .شوندنمی کسر کشور کل 1۴۰1 سال

 اعمال از پس جاری سال در که کارمندانی برای -مثال

 حکم در مندرج مبالغ مجموع قانون، این موضوع یهاافزایش

 میلیون شش و پنجاه مبلغ از کمتر آنها کارگزینی

 بند( 1) جزء تطبیق تفاوت و بوده ریال( ۵۶،۰۰۰،۰۰۰)

-می دریافت 1۴۰1 سال بودجه قانون( 1۲) تبصره( الف)

 مثال این در). شودمی عمل( 1) شماره جدول قرار به دارند،
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 سال در فرزند یک دارای متأهل مرد برای و فرضی مقادیر

 (.است شده گرفته نظر در 1۴۰1

 (1ه )جدول شمار

 اقالم مندرج در حکم کارگزینی

آخرین حکم کارگزینی 

قبل از اعمال افزایش 

قانون ترمیم حقوق سال 

1401 

میزان افزایش با 

اعمال قانون 

ترمیم حقوق 

 1401سال 

مبلغ حکم کارگزینی 

پس از اجرای قانون 

 1401ترمیم حقوق سال 

 آخرین در مندرج مبالغ مجموع

 کارگزینی حکم

 (1۴۰1 سال ضریب اعمال اب)

۳۴.۳1۳.۷1۵ --- ۳۴.۳1۳.۷1۵ 

( الف) بند( 1) جزء تطبیق تفاوت

 1۴۰1 بودجه قانون( 1۲) تبصره
1۶.۵۵۶.1۹۵ ---- 1۶.۵۵۶.1۹۵ 

 ۶.11۰.8۴۲ ۲.۰۳۶.۹۴۷ ۴.۰۷۳.8۹۵ مندی عائله هزینه کمک

 فرزند هر برای) اوالد هزینه کمک

 (محدودیت بدون
1.۰۵۶.1۹۵ 1.۰۵۶.1۹۵ ۲.11۲.۳۹۰ 

 حقوق ترمیم

 آن ریالی معادل/ امتیاز ۳۰۰۰
--- 1۰.۰۵۹.۰۰۰ 1۰.۰۵۹.۰۰۰ 

 ۶۹.1۵۲.1۴۲ 1۳.1۵۲.1۴۲ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ کارگزینی حکم ریالی مجموع

( 8) جزء موضوع سقف از واحده ماده( 1) جزء افزایش( د

 مستثنی 1۴۰1 سال بودجه قانون( 1۲) تبصره( الف) بند

 و چهارصد مبلغ سقف ریالی رقم میزان آن، اظلح با و بوده

 .است ریال( ۴۰۲،۰۵۹،۰۰۰)  هزار نه و پنجاه و میلیون دو

 هیأت اعضای و قضات کارگزینی حکم در مندرج حقوق( هـ

 قانون( 1۲) تبصره( الف) بند( 8) جزء موضوع سقف از علمی

 بهها پرداختی سایر و است مستثنی 1۴۰1 سال بودجه

 .باشدمی قفس مشمول ایشان

 ماده( 1۲) تبصره( الف) بند( ۲) جزء مشمولین حقوق -8

 شامل کشور کل 1۴۰1 سال بودجه قانون واحده

 یهاصندوق بگیران مستمری و بگیرانوظیفه بازنشستگان،

 یهاصندوق سایر و لشکری و کشوری بازنشستگی

 میلیون نه مبلغ اجرایی، یهادستگاهبه وابسته بازنشستگی

 .یابدمی افزایش ریال( ۹،۰۰۰،۰۰۰)

 شوند،می بازنشسته قانون این اجرای از پس که افرادی -۹

 تأثیر آنان، بازنشستگی حقوق محاسبه در که صورتی در

 قانون، واحده ماده( 1) بند در مذکور افزایش ریالی میزان

 در طبقههم بازنشسته برای( ۲) بند از ناشی افزایش از کمتر

 مذکور سقف تا بشود، سنواتی افزایش عالوهبه مشابه دستگاه

 .نمایندمی دریافت را ترمیم مبلغ
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 واحده ماده( ۲-1) بند در مندرج افزایش مبلغ بر عالوه -1۰

-مستمری و بگیرانوظیفه بازنشستگان، حقوق مزبور، قانون

 سایر و لشکری و کشوری بازنشستگی یهاصندوق بگیران

 پنج اجرایی، یهادستگاههب وابسته بازنشستگی یهاصندوق

 افزایش 1۴۰1 شهریور حقوقی حکم به نسبت( %۵) درصد

 .یابدمی

 جوانی و خانواده از حمایت قانون( 1۶) ماده اجرای در -11

 مندیعائله و اوالد هزینه کمک ،(1۴۰۰ مصوب) جمعیت

 بازنشسته و شاغل از اعم بگیرحقوق مختلف هایگروه تمامی

 سالهپنج برنامه قانون( ۲۹) ماده در مذکور یهادستگاه در

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه، ششم

 اطالعات، وزارت مسلح، نیروهای همچنین و ایران اسالمی

 لشکری، و کشوری کارکنان ازقبیل اتمی انرژی سازمان

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمی هیأت اعضای

 و درصد( 1۰۰) صد میزان به بترتی به قضات، و پژوهشی

 افزایش( ۲) شماره جدول شرح به درصد( ۵۰) پنجاه

 .یابدمی

 فرزندان، تعداد در محدودیت بدون و فرزند هر ازای به( الف

 در مشمول کارکنان برای الذکرفوق اوالد هزینه کمک مبلغ

 .شودمی درج ایشان کارگزینی حکم

 مشمولین مندیهعائل و اوالد هزینه کمک ریالی مبلغ( ب

 و شاغلین از اعم دولت، کارکنان هماهنگ نظام قانون

 خدمات مدیریت قانون مشموالن با همسان بازنشستگان،

 و نهصد و هزار شش و سی و میلیون دو میزان به کشوری

 هزینه کمک ردیف در ریال( ۲،۰۳۶،۹۴۷) هفت و چهل

 دنو و صد و هزار شش و پنجاه و میلیون یک و مندیعائله

 اوالد هزینه کمک ردیف در ریال( 1،۰۵۶،1۹۵) پنج و

 .یابدمی افزایش

-وظیفه بازنشستگان، مندیعائله و اوالد هزینه کمک( ج

 و کشوری بازنشستگی یهاصندوق مشترکان و بگیران

 وابسته بازنشستگی یهاصندوق سایر و لشکری

 خدمات مدیریت قانون مشمول اجرائی یهادستگاهبه

 افزایش( ۲) شماره جدول در مندرج مراتب همانند ،کشوری

 .یابدمی

 

 مندی و اوالدنحوه محاسبه کمک هزینه عائله :(2جدول شماره )

 مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ینهزکمک ه /قوانین

 مندیکمک هزینه عائله

 (مندیعائله امتیاز × 1.۵) × 1۴۰1 سال ریالی ضریب

۳.۳۵۳×  18۲۳ 

۶،11۰،8۴۳ 

 کمک هزینه اوالد

 (اوالد حق امتیاز  × ۲) × 1۴۰1 سال ریالی ضریب

۳.۳۵۳ × ۶۳۰ 

۲،11۲،۳۹۰ 

 قانون( 1۲) تبصره( الف) بند( 1۲) جزء استناد به -1۲

( 1۰) بند مفاد موجب به و کشور کل 1۴۰1 سال بودجه

 1۵/۲/1۴۰1 مورخ هـ۵۹8۲۶ت/۲1۴8۷ شماره نامهتصویب

 مزدوجین برای مندیعائله هزینه کمک امتیاز وزیران، تهیأ
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 1۴۰1 سال متولد فرزندان برای اوالد هزینه کمک و جدید

 با متناسب 1۴۰1 سال انتهای تا قانون این اجرای تاریخ از

 بند موضوع اوالد و مندیعائله هزینه کمک افزایش رعایت

 به( ۳) شماره جدول در مندرج شرح به بخشنامه این( 11)

 .شودمی برابر سه و دو ترتیب

 (3) جدول شماره

کمک  /میزان پرداخت )ریال(

 هرینه

 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری

 ۳،۹1۴،۶۲۷ 1۲،۲۲1،۶8۵ مندی برای مزدوجین جدیدعائله

اوالد برای فرزندان متولد جدید 

 )به ازای هر فرزند(

۶،۳۳۷،1۷۰ 1،۶1۹،۴۹۹ 

 

( ۶8) ماده( 1۰) بند موضوع ویژه العادهفوق افزایش -1۳

 منوط آن، مشمولین برای کشوری خدمات مدیریت قانون

 وزیران هیأت در تصویب و دستمزد و حقوق شورای تأیید به

 .است

 موضوع ایثارگران بازنشستگی بیمه و مالیاتی معافیت -1۴

 ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون( ۵۶) و( ۳۷) مواد

 جز در مقرر سقف شمول از آن، بعدی الحاقات و اصالحات با

 1۴۰1 سال بودجه قانون( 1۲) تبصره( الف) بند( 8)

 .است مستثنی

 لطیفی میثم

 

 تعیین تکلیف بندهای دوقلو در 1401( مصوبه ضریب حقوق 5دستورالعمل اجرایی تبصره بند )

 ی و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور(ی ادارهاسازمان 7/4/1401مورخ  23655)بخشنامه شماره 

( ۲۹ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبخشنامه به تمامی 

 قانون برنامه ششم توسعه

ی اجرایی هادستگاهبا توجه به تعدد استعالمات و ابهامات 

شماره  نامهتصویب( ۵در خصوص تبصره ذیل بند )

حترم هیئت م 1۵/۰۲/1۴۰1هـ مورخ ۵۹8۲۶ت/۲1۴8۷

وسیله نحوه اجرای بند مذکور به شرح ذیل وزیران، بدین

 :گرددابالغ می

شماره  نامهتصویب( ۹مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند ) -1

هیئت وزیران  ۲۰/1/1۳۹۹هـ مورخ ۵۷۵۹۳ت/۳۷18

معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی 

ماره ش نامهتصویببر مبنای مفاد  1۴۰۰کارمندان در سال 

هیئت وزیران و  ۲1/۲/1۴۰۰هـ مورخ ۵8۷۰8ت/1۷۷۹۹

ماند و در یک ردیف می اصالحات بعدی آن بدون تغییر باقی

 .گردددر احکام کارگزینی کارمندان درج می

شود نمی 1۴۰1این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 

ولی در محاسبه اقالم پرداختی که حقوق ثابت مبنای 

العاده ، فوقکاراضافهالعاده د، نظیر فوقباشمحاسبه آنها می

 .احتساب خواهد شد. ..ویژه، پاداش پایان خدمت و

های مربوط به حداقل دریافتی، موضوع بند التفاوتمابه -۲

هـ مورخ ۵۷۵۹۳ت/۳۷18شماره  نامهتصویب( ۷)
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( ۵هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن و بند ) ۲۰/1/1۳۹۹

 ۲۹/1/1۴۰۰هـ مورخ ۵8۷۰8ت/8۰1۳شماره  نامهتصویب

هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن، مربوط به همان سال 

مجوزی  1۴۰1ای بوده و محاسبه مجدد آن در سال بودجه

( بند 1ندارد و صرفاً مقادیر مربوط به تفاوت تطبیق جزء )

کل کشور تا  1۴۰1( قانون بودجه سال 1۲)الف( تبصره )

ریال محاسبه  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰سقف حداقل دریافتی به مبلغ 

 .گرددو در احکام کارگزینی کارمندان درج می

به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این  -

 :گرددتبصره، با ذکر دو مثال، موارد ابهامی تبیین می

( به طور مثال برای کارمندانی که در سال گذشته 1مثال 

وفق ضوابط و مقررات مربوط، مشمول بند )الف( تبصره 

( 1۲کشور و بند )ی( تبصره ) 1۳۹۷( قانون بودجه سال 1۲)

و در سال جاری پس اند کل کشور بوده 1۳۹8قانون بودجه 

مزبور، مجموع  نامهتصویبموضوع های از اعمال افزایش

مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ پنجاه و 

( ریال باشد، بدین صورت عمل ۵۶.۰۰۰.۰۰۰شش میلیون )

 :گرددیم

( به طور مثال برای کارمندانی که در سال گذشته ۲مثال 

( 1۲وفق ضوابط و مقررات مربوط مشمول بند )الف( تبره )

( 1۲کل کشور و بند )ی( تبصره ) 1۳۹۷قانون بودجه سال 

و در سال جاری پس اند کل کشور بوده 1۳۹8قانون بودجه 

جموع موصوف، م نامهتصویبی موضوع هاافزایشاز اعمال 

مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها بیشر از مبلغ پنجاه و 

( ریال باشد، بدین صورت عمل ۵۶.۰۰۰.۰۰۰شش میلیون )

 :گرددمی

سید مسعود میرکاظمی -میثم لطیفی

 

 

 یتخصص یهاشاغالن در پست یق و ماندگاریو تشو ییت قضایحما العادهفوقدستورالعمل 

 یحقوق

 ران(یئت وزیه 28/4/1399هـ مورخ 55447ت/44961شماره  نامهتصویب)

شنهاد مشترک یبه پ 8/۴/1۳۹۹ران در جلسه یئت وزیه

جمهور، سازمان سییر یمعاونت حقوق ،یوزارت دادگستر

کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و  یو استخدام یادار

ششم  سالهپنجقانون برنامه ( 11۳به استناد بند )خ( ماده )

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد

اد شده را یبند  یی، دستورالعمل اجرا-1۳۹۵مصوب - رانیا

 :ب کردیر تصویبه شرح ز

 یر در معانین دستورالعمل اصطالحات زیدر ا -1ماده 

 :روندیمشروح مربوط به کار م

قانون  (۵موضوع ماده ) یهادستگاه :ییدستگاه اجرا -1

 -1۳8۶مصوب - یت خدمات کشوریریمد

 یتخصص یهان پستیشاغل :ن دستورالعملیمشمول -۲

 :ر باشندیط زیشرا یکه دارا یحقوق

 یلیتحص یهادر رشته یلیدارندگان مدرک تحص -الف

 .یط احراز شغل کارشناس حقوقیمندرج در شرا

 یارشد و دکتر یکارشناس یلیدارندگان مدارک تحص -ب

 یصصتخ یسازمان یهارشته حقوق شاغل در پست

حقوق  یکارشناس یلیو فاقد مدرک تحص یکارشناس حقوق

سال سابقه ( ۵حقوق مشروط به حداقل ) یا فقه و مبانی

حداقل رتبه  یو دارا یحقوق یهات مستمر در پستیفعال

 .هیپا
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 یابیاز در ارزیامت( %8۰کسب حداقل هشتاد درصد ) -تبصره

 .است یهر دو گروه الزام یعملکرد ساالنه برا

ن دستورالعمل، موکول به یط مشمولیاحراز شرا -2ماده 

متشکل از معاون توسعه منابع دستگاه  ید کارگروهییتأ

ک نفر حقوقدان یو  یر واحد حقوقیربط، مدیذ ییاجرا

ن مقام یبه انتخاب باالتر ینظر در مسائل حقوق ادارصاحب

 .خواهد بود ییدستگاه اجرا

 :ر استیارد زن دستورالعمل شامل مویازات ایامت -3ماده 

رمستمر و یبه صورت غ ییت قضایحما العادهفوقاز یامت -1

( ۲د کارگروه موضوع ماده )ییک سال با تأیصرفاً به مدت 

استمرار . شودین مییر تعین دستورالعمل به شرح جدول زیا

د ییبعد، موکول به تأ یهاسالاز در ین امتیاز ا یبرخوردار

ست و پنج درصد یادشده و در سقف بیمجدد کارگروه 

 .کارکنان همان سال مجاز است( ۲۵%)

 امتیاز رتبه شغلی

امتیاز ۴۰۰ کارشناس پایه   

امتیاز ۵۰۰ کارشناس ارشد   

امتیاز ۷۵۰ کارشناس خبره   

امتیاز 1۰۰۰ کارشناس عالی   

م دادخواست و ین دستورالعمل که با تنظیبه مشمول -۲

رونده مربوط و ، از پیدگیح و با حضور در مراحل رسیلوا

که منجر  یاند، به گونهیحقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نما

ا با انجام یشود،  ییا دستگاه اجرایبه نفع دولت  یبه صدور رأ

، یل حل اختالفات حقوقیاز قب یحقوق یةاتیاقدامات و فعال

ح یرمنقول، تنقیت بر اموال غیت مالکیو تثب یمستندساز

ح یس لواینوشیه پیاستعالمات، ته ن و مقررات، پاسخ بهیقوان

 یاجراهاضمانت یم متون الزم و دارایه و تنظیو مصوبات، ته

المال و حقوق و تیدر امر حفاظت از ب ،یمناسب قرارداد

ر یشنهاد مدیاموال دولت مشارکت مؤثر داشته باشند، به پ

ن مقام مجاز دستگاه، در هر یص باالتریو تشخ یواحد حقوق

ارات یدر چهارچوب اخت یمعنو یهاقیتشو مورد عالوه بر

 یو اقتصاد یت موضوع و آثار مالی، بر اساس اهمهادستگاه

حقوق و ( %۵۰زان پنجاه درصد )یآن، حداکثر به م

رمستمر و حداکثر تا یمستمر فرد به صورت غ یهاالعادهفوق

چهاربار در هر سال )در مقاطع سه ماهه( پرداخت خواهد 

 .شد

ن یمشمول یارتقا یتجربه و سنوات الزم برا مدت -4ماده 

ه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره یدستورالعمل از رتبه پا

توسعه  یب شورایتا دو سوم مقررات مربوط با تصو یبه عال

از در طول ین امتیا. ابدییل میتقل یه انسانیت و سرمایریمد

ل قاب یرتبه شغل یارتقا یک بار برایخدمت کارمند، صرفاً 

 .اعمال خواهد بود

شاغل در  ن )مشخص(یکارمندان قرارداد کار مع -5ماده 

ن دستورالعمل یازات ای، مشمول امتیحقوق یهاپست

 یآنها متناسب با کارمندان رسم یهستند و مبالغ قراردادها

 .ابدییش میمشابه افزا یمانیا پی

ن دستورالعمل ین ایدر موارد آن دسته از مشمول -6ماده 

ستند، ین یت خدمات کشوریریبع مقررات قانون مدکه تا

ن دستورالعمل یازات ایاز اعمال امت یناش یالیمعادل مبلغ ر

 .قابل پرداخت خواهد بود

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار  -7ماده 

 .دینما ینیبشین دستورالعمل پیا یاجرا یالزم را برا

ورجمهسییمعاون اول ر -یریاسحاق جهانگ  
 

 :(68مقررات ماده )

 هوا و آب بدی و یافته توسعه کمتر مناطق العادهفوق پرداخت نحوه دستورالعمل
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 (جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  11/8/1389 مورخ 41722/200 بخشنامه شماره)

اجرایی مشمول قانون  یهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت خدمات کشوری

 هایالعادهفوقبه پیوست دستورالعمل نحوه پرداخت 

 1مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا )موضوع بند 

قانون مدیریت خدمات کشوری( را که به تصویب  ۶8ماده 

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید 

 .گرددمی محترم رسیده است، ابالغ جمهوررییس

مورخ  ۳۷۳8۷/۲۰۰ن بخشنامه شماره این بخشنامه جایگزی

 .شودمی ۲۰/۷/1۳8۹

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه  8۹در جلسه اول شهریوماه 

مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اجرای بند 

( قانون مدیریت خدمات کشوری و به ۶8ماده )« الف»

( ماده واحده 11بند )« ب»ار حاصل از جزء استناد اختی

کل کشور، دستورالعمل نحوه  1۳88قانون بودجه سال 

مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و  العادهپرداخت فوق

 .هوا را تصویب نمود

کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع  -1

مورخ هـ ۳۶۰۹۵ت /۷۶۲۹۴شماره  نامهتصویب

ات محترم وزیران و اصالحات بعدی آن از هی ۴/1۰/1۳88

العاده مناطق کمتر توسعه یافته باتوجه به ضریب فوق

محرومیت محل خدمت بر مبنای حقوق ثابت و براساس 

 .گردندمند میجدول شماره یک بهره

 جدول شماره یک

ضریب محرومیت 

 دهستان

 سطح مشاغل

ضریب 

(۵) 

ضریب 

(۶) 

ضریب 

(۷) 

ضریب 

(8) 

ضریب 

(۹) 

اغل تخصصی مش

با مدرک تحصیلی 
1۳% 1۶% 1۹% ۲۲% ۲۵% 

 کارشناسی ارشد

 و باالتر

سایر مشاغل با هر 

 مدرک تحصیلی
1۲% 1۴% 1۶% 18% ۲۰% 

  

کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول  -۲

بندی نقاط کشور از لحاظ بدی آب و هوا پیوست درجه

 1۴/1/1۳۷۴مورخ هـ ۵1۵ت/۲۰۲۷۲شماره  نامهتصویب

العاده بدی هیات محترم وزیران و اصالحات بعدی آن از فوق

بندی آب و هوای محل خدمت آب و هوا با توجه به درجه

مند بر مبنای حقوق ثابت و براساس جدول شماره دو بهره

 .گردندمی

 جدول شماره دو

 درجه بندی آب و هوا

 سطح مشاغل

درجه 

(1) 

درجه 

(۲) 

درجه 

(۳) 

درجه 

(۴) 

تخصصی با مدرک مشاغل 

 تحصیلی کارشناسی ارشد

 و باالتر

1۳% 1۷% ۲1% ۲۵% 

سایر مشاغل با هر مدرک 

 تحصیلی
11% 1۴% 1۷% ۲۰% 

  

تا تعریف و تعیین مشاغل تخصصی از سوی  -1تبصره 

بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تعریف پیش

شده در طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و 

د مورخ /۲۹۰8وع بخشنامه شماره تحقیقی موض

مالک عمل برای تشخیص مشاغل تخصصی  1۰/۶/1۳۶۳

 .باشدمی

مذکور صرفاً به کارمندانی که به  هایهالعادفوق -۲تبصره 

موجب حکم کارگزینی صادره در فهرست مناطق مورد 

 .گیرداشاره اشتغال داشته باشند تعلق می
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صدهای تعیین شده در ارقام ناشی از اعمال در -۳تبصره 

بدی آب و هوا موضوع  العادهفوقاین دستورالعمل جایگزین 

( فصل یکم جداول امتیازات ۷( و مبالغ موضوع بند )۶بند )

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه 

شود و به می ۲1/۲/1۳88مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰شماره 

التفاوت کارمندان در مابهمذکور  هایهالعادمیزانی که از فوق

 .گرددنفع منظور شده است، از ارقام یاد شده کسر میذی

مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین  -۴تبصره 

داالثر انقالب اسالمی و شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقو

مجلس شورای اسالمی  ۳۰/۶/1۳۷۲جنگ تحمیلی مصوب 

 در باشندمی مندهرهب اشتغال حالت مزایای و که از حقوق

 مناطق در آنها سازمانی پست جغرافیایی محل که صورتی

 هاینامهتصویب موضوع هوا و آب بد و یافته توسعه کمتر

ن دستورالعمل باشد حسب ای( ۲) و( 1) بندهای در مندرج

مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط 

 .گردندبرخوردار می
 

 آب بدی و یافته توسعه کمتر مناطق هایهالعادفوق پرداخت نحوه ورالعملدستبه رهتبص یک الحاق

 هوا و

 (جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی  11/10/89 مورخ 52089/200 شماره )بخشنامه

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 با پرورش و موزشآ وزارت پیشنهاد به بنا ۲۹/۹/1۳8۹

 پرداخت نحوه دستورالعمل( 8) بند به تبصره یک الحاق

 هوا و آب بدی و یافته توسعه کمتر مناطق هایهالعادفوق

 مورخ ۴1۷۲۲/۲۰۰ شماره بخشنامه موضوع)

 :نمود موافقت زیر شرح به( 11/8/1۳8۹

 مالی بار تأمین امکان که صورتی در اجرایی یهادستگاه

 از 1/1۰/1۳8۹ تاریخ از را دستورالعمل این اجرای از شینا

 انتهای در که نحوی به باشند داشته خود اعتیارات محل

 از توانندمی نشوند مواجه بودجه کسری با 1۳8۹ سال

 .نمایند اجرا را دستورالعمل این مذکور تاریخ

 لطف اله فروزنده دهکردی
 

های العادهو  مناطق بد آب و هوا برای پرداخت فوق یافتهمناطق کمتر توسعه  هایفهرست تنفیذ

 در طول برنامه ششم توسعه مربوط

 (یرانوز یئته 1398/03/01هـ مورخ 56165ت/24385شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ 1۳۹8 /۲ /۲۹در جلسه  یرانوز هیأت

 یو استخدام یسازمان ادار 1۳۹۷ /1۰ /۳مورخ  ۵۳۹۰۳۷

 یو هشتم قانون اساس یو س یکصداصل کشور و به استناد 

 یریت( قانون مد۶8( ماده )1و بند ) یرانا یاسالم یجمهور

 :کرد یبتصو -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور

العاده فوقپرداخت  یبرا یافتهمناطق کمتر توسعه  فهرست

شماره  نامهتصویب( 1موضوع بند ) یافتهمناطق کمتر توسعه 

و فهرست  1۳88 /۴ /1۰هـ مورخ ۳۶۰۹۵ت /۷۶۲۹۴

 یتآب و هوا، محروم یبد یهاالعادهفوق نامهیینآ یوستپ

)ب(،  یو محل خدمت موضوع بندها یزندگ یالتاز تسه

موضوع  ی( قانون استخدام کشور۳۹)پ( و )ت( ماده )

 1۳۷۴ /1 /1۴هـ مورخ ۵1۵ت /۲۰۲۷۲شماره  نامهتصویب

طول برنامه  آب و هوا در یالعاده مناطق بدفوق یبرقرار یبرا

 ششم توسعه کماکان معتبر هستند.
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 یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون

 

 یت خدمات کشوریری( قانون مد68ماده ) 1افته بند یفهرست مناطق کمترتوسعه 

 ران(یأت وزیه 10/4/1388هـ مورخ 36095ت/76294شماره  نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ ۲۰/۲/1۳88ران در جلسه مورخ یئت وزیه

معاونت  ۲۹/۲/1۳8۷مورخ  1۷۲۵۷/1۰۰شماره 

جمهور و به استناد بند سییر یو نظارت راهبرد یزیربرنامه

مصوب - یت خدمات کشوریری( قانون مد۶8ماده )« 1»

 :ب نمودیتصو -1۳8۶

ن یوست ایموضوع فهرست پ یو روستاها هادهستان -1

 نامهتصویبوست یپ»دشده به مهر ییکه تأ نامهتصویب

العاده مناطق است، مالک پرداخت فوق« رانیئـت وزیه

ت یری( قانون مد۶8ماده )« 1»افته موضوع بند یکمترتوسعه

 یرات آتییو تغ باشدمی -1۳8۶مصوب - یکشورخدمات 

 یدر تداوم برقرار یریو محدوده آنها تأث یمات کشوریتقس

 .ادشده نخواهد داشتیالعاده فوق

واقع در  یروستاهاک از یچنانچه هر  -1تبصره 

ل شوند، یوست به شهر تبدیموضوع فهرست پ یهادهستان

ب یابد تا به ترتییک واحد کاهش میب مربوط، ساالنه یضر

 .ت حذف گرددیو در نها

خ یمتعلقه از تار یزان درصدهاینحوه پرداخت و م -۲

خواهد بود که  یجدول درصد پرداخت ی، بر مبنا1/1/1۳88

( ماده واحده قانون بودجه 11)بند « ب» بر اساس جزء 

 .ب و ابالغ خواهد شدیکل کشور، تصو 1۳88سال 

افته صرفاً به کارکنان یالعاده مناطق کمترتوسعهفوق -۳

 یهادهستانتابعه  ییط شاغل در مناطق روستایواجد شرا

ر یکارکنان سا. گرددی( پرداخت م1مذکور در بند )

فهرست  یهادهستانت یکشور )که در تابع یروستاها

زان مربوط که در جدول یوست قرار ندارند(، از حداقل میپ

 .گردندیمند م( مشخص خواهد شد، بهره۲موضوع بند )

العاده مناطق کمتر پرداخت فوق یاز برایاعتبار مورد ن -۴

 یاز محل اعتبار اجرا نامهتصویبن یافته موضوع ایتوسعه 

ال در قانون بودجه س یت خدمات کشوریریقانون مد

 یانهیبعد، از محل اعتبار هز یهاسالکل کشور و  1۳88

 .گرددین و پرداخت میربط تأمیذ ییاجرا یهادستگاه

جمهور سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد -۵

دفتر امور مناطق محروم کشور،  یموظف است با هماهنگ

جمهور و معاونت سییو امور مجلس ر یمعاونت حقوق

ر یجمهور و ساسییر یو نظارت راهبرد یزیرامهبرن

ب هر یمربوط ظرف سه ماه بعد از تصو ییاجرا یهادستگاه

و  ی، اجتماعیپنج ساله توسعه اقتصاد هایبرنامهک از ی

زان توسعه یوسـت را با توجه به میپ یها، فهرستیفرهنگ

 نموده و همراه یدهستان مربوط بازنگر ییزداتیو محروم

ران یئت وزیبه ه یریگمیتصم یبرا یبا اصالحات ضرور

 .دیارائه نما

 یز داودیپرو -جمهوررییسمعاون اول 

 یافتهدانلود فهرست کامل مناطق کمترتوسعه

 

 آب و هوا یالعاده بدفوق فهرست مناطق مشمول

 (یران با اصالحات و الحاقات بعدیئت وزیه 14/1/1374هـ 515ت/20272شماره  نامهتصویب)
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شنهاد یبنا به پ ۲8/1۲/1۳۷۳ران در جلسه مورخ یأت وزیه

و  یسازمان امور ادار ۲/۶/1۳۷۲د مورخ /۳۰۳۴شماره 

( قانون نظام هماهنگ ۷ماده ) یکشور، در اجرا یاستخدام

 نامهآیین -1۳۷۰مصوب - پرداخت کارکنان دولت

الت یت از تسهیآب و هوا، محروم یبد هایالعادهفوق

 :ب نمودیر تصویو محل خدمت را به شرح ز یزندگ

ت از یآب و هوا، محروم یالعاده بدفوق نامهآیین

 و محل خدمت یالت زندگیتسه

از  یزان برخورداریکشور از نظر م یهابخش -1ماده 

شوند یم می( گروه تقس۹طبق فهرست به ) یالت زندگیتسه

ن یکارکنان ا یالت زندگیت از تسهیمحروم العادهفوقو 

 .شودیک پرداخت میبخشها براساس ارقام جدول شماره 

ن یموضوع ا العادهفوق -(۲۶/۰۵/1۳۷۶ ی)الحاق 1تبصره 

 یاسالم یجمهور یصنعت -یماده در مناطق آزاد تجار

عمان، عالوه بر  یایج فارس و دریر خلیران و جزایا

( حقوق %1۰۰زان صد درصد )یقابل پرداخت به م العادهفوق

 .ابدییش میمربوط افزا یگروه شغل یمبنا

ن یموضوع ا هالعادفوق -(۲۶/۰۵/1۳۷۶ ی)اصالح ۲تبصره

زان ده درصد یوست به می)دهستان( پ یماده در نقاط مرز

 .ابدییش میک افزایارقام مقرر در جدول شماره 

وست به چهار ینقاط بد آب و هوا طبق فهرست پ -2ماده 

 یآب و هوا برا یبد العادهفوقشوند و یم میدرجه تقس

ن نقاط براساس ارقام جدول شماره دو پرداخت یکارکنان ا

نورآباد ( از شهرستان ) یممسن یبخش مرکز. شودیم

آب و هوا جزو نقاط  یدر استان فارس از لحاظ بد یممسن

 .شودین میی( تع۲درجه ) یبد آب و هوا

که در نقاط  یمستخدمان یآب و هوا یالعاده بدفوق -تبصره

بوشهر، هرمزگان،  ی( استانها۴( و )۳درجه ) یریگرمس

الم مندرج در ین و بلوچستان و استایخوزستان، کرمان و س

شماره  نامهتصویبموضوع - جدول نقاط بد آب و هوا

کنند، یخدمت م -1۴/1/1۳۷۴مورخ هـ ۵1۵ت /۲۰۲۷۲

جدول  ی( حداقل حقوق مبنا%1۰۰زان صددرصد )یبه م

( قانون نظام هماهنگ پرداخت 1حقوق موضوع ماده )

 .شودیکارکنان دولت، افزوده م

 یه نقاط به استثنایمحل خدمت در کل هالعادفوق -3ماده 

گروه مربوط است و شامل  یحقوق مبنا %۵استان تهران 

خدمت آنان به  ییایشود که محل جغرافیم یمستخدمان

در ای در شهرستان به نقطهای از نقطه یموجب احکام رسم

 .ابدییر مییگر تغیک شهرستان دی

تبصره به ک ی( قانون الحاق ۲نقاط موضوع تبصره ) -تبصره

 ی( قانون استخدام کشور۳۹( به ماده )۲عنوان تبصره )

 یآب و هوا و بخشها ی( بد۴( و )۳شامل نقاط درجه )

 .( است۹ت )ی( لغا۵ت )یگروه محروم یدارا

 یهشتاد درصد ارقام جدولها 1/1/1۳۷۴خ یاز تار -3ماده 

 .ک و دو قابل پرداخت استیشماره 

در مورد  نامهآیینن یع اموضو هایالعادهفوق -4ماده 

ت یر تابعییتغ یمات کشوریکه از نظر تقس یک از نقاطیهر

به  یمات قبلیاست که در تقسای العادهفوقابد معادل ییم

 .آن تعلق گرفته است

ک یدر مورد هر نامهآیینن یموضوع ا هایالعادهفوق -تبصره

ابد ییت میر تابعییتغ یمات کشوریکه از نظر تقس یاز نقاط

به آن تعلق  یمات قبلیاست که در تقسای العادهفوقمعادل 

 .گرفته است

آب  یبد هایهالعادکه جمع فوق یبه مستخدمان -5ماده 

و محل  ی، نوار مرزیالت زندگیت از تسهیو هوا، محروم

از مجموع  نامهآیینن یا یخ اجرایخدمت آنان از تار

ن مقررات قابل پرداخت است یکه به موجب اهایی العادهفوق

 .شودیشتر باشد مابه التفاوت پرداخت میب

به هر عنوان ها العادهفوقن یا یش بعدیهرگونه افزا -تبصره

ن ماده کسر یتا استهالک کامل از مابه التفاوت موضوع ا

 .شودیم
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 ۳۷۷۲۴شماره  نامهتصویبموضوع  هایهالعادفوق -6ماده 

آن در مورد  یاصالحات بعدو  8/1۰/1۳۵۳مورخ 

اد ی نامهتصویبوست یپ یهاکه در نقاط جدول یمستخدمان

 یهاکنند و نام نقاط مزبور در فهرستیشده خدمت م

ذکر نشده است براساس ارقام ثابت  نامهآیینن یمنضم به ا

و حداکثر به مدت سه سال پرداخت  1۳۷۲ن ماه سال یآخر

 .شودیم

از زمان اجراء شامل  نامهتصویبن یمفاد ا -7ماده 

 .شودیز مین ییقضا هایپایهدارندگان 

شماره  هاینامهتصویب 1/1/1۳۷۴خ یاز تار -8ماده 

 ۳1۰ت /۴1۲۵۴و شماره  8/1۰/1۳۵۳مورخ  ۳۷۷۲۴

آن لغو  یران و اصالحات بعدیأت وزیه 1۴/۴/1۳۶8مورخ 

 .شودیم

 یبیحسن حب -جمهوررییسمعاون اول 

دانلود فهرست کامل مناطق بد آب و هوا

 

 مجاز است یافتهصرفاً در خصوص موارد فهرست مناطق کمترتوسعه  یپرداخت حق مناطق مرز

 (یعدالت ادار یواند یعموم هیئت 1401؍3؍10مورخ  430)دادنامه شماره 

 یخدمات کشور یریتقانون مد ۶8ماده  1براساس بند  :اوالً

العاده مناطق فوق» :مقرر شده است که 1۳8۶مصوب سال 

 یمشاغل تخصص یآب و هوا برا یو بد یافتهکمتر توسعه 

ارشد و  یکارشناس یلیمدارک تحص یآنها دارا ینکه شاغل

حقوق  یازو پنج درصد امت یستب یزانتا به م باشندیباالتر م

ق ثابت درصد حقو یستمشاغل تا ب یرسا یثابت و برا

. پرداخت خواهد شد یطهرکدام از کارمندان واجد شرا

 یشنهادبا پ سالهپنجمناطق در هر دوره برنامه  ینفهرست ا

 «.رسدیم یرانوز یأته یبسازمان به تصو

 1۴۰۰؍۹؍۹ -۲۴۶۴ شماره یبند سوم رأ یبرمبنا :ثانیاً

که در رابطه با اعمال  یعدالت ادار یواند یعموم هیأت

 یدادرس یینو آ یالتقانون تشک ۹1ماده حکم مقرر در 

- 1۷۷۳شماره  ینسبت به رأ یعدالت ادار یواند

 درصا یعدالت ادار یواند یعموم هیأت 1۳۹۹؍11؍۲8

جزء  یاز مناطق مرز یبرخ. ..» :شده، اعالم شده است که

صورت  ینهستند و در ا یزن یافتهمناطق کمتر توسعه

 ۶8ماده  1ند موضوع ب یهاالعادهفوق یافتمشمول در

 «...گیرندیقرار م یخدمات کشور یریتقانون مد

به مراتب فوق و با اخذ وحدت مالک از حکم مقرر در  بنا

 -1۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵81۲۴۶۴شماره  یبند سوم رأ

هرچند در  ی،عدالت ادار یواند یعموم هیأت 1۴۰۰؍۹؍۹

العاده فوق یخدمات کشور یریتقانون مد ۶8ماده  1بند 

شده  بینییشو بد آب و هوا پ یافته سعهمناطق کمتر تو

مشمول حکم مقرر در بند  یمنطقه مرز رالزاماً ه یاست، ول

اساس اطالق مکاتبات شماره  ینو بر هم یستفوق ن یقانون

و  یاسیس مدیرکل 1۳۹۹؍۲؍۳۰ -۹۹؍8۰؍۲1؍۳۶1۹

و شماره  یالنگ یاستاندار یکشور یماتانتخابات و تقس

رستان شه فرماندار 1۳۹۹؍۳؍1۲ -8۰۲۷؍۹۹؍1؍۲۰۹۷

در بخش  اقعو ییو روستا ینقاط شهر یهکه کل یبندر انزل

را  یو از جمله بندر انزل یالناستان گ یشهرستانها یمرز

اعالم کرده است، از جهت آنکه  یالعاده مرزمشمول فوق

العاده مناطق کمتر مشمول فوق یالزاماً هر منطقه مرز

قانون  ۶8ماده  1بند با  یست،و بد آب و هوا ن یافتهتوسعه 

 یرأ دو مفا 1۳8۶مصوب سال  یخدمات کشور یریتمد

 هیأت 1۴۰۰؍۹؍۹- 1۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵81۲۴۶۴شماره 

 1دارد و مستند به بند  یرتمغا یعدالت ادار یواند یعموم

 یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک 88و ماده  1۲ماده 
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در حد اطالق مذکور  1۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار

 .شودیال مابط

یعدالت ادار یواند ییمعاون قضا -یندرب مهدی

 

 ی( قانون مدیریت خدمات کشور68( ماده )5شغل بند ) العادهفوق یاجازه برقرار

 (یهیأت وزیران با اصالحات بعد 20/01/1393هـ مورخ 50071ت/2941)تصویبنامه شماره 

معاونت  یشنهادبه پ 1۳۹۳ /1۷/1در جلسه  یرانوز هیئت

و به استناد  جمهوررییس یانسان یهو سرما یریته مدتوسع

 یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س یکصداصل 

 یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8( ماده )۵و بند ) یرانا

( قانون برنامه ۵۰و بند )الف( ماده ) -1۳8۶مصوب -

مصوب - یرانا یاسالم یتوسعه جمهور جمپنجساله پن

 :کرد یبتصو -1۳8۹

 یخدمات کشور یریتمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاه

 نامهتصویب ینتابع و وابسته که تا زمان ابالغ ا یهاسازمانو 

 یادشده( قانون ۶8( ماده )۵العاده موضوع بند )فوقاز 

و  یمجازند با توجه به اصالحات ساختاراند برخوردار نشده

شغل  العادهقفو ینسبت به برقرار یانسان یروین یسامانده

مشاغل تا سطح  یمتناسب با سطح تخصص و مهارتها برا

(، مشاغل همسطح یازامت ۷۰۰حداکثر تا ) یکاردان

( و مشاغل باالتر حداکثر یازامت 1۵۰۰حداکثر تا ) یکارشناس

( اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه یازامت ۲۰۰۰تا )

 .یندمقررات مربوط پرداخت نما یتبا رعا ییجو

 جمهوررییسمعاون اول  -یریجهانگ سحاقا
 

 العاده شغلی برای برقراری فوقمشاغل تخصص یفتعر

 (جمهورییسر یانسان یهو سرما یریتمعاون توسعه مد 14/12/1390مورخ  32410/90/200)بخشنامه 

مشاغل  یفتعر یهتوجه به سؤاالت مکرر در خصوص ارا با

خدمات  یریتد( قانون م۶8( ماده )۵موضوع بند ) یتخصص

در  یکسانو استنباط  یسازبه منظور شفاف ی،کشور

 :داردیاعالم م یلهوس ینبه ا باره،ینا

که  شودیاطالق م یبه آن دسته از مشاغل یتخصص مشاغل

مشاغل مورد  یبندها در طرح طبقهاحراز آن یطدر شرا

قرار  یدمورد تأک ی،دانشگاه یلیعمل، دارا بودن مدرک تحص

 .گرفته باشد

 فروزنده الهلطف
 

العاده پرداخت فوق :کشوری موضوع خدمات مدیریت قانون( 68) ماده( 6) دستورالعمل بند

 کارآیی و عملکرد

 (جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  22/8/1389مورخ  43512/200)بخشنامه شماره 

شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه  ۳/8/1۳8۹

( قانون ۶8( ماده )۶جمهور و به استناد بند )انسانی رییس

مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل نحوه پرداخت 

العاده کارآیی و عملکرد را به شرح پیوست تصویب نمود فوق
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است و برای جمهور محترم رسیدهکه مراتب به تأیید رییس

 .گرددبالغ میاجرا ا

اجرایی با توجه نتایج ارزیابی  یهادستگاهکارمندان  -1

نامه هر ساله بر اساس آیین عملکرد دستگاه مربوط که

( قانون مدیریت خدمات کشوری 8۲( و )81اجرایی مواد )

( و دستورالعمل 1۴/1/1۳8۹نامه تاریخ )موضوع تصمیم

معاونت  ۲8/۵/1۳8۹تاریخ  ۲۷۹11/۲۰۰اجرایی شماره 

جمهور انجام توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس

به شرح زیر . رسدگیرد و به تأیید مراجع ذیصالح میمی

 :باشندالعاده کارآیی و عملکرد میمشمول دریافت فوق

 گاهدستبهرت ردیف
نسبت کارکنان مشمول 

 العادهدریافت فوق

 درصد ۷۰ سطح عالی 1

 درصد ۵۰ سطح خوب ۲

 درصد ۳۰ توسطسطح م ۳
 

العاده مذکور نسبت کارمندان مشمول دریافت فوق -تبصره

ی وابسته، هاسازماندر هریک از سطوح ستاد دستگاه، ستاد 

ستاد واحدهای استانی و واحدهای شهرستانی )تا میزان 

امتیازات مربوط به حقوق ثابت آنان در مقاطع سه  ۲۰%

تگاه تعیین ماهه( توسط شورا یاکمیسیون تحول اداری دس

 .باشدمیو پس از تأیید باالترین مقام دستگاه قابل پرداخت 

العاده کارآیی و میزان برخورداری کارکنان از فوق -۲

( براساس 1جدول بند ) یهادستگاهعملکرد در هریک از 

 .باشدمینمره ارزیابی آنها در قالب جدول زیر 

 ردیف
 در صورت کسب امتیاز

 النهسا ارزشیابی

درصد امتیازات 

 حقوق ثابت

 درصد ۲۰ درصد نمرات 1۰۰تا ۹۶از  1

 درصد 18 درصد نمرات ۹۵تا  ۹1از  ۲

 درصد 1۶ درصد نمرات ۹۰تا  81از  ۳

 درصد 1۴ درصد نمرات 8۰تا  ۷۶از  ۴

 درصد 1۲ درصد نمرات۷۵تا  ۷1از  ۵

امتیاز ارزیابی ساالنه براساس دستورالعمل ارزیابی  -تبصره

« ب»لکرد کارمندان و مدیران، موضوع تبصره بند عم

قانون مدیریت خدمات  8۲و  81نامه اجرایی مواد آیین

 .شودکشوری تعیین می

قانون مدیریت خدمات  ۶8در اجرای تبصره ماده  -۳

جویی در العاده مشروط به صرفهکشوری، برقراری این فوق

فناوری  هزینه، ناشی از اصالحات ساختاری، نیروی انسانی و

اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از  یهادستگاه. باشدمی

ای متشکل از نمایندگان موارد فوق با مجوز کمیته

ریزی و نطارت راهبردی و توسعه برنامه هایمعاونت

جمهور و یا نمایندگان مدیریت و سرمایه انسانی رییس

ای مه هزینهناپس از درج در موافقت هااستانداریمتناظر در 

 .و در چارچوب این دستورالعمل، استفاده نمایند

استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که  -۴

خود تا انتهای سال مالی با  هایهزینهدستگاه اجرایی در 

 .گونه کسری اعتبار مواجه نشودهیچ

العاده موضوع این دستورالعمل جزء دیون منظور فوق -۵

مستمر محسوب  هایهالعادو در زمره فوق گرددنمی

 .شودنمی

یلطف اله فروزنده دهکرد

 

 محل خدمت کارمندان ییجاجابه ینهو هز کارینوبت العادهفوق نامهآیین

 (یرانوز یأته 18/11/1395هـ مورخ 53143ت/144206شماره  نامهتصویب)



 شماره یشنهادبه پ 1۳/11/1۳۹۵در جلسه  یرانوز هیئت

 یو استخدام یسازمان ادار ۲۶/۲/1۳۹۵مورخ  ۵1۲۳۴۴

خدمات  یریت( قانون مد۶8( ماده )۷کشور و به استناد بند )

و  کارینوبتالعاده فوق نامهآیین -1۳8۶مصوب - یکشور

 یرمحل خدمت کارمندان را به شرح ز ییجابجا ینههز

 :کرد یبتصو

 پرداخت یمشاغل یانبه متصد کارینوبتالعاده فوق -1 ماده

به صورت  یساعات ادار یرمتعارفغهای شود که در نوبتمی

های نوبت. باشندمی یفهتمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظ

 :عبارتند از یرمتعارفغ

 )شب تا صبح( یمدا ینوبت یک -الف

 شب تا صبح( -منظم )صبح تا عصر  یچرخش یدو نوبت -ب

تا شب  عصر -منظم )صبح تا عصر  یچرخش یسه نوبت -پ

 شب تا صبح( -

 شب تا صبح( -منظم )عصر تا شب یدو نوبت -ت

 صبح تا عصر( -منظم )شب تا صبح یدو نوبت -ث

 )عصر تا شب( یمدا ینوبت یک -ج

 چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب یاو  یبترک -چ

موارد مذکور در ماده  یبرا کارینوبت العادهفوق -2 ماده

به صورت ماهانه پرداخت خواهد  یرزبه شرح  نامهآیین( 1)

 :شد

درصد  یس یالی)شب تا صبح( معادل ر یمدا ینوبت یک -الف

 ( درصد حق شغل کارمند۳۰%)

شب تا صبح(  -منظم )صبح تا عصر یچرخش یدو نوبت -ب

 ( حق شغل کارمند%۲8و هشت درصد ) یستب یالیمعادل ر

 -عصر تا شب -)صبح تا عصر  یمنظم چرخش یسه نوبت -پ

( حق %۲۶و شش درصد ) یستب یالیب تا صبح( معادل رش

 شغل کارمند

شب تا صبح( معادل  -منظم )عصر تا شب یدو نوبت -ت

 ( حق شغل کارمند%۲۴و چهار درصد ) یستب یالیر

صبح تا عصر( معادل  -منظم )شب تا صبح  یدو نوبت -ث

 ( درصد حق شغل کارمند%۲۴و چهار درصد ) یستب یالیر

درصد  یستب یالی)عصر تا شب( معادل ر یمدا ینوبت یک -ج

 ( درصد حق شغل کارمند۲۰%)

چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب  یاو  یبترک -چ

 ( حق شغل کارمند%۲۵و پنج درصد ) یستب یالیمعادل ر

و بر حسب نوبت  یرمنظمکه به صورت غ یکارمندان -3 ماده

حاالت از  یکمشابه آن در هر  ینعناو یا یکبه صورت کش

محوله باشند مشمول های یتانجام مسئول دارعهده یزمان

مقررات  یتنبوده و با رعا کارینوبت العادهفوقپرداخت 

 برخوردار خواهد بود. یاضافه کار ساعت العادهفوقمربوط از 

محل خدمت در داخل کشور به  ییجابجا ینههز -4 ماده

ه موجب تعلق خواهد گرفت که ب یمانیو پ یکارمندان رسم

 یصخدمت آنان به تشخ یاییمحل جغراف یحکم رسم

 ییرتغ یگرشهرستان به شهرستان د یکاز  ییدستگاه اجرا

فاصله ترین کوتاه یمذکور بر مبنا ینههز یالیمبلغ ر. یابد

 یدو محل توسط وزارت راه و شهرساز ینب شدهاعالم  ینیزم

 یاهر نفر بر یبابت شخص کارمند و افراد تحت تکفل به ازا

حقوق ساالنه موضوع  یبدوم ضر یکمعادل  یلومترهر ک

مطابق فرمول  یخدمات کشور یریت( قانون مد1۲۵ماده )

 قابل پرداخت است. یرز

( ضربدر یلومترشده )ک ی]تعداد نفرات ضربدر مسافت ط

محل خدمت  ییجابجا ینهحقوق ساالنه = هز یبضر 1/۲

 در داخل کشور[

های دستگاهاز  یکیدر که همسر او  یبه کارمند -تبصره

محل  ییجابجا ینهاشتغال دارد هز نامهآیین ینمشمول ا

 خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.
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 ییدستگاه اجرا یصکه به تشخ یبه کارمندان -5 ماده

خدمت آنان  یاییمحل جغراف نامهآیین ینبراساس مفاد ا

ت مقرر محل خدم ییجابجا ینهکند، عالوه بر هزمی ییرتغ

از  یناشهای ینهجبران هز یبرا نامهآیین ین( ا۴در ماده )

خدمت در  یدآنان به محل جد یزندگ یهو اثاث یلحمل وسا

 یکصدتا  یخدمت از محل قبل یدکه فاصله محل جد تیصور

از  یشکه ب یباشد، معادل نصف و در صورت یلومترو پنجاه ک

بت و ماه تمام حقوق ثا یکفاصله مذکور باشد معادل 

 شود.می مستمر پرداختهای العادهفوق

که  یبه کارمندان نامهآیین ینموضوع اهای ینههز -6 ماده

خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از کشور  یاییمحل جغراف

کند، بر می یداپ ییردر خارج از کشور تغ یاو  یابدمی ییرتغ

 یهسفر و حمل اثاث ینهاساس مقررات مربوط به پرداخت هز

 ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است. ینمأمور

محل خدمت کارمندان در  ییجابجاهای ینهپرداخت هز -۷

 ییبه دستگاه اجرا ییدستگاه اجرا یکاز  ییصورت جابجا

 کارمند پرداخت یدتوسط محل خدمت دستگاه جد یگرد

 شود.می

جمهوررییسمعاون اول  -یریجهانگ اسحاق
 

 التالیف حق و الترجمه حق ،التدریسحق ،التحقیقحق ،کاراضافه پرداخت العمل دستور

 (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 21/2/1388 مورخ 2/14593/200 بخشنامه)

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۹/۲/1۳88

 ماده( 11) بند"ب" جزء استناد به و جمهوررییس انسانی

 دستورالعمل شور،ک لک 1۳88 سال بودجه قانون واحده

 الترجمهحق التدریس،حق التحقیق،حق ،کاراضافه پرداخت

 .نمود تصویب زیر بشرح را ارمندانک التالیفحق و

 کاراضافه -

 به توجه با که کارمندانی کاراضافه مبلغ -1 ماده

 مقام یا و دستگاه مقام باالترین سوی از ابالغی یهاسیاست

 از خارج در اضافی کار انجام به موظف ایشان، طرف از مجاز

 تایید به آنان کاراضافه انجام و شوندمی اداری ساعات

 زیر ضوابط اساس بر رسد،می متبوعشان واحد مقام باالترین

 .شودمی برقرار و تعیین

 شغل، امتیازات مجموع با است برابر کاراضافه ساعت هر مبلغ

 برای ریال ۶۰۰) سالی ریال ضریب ضربدر مدیریت و شاغل

 .1۷۶ بر تقسیم( 1۳88 سال

 1۹۶۹/۲۰۰بخشنامه شماره )الحاقی به موجب  -1 تبصره

 کارمندان که خدماتی برای (۲۶/1۲/1۳88مورخ 

 کار محل در اداری وقت از خارج در اجرایی یهادستگاه

 پرداخت زیر عوامل اساس بر کاراضافه دهند،می ارائه معین

 :گرددمی

 خدمات حساسیت -

 خدمات، اهمیت -

 خدمات، کیفیت و حجم -

 خدمات، انجام در بندیزمان و ریزیبرنامه و دقت و سرعت -

 خدمات، انجام برای کارمند خبرگی و مهارت -

  مربوط، خدمات ارائه در نورآوری و خالقیت -

 .گروهی کار انجام در کارکنان سایر با همکاری و تعامل -

 به بنا یادشده عمومی عوامل از غیر دیگری عوامل چنانچه

 که خدماتی ارائه در اجرایی یهادستگاه وظایف ماهیت

 موثر پذیردمی صورت اداری وقت از خارج در کارمند توسط



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴1۶

 در نیز عوامل این دستگاه مقام باالترین تایید با باشد

 .شد خواهد لحاظ کارمندان کاراضافه پرداخت

 1۹۶۹/۲۰۰بخشنامه شماره )الحاقی به موجب  -۲ تبصره

 کارکنان ساعتی کاراضافه العادهفوق (۲۶/1۲/1۳88مورخ 

 وقت از خارج در محوله وظایف انجام به موظف که پشتیبانی

 طبق باشند،می مربوط سرپرستان یا مدیران همراه اداری

 .است پرداخت قابل ربوطم واحد مدیر تشخیص

 ساعت( 1۷۵) کارمندان ساعتی کاراضافه حداکثر -2 ماده

 مبلغ مجموع آنکه بر مشروط شود،می تعیین ماه در

 ماه، یک در کارمندان به پرداختی یالتدریسحق و کاراضافه

 مستمر هایالعادهفوق و ثابت حقوق درصد( ۵۰) حداکثر از

 .ننماید تجاوز وی

 دستگاه هر کارمندان درصد بیست تا حداکثر -3 ماده

 بیشتر کاراضافه انجام ضرورت آنها شغلی وضعیت که اجرایی

 سوی از صادره دستورالعمل اساس بر نماید،می ایجاب را

 درصد پنجاه سقف محدودیت از دستگاه مقام باالترین

 .باشندمی مستثنی دستورالعمل این( ۲) ماده موضوع

 محل از خارج به ماده این اجرای در که نیکارمندا -تبصره

 شوندمی برخوردار ماموریت حق از و شده اعزام خود خدمت

 برخوردار ماموریت ایام برای ماده این موضوع کاراضافه از

 بر اضافی کار انجام به مجبور چنانچه لیکن و شد نخواهند

 کاراضافه پرداخت شوند، نامهآیین این یک ماده مفاد اساس

 بالمانع العمل دستور این( ۳) و( ۲) ماده رعایت با آنان به

 .بود خواهد

 التالیف حق و الترجمه حق ،التدریسحق ،التحقیقحق :ب

 به بنا که اجرایی یهادستگاه کارمندان به -4 ماده

 تدریس، تحقیق، اداری وقت از خارج در دستگاه، درخواست

 ضوابط اساس بر مبالغی ثرحداک نمایندمی تالیف، و ترجمه

 .باشدمی پرداخت قابل زیر

 التحقیقحق -

 امتیازات مجموع با است برابر التحقیقحق ساعت هر مبلغ

 ریال ۶۰۰) سال ریالی ضریب ضربدر مدیریت و شاغل شغل،

 .۲ ضربدر 1۷۶ بر تقسیم( 1۳88 سال برای

 نظام از خارجهای آموزش برای التدریسحق -

 کشور رسمی آموزشی

 امتیازات مجموع با است برابر التدریسحق ساعت هر مبلغ

 ریال ۶۰۰) سال ریالی ضریب ضربدر مدیریت و شاغل شغل،

 .۲ ضربدر 1۷۶ بر تقسیم( 1۳88 سال برای

 الترجمه حق -

 برابر فارسی به خارجی متون کلمه هر الترحمه حق مبلغ

 .۵ بر تقسیم سالیانه ریالی ضریب با است

 برابر خارجی به فارسی متون کلمه هر ترجمهال حق مبلغ

 .۳ بر تقسیم سالیانه ریالی ضریب با است

 التالیف حق -

 ضریب با است برابر فارسی متون کلمه هر التالیفحق مبلغ

 .۴ بر تقسیم سالیانه ریالی

 ضریب با است برابر خارجی متون کلمه هر التالیفحق مبلغ

 .۳ بر تقسیم سالیانه ریالی

 تحقیق، انجام برای کارمندان علمی صالحیت -5 ماده

 مسئول تایید به موضوع، انجام ضرورت و تالیف ترجمه،

 .رسید خواهد دستگاه انسانی منابع توسعه و آموزش

 آموزشی مشاغل التدریسحق محاسبه نحوه -1 تبصره

 و مذکور وزارت پیشنهاد به بنا پرورش و آموزش وزارت

 .بود خواهد انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای تصویب

 و ترجمه تدریس، تحقیق، انجام که صورتی در -۲ تبصره

 اداری وقت در و باشد کارمندان جاری وظایف جز تالیف،

 .نیست پرداخت قابل مذکور مبالغ پذیرد صورت

 اجرای در را بازنشسته اجرایی یهادستگاه چنانچه -6 ماده

 انجام برای کشوری خدمات مدیریت قانون( ۹۵) ماده
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 ضوابط اساس بر وی التدریسحق میزان گیرند، بکار تدریس

 با که شاغال کارمندان ثابت حقوق معادل و نامهآیین این

 وی، بازنشستگی از قبل کارگزینی حکم آخرین شرایط

 و تعیین مذکور، ماده در مقرر سقف رعایت با و است مشابه

 .شد خواهد پرداخت

 التدریسحق محاسبه نحوه با رابطه در صرفا ضابطه این

 موارد سایر خصوص در و دارد موضوعیت بازنشستگان

 توسعه معاونت سوی ازای ضابطه اساس بر ماده این موضوع

 شد، خواهد ابالغ جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 .شودمی اقدام

 کل 1۳۴۴ سال بودجه قانون( ۲۹) تبصره استناد به -۷ ماده

 متقاضی اجرایی دستگاه چنانچه آن، اجرایی نامهآیین کشور،

 قانون مشمول یهادستگاه سایر کارمندان خدمت از استفاده

 مبلغ باشد، تحقیق یا و تدریس انجام برای کشوری خدمات

 براساس کارمندان قبیل این التحقیقحق و التدریسحق

 مبنای بر و دستورالعمل این در شده بینیپیش چارچوب

 قابل آنان کارگزینی حکم آخرین در مندرج ثابت حقوق

 .بود خواهد پرداخت

 حق ،التدریسحق ،التحقیقحق ،کاراضافه مبلغ -8 ماده

( 1) تبصره اجرای در که کارمندانی التالیف حق و الترجمه

 تقلیل به نسبت کشوری خدمات مدیریت قانون( 8۷) ماده

 دستور این ضوابط اساس بر د،ان نموده اقدام خود کار ساعات

 .باشدمی پرداخت قابل و محاسبه کامل صورت به و العمل

 خدمات مدیریت قانون( ۷۷) ماده استناد به -9 ماده

 به دستورالعمل این موضوع مبالغ پرداخت کشوری،

 مصوب اعتبارات حد در و شده بینیپیش سقف تا کارمندان

 و مقامات یا و ییاجرا دستگاه رئیس یا و وزیر، عهده به

 .است مدیران

 این اجرای برحسن نظارت و هماهنگی -10 ماده

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت عهده به دستورالعمل

 .است انسانی

 رمتعارفیغهای طیمح در ارک و ارک یسخت العادهفوق پرداخت نحوه دستورالعمل

 (جمهوررییس یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت 5/10/1389 مورخ 50795/200 شماره بخشنامه)

 قانون مشمول ییاجرا یهادستگاه هیلک به بخشنامه

 یشورک خدمات تیریمد

 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه یشورا

 و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا ۲۹/۹/1۳8۹

 (۶8) ماده( ۳) بند یاجرا در و جمهوررییس یانسان هیسرما

 پرداخت نحوه دستورالعمل ،یشورک خدمات تیریمد قانون

 به را رمتعارفیغهای طیمح در ارک و ارک یسخت العادهفوق

 جمهوررییس دییتأ به مراتب هک نمود بیتصو وستیپ شرح

 .گرددمی ابالغ اجرا یبرا و است دهیرس محترم

 یمنیا و یبهداشت طیشرا لفندکم ییاجرا یهادستگاه -1

 انیمتصد یبرا ارک مناسب طیمح جادیا جهت را زمال

 هیارا به نسبت بدواً و آورده فراهم دستورالعمل نیا مشاغل

 استفاده و محوله فیوظا انجام مورد در یضرورهای آموزش

 .ندینما اقدام الزم زاتیتجه و ابزار از

 رمتعارفیغهای طیمح در ارک و ارک یسخت العادهفوق -۲

 تیرعا وجود با هک ردیگمی تعلق یلمشاغ انیمتصد به

 ،یضرورهای آموزش هیارا و الزم یمنیا و یبهداشت طیشرا

 در محولههای تیمسئول و فیوظا انجام هنگام در شاغل

 .ردیگمی قرار نامطلوب عوارض ایها یماریب به ابتال معرض

 با ارک ،ییایمیش مواد و اشعه با ارک رینظ یموارد -تبصره

های بخش در و اورژانس در و یعفون ،یانرو مارانیب

 با ارک نیهمچن و یمارستانیب ژهیوهای مراقبت و یسوختگ

 مستلزم ا،یدر اعماق در و منفجره و زا آتش ،یسم مواد
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 تیریمد توسعه معاونت یسو از هک یصالح یذ زکمرا دییتأ

 .بود خواهد شود،می نییتع جمهوررییس یانسان هیسرما و

 جمله، از دولت، ارمندانک ارک یسخت نییتع ندیفرآ -۳

 مربوط، فرم لیمکت و ارک یسخت درجه ازیامت نییتع نحوه

 مورخ ۶۳۰ت/۵۴۹1۰ شماره نامهتصویب مفاد اساس بر

 شماره بخشنامه موضوع آن، دستورالعمل و ۹/8/1۳۶۶

 .باشدمی آن یبعد اصالحات و 1۲/۴/1۳۶۷ مورخ 8۰۰/۳۴

های طیمح در ارک و ارک یسخت العادهفوق ازیامت زانیم -۴

 اساس بر ییاجرا یهادستگاه ارمندانک رمتعارفیغ

 یهادستگاه مشاغل ارک یسخت یبرا قبالً هک ییدرصدها

 از،یامت( 1۲) درصد، یک هر یازا به است، شده دییتأ ییاجرا

 آنان مشاغل ارک یسخت عنوان به از،یامت( 1۰۰۰) تا ثرکحدا

 .دشومی نییتع

 1۳۹۶/8/1۶مورخ  ۷8۴تبصره )ابطال به موجب دادنامه 

 یاساس، تا زمان ینبر ا -(یعدالت ادار یواند یعموم یئته

کار  یالعاده سختبه روش فوق، مبلغ فوق یازکه با اعمال امت

مربوط  ینیکارمندان، کمتر از مبلغ مذکو در حکم کارگز

الک م ینی،باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگز

 .کار خواهد بود یالعاده سختفوق یافتدر

 به 1/1/1۳88 خیتار از هک یارمندانک ارک یسخت ازیامت -۵

 یسخت العادهفوق از یمندبهره مشمول مشاغل یتصد بعد،

 هک ییدرصدها به توجه با شوند،می ای شده دارعهده را ارک

 بر و شده نییتع مشاغل آن یبرا یقبل مقررات اساس بر

 مشخص دستورالعمل نیا( ۴) بند ارک و ساز ساسا

 .گرددمی

 مقررات یدارا قبالً هک ییاجرا یهادستگاه از دسته آن -۶

 نیا یاجرا در است الزم اند،بوده خاص یاستخدام

 نییتع یبرا را خود نظر مورد مشاغل فهرست دستورالعمل

 هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به ار،ک یسخت ازیامت

 .ندینما ارسال جمهوررییس ینسانا

 ازیامت رییتغ ای نییتع یبرا توانندمی ییاجرا یهادستگاه -۷

 لیدال هیارا با را خود شنهادیپ خود، مشاغل ارک یسخت

 معاونت به مربوط فرم لیمکت و ندیفرآ یط و یهیتوج

 ارسال جمهوررییس یانسان هیسرما و تیریمد توسعه

 .ندینما

 با ارک لحاظ به هک یمشاغل از دسته آن مورد رد -تبصره

 ازیامت ا،یدر اعماق در ارک و منفجره و زا آتش ،یسم مواد

 برابر سه تا رانیوز أتیه بیتصو با ار،ک یسخت العادهفوق

 شنهادیپ ربط یذ ییاجرا یهادستگاه است، شیافزا قابل

 هیسرما و تیریمد توسعه معاونت به یبررس یبرا را الزم

 یبرا دییتأ از پس تا نمود خواهند هیارا جمهوررییس یانسان

 .شود ارسال رانیوز أتیه به بیتصو مراحل در ریس

فروزنده اهلل لطف

 

 یورانانکار لوکوموت یسخت العادهفوق

 (یرانوز یأته 14/10/1390هـ مورخ 47628ت/203313شماره  نامه تصویب)

 یشنهادبنا به پ ۴/1۰/1۳۹۰در جلسه مورخ  یرانوز هیأت

معاونت توسعه  ۴/1۰/1۳۹۰مورخ  ۴۶۷۹۷/۹۰/۲۰۰شماره 

( ۳و به استناد بند ) جمهورییسر یانسان یهو سرما یریتمد

 -1۳8۶ مصوب- یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8ماده )

 :نمود تصویب

 هاییطکار و کار در مح یالعاده سختفوق یازامت سقف

خاص، صعوبت  یطجه به شرابا تو یورانانلوکوموت یرمتعارفغ

 یو بار مال یین( تع۳۰۰۰آنها، ) یتو مأمور یفوظا ی،کار

 یآهن جمهورشرکت راه یمربوطه از محل منابع داخل

 .گرددیم ینتأم یرانا یاسالم

 جمهوررییسمعاون اول  -یمیرح محمدرضا



 

 ورانانهای غیرمتعارف لکوموتیامتیاز سختی کار و کار در محیط نامهتصویب اصالح

 هیئت وزیران( 1392/05/02هـ مورخ 47628ت/100840شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  1۳۹۲ /۴ /۲۳وزیران در جلسه مورخ  هیئت

و به  جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۶8( ماده )1۰استناد بند )

 :نمود تصویب -1۳8۶مصوب -

 /1۴هـ مورخ ۴۷۶۲8ت/۲۰۳۳1۳شماره  نامهتصویبدر  -1

 /۲۵۰۵۴1و اصالحیه عبارتی آن به شماره  1۳۹۰ /1۰

عبارت  "(۳۰۰۰)"پس از واژه  ۲۰/1۲/1۳۹۰مورخ  ۴۷۶۲8

و برای سایر مشاغل به میزان امتیازات مندرج در جدول "

پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است با 

( قانون مدیریت ۶8( ماده )1۰د )در بن رررعایت قیود مق

 شود.اضافه می "خدمات کشوری

از محل منابع داخلی شرکت راه آهن  نامهتصویباجرای  -۲

 جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

شماره  نامهتصویبجایگزین  نامهتصویباین  -۳

گردد و از می 1۳۹۲ /۲ /1۰هـ مورخ ۴8۷۲۹ت/۲۶1۶۹

 .باشدهمان تاریخ قابل اجرا می

 جمهوررییساول  معاون -رحیمی محمدرضا
 

 عنوان شغل فیرد
عنوان پست 

 یسازمان
 ازیامت

1 
قطار و  برداربهره

 ستگاهیا

 ۳۰۰۰ یس قطار باریرئ

 18۰۰ انیسوزن

 ۲۷۰۰ یسرمانورچ

 ۲۷۰۰ یمانورچ

۲ 
ر و ین سیسینکت

 تکحر

 18۰۰ ستگاهیس ایرئ

 18۰۰ ستگاهیمعاون ا

 18۰۰ س گاریرئ

 18۰۰ معاون گار

 18۰۰ یکنترل ترافکمسئول 

 18۰۰ یکنترل ترافک یمتصد

 18۰۰ یکنترلر ترافک

 18۰۰ ناظم دپو

 18۰۰ مسئول دپو

 18۰۰ دپو یمتصد

 یکنترل ترافکاردان ک

 یزکمر
18۰۰ 

ت و کامور حر یمتصد

 ستگاههایا
18۰۰ 

۳ 
ر و یارشناس سک

 تکحر

ارشناس مسئول ک

 یزکمر یکنترل ترافک
18۰۰ 

نترل کارشناس ک

 یزکمر یکتراف
18۰۰ 

۴ 

ر و ین تعمیسینکت

قطعات  ینوساز

 و واگن یموتور

 18۰۰ ینترلر ناوگان و راهبرک

و  یبررس یمتصد

لومتر از کیم یتنظ

 نیمامور

18۰۰ 

 18۰۰ دیمسئول پست بازد

 18۰۰ دیپست بازد یمتصد
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و  یلیل ریمسئول جرثق

 ر نجاتقطا
18۰۰ 

 یلیل ریجرثق یمتصد

 و قطار نجات
18۰۰ 

 18۰۰ نندهکد یبازد د آالت نافلهیبازد ۵

۶ 
ل یراننده جرثق

 یریو زنج یلیر
 ۲۲۰۰ یلیل ریراننده جرثق

۷ 

جاد و ین ایسینکت

ر یو تعم ینگهدار

 خطوط راه آهن

ن آالت یمسئول ماش

 زه خطیانکم
۲۵۲۰ 

ن آالت یماش یمتصد

 زه خطیانکم
۲۵۲۰ 

8 
ن یاپراتور ماش

 زه خطیانکآالت م

ن آالت یاپراتور ماش

 زه خطیانکم
۲۵۲۰ 

 

 یستز یطکار سازمان حفاظت مح یطمح یطشرا یالعاده سختفوق یازامت یبرقرار

 (یرانوز یأته 10/3/1394هـ مورخ 51944ت/29430شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ ۶/۳/1۳۹۴در جلسه  وزیرانهیأت

 یزیرو برنامه یریتسازمان مد ۲۹/۲/1۳۹۴مورخ  ۲۶1۵۲

خدمات  یریت( قانون مد۶8( ماده )۳کشور و به استناد بند )

 :کرد یبتصو -1۳8۶مصوب - یکشور

 یانکار متصد یطمح یطشرا یالعاده سختفوق یازامت برقراری

 یطدر سازمان حفاظت مح بانیطمح یسازمان یهاپست

زمان مذکور براساس عوامل سا یاتیعمل یهادر حوزه یستز

آن از محل  یبار مال ینمربوط، مشروط به تأم یهاو شاخص

تا  یستز یطاعتبارات مصوب مربوط به سازمان حفاظت مح

 یریتسازمان مد ییدحسب مورد با تأ یاز( امت۳۰۰۰سقف )

 کشور مجاز است. یزیرو برنامه

 یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون
 

 رویکار وزارت ن یسخت العادهفوقاجازه پرداخت 

 ران(یئت وزیه 18/12/1399هـ مورخ 58075ت/149630شماره  نامهتصویب)

شنهاد شماره یبه پ 1۳/1۲/1۳۹۹ران در جلسه یئت وزیه

رو و به یوزارت ن ۶/۷/1۳۹۹مورخ  1۰۰/۵۰/۳8۵۴۶/۹۹

- یت خدمات کشوریری( قانون مد۶8( ماده )۳استناد بند )

 یو هشتم قانون اساس یکصد و سی و اصل -1۳8۶مصوب 

 :ب کردیران تصویا یاسالم یجمهور

رمتعارف با یغ یهاطیکار و کار در مح یسخت العادهفوق -1

( ۶8( ماده )۳شده در بند )نییت سقف و ضوابط تعیرعا

بر اساس دستورالعمل  یت خدمات کشوریریقانون مد

ط یراش یرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارایر نیمصوب وز

 یدولت یهاشرکترو و یاد شده در وزارت نیمقرر در بند 

 رمجموعه آن قابل پرداخت است.یز

هـ مورخ ۴۹۴1۲ت/1۰۴۶1۶شماره  نامهتصویب -۲

 است. االجراالزم 1/1/1۳۹۲خ یاز تار 1۰/۵/1۳۹۲

 جمهورسییمعاون اول ر -یریاسحاق جهانگ

 

 ورالعاده مأموریت روزانه داخل کشنحوه پرداخت فوق



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۲1

 
 یئته 15/2/1401هـ مورخ 59740ت/21502 نامهتصویب) 1401قانون بودجه سال  ییضوابط اجرا( 12ماده )

:(یرانوز

روزانه داخل کشور به  یتالعاده مأمورفوق -12ماده 

که  نامهتصویب ینمشمول ا ییاجرا یهادستگاهکارمندان 

ه موقت به خارج از حوز یفهانجام وظ یبه عنوان مأمور برا

و ناچار به توقف  شوندیشهرستان محل خدمت خود اعزام م

در مورد  یاحداقل حقوق و مزا یزانشبانه هستند، تا م

و پنجم و  یستب یکبه مأخذ  نامهتصویب ینا لینمشمو

 یپنجاهم در سقف اعتبار ابالغ یکنسبت به مازاد به مأخذ 

 نامهیینموارد مطابق آ یرسا. دستگاه قابل پرداخت است

( قانون استخدام ۳۹العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده )قفو

 .آن خواهد بود یو اصالحات بعد یکشور

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد  -1 تبصره

 .قابل پرداخت است یادشدهمندرج در بند  یزان( از م۵۰%)

 یاو حمل نقل جاده یکارمندان سازمان راهدار -۲ تبصره

 ییمرمت و بازگشا ی،خاص نگهدار یفوظا که به سبب انجام

 یممداوم در خارج از حر هاییتها موظف به انجام مأمورراه

خارج از حوزه " یداز ق باشند،یشهر محل خدمت خود م

بوده  یماده مستثن ین( ا1و تبصره ) "شهرستان محل خدمت

پرداخت العاده مربوط به آنها قابلفوق یت،با اعزام به مأمور و

 .است

 

 یقانون استخدام کشور 39ت روزانه موضوع بند )ث( ماده یمأمور العادهفوقن نامه یآئ

 (یبا اصالحات و الحاقات بعد 1352/06/25مورخ  13436شماره نامه تصویب)

شنهاد یبنا به پ ۲۴/۶/۵۲ران در جلسه مورخ یئت وزیه

و  یسازمان امور ادار ۲۷/۴/۵۲د ح مورخ /1۰۴8۲شماره 

روزانه موضوع بند ث  العادهفوقن نامه یر آئکشو یاستخدام

قانون  ۴۲را با استناد ماده  یقانون استخدام کشور ۳۹ماده 

 ب نمودند.یوست تصویمذکور بشرح پ

 ینیروزانه در داخل کشور به مستخدم العادهفوق -1ماده 

فه موقت بخارج از محل یکه بعنوان مأمور جهت انجام وظ

اچار به توقف شبانه هستند شوند و نیخدمت خود اعزام م

 :شودیر پرداخت میبشرح ز

ها، رانندگان، افزارمندان نیسین جزء، مکانیمستخدم -الف

ا مؤسسه یص وزارتخانه یر به تشخیان مشاغل نظیو متصد

ا یمستمر  یایمجموع حقوق و مزا 1/ ۲۰ربط بماخذ یذ

ال کمتر و از یصد ریالعاده شغل مشروط بانکه از سفوق

 شتر نباشد.یل بایششصد ر

ال مجموع حقوق و ین تا پانزده هزار ریر مستخدمیسا -ب

و نسبت  1/ ۲۰شغل بماخذ  العادهفوقا یمستمر  یایمزا

ال کمتر و یمشروط بر آنکه از پانصد ر 1/ ۳۰بمازاد بماخذ 

 (18/۰۳/1۳۵۳)منسوخه  شتر نشود.یال بیاز دو هزار ر

ن خواهد ییت ها در حکم صادره تعیگونه مامورنیمدت ا

اعم  یمیکسال تقویشد و در مورد هر مستخدم از نه ماه در 

ت ینکه ماهیا متناوب تجاوز نخواهد کرد مگر ای یاز متوال

جاب یشده ا بینیپیش یکار بر اساس طرح ها و برنامه ها

ت اعزام یش از نه ماه بماموریب یمدت یکند که مستخدم برا

س موسسه مربوط یئا ریر ینصورت با اجازه وزیشود که در ا

نگونه موارد یباشد و در اید میت قابل تمدین ماموریا

ک برگ رونوشت ید یمربوط با یا مؤسسه دولتیوزارتخانه 

کشور  یو استخدام یحکم صادره را به سازمان امور ادار

 ارسال کند.

ق یتحق یکه برا یق و پزشکان قانونیدر مورد قضات تحق

ن به ین و مصدومینه مقتولیم و معایو کشف جرا یمحل
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 یواحدها ین در مورد روسایروند و همچنیت میمامور

به امور مربوط  یدگیرس یدر خارج از مرکز که برا یدولت

از محل خدمت خود خارج  یدر مناطق تحت سرپرست

گردند صدور یبه تهران احضار م یا با دستور شفاهیشوند یم

نه یهز روزانه و العادهفوقباشد و ینم یت الزامیحکم مامور

مقام مجاز قابل پرداخت  یسفر آنان طبق مقررات با گواه

 است.

ن ها و رانندگان و افزارمندان وزارت یسیبه مکان -1تبصره 

چهل درصد عالوه بر  یبرف روب یت هایراه در مأمور

 شود. یک حسب مورد پرداخت میمقرر در ماده  العادهفوق

و  یهوائ یان مشاغل عکاسیبه خلبانان و متصد -۲تبصره 

ک حسب یمقرر در ماده  العادهفوقعالوه بر  ییمایناوبر هواپ

 شود. یمورد پرداخت م

شده از  یمستثن یشرکت ها و مؤسسات دولت -۳تبصره 

خود  یکه طبق مقررات استخدام یقانون استخدام کشور

توانند با  یند مینما یاستفاده م نامهآیینن یاز مقررات ا

 العادهفوقصالح خود یجع ذا مرای یب مجامع عمومیتصو

ت یکه به مأمور ینین ماده را در مورد مستخدمیمصوب در ا

ن ماده پرداخت ین شده در اییزان تعیروند حداکثر تا م یم

 ند.ینما

 یکه به منظور انجام طرح ها ینیبه مستخدم -۴تبصره 

به مناطق  یقات و نظارت فنیا تحقی ییو اجرا یمطالعات

 یاعزام و در آن مناطق ساکن م یرمسکونیا غی ییروستا

 یت هایکه به مأمور ینی( و به مستخدم%۲۵شوند، معادل )

 یم یرعادیط غیفه در شرایدشوار اعزام و ناچار به انجام وظ

 العادهفوق( عالوه بر %۴۰شوند، بعلت صعوبت کار معادل )

 یس مؤسسه دولتییر را ریص وزیک به تشخیمقرر در ماده 

از طرف آنان حسب مورد پرداخت  ا مقام مجازیمربوط 

 خواهد شد.

)پ( و )ت( تبصره  یبه مقامات مذکور در بندها -۵تبصره 

پنجاه درصد و به مقامات  یقانون استخدام کشور ۳۲ماده 

 ی)الف( و )ب( تبصره ماده مزبور س یمذکور در بندها

ک حسب مورد یمقرر در ماده  العادهفوقدرصد عالوه بر 

 پرداخت خواهد شد.

مصاحب پست و رانندگان  یک هایبه پ -۶تبصره 

عت کار اضطراراً شب ها یکه به لحاظ طب یمحموالت پست

برند، چهل درصد  یت به سر میز در حال انجام مأمورین

ک حسب مورد پرداخت یمقرر در ماده  العادهفوقعالوه بر 

 خواهد شد.

که جهت انجام  ینیروزانه مستخدم العادهفوق -۷تبصره 

 یالت زندگیر مناطق به مناطق فاقد تسهیت از سایمأمور

نقاط کشور  یگردند با توجه به جداول گروه بند یاعزام م

نامه شماره بیمنضم به تصو یالت زندگیاز نظر تهس

ر و یران بشرح زیأت وزیه 1۳۵۳/ 1۰/ 8مصوب  ۳۷۷۲۴

العاده روزانه نامه فوقنیک آئیعالوه بر ارقام مندرج در ماده 

 :گردد ین مییتع

زان یک و دو و سه جداول به می ینقاط مندرج در گروه ها -

 روزانه. العادهفوقده درصد 

چهار و پنج و شش جداول به  ینقاط مندرج در گروه ها -

 روزانه. العادهفوقست درصد یزان بیم

هفت و هشت و نه جدول به  ینقاط مندرج در گروه ها -

 روزانه. العادهفوقدرصد  یزان سیم

بطور  یکه محل اقامت مأمور اعزامیدر صورت -8صره تب

 یربط فراهم گردد، برایذ یدولت یهادستگاه یگان از سویرا

 العادهفوقدرصد از  یزان سیاستفاده از محل اقامت به م

د ییص و تأیگردد. تشخ یروزانه متعلقه مستخدم کسر م

ر واحد اعزام کننده مستخدم ین بند بر عهده مدیمفاد ا

 است.

س یکه جهت تدر ینیالعاده روزانه مستخدمفوق -۹بصره ت

ص دستگاه مربوطه تا یگردند به تشخ یت اعزام میبه مأمور

ک یزان پنجاه درصد عالوه بر ارقام مندرج در ماده یم

گردد مشروط بر آنکه روزانه حداقل پنح  ین مییننامه تعیآئ
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س به یس مزبور حق التدریس نموده و بابت تدریساعت تدر

 ان پرداخت نشود.آن

که جهت انجام  ینیالعاده روزانه مستخدمفوق -1۰تبصره 

 یط الزم، رانندگیر شرایت سایمحوله ضمن رعا یهاتیمأمو

ت شخصًا یرفت و آمد به محل مأمور یرا برا یخودرو دولت

ال عالوه بر ارقام یکهزار ریزان یرند به میگیبر عهده م

 ین مشاغل رانندگایگردد متصدیمتعلقه آنان، اضافه م

 ن تبصره نخواهند بود.یمشمول مفاد ا

مکلفند، اعزام کارکنان خود  یدولت یهادستگاه -11تبصره 

 ند.یم نمایرا متناسب با بودجه مصوب خود تنظ

ت به صورت یهر گونه تخلف در انجام مأمور -1۲تبصره 

شتر از یروزانه ب العادهفوقو پرداخت  یرواقعیت غیمأمور

 یت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومیمدت مأمور

است  یهیباشد. بد یم یو قانون یعواقب شرع یو دارا

افت کننده متخلف یدکننده و درییشنهادکننده، تأیپ

 یأتهاینگونه تخلفات قابل ارجاع به هیشوند و ا یشناخته م

 است. یبه تخلفات ادار یدگیرس

ه در که مستخدم ناچار به توقف شبانیدر صورت -2ماده 

روزانه مذکور در  العادهفوقت خود نباشد نصف یمحل مامور

شود مشروط بر آنکه محل  یپرداخت م یک بویماده 

لومتر با محل خدمت مستخدم یک ۳۰ت حداقل یمامور

 فاصله داشته باشد.

از  یک مستثنیماده  ۳ن موضوع تبصره یمستخدم -تبصره

صره ن ماده بوده و مشمول مقررات مندرج در تبیحکم ا

 باشند.یمذکور م

و  یبار یروزانه ماموران قطارها العادهفوق -3ماده 

راه  یبر اساس مقررات جار یآهن دولتبنگاه راه یمسافر

 شود.یلومتر از( پرداخت میک العادهفوقآهن )

ران موضوع یا ین راه آهن دولتیبه مستخدم -تبصره

 رانیات وزیه 1۳۵۲/ ۳/ 1۳مورخ  ۴۵18بنامه شماره یتصو

ستگاه مشترک ی)ا یکو یستگاه کاپیکه بطور موقت به ا

شوند  یه( اعزام میمبادله قطارها واقع در خاک ترک

ک پرداخت خواهد یالعاده روزانه بر اساس بند ب ماده فوق

 ۵ماده مذکور و ماده  ۴مندرج در تبصره  یایشد و از مزا

 ز استفاده خواهند کرد.ین نامه نین آئیا

د در یجاب نمایکه شغل آنها ا ینیبه مستخدم -4ماده 

خارج از شهرها و خارج از محل ثابت خدمت خود انجام 

که شغل آنها  ینین به مستخدمیند، همچنیفه نمایوظ

ت یمتعدد به نقاط مختلف حوزه مامور یهامستلزم مسافرت

حداکثر بمدت  ۲روزانه مقرر در ماده  العادهفوقخود باشد 

 .شودیروز در ماه پرداخت م ۲۰

که مستخدم به نقاط بد آب و هوا یروزهائ یبرا -5ماده 

روزانه عالوه  العادهفوقزان یشود پانزده درصد به میاعزام م

 خواهد شد.

روزانه ارزی و تنخواه ارزی برای  العادهفوق -6ماده 

ماموریت کارکنان و مقامات دستگاههای اجرایی که به 

رعایت مقررات ماموریت خارج از کشور اعزام می شوند، با 

ارزی ساالنه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی تعیین 

و ابالغ می شود. دستگاههای اجرایی ذی ربط معادل ریالی 

روزانه مذکور را بر اساس نرخ فروش ارز که بانک  العادهفوق

مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و اعالم می کند، به 

 .حساب هزینه مربوط، منظور خواهند نمود

که در  ینیروزانه مستخدم العادهفوقپرداخت  -7ماده 

بوده و بکار اشتغال  یپست ثابت سازمان یخارج از کشور دارا

 :ر خواهد بودیب زیدارند به ترت

موقت  یفه ایکه مستخدم جهت انجام وظیدر صورت -الف

ت یران اعزام شود در مدت ماموریاز محل خدمت خود به ا

ن یک ایبر اساس ماده  یروزانه و العادهفوقدر داخل کشور 

 شود.ین نامه پرداخت میآئ

که مستخدم بخارج از محل خدمت خود در یدر صورت -ب

همان کشور اعزام شود و ناچار به توقف شبانه در محل 
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 العادهفوق 1/ ۳۰روزانه بماخذ  العادهفوقت باشد یمامور

 پرداخت خواهد شد. یاشتغال خارج از کشور و

ر از محل یغ یگریکه مستخدم به کشور دیدر صورت -پ

بر اساس  یروزانه و العادهفوقخدمت ثابت خود اعزام شود 

 ن نامه پرداخت خواهد شد.ین آئیا ۶ماده 

استفاده از بورس بخارج  یکه برا ینیبه مستخدم -8ماده 

روزانه داده نخواهد  العادهفوقند ینمایمت میاز کشور عز

مربوط  یا موسسه دولتینه که وزارتخایدر صورت یشد ول

 یهابرنامه یاجرا یص دهد که استفاده از بورس برایتشخ

که از طرف اعطاء  یسازمان متبوع ضرورت دارد و کمک

او را  یهانهیشود کفاف هزیه میکننده بورس به بورس

ن کمک تا یالتفاوت اتواند حسب مورد ما بهیدهد مینم

ن نامه را حداکثر ین آئیا ۶زان مبالغ مندرج در ماده یم

 بمدت ششماه به مستخدم بپردازد.

ت )اعم از داخل و خارج از یمت بمأموریعز یبرا -9ماده 

 یا مؤسسه دولتیص وزارتخانه یکه به تشخیکشور( در صورت

ا راه آهن انجام ی یا کشتیما ید با هواپیمربوط مسافرت با

ا مؤسسه یق همان وزارتخانه یط مسافرت از طریشود بل

نه سفر بقرار ینصورت هزیر ایه خواهد شد و در غیته یدولت

 شود.یال محاسبه و پرداخت میک ریلومتر یهر ک

ها در داخل کشور مطابق دفتر ه راهیمسافت کل -1تبصره 

که  یشود در نقاطیمسافات وزارت راه محاسبه م یراهنما

 ید بگواهیفواصل در دفترچه مذکور ذکر نشده فاصله با

 د.اداره راه برس

ه یدر نقاط صعب العبور که استفاده از وسائل نقل -۲تبصره 

له مناسب یر نباشد بر حسب مورد وسیپذامکان یمعمول

ه آن طبق اسناد مثبته پرداخت خواهد یشود و کرایه میته

 شد.

قانون  ۳۲مقامات مذکور در تبصره ماده  یبرا -۳تبصره 

 یراک و بیدرجه  یما و کشتیط هواپیبل یاستخدام کشور

ه خواهد یته ۲ط درجه یبل یر مقامات و مأموران دولتیسا

ط بعهده یص نوع بلیگر تشخیه دیل نقلیشد و در مورد وسا

 مربوط خواهد بود. یا مؤسسه دولتیوزارتخانه 

له یت از وسیمت به مأموریعز یکه برایدر صورت -۴تبصره 

نه سفر داده یا هزیط مسافرت یاستفاده شود بل یه دولتینقل

 واهد شد.نخ

نه گذرنامه و عوارض خروج از کشور یپرداخت هز -۵تبصره 

 باشد.یمربوط م یا مؤسسه دولتیکالً بعهده وزارتخانه 

نامه بنا نین آئیر در مواد اییا تغیهر گونه اصالح  -10ماده 

ب یکشور و تصو یو استخدام یشنهاد سازمان امور اداریبه پ

 ران بعمل خواهد آمد.یئت وزیه

شماره  نامهتصویبنامه نین آئیب ایخ تصویاز تار -11ماده 

ر یران و سایئت وزیه 1۳۴۷/ 1۲/ ۲۹مورخ  ۴۴8۹۶

 ین رسمیالعاده روزانه مستخدممقررات مربوط به فوق

 است. یملغ

 یقوام صدر -رینخست وز یر مشاور و معاون پارلمانیوز

 

 یورزش یهاتیروزانه در مأمور تیمأمور العادهفوقپرداخت 

 (رویوزارت ن 18/9/1381مورخ  100/50/56974بخشنامه شماره )

 تابعه و وابسته یهاشرکت هیکل

 1/۹/1۳۶8مورخ  ۷۷۹۰۴مفاد بخشنامه شماره  یاجرا در

جهت آن دسته  شودیاجازه داده م جمهورسیمعاون اول رئ

و  یداخل یورزش یکه در مسابقات سراسر یاز کارکنان

روزانه مطابق  تیمأمور لعادهافوق ندینمایشرکت م یخارج

 برقرار گردد. یضوابط جار
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 روین ریوز -طرفی... بابیحب

 

 هتل و غذا ینهروزانه خارج از کشور و پرداخت هز یتمأمور العادهفوق یینمصوبه تع

 (یرانوز یئته 1/10/1389هـ مورخ 41341ت/218594شماره  نامهتصویب)

 یشنهادنا به پب ۲۲/1/1۳8۹در جلسه مورخ  یرانوز هیئت

 یهو معاونت توسعه و سرما یمشترک وزارت جهاد کشاورز

( قانون ۶8( ماده )۷و به استناد بند ) جمهوررییس یانسان

 :نمود یبتصو -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

شماره  نامهتصویب یوستجدول پ یگزینجا یرز جدول

 :شود یم ۲۴/۵/1۳۷۵هـ مورخ 1۴۵8۷ت/۲۷۳۹۵

 

 یرده شغل
هزینه 

 (1هتل )

هزینه غذا 

(2) 

مأموریت  العادهفوق

 (3)ها سایر هزینه
 مالحظات

 یورو ۲۰۰معادل  در حد مخارج انجام شده جمهوررییس -1

مربوط به هتل های هزینه

و غذا به صورت تنخواه 

 .قابل پرداخت است

 .... یورو 1۵۰معادل  در حد مخارج انجام شده جمهوررییسمعاون اول  -۲

وزراء معاونان  -۳

و مقامات  جمهوررییس

 همتراز

 .... یورو 1۳۰معادل  در حد مخارج انجام شده

معاون وزرا و مقامات  -۴

 همتراز، سفرا و استانداران
 .... یورو ۹۰معادل  در حد مخارج انجام شده

با های رؤسای دانشگاه -1

هیئت ممیزه مستقل و 

ی هاشرکتمدیران عامل 

 (1 -لفدولتی درجه )ا

 یورو 8۰ یورو ۵۰ یورو 18۰

هتل در های هزینه

)اعم از ها مأموریت

انفرادی و یا به صورت 

هیئت( به صورت تنخواه 

 .قابل پرداخت است

مشاوران وزرا و رؤسای  -۲

و دانشگاه هایی که  هاسازمان

هیئت ممیزه مستقل ندارند و 

 مدیران عامل شرکت ها

 یورو ۷۰ یورو ۵۰ یورو 18۰
رت تنخواه قابل به صو

 .پرداخت است

مدیران کل، و رؤسای  -۳

 .ادارات کل و سایر مدیران
 یورو ۶۵ یورو ۵۰ یورو 18۰

به صورت تنخواه قابل 

 .پرداخت است
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کارشناسان و دیگر  -۴

 کارکنان
  یو ۵۰ یورو ۵۰ یورو 1۲۰

 

 یهکل یابدیانجام م یئتکه به صورت ه ییدر سفرها

پرداخت و  یئته ییسر یلهوس( به 1ستون ) یهاینههز

 از افراد پرداخت یک( به هر ۲فقط وجه مربوط به ستون )

وجوه مربوط به  یهکل ی،انفراد یشود در مورد سفرهامی

 .شودی( به شخص مأمور پرداخت م۲( و )1ستون )

 جمهوررییسمعاون اول  یمیرح محمدرضا
 

ولت جمهوری اسالمی ایران )مأموران العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دفوقپرداخت 

 ثابت( در کشورهای دارای شرایط ویژه

 (یرانوز یأته 11/8/1394هـ مورخ 50935ت/104105شماره  نامهتصویب)

سازمان  یشنهادبه پ ۳/8/1۳۹۴در جلسه  یرانوز هیأت

کشور و وزارت امور خارجه و به استناد  یزیرو برنامه یریتمد

 مدیریت  ( قانون11۷( ماده )۵صره )( و تب۶8( ماده )8بند )

( قانون مقررات ۳۰و ماده ) -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور

 رجهوزارت امور خا یو انضباط یمال ی،استخدام یالتی،تشک

 :کرد یبتصو -1۳۵۲مصوب -

العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت فوق -1

 عراق، ی)مأموران ثابت( در کشورها یرانا یاسالم یجمهور

و  یهسور ین،بحر یمن، یبی،افغانستان، پاکستان، لبنان، ل

تا  یشبا افزا یژهو یطشرا یدارا یبه عنوان کشورها یسومال

( ۳( و )۲شصت درصد به ارقام مندرج در جداول شماره )

و  ۹/1۰/1۳۷۹هـ مورخ ۴۶1ت/۲۹۹۲۰شماره  نامهتصویب

آن از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل  یاصالحات بعد

 خت است.پردا

 االجراء است.الزم 1۰/۴/1۳۹۳ یخاز تار نامهتصویب ینا -۲

 یریاسحاق جهانگ -جمهوریساول رئ معاون
 

 العاده خاص ماموران ثابت دولت جمهوری اسالمی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژهفوق

 هیئت وزیران( 1391/06/05هـ مورخ 47165ت/111713شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  1۳۹1 /۵ /1۵یران در جلسه مورخ هیئت وز

و  جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

( و تبصره ۶8( ماده )8وزارت امور خارجه و به استناد بند )

مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری 11۷( ماده )۵)

( قانون مقررات تشکیالتی، استخدامی، ۳۰و ماده ) -1۳8۶

تصویب - 1۳۵۲مصوب -باطی وزارت امور خارجه مالی و انض

 :نمود

کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، بحرین، 

سوریه، مصر و یمن برای مدت یک سال به عنوان کشورهای 

العاده خاص، موضوع فوقدارای شرایط ویژه برای پرداخت 

 /۴ /۲1هـ مورخ ۳1۴۲۷ت/۲۳۷81شماره  نامهتصویب

العاده مذکور به ماموران ثابت فوقن و پرداخت تعیی 1۳8۴

دولت جمهوری اسالمی ایران در کشورهای یادشده بالمانع 

 است.

 جمهوررییسمعاون اول  -محمدرضا رحیمی
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 های کشورالعاده ویژه در سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهفوق اجازه برقراری

 هیئت وزیران( 1390/05/16هـ مورخ 46364ت/100755شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  ۹/۵/1۳۹۰وزیران در جلسه مورخ  هیئت

و به  جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری۶8( ماده )1۰استناد بند )

 :تصویب نمود - 1۳8۶مصوب -

پرواز، العاده ویژه مشاغل خلبانی، مراقب فوق میزان

الکترونیک، ارتباطات، تعمیر و نگهداری و امور عمومی در 

سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور با 

( %۵۰مشاغل حداکثر تا پنجاه درصد )( %۲۵رعایت سقف )

 شود.های مستمر تعیین میالعادهفوقحقوق ثابت و 

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی  محمدرضا

 

 ی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و داراییحسابذیلعاده ویژه مشاغل افوق

 هیئت وزیران( 1390/06/21هـ مورخ 47022ت/124320شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  1۳۹۰ /۵ /۹هیئت وزیران در جلسه مورخ 

جمهور و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۶8( ماده )1۰)استناد بند 

  :تصویب نمود -1۳8۶مصوب -

ی، حسابرسی و حسابذیالعاده ویژه مشاغل فوقمیزان 

حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سی 

های مستمر العادهفوق( حقوق ثابت و %۳۵و پنج درصد )

 شود.تعیین می

 جمهوررییسون اول معا -محمدرضا رحیمی
 

  یخدمات کشور یریت( قانون مد68( ماده )10موضوع بند ) یمشاغل تخصص یژهالعاده وفوق

 (یرانوز یأته 15/11/1393هـ مورخ 50000ت/138091شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ 1۲/11/1۳۹۳در جلسه  یرانوز هیأت

و  یریتسازمان مد ۲۷/1۲/1۳۹۲مورخ  1۳1۵۴1

( قانون ۶8( ماده )1۰کشور و به استناد بند ) یزیربرنامه

 :کرد یبتصو -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

موضوع بند  یمشاغل تخصص یژهالعاده وفوق یبرقرار -1

 یبرا یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8( ماده )1۰)

نظر  یرمستقل ز یهاسازمانها و وزارتخانه یکارکنان ستاد

 ی،ستاد ی،تخصص یفو وظا یتم فعالکه انجا جمهورییسر

و  یستحداکثر ب یند برادارعهدهو حساس را به  یقاتیتحق

مصرح  هاییژگیو و یطاز مشاغل که واجد شرا دپنج درص

که قبالً به  یو با احتساب مشاغل باشند،یدر بند مذکور م

و  ییاست، متناسب با کارآ یدهرس یرانوز یئته یبتصو

مشمول، حداکثر تا  یهادستگاه یکارکنان ستاد یاثربخش

مستمر، مشروط  یهاالعادهو پنج درصد حقوق و فوق یس

کشور  یزیرو برنامه یریتسازمان مد ییدو تأ ربه وجود اعتبا

به کارکنان آن دستگاه از  یکه متوسط پرداخت یبه نحو

 .مجاز است ید،شده تجاوز ننما یینشصت درصد سقف تع
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 یطهکه ح ی دولتیهارکتشو  یستاد یهاسازمان -۲

سازمان  ییداست با تأ یآنها در گستره مل یتو مأمور یفوظا

 ینمذکور مشمول ا یندفرآ یکشور ط یزیرو برنامه یریتمد

 (1۳/۳/1۳۹۹مورخ )اصالحی . شوندیم نامهتصویب

 جمهورییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق

 از آن یناش یو بار مال یژهالعاده وز فوقمشاغل برخوردار ا ینفهرست عناو ییدیهلزوم کسب تأ

 کشور( ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد 24/12/1393مورخ  170246)بخشنامه شماره 

مشمول قانون  ییاجرای هادستگاه یبه تمام بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

هـ مورخ ۵۰۰۰۰ت/1۳8۰۹1شماره  نامهتصویب یاجرا در

و  یحصح یمنظور اجرابه  یران،وز یأته 1۵/11/1۳۹۳

( قانون ۶8( ماده )1۰موضوع بند ) یژهالعاده وفوق یقانون

( درصد مشاغل ۲۵حداکثر ) یبرا یخدمات کشور یریتمد

 یستاد یمصرح در بند مذکور در واحدها یطواجد شرا

مشاغل  ینفهرست عناو ییدیهتأ اخذ، لمشموی هادستگاه

مصوبه به  یااز اجر یناش یبار مال ینبرخوردار و همچن

به کارکنان مشمول از شصت  یکه متوسط پرداخت ینحو

 ید،درصد( تجاوز ننما ۲1شده )معادل  ییندرصد سقف تع

 العادهفوقاست اعمال  یهیبد. است یسازمان الزام یناز ا

 یفاقد وجاهت قانون قرر،م یندهایفرآ یشده بدون ط یاد

 .است یگیریبوده و قابل پ

 کشور ریزیبرنامهو  ریتیسازمان مد -یصفدر علی

 

 یتدستورالعمل حما :( قانون برنامه ششم توسعه موضوع113بند )خ( ماده ) ییدستورالعمل اجرا

 ییاجرای هادستگاهدر  یحقوق یتخصصهای شاغالن در پست یو ماندگار یقو تشو ییقضا

 (یرانوز یئته 28/4/1399هـ مورخ 55447ت/44961شماره  نامهتصویب)

مشترک  یشنهادبه پ 8/۴/1۳۹۹در جلسه  یرانزو هیئت

سازمان  جمهور،ییسر یمعاونت حقوق ی،وزارت دادگستر

کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و  یو استخدام یادار

ششم  سالهپنج( قانون برنامه 11۳به استناد بند )خ( ماده )

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،توسعه اقتصاد

شده را  یادبند  یی، دستورالعمل اجرا-1۳۹۵ مصوب- یرانا

 :کرد یبتصو یربه شرح ز

 یدر معان یردستورالعمل اصطالحات ز یندر ا -1 ماده

 :روندیمشروح مربوط به کار م

قانون  (۵موضوع ماده ) یهادستگاه :ییدستگاه اجرا -1

 -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

 یتخصص یهاپست ینشاغل :دستورالعمل ینمشمول -۲

 :باشند یرز یطشرا یکه دارا یحقوق

 یلیتحص یهادر رشته یلیدارندگان مدرک تحص -الف

 .یاحراز شغل کارشناس حقوق یطمندرج در شرا

 یارشد و دکتر یکارشناس یلیدارندگان مدارک تحص -ب

 یتخصص یسازمان یهارشته حقوق شاغل در پست

حقوق  یکارشناس یلیو فاقد مدرک تحص یکارشناس حقوق

( سال سابقه ۵حقوق مشروط به حداقل ) یفقه و مبان یا

حداقل رتبه  یو دارا یحقوق یهامستمر در پست یتفعال

 .یهپا
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در  یاز( امت%8۰کسب حداقل هشتاد درصد ) -تبصره

 .است یهر دو گروه الزام یعملکرد ساالنه برا یابیارز

دستورالعمل، موکول به  ینمشمول یطاحراز شرا -2 ماده

متشکل از معاون توسعه منابع دستگاه  یکارگروه یدیتأ

نفر حقوقدان  یکو  یواحد حقوق یرمد ربط،یذ ییاجرا

مقام  ینبه انتخاب باالتر ینظر در مسائل حقوق ادارصاحب

 .خواهد بود ییدستگاه اجرا

 :است یردستورالعمل شامل موارد ز ینا یازاتامت -3 ماده

و  یرمستمربه صورت غ ییقضا یتالعاده حمافوق یازامت -1

( ۲کارگروه موضوع ماده ) ییدسال با تأ یکصرفًا به مدت 

استمرار . شودیم یینتع یردستورالعمل به شرح جدول ز ینا

 ییدبعد، موکول به تأ یهاسالدر  یازامت یناز ا یبرخوردار

 دو پنج درص یستو در سقف ب یادشدهمجدد کارگروه 

 .( کارکنان همان سال مجاز است۲۵%)

 امتیاز رتبه شغلی

 امتیاز  ۴۰۰ کارشناس پایه

 امتیاز  ۵۰۰ کارشناس ارشد

 امتیاز  ۷۵۰ کارشناس خبره

 امتیاز  1۰۰۰ کارشناس عالی

دادخواست و  یمدستورالعمل که با تنظ ینبه مشمول -۲

از پرونده مربوط و  یدگی،و با حضور در مراحل رس یحلوا

که منجر  یابه گونه یند،حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نما

با  یاشود،  ییدستگاه اجرا یابه نفع دولت  یبه صدور رأ

 فاتحل اختال یلاز قب یحقوق ةاییتانجام اقدامات و فعال

 یرمنقول،بر اموال غ یتمالک یتو تثب یمستندساز ی،حقوق

 یهو مقررات، پاسخ به استعالمات، ته ینقوان یحتنق

متون الزم و  یمو تنظ یهو مصوبات، ته یحلوا نویسیشپ

در امر حفاظت از  ی،مناسب قرارداد یاجراهاضمانت یدارا

و حقوق و اموال دولت مشارکت مؤثر داشته  المالیتب

 ینباالتر یصو تشخ یواحد حقوق یرمد یشنهادبه پ ند،باش

 یمعنو هاییقمقام مجاز دستگاه، در هر مورد عالوه بر تشو

موضوع  یت، بر اساس اهمهادستگاه یاراتدر چهارچوب اخت

پنجاه درصد  یزانآن، حداکثر به م یو اقتصاد یو آثار مال

مستمر فرد به صورت  یهاالعاده( حقوق و فوق۵۰%)

ستمر و حداکثر تا چهاربار در هر سال )در مقاطع سه یرمغ

 .ماهه( پرداخت خواهد شد

 ینمشمول یارتقا یمدت تجربه و سنوات الزم برا -4ماده 

به ارشد و ارشد به خبره و از خبره  یهلعمل از رتبه پادستورا

توسعه  یشورا یبتا دو سوم مقررات مربوط با تصو یبه عال

در طول  یازامت ینا. یابدیم یلتقل یانسان یهو سرما یریتمد

قابل  یشغل بهرت یارتقا یبار برا یکخدمت کارمند، صرفاً 

 .اعمال خواهد بود

شاغل در  )مشخص( ینر معکارمندان قرارداد کا -5 ماده

دستورالعمل  ینا یازاتمشمول امت ی،حقوق یهاپست

 یآنها متناسب با کارمندان رسم یهستند و مبالغ قراردادها

 .یابدیم یشمشابه افزا یمانیپ یا

دستورالعمل  ینا یندر موارد آن دسته از مشمول -6 ماده

 یستند،ن یخدمات کشور یریتکه تابع مقررات قانون مد

دستورالعمل  ینا یازاتاز اعمال امت یناش یالیدل مبلغ رمعا

 .قابل پرداخت خواهد بود

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار  -7 ماده

 .یدنما بینییشدستورالعمل پ ینا یاجرا یالزم را برا

 جمهورییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق
 

 یاتیکارکنان مناطق عمل یباالتر برا یطبقه شغل یکالعاده و فوق یدستورالعمل اعطا

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 22/12/1397مورخ  723424)بخشنامه شماره 



 ییاجرای هادستگاه یهبه کل بخشنامه

( قانون برنامه 11۲)ث( و )ج( ماده ) یبندها یاجرا در

 یو فرهنگ یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد سالهپنج

ی هادستگاهآن  یلو تبصره ذ یرانا یاسالم یجمهور

 یمشمول موظفند نسبت به صدور احکام پرداخت برا

دفاع مقدس بر اساس  یاتیکارکنان شاغل در مناطق عمل

مسلح به سازمان برنامه  یروهایستاد کل ن یمحدوده اعالم

اقدام  یراعتبار الزم، به شرح ز ینو بودجه کشور و پس از تأم

 .یندنما

مشمول ی هادستگاهماده فوق الذکر، مطابق بند )ث(  -1

قانون  یاز سال اول اجرا ی،خدمات کشور یریتقانون مد

شده  بینیپیشالعاده برنامه ششم توسعه کشور، سقف فوق

را  یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8( ماده )1در بند )

که  یمشاغل تخصص یمانیو پ یکارمندان رسم یبرا

ارشد و  یکارشناس لییمدارک تحص رایآنها دا ینشاغل

 یاز( امت%۲۵و پنج درصد ) یستب یزانباشند به ممی باالتر

درصد  یستب یزانمشاغل به م یرسا یحقوق ثابت و برا

حقوق ثابت هر کدام از کارمندان اعمال  یاز( امت۲۰%)

 یالیمبلغ ر یزن یکارکنان قرارداد یبرا ین،همچن. یندنما

هر  یکارمندان برااز  یکهر  ثابتحقوق  یازاتمعادل امت

 یالیر یبضربدر ضر یلذ یببه ترت یلیاز مدارک تحص یک

حقوق ساالنه کارکنان دولت را محاسبه و در قرارداد آنان 

 :یندمنظور نما

 یاز( امت۷8۰هفتصد و هشتاد ) یپلمتر از د یینپا یلیتحص مدرک

 یاز( امت8۵۰هشتصد و پنجاه ) یپلمد یلیتحص مدرک

 یاز( امت۹۴۰نهصد و چهل ) یپلمفوق د یلیتحص مدرک

 یاز( امت1۰۶۰هزار و شصت ) یک یسانسل یلیتحص مدرک

 یاز( امت1۲۰۰) یستهزار و دو یک یسانسفوق ل یلیتحص مدرک

( 1۳۴۰و چهل ) یصدهزار و س یک یدکتر یلیتحص مدرک

 یازامت

از  یکه بر اساس مقررات، قبالً بخش یدر صورت :تبصره

از  یشاغالن محدوده اعالم ( به۶8( ماده )1بند ) یازاتامت

مسلح تعلق گرفته باشد، تفاضل  یروهایستاد کل ن یسو

قابل  ینمشمول یبند برا ینا یازمتعلقه تا سقف امت یازامت

 .محاسبه خواهد بود

حسب مفاد بند )ج( ماده صدراالشاره، از سال دوم  -۲

قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ  یاجرا

 یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد یراشو 1۵/11/1۳۹۷

و  یشاغالن رسم یهبه کل یطبقه شغل یک ینسبت به اعطا

اقدام و  یخدمات کشور یریتمشمول قانون مد یمانیپ

( ۲۰۰طبقه معادل ) یک یازامت دادی،کارکنان قرار یبرا

حقوق ساالنه کارکنان دولت را  یالیر یبضربدر ضر یازامت

 .قرارداد آنان منظور گرددآن در  یالیمحاسبه و مبلغ ر

( قانون برنامه ششم 11۳ماده ) یلطبق مفاد تبصره ذ -۳

خدمات  یریتکه مشمول قانون مد ییهادستگاهتوسعه، 

مکلفند از محل منابع مربوطه موارد  یستند،ن یکشور

)ث( و )ج( ماده مذکور را به صورت مشابه  یموضوع بندها

 .یندو اجرا نما نیبخشنامه تأم ین( ا۲( و )1) یبندها

 یبخشنامه به منزله اعالم ضوابط اجرا ینا یندنمامی تأکید

بندها و تبصره صدراالشاره بوده و صدور احکام پرداخت 

اعتبار الزم توسط سازمان برنامه و بودجه  ینمنوط به تأم

 .کشور خواهد بود

بخشنامه به عهده  ینا ینظارت بر حسن اجرا مسئولیت

 .باشدمی مربوط ییاه اجرامقام دستگ ینباالتر

 یانصار جمشید

 

به  یششم توسعه، قابل تسر برنامه( قانون 112)ث( و )ج( ماده ) یمقرر در بندها یایمزا

 باشدیمنیز  اندافتهیاشتغال  یاتیکه پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عمل ینیمستخدم
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 (لت اداریهیأت عمومی دیوان عدا 1401؍8؍3مورخ  1320دادنامه شماره )

قانون برنامه ششم  11۲ماده « ج»و « ث» یبندها براساس

، به منظور 1۳۹۵مصوب سال  یرانا یاسالم یتوسعه جمهور

دفاع  یاتیمناطق عمل یاستانها یهایماندگ جبران عقب

 یو استخدام یمقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ادار

العاده فوق اعمال سقف یکشور موّظفند اعتبار الزم را برا

خدمات  یریتقانون مد ۶8( ماده 1شده در بند ) بینییشپ

مناطق از سال اول  ینکارکنان شاغل در ا یبرا یکشور

دو سازمان  ینو ا یندو اعمال نما ینقانون برنامه تأم یاجرا

شاغالن  یایمکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزا

 یبط ابالغدفاع مقدس برابر جداول و ضوا یاتیمناطق عمل

کشور از سال  یو استخدام یسازمان امور ادار 1۳۷۶ الس

 یبا توجه به حکم قانون. قانون برنامه اقدام کنند یدوم اجرا

 ینکهبه ا یتمذکور و با عنا

 یقانون برنامه ششم توسعه جمهور 11۲صدر ماده  اوالً

ماده  ینوضع احکام مقرر در ا ییبه علّت غا یرانا یاسالم

 یاستانها یهایبه منظور جبران عقب ماندگ"و کرده  یحتصر

 ینمذکور در ا یهادستگاه "دفاع مقدس یاتیمناطق عمل

 ایمناطق و بر یننسبت به ا گرایانهیتحما یکردماده را با رو

در حال حاضر آثار آن  یاجبران آنچه در گذشته رخ داده و 

 آن ینمشمول یبرا یادشده یایمزا یمانده، به برقرار یبرجا

 مکلّف کرده است،

قانون برنامه ششم توسعه  11۲ماده « ج»در بند  ثانیاً

 یاتیمناطق عمل یایبه پرداخت مزا یرانا یاسالم یجمهور

 یندر زمان جنگ در ا ینکهاعم از ا "کارکنان شاغل"به 

پس از آن اشتغال داشته باشند،  یامناطق شاغل بوده و 

 یجادشدههام اشده است و متعاقباً و به دنبال اب یحتصر

 یاسالم یدامنه شمول حکم فوق، مجلس شورا وصدرخص

قانون برنامه  11۲ماده « ج»بند  یرقانون تفس یبرمبنا

مصوب  یرانا یاسالم یششم توسعه جمهور سالهپنج

 یهبه کلّ"مناطق مذکور  مزایای پرداخت بر 1۳۹۹؍۹؍11

 یدتأک "دارند یاکه در آن مناطق اشتغال داشته  یمستخدمان

 رده است،ک

قانون برنامه ششم توسعه  11۲براساس بند )الف( ماده  ثالثاً 

مسلّح موظّف  یروهایستاد کل ن یران،ا یاسالم یجمهور

دفاع مقدس را به  "یاتیمحدوده مناطق عمل"شده است تا 

ستاد کل  یسو رئ یدسازمان برنامه و بودجه اعالم نما

نامه شماره  ۳مسلّح به موجب بند  یروهاین

 محدوده" بر عالوه 1۳۹۹؍۶؍۳مورخ  1۲8/1۳۳۳/۰۲/۳۶1۰

 یاتیعمل "مناطق یمحدوده زمان"مذکور،  "مناطق مکانی

 تا 1۳۵۹؍۶؍۳1 یخاز تار یزدوران دفاع مقدس را ن

محدوده "عبارت  اینکه به توجه با و کرده اعالم 1۳۶۷؍۵؍۲۷

مناطق  یصرفًا ناظر به محدوده مکان "یاتیمناطق عمل

توسعه آن فراتر از حکم قانونگذار بوده و  است، لذا یاتیعمل

 .ماده است ینا« الف»مذکور در بند  یاراتخارج از حدود اخت

 1۴۰1۰۹۹۷۰۹۰۵81۰۷۳۴شماره  یبه مراتب فوق، رأ بنا

که  یعدالت ادار یواند یعموم هیأت 1۴۰1؍۴؍۷مورخ 

)ث( و  یمقرر در بندها یایحکم است که مزا ینمتضمن ا

 یاسالم یبرنامه ششم توسعه جمهورقانون  11۲)ج( ماده 

که پس از دوران  یستن ینیبه مستخدم یقابل تسر یرانا

با  یرمغا اند،یافتهاشتغال  یاتیعمل اطقدفاع مقدس در من

 یینو آ یالتقانون تشک ۹1قانون بوده و مستند به ماده 

نقض  1۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار یواند یدادرس

شماره  یآرامزبور،  یو با نقض رأ گرددیم

 شماره و 1۴۰۰؍8؍۲۳مورخ  1۴۰۰۳1۳۹۰۰۰۲1۲۴۲۶8

 از صادره) 1۴۰۰؍8؍۲۳ مورخ 1۴۰۰۳1۳۹۰۰۰۲1۲۴8۷۵

( که بر ورود یعدالت ادار یواند یدنظرتجد ۳۰شعبه 

شناخته  یحصح یبه عنوان رأ اند،یافتهاصدار  یتشکا

قانون  8۹و ماده  1۲ماده  ۲به استناد بند  یرأ ینا. شودیم

مصوب سال  یعدالت ادار یواند یدادرس یینو آ یالتتشک

 یمراجع ادار یرو سا یعدالت ادار یوانشعب د یبرا 1۳۹۲

 .االتباع استدر موارد مشابه الزم
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 هه لغو شدمشاهده متن کامل دادنام 

 

 

 

 

 ( قانون برنامه ششم توسعه112تعیین مناطق عملیاتی موضوع ماده )

 ستاد کل نیروهای مسلح( 28/9/1396مورخ  28/1333/3610)نامه شماره 

ساله  ۵قانون برنامه  11۲در راستای اجرای بند الف ماده 

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

مبنی بر تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس،  اسالمی ایران

به منظور جبران عقب ماندگی استانهای مذکور تا پایان سال 

اول اجرای قانون به سازمان، مناطق جنگی )که مورد تصرف 

له باران بوده( و امنیتی درگیر یا بشدت در حال بمباران و گلو

های در دوران دفاع مقدس )که حضور ضد انقالب و درگیری

مداوم در این مناطق موجب عقب ماندگیهای آنها شده 

 :گرددمی است( به شرح ذیل اعالم

 :مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس -1

 استان ردیف
محدوده مناطق 

 )شهرستان(

 انشهر و سردشتاشنویه، پیر آذربایجان غربی 1

 بانه، مریوان و سرآباد کردستان ۲

 کرمانشاه ۳

اورامانات، پاوه، نوسود، 

باینگان، تازه آباد، ازگه، 

 سرپل ذهاب و قصرشیری

 ایالم ۴

ایوان، ابالم، صالح آباد، ملک 

شاهی، مهران، دهلران و 

 موسیان

 خوزستان ۵
اندیمشک، دزفول، شوش، 

هفت تپه، سوسنگرد، 

دیه، هویزه، بستان، حمی

اهواز، خرمشهر، آبادان، 

شادگان، اروندکنار، بندرامام 

خمینی، ماهشهر و 

 هندیجان

 بوشهر ۶
بندر دیلم، بندر گناوه، 

 جزیره خارک و بندر بوشهر

 

 مناطق امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس -۲

 مناطق )شهرستان( استان ردیف

 آذربایجان غربی 1

سلماس، ارومیه، اشنویه، 

ده، مهاباد، پیرانشهر، نق

شاهین دژ، بوکان، سردشت 

 و تکاب

 کردستان ۲
سقز، بانه، دیواندره، سنندج، 

 کامیاران، مریوان و سروآباد

 کرمانشاه ۳

اورامانات، نوسود، پاوه، 

جوانرود، تازه آباد، ازگله، 

کرند، گهواره، روانسر، 

پاپنگان، کوزران و اسال آباد 

برای یک ماه تهاجم 

 در عملیات مرصاد منافقین

https://shenasname.ir/isaar/43890-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/isaar/43890-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c
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۴ 
سیستان و 

 بلوچستان

زابل، زاهدان، پیشین، 

سراوان، جالق، خاش، 

ایرانشهر، پزمان، نیک شهر 

 و نصرت آباد

در خصوص بندهای ث و ج ماده مذکور مراتب طی نامه  -۳

با موضوع  ۴/۲/1۳۹۶مورخ  ۹۶1۹1۹/1۳/۲/۲۲۳1۶شماره 

به معاون توسعه  ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت

مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای 

 .اعالم گردیده است هادستگاهو ها به وزارتخانه رسانیاطالع

رییس ستاد کل نیروهای مسلح

 

 (1400/12/15 )مصوب معلمان یقانون نظام رتبه بند

( قانون ۶۳ماده )« الف»( بند ۲جزء ) یدر اجرا -1 ماده

 یو فرهنگ یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد سالهپنجبرنامه 

و به منظور  1۳۹۵/۲۳/۲۴مصوب  یرانا یاسالم یجمهور

کرامت و  یاعتال یت،و ترب یمتعل یندفرآ یفیک یشافزا

ها براساس معلمان، استقرار نظام پرداخت یمنزلت اجتماع

 یمعلمان، مهندس یعملکرد رقابت ها،یستگیشاتخصص و 

 هاییستگیمند شاتوسعه مستمر و نظام ی،انسان یروین

عملکرد  یفیتو ک یتیو ترب یاحرفه ی،تخصص ی،عموم

تعهد  یو ارتقا یشغل یمندیتو رضا یزهانگ یتمعلمان، تقو

 یمعلمان براساس نقشه جامع علمای حرفه یتهو یتو تقو

آموزش و پرورش، نظام  ادیننیکشور و سند تحول ب

 و اجراء یینقانون تع ینمعلمان مطابق مواد ا یبندرتبه

 .شودمی

مشروح  یدر معان یرقانون، اصطالحات ز این در -2 ماده

 :روندمی مربوط به کار

 یرشود که صرفاً رسالت خطمی اطالق افرادی به :معلمان -1

 یتتربو  یمدانش آموزان را در نظام تعل یتو ترب یمتعل

هنرآموز،  یر،ند؛ مانند آموزگار، دبدارعهدهبر یعموم یرسم

مراقب سالمت،  ی،مشاور واحد آموزش یتی،امور ترب یمرب

 درو معاون  یرمد ی،مدارس استثنائ یتوانبخش یروهاین

 یتیو ترب یآموزش یواحدها

است از دانش، مهارت، نگرش،  ترکیبی :شایستگی -۲

بر سند  یمبتن یفرد گیهاییژو و ینوآور یت،خالق ینش،ب

امکان  ینآموزش و پرورش که به فرد معلم ا یادینتحول بن

 یزآم یتمربوط به شغل را به طور موفق یفدهد تا وظامی را

 .انجام دهد

ناظر بر  هاییستگیاز شاای مجموعه :یمعلم صالحیت -۳

 ی،ا)اخالق و تعهد حرفه یاو حرفه یفرد یتهو یهاجنبه

 ید( که معلم بایتیترب یهاانش و مهارتد ی،دانش تخصص

مرتبط با  یضرور یهایتوانمند یو ارتقا یتدر جهت تقو

بهبود مستمر آن تالش  یکسب و برا یتوترب یمتعل یندفرآ

ای و حرفه یتخصص ی،عموم هاییستگیشا یندو برآ یدنما

 .است

 هاییژگیاز صفات و و ایمجموعه :یعموم شایستگی -۳-1

ها، اعتقادات و رفتار مل باورها، نگرشفرد، شا یتیشخص

و  یجامعه اسالم یو اخالق یفرهنگ ی،بر نظام ارزش یمبتن

انجام  یرا برا ینهنظام آموزش و پرورش کشور است که زم

 یفرد را به ارزشها یبندیکند و پامی کار متعهدانه آماده

. سازدمی و مقررات آشکار ینقوان ی،و انقالب اسالم یاسالم

مورد  یندر طول خدمت مشمول هایستگیه از شادست ینا

 .یردگمی قرار ییدو تأ یبررس

 یهایاز توانمند ایمجموعه :یتخصص شایستگی -۳-۲

)موضوع  یدانش تخصص یندو برآ یندمرتبط با تسلط بر فرآ

مرتبط با  یدانش یهاحوزه یرو سا یتی(، دانش تربیستدر

 یعلم یهایورو نوآ یتدستاوردها، خالق یادگیری، -یاددهی

و  یتفکر علم ییو توانا یلیمدرک تحص ینمرتبط، آخر

https://shenasname.ir/isaar/4542-1704106
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 یفانجام مؤثر وظا یکه فرد برا یطهدر آن ح هشانجام پژو

 .از آنها برخوردار باشد یدخود با یشغل

 هاییاز توانمند ایمجموعه :یاحرفه شایستگی -۳-۳

 یدانش، نگرش و مهارتها یقیتلف یریمرتبط با به کارگ

 یتمعلمان در موقع یو عملکرد رقابت یتیو ترب یتخصص

در  یارمع یبر نظام آموزش یمبتن یتیو ترب یآموزش

 .یرانا یاسالم یجمهور

( 1است که افراد مذکور در بند ) توانمندیهایی :تجربه -۴

 یتو ترب یمتعل یطهخدمت در ح یهاسالماده در طول  ینا

 .کسب نموده اند یمرتبط با معلم یریتیو مد

معلمان  یژهمستقل و و نظامی :معلمان بندیرتبه نظام -۵

از اصول، ای وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه

که به منظور کسب اهداف مندرج در  یندهاییقواعد و فرآ

در  یاسالم یهابر ارزش یقانون مبتن ین( ا1ماده )

 .شودیو اجراء م یقانون طراح ینچهارچوب ا

 یات،ها، تجربمهارت ها،یینااز دانش، توا سطحی :رتبه -۶

معلمان است که  یو شغل یفرد یو عملکردها هایستگیشا

 .شودیم یینتع یابیارزش ینداز فرآ یناش یجنتا یبر مبنا

 ینید یتهایماده در مورد اقل ین( ا۳ـ1بند ) ارزیابی -تبصره

« ح»مندرج در بند  یاربر اساس مع ی،مصرح در قانون اساس

مصوب  یخدمات کشور یریتمد قانون (۴۳ماده )

 .بود خواهد 1۳8۶/8/8

 یتخصص ی،عموم هاییستگیراساس شاب معلمان -3 ماده

 :یبپنجگانه به ترتهای و تجربه خود در رتبهای و حرفه

معلم و  یارمعلم، دانش یارمعلم، استاد یمعلم، مرب یارآموزش

 .یرندگمی استاد معلم قرار

از  یکیمعلمان، در  هیکل یبرا یبندرتبه فرآیند -4 ماده

آن  ینامه اجرائیینقانون و مطابق آ ین( ا۳ماده ) یهارتبه

 یازاتامت یحداکثر تا سه ماه پس از ابالغ قانون، بر مبنا

انجام  یت،اولو یبترت یتبا رعا یلذ یارهایاز مع یناش

 .شودیم

 یعموم یستگیشا -1

 یتخصص یستگیشا -۲

 ایحرفه یستگیشا -۳

 تجربه -۴

راجع به استفاده کارکنان  یقانون الیحه موضوع افراد -تبصره

 یخدمت معلم برای که آموزش و پرورش وزارت یکادر ادار

مشاغل معلمان کشور  یبنداند از طرح طبقهاستخدام شده

 یشورا 1۳۵8/۹/1۷آنان مصوب  یو احتساب سوابق تجرب

 یزن ی،با اصالحات بعد یرانا یاسالم یانقالب جمهور

 .شوندیقانون م ینا ولمشم

باالتر مستلزم حداقل پنج سال  هایرتبه کسب -5 ماده

 یینالزم تع یطشرا یرها و کسب سااز رتبه یکخدمت در هر 

 .قانون خواهد بود ینا ییاجرا نامهآیینشده در 

معلمان شاغل در  برای رتبه هر در خدمت دوره -1 تبصره

و  یرزمناطق محروم، م ی،مدارس استثنائ ی،دوره ابتدائ

مناطق  ینهر سال خدمت تمام وقت در ا یبه ازا یریعشا

 .یابدمی سه ماه کاهش

نخبگان  برای رتبه هر در خدمت دوره -۲ تبصره

کشور در امور نخبگان مصوب  راهبردی سند موضوع

انقالب  یعال یشورا ینمع یشورا 1۳۹1/۷/11

 .باشدمی حداقل سه سال یکبار یبرا صرفاً یفرهنگ

کسب  یبرا معلمی خدمت سابقه داقلح -۳ تبصره

( ۲1( و )۲۵) یبمعلم و استاد معلم به ترت یاردانشهای رتبه

 ین( ا۲( و )1) یهاسال است و ارفاقات مذکور در تبصره

 .شودیمدت کسر م ینماده، از ا

العاده قانون، فوق ینموضوع ا یهارتبه برای -6 ماده

. شودیم نییمعلمان تع ینیدر احکام کارگز یبندرتبه

معلم  یارمعلمان با رتبه آموزش یالعاده مذکور برافوق

معلم حداقل پنجاه  مربی ،(٪ ۴۵حداقل چهل و پنج درصد )

معلم حداقل شصت و پنج  یار(، استاد%۵۵و پنج درصد )
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معلم حداقل هفتاد و پنج درصد  یار(، دانش%۶۵درصد )

( مجموع ٪۹۰( و استاد معلم حداقل نود درصد )۷۵%)

 .باشدمی العاده شغلحق شغل و حق شاغل و فوق یازاتتام

 یمعلمان جزء عوامل مبنا بندی رتبه العادهفوق -1 تبصره

 یافتیمحاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل در

 .یستن یبودجه سنوات ینمقرر در قوان

 یو درصدها امتیازات همه است مکلف دولت -۲ تبصره

را برابر  یخدمات کشور یریتموضوع فصل دهم قانون مد

قانون اختصاص دهد  ینکارکنان دولت، به مشموالن ا یرسا

 یازاتماده عالوه بر امت ینموضوع ا یالعاده رتبه بندو فوق

 یزن یو مشمول کسور بازنشستگ یباشدمزبور م یو درصدها

 .گرددمی

 یخقانون، از تار ینموضوع ا بندی رتبه العادهفوق -۳ تبصره

 ینمعلمان بازنشسته قبل از ا. گرددمی مالاع 1۴۰۰/۶/۳1

 .شوندنمی قانون ینمشمول ا یخ،تار

 یأتهایه ی،نظام رتبه بند یحصح اجرای منظور به -7 ماده

با  یهو ناحای منطقه ی،شهرستان ی،استان ی،مرکز یزهمم

 :شودمی یلتشک یرز یبترک

 :یمرکز یزهمم یأته یاعضا -الف

 (یأته یسآموزش و پرورش )رئ یروز -1

 (یسو توسعه منابع )نائب رئ ریزیبرنامهمعاون  -۲

 یو امور ادار یمنابع انسان ریزیبرنامهمرکز  یسرئ -۳

 (یر)دب

 آموزش و پرورش یعال یشورا یرکلدب -۴

دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب  -۵

 یأته یسرئ

 یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیارز یرکلمد -۶

آموزش  یربه انتخاب وز یندو نفر صاحب نظر موثق و ام -۷

 و پرورش

 یاندانشگاه فرهنگ یسرئ -8

 مرکز حراست یسرئ -۹

 :یاستان یزهمم یأته یاعضا -ب

 (یأته یسآموزش و پرورش استان )رئ یرکلمد -1

و توسعه منابع استان )نائب  ریزیبرنامهمعاون پژوهش،  -۲

 (یسرئ

 (یر)دب یمور ادارو ا یمنابع انسان یرمد -۳

 /ادارات آموزش و پرورش شهرستان یراناز مد یکی -۴

 یرکلبه انتخاب مد یهناح /منطقه

 یرکلبه انتخاب مد یندو نفر صاحب نظر موثق و ام -۵

اداره  یسمعاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئ -۶

 ییاستثنا

 اداره حراست یسرئ -۷

 یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیارز یرمد -8

 استان یاندانشگاه فرهنگ یسپرد یرمد -۹

 :یهناح /منطقه /شهرستان یزهمم یأته یاعضا -پ

 یهناح /منطقه /اداره آموزش و پرورش شهرستان یسرئ -1

 (یأته یس)رئ

 (یس)نائب رئ یبانیو پشت یریتمعاون توسعه مد -۲

 (یر)دب یالتو تشک یکارشناس امور ادار -۳

و  یهناح /منطقه /پرورش شهرستان معاونان آموزش و -۴

 استان ییاداره استثنا یندهنما

 یسبا انتخاب رئ یآموزش یواحدها یراننفر از مد یک -۵

 یأته

 یأته یسبا انتخاب رئ یندو نفر صاحب نظر موثق و ام -۶

 کارشناس حراست -۷

 یابیکارشناس ارز -8
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 یکیارتقاء به  یالزم را برا یازاتکه امت معلمانی -8 ماده

اند، هر سه سال قانون کسب نموده ینموضوع ا یهااز رتبه

چنانچه در . یرندگیقرار م یابیبار مجدداً مورد ارز یک

حفظ رتبه خود کسب  یالزم را برا یازمجدد امت یابیارز

تر یینپا هایمکتسبه به رتبه یازبندیبا توجه به امت یند،ننما

ج از رسته دو بار تنزل رتبه، موجب خرو. یابندمی تنزل

 .گرددیم یو فرهنگ یآموزش

ماه  یکقانون، حداکثر ظرف  ینا ییاجرا نامهآیین -9 ماده

قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با  ینابالغ ا یخاز تار

و  یسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ادار یهمکار

آموزش،  یسیونکم یکشور و دو نفر از اعضا یاستخدام

به انتخاب  یاسالم یمجلس شورا یو فناور یقاتتحق

 یأته یبشود به تصومی یهون )به عنوان ناظر( تهیسیکم

 .رسدمی یرانوز

 یفوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علن قانون

و چهار صد  یکهزارمورخ پانزدهم اسفند ماه  یکشنبهروز 

 یخشد و در تار یبتصو یاسالم یمجلس شورا

 .یدنگهبان رس یشورا ییدبه تأ ۲۴11/۲۳/۲۶

 یبافقال محمدباقر

 

 معلمان یبندقانون نظام رتبه یینامه اجرایینآ

 (با اصالحات بعدی یرانوز یئته 12/4/1401هـ مورخ 59794ت/59426شماره  نامهتصویب)

 مشاهده مشخصات نام مقرره

  1۲/۴/1۴۰1هـ مورخ ۵۹۷۹۴ت/۵۹۴۲۶شماره  بندی معلماننامه اجرایی قانون نظام رتبهآیین
  1۲/۵/1۴۰1هـ ب مورخ /۴۳۷۵۳شماره  ایرادات رییس مجلس شورای اسالمی

  1۵/۵/1۴۰1مورخ  هـ۶۰1۵1ت/818۴۳شماره  بندی معلماننامه اجرایی قانون نظام رتبهاصالح آیین
 

وزارت  یشنهادبه پ 18/۳/1۴۰1در جلسه  یرانوز هیئت

و بودجه کشور  سازمان برنامه یآموزش و پرورش )با همکار

 یکشور و دو نفر از اعضا یو استخدام یو سازمان ادار

 یمجلس شورا یو فناور یقاتآموزش، تحق یسیونکم

( قانون نظام ۹به عنوان ناظر( و به استناد ماده ) یاسالم

قانون  یینامه اجرایین، آ-1۴۰۰مصوب - علمانم یبندرتبه

 :کرد یبتصو یرشده را به شرح ز یاد

 بندی معلماناجرایی قانون نظام رتبهنامه آیین

 یبندمعلمان مطابق قانون نظام رتبه یبندرتبه -1 ماده

 یمتعل یندفرا یفیک یشبه منظور افزا نامهآیین ینمعلمان و ا

معلمان، استقرار  یکرامت و منزلت اجتماع یاعتال یت،و ترب

ها، عملکرد ییستگها بر اساس تخصص و شانظام پرداخت

و  تمرتوسعه مس ی،انسان یروین یلمان، مهندسمع یرقابت

و  یاحرفه ی،تخصص ی،عموم یهایستگیمند شانظام

و  یزهانگ یتعملکرد معلمان، تقو یفیتو ک یتیترب

 یاحرفه یتهو یتتعهد و تقو یو ارتقا یشغل یمندیترضا

کشور و سند تحول  یمعلمان بر اساس نقشه جامع علم

 .شودیآموزش و پرورش اجرا م یادینبن

مشروح  یدر معان یراصطالحات ز نامهآیین یندر ا -2 ماده

 یفاصطالحات، تابع تعار یرروند و سامی مربوط به کار

 :مندرج در قانون است

 -1۴۰۰مصوب - معلمان بندیرتبهقانون نظام  :قانون -1

 .وزارت آموزش و پرورش :وزارت -۲

https://shenasname.ir/news/42492-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-2
https://shenasname.ir/amoozesh/43554-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-2
https://shenasname.ir/amoozesh/43597-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 .معلمان بندیرتبهنظام  :بندیرتبه -۳

و  یشنهادکه به پ یافراد صاحب نظر :ایحرفه بانیاارز -۴

بازنشسته  یاشاغل  یعلم یئته یاعضا ینوزارت از ب یمعرف

معلمان شاغل و  یاوابسته به وزارت و  یاکشور های دانشگاه

ارشد و  یبازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناس

بر اساس  یدولت یریتمرکز آموزش مد یباالتر که از سو

 نامهگواهیآموزش داده شده و ای حرفه یابیزار الگوی

 .یندنمامی یافتدر یابیارز

عبارتند از معلمان موضوع  نامهیینآ ینمشموالن ا -3 ماده

قانون ( ۴، اشخاص موضوع تبصره ماده )(۲ماده )( 1جزء )

 .نمشاغل معلما یبندمعادل آنها در طرح طبقه ینو عناو

راجع به استفاده  ینقانو یحهافراد موضوع ال -1 تبصره

 یوزارت آموزش و پرورش که برا یکارکنان کادر ادار

مشاغل  یبنداند از طرح طبقهاستخدام شده یخدمت معلم

مصوب _آنان  یمعلمان کشور و احتساب سوابق تجرب

و اصالحات  یرانا یاسالم یانقالب جمهور یشورا -1۳۵8

 .باشندیم نامهیینآ ینآن، مشمول ا یبعد

های شاغل در پست یادار یروهایآن دسته از ن -۲ تبصره

مربوط در  یطو باالتر که بر اساس ضوابط و شرا یکارشناس

مشاغل معلمان  یموضوع طرح طبقه بند یناز عناو یکی

سمت و شروع به خدمت  ییراز زمان تغ یابند،اشتغال 

در صورت . شوندیم یبندمشمول نظام رتبه یمعلم

 یطحسب شرا یادار یهاتدر سم اربازگشت مجدد به ک

 .برخوردار نخواهند بود بندیرتبه العادهفوقاز  یربطذ

و  یمعل یراکنون رسالت خطکه هم یاشخاص -۳ تبصره

 یرسم یتو ترتب یمدانش آموزان را در نظام تعل یتترب

به  یانتقال یاکارکنان مأمور  یلبر عهده ندارند، از قب یعموم

بدون  یا یا حفظ پست سازمان)ب ییاجرا یهادستگاه یرسا

 ی)به استثنا یردولتیآن(، کارکنان مأمور به مدارس غ

که معلم بوده و از آموزش و پرورش  ونینیو معا یرانمد

 یهابه دانشگاه ی( و افراد انتقالنمایندیم یافتحقوق در

 .باشندینم نامهیینآ ینمشمول ا یی،رجا یدو شه یانفرهنگ

ی منوط به تکمیل فرآیند بنداجرای رتبه -۴تبصره 

 .استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود

در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن  ینمشمول -4 ماده

شده و بر  یابیسنجش و ارز یرمندرج در جداول ز یازاتامت

پنجگانه  یهااز رتبه یکیکسب شده در  یازاتاساس امت

 .قرار خواهند گرفت

متفاوت که  یفیک یهابا سنجه بییاارز یهابسته -1 تبصره

برخوردار  یشتریب یتمتناسب با هر رتبه از عمق و اهم

ها به صورت مجزا و بر اساس از رتبه یکهر  یبرا شود،یم

( 1جدول شماره ) یعبر اساس توز یازسهم از سقف امت

وزارت با  یآموزش یفیتک یشتوسط مرکز سنجش و پا

( ۲در جدول شماره )کننده مندرج  یابیارز جعمرا یهمکار

 :شودیبه اجرا گذاشته م

از  یکهر  یاثرگذار یزانسهم م -(1شماره ) جدول

از  یکو سنجش در هر  یابی( ارزی)ابزارها یهابسته

 ها به درصدرتبه

 های ارزیابیبسته

میزان 

اثرگذاری 

 )درصد(

 ۳۰ ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی

سنجش عمومی دانش، بینش و 

های تعلیم و تربیت در ابعاد ارتمه

 ایشایستگی عمومی، تخصصی و حرفه

۴۰ 

 ۳۰ ای و تخصصیارزیابی حرفه

 

 

 یابیارز یهااز بسته یکدر هر  کنندهیابیمراجع ارز -(2شماره ) جدول
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از  یکاحراز هر یبرا یازمورد ن یازحداقل امت -۲ تبصره

 شدهینیتع یازاتبر اساس سهم امت ینمشمول یهارتبه

 ینموضوع ا هاییستگیاز شا یکهر ی( برا1جدول شماره )

 .( است۳به شرح جدول شماره ) نامهیینآ

 

 هایستگیاز شا یکها بر اساس هر احراز رتبه یبرا یضرور یازاتحداقل امت -(3شماره ) جدول

 عنوان رتبه

های شایستگی

 عمومی

 امتیاز از کل( 300)

های شایستگی

 تخصصی

 ز از کل(امتیا 260)

های شایستگی

 ایحرفه

 امتیاز از کل( 240)

 تجربه

 امتیاز از کل( 200)

امتیاز 

 احراز رتبه

آموزشیار 

 معلم
1۵۰ 1۴۰ 1۲۰ ۵۰ ۴۷۰ 

 ۵۲۰ ۷۰ 1۳۰ 1۵۰ 18۰ مربی معلم

استادیار 

 معلم
۲۰۰ 1۶۰ 1۶۰ 8۰ ۶۰۰ 

 ۷۵۰ 1۳۰ 1۹۰ ۲۰۰ ۲۳۰ دانشیار معلم

 ۹۰۰ 1۷۰ ۲۳۰ ۲۴۰ ۲۶۰ استاد معلم

 

 یو عملکرد یرفتار یهاو شاخص یقمصاد -۳ تبصره

 یلی،ها ازجمله مدرک تحصاحراز رتبه یبرا یابیجهت ارز

 ینها و همچنپروژه یفات،تأل ها،نامهگواهیسنوات خدمت، 

 اینامهیوهموجب شهرکدام از آنها به یرتأث یبو ضر یزانم

ور کش یو استخدام یسازمان ادار یخواهد بود که با همکار

 .یدوپرورش خواهد رسآموزش یروز ییدو به تأ یهو وزارت ته

-۳مطابق بند ) یعموم هاییستگیشا یابیدر ارز -۴ تبصره

 هاییژگیاز صفات و و یا( قانون، مجموعه۲( ماده )1

ها، اعتقادات و رفتار فرد شامل باورها، نگرش یتیشخص
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و  یجامعه اسالم یو اخالق یفرهنگ ی،بر نظام ارزش یمبتن

انجام کار  یرا برا ینهوپرورش کشور که زمنظام آموزش

 یهافرد را به ارزش یبندیو پا کندیآماده م دانهمتعه

 سازد،یو مقررات آشکار م ینقوان ی،و انقالب اسالم یاسالم

 ینجهت احراز ا یزهمم هاییئته. خواهد بود یبررس یارمع

ه مکلف ب یندر طول خدمت مشمول هایستگیدسته از شا

مراجع مزبور . هستند یقانون یصالحاستعالم از مراجع ذ

پاسخ الزم را ارسال  یمیروز تقو یستمکلفند ظرف مهلت ب

 ی،از طرق قانون یزهممهای یئته ینصورتا یردر غ. یندنما

 .خواهند بود یابیمجاز به ارز

نخست، حداقل  یابیکه پس از ارز یمشموالن -5 ماده

معلم را کسب نکنند،  یاره آموزشاحراز رتب یالزم برا یازامت

سال به آنها  یکمدت  یعدم احراز رتبه، برا یخاز تار

 ینا. پرداخت خواهد شد یمعلم یارالعاده رتبه آموزشفوق

با کسب  سالهیکدر فرصت  توانندیدسته از مشموالن م

 .یرندها قرار گاز رتبه یکیمجدد در  یابیاز الزم و ارزیامت

 یکهر  یبرا یبندالعاده رتبهفوق یشرط برقرار -1 تبصره

از آنها، کسب  یکشرط احراز هر  ینها و همچناز رتبه

همان رتبه  یعموم هاییستگیمربوط به شا یازحداقل امت

 .( خواهد بود۳مندرج در جدول شماره )

 یاستثنا)به یداالستخدامافراد جد یتمام -۲ تبصره

 اص( بهقانون خ یدارا ینمشمول یرخدمت و سا ینمتعهد

 یتوضع یلخواهند شد و تبد یریکارگبه یمانیصورت پ

 یتمعلم و با رعا یرتبه مرب یازاتآنها منوط به کسب امت

آنها صرفاً پس از  یابیمربوط خواهد بود و ارز ینقوان یرسا

 .پذیردیساالنه صورت م یابیارز هدو دور

 یهو سرما یریتتوسعه مد یشورا )حذف شد( -6 ماده

موضوع  یهارتبه یناست با توجه به عناو موظف یانسان

( ۶۵( ماده )1موضوع تبصره ) یهاقانون، رتبه (۴ماده )

 ینمشمول یرا برا یخدمات کشور یریتقانون مد

 .قرار دهد یمورد بازنگر یداالستخدامجد

وزارت  یآموزش یفیتک یشمرکز سنجش و پا -6 ماده

از  کیهر  یبرا یابی،دوره ارز یموظف است پس از اجرا

نقاط  یبا محتوا یستگیکنندگان، کارنامه احراز شاشرکت

 هاییهصادر و همراه با الزامات و توص یشان،ضعف و قوت ا

در قالب سامانه جامع  یتوانمندساز یهاو برنامه یآموزش

 هاییابیشرکت در ارز. ارائه کند یشانمعلم، به ا درش یرمس

امات مندرج الز آمیزیتموفق یمنوط به ط یبعد یهادوره

 .است شدگانیابیارز یاز سو نامهیینآ یندر ا

و  یوزارت مکلف است با نظارت سازمان ادار -7 ماده

معلمان  یبندرتبه یندفرا یمنظور اجراکشور به یاستخدام

منظور به یبندو استقرار سامانه رتبه ینسبت به طراح

مقررات مربوط،  یتمدارک و مستندات با رعا یافتدر

اقدام  نامهیینآ ینابالغ ا یخماه از تار یکظرف  حداکثر

مدارک و  یهمربوط ازجمله ارا یندهایفرا کلیه. یدنما

و اعمال  یابیارز ینمشموالن و همچن یمستندات از سو

به آن  یدگیو اعتراض و رس یزهمم یئته یاز سو یازامت

 .سامانه مزبور خواهد بود یقو از طر یکیصورت الکترونبه

 یربه نحو ز یناسناد و مستندات مشمول رسیبر -8 ماده

 :خواهد شد یازدهیو امت یآورجمع

 :نامهیینآمشموالن  یهارتبه ییدو تأ یبررس -1

معلم توسط  یمعلم و مرب یارآموزش یهادر رتبه -الف

مربوط )محل  یهناح یامنطقه یشهرستان یزهمم هاییئته

 .یردپذیخدمت فرد( انجام م

 یابیو ارز یمعلم پس از بررس اریدر رتبه استاد -ب

 یبررس یبرا یه،ناح/یامنطقه/یشهرستان یزهمم یهایئته

استان  یزهمم یئتبه همراه مستندات به ه یینها ییدو تأ

 .شودیمربوط ارسال م

و  یمعلم و استاد معلم پس از بررس یاردر رتبه دانش -پ

و  یهناح/یامنطقه/یشهرستان یزهمم هاییئته یابیارز

به همراه مستندات  یینها ییدو تا یبررس یبرا ی،ناستا

 .شودمی ارسال یمرکز یزهمم یئتمربوط به ه
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موضوع تبصره  یکارکنان ادار یهارتبه ییدو تا یبررس -۲

 :( قانون۴ماده )

که در ادارات  یکارکنان ادار یهارتبه ییدو تا یبررس -الف

 اشتغال به یهناح یامنطقه یآموزش و پرورش شهرستان

معلم و یمعلم، مرب یارآموزش یهاخدمت دارند در رتبه

استان مربوط انجام  یزهمم یئتمعلم توسـط ه یاراستاد

از  سمعلم و رتبه استاد معلم پ یارو در رتبه دانش یردپذیم

 ییدو تأ یبررس یاستان برا یزهمم یئته یابیو ارز یبررس

 یمرکز یزهمم یئتبه همراه مستندات مربوط به ه یینها

 .گرددمی ارسال

کارکنان ادارات کل آموزش و  یهارتبه ییدو تا یبررس -ب

ها رتبه یهو در کل یو کارکنان حوزه ستاد یپرورش استان

 .یردپذمی انجام یمرکز یزهمم یئتتوسط ه

مشمول  یزهمم یئته یاعضا یهرتبه کل ییدو تأ یبررس -۳

 .شودمی انجام یمرکز یزهمم یئتدر ه ،قانون

از  یشموظف است پ یمرکز یزهمم یئته -تبصره

نسبت به  یزه،مم یئتهایه یمشموالن از سو یبندرتبه

. یداقدام نما یزهمم یئته یاعضا یهکل بندیرتبهو  یبررس

همزمان با  یزهمم یئته یاعضا بندیرتبه العادهفوقاعمال 

 .مشموالن قانون خواهد بود یرسا

 یبه نحو یدها باداده یابیو ارز یلتحل فرایند -9 ماده

 ی،کم یهاآن در قالب داده یجکه نتا یردصورت پذ

در  بندیرتبه یو برا یجادا یابی،و قابل ارز پذیریسهمقا

 .یردقرار گ یزهمم هاییئته یاراخت

 یازمدارک و مستندات مورد ن ارایه در چنانچه -10 ماده

و تجربه افراد مشمول  یمعلم هاییستگیسنجش شا یبرا

 یاراطالعات خالف واقع در اخت یرز شود فردقانون، مح

به  یدگیقرار داده است، مراتب جهت رس یزهمم هاییئته

استان ارجاع  یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو یئته

 .شودیم

 یدگیموضوع در آن مرجع، رس یقطع یفتکل یینزمان تع تا

که  یو در صورت متوقف خواهد شد یبندبه پرونده رتبه

فرد شود، متخلف عالوه بر مجازات  تیمنجر به محکوم

در همان دوره  یبندالعاده رتبهفوق یافتاز در ی،انتظام

 )حذف قسمت اخیر(. محروم خواهد شد یابیارز

رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور  تعیین از بعد -11 ماده

و  ی( قانون به واحد امور ادار۶برابر ماده ) ینیحکم کارگز

 یتیو ترب یبه معلم و واحد آموزشمرتبط ابالغ و  یالتتشک

 .گرددمی اعالم یمتبوع و

 یبرا یمعلمان، حق یبندرتبه یندشرکت در فرا -12 ماده

و صرفًا در صورت کسب حدنصاب  کندینم یجادا یمتقاض

و قرار گرفتن  یقانون یارهایاز مع یناش شدهیینتع یازاتامت

موجب  ،ربطیذ یزهمم یئته ییدها با تأاز رتبه یکدر هر 

 .خواهد شد یبندرتبه یقانون یایمعلم از مزا یبرخوردار

نسبت  شوندگانیابیاز ارز یککه هر  یدر صورت -13 ماده

 یخود، اعتراض شدهیینو رتبه تع یابیو ارز یدگیبه نحوه رس

( روز از ابالغ رتبه، 1۰حداکثر ظرف ) تواندیداشته باشد، م

 یزهمم یئته یرخانهسامانه به دب یقدرخواست خود را از طر

 عتراضدر صورت وارد بودن ا. سطح باالتر ارائه کند

به  کنندهیدگیرس یزهمم یئتتوسط ه یرتبه و ی،متقاض

استحقاق  یخاز تار یحکم و یاجرا یخو تار ییناعتراض تع

 .خواهد بود

 یزهمم یئترتبه مشمول توسط ه یینبا تع -14 ماده

 یبقانون به ترت ۶اده مطابق م یبندالعاده رتبهفوق ربط،یذ

 یارمعلم، استاد یمعلم، مرب یارگانه آموزشپنج یهارتبه یبرا

چهل و پنج  یبمعلم و استاد معلم به ترت یارمعلم، دانش

(، شصت و پنج ۵۵%(، پنجاه و پنج درصد )۴۵%درصد )

( و نود درصد ۷۵%(، هفتاد و پنج درصد )۶۵%درصد )

العاده غل و فوقحق شغل، حق شا یازات( مجموع امت%۹۰)

صورت جداگانه درج به ین،مشمول ینیشغل در حکم کارگز

 .شودیپرداخت م یانهو ماه
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به شرح  یمرکز یزهمم یئته یاراتو اخت یفوظا -15 ماده

 :شودیم یینتع یرز

معلمان و  بندیرتبهنظام  یبر حسن اجرا ینظارت کل -1

 .تحقق اهداف قانون

 یاجرا یبرا یازرد نموهای برنامه یبو تصو ینتدو -۲

 .نامهآیین ینمطلوب قانون و ا

 یاستان یزهممهای یئته یماتنظارت بر عملکرد و تصم -۳

 .یو شهرستان

 یزهمم هاییئته هاییرخانهدب یلنظارت بر تشک -۴

 .مؤثر از آنها یبانیو پشت یو شهرستان یاستان

واحد در نحوه  یهرو یجادبه استعالمات و ا ییپاسخگو -۵

 ینمشمولهای رتبه یینو تع یازاتمحاسبه امت ی،یدگرس

آنها  بینیپیشمناسب و  یابالغ سازوکارها یققانون از طر

 .بندیرتبهدر سامانه 

 یینمعلم و استاد معلم و تع یاررتبه دانش ییدو تأ یبررس -۶

 هاییئته یو اعضا یحوزه ستاد ینمشمول یهارتبه

 .مشمول قانون یزهمم

از عملکرد  یاحتمال یاتضات و شکابه اعترا یدگیرس -۷

بستر مناسب در  یجادا یقاز طر یاستان یزهمم هاییئته

افراد به صورت  یتجهت اعتراض و شکا یبندسامانه رتبه

 .یکیالکترون

قانون، اخذ بازخورد،  یحاصل از اجرا یجنتا یبررس -8

 یندر قوان یاصالح و بازنگر یشنهادپ یهو ارا یشناس یبآس

 .به وزارت ربطیو مقررات ذ

و  یاستان یزهمم هاییئته یماتچنانچه تصم -1 تبصره

 ینددر طول فرا ینرتبه مشمول ییندر تع یشهرستان

آنها،  یماتتصم یرسا ینو پس از آن و همچن یبندرتبه

صادره های و دستورالعمل ییاجرا نامهآیینبرخالف قانون و 

را  یمتقتض یمتواند تصممی یمرکز یزهمم یئتباشد، ه

 یابیلغو رتبه اعطاشده( پس از ارز یااصالح  یید)اعم از تأ

 .یداخذ نما یمجدد پرونده متقاض

در مرکز  یمرکز یزهمم یئته یرخانهدب -۲ تبصره

وزارت مستقر  یو امور ادار یمنابع انسان ریزیبرنامه

 .باشدیم

به شرح  یاستان یزهمم یئته یاراتو اخت یفوظا -16 ماده

 :ودشیم یینتع یرز

بدون توسعه  یاستان یزهمم یئته یرخانهدب یلتشک -1

 .اداره کل یو امور ادار یمنابع انسان یریتدر مد یالتیتشک

 یزهمم هاییئته یماتنظارت بر عملکرد و تصم -۲

آنها  یماتو ابطال و اصالح تصم یهشهرستان/ منطقه/ ناح

 .یضوابط قانون یتدر صورت عدم رعا

 یزهمم هاییئته هایانهیرخدب یلنظارت بر تشک -۳

 .ها یرخانهاز دب یبانیو پشت یهشهرستان/ منطقه/ ناح

محاسبه  یدگی،به استعالمات در نحوه رس ییپاسخگو -۴

قانون در چهارچوب  ینمشمول یهارتبه یینو تع یازاتامت

 .یمرکز یزهمم یئتو مصوبات ه ییاجرا نامهیینقانون و آ

 یابیو ارز یلم و بررسمع یاررتبه استاد ییدو تأ یبررس -۵

 .یمرکز یزهمم یئته یینها ییدمعلم جهت تأ یاررتبه دانش

از عملکرد  یاحتمال یاتبه اعتراضات و شکا یدگیرس -۶

و ارجاع به  یهشهرستان/ منطقه/ ناح یزهمم هاییئته

 .یازدر صورت ن یمرکز یزهمم یئته

مناسب از سامانه  یبانینظارت بر عملکرد و پشت -۷

 .در سطح استان بندیرتبه

و انعکاس موانع و  یادوره یهاگزارش یهو ارا یهته -8

معلمان به  یبندرتبه یندهایفرا یمشکالت مربوط به اجرا

 .یمرکز یزهمم یئته

شهرستان/  یزهمم یئته یاراتو اخت یفوظا -17 ماده

 :شودمی یینتع یربه شرح ز یهمنطقه/ ناح
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 یالتیسعه تشکبدون تو یزهمم یئته یرخانهدب یلتشک -1

 .یالتو تشک یامور ادار یدر کارشناس

و انجام  بندیرتبه یندفرا ینظارت بر حسن اجرا -۲

 .الزمهای یبانیپشت

معلم و  یمعلم و مرب یارآموزشهای رتبه ییدو تأ یبررس -۳

 یئته ییدمعلم جهت تأ یاررتبه استاد یابیو ارز یبررس

 .استان یزهمم

 ینداز فرا یاحتمال یاتابه اعتراضات و شک یدگیرس -۴

 .رتبه یصو تخص یابیارز

مناسب از سامانه  یبانینظارت بر عملکرد و پشت -۵

 .یهدر سطح شهرستان/ منطقه/ ناح بندیرتبه

و انعکاس موانع و  یادوره یهاگزارش یهو ارا یهته -۶

معلمان  یبندرتبه یندهایفرا یمربوط به اجرا هاییینارسا

 .یاستان یزهمم یئتبه ه

( ۷موضوع ماده ) یزهمم هاییئتجلسات ه -18 ماده

 ییسر یبنا یا ییسو با دعوت ر یقانون یبقانون با ترک

. یابندیم یتو رسم یلو با حضور دو سوم اعضاء تشک یئته

 یتاکثر یبا رأ یقانون یندر حدود مواز هایئتمصوبات ه

 یئت،ه ییسر ییدحاضر در جلسه معتبر و با تأ یاعضا یآرا

 .گرددیابالغ م رااججهت 

و  یزهمم هاییئته یالزحمه اعضاحق -19 ماده

 یلدر صورت تشک ی،احرفه یابانمرتبط و ارز یهاکارگروه

بر  یمبتن ی،جلسات آنها در خارج از اوقات موظف ادار

در چهارچوب مقررات بند  یعملکرد و تعداد جلسات رسم

ز و پس ا یخدمات کشور یریت( قانون مد۶8( ماده )۹)

 .باشدیم پرداختاعتبار قابل  ینتأم

 یحصح یبه منظور اجرا توانندیم یزهمم هاییئته -تبصره

 یتخصص یهاکارگروه یلنسبت به تشک یبندنظام رتبه

 یدگیدر رس یعو تسر یلتسه یکردبا رو ییاجرا یا یموضوع

 .یندمعلمان اقدام نما یهارتبه یینو تع

، وزارت هر سه سال، ( قانون8ماده ) یدر اجرا -20 ماده

مجدد است و چنانچه افراد مشمول  یابیموظف به ارز باریک

 یکسب رتبه فعل یالزم برا یازمجدد، حداقل امت یابیدر ارز

 یهامکتسبه به رتبه یازاتبا توجه به امت یند،را کسب ننما

اول موظف  تصورت در نوب ینو در ا یابندیتنزل م تریینپا

وابسته به وزارت  یر مراکز آموزشد یدوره بازآموز یبه ط

رسته تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از . خواهند بود

مشاغل  یبند)مشاغل طرح طبقه یو فرهنگ یآموزش

 .خواهد شد (ینمعلم

وپرورش موظف است پس از دو وزارت آموزش -21 ماده

در مرحله استقرار نسبت به  یبندنظام رتبه یسال از اجرا

و بر اساس  یتو ترب یمنظام تعل یفیتآن بر ک یرثتأ یابیارز

تحقق اهداف قانون،  یزانم یابیو ارز یادینسند تحول بن

را  مانمعل یبندرتبه یمرحله ارتقا ییاجرا نامهییناقدام و آ

 .ارائه کند وزیرانیئت( قانون به ه۹ماده ) یباتترت یتبا رعا

ه وپرورش موظف است، نسبت بوزارت آموزش -22 ماده

قانون بودجه  یدر سقف اعتبارات ابالغ نامهیینآ ینا یاجرا

 شدهبینییشاز منابع پ یشهرگونه تعهد ب یجاداقدام کند و ا

 .ممنوع و فاقد اعتبار است

نامه یینآ ینضوابط مقرر در قانون، ا یتعدم رعا -23 ماده

 یبند( آن، در رتبه۴( ماده )۳نامه موضوع تبصره )یوهو ش

مقامات و  یرو سا یزهمم یئته یاعضا یسومعلمان از 

محسوب شده و مشمول قانون  یتخلف ادار ین،مسئول

و  خواهد بود -1۳۷۲مصوب - یبه تخلفات ادار یدگیرس

العاده فوق یافتاز در ی،متخلف عالوه بر مجازات انتظام

)حذف قسمت . دتا دو دوره محروم خواهد ش یبندرتبه

 اخیر(

وبودجه کشور موظف است سازمان برنامه -24 ماده

 ینا یاجرا یازبودجه مورد ن بینییشهرساله نسبت به پ

بودجه  یحو مقررات مربوط در لوا ینقوان یتبا رعا نامهیینآ

 .ساالنه اقدام کند



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۴۳

 
 جمهورییسمعاون اول ر -مخبر محمد

 

 

هیات عامل  /دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

ی تابع آنها و هاشرکتو موسسات انتفاعی وابسته به دولت و  هابانکی دولتی، هاشرکت

 ی تحت مدیریت دولتهاشرکت

 هیئت وزیران( 8/10/1401مورخ  ـه60548ت/186005شماره  نامهتصویب)

به پیشنهاد شماره  ۳۰/۹/1۴۰1هیئت وزیران در جلسه 

ی کشور سازمان اداری و استخدام 1/8/1۴۰1مورخ  ۵۵۶۰۵

)با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور 

( ۲( بند )هـ( تبصره )۳اقتصادی و دارایی( و به استناد جزء )

کل کشور و تأیید  1۴۰1ماده واحده قانون بودجه سال 

شورای حقوق و دستمزد، دستورالعمل ساماندهی حقوق و 

امل هیات ع /مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

و موسسات انتفاعی وابسته به  هابانکی دولتی، هاشرکت

ی تحت مدیریت هاشرکتی تابع آنها و هاشرکتدولت و 

 :دولت را به شرح زیر تصویب کرد

در این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی  -1ماده 

 :روندمشروح مربوط به کار می

 .کل کشور 1۴۰1قانون بودجه سال  :قانون -1

( قوانین ۴ی موضوع ماده )هاشرکت :شرکت دولتی -۲

مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور و 

یی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها هاکتشر

 .مستلزم ذکر یا تصریح نام است

شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که  :شرکت تابع -۳

( از سهام یا سرمایه آن مجتمعًا %۵۰بیش از پنجاه درصد )

( قانون ۵ی موضوع ماده )هادستگاهیا منفرداً متعلق به 

 .ی تابع آنها باشدهاشرکتمدیریت خدمات کشوری یا 

شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل  :شرکت وابسته -۴

( از %۵۰( یا کمتر از پنجاه درصد )%۵۰که پنجاه درصد )

ی هادستگاهسهام یا سرمایه آن مجتمعًا یا منفرداً متعلق به 

( قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا ۵موضوع ماده )

ی هادستگاهآنها توسط حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره 

( قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین ۵موضوع ماده )

 .شودمی

 حقوقی شخصیت دارای شرکت :شرکت تحت مدیریت -۵

 سرمایه یا سهام از( %۵۰) درصد پنجاه حداکثر که مستقل

 اکثریت یا و بوده دولتی شرکت یک یا دولت به متعلق آن

 غیرمستقیم یا ممستقی صورت به آن مدیره هیئت اعضای

 دولت نظر اساس بر یا( اجرایی یهادستگاه) دولت توسط

 .گرددجرایی( تعیین میا یهادستگاه)

( بند )هـ( ۳( و قسمت اخیر جزء )1بر اساس جزء ) -2ماده 

( قانون، اشخاص مشمول این دستورالعمل به شرح ۲تبصره )

 :باشدزیر می

ات انتفاعی وابسته و مؤسس هابانکی دولتی، هاشرکت -1

ی هاشرکت( قانون، ۳به دولت مندرج در پیوست شماره )

 .تابع و وابسته به آنها

و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات  هاشرکت -۲

عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر 

ی تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک هاشرکت

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
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ی ایران، سازمان گسترش و نوسازی مرکزی جمهوری اسالم

ی تابع، وابسته و تحت مدیریت آن، هاشرکتصنایع ایران و 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 

 .ی تابع، وابسته و تحت مدیریت آنهاشرکت

ی تابع، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و هاشرکت -۳

 .نهادهای عمومی غیردولتی

تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت دفاع و ی هاشرکت -۴

 .پشتیبانی نیروهای مسلح

ی تابع، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی هاشرکت -۵

 .اتمی ایران

ی تابع، وابسته و تحت مدیریتی که در هاشرکت -۶

ی کلی اصل چهل و چهارم اهسیاستقانون اجرای  اجرای

با اصالحات بعدی آن،  -1۳8۶مصوب - ( قانون اساسی۴۴)

بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیردولتی واگذار 

شده است تا مادامی که مدیر عامل و هیئت مدیره آنها بر 

 .گردداساس نظر دولت تعیین می

ی هاشرکتاجرای این دستورالعمل در خصوص  -1تبصره 

، وابسته و تحت مدیریت نیروهای مسلح، تابع تابع

ای است که توسط سازمان اداری و استخدامی نامهشیوه

کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 

( روز از تاریخ ابالغ این 1۵ستاد کل نیروهای مسلح ظرف )

 .شوددستورالعمل تهیه و ابالغ می

ی هاشرکتدر خصوص  اجرای این دستورالعمل -۲تبصره 

تابع، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران تابع 

ای است که توسط سازمان اداری و استخدامی نامهشیوه

( روز 1۵کشور با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران ظرف )

 .شوداز تاریخ ابالغ این دستورالعمل تهیه و ابالغ می

امل اعضای هیئت مدیره این دستورالعمل صرفاً ش -۳تبصره 

ی هاشرکتو مدیران عاملی است که به نمایندگی دولت در 

 .مذکور حضور دارند

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/  -3ماده 

هیئت عامل موظف اشخاص حقوقی موضوع این 

دستورالعمل متناسب با هر یک از سطوح تعیین شده در 

عامل و اعضای هیئت دستورالعمل احراز صالحیت مدیران 

هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی  /مدیره

به عنوان عضو هیئت مدیره/  هاشرکتصاحب سهم دولت در 

شماره  نامهتصویبموضوع  شوندهیئت عامل معرفی می

، مطابق جدول ۲۰/۹/1۴۰1هـ مورخ ۶۰۴۲۲ت/1۷۴11۹

 :شود( تعیین می1شماره )

 (1) جدول شماره
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یی که دارای هر دو رکن هیئت مدیره هاشرکتدر  -تبصره

و مدیرعامل و هیئت عامل هستند، رکن هیئت مدیره مورد 

 .نظر است

موضوع ماده های العادهامتیازات حق شاغل و فوق -4ماده 

و همچنین سایر ( قانون مدیریت خدمات کشوری ۶8)

های مستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات پرداخت

 .شودمحاسبه می مربوط

( ۶8( ماده )1۰العاده ویژه موضوع بند )میزان فوق -5ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران عامل و اعضای 

موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل اشخاص حقوقی موضوع 

( سقف امتیازات %۵۰این دستورالعمل به میزان حداکثر )

مجموع حقوق ثابت )حق شغل و حق شاغل( و 

العاده ایثارگری، العاده شغل، فوقهای مستمر )فوقالعادهفوق

های العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیطفوق

 .شودغیرمتعارف( تعیین می

اضافه  العادهفوقغیرمستمر از جمله های پرداخت -6ماده 

کار، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور 

دستورالعمل بر اساس ضوابط و  اشخاص حقوقی موضوع این

مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی 

هـ ۵۹۷۴۰ت/۲1۵۰۲شماره  نامهتصویبقانون موضوع 

 .شودو اصالحات بعدی آن پرداخت می 1۵/۲/1۴۰1مورخ 

پرداخت هر گونه وجه بابت حق التألیف، حق  -تبصره

پژوهش  هالعادفوقالتدریس، حق التحقیق و حق الترجمه، 

 .باشد)پژوهانه( به مشمولین این دستورالعمل ممنوع می

مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره/ هیئت  -7ماده 

به صورت  هاشرکتهای عامل در تمامی سطوح و رتبه

 :شوندمی مندبهرهیکسان از تسهیالت رفاهی زیر 

ه برنامه خدمات رفاهی )مناسبتی( به شرح جدول شمار -1

(۲) 

 (2شماره ) جدول

 
مندی یکسان از بیمه تکمیلی و عناوین مشابه، بهره -۲

همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه 

 .و سمت سازمانی

مندی از امکانات رفاهی های غیرنقدی و بهرهپرداخت -۳

شرکت همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ 

 .جایگاه و سمت سازمانی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۴۶

مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به  -تبصره

استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار 

تواند دیون آنان را از شرکت، تحصیل نمایند و شرکت نمی

 .تضمین یا تعهد کند

پاداش ساالنه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره/  -8ماده 

بط ( ضوا1۰دولتی موضوع ماده )ی هاشرکتهیئت عامل 

شماره  نامهتصویباجرایی قانون موضوع 

و اصالحات بعدی  1۵/۲/1۴۰1هـ مورخ ۵۹۷۴۰ت/۲1۵۰۲

( قانون، مبتنی 18( بند )و( تبصره )۲آن، بر اساس جزء )

 /زیان کاهش میزان و وری بهره وضعیت ارزیابی  بر

 جمله از مربوط مقررات و قوانین رعایت با شرکت سودآوری

حاق برخی مواد به قانون تنظیم ال ونقان( 8۴) ماده رعایت با

، توسط -1۳۹۳مصوب - (۲بخشی از مقررات مالی دولت )

شود و با تأیید می مجمع عمومی سالیانه شرکت تعیین

برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی های سازمان

 .گرددکشور پرداخت می

گزارش پرداخت اقالم ریالی فوق و مستندات مربوط  -تبصره

ن باید در سامانه حقوق و مزایا بالفاصله پس از پرداخت به آ

 .درج شود

حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره/  -9ماده 

هیئت عامل اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل با 

تصویب مجمع عمومی آنها به مبلغ هر جلسه به شرح جدول 

قف ( و حداکثر تا دو جلسه در ماده و با رعایت س۳شماره )

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 8۴مقرر در ماده )

 :باشد( قابل پرداخت می۲بخشی از مقررات مالی دولت )

 (3) جدول شماره

 ی گروه )ج( و )د(هاشرکت ی گروه )ب(هاشرکت ی گروه )الف(هاشرکت گروه شرکت

 ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ 1۲۰۰۰ امتیاز

ورالعمل با اعمال امتیازات مندرج در این دست -10ماده 

ضریب ریالی حقوق ساالنه مصوب هیئت وزیران )که در سال 

باشد( متناسب با امتیاز هر ریال می ۳.۳۵۳به میزان  1۴۰1

 .شودسطح محاسبه می

االجرا مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابالغ الزم -11ماده 

اجرایی های دستگاهی مشمول و هاشرکتتمامی . است

یر اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل مسئول و سا

موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت 

هیئت عامل موظف و حق جلسه اعضای غیرموظف  /مدیره

( ۷۵خود را در سقف بودجه مصوب قانونی با رعایت ماده )

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

د این دستورالعمل و با رعایت ( و مطابق مفا۲مالی دولت )

حقوق و مزایای مستمر و  لصسقف تعیین شده برای خا

قوانین بودجه ساالنه  درغیرمستمر و سایر تکالیف مربوط 

تخلف از اجرای این دستورالعمل در حکم . پرداخت کنند

 .تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است

ین هر نوع پرداخت خارج از روال مندرج در ا -12ماده 

دستورالعمل ممنوع و حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی 

موظف به انعکاس آن در گزارشات خود بوده و نظارت بر 

( ۷1مفاد ماده )حسن اجرای این دستورالعمل با رعایت 

مصوب - های توسعه کشوراحکام دایمی برنامه قانون

ربط ، برعهده باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی-1۳۹۵

 .باشدمی

 جمهوررییسمعاون اول  -محمد مخبر
 

 (70) مادهمقررات 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۴۷

 

 اجرایی یهادستگاهبخشنامه مشاغل عمومی 

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 21/7/1399مورخ  368668)بخشنامه شماره 

اجرایی مشمول قانون مدیریت  یهادستگاهبهبخشنامه 

 خدمات کشوری

یه انسانی در جلسه مورخ شورای توسعه مدیریت و سرما

بنا به پیشنهاد معاونت سرمایه انسانی  ۲۷/۰۵/1۳۹۹

« 1»سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 

( 11۶بند )ب( ماده )« ۲»و « 1»های و ردیف( ۷۰ماده )

قانون مدیریت خدمات کشوری با بازنگری مشاغل عمومی 

جه به تعریف، نمونه وظایف اجرایی کشور با تو یهادستگاه

ها و شرایط تصدی این مشاغل با عناوین زیر و و مسئولیت

به شرح پیوست )ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و 

 .سرمایه انسانی( موافقت نمود

 :عناوین مشاغل عمومی

کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس توسعه و مدیریت 

ور اداری، کارشناس منابع، کارشناس امور اداری، کاردان ام

امور مالی، کاردان امور مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس 

اسناد و مدارک، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور 

دفتری، مسئول ابالغ و اجرا، بازرس، مترجم، کارشناس 

عمومی، گزینش، کارشناس حقوقی، کارشناس روابط

کارشناس  الملل،عمومی، کارشناس امور بینکاردان روابط

افزار، ریزی، مشاور، کارشناس تحلیل و تولید نرمبرنامه

کارشناس شبکه، کارشناس فناوری اطالعات، کاردان 

فناوری اطالعات، کارشناس فرهنگی و هنری، کارشناس 

آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناس امور پژوهشی، 

کارشناس آمار، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران، 

برداری، کارشناس امور ساختمان و نقشهکارشناس 

تأسیسات، دستیار ستادی، کتابدار، نگهبان، راننده مقامات، 

دار، کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست سرای

نیروی انسانی، کارشناس حراست فناوری اطالعات، 

کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست 

 فیزیکی، کاردان حراست

مورخ  ۹۶۲۲۰1بخشنامه شماره ایت مفاد مراتب با رع

 .گردداین سازمان جهت اجرا ابالغ می ۲۶/1۰/1۳۹۵

 آبادیسید صدرالدین صدری نوش

ها و شرایط تصدی تعریف، نمونه وظایف، مسئولیتدانلود 

 مشاغل عمومی

 

 کشور ییاجرا یهادستگاه یبه مشاغل عموم «یخدمات عموم یمتصد»الحاق شغل 

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 9/5/1400مورخ  24233)بخشنامه شماره 

 تیریمشمول قانون مد ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 یخدمات کشور

در جلسه مورخ  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

 یانسان هیمعاونت سرما شنهادیبنا به پ ۰۴/۰۵/1۴۰۰

« 1»کشور و به استناد تبصره  یو استخدام یسازمان ادار

( 11۶بند )ب( ماده ) «۲»و « 1» یهافیو رد( ۷۰ماده )

کردن شغل با اضافه یخدمات کشور تیریقانون مد

 یدر مجموعه مشاغل عموم «یعمومخدمات  یمتصد»

کشور )موضوع بخشنامه شماره  ییاجرا یهادستگاه

نمونه  ف،یبا توجه به تعر( ۲1/۰۷/1۳۹۹مورخ  ۳۶8۶۶8

شغل به شرح  نیا یتصد طیو شرا هاتیو مسئول فیوظا

 هیو سرما تیریتوسعه مد ی)ممهور به مهر شورا ستویپ

 .کرد تموافق ربطیمشموالن ذ یتصد ی( برایانسان

 یانصار دیجمش
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 ی اجرایی کشورهادستگاهمشاغل اختصاصی 

( ۷۰به استناد ماده ) یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد یشورا

( قانون 11۶ماده )« ب»بند « ۲»و « 1» هاییفو رد

 یتبا عنا ایطی مصوبات جداگانه یمات کشورخد یریتمد

احراز  یطو شرا هایتو مسئول یفنمونه وظا یف،به تعر

ی اجرایی زیر را تعیین هادستگاه، مشاغل اختصاصی یوستپ

 .کرده است

ی زیر هادستگاهشود های بعدی تالش میروزرسانیدر به

 .تکمیل شود

دستگاه 

اجرایی 

 اصلی

 مشاهده ییی اجراهادستگاه

نهاد 

ریاست 

 جمهوری

 ستاد نهاد
 

سازمان حفاظت محیط 

  زیست
بنیاد شهید و امور 

  ایثارگران
سازمان خبرگزاری 

  جمهوری اسالمی ایران
سازمان ملی استاندارد 

  ایران
معاونت علمی و 

  جمهورفناوری رییس
سازمان 

اداری و 

استخدامی 

 کشور

 ستاد سازمان
 

وری مان ملی بهرهساز

  ایران

سازمان 

برنامه و 

 ستاد سازمان
 

 مرکز آمار ایران
 

بودجه 

 کشور

سازمان نقشه برداری 

  کشور

وزارت 

آموزش و 

 پرورش

 ستاد وزارت
 

بندی طرح طبقه

  مشاغل معلمان

وزارت 

ارتباطات و 

فنآوری 

 اطالعات

 ستاد وزارت
 

سازمان تنظیم مقررات 

  ات رادیوییو ارتباط
سازمان فناوری 

  اطالعات ایران
شرکت ارتباطات 

  زیرساخت
شرکت پست جمهوری 

  اسالمی ایران

وزارت 

امور 

اقتصادی و 

 دارایی

 ستاد وزارت
 

ی دولتی )ملی، هابانک

سپه، کشاورزی، صنعت 

  معدن، توسعه تعاون(

آوری و سازمان جمع

  فروش اموال تملیکی

 سازین خصوصیسازما
 

گذاری سازمان سرمایه

ی اقتصادی و هاکمکو 

  فنی ایران

سازمان هدفمندسازی 

  هایارانه

 شرکت بیمه ایران
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https://shenasname.ir/job/38204-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/job/42929-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c
https://shenasname.ir/job/7202-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/7124-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/job/38106-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/38015-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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وزارت 

تعاون، کار 

و رفاه 

 اجتماعی

 ستاد وزارت
 

سازمان بهزیستی 

  کشور

وزارت 

جهاد 

 کشاورزی

 ستاد وزارت
 

شرکت بازرگانی دولتی 

  ایران
شرکت هواپیمایی 

  خدمات ویژه
وزارت 

 دادگستری
 ستاد وزارت

 

وزارت راه 

و 

 شهرسازی

 ستاد وزارت
 

سازمان بنادر و 

  دریانوردی
سازمان راهداری و 

  ایحمل و نقل جاده
سازمان ملی زمین و 

  مسکن
شرکت راه آهن 

  جمهوری اسالمی ایران
سازمان هواپیمایی 

  کشوری
های فرودگاه شرکت

  کشور
شرکت مادرتخصصی 

  عمران شهرهای جدید
وزارت 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

 ستاد وزارت
 

وزارت 

 کشور

 ستاد وزارت
 

سازمان ثبت احوال 

  کشور

وزارت 

فرهنگ و 

ارشاد 

 اسالمی

 ستاد وزارت
 

سازمان اوقاف و امور 

  خیریه
سازمان تبلیغات 

  اسالمی

 و زیارتسازمان حج 
 

سازمان فرهنگ و 

  ارتباطات اسالمی
وزارت 

میراث 

فرهنگی، 

صنایع 

دستی و 

 گردشگری

 ستاد وزارت
 

وزارت 

 نیرو
 ستاد وزارت

 

وزارت 

ورزش و 

 جونان

 ستاد وزارت
 

قوه 

 قضائیه

سازمان اسناد و امالک 

  کشور
ها و سازمان زندان

اقدامات تأمینی و 

  تربیتی
 

 

https://shenasname.ir/job/7129-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1
https://shenasname.ir/job/7125-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/job/7121-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/31207-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
https://shenasname.ir/job/38109-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87
https://shenasname.ir/job/42985-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/job/7161-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://shenasname.ir/job/38224-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1
https://shenasname.ir/job/7193-4762
https://shenasname.ir/job/7205-418805
https://shenasname.ir/job/6549-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86
https://shenasname.ir/job/7127-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
https://shenasname.ir/job/7127-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
https://shenasname.ir/job/31111-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af
https://shenasname.ir/job/43049-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86
https://shenasname.ir/job/7134-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1
https://shenasname.ir/job/7118-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84
https://shenasname.ir/job/6544-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af
https://shenasname.ir/job/7194-5847
https://shenasname.ir/job/7130-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7122-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7123-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa
https://shenasname.ir/job/7141-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
https://shenasname.ir/job/6550-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88
https://shenasname.ir/job/7200-6371
https://shenasname.ir/job/6546-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9
https://shenasname.ir/job/30922-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7
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خدمت  یناخذ شده توسط کارمندان در ح یلیمدارک تحص یتساب آثار استخدامضوابط اح

 دوم کارمندان یلیاعمال مدرک تحص یتممنوع :موضوع

 کشور( ریزیبرنامهو  یریتسازمان مد 24/13/1393مورخ  170061)بخشنامه شماره 

مشمول قانون  ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

در جلسه مورخ  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد ایشور

و  یریتمعاونت توسعه مد یشنهادبنا به پ 8/1۰/1۳۹۳

جمهور و در پاسخ به استعالم ییسر یانسان یهسرما

مدارک  یرشدر خصوص امکان پذ ییاجرا یهادستگاه

 یریتقانون مد ۶1ماده  یتکه کارمندان با رعا یلیتحص

استفاده از آثار  یاخذ و برا تخدم یندر ح یخدمات کشور

به استناد  نمایند،یگاه متبوع ارائه مدستبهآن  یاستخدام

 یر( قانون مذکور به شرح ز11۶)ب( ماده ) یفرد (۵بند )

 :نمود یماتخاذ تصم

 یتصد یطشرا یبشورا در تصو ینا یاراتبا توجه به اخت -1

تجربه، مهارت و  یالت،مشاغل از لحاظ معلومات، تحص

هر شغل و الزام  یبرا یازمورد ن یآموزش یهاهدور

در انتصاب  یطشرا ینا یتبه رعا ییاجرا یهادستگاه

 یریتقانون مد ۷۰کارمندان به مشاغل )موضوع ماده 

مدارک  یآن(، آثار استخدام یک هو تبصر یخدمات کشور

شده در ارائه یلیمأخوذه نسبت به مدارک تحص یلیتحص

 یک یتنها برا یمانی،و پ یرسمبدو استخدام کارمندان 

به  یپلمد یپلم،به د یردیپلمباالتر )ز یلیمقطع تحص

به  یکارشناس ی،به کارشناس یپلمدفوق یپلم،دفوق

 یت(، با رعاتراارشد به دک یارشد و کارشناس یکارشناس

 :باشدمیقابل احتساب  یلذ یطشرا

احراز شغل  یطباالتر در شرا یلیرشته و مقطع تحص -الف

 .شده باشد بینییشکارمند پ ید تصدمور

با توجه به رشته و  یلکارمند قبل از شروع به تحص -ب

احراز شغل، و  یطشده در شرا بینییشپ یلیمقطع تحص

دستگاه  یموافقت کتب یلیدستگاه به سطح باالتر تحص یازن

 .خود جلب نموده باشد یلرا با ادامه تحص

و  یفکه حسب وظا ییاجرا یهادستگاهآن دسته از  -1-1

به  یازاز مشاغل خود ن یبرخ یتو ماه یقانون هاییتمأمور

مقطع را  یکاز  یشدر ب یلیمدارک تحص یلقب ینا یرشپذ

طرح  یبرا یهیتوج یلرا همراه با دال یشنهادیدارند، شغل پ

ارسال  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد یبه شورا یو بررس

 .شود یمشورا اتخاذ تصم ینتا در ا یندنما

 یمجاز هستند در مورد کارمندان ییاجرا یهادستگاه -1-۲

مشغول  یلمصوبه به تحص ینابالغ ا یخکه قبل از تار

ها در آن یلیرشته تحص بینییشاند، در صورت پشده

 یلیبه سطح تحص یازو ن یاحراز شغل مورد تصد یطشرا

 یبا نظر شورا یلیمقطع تحص یک یتباالتر، فارغ از محدود

( یانسان یهسرما یتهدستگاه )کم یریتمد هتوسع یهبررا

 .ینداقدام نما

خدمات  یریت( قانون مد۴۵( ماده )۲با توجه به تبصره ) -۲

شغل کارمندان  یینو تع یصکه به موجب آن، تشخ یکشور

است، لذا در  ییدستگاه اجرا یاراتاز اخت یمانی،و پ یرسم

 یندر حمأخوذه  یلیمقطع مدرک تحص یاکه رشته  یصورت

کارمند  یاحراز شغل مورد تصد یطخدمت، در شرا

 یشغل و ییردر تغ ییباشد، دستگاه اجرا هنشد بینییشپ

که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار  یبه نحو

 .بر عهده ندارد یفیشود، تکل

 .باشندیو مقررات خاص خود م ینتابع قوان یثارگرانا -۳

آزاد یعسکر محمود
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، یلی، تکم(MBA ،DBA) آزاد یآموزش عالهای ان دورهیپا» یهانامهگواهی یش استخدامارز

کشور و  یها، مؤسسات آموزش عالدانشگاه یصادره از سو« نوع دوم نامهگواهی»و « ...و یتخصص

 یپژوهشی هاشرکت

 (جمهورسانی رییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه ان 16/09/1392مورخ  15879/92/200 شماره )بخشنامه

 کشور ییاجرای هادستگاهه یبخشنامه به کل

کشور در  ییاجرا یهادستگاهبا توجه به ابهامات و سؤاالت 

ن یکه تحت عناو ییها نامهگواهی یخصوص ارزش استخدام

 ،(MBA ،DBA) آزاد یآموزش عال یهاان دورهیپا»
 یه از سوک« نوع دوم نامهگواهی»و « ...و ی، تخصصیلیتکم

کشور و  یمؤسسات آموزش عالها، از دانشگاه یبرخ

 :داردمی گردد، اعالممی صادر یپژوهشی هاشرکت

 یلیاز مقاطع تحص یکیکه در  یلیمدارک تحص یتمام -1

و وزارت  یقات و فنآوریوزارت علوم، تحق یاز سو یرسم

و بدون  یبا ارزش علم یبهداشت درمان، و آموزش پزشک

 یکیل در یادامه تحص یصادر شود، و برا« ادلمع»ذکر کلمه 

ن مدارک یرد، ایباالتر مالک عمل قرار گ یلیاز مقاطع تحص

توانند می ییاجرای هادستگاهبوده و  یارزش استخدام یدارا

ن و مقررات مربوطه در یه قوانیت کلیدر چارچوب رعا

 .کارمندان خود مالک عمل قرار دهند یت استخدامیوضع

ن ی( ا1ط بند )یکه فاقد شرا ییها نامهگواهیو مدارک  -۲

 آزاد یآموزش عاله )االشاربخشنامه بوده و با الفاظ فوق

MBA ،DBAسازیمعادلهای ، دورهی، تخصصیلی، تکم 

معادل  یا شوند، از ارزش استخدامیصادر شده و ( ...شده و

کشور  یخاص در نظام آموزش عال یلیبا مقطع تحص

 .ستیبرخوردار ن

نوع  نامهگواهی»که با عنوان  یآموزشهای نامهگواهی -۳

 یگردد، وجاهت قانونمی ن گونه مراکز صادریتوسط ا« دوم

 .است ینداشته و فاقد ارزش استخدام

ن معاونت یاست بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه، ا یهیبد

 ین ارزش استخدامییدر قبال تع یتیگونه مسؤولچیه

 .د داشتموصوف نخواه یهادوره

د از انعقاد قرارداد، یبایم ییاجرا یهادستگاهد، ینمایاضافه م

کارمندان به منظور شرکت در  ینامه برایصدور معرف

ها، در دانشگاه یاالشاره مجرفوق یآموزش یهادوره

دًا یاک. ..اد شده ویی هاشرکتکشور  یمؤسسات آموزش عال

 .ندینما یخوددار

ن یز در ایچه کارمندان شخصاً ننسازد، چنامی خاطرنشان

ند، بر اساس ضوابط و مقررات یشرکت نماها دوره

 یابیقابل ارزشها، ن دورهیو مدارک مربوط به اها نامهگواهی

 .نخواهد بود

 ن معاونتیجانش -آزاد یمحمود عسکر

 

 (71) مادهمقررات 
 

 توسعه معاونت سطتو سرپرستی و مدیریت عناوین بای هاپست همترازی تایید ضرورت

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 10/2/1391 مورخ 3268/91/200 بخشنامه)

 جمهوررییس نظر تحت مستقل یهاسازمان و هاخانهوزارت



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۵۲

 شماره بخشنامه دوم فصل( ۵) ماده تبصره اجرای در

 دستورالعمل موضوع) ۲1/۲/1۳88 مورخ 1۴۵۹۳/۲۰۰

 در کشوری خدمات مدیریت قانون دهم فصل اجرایی

 عناوین با یهاپست همترازی تأیید ضرورت خصوص

 توسعه معاونت توسط ایحرفه مدیران سرپرستی و مدیریت

 ابالغ زیر موارد( جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 :گرددمی

 نظر زیر سرپرستی و مدیریتی عناوین کلیه همترازی -1

 ادارات و دفاتر مراکز، امور، بقال در دستگاه رییس مستقیم

 نظر تحت مستقل یهاسازمان و هاخانهوزارت تابعه کل

 و مدیریت توسعه معاونت تشخیص به جمهور،رییس

 .بود خواهد جمهوررییس انسانی سرمایه

 موضوع عناوین فهرست مشمول، اجرایی یهادستگاه -۲

 توجه با و زیهمترا پیشنهاد با همراه را بخشنامه این 1 بند

 و اهمیت فعالیت، حجم و میزان مأموریت، گستره و نوع به

 توسعه معاونت به هدف جامعه و مربوطه شغل حساسیت

 .نمایندمی ارسال جمهور،رییس انسانی سرمایه و مدیریت

 موضوع مقامات از یکی با همترازی تشخیص موارد در -۳

 1 رهتبص همانند کشوری، خدمات مدیریت قانون ۷1 ماده

 .شد خواهد عمل مذکور ماده

 دهکردی فروزنده الهلطف
 

 امور رؤسای معاونین و جمهوررییس معاون معاونین مشاورین همطرازی

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 13/12/1390 مورخ 32288/90/200 بخشنامه)

 شماره بخشنامه دوم فصل( ۵) ماده تبصره اجرای در

 دستورالعمل موضوع) ۲1/۲/1۳88 مورخ 1۴۵۹۳/۲۰۰

 موارد که( کشوری خدمات مدیریت قانون دهم فصل اجرایی

 ماده موضوع جدول در مدیریت عناوین با هاپست همترازی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت عهده به را فوق

 :گرددمی ابالغ ذیل موارد است نموده محول جمهوررییس

 جمهوررییس معاون معاونین مشاوران یاهپست از نیمی -1

 «امور» سازمانی واحد آنان تشکیالتی زیرمجموعه در که

 شناخته «وزیر معاون» همتراز امور آن رؤسای و دارد وجود

 کل مدیر همتراز مربوط معاون پیشنهاد حسب اند،شده

 .شوندمی محسوب

 در مندرج سازمانی واحدهای در «امور رؤسای معاونین» -۲

 .شوندمی محسوب «کل مدیر» همتراز ،(1) دبن

 دهکردی فروزنده الهلطف

 

 معاونین استانداران با مقامات همترازی

 هیئت وزیران( 1389/04/30مورخ  44727/94099شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

( ۷1) ( ماده1به استناد تبصره ) ۹/۳/1۳8۹جلسه مورخ 

 رعایت با و -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

 شماره نامهتصویب( 1) بند( ط) جزء

 :موافقت نمودند 1/1۰/1۳8۶مورخ  -هـ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵

ماده « هـ»استانداران، همتراز مقامات موضوع بند  معاونین

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1)

 .شوندمی محسوب



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۵۳

 
به تأیید مقام محترم  ۲۶/۴/1۳8۹نامه در تاریخ یمتصم این

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا

 

 المللدر امور بین جمهوررییسهای ها و معاونتقائم مقام وزارتخانه مطرازیه

 هیئت وزیران( 1389/04/30مورخ  43921/94583شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  ۳۰/۴/1۳8۹ر جلسه مورخ وزیران د هیئت

وزارت مسکن و  8/۳/1۳8۹مورخ  ۰۲/1۰۰/1۳۵۰1شماره 

( قانون مدیریت ۷1( ماده )1شهرسازی و به استناد تبصره )

 :موافقت نمود -1۳8۶مصوب -خدمات کشوری 

در امور  جمهوررییسهای ها و معاونتمقام وزارتخانه قائم

( قانون ۷1موضوع بند )هـ( ماده )الملل همطراز مقامات بین

محسوب  -1۳8۶مصوب -مدیریت خدمات کشوری 

 شوند.می

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا
 

 

 نفر( 4همترازی معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور )

 هیئت وزیران( 1389/09/13ک مورخ 45664ت/203243شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک وزیران 

( ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) ۲/8/1۳8۹درجلسه مورخ 

و با رعایت  -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ مورخ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویببند )ط( 

 :تصویب نمودند 1/1۰/1۳8۶

 ۴ج از کشور )معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خار

( قانون ۷1ماده ) "هـ"نفر( همتراز مقامات موضوع بند 

محسوب  -1۳8۶مصوب -مدیریت خدمات کشوری 

 شوند.می

به تأیید مقام محترم  1۳/۹/1۳8۹در تاریخ  نامهتصویباین 

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسمعاون اول  -محمدرضا رحیمی

 

 جمهوررییسدفتر  یازرسب یسرئ ینو معاون یسرئ یهمتراز

 (یرانوز یئته 1390/02/20ک مورخ 45447ت/35468شماره  نامهتصویب)

به  یکو دولت الکترون یامور اجتماع یسیونعضو کم وزیران

 یخدمات کشور یریت( قانون مد۷1( ماده )1استناد تبصره )

 نامهتصویب( 1جزء )ط( بند ) یتو با رعا -1۳8۶مصوب -

 یبتصو 1/1۰/1۳8۶هـ مورخ ۳88۵۶ت /1۵8۷۹۵شماره 

 :نمودند

همتراز مقامات موضوع  جمهوررییسدفتر  یبازرس رییس

مصوب - یخدمات کشور یریت( قانون مد۷1بند )د( ماده )

همتراز  جمهوررییسدفتر  یبازرس ییسر ینو معاون -1۳8۶

 .شوندیشده محسوب م یادمقامات موضوع بند )هـ( ماده 

مقام محترم  ییدبه تأ 1۴/۲/1۳۹۰ یختار در نامهتصویب این

 است. یدهرس یجمهور یاستر



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۵۴

یمیمحمدرضا رح -جمهوررییساول  معاون

 

 جمهوررییسدستیار ارشد  همترازی

 هیئت وزیران( 1390/12/28ک مورخ 47482ت/258199شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

( ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) ۶/۹/1۳۹۰جلسه مورخ 

و با رعایت  -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1جزء )ط( بند )

 :تصویب نمودند 1/1۰/1۳8۶مورخ 

 "ج"، همتراز مقامات موضوع بند جمهوررییسارشد  دستیار

 1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1ماده )

 شود.محسوب می -

به تأیید مقام  ۲8/1۲/1۳۹۰در تاریخ  نامهتصویب این

 محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسرحیمی معاون اول  محمدرضا

 

 

 و مناطق محروم کشور ییمعاونت توسعه روستا ینمعاون یهمتراز

 (یرانزو یئته 1393/11/05ک مورخ 50643ت/131608شماره  نامهتصویب)

در  یکو دولت الکترون یامور اجتماع یسیونعضو کم وزیران

( قانون ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) ۷/1۰/1۳۹۳جلسه 

جزء  یتو با رعا -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1)ط( بند )

 :کردند یبتصو 1/1۰/1۳8۶مورخ 

و مناطق محروم کشور،  ییمعاونت توسعه روستا معاونین

 یریت( قانون مد۷1ماده ) "هـ"همتراز مقامات موضوع بند 

 .شوندیمحسوب م -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور

مقام محترم  ییدبه تأ ۲/11/1۳۹۳ یخدر تار نامهتصویب این

 است. یدهرس یجمهور یاستر

 یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون

 

 اطق محروم کشوررییس دفتر امور من همترازی

 هیئت وزیران( 1387/10/04هـ مورخ 41324ت/179043شماره  نامهتصویب)

به استناد ماده  1۰/۹/1۳8۷وزیران در جلسه مورخ  هیئت

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1)

 :تصویب نمود

دفتر امور مناطق محروم کشور همتراز مقامات بند  رییس

مصوب -ریت خدمات کشوری ( قانون مدی۷1)د( ماده )

 شود.محسوب می -1۳8۶

 جمهوررییساول  معاون -داودی پرویز

 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۵۵

 

 دبیر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی همترازی

 هیئت وزیران( 1391/06/28ک مورخ 48035ت/126808شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

( ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) 1/۵/1۳۹1جلسه مورخ 

 رعایت با و -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵ شماره نامهتصویب( 1) بند( ط) جزء

 :نمودند تصویب 1/1۰/1۳8۶ مورخ

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، همتراز مقامات  دبیر

 یکشور خدمات مدیریت قانون( ۷1) ماده "د"موضوع بند 

 .شودمی محسوب -1۳8۶مصوب -

به تأیید مقام محترم  ۲۵/۶/1۳۹1در تاریخ  نامهتصویب این

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسرحیمی معاون اول  محمدرضا
 

 

 

 

 

 

 

 خزانه دار کل کشور همترازی

 هیئت وزیران( 1391/12/06هـ مورخ 47449ت/240612شماره  نامهتصویب)

به استناد اصل  ۲/1۲/1۳۹1سه مورخ وزیران در جل هیئت

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 :تصویب نمود

دار کل کشور همتراز مقامات موضوع بند )د( ماده خزانه -1

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1)

 شود.محسوب می

شماره  نامهتصویبجایگزین  نامهتصویباین  -۲

شود و از می 1۴/۶/1۳۹1هـ مورخ ۴۷۴۴۹ت/118۰۶۳

 االجرا است.همان تاریخ الزم

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا

 

 نفر یلیونم یکاز  یشب یتشهرداران کالنشهرها با جمع یهمتراز

 (یرانوز یئته 1396/08/27هـ مورخ 54846ت/106111شماره  نامهتصویب)

سازمان  یشنهادپبه  1۷/8/1۳۹۶در جلسه  یرانوز هیأت

( ۷1( ماده )1کشور و به استناد تبصره ) یو استخدام یادار

 یبتصو -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتقانون مد

 :کرد

نفر،  یلیونم یکاز  یشب یتبا جمع یکالنشهرها شهرداران

 یریت( قانون مد۷1همتراز مقامات موضوع بند )هـ( ماده )

 .دشونیم یینتع -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور

 یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون

 



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۵۶

 یصنعت -یمناطق آزاد تجارهای سازمانعامل  یرانمد یهمتراز

 (یرانوز یئته 1396/08/27هـ مورخ 54820ت/106112شماره  نامهتصویب)

سازمان  یشنهادبه پ 8/1۳۹۶ /1۷در جلسه  یرانوز هیأت

( ۷1ده )( ما1کشور و به استناد تبصره ) یو استخدام یادار

 یو در اجرا -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتقانون مد

توسعه  یهابرنامه یمی( قانون احکام دا۶۵بند )الف( ماده )

 :کرد یبتصو -1۳۹۵مصوب -کشور 

 یصنعت -یمناطق آزاد تجار یهاسازمانعامل  مدیران

 یریت( قانون مد۷1همتراز مقامات موضوع بند )هـ( ماده )

 .شوندیم یینتع یخدمات کشور

یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون  

 

 صنعتی و ویژه اقتصادی -معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری همترازی

 هیئت وزیران( 1389/05/12مورخ  44237/105025شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

( ۷1( ماده )1تبصره )به استناد  ۲۷/۴/1۳8۹جلسه مورخ 

و با رعایت  -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1جزء )ط( بند )

 :موافقت نمودند 1/1۰/1۳8۶مورخ 

صنعتی و ویژه  -مرکز امور مناطق آزاد تجاری معاونان

( قانون ۷1ماده ) "هـ"اقتصادی، همطراز مقامات موضوع بند 

محسوب  -1۳8۶مصوب -خدمات کشوری  مدیریت

 شوند.می

به تأیید مقام محترم  ۹/۵/1۳8۹نامه در تاریخ تصمیم این

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا

 

 دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با مقامات همترازی

 هیئت وزیران( 1387/10/11هـ مورخ 41324ت/185092شماره  نامهتصویب)

به استناد ماده  ۲۳/۹/1۳8۷وزیران در جلسه مورخ  هیئت

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1)

 :تصویب نمود

ستاد مبارزه با مواد مخدر همتراز موضوع بند )د(  دبیرکل

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1ماده )

 .شودمحسوب می

 جمهوریسریداودی معاون اول  پرویز

 

 رییس سازمان فضایی ایران همترازی

 هیئت وزیران( 1390/08/11ک مورخ 47141ت/160894شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

( ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) ۳/۷/1۳۹۰جلسه مورخ 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۵۷

 
یت و با رعا -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1جزء )ط( بند )

 :تصویب نمودند 1/1۰/1۳8۶مورخ 

 "هـ"سازمان فضایی ایران، همتراز مقامات موضوع بند  رییس

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1ماده )

 شود.محسوب می

به تأیید مقام محترم  ۷/8/1۳۹۰در تاریخ  نامهتصویب این

 ست جمهوری رسیده است.ریا

 جمهوررییسرحیمی معاون اول  محمدرضا

 

 یراناستاندارد ا یسازمان مل یسرئ یهمتراز

 (یرانوز یأته 9/3/1394ک مورخ 51426ت/28796شماره  نامهتصویب)

در  یکو دولت الکترون یامور اجتماع یسیونعضو کم وزیران

قانون ( ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) ۲۴/1۲/1۳۹۳جلسه 

جزء  یتو با رعا -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1)ط( بند )

 :کردند یبتصو 1/1۰/1۳8۶مورخ 

همتراز مقامات موضوع  یران،استاندارد ا یسازمان مل رییس

مصوب - یخدمات کشور یریت( قانون مد۷1ماده )« د»بند 

 .شودیمحسوب م -1۳8۶

مقام محترم  ییدبه تأ ۶/۳/1۳۹۴ یخدر تار نامهبتصوی این

 است. یدهرس یجمهور یاستر

 یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون

 

 یمدیرعامل و رییس هیئت عامل سازمان حسابرس همترازی

 هیئت وزیران( 1392/05/12هـ مورخ 48035ت/105259شماره  نامهتصویب)

نا به پیشنهاد ب ۹/۵/1۳۹۲وزیران در جلسه مورخ  هیئت

( ماده 1وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره )

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1)

 :نمود تصویب

و رییس هیئت عامل سازمان حسابرسی، همتراز  مدیرعامل

 خدمات مدیریت قانون( ۷1) ماده "د"مقامات موضوع بند 

 .شودمی محسوب -1۳8۶مصوب - کشوری

 جمهوررییساول  معاون -رحیمی مدرضامح

 

 رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیئت عامل آن همترازی

 هیئت وزیران( 1392/04/29هـ مورخ 47243ت/97639شماره  نامهتصویب)

بنا به پیشنهاد  ۹/۴/1۳۹۲وزیران در جلسه مورخ  هیئت

و به  هورجمرییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1( ماده )1استناد تبصره )

 :نمود تصویب -1۳8۶مصوب -
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هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همتراز مقامات  رییس

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1موضوع بند )د( ماده )

و سایر اعضای هیئت عامل، همتراز مقامات بند )هـ( ماده 

عضای هیئت عامل که دارای نشان ا. شوندیاد شده تعیین می

 شود.ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه باالتر تعیین می

 جمهوررییساول  معاون -رحیمی محمدرضا
 

 استاندارد یسازمان مل ینمعاون یهمتراز

 (یرانوز یئته 15/8/1397هـ مورخ 52504ت/107821شماره  نامهتصویب)

شماره  نهادیشبه پ 1۳/8/1۳۹۷در جلسه  یرانوز هیئت

 یو استخدام یسازمان ادار ۲8/۳/1۳۹۷مورخ  1۴۲۵۳۴

 یریت( قانون مد۷1( ماده )1کشور و به استناد تبصره )

 :کرد یبتصو -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور

همتراز مقامات بند  یران،استاندارد ا یسازمان مل معاونین

مصوب - یخدمات کشور یریت( قانون مد۷1)هـ( ماده )

 .شوندیم یینتع -1۳8۶

 جمهورییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق
 

 قائم مقام و معاونین ستاد مذکور رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مترازیه

 هیئت وزیران( 1389/12/26ک مورخ 45793ت/299677شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در  وزیران

( ۷1( ماده )1ه استناد تبصره )ب 1/1۲/1۳8۹جلسه مورخ 

و با رعایت  -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1جزء )ط( بند )

 :تصویب نمودند  1/1۰/1۳8۶مورخ 

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، همتراز مقامات  رییس

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1ماده ) "د"موضوع بند 

و قائم مقام و معاونین ستاد یاد شده همتراز  -1۳8۶صوب م-

 شوند.ماده یاد شده محسوب می "هـ"مقامات موضوع بند 

به تأیید مقام  ۲۴/1۲/1۳8۹در تاریخ  نامهتصویب این

 محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا

 

 رئیس شورای رقابت همترازی

 هیئت وزیران( 1389/08/08مورخ  45018/176415شماره  نامهتصویب)

عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک  وزیران

( ۷1( ماده )1به استناد تبصره ) ۲۷/۴/1۳8۹درجلسه مورخ 

و با رعایت  -1۳8۶مصوب -قانون مدیریت خدمات کشوری 

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1جزء )ط( بند )

 :موافقت نمودند 1/1۰/1۳8۶مورخ 

ماده  "د"شورای رقابت، همتراز مقامات موضوع بند  رییس

 -1۳8۶مصوب -( قانون مدیریت خدمات کشوری ۷1)

 شود.محسوب می

به تأیید مقام محترم  ۳/8/1۳8۹نامه در تاریخ تصمیم این

 ریاست جمهوری رسیده است.

 جمهوررییسمعاون اول  -رحیمی محمدرضا
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 یراننفت ا یشرکت مل یرهمد یأتموظف ه یضااع یهمتراز

 (یرانوز یئته 1396/08/20هـ مورخ 54833ت/102978شماره  نامهتصویب)

مشترک  یشنهادبه پ 1۷/8/1۳۹۶در جلسه  یرانوز هیأت

کشور و به استناد  یو استخدام یوزارت نفت و سازمان ادار

- یخدمات کشور یریت( قانون مد۷1( ماده )1تبصره )

 :کرد یبتصو -1۳8۶مصوب 

همتراز  یراننفت ا یشرکت مل یرهمد یأتموظف ه اعضای

خدمات  یریت( قانون مد۷1مقامات موضوع بند )هـ( ماده )

 .شوندیمحسوب م -1۳8۶مصوب - یکشور

 یریاسحاق جهانگ -جمهوررییساول  معاون
 

 (73) مادهمقررات 

 یهاشرکت یورالعاده بهرهوع فوقموض یخدمات کشور یریتقانون مد 73ماده  ییاجرا نامهآیین

 یدولت

 هیأت وزیران( 15/4/1390ک مصوب 45911ت/79010شماره  نامهتصویب)

در  یکو دولت الکترون یامور اجتماع یسیونعضو کم وزیران

شماره  یشنهادبنا به پ ۲1/1/1۳۹۰جلسه مورخ 

و  یریتمعاونت توسعه مد 8/۹/1۳۹۰مورخ  ۴۶۰۴1/۲۰۰

( قانون ۷۳و به استناد ماده ) جمهورییسر یانسان یهسرما

جزء  یتو با رعا -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریتمد

هـ ۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره  نامهتصویب( 1بند )« ط» 

را به شرح  یادشدهماده  ییاجرا نامهیینآ 1/1۰/1۳8۶مورخ 

 :نمودند یبتصو یرز

مشروح  یدر معان یراصطالحات ز نامهیینآ یندر ا -1 ماده

 :روندیط به کار ممربو

مصوب - یخدمات کشور یریتقانون مد :قانون -الف

1۳8۶- 

که بر اساس  یدولت یهاشرکت :یدولت یهاشرکت -ب

در مورد اصل چهل  یمصوب مقام معظم رهبر یهاسیاست

در  یدبا یرانا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۴۴و چهارم )

 دولت بمانند. یاراخت

سود حاصل،  یشه منظور افزاب یدولت یهاشرکت -2 ماده

 ی،ورکشور و عملکرد و بهره یدر توسعه اقتصاد یاثرگذار

 یبهره ور العادهفوقنسبت به پرداخت  یربه شرح ز توانندیم

 :یندبه کارمندان خود اقدام نما یرمستمربه طور غ

چهل درصد حقوق ثابت  یزانحداکثر به م یرعاملمد -الف

 یمجمع عموم یببا تصو

حداکثر به  هاشرکتو معاونان  یرهمد یئته یاعضا -ب

 یمجمع عموم یبو پنج درصد حقوق ثابت با تصو یس یزانم

درصد حقوق ثابت  یس یزانحداکثر به م یرانمد یرسا -پ

 یرهمد یئته یببا تصو

درصد حقوق ثابت با  یستب یزانکارمندان حداکثر به م -ت

 یرهمد یئته یبتصو

در توسعه  یاثرگذار یزانسود حاصل، م یزانم -3 ماده

هر  ی،دولت یهاشرکت یورکشور و عملکرد و بهره یاقتصاد

شده توسط وزارت  یهارا یقانون یهاگزارشساله بر اساس 

و  یریتتوسعه مد یهاو معاونت ییو دارا یامور اقتصاد

 یو نظارت راهبرد یزیرو برنامه یانسان یهسرما

 .شودیم ارزیابی جمهورییسر
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صرفًا به  نامهیینآ ینموضوع ا یورلعاده بهرهافوق -4 ماده

قابل پرداخت  یدولت یهاشرکتهفتاد درصد از کارمندان 

 .باشدیم

از  یکیاز  توانندیصرفاً م نامهیینآ ینمشموالن ا -5 ماده

موضوع  ییالعاده کارافوق یاو  نامهیینآ ینالعاده موضوع افوق

 .دین( قانون استفاده نما۶8( ماده )۶بند )

مقام محترم  ییدبه تأ 18/۳/1۳۹۰ یخدر تار نامهتصویب این

 است. یدهرس یجمهور یاستر

یمیـ محمدرضا رح جمهوررییساول  معاون

 

 (78) مادهمقررات 

 دولت کارمندان رفاهی یهاکمک پرداخت دستورالعمل

 (جمهوریسریمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  21/2/1388 مورخ 3/14593/200 بخشنامه)

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

( 11) بند «ب» جزء از حاصل اجازه استناد به ۹/۲/1۳88

 تصویب کشور، کل 1۳88 سال بودجه قانون واحده ماده

 :نمود

 موضوع غیرمستقیم و مستقیم رفاهی یهاکمک پرداخت

( ۴۰) ادهم جمله از مربوط مقررات و قوانین و یادشده حکم

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون

 درحد کشوری، خدمات مدیریت قانون( ۷8) ماده و دولت

 و مستقیم صورت به ماه هر برای مربوط مصوب اعتبارات

 و رسمی کارمندان به زیر شرایط رعایت با و غیرمستقیم

 قابل کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول پیمانی

 :باشدمی ختپردا

 برای غذا غیرمستقیم یا مستقیم روزانه هزینه کمک :الف

 روز در ساعت( 8) حداقلها آن کار ساعت که کارمندانی

 معادل اجرایی دستگاه مجاز مقام باالترین تشخیص با است،

 روز در غذایی وعده یک برای ریال( 18۰۰۰) هزار هجده

 .شودمی تعیین

                                                           
 ۹/۹/1۳88مورخ  8۴8۷۴/۲۰۰بخشنامه شماره  با اصالح ۶

 برای کودک مهد یرمستقیمغ یا مستقیم هزینه کمک :ب

 ماهانه هستند سال شش زیر فرزند دارای که اناث کارمندان

 تا حداکثر) کودک هر ازای به ریال( ۳۰۰۰۰۰) هزار سیصد

 .۶شودمی تعیین( فرزند سه

 ذهاب و ایاب مستقیم غیر یا مستقیم هزینه کمک :پ

 ساعت( ۴۴) که دولت کارمندان( آمد و رفت سرویس)

 سازمانی سرویس از آنکه به مشروط کنندمی کار درهفته

 هزار پنجاه و چهارصد میزان به درتهران ننمایند، استفاده

 نفر پانصدهزار دارای شهرهای برای و ریال( ۴۵۰۰۰۰)

 ریال( ۳۰۰۰۰۰) سیصدهزار میزان به باالتر و جمعیت

 کمک این پرداخت شهرها سایر مورد در. شودمی تعیین

 توسعه معاونت تأیید و دستگاه پیشنهاد به منوط هزینه

 شورا تصویب و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 . بود خواهد

 نیمه صورت به قانونی مجوزهای براساس که کارمندانی

 موظف ساعات یا دارند، اشتغال خدمت به وقتپاره یا وقت

 تشخیص با ،باشدمی هفته در ساعت( ۴۴) از کمتر آنان کار
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 از هفتگی کار ساعات تناسب به توانندمی اجرایی دستگاه

 .گردند برخوردار هزینه کمک این

 غیرمستقیم و مستقیم رفاهیی هاکمک سایر پرداخت -ت

 ابالغ تا 1۳88 سال از ماه هر برای( فوق موارد استثناء به)

 خواهد توسعه شورای تصویب به که مربوط دستورالعمل

 میانگین( 1۲/1) با معادل و مصوب اعتبارات درحد رسید

 . باشدمی پرداخت قابل 1۳8۷ سال رفاهیی هاکمک

 دستورالعمل این اجرای حسن بر نظارت و هماهنگی -ث

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت عهده به

 . بود خواهد جمهوررییس
 

( 4ه )موضوع تبصر یدولت یهاشرکتو  هایمه، بهابانککارکنان  یالتتسه یدستورالعمل اعطا

 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یی( ضوابط اجرا11ماده )

کشور و سازمان برنامه و بودجه  یو استخدام یسازمان ادار 14/6/1401مورخ  295860)نامه مشترک شماره 

 کشور(

و  یرهمد یأته یعامل، اعضا یربه مد ییاعطا تسهیالت

 یاسالم یجمهور یمرکز یمهب ی،دولت یهابانککارکنان 

 یدولت یهاشرکت یرو سا یرانا یمهب یشرکت سهام یران،ا

منظور استفاده  ینا یاز منابع خود برا یکه به نحو

و  ییبر اساس ضوابط مورد عمل هر دستگاه اجرا نمایند،یم

 :باشدیدستورالعمل قابل پرداخت م ینمفاد ا یتبا رعا

برابر سقف  ۴۰از  یدنبا یپرداخت یالتمجموع تسه -1

خدمات  یریتقانون مد( ۷۶ماده ) یلدر تبصره ذ شدهیینتع

 .یدتجاوز نما یکشور

مسکن، مشمول سقف مزبور  یدخر یالتتسه یاعطا -تبصره

 .باشدیدستورالعمل نم یندر ا

مصوبه ( ۴بر اساس بند ) یالتنرخ سود تسه -۲

 .شودیم یینپول و اعتبار تع یشورا 1۹/۵/1۳۹۵

 یضوابط داخلبر اساس  یالتنحوه بازپرداخت تسه -۳

عامل دستگاه  یأته /یرهمد یأته یبخواهد بود که به تصو

 .یدمربوطه خواهد رس ییاجرا

 یدارا یرانصرفًا به کارکنان و مد ییاعطا یالتتسه -۴

قابل پرداخت به  یی،با همان دستگاه اجرا یاستخدام

 .ندارد یمجوز ینمأمور

و  یالحسنه اعم از جاراستفاده از منابع سپرده قرض -۵

 ینموضوع ا یالتپرداخت تسه ی، براهابانکانداز پس

 .باشدیدستورالعمل، به هر نحو ممنوع م

عامل در  یأته /یرهمد یأته یعامل و اعضا یرانمد -۶

مند شوند که ماده بهره ینا یالتاز تسه توانندیم یصورت

مربوطه  ییسال از حضور آنها در دستگاه اجرا( ۲حداقل دو )

 یهادستگاه یرمذکور در سا یالتو از تسهشده باشد  یسپر

 .استفاده نکرده باشند ییاجرا

دستورالعمل بر عهده  ینا یحسن اجرا یتمسئول -۷

 .است ییمقام دستگاه اجرا ینباالتر

 یرکاظمیم مسعود  -یفیلط میثم

 

 ریمک قرآن حاقظان استخدامی و اداری امتیازات اختصاص

 جمهور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 14/6/1390 مورخ 13736/200 شماره )بخشنامه



 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۲۲/۵/1۳۹۰

 ترویج و اشاعه راستای در ،جمهوررییس انسانی سرمایه

 ،قرآنی علوم فراگیری جهت در انگیزه ایجاد و قرآنی فرهنگ

 موضوع) کریم قرآن حافظان برای پیوست شرح به امتیازاتی

 عالی شورای 8/۹/1۳8۴ مورخ ۵۷۳جلسه مصوبه ۳ ماده

 .گرددمی ابالغ اجرا جهت که نمود تصویب( فرهنگی انقالب

 مصوبه ۳ ماده موضوع) قرآن حفظ( ۴تا 1) درجات -1

 ،(فرهنگی انقالب عالی شورای 8/۹/1۳8۴ مورخ ۵۷۳جلسه

 بند این موضوع جدول مشاغل احراز شرایط در که

 زیر شرح به استخدامی ارزش دارای شده، بینیپیش

 :باشدمی

 دکترا تحصیلی مدرک با همتراز قرآن، حفظ( 1) درجه -

 تحصیلی مدرک با همتراز قرآن، حفظ( ۲) درجه -

 لیسانسفوق

 لیسانس تحصیلی مدرک با همتراز ،قرآن حفظ( ۳) درجه -

 فوق تحصیلی مدرک با همتراز ،قرآن حفظ( ۴) جهدر -

 دیپلم

 شرایط در که مشاغلی در قرآن حفظ پنج درجه -تبصره

 بودن دارا شرط به شده بینیپیش دیپلم آن احراز

 استخدامی لحاظ از متوسطه اول دوره پایان نامهگواهی

 باشدمی دیپلم همتراز

 شغل  قرآن درجات

 رسته) امورتربیتی ریزیبرنامه کارشناس ۳ تا 1 درجات

 (فرهنگی و آموزشی

 رسته) امورتربیتی ریزیبرنامه کاردان ۴ تا ۳ درجات

 (فرهنگی و آموزشی

 و آموزشی رسته) فرهنگی امور کارشناس ۳ تا 1 درجات

 (فرهنگی

 و آموزشی رسته) فرهنگی امور کاردان ۴ تا ۳ درجات

 (فرهنگی

 (اجتماعی امور رسته) دینی امور کارشناس ۳ تا 1 درجات

 (اجتماعی امور رسته) دینی امور کاردان ۴ تا ۳ درجات

 گروه مربوط تحصیلی هایرشته) آموزگار ۳ تا 1 درجات

 معلمان مشاغل بندیطبقه طرح از(  اسالمی معارف

 مربوط تحصیلی هایرشته) راهنمایی دبیر ۳ تا ۲ درجات

 معلمان مشاغل بندیطبقه طرح از(  اسالمی معارف روهگ

 مربوط تحصیلی هایرشته) ستان دبیر دبیر ۳ تا ۲ درجات

 معلمان مشاغل بندیطبقه طرح از( اسالمی معارف گروه

 هایرشته) مدارس تربیتی امور مربی ۳ تا 1 درجات

 بندیطبقه طرح از(  اسالمی معارف گروه مربوط تحصیلی

 معلمان مشاغل

( ۵ت1) درجات دارای قرآن حافظان مکتسبه امتیاز به -۲

 اجرایی یهادستگاه در استخدامی آزمون در قرآن حفظ

 در میزان، همین به و عمومی امتحان در امتیاز درصد( 1۰)

 تخصصی مصاحبه یا تخصصی مسابقه یا تخصصی امتحان

 .شد خواهد اضافه

 دارای که قرآن حفظ( ۳) و(۲) ،(1) درجه دارندگان -۳

 از باشندمی تصدی مورد شغل با مرتبط تحصیلی مدرک

 بار یک برای( مورد حسب) گروه یا طبقه یک ارتقا امتیاز

 گردندمی مندبهره خدمت مدت طول در

 غیر تحصیلی مدرک دارای که( ۳)درجه قرآن حافظان -۴

 تعجیل سال یک از باشندمی تصدی مورد شغل با مرتبط

 سال( ۲) ،(۲) درجه ،(مورد حسب) گروه یا طبقه رتقاا در

 خدمت مدت طول در بار یک برای سال( ۳) ،(1) درجه و

 .گردندمی مندبهره

 شماره بخشنامه موضوع قرآن حافظان یمندبهره -تبصره

 و مدیریت سازمان ۲۹/۵/1۳81 مورخ ط۹۶8۶۰/۰۶

 در فوق بخشنامه امتیازات از( سابق) کشور ریزیبرنامه
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 استفاده از مانع شوند( ۴) و( ۳) بندهای مشمول که صورتی

 .باشدنمی مذکور بندهای امتیارات از

دهکردی فروزنده اهلل لطف  

 

 (79) مادهمقررات 

های مستمر و غیرمستمر دستورالعمل شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت در تمامی پرداخت

 نقدی و غیرنقدی به شاغالن و بازنشستگان

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 10/10/1401مورخ  79571نامه شماره )بخش

( قانون برنامه ۲۹ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهتمامی 

پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 جمهوری اسالمی ایران

کل  1۴۰1قانون بودجه سال ( 1۲) در اجرای بند )د( تبصره

( قانون ۲۹ی اجرائی موضوع ماده )هاهدستگاکشور، تمامی 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های مستمر جمهوری اسالمی ایران مکلفند تمامی پرداخت

و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی( مذکور در ماده 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ۲۹)

ری اسالمی ایران و تسهیالت به کلیه و فرهنگی جمهو

ی هاحسابشاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و 

دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی 

با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت 

 .نمایند

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ضمن 

ی اجرائی ماده هادستگاهکارکنان  جلوگیری از پرداخت به

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ۲۹)

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بدون درج شناسه یکتای 

، امکان دسترسی برخط سازمان پرداخت کارکنان دولت

اداری و استخدامی کشور به اطالعات پرداختی را در 

 .نماید بسترهای الکترونیکی فراهم

 ۷۹۵۶۲در اجرای این مهم، به پیوست بخشنامه شماره 

همراه با قالب تعریف شناسه یکتای  ۰۷/1۰/1۴۰1تاریخ 

 .گرددمی پرداخت کارکنان دولت ارسال

ی اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند با هادستگاه

های موضوع این بخشنامه اتخاذ تدابیر الزم، تمامی پرداخت

من ماه سال جاری با اختصاص شناسه یکتای را از به

پرداخت کارکنان دولت )بر اساس قالب ابالغی جدول شماره 

 .( انجام دهند1)

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور -میثم لطیفی

 

 قالب شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولتابالغ 

 (کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان اداری و استخدامی 07/10/1401مورخ  79562بخشنامه شماره )

( ۲۹ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبخشنامه به تمامی 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

کل  1۴۰1( قانون بودجه سال 1۲در اجرای بند )د( تبصره )

( قانون ۲۹ضوع ماده )ی اجرائی موهادستگاهکشور، تمامی 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های مستمر جمهوری اسالمی ایران مکلفند تمامی پرداخت
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و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی( مذکور در ماده 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ۲۹)

و تسهیالت به کلیه  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

ی هاحسابشاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و 

دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی 

با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت 

 .نمایند

 :در اجرای این مهم

ی اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند هادستگاه -1

ماه سال موضوع این بخشنامه را از بهمنهای داختتمامی پر

جاری با اختصاص شناسه یکتای پرداخت بر اساس قالب 

 .( پرداخت نمایند1جدول شماره )

( فایل ۳شناسه یکتای پرداخت در ردیف شماره ) :توجه

داری کل کشور سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه

 .گردددرج می

 1۴۰1( قانون بودجه سال 1۲ره )مستند به بند )د( تبص -۲

 است  کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف

 قانون( ۲۹) ماده اجرائی یهادستگاه کارکنان به پرداخت از

و فرهنگی  اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه

جمهوری اسالمی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت 

نموده و امکان دسترسی برخط  کارکنان دولت جلوگیری

سازمان اداری و استخدامی کشور به اطالعات پرداختی را 

 .در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید

اجرایی مشمول این بخشنامه های دستگاهآن دسته از  -۳

که تا کنون حساب متمرکز نزد بانک مرکزی جمهوری 

ت به اسالمی ایران ایجاد ننموده اند، موظف هستند نسب

افتتاح حساب متمرکز نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 .ایران اقدام نمایند

هر گونه پرداخت موضوع این بخشنامه به تمامی کارکنان  -۴

ی اجرایی موضوع این بخشنامه، هادستگاهو بازنشستگان 

خارج از حساب متمرکز نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

پرداخت کارکنان دولت به  ایران و بدون درج شناسه یکتای

عنوان استنکاف از قانون تلقی شده و این گروه از 

ی اجرایی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی هادستگاه

 .ایران به مراجع ذیصالح قانونی معرفی خواهند شد

رعایت دقیق و نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه  -۵

و مدیران مالی )یا ان حسابذیبر عهد باالترین مقام مجاز، 

 .ی اجرایی استهادستگاهعناوین مشابه( 



 

و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جمهوررییسمعاون  -میثم لطیفی  

وزیر امور اقتصادی و دارایی -سید احسان خاندوزی  
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 اجرایی پرداخت حقوق و مزایا به ذی نفع نهایی نامهآیین

 هیئت وزیران( 8/10/1401هـ مورخ 60491ت/186004شماره  نامهتصویب)

به پیشنهاد  ۳۰/۹/1۴۰1هیئت وزیران در جلسه 

ی برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی هاسازمان

( 1کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء )

 1۴۰1( ماده واحده قانون بودجه سال ۲۰بند )الف( تبصره )

یی جزء مذکور را به شرح زیر اجرا نامهآیینکل کشور، 

 :تصویب کرد

نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح در این آیین -1ماده 

 :روندمربوط به کار می

 .کل کشور 1۴۰1قانون بودجه سال  :قانون -1

 ی اجرایی موضوع مادههادستگاه :دستگاه اجرایی -2

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ( ۲۹)

ی هاشرکتاز جمله  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

قانون ذکر شده  (۳دولتی که نام آنها در پیوست شماره )

ی دولتی که شمول قانون بر آنها هاشرکتاست شامل 

مستلزم ذکر یا تصریح نام است، با رعایت احکام جزءهای 

 .( قانون۲۰( بند )الف( تبصره )۳( و )1)

کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین  :کارکنان -3

قانون )مشخص(، کارگری، کارکنان حوزه سالمت بر اساس 

و  -1۳۷۵مصوب - مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

کارکنانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب 

حکم یا قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی به 

 .شوندخدمت پذیرفته می

ادی که به هر نحوی در تمامی افر :سایر نیروها -4

 .شوندی اجرایی بکارگیری میهادستگاه

ها و العادهحقوق، فوق :پرداخت مستقیم و مستمر -5

مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی 

یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی 

 .شده است یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج

هر گونه پرداخت اعم از  :های غیرمستمرپرداخت -6

ها و مزایای غیرمستمری که طبق قوانین و مقررات العادهفوق

گردد، از جمله اضافه کار، هر گونه پاداش مربوط پرداخت می

های رفاهی غیرنقدی و پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک

 .به کارکنان

 :ی )کارمند ایران(سامانه یکپارچه نظام ادار -7

 های سازمان اداری و استخدامی کشورمجموعه سامانه

پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری  :زیرسامانه پاکنا -8

های سامانه کارمند ایران )پاکنا( که یکی از زیر سامانه

روز رسانی اطالعات کارکنان در آن انجام باشد و ثبت و بهمی

 .گیردمی

سامانه موضوع ماده  :قوق و مزایازیرسامانه ثبت ح -9

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ۲۹)

های و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و یکی از زیرسامانه

ی اجرایی مکلفند نسبت هادستگاهسامانه کارمند ایران که 

های کارکنان روز رسانی اطالعات کلیه پرداختبه ثبت و به

پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر،  خود اعم از

 شماره نامهتصویب موضوع ترتیبات اساس  بر

و  ۲8/۷/1۳۹۷مورخ  هـ۵۵۲۲۳ت/۹۹1۴۵

 .های مربوط، اقدام نماینددستورالعمل

زیرسامانه پایگاه اطالعات سایر نیروهای  -10

روزرسانی پایگاه اطالعاتی که ثبت و به :بکارگیری شده

های سایر نیروها در آن و کلیه پرداختاطالعات فردی 

 .پذیردصورت می

ی اجرایی مکلفند اطالعات فردی هادستگاهکلیه  -2ماده 

و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان 

و پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر به تمامی 

های پاکنا مانهآنان را در سامانه یکپارچه نظام اداری )زیرسا

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://shenasname.ir/laws/1128-pe75
https://shenasname.ir/laws/1128-pe75
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و ثبت حقوق و مزایا( و همچنین اطالعات سایر نیروها را در 

زیرسامانه پایگاه اطالعات سایر نیروهای بکارگیری شده، 

 .روزرسانی نمایندحسب مورد ثبت و همواره به

های پاکنا، ثبت حقوق ثبت اطالعات در زیرسامانه -1تبصره 

بکارگیری شده، هیچ و مزایا و پایگاه اطالعات سایر نیروهای 

گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ 

 .کندی اجرایی ایجاد نمیهادستگاهیک از 

ها و مسئول اجرای ثبت اطالعات تمامی پرداخت -۲تبصره 

تأیید صحت اطالعات وارد شده در زیرسامانه ثبت حقوق و 

مدیر  /حسابذیمزایا حسب مورد باالترین مقام اجرایی و 

 .ربط استامور مالی دستگاه ذی

صدور شماره مستخدم/ شناسه برای کارکنان  -۳تبصره 

رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین )مشخص( و کارگری که 

بر اساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات 

قانون مدیریت ( ۵) مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده

استخدام یا بکارگیری  -1۳8۶مصوب - خدمات کشوری

اند، در سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمندایران( شده

 .پذیردصورت می

( ۳چگونگی ثبت اطالعات کارکنان موضوع جزء ) -۴تبصره 

( قانون، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی ۲۰بند )الف( تبصره )

ی صنایع نظامی، نیروهای مسلح، هاشرکتنیروهای مسلح و 

ات، حفاظت اطالعات قوه قضائیه، سازمان انرژی وزارت اطالع

ی آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت هاشرکتاتمی ایران و 

با تشخیص دبیرخانه شورای عالی  هادستگاهملی و سایر 

های مستقلی که توسط نامهامنیت ملی، به موجب شیوه

ی برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی هاسازمان

شود، ی اجرایی مذکور تدوین میهادستگاهمکاری کشور با ه

 .گرددتعیین می

ی زیر نظر مقام هادستگاهثبت اطالعات کارکنان  -۵تبصره 

 .باشدمعظم رهبری، منوط به اذن ایشان می

سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات  -3ماده 

وب مص- ر( قانون برنامه و بودجه کشو۳۰مقرر در ماده )

 و مستقیم پرداخت اعتبار  نسبت به تخصیص -1۳۵1

های ان و محاسبه هزینهکارکن غیرمستمر پرداخت و مستمر

ی دولتی با دریافت اطالعات هاشرکتکارکنان )پرسنلی( 

کارکنان، بر اساس اطالعات کارکنان و درخواست وجه 

مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران(، اقدام 

 .دنمای

وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل  -4ماده 

کشور( نسبت به پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت 

ی اجرایی از محل هادستگاهغیرمستمر کلیه کارکنان 

 -ای و تملک دارایی سرمایهاعتبارت مصوب مربوط )هزینه

نفع نهایی، پس از دریافت عمومی و اختصاصی( به ذی

جه از دستگاه اجرایی و منطبق با اطالعات درخواست و

دریافت شده از سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( 

که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأییدشده و با روش 

تبادل اطالعات الکترونیک )وب سرویس( به سامانه 

داری الکترونیکی انتقال یافته و در سقف تخصیص هر خزانه

صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با  گونه اعتبار

( قانون برنامه و بودجه ۳۰رعایت ترتیبات مقرر در ماده )

، اقدام نامهآیین( این ۳موضوع ماده ) -1۳۵1مصوب - کشور

 .نمایدمی

هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت  -5ماده 

ی دولتی، هاشرکتغیرمستمر به تمامی کارکنان کلیه 

و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در  هابانک

یی که شمول هاشرکت( قانون، شامل ۳پیوست شماره )

قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام 

ی تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت هاشرکتاست، 

ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 

ربط ی تابع و ذیهاشرکتنایع ایران و گسترش و نوسازی ص

نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً پس از ثبت اطالعات در 

سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( و تأیید سازمان 
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اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، 

با روش تبادل اطالعات الکترونیک )وب سرویس( با سامانه 

های کارکنان )پرسنلی( و در سقف هزینه جامع بودجه

نفع نهایی انجام شرکت مربوط، توسط آن شرکت به ذی

 .گیردمی

ی اجرایی مکلفند بر اساس سازوکارهایی هادستگاه -6ماده 

که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم خواهد 

شد، بسترهای مورد نیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط با 

ای آماده کپارچه نظام اداری )کارمندایران( را به گونهسامانه ی

روزرسانی اطالعات موضوع این نمایند که فرایند ثبت و به

 .به صورت برخط انجام شود نامهآیین

مدیر امور  /حسابذی نامهآیینمسئول اجرای این  -7ماده 

مالی و باالترین مقام اجرایی است و در صورت استنکاف از 

های تعزیری درجه سه تا پنج یکی از مجازات اجرای آن به

 .شودمحکوم می( قانون مجازات اسالمی 1۹ماده )موضوع 

جمهورمعاون اول رییس -محمد مخبر  

    

  عملکرد ارزیابی -یازدهم فصلمربوط به مقررات 

 (82و ) (81) موادمقررات 

 شوریک خدمات مدیریت قانون( 82) و( 81) مواد اجرایی نامهآیین

 (وزیران هیأت 14/1/1389 مورخ 4225/44327 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 معاونت پیشنهاد به بنا 1۳/1۰/1۳88 مورخ جلسه در

 استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 مصوب -کشوری خدمات مدیریت قانون 8۲ و 81 مواد

 شماره نامهتصویب( 1) بند "ط" جزء رعایت با و -1۳8۶

 اجرایی نامهآیین 1/1۰/1۳8۶ مورخ ه۳88۵۶ت/1۵88۹۵

 . نمودند موافقت ذیل شرح به را یادشده مواد

 کشوری خدمات مدیریت اجرایی یهادستگاه کلیه -1 ماده

 :موظفند

 قانونی تکالیف چارچوب در را خود راهبردی برنامه -الف

 اهداف تعیین با را ساالنه عملیاتی هایبرنامه و نموده تهیه

 .نمایند تدوین راهبردی برنامه راستای در کمی

 واحدهای گرفتن نظر در با را عملکرد ارزیابی نظام -ب

 سطح سه در وابسته یهاسازمان و مؤسسات استانی،

 عمومی هایشاخص مبنای بر و کارکنان و مدیران سازمان،

 .نماید مستقر صاصیاخت و

 بر کارکنان و مدیران عملکرد ارزیابی فرآیند و نحوه :تبصره

 توسعه معاونت سوی از که بود خواهد دستورالعملی اساس

 .گرددمی ابالغ جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 سازمان، سطوح در را عملکرد مقابل در پاسخگویی نظام -ج

 کارکنان، که طوری هب نماید، مستقر کارکنان و مدیران

 وظایف و قانونی تکالیف چارچوب در سازمان و مدیران

 مافوق، مسؤولین مقابل در خود عملکرد پاسخگوی محوله

 .باشند ذینفعان دیگر و ذیصالح مراجع

 ستاد، سطوح در را عملکرد هایهداد آوریجمع نظام -د

 خصمش بندیزمان با وابسته مؤسسات و هاسازمان استان،

 .نمایند مستقر منسجم و یکپارچه صورت به

 طوری به. نمایند مستقر را عملکرد هایهداد تحلیل نظام -ه

 نحوی به دانش و اطالعات به خام هایهداد تبدیل که
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 در شده حاصل دانش بکارگیری زمینه که پذیرد صورت

 .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان، عملکرد بهبود جهت

 نحوی به را عملکرد ارزیابی نتایج از استفاده وکار ساز -و

 مشکالت و موانع ضعف، نقاط رفع ضمن که نمایند فراهم

 عملکرد بهبود و وریبهره ارتقای زمینه موجود، وضعیت

 .شود فراهم کارکنان و مدیران سازمان،

 تدوین به نسبت عملکرد مدیریت نظام فرآیند اساس بر -ز

 و عمومی هایشاخص ابعاد در ابیخودارزی گزارش

 و هابرنامه اهداف تحقق میزان و نموده اقدام اختصاصی

 توسعه معاونت به منظم و ایدوره صورت به را وریبهره

 .نمایند ارایه انسانی سرمایه و مدیریت

 در را هدستگا عملکرد مدیریت نظام اجرایی فرآیند -ح

 در مستقر دعملکر مدیریت نظام جامع سامانه راستای

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 همزمان نظارت و ارتباط امکان که نحوی به نمایند مکانیزه

 واحدهای با دستگاه ستاد همچنین و دستگاه با معاونت

 .گردد فراهم وابسته مؤسسات و استانی

 و عملکرد ارزیابی) دستگاه عملکرد مدیریت دفاتر :تبصره

 دستگاه مقام باالترین نظر زیر که( شکایات به پاسخگویی

 مدیریت نظام اجرای و استقرار مسؤولیت نمایند،می فعالیت

 .نددارعهده به را عملکرد

 و عملکرد مدیریت نظام چارچوب در هااستانداری -2 ماده

 توسعه معاونت سوی از که ییهادستورالعمل اساس بر

 شود،می ابالغ جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 ضمن و قرارداده ارزیابی مورد را استان اجرایی یهادستگاه

 و هاریزیبرنامه در حاصله نتایج از برداریبهره

 توسعه معاونت به را مربوط گزارش ها،گیریتصمیم

 .نمایند ارسال جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تکالیف -3 ماده

 جمهوررییس

 عملکرد ارزیابی عمومی هایشاخص و محورها -الف

 همراه به استانی و ملی سطح دو در را اجرایی یهادستگاه

 یهادستگاه همکاری با هاشاخص و محورها اهمیت ضریب

 تا حداکثر و نموده تدوین استانی و ملی سطح در اجرایی

 آتی سال عملکرد ارزیابی برای لسا هر ماهبهمن پایان

 .نماید ابالغ هااستان و اجرایی یهادستگاهبه

 عملکرد، ارزیابی اختصاصی هایشاخص محورها، -ب

 استانی هایبرش و عملکرد استاندارد اهمیت، ضریب

 همکاری با را اجرایی یهادستگاه سوی از شده پیشنهاد

 تدوین جمهوررییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 برای سال هر ماهبهمن پایان تا حداکثر و نموده نهایی

 ابالغ گاهدستبه آتی سال بودجه اختصاص و عملکرد ارزیابی

 .نماید نظارت آنها اجرای بر و

 هاشاخص ابالغ از بعد ساالنه بودجه تصویب چنانچه :تبصره

 ابالغ هادستگاهبه متعاقباً احتمالی هایمغایرت شود، انجام

 .شد خواهد

 دو در را اجرایی یهادستگاه عملکرد ارزیابی گزارش -ج

 تحلیل و بررسی اختصاصی و عمومی هایشاخص بعد

 از پس را هادستگاه عملکرد ارزیابی جامع گزارش و نموده

 .نماید ارایه اسالمی شورای مجلس و جمهوررییس به تدوین

 نظارت، هدف با را عملکرد مدیریت نظام جامع سامانه -د

 اجرایی، یهادستگاه عملکرد از گیریگزارش و پیگیری

 .نماید مکانیزه

 نظام استقرار نحوه به مربوط اجرایی یهادستورالعمل -ه

 را اجرایی یهادستگاه در( یازدهم فصل) عملکرد مدیریت

 .نماید ابالغ امهنآیین این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف

 میزان تعیین منظور به را مناسب اجرایی سازوکار -و

 جهت در آنها تشویق نحوه و اجرایی یهادستگاه موفقیت

 خدمات مدیریت قانون ۶8 ماده ۶ ردیف ب بند اجرای

 .نماید فراهم کشوری
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 از درصد هشتاد تحقق به موفق که مدیرانی -4 ماده

 منابع محل از شوند منابع رد جوییصرفه و کیفی شاخص

 ماده( ۶) و( ۵) بندهای العادهفوق توانندمی جوییصرفه

 اساس بر را کشوری خدمات مدیریت قانون( ۶8)

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت دستورالعمل

 .نمایند پرداخت جمهوررییس

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت -5 ماده

 هر سرانه هزینه یا هافعالیت شده تمام قیمت جمهوررییس

 .کرد خواهد اعالم و محاسبه را دستگاه

 محترم مقام تأیید به ۹/1/1۳8۹ تاریخ در نامه تصمیم این

 .است رسیده جمهوری ریاست

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی رضا محمد 
 

 عملکرد مدیریت نظام استقرار اجرایی دستورالعمل

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 28/5/1389 رخمو 27911/200 بخشنامه)

 تشریح و عملکرد مدیریت نظام اجرای و استقرار راستای در

 8۲ و 81 مواد اجرایی نامهآیین ۳ ماده «ه»بند اجرای نحوه

 شماره نامهتصمیم موضوع) کشوری خدمات مدیریت قانون

 ابالغ زیر عملدستورال ،(1۴/1/1۳8۹ تاریخ ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷

 .گرددمی

 آن تبع به و( مدت بلند) راهبردی برنامه تدوین -1 ماده

 استقرار گام ترینمهم و اولین سالیانه، و عملیاتی اهداف

 یهادستگاه رابطه این در. است عملکرد مدیریت نظام

 توسعه، هایبرنامه گرفتن نظر در با مکلفند اجرایی

 تعیین هایمأموریت و تکالیف دستگاه، اجرایی هایبرنامه

 مقام باالترین هایبرنامه ذیصالح، مراجع سوی از شده

 سوی از که یهایهبرنام و تکالیف سایر و دستگاه اجرایی

 است، گذاشته دستگاه عهده به اسالمی شورای مجلس

 به را خود( سالیانه) عملیاتی اهداف و راهبردی برنامه

 خود واحدهای تمام به و نموده تهیه مدون سندی صورت

 .نمایند ابالغ

 هایبرنامه ابالغ و تدوین اصلی مسؤولیت -1 تبصره

 دستگاه اجرایی مقام باالترین عهده به سالیانه و راهبردی

 سال هر اسفند پایان تا حداکثر باید عملیاتی اهداف و بوده

 .گردد ابالغ تابعه واحدهای به آتی سال در اجرا برای

 شده تدوین سند از نسخه یک مکلفند هادستگاه -۲ تبصره

 و مدیریت توسعه معاونت عملکرد مدیریت امور به را خود

 .نمایند ارسال جمهوررییس انسانی سرمایه

 برای الزم زمینه باید دستگاه اجرایی مقام باالترین -2 ماده

 و هافعالیت به دستگاه استراتژیک هایگیریجهت تبدیل

 .نماید فراهم را اجراییهای استراتژی

 ها،استراتژی باید دستگاه اجرایی واحدهای -1 تبصره

 بندیزمان همراه به را خود اجرایی هایهپروژ و هاطرح

 مقام باالترین توسط تصویب از پس و تنظیم اجرایی

 .بگذارند اجرا به دستگاه،

 این 1 تبصره اجرای برای الزم مهلت حداکثر -۲ تبصره

 .بود خواهد سال هر ماه فروردین بیستم اده،م

 عملکرد ارزیابی نظام مکلفند اجرایی یهادستگاه -3 ماده

 در با عملکرد، مدیریت نظام استقرار دوم گام عنوان به را

 :نمایند مستقر زیر موارد گرفتن نظر

 در که است نظامی عملکرد ارزیابی نظام از منظور( الف

 سه در اختصاصی و عمومی هایاخصش بعد دو برگیرنده

 .باشدمی کارکنان و مدیران سازمان، سطح

 مورد در عمومیهای شاخص از برخی چنانچه -1 تبصره

 تواندمی مشمول دستگاه باشد، نداشته مصداق دستگاهی

 مورد مقررات و قوانین مطابق مصداق عدم دالیل ذکر ضمن
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 از پس و ادپیشنه جایگزین عنوان به راهایی شاخص عمل،

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط آن تأیید

 .دهد قرار ارزیابی مبنای جمهوررییس

 عملکردی هایشاخص باید اجرایی یهادستگاه( ب

 1 ماده( الف) بند مفاد گرفتن نظر در با را خود اختصاصی

 سطح؛ سه در دستورالعمل این ۲ ماده 1 تبصره همچنین و

 آن تصویب ضمن و تدوین کارکنان و مدیران سازمان،

 سطوح عملکرد ارزیابی مبنای دستگاه، مقام باالترین توسط

 .دهند قرار ذکرشده

 هر ماهبهمن عملکرد ارزیابی عمومی هایشاخص -۲ تبصره

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت توسط سال

 .ددگرمی ابالغ آتی سال عملکرد ارزیابی برای جمهوررییس

 سطح اختصاصی هایشاخص تصویب و تهیه -۳ تبصره

 شماره نامهآیین ۳ ماده «ب» بند مطابق دستگاه

 صورت وزیران هیأت 1۴/1/1۳8۹ تاریخ ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷

 .گیردمی

 سطح در شده تعیین اختصاصی هایشاخص -۴ تبصره

 دستگاه اجرایی مقام باالترین تصویب با کارکنان و مدیران

 .گیردمی قرار سال همان ارزیابی مبنای و ددار اجرا قابلیت

 سطح در اختصاصی هایشاخص امتیازدهی -۵ تبصره

 بند تبصره اجرایی دستورالعمل مطابق کارکنان و مدیران

 همین ۲ تبصره در مذکور اجرایی نامهآیین 1 ماده «ب»

 .گیردمی صورت ماده

 جمهوری ریاست به وابسته یهاسازمان و هاوزارتخانه( ج

 تابعه، مؤسسات ،هاسازمان عملکرد ارزیابی مسئول

 خود استانی واحدهای همچنین و وابسته یهاشرکت

 .باشندمی

 پاسخگویی نظام مکلفند اجرایی یهادستگاه -4 ماده

 :نمایند مستقر زیر موارد به توجه با را عملکرد

 وبچارچ و شرایط ایجاد منظور به اجرایی یهادستگاه( الف

 واحدهای مدیران با توانندمی عملکرد، پاسخگویی مناسب

 و هاطرح انجام خصوص در را اینامهتوافق خود به وابسته

 پاسخگویی مبنای را آن و نموده امضاء اجرایی هایهپروژ

 .نمایند قلمداد شده تعیین عملکرد

 تمام قیمت که خدماتی و هافعالیت خصوص در -1 تبصره

 کشوری خدمات مدیریت قانون 1۶ ماده اساس بر آنها شده

 این در شده منعقد نامه تفاهم است، شده تعیین و محاسبه

 با هادستگاه اینصورت غیر در گیردمی قرار مبنا خصوص

 بر و امضا عملکردی هاینامه توافق خود کارکنان و مدیران

 .نمایندمی اقدام آن مبنای

 عملکرد ارزیابی در تواندمی ورمذک نامهتوافق -۲ تبصره

 بند تبصره اجرایی دستورالعمل موضوع کارکنان، و مدیران

 مدیریت قانون 8۲ و 81 مواد نامهآیین 1 ماده «ب»

 .گیرد قرار استفاده مورد کشوری خدمات

 تهیه بندیزمان اساس بر عملکرد گزارش ارایه -۳ تبصره

 الزم هایاقدام جمله از کارها انجام مسئولیت قبول و شده

 .باشدمی پاسخگویی مناسب چارچوب تهیه برای

 عملکرد پاسخگویی برای مناسب چارچوب استقرار( ب

 :است زیر مرحله ۵ دربرگیرنده

 هایشاخص و سنجش قابل اهداف تدوین و تهیه -1

 این ۳ ماده «ب» بند موضوع) عملکرد ارزیابی مناسب

 (دستورالعمل

 قالب در اهداف به بیدستیا ملزومات ریزیطرح -۲

 شده تعیین هایشاخص

 هاشاخص و اهداف پیشرفت بر نظارت و هاکار انجام -۳

 شده تعیین پیش از زمانبندی مطابق

 ادواری صورت به نتایج دهیگزارش -۴

 تعدیل و بازخورد ارایه و ادواری صورت به نتایج ارزیابی -۵

 بازخوردها اساس بر بعدی هایطرح



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۷۲

 دستگاه، پاسخگویی پاسخگویی، از منظور -۴ تبصره

های شاخص استاندارد تحقق قبال در کارکنان و مدیران

 .است اختصاصی و عمومی

 را مناسبی چارچوب مکلفند اجرایی یهادستگاه -5 ماده

 آوریجمع نظام قالب در زیر موارد گرفتن نظر در با

 :نمایند مستقر و طراحی عملکرد هایهداد

 اهداف کننده منعکس باید شده آوریجمع هایهداد (الف

 تأکید و بوده کارکنان و مدیران سازمان، سطوح؛ عملکرد

 سازمان عملکرد دهنده بهبود هایهداد بر تمرکز آن اصلی

 .باشد شده ذکر سطوح در

 هایشاخص قالب در باید شده آوریجمع هایهداد( ب

( دستورالعمل این ۳ ماده «ب» بند موضوع) شده تنظیم

 .باشد پذیرکمیت امکان حد تا و گرفته صورت

 سطح در شده آوریجمع هایهداد اعتبار تأیید -1 تبصره

 مدیران سطح در و دستگاه مقام باالترین عهده به سازمان

 .باشدمی کارکنان بالفصل مدیر عهده به کارکنان و

 تردقیق ارزیابی برای انندتومی هادستگاه -۲ تبصره

 آوریجمع و( عمومی و اختصاصی) عملکرد هایشاخص

 مصوب هایشاخص قراردادن مبنا ضمن تر،جزئی هایهداد

 آوریجمع برای مناسب لیستچک طراحی به اقدام

 سطوح در( مکانیزه صورت به ترجیحاً ) عملکرد هایهداد

 .یدنما کارکنان و مدیران سازمان،

 مختلف هایروش به دستگاه شده آوریجمع هایهداد( ج

 هایهپروژ نهایت در و شود تحلیل و تجزیه و بررسی آماری

 و مدیران سازمان، سطح؛ سه در رابطه این در بهبود

 .گردد تدوین کارکنان

 عنوان به بایستی شده تعریف بهبود هایهپروژ -۳ تبصره

 قابل هایشاخص قالب در آینده، دیعملکر اهداف

 .گردد مدیریت و پایش تعریف، گیریاندازه

 ستاد،) سطوح تمام در هاداده آوریجمع مسئولیت( د

 عهده به( استانی واحدهای و وابسته موسسات و هاسازمان

 .است دستگاه اجرایی مقام باالترین

 هایهادد تحلیل نظام مکلفند اجرایی یهادستگاه -6 ماده

 هایهداد تبدیل که نمایند مستقر نحوی به را خود عملکرد

 به کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در شده آوریجمع

 سطوح در عملکرد بهبود جهت در استفاده قابل دانش

 .گردد فراهم مذکور

 یافتن عملکرد، هایهداد تحلیل و تجزیه از هدف -1 تبصره

 جهت الزم پیشنهاد ارایه و عملکرد ضعف ایریشه علل

 یابیریشه جهت توانندمی هادستگاه. است عملکرد بهبود

 آماری هایروش و علمی ابزارهای از عملکرد بهبود و علل

 .نمایند استفاده

 مذکور، سطوح عملکرد تحلیل و تجزیه در -۲ تبصره

 سهمقای مورد شده تعیین پیش از اهداف با واقعی عملکرد

 تحلیل ابزار از توانمی رابطه این در. گیردمی قرار تحلیل و

 .کرد استفاده نیز روند

 تجزیه از حاصل نتایج مکلفند اجرایی یهادستگاه -7 ماده

 در را( دستورالعمل این ۶ ماده موضوع) عملکرد تحلیل و

 بینیپیش جمله از) بهبود هایهپروژ و هاطرح قالب

 نهم فصل اجرایی نامهآیین اساس بر آموزشی هایهدور

 شماره نامه تصمیم موضوع کشوری خدمات مدیریت قانون

 سطوح در( 1۰/1/1۳8۹ تاریخ ک۴۳۹1۶ت/۲۵۷۹

 .بگذارند اجرا به و نموده تدوین کارکنان و مدیران سازمان،

 اهداف عنوان به شده تدوین هایهپروژ و هاطرح -1 تبصره

 مورد بعد سال عملکرد ارزیابی در و شده تلقی یاتیعمل

 .گیردمی قرار ارزیابی

 شده، کسب امتیاز و عملکرد ارزیابی نتیجه -۲ تبصره

 دستورالعمل اساس بر) کارایی العادهفوق پرداخت مبنای

 .بود خواهد( کشوری خدمات مدیریت قانون ۶8 ماده ۶ بند
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 مفاد و مراحل تمام ندمکلف اجرایی یهادستگاه -8 ماده

 جامع نظام قالب در مکانیزه صورت به را دستورالعمل این

 .نمایند مستقر و طراحی عملکرد مدیریت

 سازمان، به لینک قابلیت باید شده طراحی افزارنرم -تبصره

 و هااستان و وابسته واحدهای و هاشرکت موسسات،

 و شتهدا را کارکنان و مدیران سازمان، های؛ رده همچنین

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تأیید مورد

 .باشد جمهوررییس

دهکردی فروزنده اهلللطف

 

 ی اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصیهادستگاهارزیابی و سطح بندی  دستورالعمل چگونگی

 شورای عالی اداری( 1390/03/22مورخ  206/6653شماره  نامهتصویب)

و ششمین جلسه مورخ اری در یکصد و چهل عالی اد شورای

پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و بنا به  1۳8۹ /18/11

ردیف « ب»جمهور، در راستای بند سرمایه انسانی رییس

( قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ۶8( ماده )۶)

العاده کارایی و اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت فوق

مورخ  ۴۳۵1۲/۲۰۰شماره  )موضوع بخشنامه ردعملک

 :( تصویب نمود1۳8۹ /۲۲/8

نامه اجرایی مواد اجرایی همه ساله براساس آیین یهادستگاه

( قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع 8۲( و )81)

( و 1۳8۹ /1 /1۴مورخ  ۴۴۳۲۷ /۴۲۲۵نامه شماره تصمیم

 /۵ /۲8مورخ  ۲۰۰ /۲۷۹11دستورالعمل اجرایی شماره 

عه مدیریت و سرمایه انسانی ستو معاونت 1۳8۹

ابعاد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار  درجمهور، رییس

بندی گرفته و برحسب امتیاز مکتسبه به شرح زیر سطح

 :شوندمی

درصد یا بیشتر باشد، در  ۹۰یی که امتیاز آنها هادستگاه -1

 گیرند.سطح عالی قرار می

درصد  8۹ /۹تا  ۷۵ا بین یی که امتیاز آنههادستگاه -۲

 گیرند.می باشد، در سطح خوب قرار

درصد  ۷۴ /۹تا  ۶۰یی که امتیاز آنها بین هادستگاه -۳

 گیرند.می باشد، در سطح متوسط قرار

ی مشمول پس از اعالم سطح هادستگاه -1 تبصره

شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین

ان برخورداری کارکنان شاغل در ستاد جمهور، میزرییس

ی وابسته را با رعایت تبصره بند هاسازماندستگاه و ستاد 

العاده کارایی و عملکرد ( دستورالعمل نحوه پرداخت فوق1)

( 1۳8۹ /8 /۲۲مورخ  ۲۰۰ /۴۳۵1۲شماره  نامه)بخش

 نمایند.تعیین می

ی استانی براساس نتایج حاصل از هادستگاه -۲ تبصره

ها شده از سوی استانداریبندی اعالمزیابی عملکرد و سطحار

که به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

پرداخت . شوندرسد، تعیین سطح میجمهور میرییس

ی استانی که بودجه ساالنه هادستگاهالعاده مذکور در فوق

)استانی( است توسط دستگاه استانی  غیرمتمرکزآنها 

میزان برخورداری کارکنان شاغل در سایر . گیردمیصورت

( دستورالعمل 1ی استانی با رعایت تبصره بند )هادستگاه

العاده کارایی و عملکرد )بخشنامه شماره نحوه پرداخت فوق

 گردد.( تعیین می1۳8۹ /8 /۲۲مورخ  ۲۰۰ /۴۳۵1۲

عالی و رییس شورای جمهوررییس-نژاداحمدی محمود

اداری
 

 

 

 



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۷۴

 عملکرد یریتنظام مد یتشمول امنهد

 (جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد 11/2/1390مورخ  2702/90/200)بخشنامه شماره 

عمل بههای و استعالم ییاجرای هادستگاهتوجه به ابهامات  با

و  81مواد  ییاجرا نامهیینآمده در خصوص دامنه شمول آ

موضوع استقرار نظام  یکشورخدمات  یریتقانون مد 8۲

کشور  ییاجرای هادستگاهعملکرد  یریتجامع مد

 1۴/1/1۳8۹ یختار ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷شماره  نامهیم)تصم

( یکو دولت الکترون یامور اجتماع یسیونعضو کم یرانوز

 :داردیاعالم م

وابسته به  یهاو معاونت هاسازمانها، وزارتخانه تمامی

، هاشرکت، مؤسسات، هاازمانس یبا تمام یجمهور یاستر

وابسته و تابعه خود مکلفند ضمن استقرار  یمراکز و واحدها

 نامهآیین یدر دستگاه و اجراعملکرد  یریتکامل نظام مد

 ادصدراالشاره، گزارش مربوط به عملکرد دستگاه در ابع

را هر سال بر اساس  یو اختصاص یعموم یهاشاخص

 .یندمعاونت ارسال نما ینا یاز سو یابالغ یهادستورالعمل

 یهادستگاه یاستان یبخشنامه واحدها یناست ا بدیهی

مؤسات و  یضمناً تمام. دربرخواهد داشت یزمشمول را ن

از  یشکه ب یتا زمان. ..و  هایمه، بهابانکاز جمله  هاشرکت

واگذار نشده باشد،  یردولتیدرصد سهام آنها به بخش غ ۵۰

 .ند بودبخشنامه خواه ینمشمول ا

و  یریتمعاون توسعه مد -یاهلل فروزنده دهکرد لطف

 جمهوررییس یانسان یهسرما

 

 

 کشور یکاستراتژ یابینظام ارز نامهآیین

 (یادار یعال یشورا 25/11/1383مورخ  218862/1901شماره  نامهتصویب)

جلسه مورخ  یندر صد و شانزدهم یادار عالیشورای

 یزیرو برنامه یریتزمان مدسا یشنهادبنابه پ ۳1/۵/1۳8۳

عملکرد  یابیارز نامهیینآ 11ماده  یکشور و در اجرا

کشور )موضوع مصوبه شماره  ییاجرا یهادستگاه

( یرانزو یأته ۲8/1۰/1۳81هـ مورخ ۲۷۷۰1ت/۴۴۶۴۲

 یلشرح ذکشور را به استراتژیک یابینظام ارز نامهآیین

 :نمود یبتصو

 یفها و عبارات مربوط، با تعراژهو نامهیینآ یندر ا -1 ماده

 :ندرویکار مبه یلشرح ذبه

 .تو قضاو یگذارسنجش، ارزش یندفرا -یابیارز : الف

 ها،یدروو یریگکه در اندازه یامشخصه -شاخص :ب

 .گیردیاستفاده قرار م مورد یامدهاپ یاها ستاده یندها،فرآ

 نامهییناست که در آ یمفهوم -یکاستراتژ یهاشاخص :ج

مربوط در سطح کالن کشور بوده و در  یهاموضوع یانگرب

 .کاربرد دارند المللیینابعاد ب

سنجش  یبرا شدهیینحد مطلوب تع -استاندارد :د

 .موردنظر یهاشاخص

 :کشور عبارت است از یکاستراتژ یابیهدف از ارز -2 ماده

ت درخصوص عملکرد کالن و قضاو یارزشگذار سنجش،

 یندرب یرانا یگاهجا یینمختلف کشور و تع یهابخش

 .منطقه و جهان یکشورها

کشور براساس سند چشم انداز  یکاستراتژ یابیارز -3 ماده

نظام، توسعه اقتدار در  یکل یهاسیاستساله کشور و  ۲۰

 ی،توسعه اقتصاد یهاجهان، برنامه یکموازنه استراتژ

 ینو همچن یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

ابسته )مؤسسات و المللیینمعتبر ب یهاسازمان یهاشاخص
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 یها( و شاخص...و یمتحد، بانک جهانملل ازمانبه س

 یلمحور ذ ۵در  ییاجرا یهادستگاهعملکرد  یاختصاص

 :پذیردیصورت م

 :محورها ینعناو ـ1

 یاقتصاد :الف

 یو فرهنگ یاجتماع :ب

 لتدو یفیتک :ج

 یعلم و فنآور :د

 یرساختیز :هـ

 .باشدیم یوستاز محورها به پ یکهر  هایشاخص

کشور موظف است  یزیرو برنامه یریتسازمان مد -تبصره

 یننسبت به تدو نامهیینآ ینظرف مدت سه ماه از ابالغ ا

ها، اقدام محاسبه شاخص یش و چگونگدستورالعمل رو

 .یدنما

 یلکشور به شرح ذ یکاستراتژ یابیارز یندفرآ -4 ماده

 :است

کشور موظف است  یزیرو برنامه یریتسازمان مد ـ1

نسبت  یو دستگاه یو فرابخش یبخش یهابراساس شاخص

 یهاآمار و اطالعات ساالنه شاخص یدو تول یرآوبه جمع

 .یداقدام نما یرانمرکز آمار ا یبا همکار یکاستراتژ یابیارز

 یسهجام مقاکشور پس از ان یزیرو برنامه یریتسازمان مدـ ۲

کشورها و عملکرد  یرها با ساعملکرد شاخص یلیتحل

و  یاگذشته کشور، رتبه کشور در سطح منطقه یهاسال

مذکور  یها و محورهااز شاخص یکرا در هر  المللیینب

 .نمایدیم یینتع

کشور موظف است بر  یزیرو برنامه یریتسازمان مد ـ۳

را مشتمل بر  یعصورت گرفته، گزارش جام یابیارز یمبنا

نموده و همراه  یهها، تهو فرصت یدهانقاط ضعف، قوت و تهد

الزم به مراجع  یشنهادهایو پ یراه حل کاربرد یهبا ارا

 .یدنما یهارا ربطیذ

کشور موظف است حسب  یزیرو برنامه یریتسازمان مد ـ۴

 یابیارز یهاشاخص یبازنگرنسبت به یاز،و ن یطشرا

 .یدااقدام نم یکاستراتژ

 یلبه شرح ذ یکاستراتژ یابیحاصل از ارز یجنتا -5 ماده

 :گیردیمورد استفاده قرار م

 یهاموجود کشور در محورها و شاخص یتضعاز و یآگاهـ 1

 .منطقه و جهان یبا کشورها یسهمذکور، در مقا

لت و فراهم نمودن دو ییت کالن و نهاقضاو ینهزم یجادا ـ۲

 .لتعملکرد دو یو ارتقا یزیرامهبرن یالزم برا یبسترها

 هاییو خط مش هایاستراتژ ،هاسیاستاهداف،  یحتصح ـ۳

 .توسعه کشور یهابرنامه یکل

 المللیینب یهاسازمانفراهم نمودن تعامل مناسب با  ـ۴

کشورها و استفاده از  یرکشور با سا یتضعاز و یآگاه یبرا

 .ختلفم هایینهدر زم یشروپ یکشورها یاتتجرب

کشور به صورت مستمر و  یکاستراتژ یابیارز -6 ماده

و  یریتساالنه انجام و گزارش آن هرسال توسط سازمان مد

ماه هر سال به  یرت یانو تا پا یمو تنظ یهکشورته یزیربرنامه

لت و مجلس دو یأته جمهور،ییسر ی،مقام معظم رهبر

 .گرددیم یهارا اسالمییشورا

، مؤسسات و هاسازمانها، خانهزارتو یهکل -۷ ماده

که  ییهاشرکتمؤسسات و  ینهمچن ی،لتدو یهاشرکت

 یها مستلزم ذکر نام است و نهادهاشمول قانون بر آن

و سازمان  یرانمکلفند با مرکز آمار ا لتی،یردوغ یعموم

آمار و اطالعات مورد  یدکشور در تول یزیرو برنامه یریتمد

 .رندل آوالزم را به عم مکاریه یازن

 یکاستراتژ یابیارز یهاشاخص -پیوست

 یمحور اقتصاد ـ1



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۷۶

 اقتصاد :الف

 (1)ینرخ رشد اقتصاد -1

 (۳()۲()1()یدرآمد سرانه )دالر جار -۲

 (1درجه بازبودن اقتصاد) -۳

 GDP (1)از  یسهم بخش خصوص -۴

 GDP (1)لت ازدو یاتیسهم درآمد مال -۵

 (1( )یجار )دالر یرنفتیصادرات غ یزانم -۶

 (۳()۲()1)یکارینرخ ب -۷

 (۳()۲()1نرخ تورم) -8

 GDP (۳)به کل یخارج گذارییهسهم سرما -۹

 (8) (TFP)کل یروشاخص بهره -1۰

11- GDP مصرف شده  یاحد انرژهر و یحاصل شده به ازا

 (۲()ی)شدت انرژ

 درآمد و فقر یعشاخص توز :ب

 (1()۴)(GINI)ینیج یبضر -1

 (۴) (HPI) یانسانشاخص فقر  -۲

 یحداقل کالر ینخط فقر مطلق )تأم یرز یتدرصد جمع -۳

 (1زانه()رو یازمورد ن

 (۴()1به دهک آخر) یتل جمعنسبت درآمد دهک او -۴

 یو فرهنگ یمحور اجتماع : ج

 (۴)(HDI) یشاخص توسعه انسان -1

 (۲)اکسیدکربنید یدسرانه تول -۲

 (۴)(GDI) یتیشاخص توسعه جنس -۳

 از توسعه( یناش هایی)ناهنجار یآنوم -۴

 (1کتب منتشره) یراژت -۵

 یعلم و فنآور -2

 (۲علم) یدتول -1

 GDP (۲)به  یعلم یدنسبت تول -۲

 GDP (1)( به کل Hi-Techباال) یبا فنآور یدسهم تول -۳

 هاشرکت ینب یقاتیو تحق یهشپژو هاییهمکار یزانم -۴

 (۲ا)هو دانشگاه یو مؤسسات تجار

 یرساختیز -3

 (1)یآبرسان یهاطول شبکه ـ1

 (1قابل کشت) هاییناز کل زم یآب هاییندرصد زم ـ۲

 (۷)(DAI) یجیتالد یشاخص دسترس ـ۳

 (1ها)آسفالته به کل راه یهانسبت راه ـ۴

 (1آهن)طول شبکه راه -۵

 (1هرز) یهاپوشش آب ـ۶

 (1)یسیتهالکتر یدتول ـ۷

 لتدو -4

 (1())لتدو یفیتک ـ1

 (1())یعموم ییپاسخگو ـ۲

 (۶()1فساد) ـ۳

 (1)یمال یریتو مد یزیربودجه یفیتک ـ۴

 (۲)یکنلت الکترودو -۵

 :خذمأ

 (WBG) یبانک جهان ـ(1)

 (UNDPبرنامه توسعه سازمان ملل متحد) ـ(۲)

 (IMFپول ) المللیینق بصندو ـ(۳)

 (UNسازمان ملل ) ـ(۴)

 (WHO) یسازمان بهداشت جهان ـ(۵)



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۷۷

 
 (TI) یتسازمان شفاف ـ(۶)

 (ITU) المللییناتحاد ارتباطات ب -(۷)

 (APO) یاییآس یروسازمان بهره -(8)

 ردکعمل مدیریت دفاتر سازماندهی ضوابط و وظایف

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 13/09/1391 مورخ 36773/91/210 شماره بخشنامه)

 خدمات مدیریت قانون( ۵) ماده مشمول یهادستگاه لیهک

 شوریک

 شماره نامهتصمیم( 1) ماده( ح) بند تبصره اجرای در

 عضو محترم وزیران 1۴/1/1۳8۹ تاریخ ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷

 نامهآیین) کترونیکال دولت و اجتماعی امور میسیونک

( شوریک تخدما مدیریت قانون 8۲ و 81 مواد اجرایی

 پاسخگویی و ردکعمل ارزیابی دفاتر" عنوان اصالح موضوع

 بخشنامه این ،"ردکعمل مدیریت دفاتر" به "ایاتکش به

 تاریخ ۳۵۶۶۵/18۰1 شماره بخشنامه جایگزین

 واحدهای سازماندهی ضوابط و وظایف موضوع ،۴/۳/1۳8۲

 .گرددمی ورکمذ

 وظایف -1

 عملکرد ارزیابی -1-1

 دستگاه سطح در ردکعمل مدیریت جامع نظام استقرار. 1

 بر( کارمندان و مدیران سازمان، سطح؛ سه بر مشتمل)

 و شوریک خدمات مدیریت قانون یازدهم فصل اساس

 مربوط یهادستورالعمل و هانامهآیین اجرای

 هایبرنامه و راهبردی برنامه تدوین و تهیه در اریکهم. ۲

 یهاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان دستگاه، ساالنه عملیاتی

 .واحد مدیریت اعمال طریق از استانی واحدهای و وابسته

 ارزیابی نظام اجرای بر نظارت و گیریپی هماهنگی،. ۳

 نظر در با کارمندان و مدیران سازمان، سطح در ردکعمل

 و وابستهی هاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان گرفتن

 .استانی واحدهای

 هایشاخص تدوین و تهیه نظورم به الزم ریزیبرنامه. ۴

 ،هاسازمان دستگاه، ردکعمل ارزیابی معیارهای و اختصاصی

 سه در استانی واحدهای و وابسته یهاشرکت و مؤسسات

 .کارمندان و مدیران سازمان، سطح

 در دستگاه ارزیابی خود گزارش آوریجمع و مدیریت. ۵

 قتحق میزان اعالم و اختصاصی و عمومی هایشاخص ابعاد

 به منظم و ایدوره صورت به وریبهره و برنامه اهداف

 .ذیربط مراجع سایر و دستگاه مقام باالترین

 از استفاده برای الزم هایگیریپی و تمهیدات انجام. ۶

 مؤسسات ،هاسازمان دستگاه، توسط ردکعمل ارزیابی نتایج

 ضمن هک نحوی به استانی واحدهای و وابسته یهاشرکت و

 ارتقای زمینه موجود، التکمش و موانع ضعف، نقاط رفع

 کارمندان و مدیران سازمان، ردکعمل بهبود و وریبهره

 .شود فراهم

 ردکعمل مدیریت نظام اجرای فرآیند نمودن انیزهکم. ۷

 ردکعمل مدیریت نظام جامع سامانه راستای در دستگاه

 انسانیسرمایه و مدیریت توسعه معاونت در مستقر

 نظارت و ارتباط انکام :اوال هک نحوی به جمهوررییس

 یهاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان با دستگاه ستاد زمانهم

 ارتباط انکام :ثانیا شود، فراهم استانی واحدهای و وابسته

 مدیریت توسعه معاونت در مستقر سامانه زمانهم نظارت و

 .گردد فراهم دستگاه ستاد با جمهوررییس انسانی سرمایه و

 بر ارمندانک و مدیران واحدها، ردکعمل تحلیل و هتجزی. 8

 در حاصله نتایج اعمال و شده انجامهای بازرسی اساس

 .آنها عملکرد ارزیابی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۷8

 امور انجام و کارمندان عملکرد ارزیابی کمیته تشکیل. ۹

 .کمیته دبیرخانه عنوان به مربوط

 بازرسی -۲-1

 مستمر، بازرسی هایبرنامه اجرای و تنظیم و تهیه. 1

 دستگاه، استانی و ستادی واحدهای از موردی یا و ایدوره

 واحدهای و وابسته یهاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان

 اقدام ”ردکعمل مطابقت“ میزان سنجش برای استانی

 و ضوابط ،هادستورالعمل ها،برنامه اهداف، با نندگانک

 .دستگاه ارزیابی موردهای شاخص

 میزان سنجش و ارمندانک و دیرانم ردکعمل از بازرسی. ۲

 و مدیران برخورد نحوه و مختلفهای واحد از مردم رضایت

 .رجوع ارباب با کارمندان

 ایفای و شورک لک بازرسی سازمان با ارتباط برقراری. ۳

 بازرسی سازمان یلکتش قانون 1۲ ماده در مندرج وظیفه

 در اساسی قانون ۹۰ و 88 اصول میسیونک شور،ک لک

 و هادستگاه سنجی نظرهای واحد و اسالمی شورای مجلس

 .مطبوعات و جمعی هایهرسان

های بازرسی طریق از اداری مفاسد و جریان سوء شفک. ۴

 مقام باالترین به الزمی هاگزارش ارائه و پنهان و ارکآش

 .ذیربط مراجع سایر و دستگاه اجرایی

 اداری المتس میزان سنجشهای شاخص تدوین و تهیه. ۵

 .ذیربط مراجع به ارایه و آن سالیانه گیری اندازه و دستگاه

 سامد بستر در مردمی ارتباطات -۳-1

 دستگاه، سطح در مردمی ارتباطات نظام استقرار. 1

 واحدهای و وابسته یهاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان

 خدمات مدیریت قانون پنجم و سوم فصل اساس بر استانی

 .ایاتکش به پاسخگویی مدیریت هنظامنام و کشوری

( سامد)دولت و مردم ارتباط الکترونیکی سامانه استقرار. ۲

 وابسته یهاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان دستگاه، سطح در

 ارتباط نمودن فراهم و شهرستانی و استانی واحدهای و

 نمودن روزآمد و متبوع دستگاه هایاتوماسیون سایر با سامد

 .آن

 تعامل و ارتباط برقراری جهت الزم هیداتتم بینیپیش. ۳

 از مردمی موارد دریافت و دستگاه و مردم بین سویه دو

 و گزارش ایده، طرح، پیشنهاد، شکایت، درخواست، :قبیل

 مقامات با مردم چهره به چهرههای مالقات در تشکر و تقدیر

 بستر در حضوری غیر و حضوری مراجعه یا و دستگاه عالی

 شده ارائه خدمات اطالعات به دسترسی امکان ایجاد و سامد

 جمهوری ریاست مردمی ارتباطات مرکز برای متقاضیان به

 .سامد و

 وتحلیل تجزیه و ماهه سه مقاطع در ایاتکش بندی جمع. ۴

 اجرایی مقام باالترین به گزارش ارائه و ایاتکش بروز علل

 .ذیربط مراجع سایر و دستگاه

 وظایف سایر -۴-1

 موضوعات با ارتباط در الزم تحقیقات و طالعاتم انجام. 1

 به رسیدگی و پاسخگویی رد،کعمل ارزیابی و مدیریت

 ارایه و دستگاه در بازرسی و( مردمی ارتباطات)شکایات

 .الزم پیشنهادهای

 رد،کعمل ارزیابی هایبرنامه اجرای حسن بر نظارت. ۲

 و( مردمی ارتباطات)شکایات به رسیدگی و پاسخگویی

 یهاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان دستگاه، در زرسیبا

 شده انجام هایارزیابی تحلیل و استانی واحدهای و وابسته

 .الزم پیشنهادهای ارایه و

 واحدهای ارشناسانک مستمر توانمندسازی و آموزش. ۳

 و موسسات ،هاسازمان دستگاه، عملکرد مدیریت

 واحد اریکهم با استانی واحدهای و وابستهی هاشرکت

 مراجع سوی از ابالغی ضوابط اساس بر دستگاه آموزش

 .ذیربط

 موضوعات با ارتباط در موردی و ادواریی هاگزارش تهیه. ۴

 شکایات به رسیدگی و پاسخگویی رد،کعمل ارزیابی



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۷۹

 
 مقام باالترین اطالع برای بازرسی و( مردمی ارتباطات)

 .ذیربط مراجع سایر و دستگاه اجرایی

 واصله هایهپروند و مدارک و اسناد ها،یهشکوای بررسی. ۵

 اعالم و مقررات و قوانین به توجه با نظارتی مراجع از

 .گزارش

 رد،کعمل ارزیابی هایبرنامه چارچوب در امور سایر انجام. ۶

 و( مردمی ارتباطات)شکایات به رسیدگی و پاسخگویی

 .گرددمی ارجاع ذیربط مراجع طرف از که بازرسی

 سازمانی ساختار تنظیم ضوابط -2

 یکی عنوان به آن جایگاه و سازمانی واحد این سطح -1-۲

 دستگاه مقام باالترین زیرمجموعه سازمانی واحدهای از

 در توانندمی ذیربط یهادستگاه. گرددمی تعیین اجرایی

 لک مدیر و( سازمان رئیس)وزیر مشاور“ عنوان از آن رأس

 مجموعاً  عنوان این صورت این در. نندک استفاده ”دفتر

 .بود خواهد سازمانی پست کی معرف

 یهادستگاه بازرسی، و نظارت وظایف انجام برای -۲-۲

 تحت را ”بازرس” سازمانی پست تعدادی توانندمی اجرائی

 ”دستگاه رئیس ویژه بازرس“  یا ”وزیر ویژه بازرس“ عنوان

 پیشنهاد با بازرسین این ورتص این در هک نمایند بینیپیش

 دستگاه مقام باالترین یا وزیر تایید و عملکرد مدیریت واحد

 .گردندمی منصوب و تعیین

 ردکعمل مدیریت واحدهای وظایف اهمیت به توجه با -۳-۲

 وضعیت از اطالعات ارائه درها واحد این موثر نقش به نظر و

 در ردکعمل مدیریت واحد مدیر ذیربط، مسئولین به دستگاه

 .نمایدمی تکشر معاونین شورای جلسات

 ردکعمل مدیریت واحدهای سازمانی یهاپست -۴-۲

 یهاپست محل از دستگاه هر وظایف حجم با متناسب

 نیاز صورت در و شودمی بینیپیش قبلی واحدهای سازمانی

 مازاد یهاپست محل از جدید، سازمانی یهاپست ایجاد به

 .شد خواهد تامین نیاز مورد یهاپست واحدها، سایر

 در ردکعمل مدیریت وظایف به مربوط سازمانی سطح -۵-۲

ی هاسازمان و وزارتخانه به وابسته یهاسازمان و موسسات

 1۶۷۳۹۳/1۰1 شماره بخشنامه ضوابط موضوع) مستقل

 :بود خواهد ذیل لکش به( 1۳/۹/1۳81 مورخ

 رثکحدا ”الف گروه“ موسسات در سازمانی سطح. 1

 مشاور عنوان از آن راس در توانمی و باشدمی ”مدیریت“

 .نمود استفاده مدیر و( موسسه یا) سازمان رئیس

 تعیین گروه ،”ب گروه“ موسسات در سازمانی سطح. ۲

 رئیس مشاور عنوان از آن راس در توانمی و گرددمی

 .نمود استفاده گروه رئیس و( یاموسسه) سازمان

 وظائف انجام برای ”ج گروه“ موسسات در سازمانی سطح. ۳

 عنوان تحت سازمانی پست کی حد در ردکعمل مدیریت

 مقام باالترین حوزه در هک باشدمی ”موسسه رئیس مشاور“

 .گرددمی بینیپیش دستگاه

 سازمانی یهاپست محل از الزم سازمانیی هاپست

 ایجاد به نیاز صورت در و شودمی بینیپیش قبلی واحدهای

 سایر مازاد یهاپست محل از جدید سازمانی یهاتپس

 .شد خواهد تامین نیاز مورد یهاپست واحدها،

 اینگونه وظایف با ماهیت لحاظ از هک وظایفی سایر -۶-۲

 سه وظائف به تواندمی دارند سنخیت و مناسبت واحدها

 اضافه( 1-۴) و( 1-۳) ،(1-۲) ،(1-1) بندهای موضوع گانه

 .گردد

 این موضوع واحدهای سازمانیی هاپست ظیمتن در -۷-۲

 شمارههای بخشنامه میک ضوابط رعایت دستورالعمل،

 1۶۷۳۹۳/1۰1 شماره و ۲۵/۲/1۳81 مورخ ۲8۲1۶/1۰۵

 .است الزامی 1۳/۹/1۳81 مورخ

  اداری تحول و نوسازی معاون -بزرگیان احمد
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 دانارمنک ردکعمل ارزیابی اجرایی دستورالعمل از ابهامات برخی رفع

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 8/7/1391 مورخ 29243/91/210 شماره بخشنامه)

 قانون( ۵) ماده مشمول اجرایی یهادستگاهبه بخشنامه

 شوریک خدمات مدیریت

 ۲۲/۵/1۳۹۰ تاریخ 11۹۴۲/۲۰۰ شماره بخشنامه پیرو

 به نظر( انارمندک ردکعمل ارزیابی اجرایی دستورالعمل)

 اداری تحول میتهک خصوص در اجرایی یهادستگاه ابهامات

 اعالم را زیر موارد دستورالعمل،( ۲) ماده کی تبصره موضوع

 :داردمی

 با ارتباط در ورکمذ دستورالعمل( ۶) ماده به توجه با -1

 ایاتکش به پاسخگویی و ردکعمل ارزیابی دفاتر مسئولیت

 و اجرا خصوص در اجرایی یهاستگاهد( ردکعمل مدیریت)

 ارزیابی میتهک» به ورکمذ میتهک دستورالعمل، بر نظارت

 به آن اعضای و یافته عنوان تغییر «ارمندانک ردکعمل

 تحول میسیونک یا و شورا تصویب و ورکمذ دفاتر پیشنهاد

 .شد خواهد تعیین دستگاه اداری

 ردکعمل ارزیابی دفاتر توسط نظارت و اجرا از منظور -تبصره

 شامل؛ ،(ردکعمل مدیریت) ایاتکش به پاسخگویی و

 تصویب و تعیین نظارت، ریزی،برنامه گذاری،سیاست

 و اریکهم با) ارمندانک ردکعمل ارزیابی هایشاخص

 .باشدمی( واحدها تکمشار

 و کمدار نهایی تأیید و بررسی بر عالوه ورکمذ میتهک -۲

 به نسبت ارمندان،ک ردکعمل ارزیابی به مربوط مستندات

 امتیاز خصوص در ارمندانک سوی از اعتراضی موارد بررسی

 اتخاذ را نهایی تصمیم و نموده اقدام شده سبک ارزیابی

 .نمود خواهد

 ور،کمذ میتهک در ارمندانک نهایی امتیاز تعیین از پس -۳

 به پاسخگویی و ردکعمل ارزیابی دفاتر در مربوط سوابق

 دبیرخانه عنوان به دستگاه( ردکلعم مدیریت) ایاتکش

 ارگزینیک پرونده در درج جهت نیز نتیجه و نگهداری میتهک

 جمله از مربوطه واحد به قانونی مزایای اعطای و ارمندانک

 .شد خواهد ارایه دستگاه متناظر واحد یا و اداری امور

 اداری تحول و نوسازی معاون -بزرگیان احمد

 

 

 آن ییاجرا یندو فرا یو استان یسطح مل ییاجرا یهادستگاه 1401عملکرد سال  یابیارز

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 23/11/1401مورخ  94912)بخشنامه شماره 

و  یریتکشور و سازمان مد ییاجرا یهابه دستگاه بخشنامه

 هااستان یزیربرنامه

مواد  ییاجرا نامهیینآ ۳بند )الف( و )ب( ماده  یاجرا در

و به منظور  یخدمات کشور یریت( قانون مد8۲( و )81)

 یفتحقق اهداف و وظا یها در راستاعملکرد دستگاه یابیارز

 ینظام ادار یکل هاییاستبر س یهبا تک یزمحول شده و ن

 یینتع یفو تکال "یمدظله العال"یمقام معظم رهبر یابالغ

عملکرد  یابینحوه ارز ی،شده در سند تحول دولت مردم

بر اساس  یو استان یدر سطوح مل ییاجرا یهادستگاه

، به شرح 1۴۰1در سال  یو اختصاص یعموم یهاشاخص

 :گرددیم یینتع یرز

و  1۴۰1 یهاعملکرد سال یابیارز یعموم یهاشاخص -1

 ینا یوستپ ی،در سطح مل ییاجرا یهادستگاه 1۴۰۲

و  یسطح استان یعموم یها. شاخصباشدیبخشنامه م

عملکرد  یابیارز یعموم یهاشاخص یازدهیامت نامهیوهش

 یریت(، توسط امور مدیو استان ی)سطح مل 1۴۰1سال 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴81

 
 aro.gov.irیسازمان به نشان نمایو در تار ینعملکرد، تدو

 خواهد شد. یرساناطالع یو به نحو مقتض یبارگذار

متناسب با نوع خدمات و  یعموم یهااوزان شاخص -۲

 یهااز دستگاه یکبه هرو  ییندستگاه، تع هاییتمأمور

 ابالغ خواهد شد. ییاجرا

ستاد دستگاه و  ی،سطح مل یاختصاص یهاشاخص -۳

 نامهیینآ ۳وابسته، به استناد بند )ب( ماده  یهاسازمان

با  یخدمات کشور یریت( قانون مد8۲( و )81مواد ) ییاجرا

سازمان  ینمشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور توسط ا

 .گرددیورت دوساله ابالغ مو به ص یینها

 یمستقل دارا یهاها و سازماناست وزارتخانه یضرور -۴

حداکثر دو هفته پس از ابالغ  ی،امنطقه /یاستان یواحدها

موارد  یبرش استان یمنسبت به تنظ ی،اختصاص یهاشاخص

سازمان به  ینو ارسال به ا 1۴۰۲و  1۴۰1سال  یمذکور برا

. در صورت عدم ینداقدام نما یینها ییدو تأ یمنظور بررس

 یریتسازمان مد یسازمان با همکار ینا ی،ارسال برش استان

نمودن  ییها، رأسًا نسبت به نهااستان یزیرو برنامه

 .نمایندیاقدام م یاستان یهابرش

وابسته و  یهاستاد، سازمان یابیگزارش خودارز یافتدر -۵

 یهاشاخص در ابعاد ییاجرا یهادستگاه یاستان یواحدها

 یختا تار 1۴۰1سال  یابیدوره ارز یبرا یو اختصاص یعموم

عملکرد دولت  یریتسامانه جامع مد یقاز طر ۳1/۰۲/1۴۰1

 انجام خواهد شد.

ها و مشابه وزارتخانه ینعناو یاعملکرد  یریتدفاتر مد -۶

 یجتا نتا ینداتخاذ نما یبیمستقل؛ ترت یهاسازمان

 یوابسته و واحدها یهاازمانستاد دستگاه، س یابیخودارز

توسعه دستگاه،  یراهبر یدر شورا ییدپس از تأ یاستان

بخشنامه، به سامانه  ینا ۵مندرج در بند  یخحداکثر تا تار

است  یهی. بدیابدعملکرد دولت انتقال  یریتمد جامع

آن در  یبندزمان ینو همچن یابیخودارز یندفرآ یراهبر

 ینعناو یاعملکرد  یریتمد شده، بر عهده دفاتر یینمهلت تع

 مستقل خواهد بود. یهاها و سازمانمشابه وزارتخانه

استان که ستاد دستگاه  ییاجرا یهاآن دسته از دستگاه -۷

موظفند،  باشند،یم یابالغ یاختصاص یهاها فاقد شاخصآن

 یزیرو برنامه یریتنامه با سازمان مدنسبت به انعقاد تفاهم

. در صورت عدم یندذکور، اقدام نمام یهااستان در شاخص

رأسًا نسبت  ا،هاستان یزیرو برنامه یریتتفاهم، سازمان مد

ها اقدام و آن یاختصاص یهاشاخص ینو تدو یگذاربه هدف

 قرار خواهند داد. یابیرا مالک ارز

در ابعاد  یاستان ییاجرا یهادستگاه یازدهیو امت یابیارز -8

و  یریتوسط سازمان مدت یو اختصاص یعموم یهاشاخص

 یریتسامانه جامع مد یقها و از طراستان یزیربرنامه

 عملکرد دولت انجام خواهد شد.

 یعال یانجام شده ضمن ارائه در شورا هاییابیارز یجنتا -۹

در  یرتقد یمحترم، مبنا جمهورییسو گزارش به ر یادار

( بوده و در بستر یو استان ی)سطح مل یدرجاییشه جشنواره

 یاز. ضمناً امتیدسنج، به اطالع عموم خواهد رسسامانه دولت

 العادهپرداخت فوق یمبنا یی،اجرا یهامکتسبه دستگاه

و عملکرد به کارکنان دستگاه )به استناد مصوبه  ییکارآ

 ( قرار خواهد گرفت.۲۳/۳/1۳۹۰ یختار ۶۶۵۳/۲۰۶

 یفیلط میثم
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سطح ملی -1402و  1401های عملکرد سال های عمومی ارزیابیشاخص  

 نهاد ارزیاب سنجه شاخص معیار محور

ت
ضای

ر
دم

مر
ی 

ند
م

 

رضایتمندی از 

 خدمات

مشارکت دستگاه در فرایندهای 

 سنجش رضایت مردم

سنجی از خدمات مشارکت دستگاه اجرایی در رضایت

 ارائه شده
 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 العاتوزارت ارتباطات و فناوری اط

 سازمان اداری و استخدامی کشور
مشارکت دستگاه در صدور کد دوبعدی برای 

 سنجی از خدمت ارائه شده توسط کارکنانرضایت

رضایتمندی مردم از خدمات 

 دستگاه

میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه اجرایی 

 شده در سامانه راهبری میز خدمت()ثبت
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 سازمان بهزیستی کشور

شده در سامانه پنجره واحد خدمات میزان رضایت ثبت

 دولت هوشمند

 میزان رضایت ثبت شده در درگاه ملی مجوزها

میزان رضایت مردم از کارکنان دستگاه )بر اساس 

 یق کد دو بعدی(سنجی از طررضایت

 خواهان به فضاهای اداریدسترسی آسان توان

سازی تسهیالت مقرر برای پیاده

کارکنان در قانون حمایت از 

 خانواده و جوانی جمعیت

دسترسی به مهد کودک برای فرزندان کارکنان 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست  دستگاه

 جمهوری

 ستاد ملی جمعیت

 کل کشور سازمان بازرسی

 سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

هنگام، بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواجِ بهآگاهی

 تعداد فرزندان و حمایت از نقش مادری

 ماه دورکاری ۴استفاده مادران باردار از حداقل 

تشویق شایسته کارکنان تازه ازدواج کرده و یا دارای 

 فرزند تازه متولد شده

 خگوییپاس

 ارتباط مستقیم با مردم

 مالقات چهره به چهره مسئولین با مردم

مرکز ارتباطات مردمی ریاست 

 جمهوری

 شنیدن صدای مردم

 عملکرد سفرهای استانی

 میز ارتباطات مردمی

 حضور در سامد

رسیدگی و پاسخگویی به 

 مطالبات مردمی

ها و تمیزان پاسخگویی به شکایات/ درخواس

 های دریافتیگزارش

 های سفرهای استانیمیزان پاسخگویی به نامه

 متوسط زمان رسیدگی به شکایات

موقع به پاسخگویی مناسب و به

ها و استعالمات در درخواست

 PGSBو  GSBبستر 

های دریافت شده توسط دستگاه در بستر سرویسوب

ن فناوری اطالعات و سازما (GSBمرکز ملی تبادل اطالعات )

های ارائه شده توسط دستگاه در بستر سرویسوب ارتباطات

 (PGSB( و )GSBمرکز ملی تبادل اطالعات )

تبیین دستاوردها و اقناع افکار 

 عمومی

رسانی دبیرخانه شورای اطالع هامیزان ارتباط با رسانه

 نوین هایمیزان حضور در رسانه دولت
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رسانی و اطالع

 تبیین

میزان روشنگری نسبت به انتقادات، شایعات، شبهات 

 و ابهامات

 میزان تعامالت و ارتباطات تبیینی مسئولین

ها، ای از برنامهمیزان تولید انواع محتواهای رسانه

 ها و دستاوردهافعالیت

 میزان استقرار روابط عمومی الکترونیک

ره
به

ی
عال

و ت
ی 

ور
 

ارتقای 

 وریبهره

های پیشرفت اجرای برنامه

 وری دستگاهمصوب ارتقای بهره

 وری دستگاههای ارتقای بهرهمیزان اجرای برنامه

 وری ایرانسازمان ملی بهره
 وری دستگاههای ارتقای بهرهمیزان اثربخشی برنامه

های ارتقای شناسی اجرای برنامهمیزان آسیب

 وری دستگاهبهره

سازی الگوی مصرف در بهینه

 دستگاه )مدیریت سبز(

 میزان مصرف انرژی

 سازمان حفاظت محیط زیست
 میزان مصرف آب

 مدیریت پسماند

 ها و تجهیزاتساختمان

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت اموال غیرمنقول در سامانه سادا های دولتمولدسازی دارایی

بهبود و تحول 

 سازمانی

جویی سازی و مشارکتمردمی

از بخش غیردولتی در انجام 

 وظایف

های قابل واگذاری یا شناسایی وظایف و ظرفیت

 پذیرمشارکت

دستیار رئیس جمهور در امر 

 سازی دولتمردمی

 وزارت کشور

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان اداری و استخدامی کشور

های نامهتفاهم میزان خدمات و وظایف واگذار شده یا

 ها و...(های دانش بنیان، انجمنمنعقده )شرکت

سازی شورای راهبری فعال

 توسعه مدیریت دستگاه

تشکیل جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت 

 هاهای تخصصی ذیل آنها و کمیتهدستگاه

 سازمان اداری و استخدامی کشور

عه میزان اجرایی شدن مصوبات شورای راهبری توس

 مدیریت

 اهتمام به بهبود عملکرد

 های اختصاصیشناسی عملکرد شاخصآسیب

میزان اثربخشی اقدامات اجرایی در جهت رفع 

 های شناسایی شدهآسیب

 ارتقای فرهنگ سازمانی

نامه توسعه فرهنگ اقدامات اثربخش در اجرای نظام

 سازمانی
شورای عالی ترویج و توسعه 

 شهادت فهرهنگ ایثار و

 سازمان اداری و استخدامی کشور

 ستاد اقامه نماز

 نوآوری مؤثر در زمینه تعالی فرهنگ سازمانی

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 ترویج فرهنگ اقامه نماز

 سازی معماری سازمانیبهینه

 وزارت کشور های واگذار شدهگیریمیزان اختیارات و تصمیم

 بودجه کشورسازمان برنامه و 

 سازمان اداری و استخدامی کشور
 بازنگری نمودار و تشکیالت سازمانی در موعد مقرر

استانداردسازی 

 های ارائه خدماتدستورالعمل

های تخصصی دستگاه با سازی دستورالعملمتناسب

 دستورالعمل اجرایی تدوین استانداردها
 سازمان ملی استاندارد

 سازمان اداری و استخدامی کشور های بهبود فرایندمیزان تحقق اهداف پروژه اصالح فرایندهای ارائه خدمت
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سهولت 

دسترسی به 

 خدمات

الکترونیکی شدن خدمات 

 دستگاه

 میزان الکترونیکی شدن مرحله درخواست خدمات

 شورای اجرایی فناوری اطالعات

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 شورسازمان اداری و استخدامی ک

 میزان الکترونیکی شدن مرحله تحویل خدمات

 میزان الکترونیکی شدن کامل خدمات

 رسانی فرایندهای ارائه خدمتاطالع

 کیفیت دسترسی به خدمات الکترونیکی

کیفیت و سرعت صدور مجوزها 

 از طریق درگاه ملی مجوزها

ر میزان پاسخ به درخواست صدور مجوز متقاضیان د

 مهلت مقرر
 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 میزان صدور مجوز در مهلت مقرر

 میزان پاسخ به شکایت متقاضیان در مهلت مقرر

ارائه خدمات دستگاه از طریق 

پنجره ملی خدمات دولت 

 هوشمند

میزان خدمات ارائه شده از طریق پنجره ملی خدمات 

 دولت هوشمند

ات و سازمان فناوری اطالع

 ارتباطات

 هوشمندسازی

 درج شناسه ملی سند )شمس( هوشمندسازی مکاتبات اداری

معاونت اجرایی نهاد ریاست 

 جمهوری

 مرکز آمار ایران

ها و اطالعات آماری ارائه داده

مورد نیاز برای استقرار 

 حاکمیت داده

اندازی و اتصال چهار های مورد نیاز راهارسال ریزداده

 یهثبت آماری پا

های مورد نیاز نظام آمارهای ثبتی طراحی سرویس

 مبنا

بارگذاری به موقع اطالعات 

دقیق و صحیح اداری و مالی 

 کارکنان

تطابق اطالعات کارکنان و اقالم حقوق و مزایا در 

 سامانه ثبت حقوق و مزایا و سامانه پاکنا
 سازمان اداری و استخدامی کشور

کامل اطالعات احکام/ قراردادها/ بارگذاری به موقع و 

 ابالغ کارکنان در سامانه پاکنا

های های دادهثبت زیرالیه

های مکانی در زیرساخت داده

 (SDIمکانی )

های اطالعات مکانی دستگاه در گذاری الیهاشتراکبه

 های ملی و استانیژئوپرتال
 برداری کشورسازمان نقشه

ت
دال

ع
 

شایسته 

 ساالری

ری افراد بر اساس کارگیبه

 سازوکار عادالنه

کارگیری و استخدام بر مبنای آزمون )فضای به

 رقابتی(

 دفتر رئیس جمهور

 سازمان اداری و استخدامی کشور

( قانون ۳۲رعایت سقف تعیین شده تبصره ذیل ماده )

 مدیریت خدمات کشوری

رعایت شرایط احراز در انتصاب 

 نیروی انسانی

 ات مشاغل مصوب در سامانهثبت کامل اطالع

های مدیریت رعایت شرایط احراز در انتصاب سمت

 ایحرفه

انتصاب مدیران بر اساس 

 شایستگی

های عمومی مدیران و ایجاد بانک سنجش شایستگی

 اطالعات دارندگان گواهینامه شایستگی

انتصاب در سطوح مختلف مدیریتی از میان دارندگان 

 ستگیگواهینامه شای

های اختصاصی مدیریتی به تفکیک تدوین شایستگی

 ها/ واحدهای دستگاهمعاونت
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جبران خدمت 

 عادالنه

 توزیع عادالنه حقوق و مزایا

نسبت حداکثر حقوق دریافتی به حداقل حقوق 

 دریافتی کارمندان در دستگاه

میزان سرانه رفاهی هر کارمند بر  اساس بودجه 

 فته به دستگاهرفاهی تخصیص یا

( ق. م. ۶8( ماده )۹رعایت سقف تعیین شده در بند )

 خ. ک در خصوص اضافه کار

پرداخت کامل پاداش پایان 

 خدمت بازنشستگان

 نسبت دریافت کامل پاداش بازنشستگی

میانگین فاصله زمانی میان بازنشستگی و دریافت 

 کامل پاداش بازنشستگی

ارتقای 

ی سالمت ادار

و مبارزه با 

 فساد

 های فساد خیزرفع گلوگاه

 هاتوصیف و مستندسازی دقیق گلوگاه

 وزارت اطالعات

 جمهوردفتر بازرسی ویژه رئیس

 سازمان بازرسی کل کشور

 سازمان اداری و استخدامی کشور

 هاتدوین برنامه عملیاتی رفع یا اصالح گلوگاه

 هارفع یا اصالح گلوگاه

و مدیریت مصادیق  شناسایی

 تعارض منافع در سطح دستگاه

بندی مصادیق تعارض منافع در شناسایی و اولویت

 سطح دستگاه

تدوین برنامه عملیاتی مدیریت مصادیق تعارض منافع 

 دستگاه

اجرا و پایش برنامه عملیاتی مدیریت مصادیق تعارض 

 منافع دستگاه

کارائی و اثربخشی نظام 

ه تخلفات اداری رسیدگی ب

های رسیدگی و دستگاه )هیئت

 دفاتر هماهنگی(

 اتقان آراء از نظر شکلی و ماهوی

 دبیرخانه هیئت عالی نظارت

 هامدت زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده

های ارزیابی و نظارت بر صالحیت اعضای هیأت

 رسیدگی

 هااثربخشی بازرسی و نظارت بر عملکرد هیأت

 شناسی و تشخیص علل بروز تخلفاتآسیب

 شفافیت

شفافیت عمومی دستگاه )دولت 

 شفاف(

 انتشار اطالعات قابل استفاده برای کسب و کارها

 شورای اجرایی فناوری اطالعات

 کرد ساالنه دستگاهانتشار اطالعات تفصیلی هزینه

 انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها

 رست مناقصات و مزایداتانتشار فه

 انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه

ارائه پاسخ به موقع و اطالعات 

مورد نیاز در سامانه انتشار و 

 دسترسی آزاد به اطالعات

 iranfoia.irپاسخگویی در مهلت قانونی در سامانه 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 iranfoia.irسامانه پاسخگویی در مهلت قانونی در 

ثبت اطالعات عملکردی بودجه 

 دستگاه در سامانه سنا

های ثبت عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء و تبصره

 قانون بودجه در سامانه سنا
 دیوان محاسبات کشور

ارائه به موقع و دقیق 

 های مالیصورت

های مالی، اسناد مثبته وفق ارائه به موقع صورت

 عیین شدهبندی تزمان
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های مالی و اسناد مثبته ثبت صحیح و کامل صورت

 های ذیربطمبتنی بر استانداردها و دستورالعمل

ایجاد انضباط مالی در پرداخت 

 حقوق و مزایای کارکنان

« پرداخت»تحقق تکلیف مقرر در خصوص سامانه 

( قانون بودجه سال ۲۰موضوع بند )الف( تبصره )

 و استخدامی کشور سازمان اداری 1۴۰1

بارگذاری به موقع و کامل اطالعات حقوق و مزایای 

 کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا کارکنان

 دار شده دستگاهمیزان درآمدهای شناسه دار کردن درآمدهاشناسه

های سازی حسابشفاف وزارت امور اقتصادی و دارایی

 های دولتیشرکت

های دولتی نزد بانک های شرکتانحصار افتتاح حساب

 مرکزی

 

 ملی یهادستگاه در عملکرد مدیریت نظام سامانه استقرار

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 26/11/1390 مورخ 30383/90/200 بخشنامه)

ی هاسازمان رؤسای و جمهوررییس معاونان وزرا، تمامی

 جمهوررییس به وابسته

 ،11/۲/1۳۹۰ مورخ 1۶۴۲۹/۹۰/۲۰۰ شماره بخشنامه یروپ

 با دولت، عملکرد مدیریت جامع سامانه استقرار موضوع

 منظور به و معاونت این در مذکور سامانه استقرار به توجه

 ابعاد در کشور اجرایی هایدستگاه عملکرد گزارش دریافت

 وب، تحت و مکانیزه صورت به اختصاصی و عمومی

 امور با هماهنگی طریق از فرمایید دستور است مندخواهش

 ها،ویژگی با مربوط افزار نرم معاونت، این عملکرد مدیریت

 پیوست متن شرح به شده ذکر فنی مشخصات وها قابلیت

 و عملکرد ارزیابی واحد در جاری سال پایان تا حداکثر

 سازمان یا معاونت وزارتخانه، آن شکایات به پاسخگویی

 از پس و یافته استقرار و نصب جمهوررییس به تهوابس

ی هاشرکت و مؤسسات ،هاسازمان برای کاربری کد تعیین

 سال عملکرد گزارش استانی، واحدهای همچنین و وابسته

 از یبرداربهره ضمن و تجمیع افزار نرم طریق از 1۳۹۰

 معاونت این به نیز آن خروجی دستگاه، ستاد در آن نتایج

 .گردد

 مبلغ) یکساله پشتیبانی و آموزش نصب، نههزی

 پرداخت نصب از پس که باشدمی (ریال ۹۰.۰۰۰.۰۰۰

 .گرددمی

دهکردی فروزنده اله لطف
 

 

 هادستگاه یاستان یرانعملکرد مد یابیارز یازدستورالعمل نحوه محاسبه امت

 (جمهورییسر یانسان یهسرماو  یریتمعاونت توسعه مد 11/9/1391مورخ  36714/91/213)بخشنامه شماره 

 ییدستورالعمل اجرا یکماده  ۴بند  یکبه مفاد تبصره  نظر

 یختار 11۹۴۲عملکرد کارمندان )بخشنامه شماره  یابیارز

 یرانعملکرد مد یابی( در خصوص ارز۲۲/۵/1۳۹۰

بر اساس ها مستقر در استان ییاجرای هادستگاه

رد موضوع عملک یابیارز یو اختصاص یعمومهای شاخص

 8۲و  81مواد  ییاجرا نامهآیین ۳ ده)الف( و )ب( ما یبندها

مصوبه  ۲تبصره  ینو همچن یخدمات کشور یریتقانون مد

 یادار یعال یشورا ۲۳/۲/1۳۹۰ یختار ۶۶۵۳/۲۰۶شماره 
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از  یاستان ییاجرای هادستگاه یسطح بند ییدبر تأ یمبن

 یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد یسو

 :یردمورد توجه قرار گ یر، الزم است نکات زجمهورییسر

ی هادستگاه یهر ساله سطح بندها یالزم است استاندار -1

از معاونت توسعه  ییدیهاستان را پس از اخذ تأ ییاجرا

ی هادستگاهبه، جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمد

 .ینداستان اعالم نما ییاجرا

 یینسطح تع ینتعادل ب یجادو ا یسازبه منظور استاندارد -۲

مکتسبه از  یازاستان و امت ییاجرای هادستگاه یشده برا

است قبل از اعالم  ی، ضرورهادستگاهکل  یرانمد یسو

 یابیاستان به دفاتر ارز ییاجرای هادستگاهکل  یرانمد یازامت

از مکتسبه یستاد، ابتدا امت یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو

 1۰۰ یبر مبنا یاز، به امت۲۰۰۰ یدستگاه بر مبنا یسو از

عملکرد  یابیارز یرانمد یازامت یینتع یشده سپس برا یلتبد

 یرخوب و متوسط به شرح ز ی،سطوح؛ عالی هادستگاهدر 

 :عمل خواهد شد

معاونت توسعه  ییدیهچنانچه بر اساس تأ -یسطح عال -الف

دستگاه در سطح ، جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمد

کل آن  یرمد یازامت یرقرار گرفته باشد، طبق فرمول ز یعال

 :گرددیدستگاه محاسبه و اعالم م

 یمعاونت برا یاعالم شده از سو یسطح عال یینپا حد

 یاز= امت 1۰۰ یگاه بر مبنادستبهمکتس یازامت×  ۹۰استان/

 کل دستگاه یرمد

توسعه  معاونت ییدیهچنانچه بر اساس تأ -سطح خوب -ب

، دستگاه در سطح جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمد

کل آن  یرمد یازامت یرخوب قرار گرفته باشد، طبق فرمول ز

 :گرددمی دستگاه محاسبه و اعالم

 یمعاونت برا یسطح خوب اعالم شده از سو یینپا حد

 یاز= امت 1۰۰ یگاه بر مبنادستبهمکتس یازامت×  ۷۵استان/

 کل دستگاه یرمد

معاونت توسعه  ییدیهچنانچه بر اساس تأ -سطح متوسط -ج

، دستگاه در سطح جمهوررییس یانسان یهو سرما یریتمد

 یازامت یرتر قرار گرفته باشد، طبق فرمول ز یینمتوسط و پا

 :گرددمی کل آن دستگاه محاسبه و اعالم یرمد

 یمعاونت برا یسطح متوسط اعالم شده از سو یینپا حد

 یاز= امت 1۰۰ یگاه بر مبنادستبهمکتس یازتام×  ۶۰استان/

 کل دستگاه یرمد

 :نمایدیرا روشن م یازنحوه محاسبه امت یرز مثال

معاونت توسعه  یاستان از سو یک یبندسطح یمکن فرض

 8۵ :یبه صورت عال جمهورییسر یانسان یهو سرما یریتمد

 ۷۰.۹تا  ۵۷ :؛ متوسط8۴.۹تا  ۷1 ینب :درصد به باال؛ خوب

 ی،استاندار یابیچنانچه بر اساس ارز. د اعالم شده باشددرص

، اداره کل فرهنگ 1۷۷۹.۴۹ یخدمات درمان یمهاداره کل ب

و اداره کل ورزش و جوانان  1۵1۹.۲۳ یو ارشاد اسالم

 یکسب نموده باشند، با توجه به سطح بند یازامت 1۳1۲.۲۷

 یبمعاونت، سه دستگاه نامبرده به ترت یاعالم شده از سو

 یرانمد یازخوب و متوسط قرار گرفته و امت ی،ر سطوح عالد

ر یز یبباال به ترتهای بر اساس فرمول هادستگاهکل آن 

 :محاسبه خواهد شد

خدمات  یمهب یرکلمد یازامت =88.۹۷×۹۰.8۵ = ۹۴.۲1

 یدرمان

کل فرهنگ و ارشاد  یرمد یازامت = ۷۵.۹۶×۷۵.۷1 =8۰.۲۴

 یاسالم

کل ورزش و  یرمد یازامت = ۷۰.۶1 ×۶۰.۵۷ =۷۴.۳۳

 جوانان

 یفیتعملکرد و ک یریتامور مد ییسر -یانرمضان محمد

 یخدمات عموم
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 ردکعمل ارزیابی هایفرم در دولت نانکارک دریافتی هاینامهتقدیر نمودن ترازهم

 (جمهوررییس اول معاون 9/12/1385 مورخ 164777/36758 بخشنامه)

 هر برگزاری از پس فمتعار روال طبق هکاین به نظر

 اجرایی، عوامل هایشتال از قدردانی منظور به انتخابات

 نظارت هایهیأت رؤسای و فرمانداران نظارت، و بازرسی

 ارمندانک برای تشویق یا تقدیر لوح صدور به مبادرت

 ادارات به آن ارایه با تا نمایندمی عرصه این در خدمتگزار

 از یکی عنوان به انهسالی ارزشیابی هنگام در و متبوع

 آن اداری مزایای از( تشویقات بخش در) ارزیابی معیارهای

 اجرایی یهادستگاه لیهک است مقتضی لذا گردند، مندبهره

 تشویق یا تقدیر هایلوح از تصویری تا نمایند اتخاذ ترتیبی

 پرسنلی پرونده در نظارت و اجرایی هایهیأت توسط صادره

 تشویقی امتیاز مقررات، برابر و درج ربطذی ارمندانک همه

 .گردد منظور هاآن برای

 جمهوررییس اول معاون -داودی پرویز

 

 انتخابات برگزاری در اریکهم جهت به نانکارک دریافتی هاینامهتقدیر ردنک ترازهم

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 29/2/1392 مورخ 3897/92/200 شماره بخشنامه)

 و 18/11/1۳8۹ مورخ ۵۹۰۵1/۲۰۰ شماره بخشنامه پیرو

 شماره نامهتصویب( ز) بند اجرای راستای در

 محترم هیأت ۰8/۰8/1۳8۷ مورخ هـ۴۰۰1۳ت/1۳۷1۹۶

 دریافتی هاینامهتقدیر ردنک ترازهم خصوص در وزیران

 جهت به ردکعمل ارزیابیهای فرم در دولت نانکارک

 انتخابات برگزاری به توجه با انتخابات، زاریبرگ در اریکهم

 دوره چهارمین و جمهوری ریاست دوره یازدهمین همزمان

 شرح به ورکمذ بخشنامه با مرتبط جدول شوراها، انتخابات

 :گرددمی ابالغ اجرا برای و میلکت ذیل

 تقدیرنامه امتیاز /تقدیرنامه نندهک صادر مقام

 امتیاز ۶ نگهبان؛ شورای دبیر

 امتیاز ۵/۵ نگهبان؛ شورای دبیر مقام ئمقا

 امتیاز ۵ کشور؛ وزیر

 امتیاز ۵ نگهبان؛ شورای انتخابات امور اجرایی معاون

 امتیاز ۵/۴ کشور؛ انتخابات ستاد رئیس

 امتیاز ۴ استاندار؛

 امتیاز ۴ استان؛ نظارت هیئت رئیس

 امتیاز ۵/۳ تهران؛ فرمانداری

 امتیاز ۵/۳ تهران؛ شهرستات نظارت هیئت رئیس

 ۵/۳ روستا؛ و شهر انتخابات بر نظارت مرکزی هیئت رئیس

 انتخابات در استان نظارت عالیهای هیئات روسای

 امتیاز ۵/۲ روستا؛ و شهر اسالمی شوراهای

 امتیاز، ۵/۲ کشور؛ انتخابات کل مدیر

 امتیاز ۵/۲ فرمانداران؛ سایر

 امتیاز ۵/۲ ها؛ شهرستان سایر نظارت هیئت رئیس

 الهام سینغالمح

 

 رجوع ارباب تکریم میزان مبنای بر استانی یهادستگاه عملکرد ارزیابی دستورالعمل

 (مدیریت توسعه معاونت 23/8/1390 مورخ 20824/200 شماره بخشنامه)



 هـ۳1۴۳۴ت/۳۴۵88 شماره نامهتصویب( 1) بند اجرای در

 ماده اساس بر و وزیران محترم هیأت ۲۷/۷/1۳8۳ مورخ

 رجوع ارباب رضایت جلب و مردم تکریم طرح مصوبه( ۹)

 خدمات مدیریت قانون ۳۶ ماده تبصره نیز و اداری نظام در

 از مراجعان رضایت میزان ساله هر است ضروری کشوری،

 شناخت هدف با اجرایی یهادستگاه خدمات ارایه نحوه

 تعامل و ارتباط نظر از اجرایی یهادستگاه کلیهای ویژگی

 هادستگاه بندیطبقه و شناخت ،(رجوع ارباب) مخاطبان با

 یهادستگاه شناسایی) مراجعان مندی رضایت میزان نظر از

 مورد( مراجعان به خدمات ارایه به توجه بی یا پیشرو،

 ساالنه روند مقایسه با بتوان نهایت در تا گیرد؛ قرار سنجش

 به رسانیاطالع :جمله از طرح اساسی هایهیافت برخی

 اجرایی، یهادستگاهبه مراجعان اعتماد میزان مراجعان،

 خدمات ارایه بهبود به مراجعان بینی خوش میزان

 ارایه از مراجعان مندی رضایت میزان اجرایی، یهادستگاه

 مورد را طرح اجرای نحوه. ..و اجرایی یهادستگاه خدمات

 .داد قرار یارزیاب

 یهادستگاه لیست ارسال ضمن طرح، این اجرای در

 دستورالعمل پرسشنامه، نظرسنجی، انجام برای منتخب

 بانک تشکیل وها پرسشنامه اطالعات ورود کدگذاری، نحوه

 نکات به را محترم استانداری آن توجه( ها داده اطالعات

 :نمایدمی جلب زیر

 پیوست جدول در استان آن برای نمونه کل تعداد -1

 .است شده مشخص

 تکمیل) میدانی عملیات آغاز از قبل است الزم -۲

 آن در دستگاه هر نمونه تعداد تعیین به نسبت ،(پرسشنامه

 متوسط است الزم منظور، این برای. شود اقدام استان

 ارباب تعداد شمارش طریق از دستگاه هر به روزانه مراجعان

 این سازدمی خاطرنشان) گردد خصمش دستگاه، آن رجوع

 صالحدید با که است شده انجام گذشتهی هاسال در کار

 توزیع مبنای نیز جاری سال در تواندمی استانداری آن

 .(گیرد قرارها نمونه

 نمونه تعداد که گیرد صورتای گونه بهها نمونه انتخاب -۳

 .نباشد کمتر مورد ۳۰ از دستگاه، هر در

 مراجعان با حضوری مصاحبه طریق از هپرسشنام -۴

 .شود تکمیل هادستگاه

 صورت تصادفی صورت به شونده مصاحبه افراد انتخاب -۵

 و سنی تحصیلی، سطح از نسبتی ممکن حد تا و گیرد

 .شود رعایتها نمونه در رجوع ارباب جنسی

 مراجعان تعداد بین منطقی نسبت ها،نمونه انتخاب در -۶

ها شهرستان اداری واحدهای و استان مرکز اریاد واحدهای

 .شود رعایت

 طبق گردآوری، از پسها پرسشنامه در مندرج اطالعات -۷

 و اطالعات ورود کدگذاری، نحوه به مربوط دستورالعمل

 رایانه به( است پیوست)ها داده اطالعات بانک تشکیل

 ستا ضروری. گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد و یابد انتقال

 کدها از حتما متغیرها، و هادستگاهبه مربوط کدگذاری در

 .نمایند استفاده شده اعالم متغیرهای و

 بندیرتبه به نسبت اطالعات، تحلیل و تجزیه از پس -8

 مراجعان مندی رضایت میزان نظر از استانی یهادستگاه

 که موجود افزارهای نرم از استفاده با( مندی رضایت عدد)

 شود؛ اقدام است، گرفته قرارها استان اختیار در این از پیش

( 1) بند اخیر قسمت به توجه با آن نتایج کهای گونه به

 سطح در جاری سال ماه بهمن اول نیمه تا شده، یاد مصوبه

 یهادستگاه کاران اندر دست و مدیران و یابد انتشار استان

 مقتضی نحو به رجوع، ارباب رضایت جلب در موفق استانی

 کاران اندر دست و مدیران به و گیرند قرار تشویق مورد

 داشته کمتری توفیق زمینه این در که استانی یهادستگاه

 و مطلوب خدمات ارایه زمینه در تا شود اعالم مراتب اند،

 .نمایند بیشتری توجه مراجعان، رضایت جلب

 محتوای از دهش تشکیل اطالعاتی بانک از نسخه یک -۹

 لوح صورت به (spss محیط در ترجیحاً )ها پرسشنامه

 ارسال معاونت این عملکرد مدیریت امور به (cd) فشرده



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۹۰

 هاینامهپرسش اطالعات بانک تشکیل به نسبت تا شود؛

 و تهیه ملی گزارشات و اقدام کشور سطح در شده تکمیل

 .شود تدوین

 1 بندهای مطابق ح،طر اجرای برای نیاز مورد اعتبار -1۰

 معاون ۲۷/۴/1۳8۶ مورخ ۵۹۳۷۷/1۰۰ شماره نامه ۲ و

 و مدیریت سازمان رییس و جمهوررییس محترم

 .گردد تأمین( سابق) کشور ریزیبرنامه

 ضرورت، احساس صورت در محترمی هااستانداری -11

 .نمایند اضافه طرح سؤاالت به مکمل سؤاالت توانندمی

 ضرورت، احساس صورت در محترمی هااستانداری -1۲

 .نمایند اجرا سال در بار دو را طرح توانندمی

 توسعه هایبرنامههای شاخص از یکی اینکه به توجه با

 این و است مراجعان رضایت میزان شاخص تعیین کشور،

 همه همکاری شده، نهاده معاونت این عهده بر وظیفه

 اجرای در محترم ستانداریا آن ویژه به اجرایی یهادستگاه

 .بود خواهد مهم هدف این تحقق باعث طرح، موقع به

 از) عملکرد مدیریت امور کارشناسان است، ذکر شایان

 همکاری، گونه هر آماده( 88۷۵۵۲۲۶ تلفن شماره طریق

 .هستند نظرسنجی طرح اجرای در هماهنگی و همفکری

دهکردی فروزنده اله لطف

 کارمندان تکالیف و حقوق -وازدهمد فصلمقررات مربوط به 

 (90تا  84) موادمقررات 

 شوریک خدمات مدیریت قانون( 93) و( 91) ،(90) ،(87) ،(86) ،(84) مواد اجرایی نامهآیین

 (وزیران هیأت 8/4/1389 مورخ 77683/44770 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 توسعه معاونت پیشنهاد به۲/۳/1۳8۹ مورخ جلسه در

 ماده استناد به و یجمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 اجرایی نامهآیین کشوری، خدمات مدیریت قانون( 1۰۰)

 مدیریت قانون( ۹۳) و( ۹1) ،(۹۰) ،(8۷) ،(8۶) ،(8۴) مواد

 :نمود موافقت زیر شرح به را شده یاد کشوری خدمات

 و( ۴8) ،(۴۷) مواد موضوع مرخصی امهنآیین -1 ماده

 اصالحات و -1۳۴۶ مصوب-کشوری استخدام قانون( ۴۹)

 در که کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای در آن بعدی

 لحاظ با شود،می نامیده "قانون" اختصار به نامهآیین این

 :گرددمی تنفیذ زیر شرایط

 ایام به بوطمرها العادهفوق و حقوق تواندمی کارمند -الف

 زمان در را خود نشده استفاده استحقاقیهای مرخصی

. نماید تقاضا یا مطالبه قانون 8۴ ماده رعایت با بازنشستگی

 وی دولتی خدمت سابقه احتساب در مذکور مرخصی مانده

 .گیردمی قرار عمل مالک

 بابت کارمند به مربوط هایالعادهفوق و حقوق تمام -ب

 خواهد پرداخت وی قانونی وزارت به استحقاقی مرخصی

 .شد

 قانون الزامات با مغایر هک ورکمذ نامهآیین از امیکاح -ج

 .گرددمی لغو باشد،

 1۵ شماره دستورالعمل مفاد مکلفند هادستگاه -2 ماده

 به راجع( سابق)کشور استخدامی و اداری امور سازمان



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۹1

 
 انونق ۵۳ ماده اجرای در که کارمندان برای را ملبوس

 اعمال است، شده تهیه ۴۵ سال مصوب کشوری استخدام

 .نمایند

 مستلزم مذکور، دستورالعمل اصالح و تغییر هرگونه

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تائید و دستگاه پیشنهاد

 .است جمهوررییس انسانی

 ساعات چارچوب در توانندمی اجرایی یهادستگاه -3 ماده

 شرایط به توجه با قانون 8۷ ماده وضوعم هفتگی موظف کار

 سازمانی، موظف ماموریت و کار نوع و اقلیمی و محیطی

 بودن شناور. نمایند اقدام کار ساعات نمودن شناور به نسبت

 مقام باالترین پیشنهاد به بنا مذکور یهادستگاه کار ساعات

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تائید و اجرایی دستگاه

 و مدیریت توسعه شورای تائید به ،جمهوررییس سانیان

 .رسید خواهد انسانی سرمایه

 علمی هیئت اعضای و معلمان تدریس ساعت میزان -تبصره

 توسعه شورای مصوب بندیطبقه طرحهای چارچوب در

 ربط ذی مراجع هماهنگی با انسانی سرمایه و مدیریت

 .بود خواهد

 اجرایی یهادستگاه قانون ۹۰ ماده اجرای در -4 ماده

 ذکر با و تهیه را خود کارمندان وظایف شرح مکلفند

 آنان اتاق درب سر در آنها سازمانی مسئولیت و مشخصات

 و اختیارات چارچوب در رجوع ارباب تا کنند نصب

 .نمایند پیگیری را خود مطالبات آنها قانونی مسئولیت

 بی و ایفوظ انجام از کوتاهی و قصور هرگونه -1 تبصره

 اعمال موجب رجوع ارباب قانونی مطالبات به اعتنایی

 .بود خواهد خاطی کارمندان برای اداری تنبیهات

 و شرایط موظفند کارمندان سرپرستان و مدیران -۲ تبصره

 فراهم را خود کارمندان کار انجام حسن برای الزم بسترهای

 امین و مجرب کارشناسان از یکی لزوم صورت در و نمایند

 عنوان به را خود سرپرستی حوزه کارمندان اعتماد مورد و

 .نمایند انتخاب بازرس

 بازرسان توسط داخلی مستمرهای بازرسی اعمال -۳ تبصره

 حکم صدور یا و اداری مجازاتهای یا و متخصص و معتمد

 رسیدگی قانون اساس بر شده انجام تخلف قبال در قضایی

های هیئت هایرویه و ۷۲ سال مصوب اداری تخلفات به

 العملی دستور چارچوب در اداری تخلفات به رسیدگی

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت تائید به که بود خواهد

 .رسید خواهد جمهوررییس انسانی

 چگونگی و نظارت اعمال به مربوط دستورالعمل و ضوابط

 به ویژه تسهیالت و امتیاز ارایه و بازرس ارشناسک انتخاب

 ارمندانک به نسبت اداری تنبیهات اعمال و ارشناسک نای

 توسعه معاونت تصویب به مربوط قوانین رعایت با خاطی

 .رسدمی جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 هدیه اعطای نحوه و انگیزشی ارک و ساز اعمال -5 ماده

 چگونگی دستورالعمل همچنین و اجرایی یهادستگاه

 توسط قانون( ۹۳) و( ۹1) مواد موضوع حمهالزحق پرداخت

 توسعه معاونت تأیید به ارمندان،ک به اجرایی یهادستگاه

 .رسید خواهد جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 محترم مقام تأیید به ۲۵/۳/1۳8۹ تاریخ در نامهتصمیم این

 .است رسیده جمهوری ریاست

رجمهورییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

 

 

 

 

 

 

 

 



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۴۹۲

 هامرخصی نامهآیین

(با اصالحات و الحاقات بعدی1346،07،22 نامه مورختصویب)  

 ۵۰به استناد ماده  ۲۲/۷/۴۶هیئت وزیران در جلسه مورخ 

دح  /۹۵۷۹قانون استخدام کشوری بنا به پیشنهاد شماره 

 نامهآیینسازمان امور اداری و استخدامی کشور  1۰/۷/۴۶

ماده را بشرح  ۴۴چهار فصل و ها مشتمل بر مرخصی

 .پیوست تصویب نمودند

 مرخصی استحقاقی -فصل یکم

مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه  -1ماده 

خدمت آزمایشی به نسبت مدت خدمت به او تعلق میگیرد 

 نامهآیینو پس از پایان دوره آزمایش طبق مقررات این 

 .جزئاً یا کال قابل استفاده است

اقل مدت استفاده از مرخصی استحقاقی یک حد -2ماده 

 .روز تمام است

بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از  -تبصره

توانند تا هنگام دو سالگی نمایند، میشیر مادر استفاده می

ساعتی تا سقف مرخصی فرزند شیرخوار خود، از مرخصی

شامل مرخصی استحقاقی سالیانه به اضافه استحقاقی )

 .مرخصی ذخیره شده( خود استفاده نمایند

در اعطاء دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک  -3ماده 

 .روز غیر تعطیل فاصله باشد

ها و مؤسسات دولتی های وزارتخانهکارگزینی -4ماده 

مکلفند در فروردین هر سال جدول اسامی مستخدمین 

ادارات را که متضمن مدت مرخصی استحقاقی هریک از 

باشد تنظیم کنند و برای رؤسای ادارات مربوط ارسال  آنان

 .دارند

، مدیر هر واحد نامهآیینرئیس اداره از لحاظ این  -5ماده 

سازمانی مشمول قانون استخدام کشوری است که بدون در 

نظر گرفتن موقع و عنوان آن واحد، اختیار اخذ تصمیم 

ز های مستخدمین حوزه مدیریت خود را ادرباره مرخصی

 .یا رئیس مؤسسه دولتی دارا باشد طرف وزیر

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای  -6ماده 

کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در 

موظف است در طول غیاب او معاون وی است هر کارمند

سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و 

ربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ رئیس یا معاون واحد م

استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه  نمایند تا امکان

فراهم گردد و با درخواست ایشان در « بمیزان استحقاق»

 .این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید

هرگاه رئیس اداره بنا بمصالح اداری با تقاضای  -7ماده 

ت یا موقع استفاده موافقت مرخصی مستخدم از حیث مد

نکند اعطای آنرا با توافق مستخدم بوقت دیگری که از تاریخ 

مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد 

موکول میکند، در صورت عدم توافق این مرخصی ذخیره 

 .خواهد شد

هر مستخدمی که تحصیل مرخصی نموده، باید از  -8ماده 

فاده کند مگر آنکه بنا به ضرورت، تمام آن مرخصی است

رئیس اداره مربوط او را دعوت بکار نماید که در این صورت 

عمل  ۷نسبت به مرخصی استفاده نشده باید طبق ماده 

 .شود

هیچ مستخدمی به اختیار نمیتواند در هر سال  -9ماده 

بیش از پانزده روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را 

از بقیه مرخصی مذکور باختیار  ذخیره نماید و هرگاه

 .استفاده نکند مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد

حداکثر مدتی که مستخدم در سال میتواند از  -10ماده 

مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره 

. شده استفاده نماید جمعًا از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد
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هد از باقیمانده مرخصی چنین مستخدمی هر گاه بخوا

ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام 

 .خدمت کرده باشد

مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است  -11ماده 

موافقت با این . میتواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود

 .خواهد بود نامهآییناین  1۰تقاضا مستلزم رعایت ماده 

ورتیکه تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید در ص -12ماده 

مرخصی به مستخدم ابالغ نشده باشد مستخدم مکلف است 

در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود و عدم 

حضور وی اگر بدون اطالع و عذر موجه باشد ترک خدمت 

 .محسوب خواهد شد

حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که در حال  -13ماده 

و در  باشدمیخصی استحقاقی است الزامی استفاده از مر

این مدت، رئیس اداره وظایف او را به مستخدم یا 

 .مستخدمین دیگر محول میکند

با مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی  -14ماده 

استحقاقی بیمار شود مطابق مقررات، فصل دوم و نسبت به 

 ۷مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی طبق ماده 

 .رفتار خواهد شد نامهآییناین 

موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده  -15ماده 

نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات 

حفظ پست سازمانی مربوط الزامی است و در این مورد

 .باشدمیمستخدم ضروری ن

قانون استخدام  ۷۷در مورد مشمولین ماده  -تبصره

خصی موکول به آن است که مستخدم در کشوری، اعطاء مر

شصت و پنج سالگی مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن

 .تقاضای مرخصی کرده باشد

و  1۵ هایهحداکثر مدت مرخصی موضوع ماد -16ماده 

از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد و در این  نامهآییناین  1۶

 .مواد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نیست

در صورتیکه بدلیل حساسیت شغلی، با رعایت سایر  -رهتبص

و به تشخیص دستگاه، موافقت با  نامهآیینمواد این 

و میزان ذخیره مرخصی مرخصی مستخدم امکانپذیر نباشد

مستخدم بیش از چهار ماه گردد، صرفاً آن میزان از مرخصی 

 به بعد مازاد بر چهار نامهآیینمذکور که از تاریخ ابالغ این 

از محدودیت چهار ماه مندرج در این ماده . استماه شده

 .باشدمیمستثنی 

تعطیالت فصلی مستخدمین رسته آموزشی و  -17ماده 

دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیالت استفاده میکنند 

تا میزان یکماه در سال بحساب مرخصی استحقاقی آنان در 

نانچه در این قبیل مستخدمین چ.همان سال منظور میشود

طول سال بعللی به میزان متر از تعطیالت فصلی استفاده 

باشند با درخواست مرخصی، مازاد مدت نمایند ملزم می

یکماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با تا

استفاده نمایند و چنانچه  نامهآیینرعایت مقررات این 

الح اداری با بنا به مصرئیس اداره یا معاون اداری و مالی وی

درخواست مرخصی مزبور موافقت ننماید و بدین وسیله 

امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی برای 

نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد فرد فراهم

 .باشدمیاجرای مفاد این ماده از تاریخ ابالغ . شد

یک اعطای مرخصی استحقاقی به میزان حداکثر  -تبصره

بندی مشاغل معلمان برای ماه به مشمولین طرح طبقه

یکبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسک 

اجب( در ایام تشرف به مکه مکرمه و مدینه حج تمتع )حج و

پذیر خواهد منوره با رعایت سایر مقررات این فصل امکان

بود و مدت مرخصی استفاده شده موضوع این تبصره از 

 .گرددفصلی آنان در همان سال تحصیلی کسر می تعطیالت

ایام مرخصی استحقاقی  هایالعادهفوقحقوق و  -18ماده 

مستخدم که به مدت خدمت خارج از کشوری وی تعلق 

میگیرد در صورتیکه آن مرخصی در خارج از کشور مورد 

 .استفاده واقع شود به ارز قابل پرداخت است
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ی که از چهار ماه تجاوز به مرخصی استعالج -19ماده 

مدت زائد بر چهار ماه و به دوران مرخصی  نماید نسبت به

بدون حقوق و آمادگی بخدمت و تعلیق و انفصال و خدمت 

. زیر پرچم و غیبت موجه مرخصی استحقاقی تعلق نمیگیرد

معذوریت بانوان باردار که وضع حمل آنان دوقلو به باال باشد 

 .باشدنمیوضوع این ماده مشمول محدودیت چهار ماه م

که مستخدمین تا تاریخ ای مرخصی استحقاقی -20ماده 

محفوظ است ولی اند ذخیره کرده نامهآیینتصویب این 

 .خواهد بود نامهآیینترتیب استفاده از آن تابع مقررات این 

دولتی که طبق  یهادستگاهکارکنان غیر رسمی  -تبصره

شوند، ام رسمی پذیرفته میمقررات قانونی به استخد

رسمی، حسب چنانچه قبل از پذیرفته شدن به استخدام

مقررات یا مفاد قرارداد استخدامی حاکم بر وضعیت خود 

حق استفاده از مرخصی استحقاقی را داشته و این مرخصی 

قابل ذخیره شدن بوده و ذخیره نیز  طبق همان مقررات

با رعایت مقررات  توانندشده باشد، پس از تبدیل وضع می

 .این فصل از مرخصی ذخیره شده مذکور استفاده نمایند

 مرخصی استعالجی -فصل دوم

هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری  -21ماده 

مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت 

موارد کمتر از ده روز ممکن به اداره متبوع اطالع دهد و در

شک را در اولین روز پس از مراجعه به محل گواهی پز

خدمت و در موارد ده روز و بیشتر، در پایان روز دهم به 

جهت ارجاع به کارگزینی « مربوطهرئیس یا معاون واحد

 .ارسال دارد

کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج  -22ماده 

مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا 

ولتی متبوع ارسال دارد و در صورتیکه مفاد گواهی مؤسسه د

مورد تائید قرار گیرد حکم مرخصی استعالجی را صادر 

 .نماید

در صورتی که دستگاه ذیربط پزشک معتمد در  -1تبصره 

ای بهداشت و ی منطقههاسازماناختیار نداشته باشد، 

پزشک معتمد از درمان استان مکلف به همکاری و معرفی

 .ان سازمان خواهند بودمیان پزشک

اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد  -۲تبصره 

شود و نظر این موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می

 .کمیسیون قطعی خواهد بود

کمیسیون پزشکی حداقل مرکب از سه نفر  -23ماده 

پزشک خواهد بود که بنا به درخواست دستگاه متبوع 

ی هاسازمان بیماری توسط مستخدم و با توجه به نوع

ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد منطقه

ی مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را هاسازمان. شد

 .گاه ذیربط اعالم نماینددستبهتشکیل و نتیجه را 

تشخیص ابتالء مستخدم به بیماری صعب العالج  -24ماده 

. ون پزشکی استو تعیین مدت معذوریت وی بعهده کمیسی

حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و 

 .قابل تمدید خواهد بود

در هر مورد که موضوع به کمیسیون پزشکی  -25ماده 

شود نظر کمیسیون که باتفاقیا به اکثریت اتخاذ می ارجاع

 .شود قاطع خواهد بود

به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا سه  -26ماده 

رزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه ف

معذوریت و برای وضع حمل دوقلو چهار ماه و برای وضع 

حمل دوقلو به باال یک سال معذوریت با استفاده از حقوق 

معذوریت وضع حمل . شودمی مربوط داده هایالعادهفوقو 

یخ شود و تشخیص تارمی جزو مرخصی استعالجی محسوب

 .شروع آن بر عهده پزشک معالج است

 به مستخدمی که از مرخصی استعالجی استفاده -27ماده 

نماید تا چهار ماه و در صورتی که به علت ابتال به بیماری می

( ۲۶صعب العالج یا زایمان فرزندان توامان )وفق مفاد ماده )

مرخصیها( مرخصی استعالجی وی بیش  نامهآییناصالحی 

ماه باشد، تا حداکثر یک سال حقوق و  از چهار

مربوط و مورد بیماریهای صعب العالج در  هایالعادهفوق

( ۷۹مدت زاید بر یک سال تا هنگامی که مشمول ماده )
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قانون استخدام کشوری قرار نگرفته است فقط حقوق 

 .گرددمی پرداخت

مستخدمینی که در  هایالعادهفوقحقوق و  -28ماده 

از کشور به حالت اشتغال با مأموریت خدمت میکنند  خارج

در مدت مرخصی استعالجی تا دو ماه به ارز و در مدت زائد 

 .بریال پرداخت خواهد شد ۳۲بر آن با رعایت ماده 

که در مورد بیماری مستخدم در ای نامهگواهی -29ماده 

خارج از کشور صادر شده، باید از حیث صحت صدور 

. نه یا کنسولگری ایران در محل برسدبتصدیق سفارتخا

مورد تردید پزشک معتمد ای نامهگواهیهرگاه مفاد چنین 

قرار گیرد موضوع در کمیسیون پزشکی برای اظهار نظر 

 .شودمی قطعی مطرح

مرخصی استعالجی مستخدم در صورتیکه  -30ماده 

بیماری او ادامه یابد با رعایت مقررات این فصل قابل تمدید 

 .است

 نامهآیین( این ۲۶جز مستخدمان موضوع ماده ) -31ماده 

حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از مرخصی 

 .استعالجی استفاده میکند بیش از چهار ماه الزامی نیست

 مرخصی بدون حقوق -فصل سوم

استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به  -32ماده 

زیر ممکن  اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد

 :خواهد بود

مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش  -1

 .به استفاده از مرخصی مسلم شود

مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک الزم  -۲

 .را ارائه نماید

مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از  -۳

 .محل خدمت خود مسافرت کند

اده از چهار ماه مرخصی استعالجی مستخدم پس از استف -۴

سبب ادامه همان بیماری یا ابتالء به بیماری دیگر ساالنه به 

قادر بخدمت نباشد و بیماری او هم صعب العالج تشخیص 

 .نشود

اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین  -تبصره

آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و به 

استفاده از مرخصی د نیاز بهتشخیص مؤسسه متبوع خو

بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت 

 .پذیر خواهد بودسایر مقررات این فصل امکان

مستخدم باید تقاضا نامة استفاده از مرخصی  -33ماده 

بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن توسط رئیس اداره 

. بوع ارسال نمایدخود به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مت

وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تصمیم الزم را در این باره اتخاذ 

و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق 

قانون استخدام کشوری صادر  ۴۹ماده  ۲را با رعایت تبصره 

 .خواهد کرد

 مقررات مختلفه -فصل چهارم

ق در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطاب -34ماده 

تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی 

 .شودمی روز حساب

روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است  -35ماده 

 .شودجزء مدت مرخصی محسوب می

مدت مرخصی  هایالعادهفوقپرداخت حقوق و  -36ماده 

 .قبل از صدور حکم مرخصی ممنوع است

ایام مرخصی استعالجی که  هائی که درالعادهفوق -1تبصره 

از چهار ماه در یکسال تجاوز نکند و همچنین در ایام 

قابل پرداخت است بشرح مرخصی استحقاقی حسب مورد

 :زیر است

قانون استخدام کشوری  ۳8العاده شغل موضوع ماده فوق -

 .ضمن رعایت مقررات مربوط

خ و  موضوع بندهای ب، پ، ت، ج، چ، ح، هایهالعادفوق -

مستخدمان موضوع ماده .قانون استخدام کشوری ۳۹د ماده 
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( مشمول محدودیت چهار ماه موضوع این تبصره ۲۶)

 .باشندنمی

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن  -37ماده 

از سه روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که 

 .شود باشد، موجه شناخته خواهد شدذیالً درج می

 .بیماری او -1

صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر  -۲

 .یا فرزندان او وارد آمده باشد

 .بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان -۳

 .۲از طبقه  ۲فوت خویشاوندان تا درجه  -۴

 دارا شدن فرزند -۵

 .ازدواج او و فرزندانش -۶

مستخدم بعهده تشخیص صحت و سقم جهات ادعائی 

در صورتیکه صحت ادعا تصدیق شود . رئیس اداره است

غیبت مستخدم برحسب علت جزو مرخصی استحقاقی یا 

استعالجی وی محسوب و حکم الزم در این مورد صادر 

 .خواهد شد

منوط به  نامهآیینهرگونه تغییری در این  -38ماده 

ب پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصوی

 .هیئت وزیران خواهد بود

مقررات قبلی  نامهآییناز تاریخ تصویب این  -39ماده 

مرخصی مستخدمین رسمی مشمول قانون  راجع به

 .استخدام کشوری ملغی است

 دکتر محمود کشفیان -وزیر مشاور

 

 نحوه پرداخت حقوق ایام مرخصی بیماری صعب العالج در مدت زائد بر یکسال

 (جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  13/5/1392مورخ  9402/92/200)بخشنامه شماره 

اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات ی هادستگاهکلیه 

 کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  ۶/۳/1۳۹۲

ردیف )ب(  ۵و  ۴استناد به بندهای و با  جمهوررییسانسانی 

قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به  11۶ماده 

، 8۶، 8۴اجرایی مواد  نامهآیین( 1اینکه به موجب ماده )

قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع  ۹۳و  ۹1، ۹۰، 8۷

هیأت  8/۴/1۳8۹مورخ  ۷۷۶8۳/۴۴۷۷۰شماره  نامهتصویب

و  ۴8، ۴۷ها موضوع مواد صیمرخ نامهآیینمحترم وزیران( 

و اصالحات بعدی  1۳۴۶قانون استخدام کشوری مصوب  ۴۹

آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ شرایط 

اجرایی فوق تنفیذ گردیده و با توجه به اینکه  نامهآیین

ها مقرر شده بود به مرخصی نامهآیین ۲۷مطابق ماده 

صعب العالچ در مدت های مستخدمین در مرخصی بیماری

زائد بر یکسال فقط حقوق پرداخت گردد که در این زمینه 

در قانون مدیریت « حقوق»با توجه به روشن نبودن واژه 

های زیادی نموده بودند استعالم هادستگاهخدمات کشوری، 

 :و امکان اتخاذ رویه واحد برای آنها وجود نداشت، مقرر نمود

مدیریت خدمات کشوری )تابع به کارمندان مشمول قانون 

صندوق بازنشستگی کشوری( که در مرخصی بیماری 

برند تا می به سر« در مدت زائد بر یکسال»العالج صعب

قانون استخدام کشوری قرار  ۷۹هنگامی که مشمول ماده 

 .اند، حقوق ثابت پرداخت گرددنگرفته

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  -غالمحسین الهام

 جمهورسریی
 

 

 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۴۹۷

 

 (20/3/1392ت و خانواده )مصوب یم جمعین تنظیقانون اصالح قوان

ه ین قانون کلیاالجراءشدن اخ الزمیاز تار -ماده واحده

ت یم خانواده و جمعیمقرر در قانون تنظ یهاتیمحدود

ن که یر قوانیو اصالحات آن و سا ۲۶/۲/1۳۷۲مصوب 

رزندان آنان ا فین شاغل یوالد یبراساس تعداد فرزند برا

 .شودیجاد شده است، لغو میا

ک بار، با توجه به یتواند هر پنج سال یدولت م -1تبصره 

و  یتیب جمعینفوس، ترک یعموم یهایج سرشمارینتا

در  یو اجتماع ی، اقتصادیتی، امنیاسیس یشاخصها

 یت شاخصهاینظام و با رعا یکل یهاسیاستچهارچوب 

حه به مجلس یبا ارائه ال لهساپنجن برنامه یمندرج در قوان

جاد یا ایازات یامت ینسبت به برقرار یاسالم یشورا

 .ها براساس تعداد فرزندان اقدام کندتیمحدود

مان یزا یشود مرخصیبه دولت اجازه داده م -۲تبصره 

ز از دو هفته یش دهد و همسر آنان نیمادران را به نه ماه افزا

 .د( برخوردار شونیقی)تشو یاجبار یمرخص

ده ینرس یکه سن فرزند آنان به نه ماهگ ین قانون به مادرانیا

نوزاد  یتواند تا سن نه ماهگیابد و مادر مییم یاست، تسر

 .مان استفاده کندیزا یاز مرخص

 یقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علن

صد و نود و یکهزار و سیستم خرداد ماه یروز دوشنبه مورخ ب

خ یب شد و در تاریتصو یاسالم یجلس شورادو م

 .دینگهبان رس ید شوراییبه تأ ۲۹/۳/1۳۹۲

 یجانیالر یعل -یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 تیجمع یت از خانواده و جوانیانون حمااز ق

احکام ذیل نسبت به همه مستخدمین و کارکنان  -17ماده 

 .شدبااالجرا میهای دولتی و غیردولتی الزمدر کلیه بخش

مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و  -الف

در صورت . های مرتبط به نُه ماه تمام افزایش یابدالعادهفوق

های پایانی درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه

مرخصی مزبور برای تولد دوقلو . بارداری قابل استفاده است

مرخصی زایمان در مواردی که . باشدو بیشتر، دوازده ماه می

موجب اخالل در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط 

 .دولت جبران خواهد شد

شب برای مادران شاغل باردار و همچنین  کارینوبت -ب

مادران دارای فرزند شیرخوار تا دو سال و پدران تا یک 

یی که نیازمند هافعالیت ماهگی نوزاد، در مشاغل و

شمول این بند . باشند، اختیاری استشب می کارینوبت

 .شودشامل بخش خصوصی مشمول قانون کار نمی

اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به  -پ

مدت چهار ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان 

 .ها فراهم است، الزامی استدورکاری در آن

االجرا شدن این قانون مادران شاغلی که از زمان الزم -ت

فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند، 

توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می

شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال 

 حداقل سن بازنشستگی. به ازای هر فرزند خواهد بود

مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو 

سال، دارای دو فرزند چهل و یک سال و برای سه فرزند و 

 .بیشتر چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه است

برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات 

 .باشدپرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می
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 دولتیابالغ مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیر

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 24/11/1400مورخ  65782)بخشنامه شماره 

( ۲۹ی اجرایی مشمول ماده )هادستگاهبخشنامه به تمامی 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وزارت اطالعات، وزارت 

 و سازمان انرژی اتمی ایران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

( قانون حمایت از 1۷در راستای اجرای بند )الف( ماده )

مجلس  ۲۴/۷/1۴۰۰خانواده و جوانی جمعیت، مصوب 

ی اجرایی هادستگاهشورای اسالمی و حفظ هماهنگی در 

 :گرددموارد ذیل جهت اجرا ابالغ می

زنان مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای  -1

شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب نُه و دوازه ماه 

های مرتبط تعیین العادهتمام، با پرداخت تمام حقوق و فوق

در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی . شودمی

 .های پایانی بارداری قابل استفاده استدر ماه

مذکور، شدن قانون  االجراالزمزنان شاغل که در زمان  -۲

برند و سن در مرخصی زایمان دوقلو و بیشتر به سر می

باشد، از مرخصی دوازده ماه فرزندان آنها کمتر از یکسال می

مند های مرتبط بهرهالعادهبا پرداخت تمام حقوق و فوق

 .خواهند شد

شدن قانون  االجراالزمتاریخ اجرای این بخشنامه از زمان  -۳

 .شودمورد اشاره تعیین می

 میثم لطیفی

 

 سرپرست و بدسرپرستمرخصی دوره مراقبت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی

 :(1392قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست )مصوب از 

ن یت ایافراد تحت حما یکه سرپرست یشخص -21ماده 

حق اوالد و  یتیحما یایرد از مزایگمی قانون را بر عهده

ر سه سال )معادل یکودکان ز یدوره مراقبت برا یرخصم

ا نوجوان یکودک . باشدمی مندبهرهمان( یدوره زا یمرخص

های مهیمه و بیب یایز از مجموعه مزاین یتحت سرپرست

 .برخوردار خواهد شد یوفق مقررات قانون یلیتکم
 

 یردهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیج تغذیقانون ترو

 (یبا اصالحات و الحاقات بعد 1374،12،22)مصوب 

رخوار، یش یکمک یرخشک و غذاهاشی نوع هر ورود -1ماده 

ت قانون مقررات صادرات و واردات کشور صورت ید با رعایبا

 .ع شودیها توزق داروخانهیفقط از طرر خشکیرد و شیگ

مقررات  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -1تبصره 

ن یاز و جانشیبه ورود انواع مجاز و مقدار مورد ن مربوط

 یکمک یرخشک و غذاهایش)ر ر مادیش یهاشونده

وزارت صنعت، معـدن و . دیه و اعالم نمایرخوار( را تهیش

 .باشدیتجارت موظف به مراعات مقررات مزبور م

ن نحوه یو همچن یز پزشکتجوی ضرورت موارد -۲تبصره 

م یر مستقیم و غیف و ارائه مستقعرضه و فروش در بازار مصر

، یها در شبکه بهداشتن شوندهیجانشر خشک ویانواع ش

خواهد بود که توسط وزارت  یکشور طبق ضوابط یدرمان

 .خواهد شدن و اعالمییتع یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ر آن در یه و نظانشری کتاب، جزوه، گونه هر انتشار -2ماده 

ن یرخشک و جانشیانواع ش رخواره بایه شیمورد تغذ

ت ضوابط یمنوط به رعاه مواردیر مادر در کلیش یهاشونده
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خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و  ییارهایو مع

 .ن خواهد شدییتع یآموزش پزشک

که  یمادران ی( فرزند برا۳مان تا سه )یزا مرخصی -3ماده 

 یر دولتیو غ یدولت یهادهند در بخشیر میفرزند خود را ش

 .باشدی( ماه م۶شش)

رده بعد از شروع به کار مجدد در شی مادران -1تبصره 

 یماهگ ۲۴توانند حداکثر تا یم یردهیصورت ادامه ش

 یبدون کسر از مرخص)یک ساعت از مرخصیکودک روزانه 

 .استفاده کنند یاستحقاق

 مانیزا یان مرخصیمادران پس از پا یت شغلامنی -۲تبصره 

 .ن شودید تأمیبا یردهیش نیو در ح

دوقلو، پنج  یوضع حملها یمان برایزا مرخصی -۳تبصره 

ک سال با استفاده از یشتر یسه قلو و ب یمانهایزا یماه و برا

 .شودین مییتع مربوط یهاالعادهحقوق و فوق

و وابسته به دولت از جمله  یدولت یهادستگاه -4ماده 

ها مستلزم ذکر نام است آنکه شمول قانون بر  ییهاسازمان

 یمقررات خاص استخدامکه به لحاظ  ییهادستگاهگر یو د

الت مناسب یجاد تسهیستند موظف به ایمشمول قانون کار ن

ر مادر در جوار محل کار یرخوارگان با شیه شیتغذ یبرا

 .باشندیزن م کارکنان

ن نحوه آن یی، نظارت و تعیگذاراستسی منظور به -5ماده 

 یگذاراستیته سیکمبا عنوان  یاتهین قانون کمیا یاجرا بر

ر مادر در وزارت بهداشت، یشه بایج تغذیو نظارت بر ترو

ته ین کمیا یاعضا. شودیل میتشک یدرمان و آموزش پزشک

ت یعضوبه یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکه با حکم وز

 :اند از شوند عبارتیته منصوب میکم

وزارت بهداشت، درمان آموزش  بهداشتی مورا معاون -الف

 .یپزشک

بهداشت، درمان و  وزارت درمان و دارو امور معاون -ب

 .یآموزش پزشک

 .رانیا یاسالم یجمهور یس سازمان نظام پزشکریی -ج

 .ر مادریه با شیج تغذیترو یته کشورکمی اعضاء از نفر دو -د

 .مانیک نفر پزشک متخصص زنان و زای -ه

 .ر پزشک متخصص اطفالک نفی -و

 .هیک نفر متخصص علوم تغذی -ز

سال  ۶اسالم که حداقل  یآشنا به مبان یک نفر روحانی -ح

 .کرده باشند یدوره خارج فقه و اصول را ط

 زنان اجتماعی -یفرهنگ یاز شورا یندگیک نفر به نمای -ط

 .یانقالب فرهنگ یعال یشورا

ه با یج تغذیوو نظارت بر تر یگذاراستیته سیخدمات کم

 .باشدیم یر مادر افتخاریش

تواند یم یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکوزی -6ماده 

ر مادر و یه با شیج تغذیترو یهاتهیل کمینسبت به تشک

. دیها اقدام نمادر استان یردهیشت از مادران در دورانیحما

ج ین ماده موظف خواهند بود نتایموضوع ا یهاتهیکم

و نظارت بر  یگذاراستیته سیرا به کماقدامات خود 

ر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش یه با شیتغذجیترو

 .ندیگزارش نما یپزشک

ن یموضوع ا یهاتهیارات کمیف و اختوظای شرح -7ماده 

ها و مات آنیتصم یط اجرایت و شرایقانون در حدود صالح

موجب  به یاستان یهاتهیاعضاء کمبینحوه انتخاب و ترک

ر بهداشت، یشنهاد وزیخواهد بود که بنا به پ یانامهنییآ

در .رسدیران میأت وزیب هیبه تصو یدرمان و آموزش پزشک

در صورت  ۶و  ۵موضوع مواد  یهاتهیمات کمیهر حال تصم

ا مقام مجاز ی یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکید وزییتأ

 .خواهد بودقابل ابالغ یو یاز سو

ن ین قانون و مأموریموضوع ا یهاتهکمی عضاءا -8ماده 

مجازاند از مرکز  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

ر یها و سا، داروخانهیدرمانو یارائه دهنده خدمات بهداشت

 یهاشوندهنیع جانشید و توزیکه در ارتباط با تول یمؤسسات
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 ن گونهیا. د به عمل آورندیکنند بازدیت میر مادر فعالیش

 .باشندیم یؤسسات مکلف به همکارم

ت مراتب و ین قانون، با رعایا ین از اجرامتخلفی -9ماده 

ل نصب پارچه تخلف بر سردر یر از قبیدفعات جرم، به تعز

خدمات  یقطع موقت بعضل موقت آن،یداروخانه، تعط

 ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰تا  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰از  ینقد یا جزای یشهر

 ینقد یر و جزایداکثر تعزال و در صورت تکرار جرم به حیر

 .گردندیمحکوم مدر محاکم صالحه

ن قانون ظرف دو ماه بنا به یا یینامه اجرانآیی -10ماده 

ب یبه تصو یشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپ

 .دیران خواهد رسیأت وزیه

 .گرددین قانون لغو میر با این مغایه قوانکلی -11ماده 

ازده ماده و چهار تبصره در جلسه یر قانون فوق مشتمل ب

صد و یک هزار و سیست و دوم اسفند ماه یشنبه بروز سه

خ یب و در تاریتصویاسالم یهفتاد و چهار مجلس شورا

 .ده استینگهبان رس ید شوراییبه تأ 1۳۷۴.1۲.۲۷

 یاکبر ناطق نورعلی -یاسالم یس مجلس شوراییر
 

 یردهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایبا ش هیج تغذیقانون ترو ییاجرا نامهآیین

 (یران با اصالحات بعدیئت وزیه 27/9/1375هـ مورخ 16900ت/8409شماره  نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ ۲1/۹/1۳۷۵ران در جلسه مورخ یات وزیه

وزارت بهداشت، درمان و  ۳1/۴/1۳۷۵مورخ  ۴۰۰۷شماره 

ه با یج تغذیقانون ترو( 1۰و به استناد ماده ) یآموزش پزشک

مصوب - یردهیت از مادران در دوران شیرمادر و حمایش

ر یاد شده را به شرح زیقانون  ییاجرا نامهآیین -1۳۷۴

 :ب نمودیتصو

 یکمک ی( و غذاهایر مصنوعیر خشک )شیورود ش -1ماده 

که  یو حقوق یقیرخوار منحصراً توسط اشخاص حقیش

 تیرا رعا یزش پزشکضوابط وزارت بهداشت، درمان و آمو

 .کنند مجاز است می

مکلف به  یر دولتیو غ یدولت یهادستگاهه یکل -2ماده 

ن شده توسط وزارت بهداشت، درمان و ییضوابط تع یاجرا

( و 1( ماده )۲( و )1)های ، موضوع تبصرهیآموزش پزشک

ت از مادران یر مادر و حمایه با شیج تغذی( قانون ترو۲ماده )

 -شودمی دهین پس قانون نامیکه از ا - یر دهیدر دوران ش

 .هستند

مان منوط به یزا ین ماه مرخصیچهارم یاعطا -3ماده 

 -یا پزشک مرکز بهداشتیپزشک متخصص اطفال  یگواه

رخوار ی( همراه با شناسنامه شییو روستا ی)شهر یدرمان

نکه یر خشک( است، مگر ایاحراز عدم استفاده از ش ی)برا

 یشتریمان بیزا یآنها مرخص یگر برایدمطابق مقررات 

 .شده باشد بینیپیش

ران که در طول دو بانوانی -(1۳81ˏ۰۶ˏ۲۴ ی)الحاقتبصره 

استفاده  یاستعالج ید پزشک معالج از مرخصییبا تأ یباردار

مند خواهند بود و مان بهرهیزا یکنند، از چهارماه مرخصیم

 مان آنانیزا یاز مرخص یاستعالج یمدت مرخص

 .کسرنخواهد شد

 ی( ماهگ۲۰تا سن ) یساعت یاستفاده از مرخص -4ماده 

 یمبن یدرمان -یمرکز بهداشت یه گواهیکودک، منوط به ارا

 .رخوار توسط مادر است یه شیبر تغذ

بانوان مشمول قانون کار تابع ضوابط مربوط به خود  -تبصره

 .هستند

ن ای مشمول مادران -(1383ˏ10ˏ09 ی)اصالح 5ماده 

 یردهیمان و در دوران شیزا یان مرخصینامه پس از پانییآ

اد شده نقل یدر دوران . ابندیخود اشتغال  ید در کار قبلیبا
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ر ییتغ ینکه خود، متقاضیوانتقال آنها ممنوع است مگر ا

 .ا نقل وانتقال باشندیشغل 

ن ای مشمول مادران -(1383ˏ10ˏ09 ی)اصالح 6ماده 

ت مقرر کار روزانه حداکثر از ساعا یتوانند طینامه منییآ

اد شده یمادران . استفاده کنند یساعت یک ساعت مرخصی

اد شده را حداکثر ی یاز کودک، مرخصیتوانند برحسب نیم

 یبرا یساعت یمدت مرخص. در سه نوبت استفاده کنند

زان دوساعت یفرزند دوقلو و باالتر به م یمادران دارا

 .باشدیم

و  یدولت یهاشرکتمؤسسات و ها، وزارتخانه -1تبصره 

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  یمؤسسات

 ریکه فرزند خود را ش یموظفند متناسب با تعداد مادران

 .جاد محل مناسب اقدام کنندیدهند، نسبت به امی

رخوارگاه و مهدکودک یجاد شیضوابط مربوط به ا -۲تبصره 

( قانون ۷8ساس ماده )مشمول قانون کار، برا یهاکارگاهدر 

 .رخوارگاهها و مهدکودکهاست یش ییاجرا نامهآیینکار و 

و نظارت  یاستگزاریته سیکم»ارات یف و اختیوظا -7ماده 

 ر استیبه شرح ز« ر مادریه با شیج تغذیبر ترو

 .ر مادریه با شیج تغذیاست ترویتداوم س -1

و از و نظارت بر ورود، عرضه یبرآورد ن ین چگونگییتع -۲

رخوار و ابالغ آن به یش یکمک یر خشک و غذاهایفروش ش

 .ربط یمراجع ذ

ر خشک در یح شیع صحینظارت بر توز ین چگونگییتع -۳

کشور و ابالغ آن به  ی، درمانیبهداشتهای ستم شبکهیس

 .ربط یمراجع ذ

و  یغاتی، تبلیآموزشهای برنامه ینظارت بر حسن اجرا -۴

 . یقاتیتحق

 .ربط یابالغ آن به مراجع ذ تخلفات و یبررس -۵

قات به عمل آمده در یاستفاده از تحق ین چگونگییتع -۶

 . یه کمکیر مادر و تغذینه شیزم

ه با یج تغذیترو یاستانهای تهیکم یهافعالیتنظارت بر  -۷

 .یر دهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایش

هرچه  انجام یتواند برامی ن مادهیته موضوع ایکم -1تبصره 

 .جاد کندیا ییاجرا یف خود گروههایبهتر وظا

ل جلسات و اداره آن، یتشک یدستورالعمل چگونگ -۲تبصره 

ر بهداشت، یب وزیم شده و به تصویته مزبور تنظیتوسط کم

 .رسدمی یدرمان و آموزش پزشک

ج یو نظارت بر ترو یاستگزاریته سیکم یمهایتصم -8ماده 

ر بهداشت، درمان و یب وزیر مادر، پس از تصویه با شیتغذ

 .الزم االجر است  یآموزش پزشک

وزارت بهداشت، درمان و  یمعاون امور بهداشت -9ماده 

و نظارت بر  یاستگزاریته سیس کمیی، ریآموزش پزشک

ر مادر بوده و موظف است جلسات را به یه با شیج تغذیترو

 .ل دهدیطور منظم تشک

تواند می یپزشکر بهداشت، درمان و آموزش یوز -10ماده 

ر مادر و یه با شیج تغذیتروهای تهیکم»ل ینسبت به تشک

که  ییدر استانها «یر دهیت از مادران در دوران شیحما

 :بداند اقدام کند یمقتض

و خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یمعاون امور بهداشت -1

 .استان  یدرمان -یبهداشت

دمات و خ یمعاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشک -۲

 .استان  یدرمان -یبهداشت

 .مرکز استان  یس نظام پزشکییر -۳

 .ر مادریه با شیج تغذیترو یته استانیکم یدو نفر از اعضا -۴

 .مان یک نفر پزشک متخصص زنان و زای -۵

 .ه یا کارشناس علوم تغذیک نفر متخصص ی -۶

 .ک نفر مامای -۷

 .ک نفر پرستاری -8
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 یس دانشگاه علوم پزشکییر ن ماده با حکمیافراد موضوع ا

. شوندمی استان منصوب یدرمان -یو خدمات بهداشت

 .است  یافتخار یاستانهای تهیخدمات کم

ج یترو یاستانهای تهیارات کمیف و اختیوظا -11ماده 

 یر دهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیتغذ

 :ر استیبه شرح ز

و  یر مصنوعیاستان به شاز یبرآورد ن ینظارت بر چگونگ -1

 .ح آن یع صحیتوز

، یغاتی، تبلیآموزشهای برنامه ینظارت بر حسن اجرا -۲

 یقاتیو تحق یانتشارات

 یاستگزاریته سیانجام شده به کم یه گزارش اقدامهایارا -۳

 .ر مادریه با شیج تغذیو نظارت بر ترو

و  یاستگزاریته سیکم یانجام امور محول شده از سو -۴

 .ر مادریه با شیج تغذیر ترونظارت ب

و  یدانشگاه علوم پزشک یمعاون امور بهداشت -12ماده 

ج یته ترویس کمییاستان، ر یدرمان -یخدمات بهداشت

 یر دهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایه با شیتغذ

ل یاستان بوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشک

 .دهد

ه با یج تغذیترو یاستانی هاتهیکمهای میتصم -13ماده 

، پس از یر دهیت از مادران در دوران شیر مادر و حمایش

در استان  یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیب وزیتصو

 .مربوط قابل اجراست 

های تهیکم یو اعضا یعلوم پزشک یدانشگاهها -14ماده 

در  نامهآیینن یقانون و ا یموضوع قانون بر حسن اجرا

ع کننده نظارت کامل داشته و یننده و توزد کیمؤسسات تول

درصورت مشاهده تخلفات موضوع قانون، مراتب را در 

د، موضوع را به ییمطرح و درصورت تأ یاستانهای تهیکم

 .کنندمی ب متخلفان اعالمیتعق یصالح برا یمراجع ذ

 یبیحسن حب -جمهوررییسمعاون اول 
 

 تلفتعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مخ

 هیأت وزیران( 16/7/1392هـ مورخ 49533ت/127797)تصویبنامه شماره 

بنا به پیشنهاد  1۴/۷/1۳۹۲هیئت وزیران در جلسه مورخ 

جمهور و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

قانون اساسی جمهوری استناد اصل یکصد و سی و هشتم 

 :تصویب نمود اسالمی ایران

ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف به شرح  -1

 :شودجدول زیر تعیین می

 واحد ردیف
ساعت آغاز به 

 کار )صبح(

 ۶:۳۰ -۷ واحدهای نظامی 1

 ۷ واحدهای صنعتی 2

 ۷:1۵ -۷:۴۵ مدارس 3

 ۷:۳۰ هابانک 4

5 

مراکز آموزش عالی و پژوهشی و 

های آموزشی وزارت بخش

بهداشت، درمان و آموزش 

ها و پزشکی )اعم از دانشگاه

 ها(بیمارستان

8 

 8 ی اجراییهادستگاه 6

 ۹:۳۰ اصناف و بازاریان 7

https://shenasname.ir/laws/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت  -۲

 .شودین و مقررات مربوط تعیین میقوان

توانند در موارد خاص با توجه به شرایط استانداران می -۳

ای و فصلی، ساعت آغاز به کار واحدهای جغرافیایی، منطقه

را )به استثنای شهر تهران( با  نامهتصویبمذکور در این 

رعایت . ریزی و توسعه استان تغییر دهندتأیید شورای برنامه

ی هادستگاهکار هفتگی در شش روز کاری در ساعت  ۴۴

 .اجرایی استانی الزامی است

 اسحاق جهانگیری -جمهورمعاون اول رییس

 

 

 ی اجرایی در محل کارهادستگاهو لزوم حضور منظم و کامل کارمندان  کرونا لغو دورکاری

 ی کشور(سازمان اداری و استخدام 27/7/1400مورخ  39158)بخشنامه شماره 

قانون ( ۲ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت بحران )به استثنای نیروهای مسلح(

از مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی  ۳در اجرای بند 

ابالغ شده طی ) ۲۴/۷/1۴۰۰مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 

دفتر محترم رئیس  ۲۵/۷/1۴۰۰مورخ  ۷8۵81نامه شماره 

مصوبات بیست و سومین قرارگاه  ۶جمهور( و بند رئیس

عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا )ابالغ شده طی نامه 

وزارت کشور( موارد زیر  ۲۵/۷/1۴۰۰مورخ  11۴8۳۳شماره 

 :گرددبرای اجرا ابالغ می

با توجه به بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون در  -1

مورخ  ۳۷۴8۹۹بخشنامه شماره نا، مقابل ویروس کرو

از تاریخ ابالغ این بخشنامه  این سازمان ۲۷/8/1۳۹۹

لذا ضروری است همه کارمندان . شوداالجرا اعالم میموقوف

ور منظم ی اجرایی و ادارات در محل کار خود حضهادستگاه

 .داشته باشند

ی اجرایی کماکان هادستگاهساعت کار روزانه کارمندان  -۲

مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ  ۴مطابق بند 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با در نظر  ۳/۳/1۳۹۹

مورخ  ۹۹۷۷8بخشنامه شماره ( ۳گرفتن مفاد بند )

 .باشدمی 1۴:۳۰تا  ۷:۳۰از ساعت  این سازمان ۷/۳/1۳۹۹

با توجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون در کشور، تمام  -۳

ی اجرایی و ادارات، ملزم به پیگیری جدی امر هادستگاه

. باشندواکسیناسیون کارمندان خود و خانواده ایشان می

سازی جمعی، کلفند در راستای تحقق ایمنیکارمندان نیز م

 .در دریافت واکسن کرونا اهتمام الزم را مبذول دارند

از حضور کارمندانی  هادستگاهماه، از روز شنبه اول آبان -۴

اند در محل کار که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده

جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارمندانی که بدون 

یابند )به جز مواردی اکسن در محل کار حضور میدریافت و

بار تشخیص داده که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان

مصوبات سی و سومین ( 1شود( مطابق جزء )الف( بند )

جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 

 ۵/۶/1۳۹۹مورخ  ۲۹۰8۲۳بخشنامه شماره و  ۲۵/۵/1۳۹۹

 .این سازمان اقدام نمایند

های ویروس کرونا، رعایت با توجه به تنوع سویه -۵

گذاری های بهداشتی )استفاده از ماسک و فاصلهپروتکل

اجتماعی(، کماکان برای تمام کارمندان الزامی است و این 

 .دبخشنامه نباید تلقی به عادی انگاری شرایط شو

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

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 02/12/1400مورخ  67562)بخشنامه شماره 

( قانون ۲ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت بحران )به استثنای نیروهای مسلح(

از مصوبات یکصد و ششمین جلسه ستاد  1-۲در اجرای بند 

)ابالغ  ۲۳/11/1۴۰۰ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 

رئیس  ۲۵/11/1۴۰۰مورخ  1۵1۵۵1شده طی نامه شماره 

مصوبات یکصد و  ۳-1جمهور( و بند دفتر محترم رئیس

الغ )اب ۳۰/11/1۴۰۰هفتمین جلسه ستاد مذکور به تاریخ 

رئیس  1/1۲/1۴۰۰مورخ  1۵۳81۶شده طی نامه شماره 

جمهور(، با توجه به وضعیت جدید دفتر محترم رئیس

های بندی در سطح کشور و ضرورت اعمال محدودیترنگ

مرتبط با سویه امیکرون و تعطیلی مهدهای کودک در 

ی اجرایی در شهرهای قرمز هادستگاهشهرهای قرمز، تمامی 

راهم نمودن زمینه استفاده از دورکاری برای مادران ملزم به ف

 .باشنددارای فرزند زیر شش سال به مدت یک هفته می

 میثم لطیفی

 

 کارکنان دولت یابمربوط به حضور و غ نامهآیین

 (یرانوز یئته 27/11/1365مورخ  81450شماره  نامهتصویب)

بنا به  ۲8/1۰/1۳۶۵در جلسه مورخ  یرانوز هیأت

سازمان امور  1/1۰/1۳۶۵د مورخ  /۳۴۳۵ دشمارهیشنهاپ

 یابمربوط به حضور و غ نامهیینکشور آ یواستخدام یادار

 :نمودند یبتصو یرشرح زدولت را بهکارکنان

مکلفند ساعات  ییاجرا یهادستگاهکارکنان  یهکل -1 ماده

ورود به محل خدمت و خروج از آن را  یبرا شدهیینتع

دفتر  یات ورود و خروج خود را در کارت ، ساعانموده یترعا

 یمقام ذ یمگر آن که از سو یندثبت نما یابحضورو غ

از آنان کتبًا  یکورود و خروج هر یصالح دستگاه مربوط برا

 .مقرر شده باشد یگرید رتیبت

ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون  -2 ماده

ا و ب یدهورود محسوب گرد یرتأخ یمجوز قبلکسب

رفتار  یرورود داشته باشد به شرح ز یرکه تأخ یمستخدم

 :شودیم

ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و  ۲ورود تا  یرتأخ -الف

 .گرددیمنظور م یاستحقاق یدرمرخص

ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق  ۲از  یشورود ب یرتأخ -ب

مستمر  یایشغل و مزا یایشغل و مزا العادهفوقو

مخصوص  العادهفوقو ثابت و اجرت و  یرسم ینمستخدم

دستمزد  یا یمانیپ ینمستخدم یهاالعادهفوق یرو سا

کل ساعات  یزانبه م یو قرارداد یدخدمتکارکنان خر

 .خواهد بود یرتأخ

 یزخروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر ن -3 ماده

 و حسب مورد مشمول حکم یدهخروج محسوب گرد یلتعج

 .خواهد بود ۲ماده « ب»و « الف» یقسمتها

 یدهموجه محسوب گرد یرورود در موارد ز یرتأخ -4 ماده

منظور  یاستحقاق یدر هر صورت جزو مرخص یرتأخو مدت

 :شد خواهد

، مستخدم یبرا یرمترقبهوقوع حوادث و سوانح غ -الف

افراد خانواده در  یرسا یزهمسرو فرزندان تحت تکفل و ن

 .ندباش یتحت تکفل وکه یصورت

با  یو انتظام ییاحضار مستخدم توسط مراجع قضا -ب

 .مرجع احضارکننده گواهییهارا
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واحد  یرماده با مد ینموارد مذکور در ا یصتشخ -تبصره

 .خواهد بود ربط یذ

 یربار تأخ ۴از  یشکه در هر ماه ب یبه مستخدم -5 ماده

داشته باشد و جمع مدت  یرموجهخروج غ یاتعجیلورود 

ساعت در ماه برسد در قبال  ۴از  یشبه بر ومزب یرتأخ

ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد  یبرا یرمجموع تأخ

به  یشغل مستخدم خاط العادهفوق ماه سوم یشد و برا

درصد و  ۵۰ یزانچهارم به مماه یدرصد و برا ۳۰ یزانم

ماه کسر  یکو به مدت  صددرصد یزانماه پنجم به م یبرا

مستخدم جهت ر صورت تکرار پروندهخواهد شد و د

ارجاع  «یاداربه تخلفات یدگیرس یأته»به  یدگیرس

 .یدخواهد گرد

ساعت در  8از  یشخروج ب یلتعج یاورود  یرتأخ -1 تبصره

 .ماده خواهد بود یندر هر حال مشمول حکم اهر ماه

به  یگریکه قبالً به علل د ینیدر مورد مستخدم -۲ تبصره

از  یدهشغل آنان قطع گرد العادهفوقلذکر، جز موارد فوق ا

خروج آنان به حد  یلتعج یاورود  یرکه تأخ ماهیینسوم

به تخلفات  یدگیرس یأتنصاب فوق برسد پرونده امر به ه

 .خواهد شدارجاع  یادار

 یرنخست وز -یموسو میرحسین
 

 (86ماده )مقررات 

 یامور استخدام 15ل شماره ه لباس کارمندان مشمول دستورالعمیمصوبه در خصوص ته

 ران(یأت وزیه 16/10/1359مورخ  43770شماره  نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ ۵۹.1۰.1۳ران در جلسه مورخ یأت وزیه

و  یسازمان امور ادار ۵۹.۹.1۲مورخ  ۶.۷1۲۳شماره 

 :ب نمودندیکشور تصو یاستخدام

ها و مؤسسات ص وزارتخانهیدر موارد و نقاط که به تشخ -1

ن مشمول دستورالعمل یمستخدم یه ملبوس برایته یدولت

کشور توسط  یو استخدام یادارسازمان امور( 1۵شماره )

 ییاجرا یهادستگاهسر نباشد، یمربوط م ییدستگاه اجرا

ن مشمول یک از مستخدمیه ملبوس هر یتوانند تهیم

دستورالعمل مزبور را به خود مستخدم واگذار و در حدود 

ملبوس و اجرت  یجود در بودجه مورد علم بهااعتبار مو

که بر اساس مقررات  یمتیزان حداقل قیدوخت را به م

د در مقابل اسناد یآیم دستبه ینامه معامالت دولتنییآ

مثبته به آنان پرداخت و آنان را مکلف به استفاده از ملبوس 

 .ندیمربوط بنما برابر ضوابط

 1۶۳۵8شماره  نامهتصویبن یگزیجا نامهتصویبن یا -۲

 .شودیم ۵۹.۶.۵مورخ 

ریوزنخست -ییرجا یمحمدعل  

 

 راجع به حق لباس کارمندان یو استخدام یسازمان ادار 15دستورالعمل شماره 

 یقانون استخدام کشور ۵۳از مفاد ماده  یقسمت یدر اجرا

ل ملبوس به آن یه و تحویط مناسب کار تهیجاد محیا یبرا

ف آنان مستلزم داشتن یانجام وظاکه  ینیدسته ازمستخدم

ها و ن دستورالعمل به وزارتخانهیملبوس مخصوص است ا

ابالغ  یمشمول قانون استخدام کشور یدولتمؤسسات 

 :گرددیم

 یها و مؤسسات دولتوزارتخانه 1۳۵۰سال  یاز ابتدا -1

مکلفند با توجه به فهرست  یمشمول قانون استخدام کشور
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وست اعتبار الزم را یصورت پ و نوع ملبوس طبق مشاغل

ه و یو در حدود اعتبارات مصوب نسبت به ته بینیپیش

ن خود اقدام و ملبوس مورد نظر یل ملبوس مستخدمیتحو

 .ندیل نمایه و تحویت مقررات مربوط تهیرا با رعا

که نام آنها  یان مشاغلیل ملبوس به متصدیه و تحویته -۲

د نشده است یق ن دستورالعملیمه ایدر فهرست مشاغل ضم

 .باشدیمممنوع 

اج به یان آن احتیکه متصد یگریاضافه شدن مشاغل د

مه و یملبوس مخصوص دارند به فهرست مشاغل ضم

منوط  یر آن به طور کلیینوع ملبوس و تغنیین تعیهمچن

مشمول قانون  یا مؤسسه دولتیشنهاد وزارتخانه یبه پ

 با ذکرمشخصات کامل شغل و شرح یاستخدام کشور

و  یباشد که پس از موافقت سازمان امور اداریف میوظا

 .ر استیپذامکان ییکشور و وزارت دارا یاستخدام

انجام  یشود برایل مین تحویکه به مستخدم یملبوس -۳

ن موظفند در هنگام کار از آن یف آنان است و مستخدمیوظا

 .کننداستفاده 

س به عهده ن از ملبوینظارت درباره نحوه استفاده مستخدم

 .باشدیمربوط م یا مؤسسه دولتیوزارتخانه 

وست یاز مشاغل مندرج در صورت پ یکه بعض یدر صورت -۴

شناخته شود مادام  ین دستورالعمل مشاغل کارگریا

ان آن یل ملبوس به متصدیه و تحویجهت ته یمقرراتکه

ل ملبوس به آنان یه و تحویمشاغل وجود نداشته باشد ته

 .ن دستورالعمل خواهد بودیمقررات امشمول

راجع به حق لباس  1۵وست دستورالعمل شماره یپ

 ن اصالحاتیکارمندان با آخر

که انجام آن مستلزم داشتن ملبوس  یصورت مشاغل

 :مخصوص است و نوع ملبوس

، مراقب آثار یمنی، مأمور انتظامات و ا، سرنگهباننگهبان -1

 :مسؤول انتظامات و یتیو ترب ینی، مراقب امور تأمیباستان

تابستان  یروشن برا یاقه باز و شلوار به رنگ قهوهیفرنج  -

زمستان هرسال دو دست از  یره برایت یاو قهوه

 .یکارخانجات داخلمحصوالت

 .ک عددیهر دست لباس  یکمربند از جنس فرنج برا -

ره هر یت یاک به رنگ قهوهیکاله کاسکت با نقاب پالست -

 .ک عددیسال 

 .روشن هر سال چهار عدد یاراهن قهوهیپ -

 یآب و هوا ین مناسب فصل و به مقتضایا پوتیکفش  -

 .هر سال دو جفت یمحل از محصوالت کارخانجات داخل

 .ک جفتیهر دو سال  یدستکش چرم مصنوع -

 .ک عددیره هر دو سال یت یاپالتو به رنگ قهوه -

ک یشد آن حک شده با یکه نام نگهبان رو یپالک برنج -

 .عدد

مشمول قانون  یها و مؤسسات دولتوزارتخانه -1تبصره 

ن تمام یاز پوستیعنداللزوم به تعداد مورد ن یاستخدام کشور

ه یاستفاده نگهبانان شبگرد ته یک برایپالست یابارانیقد و 

محسوب و در  یاجناس مذکور جزو اموال ادار. خواهندنمود

 .شودیم یاموسسه مربوط نگهداریوزارتخانه 

به نگهبانان زن هر سال دو دست مانتو شلوار قابل  -۲تبصره 

 .ل استیتحو

کاله کاسکت  یتیو ترب ینین امور تأمیبه مراقب -۳تبصره 

 .ردیگیتعلق نم

 ی، متصداطالعات یدار، متصدیخدمتگزار جزء، سرا -۲

 :هاکارگاهکنترل ورود و خروج 

 یخاکسترک طرفه سه دگمه به رنگ یکت و شلوار مدل  -

زمستان هر سال  یره برایت یتابستان و خاکستر یروشن برا

 .یدودست از محصوالت کارخانجات داخل

 .ک عددیهر دو سال  یپالتو از محصوالت کارخانجات داخل -

 .روشن هر سال چهار عدد یراهن خاکستریپ -
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هر سال دو  یاز محصوالت کارخانجات داخل یکفش مشک -

 .جفت

ا یاطالعات  یکه در پست متصد ینبه زنا -1تبصره 

کت و شلوار مذکور  یکنند به جایفه میخدمتگزار انجام وظ

، شلوار و مقنعه با همان مشخصات از ن بند روپوشیدر ا

 .شودیل میه و تحویلحاظ نوع پارچه و رنگ آن ته

ن زن که با توجه به مشاغل آنان یمستخدم یبرا -۲تبصره 

 یت ضوابط اسالمیشود رعایل میه و تحویملبوس مقرر ته

 یاسالم یم جمهوریرژ یدرمورد ملبوس آنان از ضرورتها

 .باشدیران میا

و اتوبوس  یسوار یهالیراننده و کمک راننده اتومب -۳

سبک حداکثر تا  یونهایا کامیپ و ی( و وانت و جسی)سرو

 :تنت پنجیظرف

روشن  یاک طرفه سه دگمه سرمهیکت و شلوار مدل  -

زمستان از محصوالت  یره برایت یابستان و سرمهتا یبرا

 .هر سال دو دست یداخلکارخانجات

آن پارچه  یکه قسمت داخل یدستکش چرم مصنوع -

 .ک جفتیاست هر دو سال  یم پشمیضخ

هر  یاز محصوالت کارخانجات داخل یاپالتو به رنگ سرمه -

 .رانندگان یک عدد برایدو سال 

هر سال دو  یکارخانجات داخلاز محصوالت  یکفش مشک -

 .جفت

 .روشن هر سال چهار عدد یراهن آبیپ -

 :آسانسور یمتصد -۴

تابستان و  یروشن برا یاقه باز و شلوار سرمهیفرنچ  -

 یزمستان از محصوالت کارخانجات داخل یره برایت یاسرمه

 .هر سال دو دست

 .روشن هر سال چهار عدد یراهن آبیپ -

هر سال دو  یوالت کارخانجات داخلاز محص یکفش مشک -

 .جفت

آن حک شده باشد  یرو یکه نام آسانسورچ یپالک برنج -

 .ک عددی

 .ک عددیهر دو سال  یپالتو از محصوالت کارخانجات داخل -

 :ک پست و تلگرافینامه رسان و پ -۵

ب از تو، دگمه ی، جکت و شلوار مدل جلو راست پنج دگمه -

ره که دور لبه کت سرتاسر و یت یا، به رنگ سرمهیبرنج

ک دوخته شده یشلوار نوار زرد رنگ بار یخارج یدورپهلو

 .ک عددیهر سال  یباشد از محصوالت کارخانجات داخل

 .ره هر سال چهار عددیت یاراهن سرمهیپ -

آن نوار زرد  یخارج یره که در دو پهلویت یاشلوار سرمه -

رخانجات ک دوخته شده باشد از محصوالت کایرنگ بار

 .ک عددیهر سال یداخل

ک یره هر سال یت یاک سرمهیکاله کاسکت با نقاب پالست -

 .عدد

هر سال دو  یاز محصوالت کارخانجات داخل یکفش مشک -

 .جفت

که نام اداره پست شهرستان مربوط و نام و  یپالک برنج -

 .آن حک شده باشد یشماره نامه رسان رو

که قابل گذاشتن و  یر پشممردانه با آست یپالتو باران -

ره از پارچه آمپر مآبل یت یبرداشتن باشد به رنگ خاکستر

 .ک عددیهر دو سال  یآغشته به مواداسفنج

آن از پارچه  یکه قسمت داخل یدستکش چرم مصنوع -

 .ک جفتیاست هر دو سال  یم و پشمیضخ

سه بازکن و یسه بند و کیان مشاغل کیبه متصد -تبصره

در وزارت پست  یجمع آور یبر و متصدابطال تم یمتصد

از پارچه  یو تلفن هر سال دو دست روپوش کار نخو تلگراف
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 یگنال و دو جفت دستکش کار و دو جفت کفش )کتانید

 .گرددیل میه و تحوی( تهدر زمستان یدر تابستان وچرم

 :ن ابالغ و احضار و اجراءی، مأمورنامه رسان -۶

ب از تو، دگمه ی، جپنج دگمه ،کت و شلوار مدل جلو راست -

 یاتابستان و سرمه یروشن برا یابه رنگ سرمه یبرنج

هر سال  یزمستان از محصوالت کارخانجات داخل یبرارهیت

 .دو دست

ک یره هر سال یت یاک سرمهیکاله کاسکت با نقاب پالست -

 .عدد

 .روشن هر سال چهار عدد یراهن آبیپ -

هر سال دو  ینجات داخلاز محصوالت کارخا یکفش مشک -

 .جفت

ن یا مؤسسه متبوع و همچنیکه نام وزارتخانه  یپالک برنج -

 .آن حک شده باشد ینام مستخدم رو

که قابل گذاشتن و  یمردانه با آستر پشم یپالتو باران -

ره از پارچه آمپر مآبل یت یبرداشتن باشد به رنگ خاکستر

 .ک عددیهر دو سال  یآغشته به مواداسفنج

آن از پارچه  یکه قسمت داخل یدستکش چرم مصنوع -

 .ک جفتیاست هر دوسال  یم پشمیضخ

ک یبه نامه رسان و مأمور ابالغ و احضار و اجرا و پ -1تبصره 

م ین یپالتو باران یکلت سوار به جایپست و تلگراف موتور س

هر دو سال  یبا آستر گرم و شلوار برزنت یچرم مصنوعتنه

ک جفت و یهر دو سال  یصنوعک دست و کفش چرم می

ضمنًا عالوه . گرددیل مین تحویپوت یزمستانکفش یبه جا

کلت ینک مخصوص موتورسیبا ع یمنیل فوق کاله ایبر وسا

ر یغ یگردد و هرگاه به عللیل میه و تحویک عددتهی یسوار

ک عدد ید در قبال استرداد آن مجدداً یقابل استفاده گرد

 .ل خواهدشدیه و تحویته

ع نامه و پرونده به یف او توزیکه وظا ینامه رسان -۲ره تبص

ا مؤسسه متبوع یواحدها و ادارات تابعه در داخل وزارتخانه 

استفاده  ۲از ملبوس خدمتگزار جزء موضوع بند است

 یمتریسانت ۷۰*۴۵*1۵ف سرباز ید و عالوه بر آن کینمایم

 یله مزبور جزء اموال اداریشود که وسیملیتحو یبه و

 .شودیم یحسوب و در محل کار نگهدارم

، نیزم یکشخط یحمام سونا، متصد ی، متصدینظافتچ -۷

 :ماربری، بخانههیتصف یمتصد

از  یگنال به رنگ خاکیدو تکه از پارچه د یلباس کار نخ -

 .هر سال دو دست یمحصوالت کارخانجات داخل

 .هرسال چهار جفت یکیدستکش الست -

 یکیک جفت و زمستان کفش الستی یتابستان کفش کتان -

 .(یک جفت )محصوالت داخلی

، ، سمپاشیکاران کشاورز، خدمت، باغبانسرباغبان -8

و  ی، مأمور دامدار، غلطک زن، مراقب دامکمک باغبان

 :یکشاورزمراقب

 یشمیدو تکه از پارچه آمپرمآبل به رنگ  یلباس کار نخ -

 .هر سال دو دست یره از محصوالت کارخانجات داخلیت

 .هر سال دو جفت یدستکش باغبان -

 .ک جفتیهر سال  یکیم چکمه الستین -

 .لبه دار هر سال دو عدد یاکاله کار پارچه -

دستکش کار  "یدستکش باغبان" یبه مراقب دام به جا -

 .شودیل میه و تحویته

، اطی، خ، مسؤول تلفنخانهی، تلفنچگانی، کمک باگانیبا -۹

انبار،  ی، متصدمیسیب ی، باربر، متصدی، رختشوتوکشا

، صیترخ یانبار، بسته بند انبار، کتابدار، متصدمسؤول

 ی، متصد، معاون کارخانجاتن آالتیمعاون در امور ماش

، مسؤول امور حمل سیسرو یک جکهای،مکانهاکارگاهامور 

، ی، معاون کارگاه مرکزیس کارگاه مرکزی، رئو نقل

ک ژنراتور و ی،کمک انباردار، مکانن آالتیشگر ماشیماآز

، معاون کارخانه کیگ بخارو کنترل کننده الستید یمتصد

، ینفت یمواد سوخت ی، تابلو ساز،متصدسی، تابلو نوعالئم
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 ی، مرب، تسمه کشع لوازمیتوز ی، متصدکارتکس یمتصد

ون یسی، کارکنان کمیآموزش امورموتور ی، مربن آالتیماش

 ینهایماش یمخازن اوراق بهادر، متصد یو بسته بند یوارس

، یگانیس اداره بای، رئوتر(،وزانی)کامپ یکیمحاسب الکترون

، کارشناس اسناد، کمک کارشناس یگانیمعاون اداره با

، رات تلفنی،مسؤول تعمه فهرست جداولیاسناد، مسؤول ته

و کاردان  یگانیو با یامور دفتر یکره ساز، انباردار و متصدیپ

 .ی،مسؤول امور اسناد سجلیامور بخشدار یاسناد، متصد

گنال مخصوص ی)بژ( از پارچه د یخاک یروپوش کار نخ -

 .هر سال دو عدد یکارخانجات داخل

عدد روپوش  ۴ان شغل باربر ساالنه یبه متصد -1تبصره 

 .شودیل میتحو

 عدد مقنعه عالوه بر ۲ یگان سالیخواهران با -۲تبصره 

 .ردیگین بند تعلق میلباس کار موضوع ا

 :یالبراتور فن ی، متصدنقشه کش -1

د محصول یگنال به رنگ سفیاز پارچه د یروپوش کار نخ -

 .عدد ۲هر سال  یکارخانجات داخل

ون و ین و رانندگان و کمک رانندگان کامیمأمور -11

ن و ی، مأموریو راهساز یراهدار یهاپیآالت اکنیماش

در طول  ین مخابرات راهداری، مأمورکشسنگکارکنان

آذوقه و سوخت و  ین حمل و نقل و نگهداریراهها، مأمور

و  یه راهسازیو نگهبانان وسائط نقلآالتنیلوازم ماش

ن و یسنگ یمبانان و رانندگان خودروهای، سیراهدار

پنج تن به باال،  یونهایکامو رانندگان یآالت کشاورزنیماش

 هدار،راهدار، سر را

با آستر  یاز محصوالت داخل یم پالتو باکت چرم مصنوعین -

 .ک عددیپلوش هر سال 

 .(هر سال دو عددیا)بلوش پنبهبا آستر گرم یشلوار برزنت -

 .ک جفتیم چکمه هر سال یا نین یپوت -

 ی، کاله چرمک جفتیهر سال  یه چرمیدستکش کار رو -

 .ک عددیگوش دار با آستر گرم هر سال  یزمستان

 .هر سال سه جفت یجوراب پشم -

 .ک عددیزمستان حداکثر هر دو سال  یبرا ینک برفیع -

به  یاز محصوالت کارخانجات داخل یبلوز و شلوار تابستان -

 .ک دستیهر سال  یرنگ خاک

 .ک جفتیهر سال  یاکفش قهوه -

عالوه  یو راهساز یه راهداریبه نگهبانان وسائط نقل -تبصره

ک یک عدد کاله کاسکت لبه پالستیس فوق هر سال بر ملبو

شود و در صورت لزوم به تعداد مورد یل میتحو یرنگ خاکبه

ک جهت استفاده یپالست یا بارانین تمام قد و یاز پوستین

قرار  یو راهساز یراهدار یهاپیار اکیه و در اختیتهنگهبانان

شد و بایم یرالذکر جزو اموال اداریوسائل اخ.شودیداده م

 .خواهد شد یدر محل کارنگهدار

و نصب عالئم  ین و کارکنان خط کشیمأمور -1۲

 :ین امور فلز کاریسی،تکنراه

گنال محصول یدو تکه از پارچه د یلباس کار نخ -

تابستان  یروشن برا یبه رنگ خاکستر یکارخانجات داخل

زمستان هر  یدو تکه از پارچه آمپر مآبل برایو لباس کار نخ

 .و دستسال د

 .ن هر سال دو جفتیپوت -

 .بانقاب هر سال دو عدد یکاله کار نخ -

 .ک جفتیهر سال  یدستکش چرم مصنوع -

ن یماش یر و متصدیتکث ی، متصدشگاهیکارگر آزما -1۳

 یو پل ی، مسؤول فتوکپیکپ یو پل یفتوکپ ی، متصدچاپ

س کار، جراثقال کار، یر ساز، سروی، گلگنیسی، مکانیکپ

، برشکار، سوهانکار، صفحه شهیچاپ کل یشه ساز، متصدیکل

،سمباده کار، مته کار، آهنگر، کارگر انبار، انباردار سوراخ کن

، وم پمپیواک ی، متصدکوره پخت ی، متصدیمواد نفت

 ی، متصد، صحافنی، حروف چدرودگر، جوشکار ونقاش
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ن یماش ی، و متصدینین حروف چیماش یبرد، متصدیک

، بنا، کمک بناء، نیسیو کمک مکان ی، موتورچربذوب س

، یندار، تراشکار، مقنیساز، نعلبند، کمک آهنگر، ز یباطر

س ساز، کمک ین بریسیتکن- سین مسؤول بریسیتکن

 ی، متصدیطب یکفاش یس ساز، متصدین بریسیتکن

، یامور فلزکار یچرم کار، چرم کار، متصد ی، متصدیکفاش

، قفل یآالت کشاورزنین ماشیسی، تکنکین مکانیسیتکن

رگاه ی، مسؤول تعمکی، کاردان مکانموتورخانه یساز، متصد

مه یآالت ننیرگاه ماشی، مسؤول تعمآالت سبکنیماش

، مسؤول نیآالت سنگنیرگاه ماشی، مسؤول تعمنیسنگ

و  یآالت نجارنین ماشیسی، تکنیرگاه برق و باطریتعم

 .ین نجاریسیتکن

گنال محصول یاز پارچه د یدو تکه نخ لباس کار -

هر سال دو دست به بنا و کمک بنا عالوه  یکارخانجات داخل

ه و یک عدد تهی یمنین بند کاله ایبر ملبوس موضوع ا

ر قابل استفاده گردد در یغ یگردد و هرگاه به عللیل میتحو

 .ل خواهد شدیه و تحویک عدد تهیقبال استرداد آن مجدداً

مناسب  یبند چرمشیو پ یحفاظتنک یع -1تبصره 

استفاده  یه و برای( به تعداد الزم تهیکار)چرم مصنوع

در هنگام کار در  یو جوشکار یصنعتیهاکارگاهکارکنان 

زات کارگاه یاء جزو لوازم و تجهین اشیا.ردیار آنها قرار گیاخت

ساز و جوشکار از  یدرمورد استفاده باطر.شوندیمحسوب م

د یز بای( نی)چرم مصنوع یش بند چرمیو پ ینک حفاظتیع

 .ب مزبور رفتار شودیبه ترت

 یآالت وزارت راه و ترابرنیماش یبه کارکنان فن -۲تبصره 

پمپ آب که در  یس کار و موتورچیک و سرویمثل مکان

فه یانجام وظ یسرما خارج از کارگاه و در نقاط کوهستانفصل

 یرم مصنوعا کت چیم پالتو یک عدد نیند هرسال ینمایم

با  یک عدد شلوار برزنتی، با آستر پلوش یازمحصوالت داخل

م یا نین یک جفت پوتی(، یاآستر گرم )پلوش پنبه

 یک جفت جوراب پشمیجفت دستکش کار و کی،چکمه

ل ملبوس فوقالذکر به یه و تحویته.گرددیل میه و تحویته

 یرساز در وزارت راه و ترابیجوشکار و باطران مشاغلیمتصد

شتر فصل سرما را ین بین مستخدمیمنوط به آن است که ا

فه یانجام وظ یدر خارج از کارگاه و درنقاط سرد و کوهستان

 .ندینما

، سین مسؤول بریسیان مشاغل تکنیبه متصد -۳تبصره 

 یس ساز، متصدین بریسیس ساز، کمک تکنین بریسیتکن

 چرم کار، چرم کار، ی، متصدیکفاش ی، متصدیطبیکفاش

ک جفت کفش ی، تراشکار و سوهانکار یامور فلز یمتصد

 .ردیگیتعلق مدر سال یمنیا

 :اپراتور -1۴

گنال محصوالت یاز پارچه د ینخ یلباس کار سرتاسر -

 .هر سال دو دست یکارخانجات داخل

، چسب کار ، قطعه شناسکهینصب پر فابر یمتصد -1۵

 :کیر الستیک بر، لکه گی، الستکی، برشکار الستکیالست

گنال محصوالت کارخانجات یاز پارچه د یروپوش کار نخ -

 .هرسال دو عدد یداخل

 .دستکش کار هر سال دو جفت -

 :یآبدار،سلمان -1۶

هر سال دو  ید محصول کارخانجات داخلیروپوش کار سف -

 .عدد

 :ع غذایتوز یآشپز،کمک آشپز،متصد -1۷

ارخانجات گنال محصول کید از پارچه دیروپوش کار سف -

 .هر سال چهار عدد یداخل

 .هر سال چهار عدد یکاله مخصوص کتان -

 .چکمه -

 ۲عدد شلوار و  ۴به مشاغل آشپز و کمک آشپز  -تبصره

 .ردیگیجفت چکمه در سال تعلق م

ار، پرستار و کمک یار و کمک بهیار، بهی، پزشکپزشک -18

، ه کوبی، ما، دامپزشکپرستار، خدمتگزار اطاق عمل
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ن یسی، تکنشگاهی، کارکنان آزماحیسالن تشرگارسن

ار، ی، بهورز، بهداشت ی، پرستار مربیار مربی، بهیدامپزشک

، طین بهداشت محیتکنس ی، مربطیمحن بهداشتیسیتکن

ن یسی، کمک تکنیولوژین رادیسی، تکنشگاهیر آزمایمد

ن یسی، تکنر سمعکی،قالب گار معلولی، مددیولوژیراد

، یی، کارشناس امور دارون اطاق عملیسی، تکنیهوشیب

، ماما، ییامور دارونیسی، کمک تکنیین امور دارویسیتکن

ن کار یسی، تکنیپرستار ماما، کارشناس امور توانبخش

وکاردان  یهوشی، کاردان بطی، کاردان بهداشت محیدرمان

 یو کارکنان رشته شغل ییاطاق عمل و کارکنان امور دارو

 یهادستگاهامور  یها و مربیمارین مبارزه با بیسیتکن

 :یبهورز

 .یروپوش کار محصول کارخانجات داخل -

 .یا راحتی یکفش کتان -

 .کاله مخصوص -

 یه و جزو اموال اداریاز تهیملبوس فوق به تعداد موردن -

 .شودیم یمحسوب و در محل کار نگهدار

ند از کفش توانیم ین دامپزشکیسیان مشاغل تکنیمتصد

ص مؤسسه متبوع خود یبنا به تشخ یکیا چکمه الستیکتان 

 .ندیکار استفاده نمادر محل

بند و شی، پ، شلوار، مقنعهدر مورد بانوان روپوش -1تبصره 

 .یاز محصوالت کارخانجات داخل یکفش کتان

کشور  ینه مستقر در مرزهاین قرنطیمأمور یبرا -۲تبصره 

ه و به آنان یر به رنگ مناسب تههر سال دو عدد روپوش کا

 .شودیملیتحو

ن بهداشت مدارس هر سال دو عدد یبه مراقب -۳تبصره 

 .ل خواهد شدیه و تحویروپوش کار به رنگ مناسب ته

، لباس کار روپوش یبه کارشناس حفاظت صنعت -۴تبصره 

د، ضد برق، اجسام ی، دستکش ضد اسیمنی، کاله ادو تکه

 یمنیو گوش ا یمنینک و ماسک ایع، یمنی،کفش ابرنده

 .ل استیقابل تحو

ان مشاغل روانشناس )کارشناس امور یبه متصد -۵تبصره 

که  یار اجتماعی، مددیو درمان ی(، مددکار بهداشتیروان

 یمارستانهایآنان در مراکز و ب یصرفاًمحل خدمت سازمان

 یمارهایا ارائه خدمت به بیباشد و به درمان و یم یروانپزشک

ن بند به آنان یباشند لباس کار مندرج در ایمشغول میروان

 .ردیگیتعلق م

بخش سل  یشگاههایبه کارکنان شاغل در آزما -۶تبصره 

 :ردیگیر تعلق میملبوس ز

ک عدد، ید بلند یک عدد، شلوار سفید بلند یروپوش سف -

ک عدد و کاله از یاطاق کار  ی( براگان )روپوش اطاق عمل

 .عددک یگان جنس

 .جفت در سال ۲د مناسب یکفش سف -

ن مرد پرستار شلوار کار از جنس مناسب یبه شاغل -۷تبصره 

از در سال یبه تعداد مورد ن یو محصول کارخانجات داخل

 .ردیگیمتعلق

 :یح مصنوعیتلق یمتصد -1۹

 .لباس کار -

 .ا چکمهی یکیکفش الست -

 یوال اداره و جزو امیاز تهیملبوس فوق به تعداد مورد ن

 .شودیم یمحسوب و در محل کار نگهدار

ل یتبد ی، متصدراتیه شوفاژ و تعمیبرق و ته یمتصد -۲۰

لم و چاپ عکس یظهور ف ی، متصد(، عکاس)نقشه یمیو ترم

، برق ، لوله کش ساختمانیسمان و شماره زن مرکبیوگراند

ن یسیما، تکنین هواپیسین و تکنیسی، الکترنیسیکار و الکتر

ن یسیرکار، مسؤول برق، تکنی، تعمساتین تأسیسیرق،تکنب

، کاردان برق، عکاس و انگشت ساتی، مسؤول تأسکیالکترون

 :نگار
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از پارچه  یا خاکستری یروپوش با لباس کار دو تکه آب -

 .هر سال دو دست یگنال محصول کارخانجات داخلید

ه و شوفاژ و لوله کش هر سال یان تهویبه متصد -1تبصره 

 .شودیل میتحو یکیک جفت چکمه الستی

ن برق هر یسیان مشاغل برق کار و تکنیبه متصد -۲تبصره 

 .باشدیل میقابل تحو یمنیک جفت کفش و کاله ایسال 

 :مارشالر -۲1

ن ی،آستیقه شکاریراهن زرد یشامل پ یلباس تابستان -

 یاز محصوالت داخل یاکوتاه هر سال سه عدد،شلوار سرمه

 .دستدو هر سال

 .ک جفتیهر سال  یاز محصوالت داخل یکفش مشک -

از محصوالت  یاشامل کت و شلوار سرمه یلباس زمستان -

 .ک دستیهر سال  یداخل

 .هر سال سه عدد ید از محصوالت داخلیراهن سفیپ -

 .ک جفتیهر سال  یاز محصوالت داخل یکفش مشک -

 .ک عددیهر سال  یاکاله کاسکت سرمه -

 ییمای)آرم سازمان هواپنه و کالهیردست و نشان سراق سی -

 .(یکشور

 .ک دستیهر دو سال  یاز محصوالت داخل یاسرمه یباران -

ک یهر دو سال  یاز محصوالت داخل یاسرمه یم پالتوین -

 .دست

ک یهر دو سال  یاز محصوالت داخل یدستکش چرم -

 .جفت

 :س مارشالرهایرئ

 .ییمایفورم هواپیلباس اون -

 :فات فرودگاهیکارمند تشر -۲۲

هر  یمحصوالت کارخانجات داخل یاکت و شلوار سرمه -

 .سال دو دست

ک هر سال یا نقاب پالستیکاله کاسکت از جنس لباس  -

 .ک عددی

 .د هر سال چهارعددیراهن سفیپ -

 .ک عددیهر دوسال  یاسرمه یباران -

و  ک بار دو دست کتیسپچر هر دو سال ید یبرا -تبصره

 ۲جفت کفش و  ۲راهن و یعدد پ ۴و  یشلوار به رنگ مشک

ل یه و تحویک عدد کاله مخصوص تهیجوراب و جفت

 .شودیم

 :ی،مسؤول آتش نشانآتش نشان -۲۳

که به  یمواقع آتش سوز یق برایلباس مخصوص ضد حر -

محسوب و در محل  یه و جزو اموال اداریاز تهیتعداد مورد ن

 .شودیم یکارنگهدار

ک یهر سال  یداخل یهابلوز و شلوار از محصوالت کارخانه -

 .دست

ک هر سال یکاله کاسکت با آرم مخصوص و نقاب پالست -

 یه و جزو اموال اداریاز تهیک عدد که به تعداد مورد نی

 .شودیم یباشد ودر محل کار نگهداریم

گنال محصول کارخانجات یلباس کار دو تکه از پارچه د -

مربوط هر  یر کارهایف و انجام سایواقع تنظم یبرا یداخل

 .سال دودست

هر سال دو  یاز محصوالت کارخانجات داخل یکفش مشک -

 .جفت

هر دو  یم پالتو از محصوالت کارخانجات داخلیا نی یباران -

 .ک عددیسال 

 .هر سال دو جفت یجوراب مشک -

 ن دسته از کارکنان با توجهیرنگ و فرم و آرم لباس ا:حیتوض

ار سازمان متبوع یت سازمان در اختیبه نوع کار و فعال

 .باشدیممستخدم
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ج ی، کارشناس ترو، کارشناس پنبهیکارشناس جنگلدار -۲۴

و بطور  یکشاورز یستگاههایو کارشناس بذر و نهال که در ا

کنند، نگهبان و قرقبان یارو خارج از اداره خدمت میس

، جنگل و مرتعن یسی، تکنن دفع آفاتیسی، تکنجنگل

ن اصالحات نباتات و یسی، تکنیزراعین مهندسیسیتکن

 :زراعت

لباس کار متناسب از پارچه آمپر مآبل از محصوالت  -

 .دو دست یسال یکارخانجات داخل

بازرس کار، کمک بازرس کار، کارشناس بهداشت  -۲۵

ط و کارشناس یو کاردان بهداشت مح یو صنعت یاحرفه

 .(رس کار )زنط و بازیمحبهداشت

هر سال  یمخصوص کارخانجات داخل یاکت و شلوار سرمه -

 .ک دستی

زن  یو صنعت یابه کارشناسان بهداشت حرفه -1تبصره 

ک دست در سال تعلق ی،شلوار،مقنعه و کفش روپوش

 .ردیگیم

 :خلبانان و کمک خلبانان گردان سمپاش -۲۶

رواز و لباس پ ییمایملبوس کار متناسب مخصوص هواپ -

 .طبق مقررات مربوط به خلبانان

 :یکشور ییمایهواپ یخلبانان آموزشگاه عال -1تبصره 

لباس پرواز طبق مقررات مربوط به خلبانان سازمان  -

 .یکشور ییمایهواپ

 ییمایهواپ یخلبانان آموزش آموزشگاه عال -۲تبصره 

 :یکشور

 :شامل یلباس تابستان -

 شلوار دو عدد -

 راهن دو عددیپ -

 ک عددیک تکه یلباس پرواز  -

 ک جفتیکفش هر سال  -

 ک باریهر دو سال  ی( و سردوشکاله و نشان )بال -

 :شامل یلباس زمستان -

 ک دستیکت و شلوار  -

 راهن دو عددیپ -

 ک عددیکاپشن پرواز  -

 ک جفتیکفش هرسال  -

ن صورت ذکر نشده یراه آهن که در ا یمشاغل اختصاص -۲۷

نامه لباس متحدالشکل و ملبوس نییآاست بر اساس 

مورخ  1۹18۵شماره  یهانامهتصویبموضوع یمجان

 یمصوب شورا 1۵/1/1۳۳۵مورخ  1۲۳۷و  ۲۷/۹/1۳۲۶

 .ره راه آهنیمدأتیو ه یعال

 :یوزارت اطالعات و جهانگرد یعکاس خبر -۲8

جلوگرد سه دگمه از محصوالت  یکت و شلوار مشک -

 ک دستیهر سال  یکارخانجات داخل

 .د هر سال دو عددیراهن سفیپ -

ک یهرسال  یاز محصوالت کارخانجات داخل یکفش مشک -

 .جفت

 :یان جهانگردیان دفاتر اطالعات راهنمایمتصد -۲۹

ره از یت یامردان کت و شلوار به رنگ قهوه یبرا -الف

 .هر سال سه دست یمحصوالت کارخانجات داخل

 .عدد ۷ره هر سال یت یآب یراهن کتانیپ -

ره از محصوالت یت یامه چکمه به رنگ قهوهیکفش مدل ن -

 .هر سال دو جفت یکارخانجات داخل

 .ک عددیهر دو سال  یپالتو از محصوالت کارخانجات داخل -

ره از یت یازنان روپوش و شلوار به رنگ قهوه یبرا -ب

 .هرسال سه دست یمحصوالت کارخانجات داخل

 .عدد ۷ره هر سال یت یبلوز نخ -
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از محصوالت  یاشم کالفهیدستمال گردن از پارچه ابر -

 .هر سال سه عدد یع دستیصنا

 .قه هر سال سه عددیجل -

ره از محصوالت کارخانجات یت یاکفش ساده به رنگ قهوه -

 .هر سال دو جفت یداخل

 .ک عددیهر دو سال  یپالتو از محصوالت کارخانجات داخل -

ن ی، زمنیسیزی، فشگاهین آزمای، تکنسستیمیش -۳۰

، و معدن یشناسنین زمیسی، تکن، معدن شناسشناس

، شگاهین آزمایسی، کمک تکنراتیتعمنیسیکمک تکن

ا ی یسنج یی، کارشناس شنوایسنج یین شنوایسیتکن

، کارشناس یسنجیینای، کارشناس بستیومتریاود

 ،هی، کارشناس تغذوترابیزی، فیولوژیشگاه و رادیآزما

، کمک بخش ی، منشین نوارنگاریسیتکن

ها، کاردان یماری، کاردان مبارزه با بینوارنگارنیسیتکن

ع غذا، بهداشت کار دهان و ی، سرپرست توزبهداشت خانواده

رش و یپذ ی، متصدرش و اطالعاتیپذ، مسؤولدندان

، مسؤول ، مراقب کودکیمدارک پزشک ی، متصداطالعات

دفتر امور لنژ و  یغلطک و اطو، متصدی، متصدیامور لنژر

ع لنژ، یک و توزیل تفکیو تحو یجمع آور یه آمار، متصدیته

ن بهداشت یسی، تکن،دندانپزشکیاکاردان بهداشت حرفه

 یبوفه و رستوران و مرب ی، متصدشگاهی، کاردان آزماخانواده

 :و دندانپزشک و بهدار روستایولوژی، کاردان رادمهد کودک

 .هر سال دو عدد یا رنگید یش سفروپو -

و  ییایمیکه با مواد ش ییشگاههایبه کارکنان آزما -تبصره

سوزنده سر و کار دارند دو جفت دستکش مخصوص عالوه 

 .ردیگین بند در هر سال تعلق میبرلباس کار موضوع ا

 :پرواز یکارکنان بازرس -۳1

 :یلباس تابستان -الف

 .اق هر سال دو عددرین کوتاه با ید آستیراهن سفیپ -

 .هر سال دو دست یاز محصوالت داخل یاشلوار سرمه -

 .ک جفتیهر سال  یکفش مشک -

 .ک عددیراق هر سال یبا آرم و  یاکاله کاسکت سرمه -

 .ک جفتیهر سال  یجوراب مشک -

 :یلباس زمستان

ک یهر سال  یاز محصوالت داخل یاکت و شلوار سرمه -

 .دست

 ن بلند هر سال دو عددیستد آیراهن سفیپ -

 ک جفتیهر سال  یکفش مشک -

 ک عددیراق هر سال یکاله کاسکت با آرم و  -

 ک جفتیهر سال  یجوراب مشک -

 :ها و رانندگان مراکز اورژانسنیسیتکن -۳۲

ک عدد یکاپشن فرم طبق استاندارد مرکز اورژانس تهران  -

 در سال

 عدد در سال ۴شلوار  -

 در سال عدد ۲راهن یپ -

 جفت در سال ۲کفش  -

 عدد در سال 1کمربند  -

 عدد در سال 1کت یات -

 عدد در سال 1ز یآو -

 عدد در سال 1 یاآرم پارچه -

 جفت در سال ۴جوراب  -

ط ین محیسی، تکنط بانیست )محیط زیمأمور گارد مح -۳۳

 :، و جنگلبان ارشد، سرجنگلبان(، قرقبان جنگلستیز

افراد طبق نمونه مورد عمل سازمان  یکلملبوس  -الف

تمام نقاط کشور در هر سال به  یست برایط زیحفاظت مح

 :راستیشرح ز

 کاله دو عدد -
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 ک عددیم تنه ین -

 عدد ۴شلوار  -

 عدد ۴راهن یپ -

 ک عددی یور زمستانیپول -

 (یجفت زمستان ۴و  یجفت تابستان۴)جفت 8جوراب  -

ک جفت ساقه یکوتاه و ک جفت ساقه ی)ن دو جفتیپوت -

 بلند(

 ک عددیکمربند دو رشته  -

 ک عددیاورکت هر دو سال  -

ست یط زیفهرست اقالم خاص ملبوس افراد گارد مح -ب

 :عبارت است از

 ریمناطق سردس یدستکش برا -

 یریو گرمس یرینقاط کو یبرا یکفش کتان -

 یو تاالب ینقاط جنگل یچکمه برا -

 زین خنقاط بارا یبرا یباران -

 ینقاط تاالب یفوچن شلوار برا -

 :یوزارت راه و ترابر یکارآموزان مجتمع آموزش -۳۴

 یاز روپوش برایتواند به تعداد مورد نیم یوزارت راه و ترابر

ه و به منظور استفاده آنان در یمزبور ته یکارآموز

ملبوس فوق .ار کارآموزان قرار دهدیمربوط در اختیهاکارگاه

 .شودیم یمحسوب و در محل نگهدار یدارجزو اموال ا

 :یاریآموزان بهدانش -۳۵

ط یمح یمنیو ا یط بهداشتین شرایت و تأمیبه منظور رعا

ه لباس کار به ید تهیجاب نمایف ایت وظایکار چنانچه ماه

ت یآن در محل کار با رعا یو نگهدار یاموال ادارعنوان

 .ع استو در قالب اعتبارات مصوب بالمان یمقررات عموم

 :و جنگلدار یان شغل مراقب جاده جنگلیمتصد -۳۶

از پارچه آمپر مآبل محصول  یلباس کار دو تکه نخ -

 .ک دستیتابستان هرسال  یبرا یکارخانجات داخل

 ک دستیزمستان هر سال  یبرا یلباس کار دو تکه پشم -

 .هر سال دو عدد یکاله نارنج -

 دستکش کار هر سال دو جفت -

 یسنت یاداره کل هنرها یهنر یهاکارگاهمندان هنر -۳۷

مرکز  ی، مربیوزارت فرهنگ و آموزش عال یو اسالم

، کارشناس شگاهیآزما ی، کارشناس آموزشیاحرفهآموزش

، کاردان شگاهیدر آزما ی، کاردان آموزشکارگاه یآموزش

 :درکارگاه یآموزش

سال  گنال به رنگ مناسب هریاز پارچه د یروپوش کار نخ -

 .دو عدد

بردار، بردار، نقشه، کاردان نقشهیبردارن نقشهیسیتکن -۳8

(، کارشناس ۲( و )1رسوب ) یشهاین آزمایسیتکن

ظ شاغل یان غلیو جر یابین عمقیسی، تکنرسوب یشهایآزما

 یو علم یابیو بخش عمق یو فن یقات علمیدر بخش تحق

(، ۲و )( 1ظ )یان غلیو جر یابیعمق ، کارشناسیو فن

ثابت  یزوتوپهای، کارشناس اثابت آب یزوتوپهاین ایسیتکن

ن یسی، تکنثابت آب یزوتوپهایا ، کارشناس مسؤولآب

، 1۴کربن  یشهای، کارشناس آزما1۴کربن  یشهایآزما

ن یسی، تکن1۴کربن یشهایکارشناس مسؤول آزما

، ومیتیتر یشهای، کارشناس آزماومیتیتر  یشهایآزما

س ی،رئدروژئولوگی، هومیتیتر یشهایول آزماکارشناس مسؤ

، کاردان ن راه و ساختمانیسیزوتوپها، تکنیبخش کاربرد ا

 :ساختمان

، زمستان یم تنه برایدار، ن، کاپشن کالهیمنی)کفش ا -

 یبرا ی، کاله آفتابر دو تکهیا بادگیلباس کار دو تکه 

سوب و مح یه و جزو اموال اداری( به تعدادالزم تهتابستان

 یت در محل کار نگهداریاستفاده در هنگام مأمور یبرا

 .شودیم

 :یاتیق مالی، مأمور تحقنشیق گزیمأمور تحق -۳۹
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محل  یآب و هوا ین مناسب فصل به مقتضایا پوتیکفش  -

 خدمت دو جفت در سال

 ک دستیکت و شلوار ساالنه  -

 ک عددیاورکت هر دو سال  -

 ک عددیال ر)کاپشن شلوار( هر سیبادگ -

 عدد ۴راهن هرسال یپ -

ر تعلق ینش البسه زیق گر گزیبه خواهران تحق -تبصره

 :ردیگیم

 جفت در سال ۲ا چکمه مناسب فصل یکفش  -

 ک دست درسالیمانتو شلوار  -

 عدد در سال ۲ یچادر مشک -

،اپراتور نیزم یمنین ایسی،تکنینیزم یمنیکارشناس ا -۴۰

ن یسی،تکنینیزم یمنیا یتصد،مینیزم یمنیا ینهایماش

ق یشات مواد دفع حرین آزمایسینات و تکنیمات وتمریتعل

 :یکشور ییمایدر سازمان هواپ

 ک دستی( هر سال یافورم سرمهیکت و شلوار )اون -

 هر سال دو عدد یاسرمه یشلوار تابستان -

 هر سال دو عدد یا نارنجیا زرد ی یاراهن سرمهیپ -

 روشن هر سال دو عدد یبا آید یراهن سفیپ -

 ک جفتیهر سال  یکفش مشک -

 ک جفتیهر سال  یم چکمه چرمین -

 ک عددیبلوز کار هر سال  -

 شلوار کار هر سال دو عدد -

 جفت ۴جوراب هر سال  -

ک یهر سال  یابه رنگ سرمه یا بارانیم پالتو یا نیاورکت  -

 عدد

 یک سریراقآالت هر سال ی -

 ک جفتی( هر سال یآهن )پنجه یمنیچکمه ا -

 ک جفتیهر سال  یکفش کتان -

بدن هر دو سال  ینات و آمادگیتمر یلباس گرمکن برا -

 ک دستی

 ینیزم یمنیس اداره امور ایان مشاغل رئیبه متصد -تبصره

 یفرودگاهها ینیزم یمنیکشور، معاون امور ا یفرودگاهها

 یمنیس اداره ای، رئینیزم یمنیکشور،کارشناس مسؤول ا

و آتش  ینیزم یمنی، معاون اداره ایو آتش نشان ینیزم

، مسؤول قیشگاه مواد دفع حریمسؤول آزمانیسی، تکنینشان

، یباندهیبرج د ی، متصدیک آتش نشانی، سر کشیآتش نشان

در سازمان  ینیزم یمنیک ای، سرکشینیزمیمنیمسؤول ا

، 1۲ ،8، ۷، ۶ یهافیبه جز ملبوس رد یکشور ییمایهواپ

ل ین بند تحویملبوس مندرج در ا ر اقالمیسا 1۴و  1۳

 .خواهد شد

ص خود یتواند به تشخیم یکشور ییمایسازمان هواپ

را جهت  1۴و  1۳، 1۲، 8، ۷، ۶ یفهایملبوس مندرج در رد

ن تبصره به عنوان اموال یان مشاغل موضوع ایمتصد استفاده

 یموارد ضرورد تا در ینما یه و در محل کار نگهداریته یادار

 .ردیارآنان قرار گیدر اخت

ما، یهواپ ین فنیسیما، کمک تکنیهواپ ین فنیسیتکن -۴1

ما ین هواپیسی، الکتریما، خدمتکار فنیهواپ ین فنیسیمکان

 :یکشور ییمایهواپدر سازمان

 :یملبوس تابستان -

 ک دست در سالیکسره یلباس کار  -

 ک جفت در سالی یکفش تابستان -

 ک دست در سالی یراهن تابستانیو پشلوار  -

 :یملبوس زمستان -

ک ی ی،کفش زمستانک دست در سالیکسره یلباس کار  -

 ک عددیسال  ۲،اورکت هر جفت در سال
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ک یعالوه بر ملبوس فوق هر سال  یبه خدمتکار فن :تذکر

بلند و دو جفت دستکش مخصوص  یکیجفت چکمه الست

 .شودیل میکارتحو

 :لنژ، زباله سوز یشستشو یمتصد -۴۲

هر  یمحصول کارخانجات داخل یا طوسی یشلوار خاکستر -

 سال دو عدد

 یمخصوص کارخانجات داخل یا طوسی یراهن خاکستریپ -

 هر سال دو عدد

 کاله مخصوص هر سال دو عدد -

 عدد ۲ش بند هر سال یپ -

 هر سال دو جفت یکیدستکش پالست -

 چکمه هر سال دو جفت -

 دو عددماسک هرسال  -

 حوله هر سال دو عدد -

 ورزش ی،مرب،آموزگار ورزشر ورزشیدب -۴۳

 دست در سال 1 -یراهن و شلوار گرمکن ورزشیپ -

 سال در عدد 1   -یراهن ورزشیپ -

 سال در جفت 1   -یجوراب ورزش -

 سال در جفت 1     -یکفش ورزش -

ر خواهد شد که ب ینیلباس مذکور شامل مستخدم -تبصره

ت مربوط به صورت تمام وقت صرفًا یف و مسؤولیاساس وظا

 .پردازندیس ورزش میامر تدر به

وراما ساز، ی(، دتیدرمی، نقاش )تاکستیدرمیتاکس -۴۴

 مجسمه ساز و ماکت ساز

 در دست ۲ -ییایمیکسره مقاوم در برابر شیلباس کار   -

 سال

 سال در جفت ۲  -ا کفش مناسب کاریچکمه   -

 جفت در سال ۲  -یکیتکش الستدس  -

 سال در عدد ۲      -ماسک  -

 

 (88ماده )مقررات 

ر اشخاص یو سا ییاجرا یهادستگاهاز کارکنان و مأموران  ییو قضا یت حقوقینامه حمانییآ

 یو خارج یها و مراجع داخلده از اقدامات دولتیدبیآس یو حقوق یقیحق

 ران(یئت وزیه 10/7/1398هـ مورخ 55819ت/86289شماره  نامهتصویب)

شنهاد معاونت یبه پ ۲۷/۶/1۳۹8ران در جلسه یئت وزیه

و هشتم  یکصد و سیجمهور و به استناد اصل سییر یحقوق

( 88ماده ) یران و در اجرایا یاسالم یجمهور یقانون اساس

و قانون  -1۳8۶مصوب  - یت خدمات کشوریریقانون مد

 یهاپلماتیفاء حقوق اتباع و دیو است یریگیالزام دولت به پ

ژه یبه و یخارج یهاده از اقدامات دولتیدبیآس یرانیا

ت ینامه حمانییآ -1۳8۹مصوب - کایدولت اشغالگر آمر

 ییاجرا یهادستگاهاز کارکنان و مأموران  ییو قضا یحقوق

ده از اقدامات یدبیآس یو حقوق یقیر اشخاص حقیو سا

ب یر تصویرا به شرح ز یخارج و یها و مراجع داخلدولت

 :کرد

قانون ( ۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه -1ماده 

( ۲۹و ماده ) -1۳8۶مصوب - یت خدمات کشوریریمد

مکلفند نسبت به  -1۳۹۵مصوب - قانون برنامه ششم توسعه

از کارکنان و مأموران خود که در  ییو قضا یت حقوقیحما

ا به سبب آن و یخود  ینقانو یهاتیف و مسئولیانجام وظا
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ر ینظ یمسائل مربوط به اقدمات خصمانه خارج یا در راستای

ها و اشخاص دولت یت و دعاویم، طرف هر نوع شکایتحر

و  ییرقضای، غییدر محاکم و مراجع قضا یو حقوق یقیحق

م، یوارد شده و مورد تحر یالمللنیو ب ی، خارجیداخل یادار

ا هر یاموال، منع معامله و  فیب، بازداشت، محاکمه، توقیتعق

رند یگیا میقرار گرفته  یگریت دیا ممنوعیت ینوع محدود

ب یها آسا دولتی یو حقوق یقیاشخاص حق یا از سویو 

حاً با استفاده از یشوند، حسب مورد و ترجیده واقع مید

ا در صورت ضرورت یط خود یواجد شرا یکارشناسان حقوق

از مؤسسات  یریگبهرها ی یل دادگستریوک یریبا بکارگ

ت یبا رعا یو ادار یه مراحل دادرسیدر کل یخارج یحقوق

 .ندین اقدام نمایقوان

 یقینامه، منظور از مأمور، شخص حقنیین آیدر ا -1تبصره 

 یاز سو ینظر از رابطه استخداماست که صرف یو حقوق

 .کندیدا میپ یتیمأمور ییدستگاه اجرا

ف و یو دعوا با وظات یص ارتباط شکایتشخ -۲تبصره 

رش آن با یکارکنان و مأموران و پذ یقانون یهاتیمسئول

ن دستگاه یدر موارد اختالف ب. دستگاه متبوع آنان است

 یمربوط و وزارت امور خارجه، نظر معاونت حقوق

 .جمهور مالک عمل استسییر

ا ی یخارج یدر صورت لزوم استفاده از وکال -۳تبصره 

ت یه حمایارا یبرا یخارج یقوقاز مؤسسات ح یریگبهره

ن موارد مشمول یدر خارج از کشور و همچن ییو قضا یحقوق

حقوق اتباع و  یفایو است یریگیقانون الزام دولت به پ

 یهاده از اقدامات دولتیدبیآس یرانیا یهاپلماتید

و  -1۳8۹مصوب - کایژه دولت اشغالگر آمریبه و یخارج

شماره  نامهبتصویآن موضوع  یینامه اجرانییآ

مراتب پس از  1۵/1۲/1۳۹۰هـ مورخ ۴۵۹۰8ت/۲۴۷۳۰8

نامه مذکور نییآ( ۳با کارگروه موضوع ماده ) یهماهنگ

ن، وزارت امور خارجه مکلف است یهمچن. ر استیپذامکان

 یت از متقاضیمربوط را در خصوص حما یاقدامات کنسول

به  یموارد فور. ن و مقررات به عمل آوردیدر چهارچوب قوان

متبوع کارمند  یین مقام مجاز دستگاه اجرایص باالتریتشخ

 .شودیو مأمور انجام و به کارگروه اعالم م

 ید آن برایا تشدین یدر صورت صدور قرار تأم -۴تبصره 

مکلف است اقدامات الزم  یت، دستگاه اجرایحما یمتقاض

ل یا تبدیف یا تخفیرا جهت لغو  یمال یهاتیژه حمایبه و

. مربوط به عمل آورد ین قانونیه در چهارچوب موازقرار صادر

ن یمجاز به تأم یی، دستگاه اجرایخارج یدر مورد دعاو

 .باشدیز میقه موضوع قرار صادره نیوث

خاتمه خدمت کارکنان و مأموران در دستگاه  -2ماده 

، استعفا، از یدی، بازخریر بازنشستگینظ یدر موارد یاجرا

ر موارد منجر به یا سایت و یمور، خاتمه مأیکل یکار افتادگ

ن یموضوع ا یهاتیه حمایمانع ارا یقطع رابطه استخدام

ا فوت کارکنان و مأموران، یدر صورت حجر . ستینامه ننییآ

ا استمرار آن، حسب مورد با یمذکور و  یهاتیه حمایارا

ک نفر از ورثه یا حداقل ی، همسر یمقام قانوندرخواست قائم

 .است ریپذامکان یمتوف

از کارکنان و مأموران پس  ییو قضا یت حقوقیحما -تبصره

ا انتقال، همچنان بر عهده دستگاه یت مأموری  از خاتمه

مربوط  یقانون یهاتیف و مسئولیاست که انجام وظا ییاجرا

محل خدمت کارکنان و  یدستگاه فعل. به آن بوده است

 نیو مساعدت الزم را در ا یمأموران، مکلف است همکار

 .نه به عمل آوردیزم

نامه حسب نیین آیموضوع ا یهاتیه حمایارا -3ماده 

ا یکارکنان و مأموران  یمورد منوط به درخواست کتب

 یا ورثه کارکنان و مأموران متوفیبستگان درجه اول آنان و 

و  یت حقوقیحما یل و مستندات الزم برایه دالیو با ارا

 .گاه متبوع استدستبه ییقضا

مربوط  ییدر صورت ضرورت، دستگاه اجرا -1تبصره 

ن ماده و با یه درخواست موضوع ایتواند بدون ارایم

 یفایو است یریگیوزارت امور خارجه، نسبت به پ یهماهنگ



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۵1۹

 
نامه در مراجع و محاکم نیین آیحقوق اشخاص موضوع ا

 .خارج از کشور اقدام کند

 چنانچه بستگان درجه اول کارکنان و مأموران -۲تبصره 

ف و ین، همسر و فرزندان( در ارتباط با وظای)والد

ر یا سایا دعوا و یت یآنان، طرف شکا یقانون یهاتیمسئول

رند، ینامه قرار گنیین آیا( 1موضوعات مندرج در ماده )

به درخواست کارکنان و  ییو قضا یت حقوقیحما یبرقرار

ا فوت، یا بستگان مذکور آنان و در صورت حجر یمأموران 

ک یا حداقل یو  یمقام قانونمورد با درخواست قائمحسب 

 .نفر از ورثه آنان بالمانع است

ا استمرار آن، ینامه و نیین آیموضوع ا یهاتیحما -4ماده 

 :ستیر نیپذر امکانیاز موارد ز یکیدر صورت وقوع 

 هاتیاز حما یا بخشیاز تمام  یمتقاض یانصراف کتب -1

 .تبوع کارمند باشدا خواهان، دستگاه می یشاک -۲

 یهاتیف و مسئولیاحراز عدم ارتباط موضوع با وظا -۳

 .ص دستگاه متبوعیکارکنان و مأموران به تشخ یقانون

 یهاتیمکلفند به منظور حما ییاجرا یهادستگاه -5ماده 

نامه نیین آیاز کارکنان و مأموران موضوع ا ییو قضا یحقوق

و مؤثر اشخاص  به موقع یدات الزم جهت دسترسیتمه

از را یت به اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیحما یمتقاض

شده  یبندن و مقررات مربوط به اسناد طبقهیت قوانیبا رعا

 -1۳88مصوب - آزاد به اطالعات یو قانون انتشار و دسترس

 .به عمل آورند

نامه نیین آیا یمربوط به اجرا یهانهیه هزیکل -6ماده 

، وکالت، سفر و یرسم ی، کارشناسیدرسدا یهانهیر هزینظ

به بر مه و محکومیو جر یت روزانه کارشناسان حقوقیمأمور

ربط بوده و از محل اعتبارات یذ ییعهده دستگاه اجرا

ن و مقررات و صرفه و صالح یت قوانیمصوب مربوط و با رعا

مرتبط  یهانهیر هزیسا. ن و پرداخت خواهد شدیدولت، تأم

ن مقام دستگاه یص باالتریز با تشخین یرجخا یهابا پرونده

 .باشدیربط قابل پرداخت میذ

ن و یت قوانیمجازند با رعا ییاجرا یهادستگاه -7ماده 

جبران زحمات آن دسته از کارشناسان  یمقررات، برا

ن یمقررات ا یر کارکنان خود که در اجرایو سا یحقوق

، یدگیع در رسیل تسرینامه خدمات مطلوب از قبنییآ

جه در جهت احقاق حقوق یدولت و اخذ نت یهانهیکاهش هز

ت در یدات الزم را از جمله اولویند، تمهینمایه میدولت ارا

العاده و عملکرد، فوق ییالعاده کارآافت فوقیو در یبرقرار

 یهاشرکترمستمر )در مورد یغ یورالعاده بهرهژه، فوقیو

 ی، مستثنیتیریت در انتصاب به مشاغل مدی(، اولویدولت

مبالغ قابل پرداخت تحت ( %۵۰شدن از سقف پنجاه درصد )

 یهاقات و پرداختیر تشویسا یز برقراریو ن کاراضافهعنوان 

 .به عمل آورند یمورد

ن یمکلفند در چهارچوب ا ییاجرا یهادستگاه -8ماده 

ه یوزارت امور خارجه، ضمن ارا ینامه و با هماهنگنییآ

ها و تیر حمایو سا ییو قضا یحقوق یهاتیحما

که  یو حقوق یقیر اشخاص حقیمربوط به سا یهامساعدت

ا امور محوله به یخود  یا قراردادی یف قانونیبا توجه به تکل

ها کشور، از طرف دولت ییاجرا یهادستگاهآنان در رابطه با 

اند، ب قرار گرفتهیو مراجع خارج در خارج از کشور مورد آس

و  یآزاد یثر، مناسب و به موقع حسب مورد برابه نحو مؤ

ط ین اشخاص به شرایت این حقوق آنها و بازگشت وضعیتأم

 .ندی، اقدام نمایعاد

در موارد مقرر در  یو حقوق یقیچنانچه اشخاص حق -تبصره

داخل کشور طرف  ییرقضایو غ یین ماده در مراجع قضایا

به  ن اشخاصیا دعوا قرار گرفته و اقدامات ایت یشکا

ت صرفه و صالح دولت، یص دستگاه مربوط و با رعایتشخ

از محل اعتبارات  ییرد، دستگاه اجراید قرار گییمورد تأ

ت و مساعدت ی، حماین قانونیت موازیمصوب مربوط و با رعا

 .آوردیالزم را به عمل م

 یهانهیسازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار و هز -9ماده 

 ییاجرا یهادستگاهنامه در نیین آیا یاجرا یاز برایمورد ن
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ح بودجه یربط در لوایدستگاه ذ یشنهاد و هماهنگیرا با پ

 .خواهد نمود ینیبشیپ یسنوات

ن یموضوع ا یهاتیه حمایاز جهت ارایاعتبار مورد ن -تبصره

از محل اعتبار  ییاجرا یهادستگاهرکارکنان ینامه به غنییآ

ه وزارت امور خارجه ل بودجیمصوب مربوط که در ذ

و  ین بودجه سنواتیگردد درچهارچوب قوانیم ینیبشیپ

 .ن و پرداخت استین و مقررات قابل تأمیر قوانیسا

نامه نسبت به نیین آیموضوع ا یهاتیتداوم حما -10ماده 

نامه نیین آیاالجرا شدن اکه قبل از الزم یجار یهاپرونده

 .امه خواهد بودننیین آیاند، به موجب اشکل گرفته

 جمهورسییمعاون اول ر -یریاسحاق جهانگ

 

 (92و ) (91) موادمقررات 

 یخدمات کشور یریت( قانون مد92( و )91مواد ) ییدستورالعمل اجرا

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 27/2/1399مورخ  82532)بخشنامه شماره 

 یریتمد قانون( ۵مشمول ماده ) ییاجرا یهادستگاه تمامی

 یخدمات کشور

 ینظام ادار یکل یهاسیاست« ۲۴»منظور تحقق بند  به

 هایبرنامه ی(، اجرای)مدظله العالیمقام معظم رهبر یابالغ

 یبرنامه جامع اصالح نظام ادار ینهفتم و هشتم از دوم

 ۳۰۲۵۹۶به شماره  یادار یعال یشورا نامهتصویبموضوع 

( ۴ماده )( ۳تبصره ) و به استناد 1۴/۰۶/1۳۹۷ یختار

قانون ( ۹۳، و ۹1، ۹۰، 8۷، 8۶، 8۴مواد ) ییاجرا نامهآیین

شماره  نامهتصویبموضوع  یخدمات کشور یریتمد

به  یران،وز یأته ۰8/۰۴/1۳8۹مورخ  ۷۷۶8۳/۴۴۷۷۰

قانون ( ۹۲و )( ۹1مواد ) ییدستورالعمل اجرا» یوستپ

وجه به که با ت« و ضمائم مربوطه یخدمات کشور یریتمد

دستورالعمل مذکور در سنوات  ایتجارب حاصل از اجر

 ییاجرا یهادستگاه یشنهاداتگذشته و کسب نظرات و پ

 شده است، جهت اجرا ابالغ ینو تدو یربط بازنگریذ

 .گرددمی

محترم  یاستر یداتدولت محترم و تأک یربه تداب یتعنا با

 یتمامبر استفاده از  یمبن یرانا یاسالم یجمهور

در برخورد همه جانبه و قاطع با مفاسد  یقانونهای یتظرف

مشمول و  ییاجرا یهادستگاه یاست تمام یضرور ی،ادار

و مؤثر مواد  یحصح یدر اجرا یژهاستانداران ضمن اهتمام و

دستورالعمل، گزارش جامع  ینقانون مذکور و ا( ۹۲ و ۹1)

 یبه سازمان ادار شده یینآن را مطابق ساز و کار تع یاجرا

 .یندکشور ارسال نما یو استخدام

و ( ۹1مواد ) ییبخشنامه، دستورالعمل اجرا ینابالغ ا با

موضوع بخشنامه  یخدمات کشور یریتقانون مد( ۹۲)

 .گرددمی لغو ۲۷/1۲/1۳۹۳مورخ  1۷۳۷۰۶شماره 

 و اختصارات تعاریف

 ینمندرج در ا یها و عبارات اختصارواژه -1 ماده

 :روندیبه کار م یرز یرالعمل در معاندستو

 یخدمات کشور یریتقانون مد :قانون -الف

 کشور یو استخدام یسازمان ادار :سازمان -ب

( ۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه :ییدستگاه اجرا -ج

 یخدمات کشور یریتقانون مد

موضوع بند  یسالمت نظام ادار یکارگروه ارتقا :یتهکم -د

 -ه۵۰۳۲8ت/1۹۲۰8۷شماره  نامهتصویب( 1) ماده« ب»

 یرانوز یأته ۲8/1۲/1۳۹۲مورخ 
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که عملکرد او  یبالفصلِ کارمند یربه مد :مربوطه یرمد -ه

که  یدر صورت. گرددمی قرار گرفته، اطالق یمورد بازرس

 یریمد ینبالفصل صاحب حق امضاء نباشد، منظور اول یرمد

 .حق امضاء باشد یدارا یاست که در سلسله مراتب ادار

( 1) بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره :بازرس -و

 قانون( ۹1ماده )

است  یمنظم و هدفمند یهافعالیتمجموعه  :یبازرس -ز

امور و  یانکه توسط بازرسان به منظور نظارت بر حُسن جر

قانون ( ۹1) تخلفات موضوع ماده ییدر مقام کشف و شناسا

 .یردگمی صورت

است که بر اساس  یاز بازرس ینوع :تمرمس یبازرس -حـ

به منظور نظارت بر حُسن  یانهمدون و منظم سال هایبرنامه

قانون با ( ۹1امور و کشف تخلفات موضوع ماده ) یانجر

 .یردپذمی و زمان مشخص انجام یطیقلمرو مح یینتع

است که خارج از  یاز بازرس ینوع :یمورد یبازرس -ط

و ها یتو متعاقب وصول شکا یانهلمدون سا هایبرنامه

مردم ی هاسازمانمقرون به صحت )مراجعان،  یهاگزارش

از موضوع مطلع  یکه به نحو یینهاد، کارمندان دستگاه اجرا

نظارت،  یعال یأتآن(، اعالم سازمان، ه یرو نظااند شده

 یادستور استاندار  یی،مقام دستگاه اجرا یندستور باالتر

در محدوده  اجرایی دستگاه ربط یذ یندرخواست مسئول

 .یردپذمی قانون صورت( ۹1ماده )

 یابیعملکرد )ارز یریتکل دفتر مد یرمد :ناظر ارشد -ی

مشابه( دستگاه  ینعناو یا یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو

 ییاجرا

مجازات  یدقانون تشد( ۳بر اساس ماده ) :رشوه -ک

وب مص یارتشاء و اختالس و کالهبردار ینمرتکب

سند  یامال  یا، رشوه عبارت است از قبول وجه 1۵/۹/1۳۶۷

 یرمستقیمغ یا یممال بصورت مستق یمتسل یاپرداخت وجه 

شاغل در  یدولت ینو مأمور یناز مستخدم یکتوسط هر 

 ی،دستورالعمل اعم از رسم ینا ضوعمو ییاجرا یهادستگاه

و  یر)مشخص(، قرارداد کارگ ینقرارداد کار مع یمانی،پ

 یبه خدمات عموم ینمأمور یاو  یعمرانهای قرارداد طرح

انجام ندادن  یاانجام دادن  یبرا یرسم یرغ یا یخواه رسم

 ین؛ اعم از اباشدمی مزبور یهادستگاهبهکه مربوط  یامر

آن که مربوط  یاآنها بوده  یفبه وظا وطکه امر مذکور مرب

باشد، خواه  ییه اجرادر آن دستگا یگریمأمور د یفبه وظا

و  یتنداده و انجام آن بر طبق حقان یاآن کار را انجام داده 

عدم انجام  یاآن که در انجام  یانبوده باشد و  یابوده  یفهوظ

 .نبوده باشد یاآن مؤثر بوده 

و مبارزه با  یشگیریپ نامهآیین( 1رشوه در ماده ) مصادیق

 نامهتصویبع موضو ییاجرا یهادستگاهرشوه در 

 یأته ۲۲/1۲/1۳8۳مورخ  هـ۳۰۳۷۴ت/۷۳۳۷۷ شماره

 .است گردیده ذکر یرانوز

ترک  یابه هر گونه فعل  :یسوء استفاده از مقام ادار -ل

 یگاه( که با استفاده از جاییفعل کارمند دولت )دستگاه اجرا

 یا یحقوق معنو ییعصورت گرفته و موجبات تض یسازمان

 .شودمی اطالق ید،ص را فراهم نمااشخا یرسا یادولت  یماد

 احراز بازرسان و تعداد آنها شرایط

 :باشند یلذ یطواجد شرا یدبازرسان منتخب با -2 ماده

و  ی)اعم از قطع یرسم یاستخدام یتوضع یدارا -

 یمانیپ یا( یشیآزما

 حداقل کارشناس یپست سازمان یدارا -

 یحداقل کارشناس یلیمدرک تحص یدارا -

 یتمرتبط با فعال یاقل پنج سال تجربه کارحد یدارا -

 ییدستگاه اجرا

 یبایی،)شک یبازرس یااخالق حرفه یارهایمع یدارا -

 یی،مثبت گرا ی،رازدار ی،سخت کوش یت،جد ی،دارامانت

 آن( یرو نظا طرفییب ی،انضباط، خوش رفتار

 مؤثر یفریک یتو محکوم یادار یتنداشتن سابقه محکوم -
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 تداشتن حُسن شهر -

حاکم بر دستگاه  هایرویهمقررات و  ین،با قوان ییآشنا -

 یفو شرح وظا ییدستگاه اجرا یمشاغل تخصصم یی،اجرا

 آن مشاغل ینشاغل

 یجادبدون ا هایبازرس یندامکان مشارکت مؤثر در فرآ -

 یمرتبط با پست سازمان یفوقفه در وظا

نظام  یهامسائل و چالش یلو تحل یهباال در تجز ییتوانا -

 یادار

بعنوان  ییاستفاده از بازنشستگان دستگاه اجرا :تبصره

مندرج در  یطشرا یتدستورالعمل، با رعا ینبازرس موضوع ا

 یشانماده و حداکثر تا سه سال بعد از خروج از خدمت ا ینا

 .بالمانع است

 یازحسب ن ییتعداد بازرسان هر دستگاه اجرا -3 ماده

و  یمانیپ ی،کارکنان )رسم درصد مجموع یکحداکثر تا 

حوزه  یدر هر صورت برا. ( خواهد بودینقرارداد کار مع

 یواحدها یحداقل دو نفر و برا یی،دستگاه اجرا یستاد

خواهد  ییننفر بعنوان بازرس تع یکخارج از مرکز، حداقل 

 .شد

 انتخاب و انتصاب بازرسان فرآیند

ظر ارشد نا یشنهادانتخاب و انتصاب بازرسان با پ -4 ماده

و حکم  یتهکم ییددستورالعمل(، تأ ینا ۲1)موضوع ماده 

 .یردپذمی صورت ییمقام دستگاه اجرا ینباالتر

نظر  یرز یماًکه مستق ییهاسازمان یوزراء و رؤسا :1 تبصره

توانند صدور احکام می شوند،می اداره جمهوررییس

 .دیننما یضرا به ناظر ارشد تفو یاستان یبازرسان واحدها

فهرست  یشنهادتواند قبل از ارائه پمی ناظر ارشد :۲ تبصره

 یاستان یرمد ینظر مشورت یته،به کم یبازرسان استان

 .یدرا کسب نما ییدستگاه اجرا

 ینا( ۲شماره ) یمهاحکام بازرسان مطابق فرم ضم -5 ماده

بازرسان . شودمی مدت سه سال صادر یدستورالعمل و برا

 یمهاحکام خود، سوگند نامة ضم تیافمکلفند پس از در

 .ینددستورالعمل را ادا و امضاء نما ینا( ۲)شماره 

 یبازرس یندفرآ رسانیاطالعبازرسان و  آموزش

 یآموزش هایهمکلفند دور ییاجرا یهادستگاه -6 ماده

که هایی و سرفصل ینبازرسان منتخب را مطابق با عناو

 ید،نمامی ش کارکنان دولت ابالغسازمان در قالب نظام آموز

 .یندو اجرا نما ریزیبرنامه

بازرسان و های با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت :تبصره

 یهادستگاه یاستان یبه منظور بهبود عملکرد واحدها

و  یریتآموزش، سازمان مد هایهزینهو کاهش  ییاجرا

 یازمورد ن یآموزش هایهدور توانندمیها استان ریزیبرنامه

های و سرفصل ینبازرسان استان را در چارچوب عناو

 .یندو اجرا نما ریزیبرنامهمصوب 

 یرانمکلفند کارمندان و مد ییاجرا یهادستگاه -7 ماده

 ینا (۹۵و )( ۹1از مفاد مواد ) یمربوطه را به نحو مقتض

ارتباط آگاه  یندر اخود  ییدستورالعمل و اقدامات اجرا

 .یندنما

 یالزم را برا یرمکلفند تداب ییاجرا یهادستگاه -8 ماده

در ارتباط با تخلفات موضوع  یمردمی هاگزارش یافتدر

و نحوه  ینظارت مردم یتقانون اتخاذ و اهم( ۹1ماده )

مربوطه را به طُرق  هایهیو شکوائ هاگزارش یافتدر

ربط  یذ یرانبا مد یمدوق ارتباط مستقصن یلاز قب یمقتض

(، درگاه)پُرتال(، پست یتوبگاه)وب سا یی،دستگاه اجرا

که  یدر صورت. یندنما رسانیاطالعآن  یرو نظا یصوت

 یافتدر یکیارتباط الکترون یقاز طرها یتشکا یا هاگزارش

 یشاک یابه گزارش دهنده  یگیریشده باشد، ارائه کد پ

 .است یالزام

 یانجام شده بر روهای یاقدامات و بررس یجهنت :تبصره

در اسرع وقت و در قالب ارتباط  یستبامی ماده، ینموضوع ا

آن به اطالع  یرو نظا یامکپ ی،مکاتبه کتب یلاز قب ینوشتار

 .برسد یشاک یاگزارش دهنده 
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 یبازرس هاییتو اولو هاشیوه

 یوهقانون به ش( ۹1موضوع ماده )های یبازرس -9 ماده

برنامه  ینهمچن. یرفتانجام خواهد پذ یمورد یامستمر 

 یببه تصو یرز هاییتبر اولو یدمستمر با تأکهای یبازرسم

 :رسدمی یتهکم

)مستعد  یرپذ یبو نقاط آس یزفساد خ هایهگلوگا -الف

 ییفساد( دستگاه اجرا

صادره  یکه بر اساس آرا یسازمان یهاپستمشاغل و  -ب

بمه تخلفات  یدگیرسهای یأتمتشکله در ه ایههو پروند

موارد مربوط به تخلفات  یشترینب یی،دستگاه اجرا یادار

آنها انجام گرفته  یانقانون توسط متصد( ۹1موضوع ماده )

 .باشد

 یا یانهسالهای یکه بر اساس نظرسنج ینقاط -ج

موارد وقوع تخلفات موضوع  یشترینب یمردمی هاگزارش

 .نون در آنجا گزارش شده باشدقا( ۹1ماده )

مقام دستگاه  ینباالتر یاز سو یاعالم هاییتاولو -د

 ییاجرا

 سازمان یاز سو یاعالم هاییتاولو -هـ

و  یزفساد خ هایهشدة گلوگا یتبندیفهرست اولو :1 تبصره

ماه  ۳حداکثر ظرف مدت  ییدستگاه اجرا یرِپذ یبنقاط آس

ناظر ارشد به  یشنهادعمل، با پدستورال ینابالغ ا یخاز تار

مکلف است ضمن اتخاذ  یتهکم. رسدیم یتهکم یبتصو

رفع و اصالح نقاط مزبور، فهرست مربوطه  یالزم برا یرتداب

 .یدنما یهر سال به روز رسان یدر ابتدا را

فساد  هایهبه منظور إعمال نظارت مؤثر بر گلوگا :۲ تبصره

ارشد مکلف است نسبت به ناظر  یر،پذ یبو نقاط آس یزخ

استاندارد اقدام  یِ( بازرسیست)چک ل ینهبازب ینو تدو یهته

 .بازرسان قرار دهد یارو در اخت

بازرسان  یاحَسب مورد توسط بازرس  یبازرس -11 ماده

 یگروه یبازرس یازمندناظر ارشد موضوعا ن. شودمی انجام

 .یدنمامی یینرا تع یبازرس یأترا مشخص و سرپرست ه

 و نحوۀ برخورد با موارد تخلف یبازرس فرایند

 بازرسان ی،گزارش بازرس ینبه منظور تدو -11 ماده

 یازنسبت به کسب اطالعات مورد ن یرتوانند از طُرق زمی

 :ینداقدام نما

 مشاهده -الف

 ینکسب اطالع از شهود و مطّلع -ب

نها مدارک از آ یهموجود و ته هایهمطالعه سوابق پروند -ج

 (یاسناد ی)بررس

مکتوب مراجعان و در های یتو شکا هاگزارش یبررس -د

 صورت لزوم مصاحبه با آن ها

 ربط یاستعالم نظر مسئوالن و کارکنان ذ -هـ

و مدارک  یلدال ی،بازرس یندفرآ یانچنانچه در پا -12 ماده

از تخلفات  یکیمرتکب  یکه فرد یدآ دستبه یمتقن

بر اساس مراحل  یبشده، به ترتقانون ( ۹1موضوع ماده )

 :عمل خواهد شد یرز

شماره  یمهبازرس گزارش خود را در قالب فرم ضم -الف

 یوستو پ یلو با ذکر دال یندستورالعمل تدو ینا( ۵)

 .یدنمامی مربوطه ارسال یرمد یمدارک الزم، برا

و ضمن  یدگیبه موضوع رس یتفور یدمربوطه با ق یرمد -ب

 ۵دات مربوط، حداکثر ظرف مدت و مستن یلدال یبررس

بر  یگزارش، نظر خود را مبن یافتدر یخاز تار یروز کار

)در صورت عدم اظهار  یدنمامی رد گزارش اعالم یا ییدتأ

 یدر مهلت مقرر، بازرس مکلف است موضوع را برا یرنظر مد

 (.یدالزم به ناظر ارشد گزارش نما یرو اتخاذ تداب یگیریپ

تخلف  ییدبر تأ یرمربوطه دا یرمد که نظر یدر صورت -ج

 .رساندمی باشد، بازرس موضوع را به اطالع ناظر ارشد
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مربوط( به  یشنهادهایناظر ارشد مراتب را )همراه با پ -د

مصرّح های مجازات یمو إعمال مستق یممنظور إتخاذ تصم

 ینقانون به باالتر( ۹1ماده ) یکتبصره  یردر قسمت اخ

 .یدنمامی مقام مجاز( گزارش یا) ییمقام دستگاه اجرا

مقام  یا ییمقام دستگاه اجرا ینباالتر یکهدر صورت :تبصره

ماده  یرا که در اجرایی هاگزارش یشان،مجاز از طرف ا

شود، ناقص می ارائه یدستورالعمل به و ینقانون و ا( ۹1)

. یدنمامی گزارش را صادر یلدهد؛ دستور تکم یصتشخ

 یلبا تشک یابازرس مربوطه  یقاز طرناظر ارشد مکلف است 

از  یروز کار 1۲حداکثر ظرف مدت  ی،بازرس یأتإعزام ه و

ابالغ دستور مذکور، نواقص مدنظر را مرتفع و گزارش  یختار

مقام دستگاه  ینبه باالتر یمإتخاذ تصم یرا برا یاصالح

 .یدارائه نما یشانمقام مجاز از طرف ا یا ییاجرا

نکند؛  ییدرا تأ یه گزارش بازرسمربوط یرچنانچه مد -هـ

خود را به صورت مستدل به بازرس اعالم  یلمکلف است دال

حالت به  یندر ا. یدنما یوستپ یزو مستندات مورد نظر را ن

 :شودمی عمل یرز هایهیوش

باشد ای مربوطه به گونه یرو مستندات مد یلچنانچه دال -1

ادامه  ید؛قانع نماکه بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف 

و مراتب  یگانیمتوقف، سوابق مربوطه با یدگیرس یندفرآ

 .یدتوسط بازرس به اطالع ناظر ارشد خواهد رس

مربوطه، گزارش بازرس  یرچنانچه بر اساس نظر مد -۲

را حداکثر  یهشود؛ بازرس مکلف است گزارش اول یناقص تلق

بوطه مر یرمد یاصالح و مجدداً برا یظرف مدت ده روز کار

 .یدارسال نما

 یرمد ییدبازرس مورد تأ یِ چنانچه گزارش اصالح -۳

)مندرج در  الذکرفوقبر اساس مراحل  یرد؛مربوطه قرار گ

 .ج و د( اقدام خواهد شد یبندها

 یرمد ییدبازرس مورد تأ یِ چنانچه گزارش اصالح -۴

مربوطه بر نظر خود اصرار داشته  یرو مد یردمربوطه قرار نگ

از نظر بازرس محرز باشد؛ بازرس گزارش را به تخلف  یول

و  یصتشخ یید،اطالع ناظر ارشد رسانده و موضوع با تأ

به  یدگیرس یأتبه ه یدگیرس یتوسط ناظر ارشد برا

 .شودیارجاع م یربطذ ریتخلفات ادا

مربوطه از اعالم نظر در  یرکه مد یدر موارد -13 ماده

( ۹1ماده ) یخصوص گزارش بازرس إمتناع نموده و اجرا

 یقطع یتقانون را با وقفه مواجه سازد، در صورت محکوم

ناظر  ی،به تخلفات ادار یدگیرس یأتدر ه یکارمند خاط

به  یدگیرس یأتبه ه یزمربوطه را ن یرتواند مدمی ارشد

 .یدنما یمعرف یربطذ داریتخلفات ا

 یصچنانچه بر اساس قرائن و مستندات، با تشخ -14 ماده

باشد که إعمال سقف  یلف کارمند در سطحناظر ارشد تخ

 یکقانون )انفصال موقت ( ۹1مذکور در ماده )های مجازات

تواند مراتب می با آن متناسب نباشد، ناظر ارشد یزساله( ن

ربط  یذ یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتبه ه یماًرا مستق

 .یدنما رجاعا

ه که قبالً مطابق موضوع تبصر یچنانچه کارمند -15 ماده

برخورد شده، مجدداً مرتکب  یقانون با و( ۹1ماده )( 1)

که به  یبازرس یدهمان تخلف شود )به استناد گزارش جد

 یرباشد(؛ ناظر ارشد گزارش اخ یدهمربوطه رس یرمد ییدتأ

به تخلفات  یدگیرس یأترا به همراه مستندات مربوطه به ه

 قاضاقانون را ت( ۹1ماده )( ۲ارجاع و إعمال تبصره ) داریا

 یقانون ینمذکور مطابق مواز یأتصورت ه یندر ا. یدنمامی

و چنانچه تخلف کارمند را محرز  یدگیبه موضوع رس

 یدی،بازخر یهااز مجازات یکیدهد، حسب مورد  یصتشخ

 .را إعمال خواهد نمود یاخراج و انفصال دائم از خدمات دولت

ع که بر اساس گزارش بازرسان موضو یدر موارد -16 ماده

ربط  یمراجع ذ یرسا یهایَحسب بررس یاقانون ( ۹1ماده )

که  یسرپرست بالفصلِ کارمند یا یرمد یی،دستگاه اجرا

به علت عدم إعمال نظارت و  یزن یدهمحرز گرد یتخلف و

داده شود؛ ناظر ارشد  یصمقصر تشخ یاکنترل مؤثر، قاصر 

 یزمربوطه را ن یرقانون، مد( ۹۲ماده ) یدر اجرا ستمکلف ا

 .یدنما یمعرف یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتبه ه
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 یدگیرس یندبازرس از انجام فرآ یردر موارد ز -17 ماده

و انتخاب بازرس  یمو مراتب را جهت إتخاذ تصم یخوددار

 :یدنمامی به ناظر ارشد گزارش یدجد

)تا درجه دوم از یو یسبب یا یبستگان نسب یابازرس  -الف

تعارض  یدارا یو بازرس طبقه سوم( در موضوع نظارت

 .منافع باشند

است، با بازرس  یمورد بازرس یکه عملکرد و یفرد -ب

)تا درجه دوم از طبقه سوم( یسبب یا یقرابت نسب یدارا

 .باشد

 یااست، با بازرس  یمورد بازرس یکه عملکرد و یفرد -ج

 یادار یا یفریک ی،حقوق یسابقه دعوا یمذکور دارا یأقربا

 .باشد

 یریگ یمتصم یندبه فرآ یبه منظور سرعت بخش -18 ماده

 ییمقام دستگاه اجرا ینباالتر ین،و سهولت برخورد با متخلف

قانون ( 1۲تواند إعمال مجازات را در چارچوب ماده )می

 .یدنما یضبه مقامات مجاز تفو یبه تخلفات ادار یدگیرس

شماره  یمهقانون در ضم( ۹1ماده ) ییاجرا یندفرا :تبصره

 .دستورالعمل درج شده است نیا( 1)

 یگزارش بازرس یمتنظ نحوه

بر اساس ضوابط و قواعد  یدبا یبازرسی هاگزارش -1۹ ماده

 ینا( ۵شماره ) یمهو مطابق فرم ضم یسیگزارش نو

 یگزارش بازرس یمدر تنظ. شوند ینو تدو یهدستورالعمل ته

 :است یالزام یرموارد ز یترعا

 افراد یافرد  یحاتتوض ،ییگزارش نها یماز تنظ یشپ -الف

 یحاتاخذ و اظهارات و توض یربط به صورت کتب ذی

کارمند از ارائه  یکهدر صورت. آنها صورت جلسه شود یشفاه

بازرس مراتب را  ید،نما یخوددار یشفاه یا یکتب یحتوض

 .یدنما یمو گزارش را تنظ یگواه

ارجاع،  یببه ترت یداسناد و مدارک مورد استناد با -ب

گزارش  یدر انتهاها آن یرتصو یاشده و اصل  یاره گذارشم

 .آورده شود

 یمکه با موضوع اخذ رشوه تنظیی هاگزارشدر  -ج

( 1مذکور در ماده ) یقاز مصاد یکیشوند؛ حداقل می

 ییاجرا یهادستگاهو مبارزه با رشوه در  یشگیریپ نامهآیین

مورخ  ـه۳۰۳۷۴ت/۷۳۳۷۷ شماره نامهتصویبموضوع 

 .یردمورد استناد قرار گ یران،وز یأته ۲۲/1۲/1۳8۳

 .شود یترعا یاسناد ادار بندیطبقهاصول  -د

ارجاع بدون واسطه  یالزم را برا یرناظر ارشد تداب :تبصره

مکاتبات  یزهمکان یستمس یقبازرسان از طر یمکاتبات عاد

 هاییهماهنگ ینو همچن بینییشپ ییدستگاه اجرا یادار

و سهولت در انجام مکاتبات محرمانه  یعتسر یا براالزم ر

 .به عمل آورد ینماب یف

 یبازرس یندو نظارت بر فرآ یهماهنگ ساماندهی،

عملکرد  یابیعملکرد )ارز یریتدفتر مد یرکلمد -20 ماده

مشابه( بعنوان ناظر  ینعناو یا یاتبه شکا ییو پاسخگو

و  یتهدا ی،هماهنگ ی،سازمانده یشنهاد،پ یفهارشد، وظ

 هایبرنامه یشنهادپ یزنظارت بر عملکرد بازرسان و ن

دستورالعمل و  ینبازرسان را در چارچوب ا یآموزش

راستا بازرسان  یندر هم. ددارعهدهبر  یتهمصوبات کم

و در قالب  یانهمکلفند گزارش عملکرد خود را بصورت ماه

 .یندبه ناظر ارشد ارائه نما( ۵شماره ) یمهفرم ضم

ربط دستگاه  یمراجع ذ یردفاتر حراست و سا -21 ماده

الزم را با  یخود، همکار یفمکلفند در حدود وظا ییاجرا

 .بازرسان معمول دارند

 یاز بازرسان در اجرا یککه هر  یدر صورت -22 ماده

 ینقانون و مفاد مندرج در ا( ۹1موضوع ماده ) یفوظا

اظر ن یند،خود سوء استفاده نما یتدستورالعمل، از موقع

 گزارش ییمقام دستگاه اجرا ینارشد مراتب را به باالتر

حسب مورد مطابق  ی،تا ضمن لغو حکم بازرس یدنمامی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۵۲۶

برخورد  یبا و یبه تخلفات ادار یدگیرس نونقا( 1۲ماده )

 یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتدستور ارجاع موضوع به ه یا

 .یدرا صادر نما

 عملکرد بازرسان ارزیابی

 یانظر ارشد مکلف است حداکثر تا پانا -23 ماده

عملکرد سال  یابیماه هر سال، گزارش ارز یبهشتارد

 ینا( ۶شماره ) یمهگذشته بازرسمان را مطابق فرم ضم

به  یتهکم ییدنموده و پس از تأ ینو تدو یهدستورالعمل ته

 .یدارائه نما ییمقام دستگاه اجرا ینباالتر

بازرسان حائز  یبرکنارتواند موضوع می ناظر ارشد :1 تبصره

و إعمال مشوق در مورد بازرسان حائز  ۷۰کمتر از  یازِامت

 ینرا به باالتر یانهعملکرد سال یابیدر ارز 8۵باالتر از  یازِامت

 .یدنما یشنهادپ ییمقام دستگاه اجرا

در  یانه،مربوط به عملکرد سالهای عالوه بر مشوق :۲ تبصره

 یه کشف پرونده مهمبازرس منجر بهای که تالش یموارد

قانون گردد، ناظر ارشد مراتب ( ۹1از تخلفات موضوع ماده )

تا در  یدنمامی گزارش ییمقام دستگاه اجرا ینرا به باالتر

 عنویم یقچارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به تشو

 .ربط اقدام شود یبه بازرس ذ یژهو یو ماد

از گزارش دهندگان تخلفات و  یتیحما اقدامات

 بازرسان

از افشاء  یدربط با یمراجع ذ یربازرسان و سا -24 ماده

محل سکونت، شغل و محِل  یت،اطالعات مربوط به هو

( و کارمنداِن یو حقوق یقیاشتغال مراجعان )اشخاص حق

 یقانون خوددار( ۹1گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده )

 یافشا یی،در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضا یند؛نما

و مقررات مربوطه  ینو شهود تابع قوان ینمخبر تیهو

 .خواهد بود

مکلفند در چارچوب ماده  ییاجرا یهادستگاه -25 ماده

و مقابله با فساد و  یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار( 1۷)

الزم را از  یقانونهای یتمرتبط، حما ییاجرا نامهآیین

قانون به عمل ( ۹1و شهود تخلفات موضوع ماده ) ینمخبر

 .آورند

مکلفند در ارتباط با آن  ییاجرا یهادستگاه -26 ماده

 یهعل یقانون یفکه در مقام انجام وظا یدسته از دعاو

مطابق  شود؛یقانون مطرح م( ۹1بازرسان موضوع ماده )

از  ییو قضا یحقوق یتحما نامهآیینقانون و ( 88ماده )

اشخاص  یرو سا ییاجرا یهادستگاهکارکنان و مأموران 

و مراجع ها از اقدامات دولت یدهد یبآس حقوقیو  یقیحق

شماره  نامهتصویبموضوع  یو خارج یداخل

 یرانوز یأته 1۰/۷/1۳۹8مورخ  ـه۵۵81۹ت/8۶۲8۹

 .ینداقدام نما یحقوق هاییتنسبت به ارائه حما

موضوع  یفانجام وظا ینبازرسان ح یکهدر صورت :تبصره

 یا یددستورالعمل در معرض تهد ینقانون و ا( ۹1)ماده 

ناظر ارشد مکلف است  یرند،قرار گ یانهاقدامات انتقام جو

و  یرو ضمن اتخاذ تداب یگیریموضوع را در اسرع وقت پ

 ینالزم، حَسب ضرورت مراتب را به باالتر یقانون یداتتمه

 .یدگزارش نما ییدستگاه اجرا ممقا

 موارد سایر

متوجه  ها،یبازرس یندچه بازرسان در فرآچنان -27 ماده

و مقررات  یناز فقدان قوان یشوند که ناش یاناتیسوء جر

مواجه  یمخالف مقررات و ضوابط هایرویهبا  یامناسب بوده 

 یرپذ یبنقاط آس یاها گلوگاه یریشوند که موجب شکل گ

 یشنهادشده باشد؛ موضوع را بصورت مستند همراه با پ

 یتهتا در کم نمایندیخود به ناظر ارشد گزارش م یالحاص

اتخاذ  یمقتض یمالزم تصم هاییمطرح و پس از بررس

 .گردد

قانون و به ( ۹1ماده )( ۴تبصره ) یدر اجرا -28 ماده

 یو حقوق یقیمنظور اجتناب از انعقاد قرارداد با اشخاص حق

 ،ییاجرا یهادستگاهپرداخت کننده رشوه به کارمندان 

ربط اقدام خواهد  یسامانه ذ یسازمان نسبت به راه انداز

 .نمود
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مکلفند بالفاصله پس از  ییاجرا یهادستگاه :1 تبصره

 صالحیاشخاص موصوف در مراجعِ ذ یقطع یتمحکوم

 یرا در سامانه مذکور بارگذار یازاطالعات مورد ن یی،قضا

 .یندنما

و  یرانمد صالح مکلفند پرونده یمراجع ذ :۲ تبصره

به  نمایند،یم یماده تخط ینرا که از مفاد ا یکارمندان

 .یندارجاع نما یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته

 یاطالعاتی هابانک یلو تکم یلتشک یدر راستا :۳ تبصره

مکلفند بصورت مستمر  ییاجرا یهادستگاهمربوطه؛ 

 یکیالکترونکه در سامانه  ییهافرم یقرا از طر یلاطالعات ذ

 ییرخواهد شد، اعالم و هر گونه تغ یسازمان بارگذار

 :یندرا بصورت برخط در سامانه مذکور ثبت نما یاحتمال

و مشخصات بازرسان و ناظر ارشد مطابق فرم  یاسام -الف

 دستورالعمل ینا( ۴شماره ) یمهضم

از  یکیکه مرتکب  یو مشخصات کارمندان یاسام -ب

های از مجازات یکیقانون شده و  (۹1تخلفات موضوع ماده )

 .در مورد آنها إعمال شده است( 1مذکور در تبصره )

که با تکرار تخلف، پرونده  یو مشخصات کارمندان یاسام -ج

 هاییأتقانون به ه( ۹1ماده )( ۲تبصره ) یدر اجراها آن

 یهااز مجازات یکیارجاع و به  یبه تخلفات ادار یدگیرس

 یت)پس از قطعاند ر محکوم شدهمذکور در تبصره مذکو

 .صادره( یرأ

 ربط،یذ یکیسامانه الکترون یتا زمان راه انداز -29 ماده

 ینموضوع ای هاگزارشمکلفند  ییاجرا یهادستگاه

مواعد مقرر به صورت مکتوب به  یتدستورالعمل را با رعا

 .یندسازمان ارسال نما

قانون، انعقاد هر  (۹1ماده )( ۴تبصره ) یدر اجرا -30 ماده

پرداخت کننده  یو حقوق یقیگونه قرارداد با اشخاص حق

)بر اساس  ییاجرا یهادستگاهاز  یکرشوه به کارمندان هر 

 یهادستگاه یرسا یسازمان( برا یها از سوآن یاعالم اسام

 .باشدمی ممنوع یزن ییاجرا

و استانداران  ییاجرا یهادستگاهمقام  ینباالتر -31 ماده

 ینقانون و ا( ۹۲و )( ۹1مواد ) یحصح یاجرا یتمسئول

 یریتراستا دفاتر مد یندر هم. نددارعهدهدستورالعمل را بر 

 ینعناو یا یاتبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیعملکرد )ارز

 ملکرد،ع یریتو دفاتر مد ییاجرا یهادستگاهمشابه( در 

 یگزارش جامع اجرا هااستانداری یو امور حقوق یبازرس

دستورالعمل را هر شش ماه  ینقانون و ا( ۹۲و  ۹1مواد )

مهر  یان)گزارش شش ماهه اول هر سال حداکثر تا پا یکبار

 یانماه و گزارش شش ماهه دوم هر سال حداکثر تا پا

 اییمقام دستگاه اجر ینباالتر یقسال بعد( از طر ینفرورد

 یرانبازرسان و مد. رائه خواهند نمودو استاندار به سازمان ا

مکلفند  یاستان یو واحدها ییاجرا یهادستگاهربط در  یذ

 .به عمل آورند ینهزم ینالزم را در ا یهمکار

 یو نظارت بر حُسن اجرا یراهبر یفهسازمان وظ -32 ماده

 یدستورالعمل را در سطح مل ینقانون و ا( ۹۲و )( ۹1مواد )

از  یافتیدری هاگزارشبر اساس  بر عهده داشته و

و عنداللزوم انجام  هااستانداریو  ییاجرا یهادستگاه

الزم، گزارش جامع مرتبط را به  هاییو بازرس هایبررس

و  یرانوز یأتنموده و به ه ینو تدو یهته یانهصورت سال

 .ارائه خواهد نمود یادار یعال یشورا

( 1۶ماده و )( ۳۳ر )دستورالعمل مشتمل ب ینا -33 ماده

مورخ  1۷۳۷۰۶بخشنامه شماره  یگزینتبصره، جا

 یهو سرما یریتمعاونت وقت توسعه مد ۲۷/1۲/1۳۹۲

 .شودیم جمهوررییس یانسان

 یانصار جمشید
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 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

 (جمهورسانی رییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه ان 24/4/1393مورخ  5697/93/200)بخشنامه شماره 

قانون  ۵اجرایی موضوع ماده  یهادستگاهبخشنامه به کلیه 

 مدیریت خدمات کشوری

ی کلی نظام اداری ابالغی مقام هاسیاستدر راستای اجرای 

العالی( و تأکیدات ریاست محترم معظم رهبری )مدظله

جمهور مبنی بر حفظ و صیانت از حقوق مردم در نظام 

لیف مندرج در فصل سوم و چهارم قانون اداری و تکا

مدیریت خدمات کشوری، نظر به اینکه در بسیاری از 

ی اخیر اجرای هاسالاجرایی متأسفانه طی  یهادستگاه

شورای  1۰/۲/1۳81مورخ  ط.18۵۴۰/1۳شماره  مصوبه

 ارباب رضایت جلب و مردم تکریم» عنوان عالی اداری تحت

ور کامل اجرا نگردیده است، ط به یا و متوقف بعضاً «رجوع

وسیله ضمن تأکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبه یاد بدین

شده، ضروری است با بررسی و ارزیابی اجرای مصوبه در 

قدامات زیر به سنوات گذشته، رفع نواقع و موانع احتمالی، ا

 :مورد اجرا گذاشته شود

بندی و مستند سازی آن دسته از شناسایی، اولویت -1

فرآیندهای اختصاصی و مشترک انجام کار مرتبط با ارباب 

 .رجوع که تا کنون مستندسازی نشده است

بهبود، اصالح و مکانیزه نمودن فرآیندهای اختصاصی و  -۲

ع که تا کنون اصالح مشترک مورد عمل مرتبط با ارباب رجو

نشده است و همچنین سنجش و ارزیابی از نحوه فرآیندهای 

 .اصالح شده

درج و به روز رسانی کلیه خدمات اختصاصی قابل ارائه  -۳

 .به مردم در پورتال یا سایت مربوطه

تدوین، آموزش و عملیاتی نمودن منشور اخالقی  -۴

ابالغ شده کارکنان و ارزیابی تحقق موارد مندرج در منشور 

 .و در صورت لزوم بازنگری در آن

توجه مجدد به تخصیص فضای اداری مناسب و امکانات  -۵

و تسهیالت الزم برای آسایش و تکریم ارباب رجوع در 

 .فرآیندهای ارائه خدمات

 هایهشناسایی، اولویت بندی، انتخاب و ارزیابی شیو -۶

اسب با شرایط رسانی نحوه ارایه خدمات متنمناسب اطالع

ارباب رجوع، امکانات سازمانی، نوع و ماهیت وظایف، 

 .آوری مورد استفادهخدمات و فن

رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم از طریق نصب اطالع -۷

تابلو راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین، 

تهیه و توزیع بروشور بین ارباب رجوع و مخاطبین، نصب 

نوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست نام و نام خا

سازمانی، نصب رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل 

اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم، استقرار آنان، راه

رسانی از طریق تهیه کتاب برای راهنمایی مراجعین، اطالع

عمومی، اختصاصی و معین، نصب فرآیندها و  هایهپایگا

 .انجام کار در معرض دید مراجعینبندی زمان

مندی ارباب پایش، سنجش و ارزیابی مستمر رضایت -8

رجوع و تعیین میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارایه 

 .شده

انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط متعهد و  -۹

متخصص توسط باالترین مقام اجرایی دستگاه در سطح 

 .ملی و استانی

توجیهی و آموزشی  هایبرنامهاجرای  تهیه و تدوین و -1۰

مدت برای مدیران، کارشناسان، کارکنان، بازرسان و کوتاه

 هایهمتصدیان واحدهای ستادی و اجرایی در ارتباط با شیو

 .تکریم و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع

بندی برای بررسی و زمان هایبرنامهتهیه و تدوین  -11

 .ازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکزاعمال نظارت و ب

http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/2798-18540.html
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ای یا موردی های مستمر دورهانجام نظارت و بازرسی -1۲

به شیوه حضوری و یا غیرحضوری از نحوه اجرای مصوبه 

ی الزم بر اساس ضوابط و ساز و هاگزارشالذکر و تهیه فوق

 .کارهای ابالغی این معاونت

کارکنان بر  تشویق و تنبیه مدیران، کارشناسان و -1۳

اساس ضوابط و ساز و کارهای تعیین شده و نتایج 

ها و شکایات ارباب رجوع از نحوه عملکرد و رفتار نظرسنجی

 .آنان

، انتخاب، تشویق واحدهای بندیرتبهشناسایی،  -1۴

ها وفق عملیاتی با عملکرد برتر بر اساس نتایج ارزیابی

 .دستورالعمل ابالغی این معاونت

و تدوین الگوهای موفق رفتاری در شناسایی  -1۵

 .روابط محیط کار و پاسخگویی به ارباب رجوع یهازمینه

نتصاب یکی از معاونین، ترجیحاً دبیر شورای تحول ا -1۶

اداری دستگاه، به عنوان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن 

 .الذکراجرای مصوبه فوق

مسئول  باالترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران -1۷

اجرای این بخشنامه بوده و ضروری است اقدامات انجام 

شده را در سطح دستگاه و استان، هر سه ماه یکبار به این 

معاونت )امور سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم( 

 .گزارش نمایند

 محمود عسکری آزاد
 

 ای کشورکارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه الزحمهحقپرداخت  دستورالعمل

 هیئت وزیران( 1398/05/24هـ مورخ 55615ت/64012شماره  نامهتصویب)

به پیشنهاد شماره  ۲۰/۵/1۳۹8هیأت وزیران در جلسه 

وزارت تعاون، کار و رفاه  ۳1/۴/1۳۹۷مورخ  81۴۷8

اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 

ن ( قانو۹۳اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده )

 :تصویب کرد - 1۳8۶مصوب -مدیریت خدمات کشوری 

ای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه الزحمهحق -1

کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری 

های مربوط مشارکت دارند در سقف اعتبارات مصوب آزمون

مربوط سازمان یاد شده بر اساس جدول پیوست که تأیید 

 شود.دفتر هیأت دولت است پرداخت میشده به مهر 

هر یک از عوامل ستادی، متناسب با فعالیت  الزحمهحق -۲

انجام شده در خارج از وقت اداری، با تأیید رییس سازمان 

 ای کشور قابل پرداخت است.آموزش فنی و حرفه

مبلغ پایه مندرج در جدول پیوست حداکثر بوده و با  - ۳

تواند با نرخ ای استان میرفهنظر مدیرکل آموزش فنی و ح

 برابر برای کلیه عوامل اجرایی کاهش یابد.

های سیار، های کتبی و عملی حوزهدر اجرای آزمون - ۴

ها به مبالغ پایه عوامل ها و زندانروستایی و عشایری، پادگان

 شود.%( اضافه می 1۰اجرایی آزمون ده درصد )

 نامهتصویب، نامهصویبتشدن این  االجراالزماز تاریخ  - ۵

لغو  ۹/1۰/1۳۹1هـ مورخ ۴8۴۰۷ت/1۹۷۲8۶شماره 

 شود.می

 اسحاق جهانگیری - جمهوررییسمعاون اول 

 

 

 

 1398عوامل اجرائی آزمون سال  الزحمهحقدستورالعمل پرداخت 
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 عنوان ردیف
شرح 

 وظایف
حداکثر میزان تعرفه  مدرک تحصیلی واحد شاخص و تعرفه

 ()ریال

1 
طراحی 

 والس

ای با طراحی سوال کتبی چند گزینه

نقشه، شکل، جدول، آمار، راهنمای 

 سوال و پاسخ سوال

به ازای 

هر 

 سوال

تا فوق دیپلم و 

 لیسانس
۶۰۰۰۰ 

 ۷۰۰۰۰ فوق لیسانس و دکترا

ای طراحی سوال کتبی چند گزینه

 بدون نقشه، شکل، جدول، آمار،

 البه همراه راهنمای سوال و پاسخ سو

به ازای 

هر 

 سوال

تا فوق دیپلم و 

 لیسانس
۵۰۰۰۰ 

 ۵۶۰۰۰ فوق لیسانس و دکترا

طراحی سوال تشریحی بدون نقشه، 

شکل، جدول، نمودار، به همراه 

 راهنمای سوال و پاسخ

به ازای 

هر 

 سوال

تا فوق دیپلم و 

 لیسانس
8۰۰۰۰ 

 ۹۰۰۰۰ فوق لیسانس و دکترا

قشه، طراحی سوال تشریحی با ن

شکل، جدول، نمودار، راهنمای سوال 

 و پاسخ سوال

به ازای 

هر 

 سوال

تا فوق دیپلم و 

 لیسانس
1۶۰۰۰۰ 

 ۲۰۰۰۰۰ فوق لیسانس و دکترا

طراحی پروژه عملی تشریحی بدون 

نقشه، شکل، جدول، نمودار، به همراه 

راهنمای اجرا و تعیین قیمت تمام 

 شده پروژه

یزی و به ازای هر پروژه عملی مم

 تأیید شده
۳۰۰۰۰۰ 

طراحی پروژه عملی تشریحی با نقشه، 

شکل، جدول، نمودار، به همراه 

راهنمای اجرا و تعیین قیمت تمام 

 شده پروژه

به ازای هر پروژه عملی ممیزی 

 تأیید شده
۴۰۰۰۰۰ 

 

۲ 

تدوین 

استاندارد 

 آزمون

 تهیه و تدوین استانداردهای آزمونی

 به ازای هر ساعت زمان

شده هر استاندارد آزمون  صرف

)انفرادی یا گروهی( حداکثر 

 ریال ۶۰۰۰۰۰

18۰۰۰۰۰۰ 
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 بازنگری استانداردهای آزمونی

به ازای هر ساعت زمان صرف 

شده هر استاندارد آزمون 

)انفرادی یا گروهی( حداکثر 

 ریال ۳۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰ 

 ممیزی ۳
 ۲۵۰۰۰ به ازای هر سوال ممیزی سوال کتبی

 1۰۰۰۰۰ به ازای هر پروژه عملی ه عملیممیزی پروژ

۴ 
قرنطینه 

 تکثیر

 عنوان

مبلغ 

ساعت 

 )ریال(

 توضیحات

 11۰۰۰۰ مسئول قرنطینه تکثیر
نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه  1۲۷۰به ازای هر 

 گردیده است

 1۰۰۰۰۰ متصدی قرنطینه تکثیر
نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه  1۲۶به ازای هر 

 گردیده است

 خدمتگزار قرنطینه تکثیر
 

۹۰۰۰۰ 

نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه  1۲۷۰به ازای هر 

 گردیده است

 ۹۰۰۰۰ نگهبان قرنطینه تکثیر
نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه  ۴۲۲به ازای هر 

 گردیده است

۵ 
حوزه 

 تصحیح

 8۰۰۰۰ رئیس حوزه تصحیح

نفر  8۰۰با توجه به سیستم تصحیح ماشینی به ازاء هر 

 شرکت کننده یک ساعت محاسبه گردیده است

 8۰۰۰۰ منشی حوزه تصحیح

 ۵۰۰۰۰ خدمتگزار حوزه تصحیح

 ۷۰۰۰۰ نگهبان حوزه تصحیح

 حوزه اجرا ۶

 1۰۰۰۰ رئیس حوزه اجرا
 

ساعت در نظر گرفته شده  ۵/1طول هر جلسه آزمون  - 1

اظر تا مبالغ قید شده برای رییس حوزه اجرا و ن - ۲است. 

هایی که تعداد نفر شرکت کننده بوده و برای حوزه ۲۰۰سقف 

نفر  1۰۰باشد به ازای هر نفر می ۲۰۰شرکت کننده بیشتر از 

 ۹۰۰۰ منشی حوزه اجرا

ن مسئول فنی آزمو

الکترونیکی )کارشناس 

IT) 

8۰۰۰۰ 
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درصد به مبالغ مذکور  1۰شرکت کننده اضافه تر از سقف،  ۹۰۰۰۰ مراقب حوزه اجرا

 اضافه گردد.

نفر شرکت کننده محاسبه  ۳۰یک نفر مراقب به ازای هر  - ۳

 و پرداخت شود.

نفر شرکت  1۰۰ر خدمتگزار و نگهبان به ازای هر یک نف - ۴

 کننده محاسبه و پرداخت شود.

نفر شرکت کننده محاسبه و  ۵۰یک نفر رابط به ازای هر  - ۵

 پرداخت شود.

نفر شرکت کننده یک نفر تطبیق کننده  1۰۰به ازای هر  - ۶

 عکس محاسبه و پرداخت شود.

 8۰۰۰۰ تطبیق کننده عکس

 1۰۰۰۰۰ ناظر حوزه اجرا

 8۰۰۰۰ خدمتگزار حوزه اجرا

 8۰۰۰۰ نگهبان حوزه اجرا

 ۹۰۰۰۰ مسئول مخزن

 ۹۰۰۰۰ رابط

 ۶۰۰ مدیرکل

ی که مبلغ ریال به طور ۶۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۳۰۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از 

 ریال بیشتر نباشد ۶۰۰۰۰۰۰۰

 ۳۰۰ معاون آموزشی/ پژوهشی

ریال به طوری که مبلغ  ۳۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۶۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از 

 ریال بیشتر نباشد ۲۰۰۰۰۰۰۰

 ۳۰۰ معاون مالی

ریال به طوری که مبلغ  ۳۰۰هر داوطلبی مبلغ به ازای 

ریال کمتر و از  ۶۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از 

 ریال بیشتر نباشد ۲۰۰۰۰۰۰۰

 ۳۰۰ مسئول حراست

ریال به طوری که مبلغ  ۳۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۶۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از 

 ریال بیشتر نباشد. ۲۰۰۰۰۰۰۰

 ۵۰۰ ییس اداره سنجشر

ریال به طوری که مبلغ  ۵۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۲8۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از 

 ریال بیشتر نباشد ۶۰۰۰۰۰۰۰

کارشناسان اداره سنجش 

 اداره کل
۳۰۰ 

ریال به طوری که مبلغ  ۳۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

یال کمتر و از ر ۶۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از

 ریال بیشتر نباشد ۲۰۰۰۰۰۰۰
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کارشناس فنآوری اطالعات 

در اجرای آزمون 

 الکترونیکی

۳۰۰ 

ریال به طوری که مبلغ  ۳۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۶۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از

 ریال بیشتر نباشد ۲۰۰۰۰۰۰۰

 کارپرداز

به هر روز 

آزمون 

مبلغ 

۴۰۰۰۰۰ 

 یالر

 

رئیس حوزه ارزشیابی 

 شهرستان
1۲۰۰ 

ریال به طوری که مبلغ  1۲۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۵۰۰۰۰۰۰دریافتی در طول سال از 

 ریال بیشتر نباشد ۲۴۰۰۰۰۰۰

 1۰۰۰ مسئول سنجش شهرستان

ریال به طوری که مبلغ  1۰۰۰به ازای هر داوطلبی مبلغ 

ریال کمتر و از  ۴۴۰۰۰۰۰از  دریافتی در طول سال

 ریال بیشتر نباشد 18۰۰۰۰۰۰

8 
حوزه 

 عملی

 توضیحات مبلغ ساعت )ریال( عنوان

 آزمونگر عملی در محل خدمت

و  8۰۰۰۰های خدماتی حرفه

های فنی و کشاورزی حرفه

 1۴۰۰۰۰فرهنگ و هنر

نفر  1۴بر اساس تعداد 

شرکت کننده به ازاء هر 

 8جلسه ارزشیابی عملی 

 عت صورت پذیردسا

به ازای هر یک نفر داوطلب 

 ۷نفر  1۴تر از سقف اضافه

درصد به مبالغ هر ساعت 

 اضافه گردد.

 8ازای هر ساعت اضافه بربه

درصد به  ۲۵ساعت آزمون 

نرخ هر ساعت اضافه برای 

 ساعت اضافی محاسبه شود

آزمونگر عملی در خارج از شهرستان 

 محل خدمت

و  1۵۰۰۰۰های خدماتی حرفه

های فنی و کشاورزی و حرفه

 ۲۰۰۰۰۰فرهنگ و هنر 

 ۶۰۰۰۰ ناظر آزمون عملی

۹ 
عوامل 

 ستادی
 ریال 1۵۰۰به ازای هر شرکت کننده 
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 اجتماعی تامین -سیزدهم فصلمقررات مربوط به 

 (101مقررات ماده ) 

 :فرما موضوعشیبه صورت خو یکشور یدستورالعمل نحوه ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگ

 توسعه کشور یهابرنامه ی( قانون احکام دائم6ماده )« الف»بند 

 (یکشور یصندوق بازنشستگ 16/3/1396مورخ  210ص//3752)بخشنامه شماره 

ها و ی، شهرداریدولت یهاشرکتها، مؤسسات، وزارتخانه

 یمشترک صندوق بازنشستگ ییاجرا یهادستگاهر یسا

 یکشور

 یهابرنامه ی( قانون احکام دائم۶ماده )« الف»بند  یدر اجرا

 یتوسعه کشور، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگ

ده ین دستورالعمل صندوق نامیبعد در ا)که من یکشور

 ییاز دستگاه اجرا 1/1/1۳۹۶خ یشود( چنانچه از تاریم

ا از یا اخراج شده ی ید خدمت، مستعفیمتبوع خود بازخر

 ییا به دستگاه اجرایه نموده و بدون حقوق استفاد یمرخص

، یکتب یل و با ارائه تقاضایگر منتقل شوند، در صورت تماید

از کسور  یا قسمتیا انتقال تمام یاف یمشروط به عدم در

ن یت مفاد ایتوانند با عقد قرارداد و با رعای، میپرداخت

 یت زمانیبدون محدود یآت یدستورالعمل به شرح بندها

 ود در صندوق ادامه دهند.همچنان به اشتراک خ

د خدمت، یادامه اشتراک در حاالت بازخر :بخش اول

 بدون حقوق یاستعفا، اخراج و مرخص

ادامه اشتراک در  یتوانند تقاضایل کارکنان مین قبیا -1

حکم  یخ اجرایک ماه از تاریصندوق را حداکثر ظرف 

بدون  ید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصیمربوطه )بازخر

ت صندوق در استان مربوطه ارائه نموده و یریه مدحقوق( ب

سهم  یپس از عقد قرارداد ادامه اشتراک، کسور بازنشستگ

ز یر به حساب صندوق واریت موارد زیخود و کارفرما را با رعا

 :ندینما

ن حقوق و ی، آخریمحاسبه کسور پرداخت یمبنا -الف

مستمر مشمول برداشت کسور، در حکم  یهاالعادهفوق

 متبوع خواهد بود. ییزمان استغال در دستگاه اجرا ینیزکارگ

سهم کارمند و کارفرما مطابق  ینرخ کسور بازنشستگ -ب

 شود.ین مییمقررات مورد عمل صندوق تع

اعم از سهم کارمند و کارفرما  یزان کسور بازنشستگیم -ج

ش ساالنه حقوق یب افزایهر سال معادل ضر یدر ابتدا

 ابد.ییش میافزا یخدمات کشورت یرین قانون مدیمشمول

ش موضوع بند )ج( عالوه بر کسور ین ماه افزایاول -د

 شود.یز میبه حساب صندوق وار یبازنشستگ

ادامه اشتراک ظرف مدت مذکور در  یچنانچه تقاضا -هـ

( ارائه شود، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از 1بند )

خ تقاضا خواهد یرنصورت از تایر ایحکم و در غ یخ اجرایتار

خ تقاضا یحکم تا تار یاجرا یر فاصله زمانیبود و در مورد اخ

 جزو سابقه اشتراک در صندوق منظور نخواهد شد.

ان ادامه استراک در صندوق مکلفند کسور یمتقاض -و

ان ماه بعد به حساب یهر ماه را حداکثر تا پا یبازنشستگ

 ند.یز نمایصندوق وار

حداکثر تا سه  یسور بازنشستگکه پرداخت ک یدر صورت -ز

کسور  یجاکیتواند با پرداخت یماه متوقف شود، مشترک م

م در هزار به یزان نیرکرد به میمعوقه با احتساب خسارت د

ر، همچنان به اشتراک خود در صندوق یهر روز تأخ یازا

ش از سه ماه، موجب یتوقف پرداخت به مدت ب. ادامه دهد
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مه اشتراک منوط به تقاضا و عقد انفساخ قرارداد بوده و ادا

ن دستورالعمل خواهد بود و ید مطابق مقررات ایقرارداد جد

ن صورت مدت توقف پرداخت کسور، جزو سوابق یدر ا

 شود.یاشتراک در صندوق محسوب نم

 یان ادامه اشتراک در صندوق که رابطه استخدامیمتقاض -۲

استعفاء  د خدمت،یل بازخریآنان با دستگاه متبوع خود به دل

ر حسب مورد از یت موارد زیا اخراج قطع شده باشد با رعای

فه وراث استفاده یو وظ ی، از کارافتادگیحقوق بازنشستگ

 :خواهند نمود

سال  یتواند در صورت دارا بودن حداقل سیمشترک م -الف

سال سن با  ۶۵ا دارا بودن حداقل یسابقه پرداخت کسور 

 یر، درخواست بازنشستگسال سابقه پرداخت کسو ۲۵الاقل 

 د و صندوق مکلف به قبول آن است.ینما

د مراتب از ییپس از تأ یفه از کارافتادگیحقوق وظ -ب

وزارت  یون پزشکیسیکم یمشترک از سو یکل یکارافتادگ

ربط در یته ذید کمییو تأ یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

فه ورثه در صورت فوت مشترک به یز حقوق وظیصندوق و ن

مورد  یت مقررات عمومیسب مدت پرداخت کسور با رعاتنا

 یو فوت عاد یعمل صندوق در خصوص از کار افتادگ

 گردد.یمحاسبه و برقرار م

فه از یو حقوق وظ یحقوق بازنشستگ یدر برقرار -ج

ن و مقررات مورد یفه وراث، قوانیو حقوق وظ یکارافتادگ

ش بابت یر روش محاسبه حقوق، افزایعمل صندوق نظ

ز حداقل و حداکثر یسال و نیرداخت کسور مازاد بر سپ

ت یران رعایأت وزیفه مصوب هیو وظ یحقوق بازنشستگ

 شود.یم

ن ین ایفه مشمولیافت حقوق وظین ورثه مشمول درییتع -د

 8۷و  8۶ت مواد یک از آنان با رعایدستورالعمل و سهم هر 

 باشد.یآن م یو اصالحات بعد یقانون استخدام کشور

در طول استفاده از  1/1/1۳۹۶که بعد از  یارکنانک -۳

در  یبدون حقوق با پرداخت کسور بازنشستگ یمرخص

مانند، در مدت مزبور صرفاً از لحاظ یم یاشتراک صندوق باق

ن دستورالعمل بوده و پس از یپرداخت کسور تابع مقررات ا

که قبل از  یز در مواردیو ادامه اشتغال و ن یخاتمه مرخص

ا فوت شوند، از یمجدد بازنشسته، از کارافتاده و اشتغال 

فه تابع مقررات یو وظ یحقوق بازنشستگ یلحاظ برقرار

مورد عمل صندوق  یمربوط و مقررات عموم یاستخدام

 خواهند بود.

 ادامه اشتراک در صورت انتقال -بخش دوم

ن و یکارمندان شاغل مشترک صندوق که به موجب قوان -۴

 ییبه دستگاه اجرا ییدستگاه اجراک یمقررات مربوط از 

گر منتقل شده و دستگاه محل انتقال آنان تابع صندوق ید

کماکان در  یکتب یتوانند با تقاضایباشد، م یگرید یامهیب

ن صورت، دستگاه محل یدر ا. بمانند یاشتراک صندوق باق

آنان اعم از  یانتقال )مقصد( مکلف است کسور بازنشستگ

ماه اول را بر اساس مقررات  یا و مقررسهم کارمند و کارفرم

. دیز نمایمورد عمل صندوق کسر و به حساب صندوق وار

فه وراث در مورد یوظ یو برقرار ی، ازکارافتادگیبازنشستگ

مورد عمل  یت مقررات عمومین بند با رعاین ایمشمول

 باشد.یصندوق م

 ر مقرراتیسا -بخش سوم

وقت و قابل  تمام یررسمیآن بخش از سوابق خدمت غ -۵

ادامه اشتراک که در هنگام اشتغال  یمتقاض یقبول دولت

از  ییدستگاه اجرا یصادره از سو ینیارائه و در احکام کارگز

از حق شغل، ارتقاء ی، امتیش سنواتیه، افزایع پاینظر ترف

ن ین مشابه منظور شده باشد و همچنیا طبقه و عناویگروه 

قانون  ۲۷ماده  مدت حضور داوطلبانه در جبهه )موضوع

 یکه متقاضثارگران( مشروط به آنیبه ا یرسانجامع خدمات

خ عقد قرارداد یادامه اشتراک، حداکثر ظرف شش ماه از تار

سال( بر  یام مذکور )حداکثر سیا ین بدهیینسبت به تع

ن حقوق و ی( آخر%۲۲.۵م درصد )یست و دو و نیب یمبنا

زمان قطع  در یمشمول کسور بازنشستگهای العادهفوق

د، مدت مذکور به عنوان سابقه یاقدام نما یرابطه استخدام
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فه محسوب یو وظ یخدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگ

 یهر گونه درخواست در موارد فوق پس از سپر. گرددیم

رفته یپذ یطیچ شرایماه مهلت مقرر تحت ه ۶شدن 

 شود.ینم

نجم توسعه قانون برنامه پ ۳۰ط در ماده یافراد واجد شرا -۶

و  یکتب یتوانند با ارائه تقاضاید، استعفا، اخراج( می)بازخر

خ ثبت تقاضا نسبت به ادامه اشتراک ادامه یعقد قرارداد از تار

 دهند.

قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس  ۳۰افراد موضوع ماده 

بدون حقوق استفاده  ین و مقررات مربوطه از مرخصیقوان

بدون حقوق آنان تا زمان  ینکه مرخصیا اند، مشروط بهنموده

ماه از  ۶تقاضا در صندوق ادامه داشته باشد، ظرف مدت 

 ین دستورالعمل مهلت دارند با ارائه تقاضایخ صدور ایتار

 یو عقد قرارداد نسبت به پرداخت کسور بازنشستگ یکتب

استفاده شده طبق مقررات مورد عمل  یمدت مرخص

ماه اول با  یفرما و مقررصندوق شامل سهم مستخدم، کار

 یم در هزار برایرکرد مربوطه به مأخذ نیمه دیاحتساب جر

ن صورت مدت مذکور به یند، در ایر اقدام نمایهر روز تأخ

 محسوب خواهد شد. یبازنشستگ یعنوان سابقه الزم برا

که با عقد  ین دستورالعمل در مدتیکارکنان موضوع ا -۷

ارند، در مورد نقل و انتقال قرارداد در اشتراک صندوق قرار د

و  یمه و بازنشستگیب یهاصندوقن یمه بیا حق بیکسور 

 باشند.یم ین و مقررات عمومیالتفاوت تابع قوانپرداخت مابه

ربط ذی دستگاه عمل  مورد ین و مقررات استخدامیقوان -8

ح شده است، ین دستورالعمل تصریکه در ا یجز در موارد

با  یدنبال قطع رابطه استخدام که بهیدر خصوص کارکنان

د خدمت، استعفا، اخراج( به اشتراک در یدستگاه )بازخر

ن یست و صندوق در قبال ایاند قابل اجرا نصندوق ادامه داده

ن دستورالعمل و بر اساس یافراد صرفاً مطابق مقررات ا

 ین افراد پس از برقرارید و اینمایقرارداد منعقده رفتار م

ش ساالنه حقوق یفه صرفاً از افزایا وظی یحقوق بازنشستگ

ران استفاده یأت وزیش ساالنه مصوب هیمعادل افزا

 ند.ینمایم

 یهامقرر در برنامه یاحکام قانون یکه در اجرایکارکنان -۹

چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا به اشتراک خود در 

ادامه  1/1/11۳۹۶صندوق ادامه داده و اشتراک آنان تا 

ن یت مقررات ایخ مزبور به بعد با رعایاز تارداشته است، 

 بمانند. یتوانند همچنان در اشتراک باقیدستورالعمل م

م ین دستورالعمل توسط صندوق تنظیقرارداد موضوع ا -1۰

اشتراک  یها و متقاضر صندوق در استانیمد یو به امضا

به منزله اطالع و  یقرارداد توسط متقاض یرسد و امضایم

 ن دستورالعمل است.یاد ااز مف یآگاه

ان ادامه اشتراک مکلفند در مدت قرارداد کسور یمتقاض -11

ماه اول را به حساب شماره  یو مقرر یبازنشستگ

ران شعبه یصندوق نزد بانک صادرات ا ۰1۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶

ت یریرا به مد ید بانکیز و رسیدان جهاد در تهران واریم

 دارند.افت یه دریدییل و تأیصندوق در استان تحو

یکشور یرعامل صندوق بازنشستگیمد -انیمحمود اسالم
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 یکیبه صورت الکترون ییفرماشیمه خویحق ب یامکان پرداخت کسور بازنشستگ

 (یکشور یصندوق بازنشستگ 5/11/1399مورخ  210ص//18077)بخشنامه شماره 

ت یری( قانون مد۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاهه یکل

 یخدمات کشور

و  1۲/۶/1۳۹۹مورخ  ۲1۰ص//۹8۷۳رو بخشنامه شماره یپ

بند )الف(  یاجرا ی( دستورالعمل چگونگ1۴بند ) یدر اجرا

توسعه مصوب  یهابرنامه ی( قانون احکام دائم۶ماده )

توسعه  یو در راستا یاسالم یمجلس شورا 1۰/11/1۳۹۵

و تحقق اهداف دولت  یکشور یخدمات صندوق بازنشستگ

و برخط کسور  یکیزار پرداخت الکترونافک؛ نرمیالکترون

درگاه خدمات »ق یاد شده از طرین یمشترک یبازنشستگ

 :یبه نشان «یکشور یک صندوق بازنشستگیالکترون

https://www.sabasrm.ir  یدولت یهادستگاهصفحه 

 «ییفرماشیپرداخت اقساط خو»ن تحت عنوان؛ یو شاغل

ان با خواهشمند است همزم. دهیو نصب گرد یطراح

 یاستخدام یهااز امکان ادامه اشتراک در حالت یرساناطالع

ا اخراج، ید خدمت، استعفا و یبدون حقوق، بازخر یمرخص

از  یکسور بازنشستگ یکیدر خصوص امکان پرداخت الکترون

ز مراتب را به کارکنان تابعه اعالم یاد شده نیق درگاه یطر

 ند.ینما

 یکشور ینشستگرعامل صندوق بازیمد -یاکبر افتخار

 

 (102مقررات ماده ) 

 یامهیبی هاصندوقن یبای مهیمه و سوابق بیر صندوق و نقل انتقال حق بیینحوه تغ نامهآیین

 (هیأت وزیران 25/12/1392هـ مورخ 49467ت/190242شماره  نامهتصویب)

شنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه یران بنا به پیئت وزیه

 یو نظارت راهبرد ریزیبرنامهمعاونت  دییو تا یاجتماع

( قانون برنامه ۲8و به استناد بند )ب( ماده ) جمهوررییس

مصوب -ران یا یاسالم یپنجساله پنجم توسعه جمهور

مه یر صندوق و نقل انتقال حق بیینحوه تغ نامهآیین -1۳8۹

 ب کرد.یرا تصوای مهیبی هاصندوقن یبای مهیو سوابق ب

مسلح و  یروهایکادر ن یه شدگان به استثنامیه بیکل -1

 نامهآیینن یت ضوابط ایتوانند با رعامی وزارت اطالعات

ی هاصندوقر یخود به ساای مهیر صندوق بیینسبت به تغ

 اقدام کنند.ای مهیب

ت اصول و یموظفند با رعاای مهیبی هاصندوقه یکل -۲

در خواست رش ی، نسبت به پذیمه ایالزامات محاسبات ب

که به  یمه )مجموع وجوهیبر انتقال حق ب یان مبنیمتقاض

مه از سهم مستخدم و یا حق بی یعنوان کسور بازنشستگ

مه شده یکسر کسور ب یمبنا یایکارفرما از حقوق و مزا

)طبق ظوابط صندوق مربوط( در طول سنوات خدمت کسر 

از  یشده است به همراه سود متعلقه بر اساس نرخ اعالم

ران( و احتساب یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یسو

 اقدام کند. هاصندوقر یاز ساای مهیسوابق ب

ر صندوق و انتقال ییمه شده موظف است در خواست تغیب -۳

خود را )طبق ضوابط صندوق ای مهیمه و سوابق بیحق ب

مقصد ای مهیبه صندوق ب یمربوط( به صورت کتبای مهیب

ک ماه از یمذکور موظف است ظرف ای مهیه و صندوق بیارا

مبدا ای مهیاو را به صندوق ب یخ در خواست، تقاضایتار

ز موظف است ظرف یمبدا نای مهیارسال کند و صندوق ب

مربوط ای مهیک ماه نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمدت 

 یمه پردازیمه شده و کارفرما( با ذکر مدت بی)اعم از سهم ب

 مقصد اقدام کند.ای مهیبه صندوق ب و اعالم آن
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مقصد موظف است پس از وصول نامه ای مهیصندوق ب -۴

مابه التفاوت متعلقه را  ،ک ماهیمبدا، ظرف ای مهیصندوق ب

 اعالم کند. یمحاسبه و به متقاض

زان مابه یمه شده موظف است پس از اطالع از میب -۵

ر، ظرف پانزده یید تغنیم به ادامه فرآیالتفاوت متعلقه و تصم

ه یمقصد اراای مهیخود را به صندوق ب یکتب یروز تقاضا

مقصد موظف است پس از وصول تقاضا ای مهیصندوق ب. کند

مه شده به صندوق یب یدر مدت مقرر نسبت به ارسال تقاضا

 یمبدا پس از وصول تقاضاای مهیصندوق ب. مبدا اقدام کند

مه و سوابق یانتقال حق بک ماه نسبت به یمذکور ظرف 

 به صندوق مقصد اقدام کند. یقابل انتقال متقاضای مهیب

متعلقه هر ماه از سنوات  یا کسور بازنشستگیمه یحق ب -۶

خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق 

 یاین و مقررات مربوط( و بر اساس حقوق و مزای)طبق قوان

رد، یگمی قرارا یر بازنشستگکس یماهانه زمان تقاضا که مبنا

مه یا حق بی یمحاسبه و ما به التفاوت آن با کسور بازنشستگ

که از صندوق مبدا به صندوق مقصد منتقل شده است از 

قسط  ی) حداکثر س یا اقساطیکجا یبه طور  یشخص متقاض

 شود.می ماهانه( وصول

مه شده قبل از پرداخت کل مبلغ ما به التفاوت، یاگر ب -۷

ا از کار افتاده شود و طبق مقررات مورد عمل یکند و  فوت

ا بازماندگانش مستحق یربط، خود  یذای مهیصندوق ب

ه مابه التفاوت یفه شوند، بقیا حقوق وظی یافت مستمریدر

 آنها کسر یافتیماهانه از در یک چهارم مستمریبه صورت 

 شود.می

ن یب ایکه قبل از تصو یمه اشخاصیانتقال حق ب -8

ک یمه آنان از ین مربوط، حق بیبه موجب قوان نامهیینآ

 یبازنشستگای مهیبه صندوق ب یبازنشستگای مهیصندوق ب

 نامهآیینن یگر منتقل شده است، مشمول مقررات اید

 نخواهد بود.

 جمهوررییسمعاون اول  -یریاسحاق جهانگ

 

 ریرأی در خصوص امکان تغییر صندوق بازنشستگی به صورت اختیا

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری( 1400/4/15مورخ  1293)دادنامه شماره 

مه یبراساس صدر ماده واحده قانون نقل و انتقال حق ب :اوالً

 یا بازنشستگیمه یحق ب» :1۳۶۵مصوب سال  یا بازنشستگی

ک از یرا به هر  یکه وجوه یسوابق خدمت اشخاص

مشابه ی هاصندوقا ی یا بازنشستگیمه یبی هاصندوق

ا خدمت آنان یکه محل کار  یپرداخت نموده اند، در صورت

ر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط ییتغ

مشترک صندوق  یا طبق ضوابط قانونیخارج شده باشند 

 یاین حقوق و مزایدرصد آخر ۴زان یشده اند، به م یگرید

فته قرار گر یا بازنشستگیمه یبرداشت حق ب یآنان که مبنا

که مشمول به تبع شغل خود  یاست، بابت هر ماه به صندوق

ن یمفاد ا یو برمبنا« شودیمشترک آن شده است، منتقل م

ا یمه یبر امکان نقل و انتقال حق ب یمبن یچ حصریماده ه

امکان نقل و انتقال حق  یو نف یبه صورت اجبار یبازنشستگ

 وجود ندارد. یاریبه صورت اخت یا بازنشستگیمه یب

قانون برنامه پنجساله ششم  88براساس بند )خ( ماده  :اًیثان

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد

ثارگران و فرزندان شهدا و یا» :1۳۹۵ران مصوب سال یا

آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه 

 یراک بار از پرداخت مابه التفاوت بی یحضور در جبهه برا

مه و یر صندوق بییاز تغ یناشای مهیپانزده سال سنوات ب

مه یر صندوق بییاز تغ ناشی» عبارت و «…معافند یبازنشستگ

ان شده و شامل ین ماده به شکل مطلق بیدر ا «یو بازنشستگ

 یاریو اخت یبه نحو اجبار یمه و بازنشستگیر صندوق بییتغ

 گردد.یم
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 ییدستورالعمل اجرا یاستابخشنامه معترض عنه در ر :ثالثاً

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  88بند )خ( ماده 

ران یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

به شماره  یران و ابالغیأت وزیه 1۳۹8/۶/۲۰مصوب 

 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع 1۳۹۹/۳/۲1 -۴۲۹۳۰

ذکور دستورالعمل م 1صادر شده و براساس بند )ج( ماده 

 یامهیر صندوق بییتغ» :مه عبارت است ازیر صندوق بییتغ

، یت استخدامیل وضعیر تبدینظ یل مواردیمه شده به دلیب

ت در چارچوب یا نوع فعالیا خدمت و یر محل کار ییتغ

در « رینظ»عبارت  یریو به کارگ« ن و مقررات مربوطیقوان

ق در آن ر صندوییل تغیز داللت بر آن دارد که دالین بند نیا

 نبوده است. یده و حصریاحصاء گرد یلیبه صورت تمث

قانون  1۰8و  1۰۲و مواد  ۲1مستفاد از بند )د( ماده  :رابعاً

 ۴،۳،۲و مواد  1۳8۶مصوب سال  یت خدمات کشوریریمد

مه و یر صندوق و نقل و انتقال حق بیینامه نحوه تغنییآ

مصوب ای مهیبی هاصندوقن یبای مهیسوابق ب

 یمه بازنشستگیر صندوق بیین است که تغیا 1۳۹۲/1۲/۲1

رد یگیاست و براساس درخواست کارمند صورت م یاریاخت

قانون برنامه پنجساله ششم  88د حکم بند )خ( ماده یو تحد

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد

ر قانون یمغا یصندوق بازنشستگ یاریراختیر غییران به تغیا

 است.

بخشنامه شماره  1۰به مراتب فوق، حکم مقرر در بند  بنا

ن یرعامل سازمان تأمیمد 1۳۹۹/۶/1 -1۰۰۰/۹۹/۴818

صندوق  یاریر اختییکه متضمن عدم امکان تغ یاجتماع

ت قانون برنامه پنجساله ششم یدر دوره حاکم یبازنشستگ

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد

 88است و مفاد بند )خ( ماده  1۳۹۵ران مصوب سال یا

ن مرجع پرداخت کننده مابه ییقانون مذکور را صرفاً به تع

منحصر  یاز انتقال کسور بازنشستگ یالتفاوت متعلقه ناش

ن و مقررات مذکور و خارج از حدود یر قوانیکرده است، مغا

 1ب کننده آن است و مستند به بند یارات مرجع تصویاخت

وان ید ین دادرسییالت و آین تشکقانو 88و ماده  1۲ماده 

 شود.یابطال م 1۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار

محمد مصدق -یوان عدالت ادارید یأت عمومیس هیرئ

 

 (27/03/1365)مصوب  یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب

سوابق خدمت  یا بازنشستگیمه یحق ب -ماده واحده

ا یمه یب یاهصندوقک از یرا به هر یکه وجوه یاشخاص

در اند مشابه پرداخت نموده یهاصندوقا ی یبازنشستگ

ر نموده و به تبع ییا خدمت آنان تغیکه محل کار  یصورت

ا یآن ازشمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، 

به اند شده یگری، مشترک صندوق دیطبق ضوابط قانون

 یآنان که مبنا یاین حقوق ومزایدرصد آخر ۴زان یم

قرار گرفته است بابت هرماه  یا بازنشستگیمه یت حق ببرداش

که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده  یبه صندوق

 شود.می است منتقل

ن قانون ازشمول یب ایخ تصویکه بعد از تار یدر مورد اشخاص

رپوشش یمربوط خارج شده و ز یخدمات صندوق بازنشستگ

 ۴نرخ  یه جارند بیقرارگ یگرید یابازنشستگیمه یصندوق ب

مه یکه به صندوق ب یه وجوهین ماده کلیدرصد مذکور در ا

مستخدم پرداخت شده است پس ازکسر  یقبل یا بازنشستگی

که مستخدم مشترک آن شده  یناً به صندوقیحق درمان ع

 ز خواهد شد.یاست وار

که  یاشخاص یاکسور بازنشستگیمه یانتقال حق ب :1تبصره 

ا یمه ین مربوط حق بیجب قوانن قانون بمویب ایقبل ازتصو

به  یک صندوق بازنشستگیآنان از  یکسور بازنشستگ

گرمنتقل شده است مشمول مقررات ید یصندوق بازنشستگ

 ن قانون نخواهد بود.یا

 یآن قسمت ازسنوات خدمت قابل قبول دولت :۲تبصره 

 یا کسور بازنشستگیمه یبرداشت حق ب یمستخدم که مبنا



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۵۴۰

جزء  یاکسور بازنشستگیمه یحق ب قرار گرفته با انتقال

رد و مازاد برآن مشمول مقررات یگمی قرار یخدمت رسم

 مربوط خواهد بود. یصندوق بازنشستگ

 ین اجتماعین تامیدرخصوص آن دسته از مشمول :۳تبصره 

آنان به ماخذ  یمشابه که سهم بازنشستگ یهاصندوقو 

 یبازنشستگ یهاصندوقر یمذکور در ماده واحده از سا

 یده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگیافت گردیدر

ن و مقررات مربوط ازمستخدم، سنوات خدمت یبراساس قوان

 یزان ونحوه اخذ سهم بازنشستگیآنان محاسبه خواهد شدم

خواهد بود که به ای نامهآیینن تبصره براساس یمذکور در ا

 رسد.می رانیئت وزیب هیتصو

 روز جلسه در تبصره سه و واحده ادهبرم مشتمل فوق قانون

 شصت سیصدو و یکهزار ماه خرداد وهفتم بیست شنبه سه

 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس پنج و

 .است رسیده نگهبان شورای تائید به 1۳۶۵/۰۴/1۹

 

 یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب 3تبصره  ییاجرا نامهآیین

 (یران با اصالحات بعدیات وزیه 27/11/1365مورخ  59522شماره  نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ 8/11/1۳۶۵ران در جلسه مورخ یئت وزیه

و  یسازمان امور ادار 1۲/۹/1۳۶۵ق مورخ /۳۲۲۶شماره 

ماده واحده قانون نقل  ۳تبصره  نامهآیینکشور،  یاستخدام

مجلس  ۲۷/۳/۶۵مصوب  یا بازنشستگیمه یو انتقال حق ب

 :ب نمودندیر تصویرا بشرح ز یالماس یشورا

 یهاصندوقو  ین اجتماعین قانون تأمیمشمول -1ماده 

ا کسور یمه یمشابه که حق ب یهاصندوقو  یبازنشستگ

اند مذکور پرداخت نموده یهاصندوقک از یبهر  یبازنشستگ

ر ییا خدمت آنان تغیکه طبق ضوابط محل کار یدر صورت

ا یوق مربوط خارج شده نموده و به تبع آن از شمول صند

شده  یگریمشترک صندوق د یا طبق ضوابط قانونیبشوند 

مه آنان به یا حق بی یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی

د منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه یصندوق جد

ا یمه یقانون نقل و انتقال حق ب ۳التفاوت مندرج در تبصره 

 خواهند بود. هنامآیینن یتابع مقررات ا یبازنشستگ

که  یشخص یا کسور بازنشستگیمه یچنانچه حق ب -2ماده 

ا یمه یاز شمول خدمات صندوق ب ۲۷/۳/۶۵خ یقبل از تار

 یگریر پوشش صندوق دیمربوط خارج شده و ز یبازنشستگ

در  نامهآیینن یافته باشد مقررات ایقرار گرفته است انتقال ن

 یمجر یمتعلقه و ن وجوه قابل انتقال و مابه التفاوتییتع

 خواهد بود.

 

ا به یو  یکه طبق ضوابط قانون یدر مورد اشخاص -3ماده 

 یگریا خدمت، مشترک صندوق دیر محل کار ییلحاظ تغ

متعلقه )سهم شخص(  یا کسور بازنشستگیمه یبشوند حق ب

هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد 

قررات مربوط( و ن و مید )طبق قوانیعمل صندوق جد

ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت  یایبراساس حقوق و مزا

رد محاسبه و یگمی قرار یکسر بازنشستگ ید که مبنایجد

مه )سهم یا حق بی یمابه التفاوت آن با کسور بازنشستگ

د یبه صندوق جد یشخص و کارفرما( که از صندوق قبل

 وصول خواهد شد. یمنتقل شده است از شخص متقاض

، به یکه طبق ضوابط قانون یدر مورد اشخاص -1بصره ت

، مشترک صندوق یر ساختار سازمانییسبب انتقال و تغ

هر ماه از  مه متعلقهیا بشوند، حق بیشده  ین اجتماعیتأم

( هفت %18سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد )

( سهم %11ازده درصد )ی( سهم مستخدم و %۷درصد )

زمان تقاضا در محل خدمت ماهانه  یایمزا حقوق و -کارفرما 

ن یا آخریرد و یگمی مه قراریکسر حق ب ید که مبنایجد

در محل  یبرداشت کسور بازنشستگ یمبنا یایحقوق و مزا

التفاوت شتر باشد( محاسبه و مابهیهر کدام ب) یخدمت قبل

که به  سهم شخص و کارفرما() یآن با کسور بازنشستگ
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ن یب مقرر در ایل شده است به ترتد منتقیصندوق جد

 سابق وصول خواهد شد. یاز شخص و کارفرماتبصره 

د خدمت و یل استعفاء، باز خریکه به دل یاشخاص -۲تبصره 

ده یآنان با دستگاه مربوط قطع گرد یاخراج رابطه استخدام

شوند و می شده ما ین اجتماعیاست و مشترک صندوق تأم

 ییا جزی یخود را به طور کل مهیا حق بی یکسور بازنشستگ

اند به مأخذ هجده درصد از دستگاه مربوط وصول ننموده

ن ماده محاسبه و ی( ا1در تبصره )ب مذکوری( به ترت18%)

سهم شخص و کارفرما( از شخص وصول خواهد التفاوت )مابه

 شد.

ن یا(۲و) (1) یهان تبصرهیکه مشمول یدر صورت -۳تبصره 

خ ابالغ نسبت به پرداخت یتار ماده ظرف سه ماه از

پرداخت آن  یبرا یبیا ترتیند و یالتفاوت اقدام ننمامابه

مذکور،  یهات تبصرهیمجدد و رعا یندهند براساس تقاضا

 التفاوت قابل وصول خواهد بود.مابه

از  یکیکه به  ین اجتماعین تأمیسوابق مشمول -۴تبصره 

اه متبوع قطع ن ماده با دستگی( ا۲علل مندرج در تبصره )

 یایو از مزا ند محفوظینمایا مینموده  یرابطه استخدام

 شوند.یمند مآن بهره یقانون

 نامهتصویبن یکه پس از ابالغ ا یدر مورد اشخاص -۵تبصره 

 یا بازنشستگیمه یبراساس قانون مذکور از شمول صندوق ب

ا یمه یر پوشش صندوق بیربط خارج شده و ز یذ

ا یمه یرند، صندوق بیگمی قرار یگرید یبازنشستگ

 یک ماه از زمان تقاضایمبدأ موظف است ظرف  یبازنشستگ

ا کسور یمه یمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیب

مه شده و کارفرما( با ذکر مدت ی)اعم از سهم ب یبازنشستگ

 یا بازنشستگیمه یو انتقال آن به صندوق ب یمه پردازیب

ز موظف یمقصد ن یازنشستگا بیمه یمقصد اقدام و صندوق ب

ک ماه مابه التفاوت متعلقه )سهم شخص( را یاست ظرف 

 د.یمحاسبه و از شخص وصول نما

ربط مکلفند  یذ یا بازنشستگیمه یبی هاصندوق -۶تبصره 

ان ین ماده که تا پایدر مورد آن دسته از اشخاص مشمول ا

ا کسور یمه یانتقال حق ب ینسبت به تقاضا 1۳۹۳سال 

ند از هر لحاظ از جمله یا نمایاقدام نموده  یگبازنشست

محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه )سهم شخص(، 

 /11 /۲۷مورخ  ۵۹۵۲۲شماره  نامهتصویبمطابق مقررات 

( 1۵ن بند )ز( تبصره )یدر مورد مشمول. ندیرفتار نما 1۳۶۵

ت دستورالعمل یکل کشور رعا 1۳۹۳قانون بودجه سال 

 .است یمربوط الزام

چنانچه طبق  نامهآیینن یموضوع ا یهاصندوق -4ماده 

، از یمقررات مورد عمل عالوه بر پرداخت حقوق بازنشستگ

ن خود را در برابر یفه وراث، مشترکیو وظ یکارافتادگ

نموده باشند، بهنگام انتقال  یمه خدمات درمانیها بیماریب

به  هاصندوقنگونه یمه از ایا حق بی یکسور بازنشستگ

مه که در یا حق بین کسور یاز ا یگر بخشید یهاندوقص

کسر  یباشد از جمع وجوه انتقالیمه مزبور مین بیتأم یازا

 گردد.یم

طبق  یمه خدمات درمانیکه حق ب یدر صورت -تبصره

مه یا حق بی یاز کسور بازنشستگ ینیمقررات مربوط رقم مع

ا کسور یمه ی( مجموع حق ب۴/1ل ندهد، )یرا تشک یپرداخت

ن بابت منظور یسهم شخص و کارفرما از ا یبازنشستگ

 گردد.یم

ا یمه یصرفًا آن قسمت از سنوات پرداخت حق ب -5ماده 

مه و یمقررات صندوق ب یکه در اجرا یبازنشستگ

ا یشده  یمتبوع شخص قابل احتساب تلق یبازنشستگ

زان مابه التفاوت مالک عمل قرار ین مییشود در تعیم

 رد.یگیم

و مابه التفاوت  یا کسور بازنشستگیمه یبحق  -6ماده 

ر یا سای نامهآیینن یمتعلقه به شخص که طبق مقررات ا

گر یک صندوق به صندوق دین و مقررات مربوط از یقوان

که محل خدمت شخص مجددًا یمنتقل شده است در صورت

مشترک صندوق  یا طبق ضوابط قانونید یا بنمایر نموده ییتغ
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گردد می د منتقلیناً به صندوق جدیا بشود عیشده  یگرید

 وصول نخواهد شد. ینگونه سوابق مابه التفاوتیو از بابت ا

با اقساط ماهانه  نامهآیینن یمابه التفاوت موضوع ا -7ماده 

زان اقساط با توجه به کل مبلغ مابه یم. وصول خواهد شد

ر مالحظات یشخص، و سا یایزان حقوق و مزایالتفاوت، م

گردد، حداکثر ین مییص و صندوق مربوط تعطبق توافق شخ

مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد 

 باشد.یمحاسبه م

شخص با دستگاه  یکه رابطه استخدام یدر صورت -8ماده 

ا انفصال ید خدمت یمتبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخر

مه یبا حق ب یکسور بازنشستگشود ویا میدائم قطع شده 

افت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور یا درخود ر

التفاوت متعلقه تابع مه و احتساب مابهیا حق بی یبازنشستگ

که کسور  یدر مورد اشخاص. ننامه خواهد بودین آئیا مقررات

 یا کال از صندوق بازنشستگیمتعلقه را جزئاً  یبازنشستگ

 انتقال کسور موضوعاً اند مسئله نقل وافت داشتهیربط دریذ

 است. یمنتف

نخواهد بود که  ین ماده شامل اشخاصیمقررات ا -تبصره

د خدمت، ی، بازخریآنان به سبب بازنشستگ یرابطه خدمت

 ا انفصال دائم از خدمت قطع شده است.یاخراج 

ا یمه یمقررات قانون نقل و انتقال حق ب یدر اجرا -9ماده 

 یصرفًا سوابق خدمت دولت نامهآیینن یو ا یبازنشستگ

آن طبق مقررات  یا کسور بازنشستگیمه یکارکنان که حق ب

شود جزء سنوات خدمت یا میمنتقل شده  نامهآیینن یا

فه قابل احتساب یو وظ یآنان از لحاظ بازنشستگ یدولت

 باشد.یم

که تابع  یردولتیغ یو مؤسسات و واحدها هاشرکتدر مورد 

 یباشند سوابق خدمت دولتیم ین اجتماعیقانون تأم

مه مربوط جزء یا حق بی یارکنان با انتقال کسور بازنشستگک

فه محسوب یو وظ یسنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگ

 گردد.می و منظور

مه یب یسوابق خدمت دولت یکسور بازنشستگ -10ماده 

مه، یمقررات قانون نقل و انتقال حق ب یکه در اجرا یشدگان

 یشود، برایم ایمنتقل شده  ین اجتماعیبه سازمان تأم

 یزان مستمریتنها در محاسبه م یان بازنشستگیمتقاض

 مه آنان اضافهیبه جمع سنوات پرداخت حق ب یبازنشستگ

ط یاحراز شرا یمه برایبگردد و در سنوات پرداخت حق می

سوابق  یکسور بازنشستگ. منظور نخواهد شد یبازنشستگ

 فوت ای یکه از کار افتاده کل یمه شدگانیب یخدمت دولت

 یاز کار افتادگ یمستمر یط برقراریشوند در احراز شرامی

آنان مالک محاسبه قرار  یمستمر زانیو فوت و م یکل

 خواهد گرفت.

 یحه قانونیال یکه در اجرا ینیآن گروه از مستخدم -تبصره

 یها و مؤسسات دولتن وزارتخانهینحوه انتقال مستخدم

شده  یت مستثنمؤسسا به یمشمول قانون استخدام کشور

انقالب  یشورا ۵۹/۲/۲۰از قانون مزبور و بالعکس مصوب 

 یدارا ین مؤسسات دولتیز مستخدمیشوند و نمی منتقل

ر یخاص که طبق مقررات مربوط به سا یاستخداممقررات 

ن یشوند تابع قوانمی ایمنتقل شده  یدولت یهادستگاه

 مربوط خواهند بود.

رینخست وز -ین موسویرحسیم

 

 آن ییاجرا نامهآیینو  1365مصوب  یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب ینحوه اجرا

 کشور( یو استخدام یسازمان امور ادار 12/6/68د /588)دستورالعمل شماره 

مفاد قانون نقل و انتقال حق  یاز آنجا که درباره نحوه اجرا

 یائنامه اجرنییو آ ۲۷/۳/1۳۶۵مصوب  یا بازنشستگیمه یب

ن سازمان یران از ایأت وزیه 8/11/1۳۶۵مصوب آن 

، لذا به منظور رفع ابهام و بعمل آمده است ییهااستعالم
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 یمه و بازنشستگیب یهاصندوقن یه واحدما بیجاد رویا

نامه نییقانون و آ ید تا در اجراینمایل را ابالغ میمراتب ذ

ا یه مینحوه انتقال حق ب. ردیمورد بحث مالک عمل قرارگ

مه و یمقررات ب یخ اجرایبا توجه به تار یکسور بازنشستگ

ر انجام یاز دوصورت ز یکید )مؤخر( به یجد یبازنشستگ

 :شودیم

 ۲۷/۳/1۳۶۵خ یکه قبل از تار ینیدر مورد مستخدم -1

ن یاند بدواً چهار درصد آخرشده یگریمشترک صندوق د

ا یه میبرداشت حق ب یماهانه آنان که مبنا یایحقوق ومزا

قرار گرفته است بابت هر ماه محاسبه و  یکسور بازنشستگ

سپس . شودید منتقل میبه صندوق جد یتوسط صندوق قبل

نامه مربوط کسور نییآ ۳و  ۲مواد  ید در اجرایصندوق جد

مه متعلقه صرفًا بابت سهم مستخدم را یبا حقی یبازنشستگ

 یاین حقوق و مزایاول یطبق ضوابط مورد عمل بر مبنا

 یا بازنشستگیمه ید بیجد ماهانه که مشمول مقررات

ا کسور یمه یالتفاوت آن با حق بده است محاسبه و مابهیگرد

را از  %۴شده است که از صندوق قبل منتقل یبازنشستگ

 مستخدم وصول خواهد کرد.

 ۲۷/۳/1۳۶۵خ یکه بعد از تار ینیدر مورد مستخدم -۲

به مفاد قسمت اند با توجه شده یگریمشترک صندوق د

 یه وجوهیآن کل ینامه اجرائنییآ ۳واحده و ماده ر ماده یاخ

پرداخت  یکه بابت سهم مستخدم و کارفرما به صندوق قبل

د ینًا به صندوق جدیاست پس ازکسر حق درمان عشده

ا ی ید کسور بازنشستگیسپس صندوق جد. شودیمنتقل م

ه از سنوات سهم مستخدم هر ما مه متعلقه صرفاً بابتیحق ب

ن یاول یخدمت مورد نظر را طبق ضوابط مورد عمل بر مبنا

 یا بازنشستگیمه ید بیجد که طبق مقررات یایحقوق و مزا

التفاوت آن د محاسبه و مابهباشمیمشمول برداشت کسور 

 د.ینمایوصول مافته از مستخدم یرا با کسور انتقال 

 ر کل سازمانیر و دبیمعاون نخست وز

 

 (103ت ماده )مقررا

 ین مشاغل تخصصیشاغل یبازنشستگ ین سنوات الزم براییتع

 (جمهوررییس یه انسانیت و سرمایریمعاون توسعه مد 05/11/1388مورخ  102363/200)بخشنامه شماره 

ت یریمشمول قانون مد ییاجراهای دستگاهه یبخشنامه به کل

 یخدمات کشور

در جلسه مورخ  یه انسانیت و سرمایریتوسعه مد یشورا

ت و یریشنهاد معاونت توسعه مدیبنا به پ ۲8/1۰/1۳88

( ۵و )( ۴) یو به استناد بندها جمهوررییس یه انسانیسرما

و  یت خدمات کشوریریقانون مد( 11۶ماده )« ب»ف یرد

و  ییاجراهای دستگاهت به ابهامات و سؤاالت فراوان یبا عنا

 یط بازنشستگیادر رابطه با شر یبازنشستگی هاصندوق

ـت خدمات یریقانون مد( 1۰۳ماده )« الف»مندرج در بند 

 :م نمودیر اتخاذ تصمیبه شرح ز یکشور

ن مشاغل یشاغل یبازنشستگ یسنوات خدمت الزم برا

ارشد و باالتر  یکارشناس یلیمدرک تحص یکه دارا یتخصص

ن فوق یباشد و با درخواست شاغلمی سال( ۳۵باشند، )یم

تواند آنان را می سال، دستگاه( ۳۰االتر از )سنوات ب یبرا

توانند یم ییاجرا یهادستگاهن، یهمچن. دیبازنشسته نما

ن تر را ییو پا یکارشناس یلیتحص یدارا ین تخصصیشاغل

 ند.یسال سابقه خدمت بازنشسته نما( ۳۰به شرط داشتن )

ه یت و سرمایریمعاون توسعه مد -یلطف اهلل فروزنده دهکرد

جمهوررییس یانسان  
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 سال کارکنان دولت 35و  30با  یبخشنامه بازنشستگ

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 25/9/1398مورخ  543420)بخشنامه شماره 

قانون ( ۵موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاهه یبخشنامه به کل

 یت خدمات کشوریریمد

نون قا ۲8ل به اهداف مقرر در بند )الف( ماده ین یدر راستا

 یو فرهنگ ی، اجتماعیساله ششم توسعه اقتصادبرنامه پنج

 یر بر کاهش حجم و منطقیران دایا یاسالم یجمهور

ت الزم یجاد ظرفین به منظور اینمودن اندازه دولت و همچن

از  یریگبر بهره ید مبنیر و امیر دولت تدبیتداب یاجرا یبرا

 یدتص یزنان و جوانان مستعد کشور برا یهایتوانمند

ش سهم و نقش آنان در یو افزاای ت حرفهیریمد یهاپست

شماره  نامهتصویبکشور موضوع  ییت اجرایریمد

، بر اساس یادار یعال یشورا ۳۰/۵/1۳۹۶مورخ  1۳۵18۲۴

که  یت خدمات کشوریریقانون مد( 1۰۳بند )الف( ماده )

تواند کارمند خود را با یم ییدستگاه اجرا»دارد یح میتصر

و  یرتخصصیمشاغل غ یسال سابقه خدمت برایسحداقل 

الت یبا تحص یمشاغل تخصص یو پنج سال برا یس

ارشد و باالتر با درخواست کارمند  یکارشناس یدانشگاه

 یمقتض« دیسال بازنشسته نما ۳۰سنوات باالتر از  یبرا

ار حاصل از بند یاتخاذ شود تا با استفاده از اخت یبیاست ترت

مدرک  یشسته نمودن کارمندان دارامذکور نسبت به بازن

و  یتر در مشاغل تخصصنییو پا یکارشناس یلیتحص

 یو با هر سن یسال سابقه خدمت دولت یبا س یرتخصصیغ

ارشد و باالتر با  یکارشناس یلیز دارندگان مدرک تحصیو ن

نفعان یذ یدر صورت تقاضا یسال سابقه خدمت دولت یس

اقدام  یبا هر سن و یو پنج سال سابقه خدمت دولت یو س

مورخ  ۳8۳۶8۹الزم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره 

ن سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه یا 1۴/۷/1۳۹8

 ران ابطال گردد.یکارمند ا

ار یاخت ییاجرا یهادستگاهه یسته است کلین شایهمچن

 یدارا ییاجرا یهادستگاهرا در مورد کارمندان  یبازنشستگ

ه ین کلیو مقررات خاص و در خصوص مشمولن یقوان

 ند.یبرابر مقررات مربوط اعمال نما یبازنشستگ یهاصندوق

س سازمان ییو ر جمهوررییسمعاون  -ید انصاریجمش

 کشور یو استخدام یادار

 

 ین اجتماعین صندوق تامیمشترک بر یت خدمات کشوریریقانون مد 103شمول مقررات ماده 

 جمهور( سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 1388/09/09مورخ  200/84850)بخشنامه شماره 

 /11در جلسه مورخ  یه انسانیت و سرمایریتوسعه مد یشورا

ه یت و سرمایریشنهاد معاونت توسعه مدیبنا به پ 1۳88 /۳

ماده « ب»ف ی( رد۴و با توجه به بند ) جمهوررییس یانسان

و  یبر هماهنگ یمبن یت خدمات کشوریری( قانون مد11۶)

 یبه استعالمات و ابهامات ادار ییاظهارنظر و پاسخ گو

ا عدم شمول مقررات ی، موضوع شمول و ییاجرا یهادستگاه

( قانون مزبور درباره آن دسته از کارکنان 1۰۳ماده )

 ین اجتماعیکه مشترک صندوق تام ییاجرا یهادستگاه

که مراتب جهت اجرا  ب نمودیر تصویباشند را به شرح زمی

 :گرددمی ابالغ

مشمول قانون  ییاجرا یهادستگاهآن دسته از کارکنان »

ن یکه مشترک صندوق تام یت خدمات کشوریریمد

ن یتأم یایاز مزا یباشند از لحاظ برخورداریم یاجتماع

ط یو از لحاظ شرا ین اجتماعی، مشمول قانون تأمیاجتماع

 یت خدمات کشوریرین مد، مشمول احکام قانویبازنشستگ

 «باشند.می ( قانون مزبور1۰۳از جمله ماده )

 یفروزنده دهکرد. لطف ا..



 یشورک خدمات مدیریت قانون( 103) ماده( الف) بند در «باالتر و دانشگاهی تحصیالت» مصادیق

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 21/6/1389 مورخ 31792/200 شماره بخشنامه)

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه لیهک به بخشنامه

 شوریک خدمات مدیریت

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا 1/۶/1۳8۹

 ردیف( ۵) و( ۴) بندهای ستنادا به و جمهوررییس انسانی

 با و شوریک خدمات مدیریت قانون« 11۶» ماده «ب»

 رابطه در اجرایی یهادستگاههای سؤال وها ابهام به توجه

 «باالتر و ارشد ارشناسیک دانشگاهی تحصیالت» عبارت با

 را زیر موارد ور،کمذ قانون( 1۰۳) ماده( الف) بند در مندرج

 :نمود تعیین فوق عبارت یقمصاد عنوان به

 و ارشد ارشناسیک دانشگاهی رسمی تحصیلی کمدار -1

 علمی ارزش با باالتر

 ارزش با بلندمدت آموزشی هایهدور هاینامهگواهی -۲

 مجوز با هک باالتر و ارشد ارشناسیک مقطع در استخدامی

 سازمان و شورک استخدامی و اداری اموری هاسازمان

 .اند درآمده اجرا به( سابق) شورک ریزیبرنامه و مدیریت

 نانکارک توسط شده طی آموزشی هایهدور کمدار -۳

 زمینه این در مربوط قانونی اختیارات اساس بر هک دولت

 استخدامی ارزش آنها برای و گرفته قرار بررسی مورد

 با مربوط، مشاغل در «باالتر و ارشد ارشناسیک معادل»

 .است شده تعیین ربط ذی مراجع تصویب

 نظام در هک( پژوهشی -تخصصی) دوم نوع نامهگواهی -۴

 در را باالتر و ارشد ارشناسیک کمدر نظیر ردیکارک اداری

 دارا ربط ذی مراجع تصویب با شده، مشخص مشاغل

 .باشدمی

 علمیه هایهحوز در هک افرادی و هنرمندان کمدار -۵

 رسمی تحصیلی مقاطع با آنان کرمدا و نموده تحصیل

 .است گردیده همتراز باالتر و ارشد ارشناسیک

 و قوانین به توجه با هک ایثارگرانی از دسته آن -تبصره

 باالتر تحصیلی مقطع کی امتیاز از خود، به مربوط مقررات

 دارای فوق بندهای از یکی موجب به و گردندمی مندبهره

 .بود خواهند بخشنامه ینا مشمول باشند ارشناسیک کمدر

 ردیکده فروزنده اهلل لطف
 

 مدیریت توسعه معاونت 21/6/1389 -31792/200 شماره بخشنامه تبصره و 4 ،3 ،2 بندهای ابطال

 جمهوررئیس انسانی سرمایه و

 (اداری عدالت هیأت عمومی دیوان 7/11/1392 مورخ 775 شماره رأی)

 سال مصوب یکشور خدمات مدیریت قانون 1۰۳ ماده در

 :که است شده مقرر ،1۳8۶

 تواندمی ذیل شرایط از یکی داشتن با اجرایی دستگاه»

 سال سی حداقل -الف :نماید بازنشسته را خود کارمند

 سال پنج و سی و غیرتخصصی مشاغل برای خدمت سابقه

 کارشناسی دانشگاهی تحصیالت با تخصصی مشاغل برای

 سی از باالتر سنوات برای کارمند درخواست با باالتر و ارشد

 «...-ب. سال

 بخشنامه ذیل تبصره و ۴ ،۳ ،۲ بندهای که این به نظر

 و مدیریت توسعه معاون ۲1/۶/1۳8۹-۳1۷۹۲/۲۰۰ شماره

 تحصیالت فاقد کارمندان جمهور،رئیس انسانی سرمایه

 ماده الف بند مشمول را باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۵۴۶

 ذیل موجب به همچنین و است تهدانس شده یاد قانون 1۰۳

 تصمیمات کشوری، خدمات مدیریت قانون 11۶ ماده

 تأیید از پس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 االجراالزم قانون، مشمول یهادستگاه برای جمهوررئیس

 شورای تصمیم شکایت مورد بخشنامه در و است شده اعالم

 یهادستگاه کلیه به انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 شده ابالغ کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول اجرایی

 توسط شده یاد شورای تصمیم تأیید بر داللتی و است

 ذیل تبصره و ۴ ،۳ ،۲ بندهای بنابراین ندارد، جمهوررئیس

 حدود از خارج و قانون خالف شکایت، مورد بخشنامه

 استناد به و شودمی داده تشخیص وضع مرجع اختیارات

 دادرسیآیین و تشکیالت قانون 88ماده و 1۲ماده 1 بند

.شودمی ابطال ،1۳۹۲سال مصوب اداری عدالت دیوان

 

 و معلولین و جانبازان ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ اختیار تفویض

 وریکش بازنشستگی صندوق به شهدا فرزندان ارفاقی سنوات و بازنشستگی همچنین

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 25/9/1391 مورخ 37421/91/204 شماره بخشنامه)

 نحوه قانون مشمول یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان بازنشستگی

 آور زیان و سخت مشاغل شاغلین و عادی معلولین و

 آن اصالحات و( اسالمی شورای مجلس 1/۹/1۳۶۷ مصوب)

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 وظیفه، که زیر موارد در نمود پیشنهاد ۲/۷/1۳۹1

 استخدامی و اداری امور شورای برای اختیار و مسئولیت

 اتخاذ کشوری بازنشستگی صندوق شده، بینیپیش کشور

 11۶ ماده( ب) بند( ۹) جزء به استناد با که نماید تصمیم

 جمهوررییس تأیید به کشوری خدمات مدیریت قانون

 :رسید محترم

 ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ -الف

 بازنشستگی نحوه قانون موضوع معلولین و جانبازان

 معلولین و تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان

 مصوب) آور نزیا و سخت مشاغل شاغلین و عادی

 مصوب) آن اصالحات و( اسالمی شورای 1/۹/1۳۶۷

۲1/۲/1۳8۳) 

 ارفاقی سنوات و بازنشستگی خصوص در تصمیم اتخاذ -ب

 برنامه قانون ۴۴ ماده( الف) بند موضوع شهدا فرزندان

 رعایت با ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم سالهپنج

 و ایران اسالمی انقالب جانبازان بازنشستگی نحوه قانون

 زیان و سخت شاغلین و عادی معلولین و تحمیلی جنگ

 قانون و( اسالمی شورای مجلس 1/۹/۶۲ مصوب) آور

 .(۲1/۲/1۳8۳ مصوب) آن اصالحی

 کارمندان متبوع یهادستگاه فوق مراتب به عنایت با

 مربوط فرم تکمیل ضمن توانندمی ب و الف بندهای موضوع

 مستندات و مدارک ،(مورد بحس( ۴) و( ۳)های پیوست)

 قوانین رعایت با( مورد حسب( ۲) و( 1)های پیوست) را الزم

 استفاده با بازنشستگی پیشنهاد با همراه مربوط مقررات و

 دستگاه مقام باالترین یا وزیر امضای به که ارفاقی سنوات از

 اتخاذ و بررسی جهت رسدمی آنان طرف از مجاز مقام یا و

 .نمایند ارسال کشوری بازنشستگی قصندو به تصمیم

 111۹11/18۰۲ شماره بخشنامه جایگزین بخشنامه این

 .گرددمی ۲۶/11/1۳8۷ مورخ

شوراها دبیرخانه امور رییس -قدمیاری علیرضا
 



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۵۴۷

 

 مستخدمین وظیفه حقوق برقراری امر در تسریع و تسهیل با ارتباط در بخشنامه

 جمهور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 21/9/1391مورخ  37163/91/204)بخشنامه شماره 

 اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 حقوق برقراری امر در تسریع و تسهیل منظور به 1/۷/1۳۹1

 قانون 8۳ و 8۰ ،۷۹ مواد موضوع مستخدمین وظیفه

 11۶ ماده( ب) بند( ۶) جزء به ستنادا با کشوری استخدام

 افتادگی کار از خصوص در کشوری خدمات مدیریت قانون

 صندوق تابع که کارمندانی وظیفه انجام سبب به فوت و

 که نمود اتخاذ تصمیماتی باشند،می کشوری بازنشستگی

 این به و است رسیده نیز محترم جمهوررییس تأیید به

 اجرا برای زمینه این در اجرایی یهادستگاه تکالیف وسیله

 :گرددمی ابالغ

 بازنشستگی صندوق تابع کارمندان متوبع یهادستگاه

 وظیفه حقوق برقراری پیشنهاد است الزم کشوری

 کشوری استخدام قانون 8۰ و ۷۹ مواد موضوع مستخدمین

 وظیفه انجام سبب به متوفی کارمندان وراث وظیفه حقوق و

 تکمیل ضمن را کشوری استخدام قانون 8۳ هماد موضوع

 با( مورد حسب( ۵) و( ۳) شمارههای پیوست) مربوط فرم

( مورد حسب( ۴) و( ۲) ،(1)های پیوست) الزم مدارک کلیه

 از مجاز مقام یا و دستگاه مقام باالترین یا وزیر امضای با

 نمایند ارسال «کشوری بازنشستگی صندوق» به آنان طرف

 همین به کهای کمیته در الزم،های بررسی جامان از پس تا

 تصمیم، اتخاذ از پس و مطرح گرددمی تشکیل منظور

 .گردد ابالغ کارمندان متبوع گاهدستبه نتیجه

 متبوع یهادستگاه بخشنامه این ابالغ تاریخ از است، بدیهی

 از است الزم کشوری بازنشستگی صندوق تابع کارمندان

 کارمندان وظیفه حقوق برقراری به ربوطم مدارک ارسال

 .نمایند خودداری «امور» این به الذکرفوق مواد مشمول

 1118۵۶/18۰۲ شماره بخشنامه جایگزین بخشنامه این

 .گرددمی ۲۶/11/1۳8۷ مورخ

شوراها دبیرخانه امور رییس -قدمیاری علیرضا
 

 قانون استخدام کشوری 102ی ماده ی و وظیفه در اجراحقوق بازنشستگ یبرقرار نحوه

 کشور( یو استخدام یامور ادار یشورا 26/2/1366)مصوب 

حقوق  یفات و برقراریب اجراء و تشریترت -فصل اول

 یبازنشستگ

مشمول قانون استخدام  ین رسمیمستخدم -1ماده 

که مشمول مقررات  ینیر مستخدمیو سا یکشور

که  ید در مواردباشنیفه قانون مزبور میو وظ یبازنشستگ

منوط به  یطبق مقررات قانون مربوط تحقق امر بازنشستگ

موظفند  یل به بازنشستگیتماآنان است در صورت یتقاضا

 یخ بازنشستگیک ماه قبل از تاریخود را حداقل  یتقاضا

 یا شهرداریو  یاشرکت دولتیا مؤسسه و یکتباً به وزارتخانه 

م یشود تسلیده میامنامه دستگاه ننیین آیمربوطه که در ا

 د.ینما

خود را  یبازنشستگ ین مأمور تقاضایمستخدم -1تبصره 

 د به دستگاه متبوع خود ارسال دارند.یبا

قانون  1۴۴موضوع ماده  ین رسمیمستخدم -۲تبصره 

خود را به  یبازنشستگ یست تقاضایبایم یاستخدام کشور

 ندیم نمایدستگاه محل خدمت تسل

ن یمکلف است در مورد مستخدمدستگاه مربوط  -2ماده 

 یافت تقاضاینامه بعد از درنیین آیا 1موضوع ماده 



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۵۴8

 یکه بازنشستگ ینین در مورد مستخدمیمستخدم و همچن

به  یدگیباشد بعد از رسیمستخدم نم یآنان منوط به تقاضا

که مستخدم را واجد  یدر صورت یسوابق و مدارک استخدام

 ید حکم بازنشستگص دهنیتشخ یبازنشستگ یط قانونیشرا

ا مقام یو  ین مقام مؤسسه دولتیاباالتریر یرا به امضاء وز

حکم به  یخ اجرایمجاز از طرف آنان صادر و قبل از تار

 د.یمستخدم ابالغ نما

دستگاه مربوط همزمان با صدور حکم  ینیکارگز -3ماده 

مستخدم را با  یحقوق بازنشستگ یحکم برقرار یبازنشستگ

بر اساس مقررات فصل هشتم ( ۵۴ـ ۳)۴۴ -استفاده از فرم ع

ر مقررات مربوط که در آن یو سا یقانون استخدام کشور

 یاو به صندوق بازنشستگ یو بده یزان حقوق بازنشستگیم

د و رونوشت آن را ینماین شده است صادر مییتع یکشور

 دارد.یمربوطه ارسال م یبه واحدمال

خواست وجه را دستگاه مربوط در یواحد امور مال -4ماده 

نسخه صادر  ۵در  یحقوق بازنشستگ یبر اساس حکم برقرار

 دارد.یربط ارسال میدستگاه ذ ینیوبه کارگز

ه نسخ درخواست یدستگاه مربوط کل ینیکارگز -5ماده 

نسخه  یحقوق بازنشستگ یمه حکم برقراریوجه را به ضم

و اسناد و مدارک  ینیو نسخه کارگز یسازمان بازنشستگ

 ید حکم برقرارییجهت تا یراه با پرونده استخداممربوط هم

به  یل و حواله حقوق بازنشستگیو تسج یحقوق بازنشستگ

 -تبصره. دینمایارسال م یکشور یسازمان بازنشستگ

دستگاه مربوط به منظور رفاه حال بازنشستگان و از کار 

تواند تا یم ین متوفیافتادگان و وراث مستخدم

ماه حقوق  ۴حداکثر به مدت  یحقوق بازنشستگیبرقرار

فه را به یو شش ماه حقوق وظ یو از کار افتادگ یبازنشستگ

الحساب از محل تنخواه گردان بازنشستگان به یعلعنوان

در صورت . دیپرداخت نما یو یا ورثه قانونیمستخدم 

د سارمان ییالحساب با تایپرداخت علضرورت مدت

 د خواهد شد.یتمد یکشور یبازنشستگ

به  یحقوق بازنشستگ یمدارک الزم جهت برقرار -6ه ماد

 :ر استیشرح ز

 یکه تحقق بازنشستگ یدر موارد یبازنشستگ یتقاضا -الف

 مستخدم باشد. یمنوط به تقاضا

 یحکم بازنشستگ -ب

ن حکم یا اولیمرحله اول و  یخالصه اطالعات حکم اجرا -ج

 یب قانون استخدام کشوریپس از تصو یاستخدام رسم

 .۳1/۳/1۳۴۵ مصوب

 ینیق وضع و حکم انتقال در مورد مستخدمیحکم تطب -د

 یها و مؤسسات دولتر مشمول وزارتخانهیغ هادستگاهکه از 

 اند.دهیمنتقل گرد یمشمول قانون استخدام کشور

، ارتقاء گروه و تفاوت حقوق بیر ضریی، تغعیاحکام ترف -هـ

 ۳۶ماده  ۲از تنزل گروه مستخدم موضوع تبصره  یناش

 ین حقوق بازنشستگییکه در تع یاستخدام کشورقانون

 رد.یگیمالک عمل قرار م

 (.۵۳ -۷) ۳8 -برگ محاسبه مدت خدمت فرم ع -و

 ۷)۴۰ -فرم ع یکسور بازنشستگ یبرگ محاسبه بده -ز

 (.۵۳ـ

 ۳۹ -فه فرم عیا وظی یبرگ محاسبه حقوق بازنشستگ -ح

 (.۵۳ـ ۷)

مستخدم  یآدرس پست این محل سکونت یآخر ینشان -ط

 .بازنشسسته

قانون اصالح  ۲نفره مذکور در تبصره  ۳ یه شورایدییتا -ی

تبصره  ۳و الحاق  یقانون استخدام کشور ۷۴ماده  1تبصره 

 .یدر مورد دارندگان مشاغل تخصصبه آن

حکم  یپس از بررس یکشور یسازمان بازنشستگ -7ماده 

، حکم ت صحتفه در صوریو وظ یحقوق بازنشستگ یبرقرار

مه پرونده یک نسخه از آن رابه ضمید و ییمذکور را تا

دارد و در یمستخدم به دستگاه مربوط ارسال م یاستخدام
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رفع نقص به دستگاه  یصورت اسناد و مدارک را برانیر ایغ

 د.ینمایربط اعاده میذ

اعاده  یحقوق بازنشستگ ید حکم برقرارییپس از تا -تبصره

مستخدم منوط به  یخ بازنشستگیتارر ییا تغیبه خدمت 

 .است یمجوز قانون کسب

ل یکشور پس از تسج یسازمان بازنشستگ -8ماده 

 د.ینمایربط اعالم میذ یدرخواست وجه مراتب را به واحدها

م شهرستان یکه مستخدم بازنشسته مق یدر صورت -تبصره

ل شده به واحد یک نسخه از درخواست وجه تسجیباشد 

 یمًا به دارائیگر مستقیگاه مربوط و نسخه ددست یامورمال

 گردد.ینفع ارسال میمحل سکونت ذ

حقوق  یفات برقراریب اجراء و تشریترت -فصل دوم

 فهیوظ

 یشنهاد برقراریدستگاه مربوط مکلف است پ -9ماده 

قانون  8۰و  ۷۹ن موضوع مواد یفه مستخدمیحقوق وظ

ن یدممستخ یفه وراث قانونیو حقوق وظ یاستخدام کشور

( به مربوطه یقانون مذکور را )مطابق فرمها 8۳موضوع ماده 

ا مقام مجاز از طرف ین مقام دستگاه و یاباالتریر یامضاء وز

کشور  یو استخدام یامور ادار یه شورایدییآنان همراه با تأ

 د.یارسال نما یکشور یبازنشستگبه سازمان

بر  فه وراث عالوهیحقوق وظ یدر مورد برقرار -10ماده 

 یبه استثنا) ۶مندرج در ماده  یهافیمدارک مذکور در رد

 یر حسب مورد ضروری( ارسال مدارک زالف و ب یبندها

 :باشدیم

 (۵۴ -۳)۴۵ -فه وراث فرم عیحقوق وظ یحکم برقرار -الف

 .یرونوشت برگ خالصه مرگ متوف -ب

 (.۵۳ـ ۷) ۴1فه فرم ع ـیحقوق وظ یاعالم نامه برقرار -ج

 .مصدق آن یا فتوکپی یشناسنامه وراث قانون رونوشت -د

ا یحصر وراثت  یا گواهیمصدق عقدنامه همسر  یفتوکپ -هـ

 یت دائم که به گواهیمدارک مثبته دال بر وجود علقه زوج

 ده باشد.یرس یقانونمراجع

ر یدا یرسم یا مؤسسات آموزش عالی هادستگاهاز  یگواه -و

 .یوادگان مستخدم متوفل فرزندان و نیبر اشتغال به تحص

ن یر بر ایمحل سکونت دا یا ژاندارمری یگزارش کالنتر -ز

 اند.تخت تکفل او بوده یکه پدر و مادر متوف

در  یر بر عدم اشتغال همسر متوفیدا یاستشهاد محل -ح

 یاصالح 88موضوع ماده  یردولتیو مؤسسات غ هادستگاه

ده یصالح رسید مراجع ذییکه به تأ یقانون استخدام کشور

 باشد.

 یقانون یا پزشکیمربوط و  یون پزشکیسیکم یگواه -ط

ا یا ناقص العضو بودن فرزندان یل بودن ید علییر بر تأیدا

 بر حسب مورد. ینوادگان وشوهر مستخدم متوف

وراث  یبر عدم اشتغال و تمکن مال یمبن یتعهدنامه کتب -ی

رداخت ماده واحده اجازه پ ۲موضوع قانون اصالح تبصره 

 ۲/1۰/۶۳مصوب . ..یو مستمرفهیوظ

ا ین بازنشسته و یجهت پرداخت حقوق مستخدم -11ماده 

 یحه قانونیر به عائله تحت تکفل آنان موضوع الیفه بگیوظ

مستمر کارکنان  العادهفوقبه اجازه پرداخت حقوق و راجع

ا در مناطق یم مزدور عراق درآمده و یدولت که به اسارت رژ

اند به عائله تحت تکفل آنان مانده یباق یگوجن یاشغال

عالوه بر مدارک  یاسالم یمجلس شورا ۳/8/1۳۶۰مصوب 

نامه ارسال گزارش سپاه پاسداران نیین آیا 1۰موضوع ماده 

بر  یا هالل احمر مبنیو  یا جهاد سازندگی یانقالب اسالم

 .است یا مفقوداالثرشدن مستخدم بازنشسته الزامیاسارت 

فه از یحقوق وظ ین قانون برقراریمورد مشمول در -تبصره

فه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء یو وظ یکار افتادگ

ک نسخه یربط مکلف است یذ ینیران کارگزیا یاسالمانقالب

ارسال  ید انقالب اسالمیاد شهید شده را به بنییاز حکم تا

 د.ینما



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۵۵۰

به  ش آنیو افزا یک از وراث قانونیقطع سهم هر  -12ماده 

 توسط یکشور ید سازمان بازنشستگییه وراث با تأیسهام بق

 شود.یدستگاه مربوط انجام م

ت یک بار وضعیمکلفند حداقل هر سال  هادستگاه -تبصره

ر را از لحاظ استحقاق یفه بگیوراث منحصر به فرد وظ

قرار داده و نسبت به  یفه مورد بررسیافت حقوق وظیدر

ده یر حق پرداخت گردیکه من غ یافهیاسترداد حقوق وظ

 معمول دارند. یمقتضاست اقدامات

ب احتساب مدت خدمت و استرداد یترت -فصل سوم

 یو انتقال کسور بازنشستگ

ن جهت احتساب یمستخدم یدر صورت تقاضا -13ماده 

آنان جزو سابقه خدمت  یر رسمیسوابق خدمت غ

کسور  یهمکلفند همزمان با قبول تقاضا، بد هادستگاهیرسم

آنان را بر اساس تبصره  یر رسمیمدت خدمت غ یبازنشستگ

ل یمحاسبه و فرم تکم یقانون استخدام کشور 8۵ ماده ۲

مستخدم به انضمام  یرا همراه با تقاضا( ۶۳ـ ۶) ۷۰شده ع ـ

ط کسور به سازمان یجهت تقس یاستخدامپرونده

 ند.یارسال نما یکشور یبازنشستگ

مکلفند  هادستگاهنامه نیین آیا بیخ تصویاز تار -1تبصره 

نامه نیین آیب ایکه قبل از تصو ینیدر مورد مستخدم

ده است مراتب یآنان محاسبه گرد یر رسمیخدمت غسوابق

افت کسور به سازمان یط و دریو تقس ین بدهییرا جهت تع

 اعالم دارند. یکشوریبازنشستگ

 یپس از بررس یکشور یسازمان بازنشستگ -۲تبصره 

ف یدارک مربوط مکلف است در صورت کامل بودن آن ردم

ن صورت یر اید و در غید نماییل و تایمذکور را تکمفرم 1۵

ل به یح موارد نقص اسناد و مدارک را جهت تکمیبا تصر

 مربوط اعاده کند. دستگاه ینیکارگز

 یدستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرا -۳تبصره 

 ۲۷/۳/۶۵مصوب  یا بازنشستگیمه یقانون نقل و انتقال حق ب

نامه آن اقدامات الزم جهت نییو آ یاسالم یمجلس شورا

مه مربوط به عمل آورد و یا حق بی یانتقال کسور بازنشستگ

 یمستخدم مکلف به همکار یمحل خدمت قبل یهادستگاه

 باشند.ینه مین زمیدر ا

به منظور انعکاس سوابق پرداخت کسور  -14ماده 

ن یمکلفند به هنگام انتقال ا هادستگاهستخدم م یبازنشستگ

ا و کسورات ین صورت حقوق و مزایگونه مستخدم

ه و پس یته( ۶۶ـ ۳) -8۲آنان را مطابق فرم ع  یبازنشستگ

فاقد  یهادستگاه)در  یر امور مالیامدی حسابذید ییاز تا

مربوط به دستگاه  ی( به همراه پرونده پرسنلحسابذی

 ند.ینمامت آنان ارسالد محل خدیجد

موظفند در مورد  یانقالب اسالم یو نهادها هادستگاهضمناً 

هابه تینامه مأمورنییآ ۲که بر طبق ماده  ینیمستخدم

الذکر عمل نموده اند به نحو فوقدهیمأمور گرد هادستگاهآن

ت به دستگاه یان مأموریرا پس از پا یمیو فهرست تنظ

 دارند.مستخدم ارسال یاصل

 یقانون یکه بر اساس مبان ینیدر مورد مستخدم -15ماده 

 یا انتقال کسور بازنشستگیبر استرداد  یمبن یکتب یتقاضا

 ۶)۶۹نددستگاه متبوع مستخدم مکلف است فرم ع ـینمایم

متضمن درخواست  یل و همراه پرونده پرسنلیرا تکم( ۶۳ـ

 یو اقدام الزم به سازمان بازنشستگ یدگیرسجهت یو

 د.یارسال نما یکشور

مختلف  یهادستگاهکه در  ینیدر مورد مستخدم -تبصره

ل یز موظف به تکمین هادستگاهل ین قبیاند اخدمت نموده

فوقالذکر و ارسال آن به دستگاه متبوع مستخدم خواهند  فرم

 بود.

پس از وصول پرونده  یکشور یسازمان بازنشستگ -16ماده 

( ۶۳ـ ۶)۶۹ل شده فرم ع ـیتکممستخدم و نسخ  یپرسنل

 یبه درخواست مزبور اقدام و پس از گواه یدگیدر موردرس

به حساب صندوق  یپرداخت یز مبالغ کسور بازنشستگیوار

 ینسخه مربوط به سازمان بازنشستگ یکشوریبازنشستگ

را ضبط و پس از ارسال نسخه مربوط به مرجع  یکشور
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را به همراه پرونده  ر نسخ فرم مذکوری،ساپرداخت کننده وجه

 د.ینمایربط مستخدم اعاده میبه دستگاه ذ یپرسنل

 هاحساب یب نگهداریترت -فصل چهارم

مرجع پرداخت کننده وجه )در حال حاضر خزانه  -17ماده 

افت نسخه مربوط نسبت ی( مکلف است و پس از درکل یدار

ربط اقدام ید شده در فرم به دستگاه ذییحواله مبلغ تأبه

 د.ینما

 یمکلفند کسور بازنشستگ هادستگاهه یکل -18ماده 

خود را  یکشور ین مشترک صندوق بازنشستگیمستخدم

 1۰۰، ۷۳، ۷۲، ۷1موضوع مواد یکارفرمائ به همراه سهم

مربوط حسب مورد و  یهاو تبصره یقانون استخدام کشور

ن یا 1۳)موضوع ماده  یررسمیخدمات غ ن کسوریهمچن

صندوق  یهاحسابان ماه بعد به یر تا پا( حداکثنامهنییآ

ر مشمول یند در صورت تاخینما زیوار یکشور یبازنشستگ

 یکشور یاساسنامه سازمان بازنشستگ 11حکم ماده 

 خواهند شد.

ر یصندوق مزبور در حال حاضر به شرح ز یهاحساب

 :باشدیم

 یجمهور یخزانه نزد بانک مرکز ۲حساب شماره  -الف

ن مشمول قانون استخدام یوط به مستخدمران مربیا یاسالم

قانون مزبور و  1۴۴ن موضوع ماده یو مستخدمیکشور

 .و قضات یأت علمیه یاعضا

 یجمهور یخزانه نزد بانک مرکز ۲۲حساب شماره  -ب

 ۳۳ن موضوع ماده یران مربوط به مستخدمیا یاسالم

حه ین الیو مشمول یدولت یهاشرکت یمقررات استخدام

فه قانون یو وظ یه شمول مقررات بازنشستگراجع ب یقانون

مشمول  یدولت یهاشرکتن یمستخدمبه یاستخدام کشور

انقالب  یشورا 1۰/۹/۵8مصوب  ین اجتماعیقانون تأم

 .رانیا یاسالم

 یجمهور یخزانه نزد بانک مرکز ۴1حساب شماره  -ج

ها به جز ین شهرداریران مربوط به مستخدمیا یاسالم

 .تهرانیشهردار

سازمان  یفوقالذکر با اعالم کتب یهاحسابر ییتغ -1صره تب

 خواهد بود. یکشور یبازنشستگ

 یکه طبق ضوابط قانون یر موسساتینهادها و سا -۲تبصره 

 یکشور ین صندوق بازنشستگیاز خدمات مشترک یبه نحو

ند، ینمایا استفاده میعنوان مأمور با پرداخت حقوق و مزابه

 یمقرر درقانون استخدام کشورضوابط  یمکلفند بر مبنا

سهم مستخدم را کسرنموده و بعالوه سهم  یکسور بازنشستگ

ده است به ین ماده مقرر گردیکه در ا یبیبه ترت ییکارفرما

 ند.یز نمایوار یکشور یبازنشستگ یهاصندوق یهاحساب

مکلفند وجوه مربوط به حقوق  هادستگاه -19ماده 

اردارند و طبق یرا که دراختران یفه بگیبازنشستگان و وظ

باشد در اسرع وقت ینفع نمیپرداخت به ذضوابط مقرر قابل

حسب  18موضوع ماده  یهاحسابمربوطه  یهاحساببه 

مورد برگشت داده و باارسال مدارک مربوطه سازمان 

 ند.یرا مطلع نما یکشور یبازنشستگ

نفع و عدم وجود ین ذیدر صورت مراجعه مستخدم -تبصره

مکلف است  یا واحد امور مالیو  یحسابذی یقانون موانع

اقدامات الزم را جهت صدور درخواست وجه عمل آورده و 

ل به سازمان یتسج یدرخواست مزبور را برا

 د.یارسال نما یکشوریبازنشستگ

ه مواد و یاشاره شده در کل یمنظور از فرمها -20ماده 

 یور ادارسازمان ام مصوب یهانامه فرمنیین آیا یتبصرها

ن فرمها یدر ا یرات بعدییباشد و تغیکشور م یو استخدام

 د سازمان مذکور برسد.ییست به تایبایم

تبصره در جلسه  1۴ماده و  ۲۰فصل و  ۵نامه در نیین آیا

کشور به  یو استخدام یامور ادار یشورا ۲۶/۲/۶۶مورخ 

ه مقررات و یب کلیخ تصوید و از تاریرسبیتصو

است یر با آن ملغیمغا یهادستورالعمل



 

 (105مقررات ماده )

به عنوان سابقه  یدولت یهادستگاهطرف قرارداد با  یمانکاریپ یهاشرکتسوابق خدمت در 

 خدمت دولتی

 (یوان عدالت ادارید یئت عمومیه 18/9/1399مورخ  1084)دادنامه شماره 

 مشاهده متن کامل دادنامه 

 .تعارض در آراء محرز است -الف

مصوب سال  یقانون استخدام کشور 1۵1در ماده  :اول -ب

ها زارتخانهخدمت تمام وقت در و» :مقرر شده است 1۳۴۵

ها یو شهردار یدولت یهاشرکتو مؤسسات و  هاسازمانو 

ه و ین پایین قانون از لحاظ تعیمقررات ا یدر اجرا

محسوب و منظور  یفه جزو خدمت دولتیو وظ یبازنشستگ

قانون استخدام  1ف ماده یو مستفاد از تعار« .خواهد شد

 مستلزم صدور یدولتی هادستگاهدر « خدمت» یکشور

جه یاست، در نت ییدار در دستگاه اجراتیدستور مقام صالح

است  یقانون مذکور مشمول افراد 1۵1حکم مقرر در ماده 

به  ییت دار دستگاه اجرایاز طرف مقام صالح یکه به نحو

وابسته بـه  یروهایکه ن یافته است، در حالیکار اشتغال 

 ییاجرا یهادستگاهکه در  یمانکاران بخش خصوصیپ

محسوب  یکنند مستخدم بخش خصوصیت میعالف

 .خارج هستند یشوند و از شمول خدمت دولتیم

ر سوابق خدمت یبه موجب ماده واحده قانون نحوه تأث :دوم

فه و یو وظ یدر احتساب حقوق بازنشستگ یردولتیغ

 1و تبصره  1۳۷۲کارکنان دولت مصوب سال  یمستمر

خدمت » :شده استآن مقرر  ییاجرا نامهآیینماده واحده و 

 یانقالب اسالم یو نهادهاها ین دولت، شهرداریمستخدم

مه یکه بابت آن حق ب یر دولتیو مؤسسات غ هاشرکتدر 

ربط پرداخت یذ یبه صندوق بازنشستگ یکسور بازنشستگای

 … یا کسور بازنشستگیمه یده است، با انتقال حق بیگرد

 فهیوظو  یبازنشستگ یا مستمرین حقوق تعیی در صرفاً

ن قانون ای موضوع خدمت سنوات و …باشد یقابل احتساب م

، اعطاء یبازنشستگ یدر محاسبه سنوات خدمت الزم برا

ن حکم یبنابرا« .دیگردر آن منظور نخواهدیا نظایه، درجه یپا

قابل محاسبه به عنوان  یشرکت یروهایسنوات خدمت ن

 یمه پردازیست بلکه در صورت بین یسنوات خدمت دولت

 .قابل احتساب است یبازنشستگ یمستمر یبرقرار یبرا

ح کرده یتصر یت خدمات کشوریریقانون مد 18ماده  :سوم

که بر اساس احکام  یردولتیغ یکارمندان بخشها» :است

ف و یاز وظا یا قسمتین قانون، تمام و یشده در ا بینیپیش

که حسب  یر امور قابل واگذاریو سا یامور دولت یتصد

 دارن خواهد شد را عهدهیقررات مربوط معن و میقوان

 یتلق یردولتیغ یباشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمامی

ا یچ گونه تعهد و یه ییاجرا یهادستگاه. گردندمی

ن برابر همچنی «…ن کارمندان ندارندیدر قبال ا یتیمسئول

 یقانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برا 1۰۵ماده 

باشد می ز سوابق خدمت کارمندانآن مدت ا» یبازنشستگ

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

قانون  ۷ ماده برابر و «…د ینمامی ایمربوط را پرداخت نموده 

است که براساس  یفرد :ییکارمند دستگاه اجرا»مذکور 

ا قرارداد مقام یضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و 

رفته یبه خدمت پذ ییدستگاه اجرا کیت دار در یصالح

ن یاز شمول ا یشرکت یروهایکه ن یدر حال« .شودیم

 .ف خارج هستندیتعر

https://shenasname.ir/retrait/7803-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c
https://shenasname.ir/retrait/7803-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c
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 -۲۰ه شـماره یوحدت رو یبه موجب رأ :چهارم

احتساب » یوان عدالت ادارید یأت عمومیه 1۳۶۳؍۳؍۲8

 یجزء مدت خدمت رسم یسابقه خدمت در بخش خصوص

در هر مورد  یوردر مؤسسات مشمول قانون استخدام کش

ه یوحدت رو یو برابر رأ« .دارد یخاصـ یاز به مجوز قانونین

وان ید یأت عمومیه 1۳8۹؍11؍18-۵1۲و  ۵11شماره 

، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یعدالت ادار

افت یصالح و در یور مقام ذدستبه یدولت یاز واحدها یکی

له، هرچند به ف محویا دستمزد در قبال انجام وظایحقوق 

، به عنوان سابقه خدمت یروزمزد و قرارداد یرویصورت ن

فه یو حقوق وظ یه و بازنشستگین پاییاز لحاظ تع یدولت

 .قابل احتساب خواهد بود

جه حاصل ین نتیاد شده این از مجموع مقررات یبنابرا

شود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور یم

با  یا استخدامی یاردادو وجود رابطه قر یبازنشستگ

احتساب سابقه  یرا از شروط الزم برا یدولت یهادستگاه

موارد استثناء قانون  یدانسته است و برا یخدمت دولت

شماره  یخاص وضع کرده است و رأ

 ۲۳شعبه  1۳۹8؍۵؍۶- ۹8۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳8

شماره  یکه رأ یوان عدالت اداریدنظر دیتجد

 یبدو ۴۳شعبه  1۳۹۷؍۷؍۲۳- ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷1۰۰۶۴۴

ت یرا نقض کرده است و به رد شکا یوان عدالت ادارید

به استناد  ین رأیا. ح و موافق مقررات استیصادر شده صح

 ین دادرسییالت و آیقانون تشک 8۹و ماده  1۲ماده  ۲بند 

وان یشعب د یبرا 1۳۹۲مصوب سال  یوان عدالت ادارید

رد مشابه مربوط در موا یر مراجع اداریو سا یعدالت ادار

 .الزم االتباع است

یمحمدکاظم بهرام
 

باشد مالک  یردولتیو غ یاز سوابق خدمت دولت یقیکه تلف یپردازمهیسال سابقه ب یس

 ستین یبازنشستگ

 (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1400/8/25مورخ  2394دادنامه شماره )

 مشاهده متن کامل دادنامه 

 ین اجتماعیقانون تأم ۷۶ماده  1براساس تبصره  :اوالً

سال  ۳۰که  یکسان» :(1۳۷1/1۲/1۶مصوب  ی)اصالح

مه مدت مزبور را به یتمام کار کرده و در هر مورد حق ب

سال  ۵۰که سن مردان  یسازمان پرداخته باشند، در صورت

 یمستمر یتوانند تقاضایسال تمام باشد م ۴۵و سن زنان 

 ین ماده )الحاقیهم ۳و مطابق تبصره « ندینما یبازنشستگ

سال  ۳۵ یکه دارا یشدگانمه یب» :(1۳۷1/1۲/1۶مصوب 

توانند بدون در یمه باشند، میتمام سابقه پرداخت حق ب

 یبازنشستگ یمقرر در قانون تقاضا ینظر گرفتن شرط سن

 «.ندینما

توسعه  یهابرنامه یقانون احکام دائم 1به موجب ماده  :اًیثان

ها، مراکز و مؤسسات دانشگاه» :1۳۹۵کشور مصوب سال 

علم و  یها و پارکهارهنگستانو ف یو پژوهش یآموزش عال

 یگسترش آموزش عال یمجوز از شورا یکه دارا یفناور

و بهداشت، درمان  یقات و فناوریعلوم، تحق یهاوزارتخانه

باشند، یربط میذ یر مراجع قانونیو سا یو آموزش پزشک

 یهادستگاهحاکم بر  ین و مقررات عمومیت قوانیبدون رعا

کشور، قانون  یاسبات عمومژه قانون محیوبه  یدولت

مناقصات و  ی، قانون برگزاریت خدمات کشوریریمد

آنها و فقط در چهارچوب  یاصالحات و الحاقات بعد

 ی، استخدامی، اداری، معامالتیمال یهانامهنییمصوبات و آ

د ییأت امنا که حسب مورد به تأیمصوب ه یالتیو تشک

درمان و و بهداشت،  یقات و فناوریران علوم، تحقیوز

د ییها به تأو در مورد فرهنگستان یآموزش پزشک

https://shenasname.ir/retrait/26695-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://shenasname.ir/retrait/26695-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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و  یها و مراکز آموزش عالجمهور و در مورد دانشگاهسیرئ

س ستاد ید رئییمسلّح به تأ یروهایوابسته به ن یقاتیتحق

و براساس بند « کنندیرسد، عمل میمسلّح م یروهایکل ن

 یتالیو تشک ی، استخدامینامه ادارنییآ ۹۷ماده « الف»

و  یعلوم پزشک یهادانشگاه یأت علمیرهیکارمندان غ

مؤسسه مکلّف است » :کشور یدرمان یخدمات بهداشت

سال سابقه خدمت دارند،  یکارمندان خود را که س

 «.دیبازنشسته نما

 ۴ماده  1نامه مذکور و تبصره نییآ ۵ثالثًا مستفاد از ماده 

العاده ن حق شغل، حق شاغل، فوقییدستورالعمل نحوه تع

العاده ، فوقیثارگریالعاده ا، فوقیت و سرپرستیریمد

آب و هوا و  یالعاده بدافته، فوقیمناطق کمترتوسعه

ن است که منظور از یأت امناء ایالعاده جذب مصوب هفوق

سال سابقه  ی، سیبازنشستگ یسال سابقه خدمت برا یس

سال سابقه خدمت تمام وقت  یست، بلکه سین یمه پردازیب

ا سوابق یو  یدولت یهاشرکتها، مؤسسات و وزارتخانه در

به  ین خاص، خدمت دولتیاست که به موجب قوان یخدمت

نکه براساس یت به ایبنا به مراتب فوق و با عنا. رودیشمار م

 یأت علمیرهیغ یاالشاره، اعضافوق ین حقوقیمواز

تابع مقررات  یاز نظر بازنشستگ یعلوم پزشک یهادانشگاه

آنها  یخاص خود هستند و در مقررات استخدام یاماستخد

آنچه مؤسسه مکلّف به انجام آن شده بازنشسته کردن 

سال  یو نه س یسال سابقه خدمت دولت یکارکنان با س

 است، یپردازمهیسابقه ب

 18د/پ//۹۹/۲۶۵۶8۷ن اطالق بخشنامه شماره یبنابرا

ت و منابع یریمعاونت توسعه مد 1۳۹۹/11/1۹مورخ 

استان  یو درمان یو خدمات بهداشت یاه علوم پزشکدانشگ

 یس یکه کارمند دارا یدر موارد یاریچهارمحال و بخت

تمامًا  یسوابق خدمت و یاست، ول یپردازمهیسال سابقه ب

است،  یردولتیو غ یاز سوابق دولت یقینبوده و تلف یدولت

 1ار است و مستند به بندیخالف قانون و خارج از حدود اخت

وان ید ین دادرسییالت و آیقانون تشک 88و ماده  1۲ماده

 .شودیابطال م 1۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار

یمظفر یحکمتعل  

 

 (106مقررات ماده )

 پرداخت نحوه و کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول کارمندان کاراضافه از بیمه حق کسر

 ثابت و رسمی کارکنان بیماری و بارداری ایام دستمزد غرامت

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 17/4/1393 مورخ 5271/93/200 شماره شنامهبخ)

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 هماد «ب» ردیف ۵ و ۴ بندهای به استناد با ۲۵/1/1۳۹۳

 موارد خصوص در کشوری خدمات مدیریت قانون« 11۶»

 :نمود تصمیم اتخاذ زیر

 امکان به راجع اجرایی یهادستگاه استعالم با ارتباط در -1

 مدیریت قانون مشمول کارمندان کاراضافه از بیمه حق کسر

 توجه با که اجرایی یهادستگاه در شاغل کشوری خدمات

 تامین مزایای از برخورداری لحاظ از قانون این 1۰1 ماده به

 و بیکاری فوت، افتادگی، کار از بازنشستگی، نظیر اجتماعی

 اجتماعی تامین قانون مشمول قانون این رعایت با درمان

 پنجم برنامه قانون ۵۹ ماده در مقرر حکم تاثیر و باشند،می

 :ذیل دالیل به بنا که شد حاصل نتیجه این موضوع، این بر

 قانون 1۰۶ ماده) باره این در قانونگذاری قبلی سوابق -

 مبتنی که آن به الحاقی تبصره و کشوری خدمات مدیریت
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 این مشمول کارمندان کاراضافه از بیمه حق کسر عدم بر

 .(اندشده وضع قانون

 حق کسر مورد در توسعه پنجم برنامه قانون ۵۹ ماده در -

 وجود صریحی حکم ظرن مورد کارمندان کاراضافه از بیمه

 دوم قسمت در مقرر حکم مخالف مفهوم بالعکس و ندارد

 حکم اطالق از موضوع این استثناء از حکایت ماده، این

 .دارد ماده صدر در مذکور

 مورخ ۴۶۳11م/111۳۰/۹1 شماره نامه مفاد مالحظه -

 معاونت این به خطاب دولت هیات( وقت) دبیر 1۴/۴/1۳۹1

 برنامه قانون( ۵۹) ماده اجرای در اونتمع این اینکه بر مبنی

 یهادستگاه کلیه به ایبخشنامه طی توسعه پنجم سالهپنج

 کاراضافه از بازنشستگی کسور کسر نماید اعالم اجرایی

 .باشدمین مجاز اجتماعی تامین صندوق مشمول کارکنان

 کشوری خدمات مدیریت قانون 1۰۶ ماده حکم اطالق لذا

 مشمول کارمندان از بازنشستگی کسور کسر ایمبن لحاظ از

 حق کسر نتیجه در و است باقی خود قوت به قانون این

 صندوق مشترک کارمندان کاراضافه العادهفوق از بیمه

 قانون مشمول یهادستگاه در شاغل اجتماعی تامین

 .باشدمین مجاز کشوری خدمات مدیریت

 و بارداری یاما دستمزد غرامت پرداخت خصوص در -۲

 که اجرایی یهادستگاه ثابت و رسمی کارکنان بیماری

 به توجه با باشندمی اجتماعی تامین صندوق مشترک

 نامه مفاد مالحظه با و مذکور قانون 8۴ ماده ۳ تبصره

 و فنی معاونت ۳/۴/1۳۹1 مورخ 11۲۰/۹1/۵۰۰۰ شماره

 و حقوق پرداخت اجتماعی، تامین صندوق درآمد

 با مذکور کارکنان بیماری و بارداری ایام هایهالعادفوق

 ذیربط اجرایی دستگاه عهده بر مربوط مقررات رعایت

 .باشدمی

آزادعسکری محمود

 

در خصوص مشمولین تابع  یخدمات کشور یریت( قانون مد106تبصره ماده ) ییدستورالعمل اجرا

 ور بازنشستگی کسر شده استمقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کس

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 7/3/1397مورخ  107143 شماره بخشنامه)

مشمول قانون  ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

( 1۰۶تبصره به ماده ) یکقانون الحاق  یفتکل یاجرا در

مجلس  ۶/۷/1۳8۹مصوب  یخدمات کشور یریتقانون مد

به مصوبه جلسه مورخ  یتو با عنا یاسالم یراشو

 ی،انسان یهو سرما یریتتوسعه مد یشورا 1۴/1۲/1۳۹۶

هـ ۵11۲8ت/1۲۲۲۹۰شماره  نامهتصویب( 1مفاد ماده )

)موضوع  یرانوز ممحتر یئته ۰۵/1۰/1۳۹۵مورخ 

قانون برنامه  (۵۹قسمت دوم ماده ) ییاجرا نامهیینآ

در خصوص  یرانا یماسال یپنجم توسعه جمهور سالهپنج

آنان  کاراضافهکه از  یاجتماع ینتابع مقررات تأم ینمشمول

کسر شده است( به عنوان دستورالعمل  یکسور بازنشستگ

 یکشور ماتخد یریتقانون مد( 1۰۶تبصره ماده ) ییاجرا

 .گرددیاجرا ابالغ م یو برا یینتع

 یانصار جمشید
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 کاراضافهالعاده از فوق یسر شده کارکنان دولتک یمهنحوه محاسبه حق ب ییاجرا نامهآیین

 (یرانوز یأته 5/10/1395هـ مورخ 51128ت/122290شماره  نامهتصویب)

مشترک  یشنهادبه پ 1/1۰/1۳۹۵در جلسه  یرانوز هیئت

کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه  یو استخدام یسازمان ادار

 و هشتم قانون یو س یکصدو به استناد اصل  یاجتماع

قسمت  ییاجرا نامهآیین یران،ا یاسالم یجمهور یاساس

 یپنجم توسعه جمهور سالهپنجقانون برنامه ( ۵۹دوم ماده )

 :کرد یبتصو یررا به شرح ز یرانا یاسالم

 ییاجرای هادستگاهکارکنان  یحقوق بازنشستگ -1 ماده

از  1۷/۴/1۳۹۳که قبل از  یاجتماع ینمشمول قانون تأم

کسر و به حساب صندوق  ین کسور بازنشستگآنا کاراضافه

 یرشده است، به شرح و فرمول ز یزوار یاجتماع ینتأم

 :شودمی محاسبه و پرداخت

 یکموظف است در مورد هر  یاجتماع ینسازمان تأم -الف

 یربطذ ییاجرای هادستگاه یشده با همکار یاداز کارکنان 

 کاراضافهو با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع 

کسر شده است به  یمهکه از آن حق ب یماهانه پرداخت

در  یمهمشمول کسر حق ب یایمجموع اقالم حقوق و مزا

( کاراضافهآخر خدمت )بدون اختساب مبالغ  الطول دو س

 .یدرا محاسبه نما 1۷/۴/1۳۹۳به  یحداکثر منته

 یانگیننسبت )درصد( موضوع جزء )الف( در مبلغ م -ب

( 1۰موضوع بند ) یژهو العادهفوقمستمر و  ییاحقوق و مزا

مشمول کسر  یخدمات کشور یریتقانون مد( ۶8ماده )

( فرد ظرف دو سال آخر کاراضافه)بدون احتساب  یمهحق ب

 .شودمی ضرب یبه بازنشستگ یمنته

ام مجموع  یس یکمبلغ حاصل از اعمال جزء )ب( در  -پ

 یخبه تار یمنته کاراضافهاز  یمهسنوات پرداخت حق ب

 .شودمی ضرب 1۷/۴/1۳۹۳

 یآمده از اعمال جزء )پ( به مبلغ مستمر دستبهمبلغ  -ت

که در  یاجتماع ینقانون تأم( ۷۷موضوع ماده ) یبازنشستگ

 کاراضافهشده بدون لحاظ  یمهحقوق ب یاآن متوسط مزد 

 .شودمی محاسبه شده است، اضافه

 :یینها یمحاسبه مستمر فرمول

A:  کسر شده  یمهماهانه که از آن حق ب کارهاضافمجموع

 .1۷/۴/1۳۹۳به  یاست در طول دو سال خدمت منته

B: مستمر مشمول کسر حق  یایمجموع اقالم حقوق و مزا

 .1۷/۴/1۳۹۳به  یدر دو سال خدمت منته یمهب

C: یمهمستمر مشمول کسر حق ب یایمبلغ حقوق و مزا 

 .( در دو سال آخرکاراضافه)بدون احتساب 

N: کاراضافههمراه با  یمهمجموع سنوات پرداخت حق ب 

 .1۷/۴/1۳۹۳به  یمنته

Y:  نسبتA  بهB. 

به شرح  یزشده ن یادخدمت کارکنان  یانپاداش پا -2 ماده

 :شودمی محاسبه یرز

 نامهآیین ینا( 1محاسبه شده موضوع جزء )پ( ماده ) مبلغ

 یمهمشمول کسر حق ب یایحقوق و مزا ینبه مبلغ آخر

دو مبلغ  ین( اضافه شده و مجموع اکاراضافهون محاسبه )بد

 سال( ضرب ۳۰در سنوات خدمت کارمند )حداکثر 

 .شودمی

 جمهورییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق
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 صندوق تابع که کشوری خدمات قانون مشمول کارمندان از اول ماه مقرری کسر چگونگی

 باشندمی کشوری بازنشستگی

 جمهور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس 31/6/1390مورخ  15049/200)بخشنامه شماره 

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۷/۶/1۳۹۰

 ردیف( ۵) و( ۴) بندهای استناد به و جمهوررییس انسانی

 در کشوری خدمات مدیریت قانون( 11۶) ماده «ب»

 مشمول کارمندان از اول ماه مقرری کسر چگونگی خصوص

 کشوری بازنشستگی صندوق تابع که مذکور قانون

 :نمود تصویب باشند،می

 قانون 1۰۰ ماده موضوع) اول ماه مقرری کسر مبنای

 مدیریت قانون مشمول کارمندان( کشوری استخدام

 کشوری بازنشستگی صندوق تابع که کشوری خدمات

 ماده در مذکور هایالعادهفوق و ثابت حقوق باشند،می

 تاریخ از بخشنامه این. بود خواهد اخیرالذکر قانون( 1۰۶)

 .اجراست قابل ابالغ

 دهکردی فروزنده اهلل لطف

 

 سال خدمت 30ان مازاد بر ماه اول کارکن یعدم کسر مقرر

 (جمهوررییس یمعاونت حقوق 11/12/1399مورخ  145466/43119)نامه شماره 

بر  یردا ۳/۹/1۳۹۹مورخ  ۹۹۲۴۷/۴۳11۹نامه شماره  پیرو

 یاختالف راجع به مقرر» یجلسه به منظور بررس یبرگزار

، «سنوات خدمت سالیمازاد بر س یماه اول کارکنان دارا

به عمل آمده در  هاییمذاکرات و بررس با عطف توجه به

آن دستگاه،  یندگانبا حضور نما 1۹/۹/1۳۹۹جلسه مورخ 

 :شودیاعالم م یرن معاونت به شرح زینظر ا

قانون اصالح مقررات ( ۳ماده )( ۲توجه به تبصره ) با»

)مصوب  یقانون استخدام کشور یفهو وظ یبازنشستگ

موضوع  ینمستخدم»جمله که  ینمتضمن ا( 1۳/1۲/1۳۶8

 یمهحق ب یاو  یسال کسور بازنشستگ یماده که س ینا

معاف خواهند بود،  یپرداخته، از پرداخت کسور بازنشستگ

سنوات خدمت قابل  ییسهم کارفرما یلکن کسور بازنشستگ

آنان  یفهو ظ یحقوق بازنشستگ یینقبول مستخدم در تع

 یدستگاه متبوع مستخدم به صندوق بازنشستگ یلهوس

، «گرددمی یزدولت و رفاه بازنشستگان وار کارکنان

سال کسور  یکه س یرالذکرموضوع ماده اخ ینمستخدم

ف به پرداخت یاند، تکلپرداخته یبمهحق  یاو  یبازنشستگ

، (۵۷حسب مواد ) ین،افزون بر ا. ندارند یکسور بازنشستگ

ماه اول  یمقرر ی،قانون استخدام کشور( ۶۹و )( ۶۳)

 شودیدانسته م یورات بازنشستگکس یقکارکنان از مصاد

 ینا یرمغا یحکم یزن یخدمات کشور یریتکه در قانون مد

 ازماه اول  یمقرر ین،بنابرا. شودیمالحظه نم یجهنت

( ۲تبصره ) ینو مشمول یتلق یکسورات بازنشستگ یقمصاد

مبالغ به صندوق  ینبه پرداخت ا یماده مذکور تکلف

 «.ندارند یبازنشستگ

 جمهورت حقوقی رییسعاونم -یمحمد پژمان
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 (10/9/1362وقت بانوان )مصوب  یمهقانون راجع به خدمت ن

ها و مؤسسات مشمول قانون وزارتخانه -واحده ماده

که  یو موسسات یدولت یهاشرکتو  یاستخدام کشور

در  توانندی، مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

بت خود و موافقت و ثا یبانوان کارمند رسم یصورت تقاضا

 یینوقت تع یمهآنها را نمقام مسؤول خدمت  ینباالتر

 .یندنما

وقت و وضع پست  یمهانجام خدمت ن یبو نحوه و ترت مدت

و نحوه محاسبه سنوات  یاحقوق و مزا یزانو م یثابت سازمان

به  یو ارتقا گروه و مرخص یهو اعطا پا یخدمت و بازنشستگ

 یو استخدام ین امور ادارکه از طرف سازما یموجب قانون

خواهد  یاسالم یمجلس شورا یبشده و به تصو یهکشور ته

 .یدمشخص خواهد گرد رسید

 شودیقانون اجازه داده م ینموضوع ا یهادستگاهبه -تبصره

 و ثابت خود و یبانوان کارمند رسم یدر صورت تقاضا

 یبتوانند به جا ین، همچنمقام مسؤول ینموافقت باالتر

، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار وقت یمهن

 .دهند یلمقرر تقل

فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه  قانون

 یو شصت و دو مجلس شورا یصدو س یکهزاردهم آذر ماه 

 یشورا ییدبه تأ 1۷/۹/1۳۶۲ یخو در تار تصویب یاسالم

 .است یدهنگهبان رس
 

 (1364وقت بانوان )مصوب  یمهن مربوط به خدمت نقانو یقانون نحوه اجرا

 یقانون اساس ۲1از اصل  ۲و  1 یبندها یدر اجرا -1 ماده

ها و مؤسسات و و ثابت وزارتخانه یبانوان کارمند رسم

مسلح و  یروهاینو یهاو شهردار یدولت یهاشرکت

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  یمؤسسات

مقام مؤسسه  ینباالتر یا یررت موافقت وزدر صو توانندیم

)بعدا اصالح . یندوقت استفاده نما یمهخدمت ناز دمتبوع خو

 (.شده است

است که ساعات کار  یوقت خدمت یمهخدمت ن -2 ماده

 یقانون نصف ساعات کار مقرر هفتگ ینآن طبق مقررات ا

انجام  یبنحوه و ترت. وزارتخانه و مؤسسات مربوط باشد

وقت بر اساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه  هیمخدمت ن

 یینمقام مسئول دستگاه تع ینو طبق نظر باالتر یربطذ

مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر  یچدر ه و یدگردخواهد

 .وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود یهفتگ

وقت استفاده  یمهکه از خدمت ن یکارمندان -3 ماده

حقوق ثابت و  یاو  یهگروه و پا نصف حقوق کنندیم

و  یگرمشابه د عناوینیاشغل و  یایمزا یاالعاده شغل و فوق

 شودیکه به طور مستمر پرداخت م یاییها و مزاالعادهفوق

محل  یهاالعادهفوق یکنبه آنان تعلق خواهد گرفت و ل

از  یزندگ یالتاز تسه یتو هوا و محروم آبیبد ت،خدم

بوده و به طور کامل پرداخت  یثنمذکور مست یتمحدود

 .شودیم

 ینکه بر اساس مقررات ا یاییحقوق و مزا یزانم -4 ماده

وقت تعلق خواهد گرفت مشمول  یمهقانون به کارمندان ن

به کارکنان شاغل دولت  یمقررات مربوط به حداقل پرداخت

 .نخواهد بود

سال  یکوقت  یمهحداقل استفاده از خدمت ن -5 ماده

مشاغل معلمان  یطرح بند ینو در مورد مشمول باشدیم

مقارن با اتمام سال  انقضاء خدمت مزبور یخکشور تار

 .خواهد بود یتحصل

 ییاجرا یهادستگاهثابت  یرو غ یمانیکارمندان پ -6 ماده

 ینو استفاده مستخدم یستندقانون ن ینمشمول مقررات ا
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خدمت  تنیاف یانقانون موکول به پا ینو ثابت از ا یرسم

 .مشابه آن خواهد بود یا یشیآزما

وقت بانوان از لحاظ سابقه  یمهسنوات خدمت ن -7 ماده

 یا یفهو استفاده از حقوق وظ یبازنشستگ یخدمت الزم برا

در  یکنمحسوب خواهد شد ل به طور کامل ی،مستمر

 یزو ن یمستمر یا یفهو وظ یاحتساب حقوق بازنشستگ

عالوه بر مدت خدمت تمام دان )گونه کارمن ینا یهپا یافتدر

وقت منظور و محسوب  یمهخدمت ن مدتنصف  وقت(

مربوط به  یمهحق ب یا یکسور بازنشستگ. یدخواهد گرد

که بر اساس  یاییمزاسهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و

کسر و به صندوق مربوط  گیرد،یقانون به آنان تعلق م ینا

 (.است )بعدا اصالح شده. خواهد شد یزوار

وقت بانوان به شرط پرداخت  یمهسنوات خدمت ن -تبصره

به نسبت تمام حقوق گروه و  یمهو حق ب یکسور بازنشستگ

مشابه  ینعناو یاالعاده شغل و فوق حقوق ثابت و یا یهپا

در حکم خدمت تمام  یتاسه سال از لحاظ حقوق بازنشستگ

 .شودیوقت محسوب م

طبق  یاستحقاق یصدوران استفاده از مرخ -8 ماده

 یزانمقررات مربوط به کارمندان تمام وقت بوده و فقط م

گونه  ینمستمر ا مزایاییرسا یزالعاده شغل و نحقوق و فوق

نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت  ینمستخدم

 .خواهد بود

 یمانو زا یاستعالج یمدت استفاده از مرخص -9 ماده

قت مانند کارمندان تمام و یمهبانوان مشمول خدمت ن یبرا

تابع  یالحاظ حقوق و مزاوقت خواهد بود و در آن مدت از

 .وقت خواهند بود یمهمقررات مربوط به خدمت ن

وقت و ارتقاء گروه  یمهسنوات خدمت کارمندان ن -10 ماده

 یمقرر در طرح طبقه بند یبه نسبت نصف سوابق تجرب

 .یدمحاسبه خواهد گردمقررات مربوط یامشاغل و 

 یانوقت قبل از پا یمهکه کارمندان ن یدر صورت -11 ماده

وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت  یمهمدت خدمت ن

ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه در صورت یندرا بنما

 یلوقت آنان به خدمت تمام وقت تبد یمهمربوط خدمت ن

 یکاز وقت کمتر یمهو در هر حال خدمت ن یدخواهد گرد

 .نخواهد بود سال

وقت موکول به در  یمهاستفاده از خدمت ن -12 ماده

مورد  ینمستخدم و صدور حکم جداگانه در ا یخواست کتب

وقت و مدت  یمهخدمت ن یبترتنحوه و یداست و در حکم با

 .موارد مشخص گردد یروقت و سا یمهاستفاده از خدمت ن

 چیوجه و تحت ه یچقانون به ه ینا ینمشمول -13 ماده

 یهاشرکتها و مؤسسات و در وزارتخانه توانندیعنوان نم

اشتغال ورزند ودر صورت به کار یگرد یدولت یرغ یا یدولت

مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج  یاشتغال در واحدها

 .گرددیاشتغال قطع م یخآنان از تار یایشده و حقوق و مزا

 یمهند نکارم یبه هر شکل به جا یداستخدام جد -14ماده 

 .وقت ممنوع است

العاده و فوق یساعت کاراضافهالعاده پرداخت فوق -15 ماده

 .باشدیکارکنان ممنوع م یلقب ینروزانه به ا

قانون  ینکه در ا یموارد استخدام یرسا -16 ماده

نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد  بینییشپ

 .بود

با  یرمقررات مغا یهکل قانون ینا یبتصو یخاز تار -17 ماده

 .گرددیآن لغو م

تبصره در جلسه روز  یکفوق مشتمل بر هفده ماده و  قانون

و شصت  یصدهزار و س یکماده  ینهجدهم فرورد یکشنبه

 یخو در تار تصویبیاسالم یو چهار مجلس شورا

 .است یدهمحترم نگهبان رس یشورا ییدبه تأ 1۳۶۴.1.۲1

 یبر هاشماک -یاسالم یمجلس شورا رییس
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 (107مقررات ماده )

 «مستمر یایحقوق و مزا»رفع ابهام از عبارت 

 (جمهوررییس یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 8/10/1388مورخ  95314/200)بخشنامه 

 ییاجرا یهادستگاهه یبخشنامه به کل

در جلسه مورخ  یه انسانیت و سرمایریتوسعه مد یشورا

ه یت و سرمایریشنهاد معاونت توسعه مدیه پبنا ب ۹/۹/1۳88

ف ی( رد۵( و )۴) یجمهور و به استناد بندهاسییر یانسان

در رابطه  یت خدمات کشوریری( قانون مد11۶ماده )« ب»

مندرج « مستمر یایحقوق و مزا»با روشن نمودن عبارت 

ت یری( قانون مد1۲۲( ماده )1( و تبصره )1۰۷در ماده )

 :مودمقرر ن یخدمات کشور

مستمر در مواد فوق با توجه به  یایمنظور از حقوق و مزا»

( قانون 1۰۶( و ماده )۶8( ماده )1۰و بند ) (۷۶تبصره ماده )

عبارت است از حقوق ثابت و  یت خدمات کشوریریمد

کار و کار در  ی، سختیثارگریشغل، ا هایهالعادفوق

 «.ژهیرمتعارف و ویغ یهاطیمح

یه دهکردلطف اله فروزند

 

 العاده ویژه از پاداش پایان خدمت و بازخریدیحذف فوق

 (جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 13/03/1393مورخ  3269/93/200بخشنامه )

 اجرایی یهادستگاهبخشنامه به کلیه 

شورای توسعه مدیریت  ۹/۹/1۳88پیرو مصوبه جلسه مورخ 

راجع به روشن نمودن عبارت  جمهورسرییو سرمایه انسانی 

( و تبصره 1۰۷مندرج در ماده )« حقوق و مزایای مستمر»

( قانون مدیریت خدمات کشوری که طی 1۲۲( ماده )1)

 به 8/1۰/1۳88مورخ  ۹۵۳1۴/۲۰۰  بخشنامه شماره

ابالغ شده است و متعاقب مکاتباتی که سازمان  هادستگاه

با این  1۳۹۰و  1۳88ی هاسالبازرسی کل کشور در 

جمهور به عمل اورده و به معاونت و دفتر معاون اول رییس

دلیل عدم انطباق مصوبه مذکور با قانون، پیشنهاد بازنگری 

و اصالح آن را مطرح نموده، لذا در راستای اجرای ماده 

( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع 1۰)

توسعه مدیریت شورای  1۲/۳/1۳۹۳مجدداً در جلسه مورخ 

 :و سرمایه انسانی مطرح و با توجه به دالیل ذیل

( ۷۶مستمر در تبصره ذیل ماده ) هایهالعاداحصای فوق -1

 قانون مدیریت خدمات کشوری

( ماده 1۰العاده موضوع بند )عدم تصریح و ذکر فوق -۲

( قانون 1۰۷( قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده )۶8)

توانست در این ماده نیز ی که قانونگذار میمذکور، در حال

( اشاره 1۰العاده موضوع بند )( به فوق1۰۶همانند ماده )

 .نماید

( قانون ۶8( ماده )1۰العاده موضوع بند )تصریح به فوق -۳

( 1۰۶در ماده )« مستمر هایهالعادفوق»در کنار عبارت 

اده از نظر العقانون که حکایت از غیرمستمر بودن این فوق

 .قانونگذار دارد

« مزایای مستمر»عدم احصاء و وجود مصداق یا تعریف  -۴

 در قانون مدیریت خدمات کشوری
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مستمر در  هایهالعادغیرقابل محاسبه بودن فوق -۵

پرداخت پاداش پایان خدمت، چنانچه مزایای مستمر را 

 .تلقی نکنیم« مستمر هایهالعادفوق»مشتمل بر 

العاده موضوع فقدان اماره قانونی در تأیید محاسبه فوق -۶

 مستمر مزایای عنوان ( به۶8( ماده )1۰بند )

( ردیف )ب( ماده ۵و با استفاده از اختیار حاصل از بند )

 ( قانون11۶)

 :مقرر نمود مصوبه صدرالذکر به شرح زیر اصالح شود

ر در ماده مذکو« حقوق و مزایای مستمر»منظور از عبارت »

( قانون مدیریت خدمات 1۲۲( ماده )1( و تبصره )1۰۷)

مقرر در تبصره « مستمر هایهالعادفوق»کشوری، همان 

مذکور در  هایهالعاد( قانون مذکور است )فوق۷۶ماده )

 «.(۶۵ماده ) ۵و  ۳، ۲بندهای 

 ( نظیر سایر بندهای احصاء۶8( ماده )1۰العاده بند )لذا فوق

( مشمول محاسبه پاداش زمان ۷۶نشده در تبصره ماده )

( 1۲۲ماده  1( و بازخریدی )تبصره 1۰۷بازنشستگی )ماده 

 .باشندنمی

 محمود عسکری آزاد
 

 خدمت پایان پاداش از ویژه العادهفوق حذف به راجع توسعه شورای مصوبه اجرای توقف

 (جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه ونتمعا 24/03/1393 مورخ 3699/93/200 شماره بخشنامه)

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 کشوری خدمات مدیریت

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای ابهام رفع وجود با

 مورخ جلسات در که «مستمر مزایای و حقوق» عبارت از

 از همچنان است، گرفته صورت 1۲/۳/1۳۹۳ و ۹/۹/1۲88

 در کشوری، خدمات مدیریت قانون( 1۰۷) ماده مفاد

( ۶8) ماده( 1۰) بند العادهفوق محاسبه چگونگی خصوص

 ارائه متفاوتی تفاسیر بازنشستگی، پاداش در قانون این

 .شودمی

 قانون سوم و هفتاد اصل به مستند کهاین به عنایت با

 لسمج صالحیت در عادی قوانین تفسیر و شرح اساسی،

 شماره بخشنامه اجرای لذا است، اسالمی شورای

 تفسیر اخذ به موکول 1۳/۳/1۳۹۳ تاریخ ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰

 .بود خواهد اسالمی شورای مجلس از

 نوبخت محمدباقر

  انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای و اداری عالی شورای -چهاردهم فصل مقررات

 (115مقررات ماده )

 یادار یعال یراشو یداخل نامهآیین

 (یادار یعال یشورا 1379/07/30.ط مورخ 294/13)مصوبه شماره 

جلسه مورخ  یندر هشتادوهفتم یادار یعال شورای

 یزیرو برنامه یریتسازمان مد یشنهادبنا به پ ۲۶/۷/1۳۷۹

 یلرا بشرح ذ یادار یعال یشورا یداخل نامهآیینکشور، 

 :نمود یبتصو
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و در  جمهوررییسشورا به عهده  جلسات یاستر -1 ماده

است که توسط  جمهوررییسبه عهده معاون  یو یابغ

 .شودیم یینتع یشانا

جلسات شورا با شرکت حداقل دوسوم اعضاء  -2 ماده

نفر از عضاء  ۶حداقل  یآن با رأ یماتو تصم یابدیم یترسم

 .باشدیمعبتر م

نوان کشور به ع یتحول ادار یزیرستاد برنامه -3 ماده

 .نمایدیم یتفعال یادار یعال یشورا یتخصص یسیونکم

آن  یفستاد مذکور و حدود وظا یاعضا ییننحوه تع :تبصره

 یدق یادار یعال یخواهد بود که در مصوبه شورا یبیبه ترت

 است. یدهگرد

کشور که  ییو اجرا ینظام ادار یاصالح یطرحها -4 ماده

 یهادستگاهر، کشو یزیرو برنامه یریتتوسط سازمان مد

در قالب  گرددیارائه م یادار یعال یشورا یو اعضا ییاجرا

ابالغ خواهد  یادار یعال یشورا یرخانهکه توسط دب ییهافرم

 .شودیمطرح م یادار یعال یشد در شورا

خود،  یصبنا به تشخ تواندیشورا م یاستر :تبصره

 .یدبه شورا ارجاع نما یماًرا مستق یموضوعات

 یکدستور جلسات به همراه مستندات مربوط،  -5 ماده

 یرتوسط دب یادار یعال یجلسه شورا یلهفته قبل از تشک

 .یدشورا به اطالع اعضاء خواهد رس

 ییدپس از تا یادار یعال یمصوبات شورا -6 ماده

شورا جهت  یرو دب جمهوریسبا امضاء معاون رئ جمهوررییس

 .گرددیابالغ م یربطذ ییاجرا یهادستگاهاجرا به 

 یریتدر سازمان مد یادار یعال یشورا یرخانهدب -7 ماده

 یرسازمان، دب یسو رئ باشدیکشور مستقر م یزیرو برنامه

 شورا خواهد بود.

 :عبارتست از یادار یعال یشورا یرخانهدب یفوظا -8 ماده

 .شورا مذاکرات ضبط و ثبت –

در انطباق با  ییاجرا یهادستگاه یشنهادهایپ یبررس –

 یلشورا و درخواست تکم یرخانهدب یاز سو یابالغ یهافرم

 .هایرتو رفع مغا

 یعال یمصوبات شورا یو نظارت برحسن اجرا یگیریپ –

 .یادار

 ییروند اجرا ینهالزم در زم یهاگزارشو ارائه  یهته –

 یشنهادهایآنها و ارائه پ ییاجرا یامدهایپ یابیمصوبات و ارز

 یهادستگاه یبا همکار یادار یعال یورابه ش یاصالح

 .ییاجرا

دستور جلسات شورا و ارسال دعوت نامه  یمو تنظ یهته –

 .یادار یعال یشورا یاعضا یبرا

جهت ابالغ به  یادار یعال یمصوبات شورا یمتنظ –

 سوابق آنها. یوضبط و نگهدار ییاجرا یهادستگاه

و  یاصالح نظام ادارمربوط به  یهاها و برنامهاخذ طرح –

اقدامات و  یگیریو پ ییاجرا یهادستگاه یشنهاداتپ

به منظور طرح  یربطالزم در مراجع ذ یکارشناس هاییبررس

 .یادار یعال یدر شورا

 ینهکشور در زم یتحول ادار یزیربا ستاد برنامه یهمکار –

 .یمربوط به اصالح نظام ادار یهاها و برنامهطرح یمتنظ

 یتحول ادار یزیرمربوط به ستاد برنامه یهاگزارش یهته –

 یهابرنامه یو نظارت بر حسن اجرا یگیریپ ینهکشور در زم

 یادار یعال یکشور به منظور ارائه به شورا یتحول نظام ادار

 .یربطمراجع ذ یرو سا

 امور محوله. یرانجام سا –

مصوبه به عهده سازمان  ینا یاجرا یتمسئول -9 ماده

 یادار یعال یشورا یرخانهدب -کشور یزیرو برنامه تیریمد

 .باشدیم

 یعال یشورا یرو دب جمهوررییسمعاون  -عارف محمدرضا

 یادار
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 (116مقررات ماده )

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای اداره نحوه نامهآیین

 (وزیران هیأت 08/04/1389 مورخ 77678/44770 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو نوزیرا

 توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۲/۳/1۳8۹ مورخ جلسه در

 جزء استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

-کشوری خدمات مدیریت قانون( 11۶) ماده( ب) بند( 8)

 شماره نامهتصویب رعایت با و -1۳8۶ مصوب

 نحوه نامهآیین ،1۰/1۰/1۳8۶ مورخ هـ۳۷۳ت/1۶۴۰8۲

 زیر شرح به را انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای اداره

 :نمودند موافقت

 ماده در شده بینیپیش وظایف انجام منظور به -1 ماده

 توسعه شورای کشوری، خدمات مدیریت قانون( 11۶)

 اختصار به نامهآیین این در که انسانی سرمایه و مدیریت

 .گرددمی تشکیل شود،یم نامیده شورا

 سرمایه و مدیریت توسعه معاون با شورا ریاست -2 ماده

 دبیر عهده به ایشان غیاب در و جمهوررییس انسانی

 .شوراست

 اعضا سوم دو حداقل حضور با شورا جلسات -3 ماده

 اعضا اکثریت رأی با شورا تصمیمات و یابدمی رسمیت

 .است معتبر

 منظم فواصل در که شورا عادی جلسات بر عالوه -4 ماده

 دبیر درخواست با ضروری موارد در شود،می تشکیل زمانی

 .گرددمی تشکیل العادهفوق جلسه شورا رییس تأیید و شورا

 و مدیریت توسعه معاونت در شورا دبیرخانه -5 ماده

 انجام. شد خواهد تشکیل جمهوررییس انسانی سرمایه

 ارایه و پیشنهادی اتموضوع خصوص در الزمهای بررسی

 مستندات و اطالعات ارایه و آوری جمع و مشورتی نظرات

 تهیه جلسات، دستور تنظیم همچنین شورا، نیاز مورد

 دبیرخانه این عهده به شورا مصوبات ابالغ و صورتجلسات

 .بود خواهد

 خود، وظایف کارشناسی انجام برای تواندمی شورا -6 ماده

 ترکیب و وظایف شرح. دهد شکیلت تخصصی یهاگروهکار

 .رسدمی شورا تصویب بهها کارگروه این اعضای

 محترم مقام تأیید به ۲۵/۲/1۳8۹ تاریخ در نامه تصمیم این

 .است رسیده جمهوری ریاست

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا

 

 یو استان ییاجرا یهادستگاهت یریتوسعه مد یراهبر یل شورایتشک

 (یادار یعال یشورا 5/9/1393مورخ  11852/93/206ه شماره )مصوب

 یعموم یها، نهادهاها، مؤسسات، شرکتوزارتخانه یتمام

 هایو استاندار یردولتیغ

ن جلسه یکصد و شصت و پنجمیدر  یادار یعال یشورا

ت و یریشنهاد معاونت توسعه مدیبنا به پ ۳1/۴/1۳۹۳مورخ 

 یسازوکارها ینظور طراحجمهور، به مسییر یه انسانیسرما

 ینظام ادار یکل یهاسیاستنمودن ییاجرا یمناسب برا

، یو نقشه راه اصالح نظام ادار یمقام معظم رهبر یابالغ

 ۲۰/1/1۳۹۳مورخ  ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ه شماره یموضوع ابالغ

ف و یتکال ینمودن اجران فراهمیجمهور و همچنسییر

ز ین و یت خدمات کشوریریف مقرر در قانون مدیوظا
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و  یتیریل مدیمرتبط با مسا یتخصص یهاتهیکم یسامانده

 یهادستگاهت یریتوسعه مد یراهبر یشورا»ل ی، تشکیادار

وست یب نمود که به شرح سند پیرا تصو «یو استان ییاجرا

اجرا ابالغ  ی( برایادار یعال یرخانه شورای)ممهور به مهر دب

 گردد.یم

و  ییاجرا یهاتگاهدس یاست، وزراء و روسا یضرور

مصوبه اهتمام نموده و  یاستانداران محترم نسبت به اجرا

جمهور بر سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد

ن مصوبه نظارت الزم را معمول و گزارش عملکرد یا یاجرا

 د.یه نمایارا یادار یعال یآنرا به شورا

 یی، شورامستقل یهاسازمانها و در تمام وزارتخانه -1ماده 

ا یر یاست وزیت، به ریریتوسعه مد یراهبر یبه عنوان شورا

 :شودیل میر تشکیب زین مقام دستگاه، با ترکیباالتر

 سییر -یین مقام دستگاه اجرایا باالتریر یوز -

 ریدب -ن مشابهیا عناویت دستگاه یریمعاون توسعه مد -

 یه انسانیت و سرمایرینده معاونت توسعه مدینما -

 جمهور¬سییر

 س شورایینفر از معاونان دستگاه به انتخاب ر ۲حداقل  -

وابسته به انتخاب  یهادستگاه یاز رؤسا یکیحداقل  -

 س شوراییر

ن یا عناویدستگاه  یو تحول ادار یس مرکز نوسازییر -

 مشابه

س ییبه انتخاب ر یاستان یران کل واحدهایاز مد یکی -

 شورا

 ن مشابهیا عناویاه ت عملکرد دستگیریرکل مدیمد -

 اطالعات دستگاه یمسئول واحد فناور -

به انتخاب و حکم  یتیریل مدینظر در مسادو نفر صاحب-

 س شوراییر

 وابسته حسب مورد یهادستگاه ین و رؤسایر معاونیسا -

مورخ  11۲۶1۹8مصوبه شماره )الحاقی به موجب  1تبصره 

 یتخدامو اس یندگان سازمان ادارینما -(۲8/1۲/1۳۹۵

 یهاسازمانها و وزارتخانه یت در شوراهایعضو یکشور برا

جمهور که در رأس آن معاون سییمستقل وابسته به ر

 یراهبر یدر شورا. خواهند شد یجمهور است معرفسییر

، هادستگاهن یوابسته به ا یهاشرکت، مؤسسات و هاسازمان

شرکت  و یمذکور معرف یهاسازمانس ییا ریر ینده وزینما

 کنند.یم

موظفند، با توجه به  هاسازمان یوزرا و روسا -۲ تبصره

منظم  یو برگزار یزیرت موضوع نسبت به برنامهیاهم

رخانه شورا یند که دبیاتخاذ نما یبیجلسات اقدام نموده و ترت

ق شبکه دولت به معاونت یضمن ارسال صورتجلسات از طر

مات را ی، تصمجمهورسییر یه انسانیت وسرمایریتوسعه مد

 ند.ینما یت دستگاه بارگذاریاطالع عموم در سا یبرا

ن مصوبه در یبه منظور تحقق اهداف مندرج در ا -2ماده 

توسعه  یراهبر یاستان، شورا ییاجرا یهادستگاهسطح 

ل یر تشکیب زیها، با ترکیت استان در تمام استانداریریمد

 :شودیم

 سییر -استاندار -

 ریدب –یاستاندار یت و منابع انسانیریدمعاون توسعه م -

 یه انسانیت و سرمایرینده معاونت توسعه مدینما -

 جمهوررییس

 یاستاندار یزیرمعاون برنامه -

دانشگاه  یا رؤسای ییاجرا یهادستگاهران کل ینفر از مد ۴ -

 استان به انتخاب استاندار

 استانداراستان به انتخاب  یهااز فرمانداران شهرستان یکی -

 شهردار مرکز استان -

 یاستاندار یو تحول ادار یرکل دفتر منابع انسانیمد -
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ت یاطالعات، ارتباطات و امن یرکل دفتر فناوریمد -

 یاستاندار

به  یتیریمختلف مد یهانهینظر در زمدو نفر صاحب -

 انتخاب استاندار

 استان حسب مورد ییاجرا یهادستگاهران کل یمد -

مندرج در  یادار یعال یارات شورایبه موجب اخت :1تبصره 

ل ی، با تشکیت خدمات کشوریریقانون مد 11۵ماده  ۷بند 

 یو تحول ادار یپژوهش، فناور ین شورا، کارگروه تخصصیا

شماره  نامهتصویب ۵ماده « هـ»موضوع بند 

أت محترم یه 1۴/8/1۳۹۰خ یهـ تار۴۷۲۲1ت/1۶۲1۷8

 شود.یران، منحل میوز

بار، جلسه کیماه  ۳استانداران موظفند حداقل هر  :۲تبصره 

ت استان را برگزار نموده و یریتوسعه مد یراهبر یشورا

ق شبکه دولت به معاونت توسعه یصورتجلسات آن را از طر

ند و یجمهور ارسال نماسییر یه انسانیت و سرمایریمد

اطالع عموم  یبرا یت استانداریمات متخذه را در سایتصم

 ند.ینما یبارگذار

توانند، به منظور یاستان م ییاجرا یواحدها -3ماده 

ل کارگروه توسعه یف فوق، نسبت به تشکیوظا یاجرا

س ییبه عنوان ر یس واحد استانییت؛ ریت با عضویریمد

ک نفر یو  ینده استاندار، معاونان واحد استانیکارگروه، نما

ام س کارگروه به عنوان عضو، اقدییشنهاد رینظر به پصاحب

 ند.ینما

و  هادستگاهت یریتوسعه مد یراهبر یشوراها -4ماده 

 یتیریمد یتوانند متناسب با مباحث تخصصیها ماستان

در خصوص موضوعات و نقشه  یریگمیو تصم یبررس یبرا

 یتخصص یهاتهیل کمینسبت به تشک یراه اصالح نظام ادار

 ییاو اجر یمسائل مطالعات یربط اقدام نموده و تمامیذ

ن یل ایبا تشک. ها انجام دهندتهین کمیق ایمربوط را از طر

که در  یموضوع یهاها و کارگروهتهیکم یها، تمامتهیکم

 یتیریو مد یحل و فصل مسائل ادار یربط برایمقررات ذ

 گردند.یاند، منحل مشده ینیبشیپ

ن متن مصوبات شماره یگزین مصوبه جایا -5ماده 

و  یادار یعال یشورا ۲۳/۴/1۳۷۷خ یتار ۵۹۵8/1۲/1

 یتحول ادار یزیرستاد برنامه 1۳۷۷ ۳۰/۶خ یتار ۴۳۶۳/11

 ۴۴۴۳۹/۲۰۶و  ۳۰/۷/1۳۷۹خ ی.ط تار۲۹۰/1۳کشور و

 شود.یم یادار یعال یشورا ۲۰/۹/1۳۹۰خ یتار

 یادار یعال یس شوراییجمهور و رسییر -یحسن روحان

 

 یو ادار یتیریمرتبط با مسائل مد یتخصصهای تهیکم یسامانده

 جمهور(سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 7/10/1393مورخ  13472/93/200)بخشنامه شماره 

 ییاجرا یهادستگاه یبخشنامه به تمام

 118۵۲/۹۳/۲۰۶به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 

 ی، موضوع ساماندهیادار یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳مورخ 

؛ یو ادار یتیریل مدیبط با مسامرت یتخصص یهاتهیکم

مذکور به شرح  یهاتهیف کمیب و شرح وظاین، ترکیعناو

ها و تهیکم یها، تمامتهین کمیجاد ایل است و با ایذ

در مورد  یریگمیو تصم یبررس یموجود که برا یهاکارگروه

پنجگانه  یهاتهیف کمیموضوعات مذکور در شرح وظا

 گردد.یاند، منحل مل شدهیتشک

 یتخصص یهاتهین کمیلف( عناوا

 یتیریمد یهایته ساختار و فنآوریکم -1

اول، سوم و پنجم نقشه  یهابرنامه یاجرا یته براین کمیا

 ۵۶۰/۹۳/۲۰۶)موضوع مصوبه شماره  یراه اصالح نظام ادار

( و موضوعات مرتبط یادار یعال یشورا ۲۰/1/1۳۹۳خ یتار

ر یو سا یشورت خدمات کیریبا آن، برگرفته از قانون مد

 شود.یل میربط، تشکین و مقررات ذیقوان

 یتیریمد یهایته ساختار و فنآوریف کمیاهم وظا -1-1
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دستگاه، منطبق با  یه برنامه جامع اصالح نظام اداریته -

 یو برنامه جامع اصالح نظام ادار ینقشه راه اصالح نظام ادار

 ازدهم.یدولت 

ه و ارائه خدمات ادار ین براینو یتیریمدل مد یطراح -

ها در تیف و فعالیوه انجام وظایدر ش یدستگاه و بازنگر

 دستگاه. یاصل یهاتیتحقق مأمور یراستا

قابل  یها و واحدهاتیف، فعالیواحدها، وظا ییشناسا -

 ر فعاالن.یدستگاه به سا یواگذار

، یسپارمانند برون یمشارکت و واگذار یهاوهین شییتع -

و  یسازیت، خصوصیریمد یذارمشارکت، شراکت، واگ

 دستگاه. یهاتیف و فعالیانجام وظا ید خدمات برایخر

ن یها شامل عناویتصد یواگذار یاتیه برنامه عملیته -

وابسته و  یها، سهم هر کدام از واحدهاتیخدمات و فعال

وه ی، شیبند، زمانیها، اهداف کمتی، اولویاستان

 ر آن.یها، مقررات و نظایواگذار

ت از بخش یو حما یتوانمندساز یبرا ییه برنامه اجرایهت -

 :ریدستگاه نظ یاصلهای تیمرتبط با مأمور یردولتیغ

 .یمالهای الت و کمکیتسه یآموزش، اعطا

ها یو تصدها تیفعال یاستقرار و نظارت بر واگذار یراهبر -

و تدارک ها ر بخشیدستگاه به سا یاتیعمل یو واحدها

 منابع.و ها رساختیز

 یبه سطوح استان یارات قابل واگذاریف و اختین وظاییتع -

 .ییار و تمرکز زدایض اختیجهت تفو یو شهرستان

 ها،تهیکم ها،ونیسیشوراها، کم یو سامانده یبررس -

 یریم گیر مجامع تصمیو ساها کارگروه

 ل گر.یساختار مناسب، چابک و تسه یطراح -

 دمات دستگاهخ یفیک ین استانداردهاییتع -

 ت ها.یمت تمام شده خدمات و فعالین قییتع -

 یرقابت یانجام خدمات در فضا یبرا یاتیه برنامه عملیته -

بر اساس  یزمان بند ها،تیاولو ها،شامل؛ اهداف، روش

 مصوب. یمت تمام شده و استانداردهایق

ت، یفیت عملکرد خدمات از ابعاد کیرینظام مد یطراح -

ت خدمت یه خدمات و رضایزمان ارامت و یت، قیکم

ت عملکرد دستگاه یریرندگان در چارچوب نظام جامع مدیگ

 ن شده.ییتع یو استانداردها

بان یپشت یتیریمد یاستقرار مدلها یو راهبر یطراح -

ت یری، مدیریم گیتصمهای شنهادات، نظامینظام پ :مانند

رل ، کنتیو مال یتوسعه نظم و انضباط ادارهای دانش، نظام

، یشراکت )برون سپارهای پروژه، کنترل اهداف، نظام

د خدمت و...(، ی، خریمانکاری، پیساز یخصوص

 .یحقوقهای نظامهای رساختیز

و  یادار یو فضاهاها زات، ساختمانیتجه یاستانداردساز -

 آن. یاستقرار و اجرا

ب شورا برسد مگر ید به تصویته باین کمیمات ایتصم یتمام

 ض شده باشد.یکه از طرف شورا به آن تفوخاص  یموارد

 تهیکم یاعضا -1-۲

 یاب ویت و در غیریتوسعه مد یراهبر یس شوراییر -

 سییر -ن مشابهیا عناویت دستگاه یریمعاون توسعه مد

ن یا عناویدستگاه  یو تحول ادار یر واحد نوسازیمد -

 ریدب -مشابه

 یهبررا یس شورایین دستگاه به انتخاب ریاز معاون یکی -

 تیریتوسعه مد

س ییبه انتخاب ر یاستان یران کل واحدهایاز مد یکی -

 تیریتوسعه مد یراهبر یشورا

 یس شوراییک نفر صاحب نظر به انتخاب ریحداقل  -

 تیریتوسعه مد یراهبر

 ربط حسب موضوع مورد بحث یران ذین و مدیمعاون -
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 یته توسط دفتر نوسازین کمیمربوط به اای رخانهیامور دب

 شود.می ن مشابه انجامیا عناوی یو تحول ادار

 یک و هوشمندسازیته توسعه دولت الکترونیکم -2

ف مذکور در مصوبه شماره یب و وظایته با ترکین کمیا

اطالعات  یفنآور یعال یشورا 11/۶/1۳۹۳مورخ  1۴۵/۲۰۰

 یشورا 1۰/۶/1۳۹۳مورخ  ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶و مصوبه شماره 

نقشه  یاجرا یمحترم برا جمهوررییسه یابالغ یادار یعال

ک )برنامه دوم نقشه راه اصالح نظام یراه دولت الکترون

 شود.یل می( تشکیادار

 یک و هوشمندسازیته توسعه دولت الکترونیف کمیاهم وظا

ک دستگاه یتوسعه خدمات الکترون یاتیه برنامه عملیته -

سطح در سه یبندزمان ها،تیاهداف، اولو :شامل

ون یسیشنهاد آن به کمیو پ یو تراکنش ی، تعاملیرساناطالع

استقرار آن پس از  یک و راهبریدولت الکترون یراهبر

 ب.یتصو

ه شناسنامه خدمات یو ته یمستندساز یبرا ریزیبرنامه -

 برنامه. یاجرا یک دستگاه و راهبریالکترون

 یس گرا مبتنیسرو یندهایاصالح فرآ یت براین اولوییتع -

 دستگاه. یهاندیبر نقشه فرآ

ه یمردم به ارا یب راهبردها و برنامه توسعه دسترسیتصو -

 یخدمات ادارهای شخوان، مجتمعیق دفاتر پیخدمات از طر

 و ...

 یخدمات رسانهای و نظارت بر پورتال و درگاه یراهبر -

 آن ها.های و رتبه یابیدستگاه و ارز

 یبرا ییاجراهای دستگاهر یت تعامل دستگاه با سایریمد -

 جاد پنجره واحد خدمات مشترک.یا

ران، کارکنان و کارشناسان یآموزش مد یاجرا یراهبر -

ه خدمات یاطالعات دستگاه و کارگزارن ارا یواحد فنآور

 .یدولت

مردم  یو توانمندساز یبرنامه فرهگ ساز یاجرا یراهبر -

 .یکیدر استفاده از خدمات الکترون

 یته، توسط دفتر فنآورین کمیمربوط به اای رخانهیامور دب

 شود.می ن مشابه انجامیا عناویاطالعات 

 یه انسانیته سرمایکم -3

برنامه چهارم نقشه راه اصالح نظام  یاجرا یته براین کمیا

خ یتار ۵۶۰/۹۳/۲۰۶)موضوع مصوبه شماره  یادار

( و موضوعات برگرفته از یادار یعال یشورا ۲۰/1/1۳۹۳

ربط از یر مقررات ذیو سا یت خدمات کشوریریقانون مد

 ی، طبقه بندیانسان یروین یو سامانده ریزیبرنامهجمله 

عملکرد کارکنان  یابیمشاغل، انتصابات، آموزش و ارز

 شود.می لیتشک

تواند می فیبا توجه به تنوع وظا یه انسانیته سرمایکم

 ل دهد.یتشک یحداکثر دو کارگروه تخصص

 یانه انسیته سرمایف کمیاهم وظا -۳-1

 یه انسانیت سرمایریمد ین راهبردهایمدل و تدو یطراح -

 ب.یتصو یشنهاد آن به شورا برایدستگاه و پ

 یرویاستقرار نظام جامع آمار و اطالعات ن ین و راهبریتدو -

 اطالعات. یدستگاه در بستر فنآور یانسان

 یانسان یروین ریزیبرنامهاستقرار نظام  یو راهبر یطراح -

 دستگاه.

ه برنامه یو ته یانسان یرویت نیکم یتانداردسازاس -

 یروهاین نیمازاد و تأم یروهایدستگاه )کاهش ن یسامانده

 ب.یتصو یشنهاد آن به شورا برایاز( و پیمورد ن

از قبل از اعالم یمورد ن یروهایجذب ن یم برایاتخاذ تصم -

شنهاد آن به یکشور و پ ریزیبرنامهت و یریبه سازمان مد

 ب.یتصو یشورا برا

 یشیت کارمندان آزمایل وضعیم در مورد تبدیاتخاذ تصم -

 ن و مقررات مربوط.یمطابق قوان یبه قطع
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و  یمانید قرارداد کامندان پیم در مورد تمدیاتخاذ تصم -

 ن و مقررات مربوط.یمطابق قوان یقرارداد

موضوع  ید کارکنان رسمیم در مورد بازخریاتخاذ تصم -

قانون الحاق ( ۴۵ماده ) ییاجرا مهناآیینک یتبصره ماده 

دولت مصوب  یاز مقررات مال یم بخشیبه قانون تنظ یمواد

 .1۳8۴سال 

ت یریقانون مد( ۴8ماده )( ۳بند ) ینظارت بر حسن اجرا -

 .یخدمات کشور

مشاغل  یاصالح طرح طبقه بند یشنهاد برایم پیتنظ -

 دستگاه. یاختصاص

ستگاه مطابق با کارکنان د یآموزشهای ب برنامهیتصو -

 نظام آموزش کارکنان دولت.

نده یران آیت مدیبرنامه آموزش و ترب ینظارت بر اجرا -

 .ین پروریدستگاه با هدف جانش

بر مقررات  یران مبتنیاستقرار نظام انتخاب و انتصاب مد -

 مربوط.

کارمندان  یشغل یر ارتقایم در مورد مسیاتخاذ تصم -

 دستگاه طبق مقررات مربوط.

کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات  یب برنامه رفاهیصوت -

 انه دستگاه.یسال

 تهیکم یاعضا -۳-۲

 سییر -ن مشابهیا عناویت دستگاه یریمعاون توسعه مد -

ا یدستگاه  یا مسئول واحد توسعه منابع انسانیر یمد -

 ریدب -ن مشابهیعناو

 ا مسئول واحد آموزشیر یمد -

 دستگاه حسب مورد یران تخصصیا مدین یمعاون -

س ییبه انتخاب ر یاستان یران کل واحدهایاز مد یکی -

 شورا

 س شوراییک نفر صاحب نظر به انتخاب ریحداقل  -

ته، در دفتر توسعه منابع ین کمیمربوط به اای رخانهیامور دب

 شود.می ن مشابه انجامیا عناوی یانسان

 انت از حقوق مردمیو ص یته سالمت اداریکم -4

ک یف مندرج در بند )ب( ماده یب و وظایته با ترکین کمیا

 ۲8/1۲/1۳۹۲خ یهـ تار ۵۰۳۲8ت /1۹۲۰8۷مصوبه شماره 

 یاجرا ،ف مذکوریوظا یاجرا یران برایات محترم وزیه

)موضوع یبرنامه ششم و هفتم نقشه راه اصالح نظام ادار

 یشورا ۲۰/1/1۳۹۳خ یتار ۵۶۰/۹۳/۲۰۶مصوبه شماره 

از جمله  یت خدمات کشوریریام قانون مد(، احکیادار یعال

ر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ یو سا ۹1و  ۹۰مواد 

به  یدگیرس یسامانده ،م ارباب رجوعی، تکریسازمان

 لیتشک یو مبارزه با فساد ادار یسالمت ادار ،اتیشکا

 شود.می

 انت از حقوق مردمیو ص یته سالمت اداریف کمیاهم وظا

 حقوق متقابل مردم و دستگاه. یاصق اختصین مصادییتع -

 ،انت از حقوق مردم شامل اهدافیص یاتیه برنامه عملیته -

 اقدامات و .... ،هاسیاست

ت حقوق مردم و ین و مقررات در جهت تثبیقوان یبازنگر -

 ه .یق و تنبیدستگاه و تشو ییپاسخگو

 انت از حقوق مردم.یو نظارت بر استقرار برنامه ص یراهبر -

 یت مندیزان رضایم یریبرنامه سنجش و اندازه گ نیتدو -

 م ارباب رجوع .یه خدمات دستگاه و تکریمردم از نحوه ارا

 یسالمت و مبارزه با فساد ادار یارتقا ییم برنامه اجرایتنظ -

 استقرار آن . یدستگاه و راهبر

 ،یریشگیکرد پین و مقررات با رویدر قوان یبازنگر -

 با متخلفان. و برخورد قاطع یبازدارندگ

زان یش میسالمت و سنجش و پاهای ن شاخصیتدو -

 .یسالمت و فساد ادار
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 یوضع موجود فرهنگ سازمان یب شناسیسنجش و آس -

بر  یمبتن ین برنامه بهبود فرهنگ سازمانیدستگاه، تدو

 ن و مقررات.یران و کارکنان و اصالح قوانیاصالح رفتار مد

نظارت و سنجش  و یاستقرار فرهنگ سازمان یراهبر -

 زان آن.یتحقق م

ت یریته توسط دفتر مدین کمیمربوط به اای رخانهیامور دب

 شود .می ن مشابه انجامیا واحدها و عناویعملکرد 

 ت عملکردیریته مدیکم -5

برنامه هشتم نقشه راه اصالح نظام  یاجرا یته براین کمیا

خ یتار ۵۶۰/۹۳/۲۰۶)موضوع مصوبه شماره  یادار

ازدهم قانون ی( و فصل یادار یعال یشورا ۲۰/1/1۳۹۳

عملکرد ساالنه  یابیارز یو اجرا یت خدمات کشوریریمد

 گردد.می لیتشکها دستگاهو  یسازمان یواحدها

 ت عملکردیریته مدیف کمیاهم وظا -۵-1

 ت عملکرد دستگاه.یریاستقرار نظام مد یراهبر -

های نامهبر یابیو روش ارزها ارها، شاخصین معیتدو -

 ان مدت و کوتاه مدت(.یدستگاه )بلند مدت، م

ه یو اراها آنای ل دورهیو تحلها یابیج ارزیسه نتایمقا -

 گزارش به شورا.

بر ها ه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکلیته -

 دستگاه.

و  یر، بهره ورینظ ینظام ادار ین موضوعات محورییتع -

 و مشارکت مردم. ییگوت، پاسخیشفاف ،تیفیک

ل یتحل ،ک از موضوعات فوقیف روش سنجش هر یتعر

 عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

 تهیکم یاعضا -۵-۲

ا معاون توسعه یت و یریتوسعه مد یراهبر یس شوراییر -

 سییر -ت دستگاهیریمد

 ریدب -ن مشابهیا عناویت عملکرد دستگاه یریر واحد مدیمد -

 دستگاه حسب مورد یران تخصصین و مدیمعاون -

س ییبه انتخاب ر یاستان یران کل واحدهایاز مد یکی -

 شورا

 س شورا.ییک نفر صاحب نظر به انتخاب ریحداقل  -

ت یریته، در دفتر مدین کمیمربوط به اای رخانهیامور دب

 شود.می ن مشابه انجامیا عناویعملکرد 

 :هیب( مالحظات الزم الرعا

و کارگروه ها تهیکم ،فوق الذکرهای تهیل کمیبا تشک -1

ته یکم :ریشوند.نظمی ف مشابه دارند حذفیکه وظا ییها

آموزش و  یته راهبریمشاغل، کم یطرح طبقه بند ییاجرا

ته یکم،دولتهای ی، کارگروه کاهش تصدیتوانمندساز

 یته ارتقاء سالمت نظام اداریعملکرد کارمندان، کم یابیارز

م ارباب رجوع، یو تکر یته سالمت اداریکم و مقابله با فساد،

ن ییو مبارزه با رشوه، کارگروه تع یریشگیکارگروه پ

 و .... یشیت کارمندان آزمایصالح

واجد  ،توسعه دستگاه یراهبر ینده معاونت در شوراینما -۲

 ندگان معاونت در شوراها،یاست که نما یاراتیتمام اخت

ب ین ترتیو بداند هن داشتیشیپهای ا کارگروهیها تهیکم

 ت دارد.یمربوط عضوهای تهیحسب موضوع در کم

که  یت دستگاه در صورتیریتوسعه مد یراهبر یشورا -۳

 یربط را با حق رایذ یر تخصصیتواند مدمی ضرورت بداند

 ند.یته مربوط انتخاب نمایت کمیبه عضو یا بدون حق رایو 

و  تیرین معاونت توسعه مدیجانش -آزادیمحمود عسکر

 جمهورسییر یه انسانیسرما
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ض یو تفوها و استان ییاجراهای دستگاهت یریمد یراهبر یارات شوراهایف و اختیعالم وظاا

 کشور به آنها یو استخدام یارات سازمان اداریاخت یبرخ

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 18/10/1395مورخ  946198)بخشنامه شماره 

 ،هاشرکتمؤسسات،  ها،رتخانهوزا یبخشنامه به تمام

 ها یو استاندار یردولتیغ یعموم ینهادها

خ یتار 118۵۲/۹۳/۲۰۶مفاد مصوبه شماره  یدر اجرا

 یل شورایموضوع تشک یادار یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳

ت یها، رعاو استان ییاجرا یهادستگاهت یریمد یراهبر

 :باشدمی یر الزامیموارد ز

ت یریتوسعه مد یراهبر یف شوراهایاهم وظا -1

 :ر استیمستقل به شرح زهای سازمانو ها وزارتخانه

نمودن  ییاجرا یمناسب برا یساز و کارها یطراح -

و  یمقام معظم رهبر یابالغ ینظام ادار یکل یهاسیاست

موضوع مصوبه شماره  ینقشه راه اصالح نظام ادار

در  یادار یعال یشورا ۲۰/1/1۳۹۳خ یتار ۵۶۰/۹۳/1۳۹۳

 وابسته.های سازمانستاد دستگاه و 

ف و یق تکالیدق یاجرا یالزم برا یاتخاذ ساز و کارها -

 .یت خدمات کشوریریف مقرر در قانون مدیوظا

اصالح های برنامه یاجرا یبودجه مناسب برا بینیپیش -

 .ینظام ادار

ت عملکرد یریمد یالزم براهای برنامه ین و اجرایتدو -

 .یو بهره ور ییکارآ یتقان اریدستگاه و همچن

و  ریزیبرنامهرخانه ستاد یبه دب یه نظرات کارشناسیارا -

و  یق بررسین سازمان( از طری)مستقر در ا یتحول ادار

 اجرا شده.های مطالعه برنامه

برنامه اصالح نظام  یاز اجرا یادوار یلیه گزارش تحلیته -

 ستاد. رخانهیه آن به دبیتابعه و اراهای سازمانو  یادار

ی هاشرکتمؤسسات و  ها،سازمان یت و راهبریهدا -

ق یدق یدر خصوص اجرا یاستان یا تابعه و واحدهایوابسته 

 و کنترل و نظارت بر آنها. یاصالح نظام ادارهای برنامه

توسعه  یراهبر ین سازمان در شورایندگان اینما -۲

ت یمستقل، مسؤولهای سازمانو ها ت وزارتخانهیریمد

های سازمانو مشاوره به ستاد دستگاه و  یرت، راهبرنظا

 یمات اتخاذ شده با رأیوابسته را برعهده داشته و تصم

 باشد.می ت قابل اجرایاکثر

های که به استناد بخشنامه ییف اجرایتکال یتمام -تبصره

ن سازمان بوده، به ینده اینما ید و امضاییازمند تأین یقبل

که بر  یاست موارد یهیبد. دشومی ضیتفو ییدستگاه اجرا

باشد، می ن سازمانیه از ایدییاز به اخذ تأیاساس قانون ن

 هستند. یهمچنان به قوت خود باق

بر موضوع  ید نقشه راه اصالح نظام اداریبا توجه به تأک -۳

برنامه جامع اصالح  ین هدف گذاریو همچن ییتمرکززدا

به  اراتیف و اختیوظا یدر خصوص واگذار ینظام ادار

 یدر اجرا یاستان یاست واحدها ی، ضروریاستان یواحدها

ت را با یریمصوبه صدراالشاره، کارگروه توسعه مد( ۳ماده )

ت و یرینده سازمان مدین شده و حضور نماییتع یاعضا

نمودن  ییل و در خصوص اجرایاستان تشک ریزیبرنامه

نده ینما. ندیار شده اقدام نمایض اختیف تفویف و تکالیوظا

استان در کارگروه توسعه  ریزیبرنامهت و یریسازمان مد

ندگان سازمان یف نمای، همان وظایاستان یت واحدهایریمد

های سازمانو ها ت وزارتخانهیریتوسعه مد یراهبر یدر شورا

 اس استان، بر عهده خواهند داشت.یمستقل را در مق

ر ب یمصوبه صدراالشاره مبن( ۴د ماده )یبا توجه به تأک -۴

و ها دستگاهت یریتوسعه مد یراهبر یار به شورایدادن اخت

ربط، یذ یتخصصهای تهیل کمیاستان در خصوص تشک
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خ یتار 1۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰است بخشنامه شماره  یهیبد

توانند به می داشته و شوراهاای هیجنبه توص ۷/1۰/1۳۹۳

ل ین شده، نسبت به تشکییف تعیف و تکالیتناسب حجم وظا

ستاد دستگاه و  یربط برایذ یتخصصی هاتهیکم

 ند.یوابسته اقدام نماهای سازمان

مورخ  ۲۷۵۲۴با توجه به متن مصوبه شماره  -۵

س و ییت ریبر عضو یمبن یادار یعال یشورا ۳۰/1/1۳۹۵

ت و یریسازمان مد یه انسانیت و سرمایریمعاون توسعه مد

 یورار و عضو در شیب به عنوان دبیاستان به ترت ریزیبرنامه

نده سازمان در ینما یت استان، معرفیریتوسعه مد یراهبر

ن شورا عالوه بر یضمنًا ا. باشدمی یمذکور منتف یشورا

استان در خصوص  ییاجراهای دستگاهت یو هدا یراهبر

ف مربوط به ی، وظایاصالح نظام ادار یاتیبرنامه عمل یاجرا

ز به ینک را یو دولت الکترون یتحول ادار یکارگروه تخصص

 عهده خواهد داشت.

 کشور یو استخدام یس سازمان ادارییر -ید انصاریجمش
 

 هات استانیریتوسعه مد یراهبر یف شورایابالغ اهم وظا

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 9/9/1398مورخ  504956)بخشنامه شماره 

 هااستان یزیرت و برنامهیریها و سازمان مدیه استانداریکل

مورخ  118۵۲/۹۳/۲۰۶مصوبه شماره ( ۲ماده ) یدر اجرا

 یل شوای)موضوع تشک یادار یعال یشورا ۵/۹/1۳۹۳

ها(، یو استاندار ییاجرا یهادستگاهت یریتوسعه مد یراهبر

ها به شرح ت استانیریتوسعه مد یراهبر یف شورایاهم وظا

 :گرددیر ابالغ میز

ن کرد ییاجرا یمناسب برا یساز و کارها یطراح -

و  یمقام معظم رهبر یابالغ ینظام ادار یکل یهاسیاست

 یو برنامه جامع اصالح نظام ادار ینقشه راه اصالح نظام ادار

ف مقرر در قانون ی( و وظایادار یعال ی)مصوب شورا

 .یت خدمات کشوریریمد

اصالح  یهابرنامه یاجرا یاز برایبودجه مورد ن ینیبشیپ -

 در سطح استان. ینظام ادار

انت یو ص یارتقاء سالمت ادار یهابرنامه یاجرا یریگیپ -

 استان. ییاجرا یهادستگاهدر  یاز حقوق شهروند

استقرار و توسعه دولت  یب اعتبار الزم برایو تصو یبررس -

 .یاستان یهادستگاهک در یالکترون

ش یبه منظور افزا یت خدمات دولتیفیارتقاء ک -

 .یرقابت یها در فضانهیمردم و کاهش هز یتمندیرضا

ران یو آموزش مد یو بهساز یتوانمندساز یبرا یزیربرنامه -

 و کارکنان دولت.

از به منظور ارتقاء یمورد ن یهاب برنامهیو تصو یبررس -

 .یکرد استانیبا رو یفرهنگ سازمان

ت نقش یت و تقوی، شفافیینه کردن اصول پاسخگوینهاد -

 .یعمومدر بخش  یمردم یهاتشکل ینظارت

 یهاو بخش یدر نظام ادار یورج و توسعه بهرهیترو -

 استان. یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

در حوزه  یو تبادل تجارب موفق استان ی، معرفیبندجمع -

 .یاصالح نظام ادار

برنامه  یاز اجرا یادوار یلیتحل یهاگزارشد ییو تأ یبررس -

استان به منظور  ییاجرا یهادستگاهدر  یاصالح نظام ادار

کشور و  یتحول ادار ریزیبرنامهرخانه ستاد یارائه به دب

 .یادار یعالیشورا

ت یریمد یاز برایمورد ن یهاب برنامهیو تصو یبررس -

 ییدگان نهاید برگزییاستان و تأ ییاجرا یهادستگاهعملکرد 

 بر اساس دستورالعمل مربوط. یید رجایجشنواره شه
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توسعه  یراهبر یل شورایذ یخصصت یهاتهیل کمیتشک -

ب ین ترکییو تع نامهتصویب( ۴ت استان موضوع ماده )یریمد

 ف آنها.یاعضاء و شرح وظا

 ییاجرا یهادستگاهسته است، ضمن ابالغ مراتب به یشا

 ییاجرا یهادستگاهران کل یاستان، در ارتباط با انتخاب مد

ت یریتوسعه مد یراهبر یت در شورایاستان جهت عضو

مضوبه صدراالشاره(، به  ۲ماده  11استان )موضوع بند 

گانه ۵ یهایبندن گروهیران از بیاقدام شود تا مد ینحو

، یعموم -یو آموزش ی، فرهنگی)علم یاستان یهادستگاه

و  ییربنایز -هامهیها و ب، بانکهاشرکت -ییو قضا یاجتماع

و امکان  ، سالمت و بهداشت( انتخاب گردندیتیحما -دیتول

 مختلف در شورا فراهم گردد. یهاران از بخشیحضور مد

س سازمان ییو ر جمهوررییسمعاون  -ید انصاریجمش

 کشور یو استخدام یادار

 

 ت استانیریتوسعه مد یراهبر یدر شورا یوربهره یته تخصصیل کمیتشک

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 30/4/1399مورخ  211664)بخشنامه شماره 

ها و استان یزیرت و برنامهیریها، سازمان مدیاستاندار

 رانیا یوربهره یسازمان مل

 ۷/1۰/1۳۹۳مورخ  1۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰رو بخشنامه شماره یپ

ل یمرتبط با مسا یتخصص یهاتهیکم یموضوع سامانده

و  یجاد ساز و کار هماهنگیو به منظور ا یو ادار یتیریمد

مرتبط با موضوع  یهاهاقدامات و برنام یش اثربخشیافزا

در  یورحرکت بهره یو راهبر یدر سطح مل یوربهره

موضوع ماده  یوربه اهداف بهره یابیکشور، دست یهااستان

برنامه نهم اصالح  یقانون برنامه ششم توسعه و اجرا« ۵»

مورخ  ۳۰۲۵۹۶دوره دوم )مصوبه شماره  ینظام ادار

جاد یر جهت اینه زی(، دو گزیادار یعال یشورا 1۴/۶/1۳۹۷

ه یها توصدر استان یورموضوع بهره یه در راهبریوحدت رو

 :گرددیم

 یاتهیا کمیو  یورته با موضوع بهرهیدر صورت وجود کم -1

ت و موضوع کار آن یبه عنوان مأمور یورکه موضوع بهره

ته یکم یب اعضایف و ترکیشده است، وظا ینیبشیپ

رج در دستورالعمل مند یب اعضایف و ترکیمتناسب با وظا

ت خود ادامه یده و به فعالین بخشنامه اصالح گردیوست ایپ

 دهد.

ف و یدر وظا یورموضوع بهره ینیبشیدر صورت عدم پ -۲

 یراهبر یموجود، شورا یتخصص یهاتهیکم یهاتیمأمور

ن یوست ایت استان بر اساس دستورالعمل پیریتوسعه مد

استان به صورت  یروته بهرهیل کمیبخشنامه، نسبت به تشک

 مستقل اقدام گردد.

س سازمان ییجمهور و رسییمعاون ر -ید انصاریجمش

 کشور یو استخدام یادار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۵۷۳

 

  مختلف مقررات -پانزدهم فصلمقررات مربوط به 

 (117مقررات ماده )

 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قوانین خاص فصل دهم ی استثنا شده ازهادستگاهالف( 

1 

ها، کلیه دانشگاه

مراکز و مؤسسات 

 آموزش عالی

 :های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه

ها دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان -1ماده 

و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه

باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی ربط میسایر مراجع قانونی ذی

ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون ی دولتی بههادستگاهحاکم بر 

مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی 

های مالی، معامالتی، اداری، نامهصوبات و آیینآنها و فقط در چهارچوب م

استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید  وزیران علوم، 

ها تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان

جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و  تحقیقاتی به تأیید رئیس

رسد، وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می

 .کنندعمل می

یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و اعتبارات اختصاص -1تبصره 

شود و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می

 .آنها قابل هزینه استبراساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت 

هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت  -۲تبصره 

اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی )حسب مورد( و سازمان اداری و استخدامی کشور است

لحاق برخی مواد به قانون ( قانون ا11هیأت امنا بر اساس ماده ) -۳تبصره 

تواند عالوه نمی ۴/1۲/1۳۹۳( مصوب ۲تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

ها و بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه

ی بعد هاسالگیری و شود تعهد جدیدی برای سال تصمیممراکز مزبور پادار می

 .مصوب کند

های آن رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرهی هاصندوق -۴تبصره 

 .شوندمی
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هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی  -۵تبصره 

و  تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین  

 .های آن استهای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرهفرهنگستان

3 
ندوق رفاه ص

 دانشجویان

 های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه

 به شرح باال

4 
های فرهنگستان

 دارای مجوز

 های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه

 به شرح باال

4 
سازمان انرژی اتمی و 

 ی تابعههاشرکت

 :قانون برنامه پنجم توسعه 137ماده 

ی هاشرکتسازمان انرژی اتمی ایران و  مقررات مالی، معامالتی و استخدامی

ی تخصصی بدون الزام به رعایت هافعالیتی وابسته در بخش هادستگاهتابعه و 

قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین 

 .و مقررات عمومی مجری خواهد بود

بر امور تخصصی مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم 

بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می جمهوررییسانسانی 

 .اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است

 آید( به عمل می1۳۶( و )1۳۵اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد ) -تبصره

 .نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد

 صندوق توسعه ملی 5

 :های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 16جزء )د( ماده 

صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و  -۶

 زیپولی و اری هاسیاستقوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و 

الزم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت های نامهآیین. باشدمی

قانون اساسی  (1۳8وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم )

 .اقدام خواهد شد

6 
واحدهای عملیاتی 

 وزارت نفت

 (1391قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت )مصوب 

تخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از های اداری و اسنظام -1۰ماده 

ی تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی هاشرکتکارکنان 

برداری پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهباشند با رویکرد تقویت رقابتشاغل می

نامه خاصی است از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین

رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین  که بدون الزام به

و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و 
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ماه پس از شود و حداکثر ظرف ششجمهور تهیه میسرمایه انسانی رئیس

 .رسدجمهور میتصویب رئیساالجراء شدن این قانون بهالزم

7 
اری و مناطق آزاد تج

 اقتصادی

صنعتی جمهوری اسالمی  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

 ایران

هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی  -۵ماده 

این . شودمی گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است ادارهمستقل تشکیل می

ی هاشرکتت حاکم بر ی وابسته از شمول قوانین و مقرراهاشرکتو  هاشرکت

اساس این قانون دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر

نشده در این قانون بینیهای مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیشو اساسنامه

 .و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود

8 

سازمان گسترش و 

 یران،ا یعصنا ینوساز

و سازمان توسعه 

معادن و  ینوساز

 یران،ا یمعدن یعصنا

 یعسازمان صنا

 یهاکوچک و شهرک

سازمان  یران،ا یصنعت

و شرکت  یماییهواپ

 یها و ناوبرفرودگاه

)مادر  یرانا ییهوا

و شرکت  یتخصص

امام  یشهر فرودگاه

، شرکت «(ره» ینیخم

 یکشاورز یهاشهرک

 یاتوسعه سازمانو 

در  یمیپتروش ربطیذ

 وزارت نفت

کشور )مصوب  ینظام مال یو ارتقا یررقابت پذ یدون رفع موانع تولقان

1394/02/01) 

 یسازمان توسعه و نوساز یران،ا یعصنا یگسترش و نوساز سازمان -۵ ماده

 یصنعت یکوچک و شهرکها یعسازمان صنا یران،ا یمعدن یعمعادن و صنا

 رانیا ییهوا یو شرکت فرودگاهها و ناوبر یماییهواپ یران،سازمانا

 ی، شرکت شهرکها«(ره» ینیامام خم یو شرکت شهرفرودگاه ی)مادرتخصص

قانون  یتدر وزارت نفت با رعا یمیپتروش ربطیذ یاو سازمان توسعه یکشاورز

براساس قانون  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل یهاسیاست یاجرا

خدمات  یتیرمد ینو از شمول قوان یدهو اساسنامه خود اداره گرد یستأس

 یکه از بودجه عموم یجز در مواردکشور به  یو محاسبات عموم یکشور

مستلزم  هاسازمان ینبه ا ینقوان یتسر. باشندیم یمستثن کنند،یم تفادهاس

 .ذکر نام است
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 به موجب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی قوانینشده از ی مستثنیهادستگاهب( 

 یأت، هنقالب فرهنگیی عالی اشورا یاعضا -1

 یرخانه مربوطو کارکنان دب یعلم

 (1388/08/30دش مورخ /7149/88شماره  مصوبه)

، ۲1/۷/88مورخ  ۶۵۰درجلسه  یانقالب فرهنگ یعال شورای

 ی،انقالب فرهنگ یعال یشورا یرخانهدب یشنهادبنا به پ

 :نمود یبتصو

ب انقال یعال یشورا یرخانهامناء دب یأته -واحده ماده»

 ی،مال ی،هرگونه مقررات ادار یبوضع و تصو یاراخت یفرهنگ

 یأتشورا، ه یدر خصوص اعضا یالتیو تشک یاستخدام

 11۷ماده  یاترا مطابق مستثن یرخانهوکارکنان دب یعلم

 «.باشدیدارا م ی،خدمات کشور یریتقانون مد

 یوراو فن یقاتستاد وزارت علوم، تحق -2

 (15/12/1389خ دش مور/13437/89شماره  مصوبه)

 یحوزه ستاد یهافعالیتو تنوع  یگستردگ یت،به اهم نظر

و ارتباط تنگاتنگ  یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق

ها و دانشگاه یهافعالیتشده با  یادحوزه  یهافعالیت

لزوم  یدکه مؤ یو فناور یپژوهش ی،مؤسسات آموزش عال

 یلمع یئته یرکارکنان غ یمندو بهره یهوحدت رو یجادا

 هاییأتوزارت مزبور از مصوبات ه یستاد زهشاغل در حو

ها و مؤسسات آموزش کارکنان دانشگاه یرامنا همچون سا

مصوبه،  ینابالغ ا یخاز تار باشد،یم یو فناور یپژوهش ی،عال

ستاد  یزو ن یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یکارکنان ستاد

 ۲منطقه  یامنا یئتشده مشمول مصوبات ه یادوزارتخانه 

 .خواهد شد یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یپژوهش

سازمان غذا و دارو و  ،ستاد وزارت بهداشت -3

 یرانسازمان انتقال خون ا

 (5/10/1394دش مورخ /15472/94)مصوبه شماره

قانون  ۲۰شمول بند )ب( ماده  یتسر»ماده واحده  :اصالحیه

به  یرانا یاسالم یتوسعه جمهوربرنامه پنج ساله پنجم 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یکارکنان ستاد مرکز

 یشورا 11/۶/1۳۹۳مورخ  ۷۵1که در جلسـه  «یپزشک

 ۲8/1۲/1۳۹۲مورخ  یشنهادو بنا به پ یانقالب فرهنگ یعال

 یدهرس یببه تصو یدرمان و آموزش پزشک ت،بهداش یروز

 :شودیالغ ماجرا اب یاصالح و برا یلاست، به شرح ذ

 یهافعالیتو تنوع  یگستردگ یت،نظر به اهم»واحده ـ ماده

و  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یستاد مرکز

ها و مؤسسات دانشگاه یتستاد با فعال ینارتباط تنگاتنگ ا

وحدت  یجادلزوم ا یدکه مؤ یو فناور یپژوهش ی،آموزش عال

 نسازما ی،مرکزکارکنان شاغل در ستاد  یمندو بهره یهرو

وزارت مزبور از  یرانغذا و دارو و سازمان انتقال خون ا

ابالغ  یخاساس از تار ینبرا باشد،یامنا م هاییأتمصوبات ه

قانون برنامه پنج ساله پنجم  ۲۰مصوبه، بند )ب( ماده  ینا

 ی،به کارکنان ستاد مرکز یرانا یاسالم یتوسعه جمهور

وزارت  یرانال خون اسازمان غذا و دارو و سازمان انتق

 .«یابدیم یتسر ی،بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ستاد سازمان سنجش آموزش کشور -4

 یپژوهش ۲منطقه  یامنا یأتمصوبات ه یتسر»واحده  ماده

 یو اعضا یبه کارکنان ستاد یو فنآور یقاتوزارت علوم، تحق

که در « سازمان سنجش آموزش کشور یعلم یرهیأتغ

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا ۷/۳/1۳۹8مورخ  81۷جلسه 

 یشورا ۲۰/۹/1۳۹۷مورخ  ۳۲۹و بر اساس مصوبه جلسه 

است،  یدهرس یببه تصو یانقالب فرهنگ یعال یشورا ینمع

 :شودمی جهت اجرا ابالغ

 یپژوهش ۲منطقه  یامنا یأتمصوبات ه» -واحده ماده

 یو اعضا یبه کارکنان ستاد یو فنآور یقاتوزارت علوم، تحق

 یسازمان سنجش آموزش کشور، تسرّ یعلم یأتیرهغ

 «.یابدمی
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 کشور یو استخدام یاز سازمان ادار هادستگاه یرسا یمورد یهاامکان استناد به استعالم عدم

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 6/11/1389مورخ  640489)بخشنامه شماره 

( قانون ۵موضوع ماده ) ییجراا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

در اقدامات خود،  یی،اجرا یهادستگاهاز  یبرخ ینکهبه ا نظر

 یرسا یمورد یهاسازمان به استعالم ینا یپاسخ ابراز

از آنجا که پاسخ هر  دهند،یرا مورد عمل قرار م هادستگاه

ضا و سوال مطروحه و به مقت یفیتسوال در انطباق با ک

 ماعال شود،یکننده صادر مدستگاه سوال یتوضع یبررس

 :گرددیم

 ییدستگاه اجرا یککه در قبال استعالم  یمورد هایپاسخ

صرفاً در خصوص سؤال مطروحه و در همان  شود،یصادر م

آن  توانندینم هادستگاه یراقدام دارد و سا یتدستگاه قابل

است چنانچه  یهیدب. عمل خود قرار دهند یپاسخ را مبنا

 یندر نظر باشد، ا یو استخدام یواحد ادار یهرو یجادا

 یهادستگاه یمراتب را در قالب بخشنامه به تمام سازمان

 .ابالغ خواهد نمود ییاجرا

در مقابل مراجع  ییپاسخگو یتمسؤول شود؛یم متذکر

 یرهرگونه استفاده مغا یامدهایدرباره تبعات و پ ینظارت

 یهادستگاه یمورد یهاسخ مربوط به استعالممقررات از پا

خواهد  هادستگاهآن  یربطذ یرانبر عهده مد یگر،د ییاجرا

 .بود

 یانصار جمشید

 

 ییاجرا یهادستگاه یاز سو یو ارائه نظر مشورت یاستناد به استعالمات مورد چگونگی

 کشور( یدامو استخ یسازمان ادار 07/10/1401مورخ  78756)بخشنامه شماره 

قانون  ۵موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاهبه بخشنامه

 یخدمات کشور یریتمد

عدالت  یواندر د یاحتمال یاز طرح دعاو یشگیریمنظور پ به

 یبه استعالمات صادره از سو یدنو انتظام بخش یادار

 :گرددیم یدتأک یلموارد ذ یتبر رعا ییاجرا یهادستگاه

خود را پاسخ  یماتمالک تصم ییاجرا یهادستگاه یبرخ -1

 یدر حال دهند،یقرار م یبه استعالمات مورد هادستگاه یرسا

دستگاه فقط در قبال همان  یکبه استعالم  یکه پاسخ مورد

 .باشدینافذ نم هادستگاه یرسا یاستعالم اعتبار داشته و برا

اه )دستگ یصکه پاسخ به استعالمات به تشخ یدر موارد -۲

 گردد،یاعالم م «ینظر مشورت» یهپاسخ دهنده( در مقام ارا

 .امر در مکاتبه مربوط درج شود یناست ا یضرور

امر که  ینا ی،مورد یهاپاسخ به استعالم یانیدر فراز پا -۳

شده فقط در خصوص سوال مطروحه و در همان  یهپاسخ ارا

 توانندینم ییاجرا یهادستگاه یردستگاه اعتبار دارد و سا

قرار  یدآن پاسخ را مالک عمل قرار دهند، مورد اشاره و تأک

 .یردگ

در قالب ابالغ  ییاجرا یهادستگاه ینظرات مشورت -۴

 .باشدینم

 هامجلس و استان ی،قوقحمعاون  -پناه یزدان مهدی
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 (121مقررات ماده )

انتقال  :موضوع یخدمات کشور تیری( قانون مد121( و ماده )21( ماده )2تبصره ) یینامه اجراآیین

 کارمندان تیو مأمور

 (یبا اصالحات و الحاقات بعد رانیوز أتیه 31/1/89مورخ  20461/44295شماره  نامهتصویب)

 کیو دولت الکترون یامور اجتماع ونیسیعضو کم رانیوز

معاونت  شنهادیبنا به پ 1۳/1۰/1۳88در جلسه مورخ 

و به استناد  جمهوررییس یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد

خدمات  تیری( قانون مد۲1( ماده )۲( و تبصره )1۲1ماده )

 نامهتصویب( 1بند ) تیو با رعا -1۳8۶مصوب - یکشور

موافقت  1/1۰/1۳8۶مورخ  ـه۳88۵۶ت/1۵8۷۹۵شماره 

 :نمودند

 یاز سو یابالغ رسم ایانتقال با صدور حکم  -1 ماده

 .ردیگمی مبدأ صورتدستگاه 

 کیدر سطح  ازیانتقال کارمندان مازاد بر ن -1 تبصره

. مبدأ و مقصد بالمانع است یهادستگاهشهرستان با توافق 

تحول  یهاگروهمازاد بودن کارمند به عهده کار صیتشخ

 .خواهد بود هادستگاه یادار

مشمول قانون  یمانیپ ای یانتقال کارمندان رسم -۲ تبصره

 دهیقانون نام نامهآیین نیکه در ا یخدمات کشور تیریمد

شده در ماده  یمستثن ییاجرا یهادستگاهبهشود، می

موضوع در مقررات  ینیبشی( قانون منوط به پ11۷)

 .مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود یاستخدام

 یهادستگاه یمانیپ ای یانتقال کارمندان رسم -۳ تبصره

انتقال  نی( قانون و همچن11۷)شده در ماده  یمستثن

و قضات  یمانیپ ای یرسم یعلم ئتیه یاعضا

مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال  یهادستگاهبه

. مورد عمل آنان بالمانع است یدر مقررات استخدام

 نیمشمول حکم ا یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها

اره )اصالح به موجب مصوبه شم. باشندیتبصره نم

 (۲۴/1/1۴۰۰مورخ  -ه۵۶۹۰۳ت/۶۳۳۵

 یهادستگاهکه با انتقال داوطلبانه از  یکارمندان -2 ماده

 ایتابعه همان دستگاه  یمستقر در تهران به واحدها ییاجرا

از  ریمستقر در شهرستانها )غ ییاجرا یهادستگاه ریسا

حوزه استان تهران و کالن شهرها( را به عنوان  یشهرستانها

 سبر اسا ند،ینمامی خدمت خود انتخاب ییایجغراف

 یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد شنهادیپ

 ازاتیاز امت یقانون فاتیتشر یو پس از ط جمهوررییس

)اصالح به موجب مصوبه . برخوردار خواهند شدای ژهیو

 (1۴/8/1۳۹1مورخ ـ ه۴818۷ت/1۵81۷۹شماره 

 یم انتقال، رابطه استخدامحک یاجرا خیاز تار -3 ماده

کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات 

که در دستگاه مقصد مالک عمل است و پست  یاستخدام

 که در دستگاه مقصد به آن منصوب یشغل سازمان ای

و  ایشود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزامی

ستگاه مقصد صورت صرفاً از اعتبار د یرداختهر گونه پ

 .خواهد گرفت

مشمول قانون و  یمانینامه کارمند پ مانیپ دیتمد -تبصره

 تینامه پس از انتقال با رعا مانیدر مفاد پ رییهرگونه تغ زین

 .دستگاه مقصد خواهد بود اراتیمقررات مربوط از اخت

 یایدر مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزا -4 ماده

مطابق  ییو دارا یارت امور اقتصادکارمندان منتقل شده، وز

( قانون بودجه 1۹تبصره ) "و"( بند 1جزء ) ییاجرا نامهآیین

آن اقدام خواهد  یکل کشور و اصالحات بعد 1۳8۶سال 

 .نمود

مشمول  یمانیو پ یکارمندان رسم تیمأمور -5 ماده

مشمول قانون با حفظ پست  گرید یهادستگاهبهقانون 
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ستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با در د یسازمان

 ها از اعتبار دستگاه متبوع مجازالعادهپرداخت حقوق و فوق

 .باشدمی

که حسب مورد در هایی نهیو هز العادهفوقپرداخت  -تبصره

 رینظ ردیگمی به کارمند تعلق تیدستگاه محل مأمور

ل به عهده دستگاه مح یرفاه هایهزینهو  کاراضافه

 صورت شیها با صدور فپرداخت نیا. است تیمأمور

از ای مکلف است نسخه تیو دستگاه محل مأمور ردیگمی

 .دیمتبوع کارمند ارسال نما گاهدستبهصادره را  شیف

دستگاه  کیاز  یمانیپ ای یکارمند رسم تیمأمور -6 ماده

 شیمشمول قانون به مدت ب گریگاه ددستبهمشمول قانون 

صورت اعزام کارمند به  نیدر ا. مجاز است زیناز شش ماه 

کارمند در  یعدم حفظ پست سازمان ایو حفظ  تیمأمور

 یو هایالعادهفوقو مرجع پرداخت حقوق و  تیمدت مأمور

 لیقب نیا. ربط خواهد بود یذ یهادستگاه وافقحسب ت

با توافق  کسالهیحداکثر  یدر مقاطع زمان تهایمأمور

 .است دیقابل تمد تیمتبوع و محل مأمور یهادستگاه

دستگاه  کیاز  یمانیپ ای یکارمند رسم تیمأمور -7 ماده

شده  یمستثن ییاجرا یهادستگاهبهمشمول قانون  ییاجرا

در دستگاه  ی( قانون با حفظ پست سازمان11۷در ماده )

اه ها از اعتبار دستگالعادهمتبوع و با پرداخت حقوق و فوق

 ریامکان پذ کسالهیحداکثر  یدر مقاطع زمان تیمحل مأمور

از پنج سال  تهایمأمور لیقب نیاست و در هر حال مجموع ا

 .نخواهد بود شتریدر طول خدمت کارمند ب

به دفتر  ییاجرا یهادستگاهکارمندان  تیمأمور -1 تبصره

مقرر در  باتیترت تیبا رعا یمقام معظم رهبر

مورخ  -ه1۷۶۹۹ت/۵۷۷18شماره  ایهنامهتصویب

 ۷/11/1۳8۰مورخ  -ه۲۵8۳8ت/۴۷۵8۵و  ۲۷/۳/1۳۷۶

 .ردیگیصورت م

 تیماده با رعا نیمدت زمان مقرر در ا دیتمد -۲ تبصره

 ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر صیمقررات، به تشخ ریسا

 یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا دییمربوط و تأ

ه موجب مصوبه مصوبه شماره )الحاق ب. مجاز است

 (1۴/8/1۳۹1مورخ  -ه۴818۷ت/1۵81۷۹

مورخ  ۲۹۵۹)ابطال به موجب دادنامه شماره  -8 ماده

( یعدالت ادار وانید یعموم ئتهی 1۴۰۰؍11؍1۲

 ییاجرا یهادستگاه یمانیپ ای یکارمندان رسم تیمأمور

 یاعضا تیمأمور زی( قانون و ن11۷شده در ماده ) یمستثن

 ییاجرا یهادستگاهبه یمانیپ ای یرسم یعلم تئیه

در مقررات  تیجواز مأمور جودمشمول قانون در صورت و

 .مورد عمل آنان بالمانع است یاستخدام

 ایشده در مورد نحوه  ادی یکه مقررات استخدام یصورت در

کارمند مأمور  یایمرجع پرداخت حقوق و مزا ایمدت 

 یهادستگاهوارد مذکور با توافق نداشته باشد، م انیب یحکم

 .خواهد شد نییتع تیمتبوع و محل مأمور

که حسب مورد به  یهایالعادهفوقحقوق و  -9 ماده

 تعلق نامهآیین نی( ا8( و )۷(، )۶موضوع مواد ) تیمأمور

 .دستگاه قابل پرداخت است کیتنها از  رد،یگمی

خاتمه  یو تیکارمند مشمول قانون که مأمور -10 ماده

 ینشده، مکلف است بالفاصله خود را برا دیو تمد افتهی

گاه متبوع دستبه یاستخدام فیتکل نییتع ای فهیانجام وظ

 .دینما یخود معرف

مشمول قانون که پس از خاتمه  یکارمند رسم -تبصره

 یانتصاب و یبرا یدر دستگاه متبوع پست مناسب تیمأمور

ررات قانون آماده به خدمت مق تیوجود نداشته باشد، با رعا

 .خواهد شد

مجاز به اعزام مأمور به  تیدستگاه محل مأمور -11 ماده

 .به صورت مأمور نخواهد بود هادستگاه ریسا

کارمندان مشمول قانون که در  تیمأمور دیتمد -12 ماده

اعزام شده اند، تابع مقررات  تیبه مأمور یمقررات قبل یاجرا

 .د بودخواه نامهآیین نیا
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مشمول قانون  یمانیکارمندان پ تیمأمور -13 ماده

است و  رینامه آنان امکان پذ مانیحداکثر تا سقف مدت پ

مدت  یمأمور مکلف است پس از اتقضا یمانیکارمند پ

گاه متبوع دستبه فیتکل نییتع ینامه، خود را برا مانیپ

 .دینما یمعرف

بدون حفظ  ،یمانیکارمند پ تیکه مأمور یدر موارد -تبصره

دستگاه  رد،یگمی در دستگاه متبوع صورت یپست سازمان

و محل  یرا در پست سازمان یمجاز است و تیمحل مأمور

 مانیکه در پ یپست و محل خدمت ریبه غ یگریخدمت د

 ریسا رییمجاز به تغ کنیل دینامه مشخص شده، منصوب نما

 .باشدنمینامه  مانیموارد مشخص شده در پ

نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه  رییتغ -14 ماده

 .ستیمجاز ن تیمحل مأمور

 کی یمانیپ ای یچنانچه اشتغال کارمند رسم -15 ماده

که دولت  یالملل نیب یهاسازماناز  یکیدر  ییدستگاه اجرا

باشد،  ازین رفتهیآنها را پذ تیعضو رانیا یاسالم یجمهور

ه عنوان که ب ییگاه اجرادستبهصورت کارمند  نیدر ا

مأمور شده و  دهیگرد نییدولت در سازمان تع ندهینما

 مربوط اعزام یالملل نیرا به سازمان ب یشده و ادیدستگاه 

مأموران بر  لیقب نیا هایالعادهفوقحقوق و . دینمامی

 نیو سازمان ب رانیا یاسالم یاساس توافق دولت جمهور

 .مربوط پرداخت خواهد شد یالملل

به عنوان  یمانیپ ای یکه کارمند رسم یر مواردد -16 ماده

انتخاب شود،  یاسالم یاز شوراها یکیعضو  ایشهردار 

 نیمقررات ا تیرا با رعا یتواند ومی متبوع ییدستگاه اجرا

 یاریده ای یفرماندار ای یاستاندار ای یبه شهردار نامهآیین

 .دیربط مأمور نما یذ

مورخ  ۴۴۵ه شماره )ابطال به موجب دادنام -17 ماده

اعزام ( یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه ۰۲/۰۶/1۴۰۰

و  هاسازمانکارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به 

 نیبه آنها در قالب ا تیکه مأمور یردولتیمؤسسات غ

 شنهادینباشد، حسب مورد بنا به پ ریامکان پذ نامهآیین

عه توس یشورا بیربط و تصو یذ سهمؤس ایسازمان 

مرجع پرداخت . است ریامکان پذ یانسان هیو سرما تیریمد

و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ ها العادهفوقحقوق و 

مأموران در مصوبه  لیقب نیا یعدم حفظ پست سازمان ای

 .خواهد شد نییشورا تع

 نیکه قبل از ابالغ ا یکارمندان تیادامه مأمور -تبصره

به  رانیوز ئتیه یت موردمصوبا ینامه، در اجرا میتصم

 انیمأمور شده اند، تا پا یردولتیو مؤسسات غ هاسازمان

آن منوط به  دیتمد کنیل. بالمانع است تیمدت مأمور

 .ماده خواهد بود نیا تیرعا

 یعلم ئتیه یاعضا تیمصوبه مأمور :نیگزیجا مصوبه

قانون  رمشمولیغ ییاجرا یهادستگاهها و کارکنان دانشگاه

 یخدمات کشور تیریمد

مشمول قانون مکلفند هر  یاجرا یهادستگاه -18 ماده

نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست  کیبار  کیشش ماه 

خود را به معاونت توسعه  یمانیو پ یکارمندان رسم

 ندیارسال نما جمهوررییس یانسان هیو سرما تیریمد

 ۶1۵ -۶1۴)ابطال به موجب دادنامه شماره  -19 ماده

( با یهیأت عمومی دیوان عدالت ادار۰۶/۰۹/1۳۹1مورخ 

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

 یالتیتشک یدر واحدها یخدمت کارمندان رسم ییایجغراف

 ازیو ن یدستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح ادار

 .ربط است یذ ییدستگاه اجرا اراتیاز اخت ،ییدستگاه اجرا

تواند می یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا -20 ادهم

داشته  ییبه ضوابط اجرا ازیکه ن نامهآیین نیاز ا یمواد یبرا

ابالغ  هادستگاهبهمربوط را  نامهشیوه ایباشد دستورالعمل 

 .دینما

 ییاجرا یهادستگاهثابت  ای یبا کارمندان رسم -21 ماده

 فیاز وظا یبخش ایتمام  یعلت واگذار مشمول قانون که به
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 یکینباشد، به  ازیبه خدمت آنان ن یردولتیآنها به بخش غ

 :رفتار خواهد شد ریز یهااز روش

که کتبًا  ییاجرا یهادستگاهاز  گرید یکیانتقال به  -الف

 نیمقررات ا تیباشد با رعا یاستفاده از خدمت و یمتقاض

 .نامهآیین

گاه دستبهوابسته  ییاجرا یهادستگاه یکی انتقال به -ب

 یمتقاض یگرید ییکه دستگاه اجرا یمتبوع در صورت

 رییمنجر به تغ نکهینباشد اعم از ا یاستفاده از خدمت و

 .نشود ایخدمت شده  ییایمحل جغراف

ماه و  کیسنوات خدمت کارمند با پرداخت  دیبازخر -پ

هر سال سابقه خدمت و مستمر به ازاء  یایحقوق و مزا مین

حقوق و  نیشده بر اساس آخر رهیذخهای یوجوه مرخص

 طیشرا نکهیمستمر زمان اشتغال مشروط بر ا هایالعادهفوق

 .نداشته باشد یبازنشستگ

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

لحاظ جزو سوابق  چیبدون حقوق از ه یمدت مرخص. سال

مدت  انیدر پا. سوب نخواهد شدخدمت کارمند مح

بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار  یمرخص

 .خواهد شد

و  فیوظا یکه مجر یردولتیانتقال به بخش غ -ث

 ازی، در صورت اعالم نباشدمی واگذار شده یهافعالیت

 خیصورت، از تار نیدر ا. ربط یذ یردولتیبخش غ یکارفرما

قطع و با  ییکارمند با دستگاه اجرا یانتقال، رابطه استخدام

کارمند  ،یاجتماع نیو مقررات کار و تأم نیقوان تیرعا

. ربط محسوب خواهد شد یذ یردولتیبخش غ یکارفرما

 ریز یهااز روش یکیتوانند به می کارمندان لیقب نیا

 :ندیخود را انتخاب نما یصندوق بازنشستگ

به  یوق قبلاز صند یصندوق بازنشستگ رییتغ یتقاضا -1

صورت  نیکه در ا دیجد یکارفرما یصندوق بازنشستگ

به منزله سابقه  یقبل مهیحق ب ایسوابق پرداخت کسور 

بوده و با انتقال  دیکسور به صندوق جد ای مهیپرداخت حق ب

به صندوق  یکسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبل

طبق  دیکه صندوق جد یالتفاوت مابهپرداخت  د،یجد

 ییبه عهده دستگاه اجرا د،ینمامی مربوط مطالبه مقررات

 .کارمند خواهد بود یمتبوع قبل

و ادامه پرداخت حق  یقبل یانتخاب صندوق بازنشستگ -۲

. سهم مستخدم به صندوق مذکور یکسور بازنشستگ ای مهیب

 ای مهیمکلف است حق ب دیجد یصورت کارفرما نیدر ا

ت مورد عمل مقررا یرا بر مبنا یو یکسور بازنشستگ

 .دیمحاسبه و به آن صندوق پرداخت نما یصندوق قبل

به عنوان مأمور در  یردولتیدر بخش غ فهیانجام وظ -ج

 لیقب نیا یردولتیبخش غ یکارفرما ازیصورت اعالم ن

از لحاظ  یردولتیدر بخش غ تیکارمندان در مدت مأمور

 بندیطبقهتابع طرح  یافتیدر یایحقوق و مزا زانیاقالم و م

مزبور آن را  یمورد عمل بوده و کارفرما یمشاغل کارگر

 یاز لحاظ اجرا تیمدت مأمور کنیل. دینمامی پرداخت

 یمقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلق

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

و نحوه انتزاع از  مهیبا حق ب یکسور بازنشستگ زانیم

خواهد  یخدمات کشور تیریبع مقررات قانون مدخدمت، تا

 .بود

به  یردولتیبخش غ یکارفرما ازیصورت اعالم عدم ن در

مطابق مفاد ماده  یبا و ت،یمأمور انیخدمت کارمند تا پا

 .رفتار خواهد شد نامهآیین نی( ا۲1)

اعالم  خیهفته از تار کیتواند ظرف می کارمند -22 ماده

را به ( ۲1موضوع ماده ) یهاوشدستگاه، سه روش از ر

. اعالم کند ییگاه اجرادستبهانتخاب و  تیاولو بیترت

شده  نییتع تیدستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولو

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

را انتخاب و  یروش چیکه کارمند در مهلت مقرر ه یورتص

از  یکیخود به  اریز است به اختاعالم نکند، دستگاه مجا

 .دی( اقدام نما۲1مذکور در ماده ) یهاروش
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مقام محترم  دییبه تأ ۲۹/1/1۳8۹ خینامه در تار میتصم نیا

 .است دهیرس یجمهور استیر

 جمهوررییسمعاون اول  یمیرح محمدرضا

 

خدمات  یریتدقانون م یرمشمولغ ییاجرا یهادستگاهو کارکنان  یعلم یئته یاعضا یتمأمور

 یکشور

 (یرانوز یئته 11/12/1400هـ مورخ 59606ت/160229شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ 1/1۲/1۴۰۰در جلسه  یرانوز هیئت

 یو استخدام یسازمان ادار 1/1۲/1۴۰۰مورخ  ۶۷۰۰۳

 یو هشتم قانون اساس یو س یکصدکشور و به استناد اصل 

 :کرد یبتصو یرانا یاسالم یجمهور

 ییاجرا یهادستگاه یمانیپ یا یکارمندان رسم أموریتم

 یتمأمور یزو ن یخدمات کشور یریتقانون مد یرمشمولغ

ها، مراکز و دانشگاه یمانیپ یا یرسم یعلم یئته یاعضا

ها و و فرهنگستان یو پژوهش یمؤسسات آموزش عال

گسترش  یمجوز از شورا یکه دارا یعلم و فناور یهاپارک

و  یو فناور یقاتعلوم، تحق هایزارتخانهو یآموزش عال

 یمراجع قانون یرو سا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

مشمول قانون  ییاجرا یهادستگاهبه باشند،یم ربطیذ

 یتدر صورت وجود جواز مأمور یخدمات کشور یریتمد

مورد عمل دستگاه مبدأ  یمقررات استخدام یا یندر قوان

 .بالمانع است

مرجع پرداخت حقوق و  ینو همچن یتمدت مأمورو  نحوه

و مقررات مربوط  ینقوان یتکارمند مأمور با رعا یایمزا

 .خواهد شد یینتع

 جمهورییسمعاون اول ر -مخبر محمد

 

 کل کشور 1401( قانون بودجه سال 20بند )ج( تبصره ) :دستورالعمل انتقال کارکنان مازاد موضوع

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 30/07/1401مورخ  54621)بخشنامه شماره 

( قانون ۵ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاهبهبخشنامه 

 مدیریت خدمات کشوری

قانون بودجه ( ماده واحده ۲۰در اجرای بند )ج( تبصره )

نامه اجرایی بند )الف( تبصره آئینو  کل کشور 1۴۰1سال 

وری نیروی انسانی منظور باال بردن بهرهو به ( این قانون1۹)

و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، دستورالعمل اجرایی 

 :شودمربوط به شرح زیر ابالغ می

یاب در سامانه یکپارچه نظام اداری زیرسامانه بهین -1ماده 

یاب کشور )سینا( )که در این دستورالعمل سامانه بهین

وانتقال بین دستگاهی، شود( برای مدیریت نقلنامیده می

درون استانی و بین استانی کارکنان مازاد جهت تأمین 

 .ی اجرایی مستقر استهادستگاهنیروی انسانی سایر 

تشخیص کارکنان مازاد رسمی، ثابت، پیمانی و  -2ماده 

قرارداد کارمعین و عناوین مشابه در هر دستگاه توسط 

شورای راهبری توسعه مدیریت )یا عناوین مشابه( انجام 

گیرد و در صورت فقدان این شورا )یا عناوین مشابه( به می

 ای متشکل ازتشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی، کمیته

ی هادستگاه. مدیران مرتبط با این حوزه قابل تشکیل است

ماه از تاریخ ابالغ این  ۲اجرایی مکلفند ظرف مدت 

بخشنامه، کارکنانی را که فاقد شرایط احراز شغل مورد 

تصدی باشند؛ یا نمره ارزشیابی عملکرد ایشان در دو سال 

https://shenasname.ir/budjet1401/31564-قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱
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
https://shenasname.ir/budjet1401/39737-تخصیص-اعتبار-دستگاه-اجرایی
https://shenasname.ir/budjet1401/39737-تخصیص-اعتبار-دستگاه-اجرایی
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ر متوالی اخیر در دو دهک پایین نیروی انسانی دستگاه قرا

داشته باشد؛ یا بر اساس نظر سرپرست مستقیم یا مدیران 

ارشد، فاقد توانمندی یا انگیزه الزم برای انجام وظایف محوله 

خدمت شده بهپست سازمانی تشخیص داده شوند؛ یا آماده

یاب باشند؛ تعیین و اطالعات آنان را در زیرسامانه بهین

 .بارگذاری کنند

که بر اساس مقررات مادامی شده در سامانهکارکنان معرفی

بعدی این بخشنامه تعیین تکلیف نشده باشند، همچنان 

 .شوندکارمند دستگاه متبوع محسوب می

 .باشندایثارگران تابع قوانین و مقررات خود می :1تبصره 

قانون  (1۹خدمت موضوع ماده )بهکارکنان آماده :۲تبصره 

و سایر مقررات مشابه و همچنین  رسیدگی به تخلفات اداری

قانون حمایت از خانواده ( 1۵کارکنان موضوع تبصره ماده )

)مستخدمین دارای حداقل سه فرزند و  و جوانی جمعیت

ار و دارای فرزند شیرخوار( از این ماده مستثنی مادران بارد

 .هستند

مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف است نسبت  -3ماده 

های توانمندسازی و بهسازی برای کارکنان به برگزاری برنامه

هزینه شرکت در این . شده در سامانه اقدام کندمعرفی

 .کننده استها بر عهده دستگاه معرفیبرنامه

های موضوع ماده ادی که موفق به طی برنامهافر -4ماده 

های سازمانی ( شوند، با رعایت شرایط احراز پست۳)

ی اجرایی از طریق سامانه با اولویت هادستگاهموردنیاز 

تأمین نیازهای استخدامی همان دستگاه اجرایی و 

. شوندزیرمجموعه آن )در صورت وجود(، جانمایی می

ی اجرایی هادستگاهیاز سایر های موردنجانمایی در پست

ی اجرایی مربوط هادستگاهتحت نظر استاندار و با هماهنگی 

هرگونه جانمایی افراد خارج از شهرستان . شودانجام می

 .محل سکونت، مستلزم اخذ رضایت فرد است

دستگاه اجرایی مقصد موظف است پس از اعالم جانمایی 

ایت قوانین و مقررات سامانه، حکم کارگزینی فرد را با رع

همچنین فرد جانمایی شده موظف است . مربوط صادر کند

. از تاریخ صدور حکم کارگزینی در دستگاه مقصد حضور یابد

در صورت عدم حضور، برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام 

 .خواهد شد

ی هادستورالعملجایی اعتبار این کارکنان بر اساس جابه

وبودجه کشور ازجمله بخشنامه شماره ابالغی سازمان برنامه

 .آن سازمان خواهد بود ۲۲/۵/1۴۰1مورخ  ۳۴۳۷۰۵

با کارکنان رسمی و ثابت مازاد که موفق به طی  -5ماده 

 ۲( این بخشنامه نشوند یا برای ۳های موضوع ماده )برنامه

شده از سوی سامانه را نپذیرند، مطابق مرتبه جانمایی تعیین

( ۴۵دیریت خدمات کشوری و ماده )( قانون م۴8ماده )

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

شود؛ همچنین، نامه اجرایی مربوط رفتار میدولت و آئین

نسبت به فسخ قرارداد کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین یا 

 .عناوین مشابه موضوع این ماده اقدام خواهد شد

ی اجرایی موضوع هادستگاهت هرگونه درخواس -6ماده 

( قانون مدیریت خدمات کشوری برای جذب و ۵ماده )

کارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و به

استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در 

از تاریخ ابالغ این بخشنامه، . یاب استسامانه بهین

قانون مدیریت خدمات  (۵ی اجرایی موضوع ماده )هادستگاه

کشوری مکلفند اعالم نیاز نیروی انسانی از طریق ثبت در 

های سازمانی به سازمان سامانه مذکور و به تفکیک پست

شده در اطالعات درج. اداری و استخدامی کشور اعالم کنند

مدیریت ساختار »و « کارمند ایران»های زیرسامانه

ها به این درخواستمبنای رسیدگی « ی اجراییهادستگاه

الزم است پیش از ثبت هرگونه اعالم نیاز،  هادستگاهاست و 

های یادشده نسبت به تکمیل اطالعات خود در زیرسامانه

 .اقدام کنند

میثم لطیفی

 

https://shenasname.ir/laws/1134-قانون-تخلفات-اداری
https://shenasname.ir/laws/1134-قانون-تخلفات-اداری
https://shenasname.ir/laws/7640-قانون-جوانی-جمعیت
https://shenasname.ir/laws/7640-قانون-جوانی-جمعیت
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 و بالعکس یرهبر معظم دفتر مقام به هادستگاه کارکنان یتانتقال و مأمور

 (یرانوز یأته 27/3/76هـ مورخ 17699ت/57718شماره  نامهتصویب)

 متن به با توجه 1۳۷۶/۳/۲۵ مورخ در جلسه یرانوز هیأت

و  انتقال در خصوص یرهبر معظممقام مورد موافقت

و  وبالعکس لهدفتر معظم به هادستگاه کارکنان یتمأمور

 و کارکنان شده یاددفتر  کارکنان خدمت سوابق احتساب

 شماره نامه ضوع( مو)ره ینیخم امامحضرت یتب سابق

 یرهبرمعظم دفتر مقام 1۳۷/۹/۲8 مورخ 1/1۲۹1۰

 :نمود یبتصو

 مشابه ینو عناو ثابت ،یرسم کارکنان و انتقال یتمأمور -1

 یو نهادها یدولت یهاشرکتو  ها، مؤسساتوزارتخانه

آنها به نسبت قانون شمول که ییاهدستگاهو  یاسالم انقالب

 یعموم نهادها و مؤسسات ین، همچناست ذکر نام مستلزم

 یاسالم یجمهور مسلح یروهایو ن هایشهردار ،یردولتیغ

 بادرخواست و بالعکس یرهبر معظم دفتر مقام به یرانا

مبدأ مجاز  دستگاه ( و موافقتیمقصد )متقاض دستگاه

 .است

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

 به ( اشتغال)ره ینیخم امام حضرتیتدر ب یرهبر معظم

در  شده انجام خدمت سوابق یناند، همچنکار داشته

 عنوان مقصد از هر لحاظ به مبدأ، توسط دستگاه دستگاه

 .ودشیم محسوبقبول قابل خدمت سابقه

 انتقال که یکارکنان یو بازنشستگ یمهکسور ب انتقال -۳

مقصد مجاز  گاهدستبهمبدا دستگاه  از صندوق یابندیم

 .است

بر  یاجرائ یهادستگاهاز  که یکارکنان یایو مزا حقوق -۴

 دفتر مأمور آن به یرهبر معظم دفتر مقام یازن اعالم اساس

مذکور  در دفتر یمورد تصد شغل سطح اساس گردند برمی

 .گرددمی پرداخت مأمور کننده توسط دستگاه

 مأمور پست کارکنان یربطذ در دستگاه که یدر صورت -۵

 باشد پست مامور وجود نداشته یمورد تصد با شغل مناسب

 یجاددفترا اعالم افراد حسب ینگونها یبرا با نام یسازمان

 .هد شدخوا

 یامزا یراز سا یرهبر معظم دفتر مقام مأمور به کارکنان -۶

عمر و  ،یبهداشت هاییمه، مسکن، بمصرف یتعاون یرنظ

 دستگاه یقازطر گذشته همچون یرفاه یالتو تسه یلیتکم

 .مند خواهند شدبهره یربطذ
 

 امکان مأموریت به دفاتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس

 :نامه داخلی مجلس شورای اسالمیاز قانون آیین

 ،یندگینما فهیهرچه بهتر وظ یفایا یدر راستا -72ماده 

 یقیحق گاهیحفظ شان و منزلت مجلس و جا نیهمچن

ارتباط  یتواند به منظور برقرار یم سهییر اتیه ندگان،ینما

و  نیبا موکل ندگانیمکتوب( نما ،یداریشن ،یداریمؤثر )د

و  یرسم یو نهاد ها ییاجرا یدستگاه ها ندگانینما

 یبا اختصاص فضا هیمرکز و حوزه انتخاب رد یررسمیغ

( هرگونه یمناسب )دفاتر کار و مالقات عموم یکیزیف

را در شان نظام  ازیمورد ن یو نرم افزار یامکانات سخت افزار

در بودجه  ازی. اعتبارات مورد ندیفراهم نما یاسالم یجمهور

 شود.یم بینییشپساالنه مجلس 

توانند حداکثر  یم ندگانیدر هر دوره مجلس، نما -تبصره

مشمول ماده  یکارشناسان دستگاه ها ایپنج نفر از کارکنان 

در  یریکارگ به یرا برا یخدمات کشور تیری( قانون مد۵)

و  یادار ،یا جهت امور مشاوره یدفتر ارتباطات مردم

 نی. در اندینماربط درخواست  یاز دستگاه ذ یخدمات

افراد  تیدستگاه مبدا، درخواست مامور یبا هماهنگ ورتص
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اشخاص مزبور به دفتر ارتباط  ایموردنظر معمول و شخص 

 شوند. یمامور م نده،ینما یمردم

ماموران طبق  نیکار ا و اضافه تیحق مامور ا،یمزا حقوق،

 یمورکننده مأو مقررات مربوطه بر عهده دستگاه م نیقوان

اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و  زانید و مباش

دفتر  سییاستفاده شده توسط ر یو مرخص انهیماه تیمامور

 هیلک شیشود. افزا یربط اعالم م یبه دستگاه ذ ندهینما

حقوق  شیماموران از جمله ارتقاء ، افزا نیا یحقوق قانون

ان موارد مشابه در دور ریگروه و رتبه و سا شیافزا ،یسنوات

ربط  یکارکنان دستگاه ذ ریافراد همانند سا نیا تیمامور

 باشد. یم

با توجه به تعداد  هیهر حوزه انتخاب ازیافراد موردن تعداد

 طیو وسعت، شرا تیتعداد شهر و روستا، جمع ندگان،ینما

هر حوزه توسط  یها تیقابل ریو سا ییایو جغراف یمیاقل

شود. پس از  یم نییمجلس تع یداخل نامهآیین ونیسیکم

 افراد نیربط موظف است ا یدستگاه ذ ت،یمامور انیاعالم پا

پست  ایو  تیقبل از مامور یرا حداقل در پست سازمان

( ۲( ماده )۳تبصره ) یمصوبه ناف نی. اردیهمطراز به کار گ

مصوب  یاسالم یکارکنان مجلس شورا یقانون استخدام

شد.با ینم یاسالم یمجلس شورا 1۳۷۲ /8 /۲۳

 

 کارکنان دولت یورزش تیبخشنامه مأمور

 (جمهورسییمعاون اول ر 7/2/1384مورخ  6239)بخشنامه شماره 

 ،یها، مؤسسات دولتها، سازمانوزارتخانه هیبه کل بخشنامه

 سراسر کشور یهایو استاندار یانقالب اسالم ینهادها

و نظر به  1/۹/1۳۶8مورخ  ۷۷۹۰۴بخشنامه شماره  رویپ

 یالمللنیو ب یداخل یورزش نیادیضور موفق در مح نکهیا

ورزشکاران و استفاده از توان و تجربه  یقبل یبه آمادگ ازین

 هیاست کل یدارد، مقتض ییاجرا یهادستگاه هیموجود در کل

 انقالب یو نهادها یها، مؤسسات دولتها، سازمانوزارتخانه

 تیبه مأمور یبدن تیسازمان ترب ازیدر صورت ن یاسالم

 ریو سا یداوران، پزشکان ورزش ان،یقهرمانان، مرب

شاغل در  یمختلف ورزش یهااندرکاران رشتهدست

 یو برگزار یآموزش یهاانجام کالس یها برادستگاه

با  یدر مقاطع خاص زمان یالمللنیو ب یمسابقات داخل

 ادیسازمان  یبر اساس درخواست کتب زبورافراد م تیمأمور

 .ندیشده موافقت نما

جمهورسیمعاون اول رئ -عارف محمدرضا  

 

 کارکنان دولت یورزش تیمأمور بخشنامه

 (جمهورسییمعاون اول ر 1/9/1368مورخ  77904)بخشنامه شماره 

و نظر به  ۲۵/۹/۶۴مورخ  ۵۷۹۲۲بخشنامه شماره  رویپ

 یالمللنیو ب یداخل یورزش نیادیحضور موفق در م نکهیا

ان و مستلزم استفاده از توان ورزشکار یقبل یآمادگ ازمندین

 هذایاست، عل یاجرائ یهادستگاه هیو تجربه موجود در کل

ها و مؤسسات ها و سازمانخانهوزارت هیاست کل یمقتض

سازمان  ازیدر صورت ن یانقالب اسالم یو نهادها یولتد

و داوران  انیقهرمانان و مرب تیبه مأمور یبدن تیترب

انجام  یها برار دستگاهشاغل د یمختلف ورزش یهارشته

 یالمللنیو ب یمسابقات داخل یو برگزار یآموزش یهاکالس

افراد مزبور بر اساس  تیبا مأمور یدر مقاطع خاص زمان

 .ندیسازمان موافقت نما یکتب ستدرخوا

جمهور سییمعاون اول ر -یبیحب حسن  



 ه هالل احمرب ییاجرا یهاداوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه تینحوه مأمور

 (رانیوز أتیه 28/4/1396هـ مورخ 53512ت/50131شماره  نامهبی)تصو

شماره  شنهادیبه پ ۲۵/۴/1۳۹۶در جلسه  رانیوز أتیه

هالل احمر  تیجمع ۲1/۶/1۳۹۵مورخ  ۲۰۰۹۹/۲1/۹۵

ماده  ی( الحاق۲و به استناد تبصره ) رانیا یاسالم یجمهور

 یاسالم یهورهالل احمر جم تی( قانون اساسنامه جمع۲۲)

شده را  ادهیتبصره  ییاجرا نامهآیین -1۳۹۴مصوب - رانیا

 :کرد بیر تصویبه شرح ز

مشروح  یدر معان ریاصطالحات ز نامهآیین نیدر ا -1 ماده

 :روند یمربوط به کار م

 .رانیا یاسالم یهالل احمر جمهور تیجمع :تیجمع -الف

( ۵موضوع ماده ) یدستگاه ها :ییاجرا یدستگاه ها -ب

 .یخدمات کشور تیریقانون مد

 یکارکنان دستگاه ها هیکل :کارکنان امدادگر و داوطلب -پ

 نیو عناو یقرارداد ،یمانیپ ،یشامل کارکنان رسم ییاجرا

 اتیشرکت در عمل یمشابه و کارگر مشمول قانون کار متقاض

امدادگر و  نامهآیین نیو بشر دوستانه که مطابق ا یامداد

 شوند. یداوطلب شناخته م

و به  تیاساسنامه جمع رشیکه با پذ یشخص :داوطلب -ت

 ،یتیحما ،یتیو خدمات هدا یطور داوطلبانه توانمند

 رمستمریخود را به صورت مستمر و غ یو مهارت یمشارکت

 .ردیبه کار گ تیدر جهت اهداف جمع

 یخود برا یشخص یکه با تقاضا یداوطلب :داوطلب فعال -ث

عوض و  چیبدون ه تیبشر خدمت به هم نوع و هیارا

کند و با حضور مستمر خود در  یم یاعالم آمادگ یدستمزد

خدمات داوطلبانه  هیبه ارا تیجمع یسازمان ها و معاونت ها

 پردازد. یامداد و نجات م

مراجع  دییامداد و نجات را به تأ یکه دوره ها یداوطلب -ج

ت خدمات امداد و نجا هیگذرانده و به ارا تیمربوط در جمع

 پردازد. یم

که بر اساس  یحوادث :یو استان ایمنطقه ،یحوادث مل -چ

بحران کشور  تیریسازمان مد لیقانون تشک یاجرا نامهآیین

ک مورخ ۴۰۷۹۲ت/18۵۶۴۵شماره  بنامهیموضوع تصو

 شود. یم نییتع ۲1/۹/1۳88

به حضور داوطلبان و امدادگران  ازیدر صورت ن -2 ماده

به شرکت در برنامه ها و  ییاجرا یشاغل در دستگاه ها

و بشردوستانه، کارکنان امدادگر و داوطلب  یامداد اتیعمل

ضمن اخذ موافقت  ت،یموظفند پس از اعالم فراخوان جمع

اقدام  تیخود به جمع یدستگاه مربوط نسبت به معرف

مربوط مکلف است در صورت  ییاجرا ستگاه. دندینما

دور حکم ( ساعت نسبت به ص8موافقت، حداکثر ظرف )

. دیاعالم نما تیفرد مذکور اقدام و به جمع یبرا تیمأمور

 است. تیبدون پرداخت حق مأمور تیمأمور نیا

 ده،یآموزش د یروهاین انیاز م تیفراخوان جمع -1 تبصره

صورت  ازیتخصص و مهارت مورد ن یدارا ایشده  یسازمانده

 .ردیپذ یم

 اتیجام عملبه مشارکت در ان لیکه تما یداوطلبان -۲ تبصره

به  تیجمع تیبا صدور حکم مأمور دیدارند با یامداد

 اعزام شوند. اتیعمل

و ذهاب،  ابیا نهیتواند کمک هز یم تیجمع -3 ماده

خوراک به کارکنان  نهیو هز یامدادگر زاتیلباس و تجه

و پرداخت  نیتأم تیامدادگر و داوطلب را برابر ضوابط جمع

 .دینما

نان امدادگر و داوطلب جهت کارک تیمدت مأمور -4 ماده

حداکثر دو هفته و  ،ایمنطقهو  یدر حوادث مل یامدادرسان

به  ازیهفته است. در صورت ن کیحداکثر  یحوادث استان

مکلف است مجدداً موافقت دستگاه  تیجمع ت،یتداوم مأمور

 .دیمربوط را اخذ نما ییاجرا
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آن را  ت،یمأمور انیموظف است پس از پا تیجمع -تبصره

 .دیدستگاه اعزام کننده ابالغ نما به

در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از  -5 ماده

افراد  یفوت برا ایو  ینقض عضو، از کارافتادگ ،یدگیدبیآس

و مقررات  نیآنان تابع قوان تی، وضعنامهآیین نیمشمول ا

 باشد. یمربوط دستگاه متبوع م

 هیاست و کل یافتخار تیخدمت در جمع -6 ماده

 یبه انجام خدمات افتخار لیکه تما یدگران و داوطلبانامدا

و انجام خدمات  تیبرگه )فرم( عضو دیو داوطلبانه دارند، با

( ی)فرم ها ی. برگه هاندیو امضا نما لیداوطلبانه را تکم

 نداوطلبان و امدادگرا اریو در اخت هیته تیمزبور توسط جمع

 .ردیگ یقرار م

 ابیا نهیکمک هز لیز قبا یپرداخت هر گونه وجه -7 ماده

 نهیو هز یامدادگر زاتیو ذهاب، پاداش، لباس و تجه

 لیاز تحم یریخوراک که حسب مورد جهت جلوگ

 ردیگ یبه داوطلبان و امدادگران صورت م یاضاف یهانهیهز

تبصره به  کیقانون الحاق  بیدر سنوات قبل از تصو ایو 

 یورهالل احمر جمه تی( قانون اساسنامه جمع۲۲ماده )

فوق پرداخت  نیتحت عناو -1۳۹۴مصوب - رانیا یاسالم

 یشده، مشمول تبصره مذکور است و به منزله رابطه کارگر

 یتلق گرید یهر گونه رابطه استخدام ای ییو کارفرما

 گردد.ینم

موضوع  رشاغلیموظف است داوطلبان غ تیجمع -تبصره

که  یتا در صورت دیفوت و حوادث نما مهیرا ب نامهآیین نیا

 ،یدگیدبیدچار آس فهیانجام وظ نیشده در ح ادیافراد 

مربوط  یامهیفوت شوند مطابق ضوابط ب اینقص عضو 

 خسارات وارده جبران شود.

 جمهور سییمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق

 

 تیانتخابات و پرداخت حق مأمور یکارکنان در برگزار تیمأمورالزام به موافقت با 

 جمهور(سییمعاون اول ر 7/10/1394مورخ  130991/52749)بخشنامه 

دوره  نیسالم و مطلوب انتخابات پنجم یمنظور برگزار به

 یدوره مجلس شورا نیو دهم یمجلس خبرگان رهبر

در  نکهیو با توجه به ا یدر اسفند ماه سال جار یاسالم

و  یقانون انتخابات مجلس خبرگان رهبر ییاجرا نامهآیین

بر عهده  ریز فیتکال یاسالم یس شوراقانون انتخابات مجل

 هیاست کل یقرار گرفته است، مقتض ییاجرا یادستگاه ه

مزبور را کاماًل  فیشده وظا ادیمذکور در مواد  یدستگاه ها

 به انجام رسانند.

قانون انتخابات مجلس  ییاجرا نامهآیین( ۷۷ماده ) -

 :یخبرگان رهبر

مؤسسات  ،یقانون یوزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها هیکل

 یها و مؤسسات عموم یو وابسته به دولت و شهردار یدولت

مکلفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، 

نگهبان،  ینظارت شورا یها ئتیفرمانداران، بخشداران و ه

 اریامکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اخت ریکارکنان و سا

 امیذکور جزء اکارکنان م یآنان قرار دهند. مدت همکار

روزانه و  تیشود. حق مأمور یآنان محسوب م یخدمت ادار

شده از محل اعتبارات سازمان متبوع  ادیاضافه کار کارکنان 

 یپرداخت م ربطیناظر ذ ای یمجر دییو با تأ نیآنان تأم

 گردد.

 :یاسالم ی( قانون انتخابات مجلس شورا11ماده ) -

و  یقانون یرات و نهادهاوزارتخانه ها، سازمان ها و ادا هیکل

ها و  یو وابسته به دولت و شهردار یمؤسسات دولت

موظفند حسب درخواست وزارت کشور،  یمؤسسات عموم

امکانات  ریاستانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سا

 یهیآنان قرار دهد. بد اریخود را تا خاتمه انتخابات در اخت

 تیمأمور امیء اکارکنان مذکور جز یاست مدت همکار

 نامبردگان محسوب خواهد شد.
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نهادها  هیدر جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کل -1 تبصره

 یفوق الذکر موظفند حسب درخواست شورا یو ارگان ها

منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در  یئتهاینگهبان و ه

وزارت کشور، استانداران،  نیآنان قرار دهند و همچن اریاخت

ران و بخشداران موظفند امکانات الزم خود را در فرماندا

 آنان قرار دهند. اریاخت

کارکنان مذکور از محل اعتبارات  تیحق مأمور -۲ تبصره

 گردد. یو پرداخت م نیسازمان متبوع آنان تأم

 جمهور سییمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق

 

 انتقال از تهران و کالن شهرها یتقاضم ییاجرا یهادستگاهبه کارکنان  یالتتسه یاعطا نامهآیین

 (یرانوز یئته 2/9/1399هـ مورخ 54357ت/98704شماره  نامهتصویب)

شماره  یشنهادبه پ ۲8/8/1۳۹۹در جلسه  یرانوز هیئت

 یو استخدام یسازمان ادار 11/8/1۳۹۹مورخ  ۳۷18۵1

 یو هشتم قانون اساس یو س یکصدکشور و به استناد اصل 

به  یالتتسه یاعطا نامهیینآ ان،یرا یاسالم یجمهور

انتقال از تهران و  یمتقاض ییاجرا یهادستگاهکارکنان 

 :کرد یبتصو یرشرح ز بهشهرها را کالن

مشابه  ینو عناو یمانیو پ یکارمندان رسم یتمام -1 ماده

 ی،دولت یهاشرکتها، مؤسسات و شاغل در وزارتخانه

موضوع  یهااهدستگ یرو سا یردولتیغ یمؤسسات عموم

 -1۳8۶مصوب - یخدمات کشور یریت( قانون مد۵ماده )

مشهد،  یشهرهااز تهران و کالن یمانتقال دا یکه متقاض

نقاط کشور  یرکرج، اهواز و قم به سا یراز،ش یز،اصفهان، تبر

 نامهیینآ ینموضوع ا یالتو تسه هایتباشند، مشمول حما

 .خواهند بود

استان تهران و  یهاشهرستانانتقال کارمندان به  -تبصره

 یاکمتر  یا یلومتر( ک۵۰که مرکز آنها ) ییهااز شهرستان

ماده فاصله دارد،  ینموضوع موضوع ا یشهرهاکالن یرسا

 .نخواهد بود نامهیینآ ینموضوع ا یالتمشمول تسه

 نامهیینآ ینموضوع ا یالتاستفاده از تسه یبرا -2 ماده

و  یکارمندان رسم یمت( سال از دوره خد۵حداقل ) یدبا

 .مانده باشد یآنان باق یتا بازنشستگ یمانیپ

 یالتدر استفاده از تسه یانو فرهنگ یثارگرانا -تبصره

 .خواهند داشت یتاولو نامهیینآ ینموضوع ا

 یالتو تسه هایتحما نامه،یینآ ینابالغ ا یخاز تار -3 ماده

 :شودیم یهکارمندان مشمول ارا یبرا یرز

 یایماه حقوق و مزا یک یزانانتقال به م یههد پرداخت -1

 .دستگاه مربوط یمستمر از محل اعتبارات خدمات رفاه

سفر به  ینهمحل خدمت و هز ییجابه جا ینههز یشافزا -۲

 .دو برابر یزانم

)حسب مدرک  یازاز حداکثر سقف امت یبرخوردار -۳

خدمات  یریت( قانون مد۶8( ماده )1( موضوع بند )یلیتحص

کارمندان مشمول که به مناطق کمتر  یبرا یکشور

 ینقوان یتبا رعا یابند،یو بد آب و هوا انتقال م یافتهتوسعه

 .یمساو یطو مقررات مربوط و در شرا

 یازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاه یهپرداخت هد -۴

مستمر  یایماه حقوق و مزا یک یزاندستگاه مربوط به م

 .به عموم کارکنانقابل پرداخت  یهعالوه بر هد

 یبرا باریکبه صورت دو سال  یپزشک یناتانجام معا -۵

کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به 

و خدمات  یتوسط دانشگاه علوم پزشک یگانصورت را

 .مرکز استان یو درمان یبهداشت
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کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت  یبرخوردار -۶

تحت پوشش وزارت ورزش و  یورزش تکفل آنان از امکانات

 .جوانان در محل انتقال

در چهارچوب  نامهآیین ینکارمندان مشمول ا -4 ماده

 یهامسکن در طرح یدر واگذار یتو مقررات از اولو ینقوان

 یوزارت راه و شهرساز یتبا حما یامسکن که توسط  ینتأم

 یالتتسه ینهمچن. برخوردار خواهند بود شوند،یاجرا م

مسکن در  یراتمسکن و تعم یدمسکن، خر یعهبابت ود وام

به آنان  یتو با اولو یگذارسقف مقرر بدون سپرده رحداکث

 .پرداخت خواهد شد

انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز واحد  ینههز -5 ماده

کارمندان  یدر شهرستان مقصد برا یاحداث یمسکون

و  و بدون احتساب سود سالهپنجمشمول به صورت اقساط 

 .خواهد شد یافتکارمزد محاسبه و در

و  یو فناور یقاتعلوم، تحق یهاوزارتخانه -6 ماده

مراکز آموزش  یرو سا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ین( ا1موضوع ماده ) یشهرهامستقر در تهران و کالن یعال

الزم را به منظور  یالتموظفند امکانات و تسه نامه،یینآ

همسر دانشجو و فرزندان  یلمحل تحص ییجاجابه

 .کارمندان مشمول فراهم کنند یدانشجو

مکلفند  نامهیینآ ینمشمول ا ییاجرا یهادستگاه -7 ماده

ضوابط و مقررات  یتبر اساس درخواست کارمندان و با رعا

انتقال اقدام  یدرخواست آنان برا یرشمربوط، نسبت به پذ

 .کنند

از تهران و  نامهیینآ ینا یکه در اجرا یکارمندان -8 ماده

منتقل  نامهیینآ ین( ا1موضوع ماده ) یشهرهاکالن

( سال مجاز به انتقال و بازگشت به 1۰به مدت ) شوند،یم

چنانچه . نخواهند بود یادشده یشهرهاتهران و کالن

قبل از  نامهیینآ ینموضوع ا یالتکنندگان از تسهاستفاده

 یشهرهان و کالنمهلت فوق، قضد انتقال به تهرا نقضایا

 یازاترا داشته باشند، امت نامهیینآ ین( ا1موضوع ماده )

با ارزش روز محاسبه  نامهیینآ ینمتعلق به آنان در قالب ا

 .و مسترد خواهد شد

و  یمانیو پ یموافقت با انتقال کارمندان رسم -9 ماده

 یشهرهاخدمت در تهران و کالن یمشابه برا ینعناو

 ییموارد استثنا. ممنوع است نامهیینآ نی( ا1موضوع ماده )

و  یادار یهاسازمانمتشکل از  یکارگروه یصبه تشخ

 اییکشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجر یاستخدام

مبرم  یازمورد ن یریتیمد یهاپست یمربوط در صورت تصد

( سال تجربه 1۰دستگاه و به شرط دارا بودن حداقل )

 .پذیردیمربوط انجام م

 یدولت ینجهت شاغل یالتتسه یجادا نامهیینآ -10 ادهم

 یشهرها یرشهرها به ساانتقال از تهران و کالن یمتقاض

هـ ۳۷۹۰۹ت/۹۳1۳8شماره  نامهتصویبکشور، موضوع 

به کارکنان  یالتتسه یاعطا نامهیینو آ 1۲/۶/1۳8۶مورخ 

انتقال از شهر تهران، موضوع  یمتقاض ییاجرا یهادستگاه

 ۲۷/1۲/1۳88مورخ  ۲۶۲۷۴۷/۴۴18۶شماره  نامهتصویب

 ۲۲۷۹۹/۴۴۴81شماره  نامهتصویبآن و  یو اصالحات بعد

کارگروه  یماتمصوبات و تصم یتمام یزو ن ۴/۲/1۳8۹مورخ 

 .شودیانتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو م

مصوبات مذکور از  یکه در زمان اجرا یکارمندان -تبصره

که در  یاند، تا زمانمند شدهبهرهشده  بینییشپ یایمزا

گرفته تعلق یازاتاز امت توانندیمحل انتقال خدمت کنند، م

 .مند شوندبهره

 جمهورییسمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق
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 از کشور خارج به یدولتهای دستگاه کارکنان تیمأمور و مدت نحوه

 ران(یأت وزیه 26/3/1380هـ مورخ 19399ت12311شماره  نامهتصویب)

 یاعزام کارکنان هیکل تیمأمور و مدت نحوه -ماده واحده

 مقررات قانون از کشور مطابق خارج به یدولت یهادستگاه

 امور خارجه وزارت یو انضباط ی، مالی، استخدامیالتیتشک

با  آنان تیمأمور د مدتیباشد و تمدمی -1۳۵۲ مصوب-

 .ر استیپذ مربوط امکان دستگاهمقام نیباالتر تموافق

 خاص یاستخدام مقررات یدارا که ییهادستگاه -تبصره

و  نحوه آنها ضوابط مربوط به یو در مقررات استخدام بوده

موظفند از  شدهبینیپیشاز کشور  خارج تیمأمور مدت

با مفاد  یهماهنگ یبرارا  الزم ربط اقدامات یذ مراجع قیطر

 آورند. بعمل نامهتصویبن یا

 جمهوررییس اول معاون
 

 با اصالحات( 1373/06/20مصوب ) کارکنان دولت یخارج یهامسافرتقانون نظارت بر 

نظارت بر امر  یبرا -(1375ˏ10ˏ05 ی)اصالح 1ماده 

ه یکارکنان کل یر ثابت خارجیغ یتهایو مأمور هامسافرت

و  یدولت یهاشرکتو  یها، مؤسسات دولترتخانهوزا

انقالب  یو نهادها یر دولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و

که شمول قانون  یو مؤسسات هاشرکتن یو همچن یاسالم

در وزارت ل یاز افراد ذ یأتیبر آنها مستلزم ذکر نام است، ه

ل یران تشکیأت وزیا محل مورد نظر هیامور خارجه 

  :گرددیم

 أت.یس هیبه عنوان رئ جمهوررییسنده ینما -1

 ر امور خارجه.یمعاون وز -۲

 ر اطالعات.یمعاون وز -۳

 .یربط بدون حق رأیر دستگاه ذیمعاون وز -۴

به انتخاب  یاسالم یندگان مجلس شورایدو نفر از نما -۵

 مجلس به عنوان ناظر.

ن قانون یب ایروز پس از تصو 1۵حداکثر  -1تبصره 

 ین ماده موظفند نسبت به معرفیذکر شده در ا یهادستگاه

 ند.ینده خود اقدام نماینما

 یاست جمهوریأت در نهاد رین هیرخانه ایدب -۲تبصره 

 مستقر خواهد شد.

 یرخانه موظف است حسب مورد با اعالم قبلیدب -۳تبصره 

ل یأت نسبت به تشکیدستور جلسه و دعوت از اعضاء ه

 د.یجلسات اقدام نما

ن و پرداخت یمأمور یط برایصدور گذرنامه و بل -2ماده 

 باشد.می أت فوقیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیکل

 یهادستگاهه یکل -(1375ˏ10ˏ05 ی)اصالح 3ماده 

ت و مسافرت و یمأمور ین قانون مکلفند تقاضایموضوع ا

ن که سفر آنان بنا به یافراد اعم از ا یفهرست اسام

ا یزبان باشد و یم یهانهیا هزی یجطرف خاردرخواست

أت ارسال یه یبرا یحات کتبیدستگاه مربوطه، همراه با توض

 ند.ینما

مقامات و همطراز آنان  یهامسافرتت و یمأمور -1تبصره 

قانون نظام هماهنگ پرداخت  1ماده  ۲موضوع تبصره 

 باشد.می یمستثن 1۳/۶/1۳۷۰کارکنان دولت مصوب 

محرمانه وزارت اطالعات از شمول  یهاتیمأمور -۲تبصره 

 خواهند بود. ین قانون مستثنیا

دانشگاهها و مؤسسات  یأت علمیه یاعضا -۳تبصره 

 یهاارائه مقاله خود در کنفرانس یکه برا یآموزش عال

ن فرهنگ و آموزش یوزارت دییمعتبر که مورد تأ یالمللنیب
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ت هستند شرک یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یعال

 باشند.می ین طرح مستثنیکنند از مفاد ایم

ک ماه یأت موظف است حداکثر ظرف مدت یه -4ماده 

 د.یا قبول را به دستگاه مربوطه اعالم نمایجواب رد 

 یت محوله و اجراید در جهت مأموریبا هامسافرت -5ماده 

 باشد. یت کافیاهم یمربوطه و دارا یهادستگاهف یوظا

الذکر حداکثر  فوق یهامسافرته یرش کلگزا -6ماده 

ون مربوط در مجلس یسید به اطالع کمیک ماه بایظرف 

 برسد. یاسالم یشورا

ن قانون به حکم محاکم ین متخلف از ایمسوول -7ماده 

های نهیه هزیملزم به پرداخت حداقل دو برابر کل یقضائ

 باشند.می به خزانه دولت هامسافرتاز  یناش

فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه  قانون

صد و یکهزار و سیور ماه یستم شهریکشنبه بیروز  یعلن

خ یب و در تاریتصو یاسالم یهفتاد و سه مجلس شورا

 ده است.ینگهبان رس ید شوراییبه تأ ۲۳/۶/1۳۷۳

 یاکبر ناطق نور یعل -یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 ییاجرا یهادستگاه یخارج یاهمسافرتنامه نظارت بر نییآ

 (تران با اصالحایأت وزیه 1383.05.18هـ مورخ 29728ت/20860 شماره نامهتصویب)

شنهاد یبنا به پ 11/۵/1۳8۳ران در جلسه مورخ یئت وزیه

ت و یریسازمان مد ۲۳/۴/1۳8۳مورخ  ۷۰۴۳۶/1۰1شماره 

و هشتم  یکصد و سیکشور و به استناد اصل  ریزیبرنامه

نامه نظارت بر نییران، آیا یاسالم یجمهور یانون اساسق

ر یرا به شرح ز ییاجرا یهادستگاه یخارج یهامسافرت

 :ب نمودیتصو

 اتیکل -لفصل او

ه ینامه کلنیین آیدر ا یلتدو یهامسافرتمنظور از  -1ماده 

نظام  یهااهداف و برنامه یاست که در راستا ییسفرها

الن رثابت توسط مسؤویران و به صورت غیا یاسالم یجمهور

( 1موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاهمختلف و کارکنان 

کارکنان  یخارج یهامسافرتقانون اصالح قانون نظارت بر 

ف یظاو یت محول شده و اجرایمورلت در جهت مأدو

 یت کافیاهم یشود و دارایمربوط انجام م یهادستگاه

 باشد.

 یخارج یها، قانون نظارت بر سفرنامهآیینن یدر ا -تبصره

ئت موضوع ماده یلت، به اختصار قانون نظارت و هکارکنان دو

 شود.می دهیئت نظارت نامی( قانون، ه1)

ب یزرا به خارج از کشور با تصوو یلتمسافرت دو -2ماده 

با  جمهوررییسنان معاو یرسم یهاران و سفریئت وزیه

زرا و نان ومعاو یرسم یهاو سفر مهورجرییسد ییتأ

و  یته هماهنگید کمییاستانداران و مقامات همتراز با تأ

 زارت امور خارجه انجام خواهد شد.و یخارج یابط اقتصادرو

و  یمرزهای استانداران استان یرسم یسفرها -تبصره

ه مربوط یهمسا یمجاور کشورهاهای معاونان آنان به استان

ر کشور یص و موافقت وزی، با تشخیو اضطرار یردر موارد فو

 با وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. یو هماهنگ

رثابت یغ یخارج یهامسافرتآمار و موضوع  -3ماده 

ر و باالتر یزن ورتبه کشور، سطوح همتراز معاویمقامات عال

ت همراه هر سه ماه أیه و مقننه و هییه، قضایمجر یدر قوا

و جهت درج در سوابق  جمهوررییساطالع  یاک بار بری

ربط به یذ یهادستگاهک از یت نظارت توسط هرأیه

زارت اطالعات ارسال محرمانه و یهامأموریت یاستثنا

 خواهد شد.

ر کارکنان شاغل یسا یخارج یهامسافرتانجام  -1تبصره 

( قانون اصالح قانون 1موضوع ماده ) یلتدو یهادستگاهدر 
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ن ییلت پس از تعکارکنان دو یخارج یهامسافرتنظارت بر 

ها و زارتخانهو یه داخله آن توسط کارگرویلرت اوضرو

 یکیاست یکه به ر یاست جمهوریابسته به رو یهاسازمان

ط یگردد، با توجه به ضوابط و شرایل مینان تشکاز معاو

ه گروحاکم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب کار

ن ا معاوی جمهوررییسنان ر، معاویزمذکور، با درخواست و

 ت نظارت، قابل انجام خواهد بود.أید هییشان و تأیمجاز ا

ئت نظارت موظف است حداقل هر یرخانه هیدب -۲تبصره 

ه دستور جلسه و دعوت ی، تهیبار با اعالم قبلک یدو هفته 

ت اقدام ل جلسایئت نظارت، نسبت به تشکیه یاز اعضا

 د.ینما

مسلح  یهارویفرماندهان ن یلتمسافرت دو -4ماده 

ران به خارج از کشور با موافقت یا یاسالم یجمهور

 کل قوا انجام خواهد گرفت. یفرمانده

به خارج از  یاعزام یهاهیأت ینه سفر اعضایهز -5ماده 

تر از نییت در سطح پاأیس هییکشور از هر قوه که در آنها ر

 گردد.یشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت مر بایزو

ران و سازمان یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز -6ماده 

 یاگذارزان ویکشور موظفند م یزیرت و برنامهیریمد

رثابت یغ یخارج یموضوع سفرها یالیو ر یاعتبارات ارز

 یک سطوح سازمانیرا به تفک ییاجرا یهادستگاهکارکنان 

 ند.یت نظارت ارائه نماأیرخانه هیو به دبم یمربوط تنظ

ر گذرنامه و صدو یالت کنسولیه تسهیارائه کل -7ماده 

العاده ، پرداخت مخارج مسافرت و فوقیاسیا سیخدمت 

، منوط به یموران اعزاممأ یالت برایر تسهیت و سایمورمأ

ک از موارد یهر یت نظارت بوده و عدم اجراأیارائه مجوز ه

 ینامه به منزله تخلف از قانون تلقنیین آیرج در امند یقانون

ملزم به  ییالن متخلف به حکم محاکم قضاشده و مسؤو

 هامسافرتاز  یناش یهانهیه هزیپرداخت حداقل دو برابر کل

 باشند.یلت مبه خزانه دو

و نامعلوم به هر  یررسمیق غیموران از طراعزام مأ -تبصره

ات آن در یارت و عدم ثبت جزئئت نظین اطالع هنحو، بدو

شده  یکه از شمول قانون مستثن یرخانه، جز در مواردیدب

 شود.می ق تخلف محسوبیاست، از مصاد

 خارج از کشور یهامأموریتموضوع  -مفصل دو

موضوع  ییاجرا یهادستگاهکارکنان  یهامأموریت -8ماده 

 یخارج یهامسافرت( قانون اصالح قانون نظارت بر 1ماده )

 :ر استیلت به خارج از کشور شامل موارد زکارکنان دو

و اقدامات  هافناوریزات، ید از تجهیانجام مذاکره و بازد -الف

د یطرف مذاکره جهت خر یهادستگاها یت کشورها یو فعال

انجام خدمت  یو عقد قرارداد برا یرا انتقال فناویزات یتجه

 یکیو تکنولوژ یموزش، آی، علمیفن یا توسعه همکاریو 

ا یجانبه دو یقاتیمشترک تحقهای ژهانجام پرو -ب

 چندجانبه

مربوط به قراردادها و  ییو نظارت بر امور اجرا یریگیپ -پ

 ی، فرهنگی، علمی، تجاریاسی، سیاقتصادهای تفاهم نامه

 ا چندجانبهیجانبه دو یقاتیو تحق

شده و  یردایخر یهادستگاهنظارت بر مراحل ساخت  -ت

 یینها یت و بازرسیفیتست و کنترل ک

اردات مواد بر و ی، نظارت بهداشتیاساس ید کاالهایخر -ث

 یاساس یکاالها یو بازرس ی، نظارت بر ذبح شرعینیتئپرو

 غنر گندم، برنج و رویشده نظ یداریخر

 اتیامور مربوط به زائران حج و عتبات عال یریگیپ -ج

 ور جهت انجام امور محول شدهکش یمقامات عال یهمراه -چ

و ها ژهو انجام پرو یمللالهای بینشرکت در مناقصه -ح

 طرحها در خارج از کشور

 مشترک دو کشور یونهایسیاجالس کم یبرگزار -خ
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، هاکارگاهنارها و کنفرانسها، ی، سمهاهمایششرکت در  -د

 هایرهدو یراهبرد یهاگروهو کار یکار یهاگروهاجالسها، 

 یآموزش

 یمللالبین و یتخصص یشگاههایو شرکت در نما ییبرپا -ذ

 مربوط یشگاههاید از نمایا بازدیو 

 جهت انعکاس اخبار یو مطبوعات یخبر یهاگروهاعزام  -ر

لم یف ینید و بازبیلم به منظور خریف یشرکت در بازارها -ز

 یمللالبین یهنرهای و جشنواره

 یو حسابرس هاحساببه  یدگیر و تحول، رسییانجام تغ -ژ

 خارج از کشور یاحدهامنعقد شده و دفاتر و و یقراردادها

 یهاگروهجانبه و دو یستدو یپارلمان یهاگروه یبرگزار -س

 ن رابطهیمجالس در االبین

ر یو سا یات فارسیزبان و ادب یآموزشهای رهدو یبرگزار -ش

 کشورها یدر مراکز علم یآموزشهای رهدو

ره و یئت مدی، هیکت در جلسات مجامع عمومشر -ص

در  ییاجرا یهادستگاهکه  یمربوط و موارد یهاگروهکار

 ت دارندیآنها عضو

و  یموقت در دفاتر، مراکز کنسول یهامأموریتانجام  -ض

 خارج از کشور یهایندگینما

و ای منطقه یدر کنفرانسها یراد سخنرانیارائه مقاله و ا -ط

 یمللالبین

و  هاپیمانمربوط به  یهاگروهشرکت در جلسات و کار -ظ

 ایمنطقه یهایهمکار یهاسازمان

 ی، بررسیا صادراتید یخر یقراردادها ینظارت بر اجرا -ع

 یدیامور مربوط به خطوط تول یریگیو پ یکار یستگاههایا

 در خارج از کشور یصنعت

 خاص یبند طبقه یمحرمانه و دارا یهامأموریتانجام  -غ

 ژهیو و

، یی، دانشجویآموزدانش  یرزشو یمهایشرکت ت -ف

 ادهایو مسابقات المپ یکارگر

ان، جذب یل دانشجویانجام امور مربوط به تحص -ق

 رهیو غ یان خارجیدانشجو

 یمللالبین یحقوق یشرکت در جلسات مربوط به دعاو -ک

 مربوط یهایریگیح و پیم لوایو تنظ

 ل و استرداد مجرمانملالبینس یبا پل یهمکار -گ

رهال د و اوی، خرییهوا یامور مربوط به اجالسها یریگیپ -ل

 ییمایدفاتر هواپ یو حسابرس یبازرسما و یص هواپیو رفع نقا

و ای ا منطقهی یمللالبینشرکت در اجالسها، مجامع  -م

به عنوان  یمللالبین یتخصص یهاسازمان ینشستها

 ا دستگاه متبوعیران یا یاسالم یلت جمهورندگان دوینما

ا بلندمدت و یکوتاه مدت  یآموزشهای رهشرکت در دو -ن

 یئت علمیه یاعضا یمطالعات یفرصتها

دات یش کاالها، خدمات، تولجهت فرو یابیمطالعه و بازار -و

 و توسعه صادرات یداخل

ا ید دستگاه و یحاصل از خر یآموزش یقراردادها یاجرا -هـ

 یقاتیو تحق یدانشگاه یهایهمکار

افت یکه منجر به در یآموزشهای رهشرکت در دو -تبصره

ه یل کارکنان بورسیشود و ادامه تحص یمدارک دانشگاه

لت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب دو

آن  ییاجرا نامهآیینو  یاسالم یمجلس شورا ۲۵/1/1۳۶۴

 خواهد بود.

ه در یالرعاف الزم یو تکال هاسیاست -فصل سوم

 خارج از کشور یهامأموریتنه انواع یزم

( قانون اصالح 1موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه -9ماده 

لت کارکنان دو یخارج یهامسافرتقانون نظارت بر 

ر را یموظفند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات ز

 :ندیت نمایرعا
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و  هاریتمأموزان یلت کاهش مدو یاست اصلیس -الف

باشد )از نظر تعداد می هاضرورتد کردن آنها در حد محدو

 ره(یت و غیمورت، موضوع مأیمورز، تعداد نفر، تعداد مأرو

، استفاده یخارج یهاطرفدر مطالعات و تعامالت با  -ب

 از ساز و یریگر بهرهینظ یرحضوریغ یشهاشتر از رویب

ره ینترنت و غیات، اارتباطات و اطالع یهافناوریکارها و 

 است. یرضرو

، یخارج یهاطرفاز تجارب و تخصص  یریگ بهره یبرا -پ

و  یکار یمهایت بینیپیشو  یخارج یهاطرفدعوت از 

نه آموزش یردن زمآوهمراه با فراهم  یآموزش یهاکارگاه

از تجارب و تخصص  یریگبهره  یالزم برا یهاتخصص

 ت دارد.یلواو یخارج

نه یکه هز ییو نشستها هاهمایشا یها رهر دوشرکت د -ت

 یبا اهداف جمهور یزبان است، در صورت سازگاریآن با م

شرکت  ت است.یلودر او ین منافع ملیمران و تأیا یاسالم

ره، ت دویفیپس از سنجش ک هاهمایشو ها رهر دویدر سا

سه با موارد یو مقا یت سازمان برگزارکننده و بررسیصالح

ع و نو یو موضوعات بد هاضرورتبه داخل کشور در حد مشا

 کند.می تیکفا

د و کسب تجربه یکه جنبه بازد ییهامأموریتاعزام به  -ث

ع یار نو و بدیامور بس یو برا یرار ضرویدارد، در موارد بس

سال گذشته، حسب سوابق  ۳نکه در مدت یط به امشرو

ا ین دستگاه توسط هما ید مشابهین بازدیئت نظارت، چنیه

 انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود. هادستگاهر یسا

 افزار، سخت )کاال، خدمت، نرم یخارج یدهایدر خر -ج

 یبرا یخارج یهاطرفره( تا حد امکان تالش شود یافزار و غ

 ران سفر کنند.یخود به ا یعرضه کاالها

و  یدات داخلیش تولفرو یو عقد قرارداد برا یابیبازار -چ

در  یخارج یگذار هیق و جذب سرمایتوسعه صادرات و تشو

 ت است.یلواو

و انتقال  یات متخصصان خارجیاستفاده از تجرب یبرا -ح

شرکت در  یات، از صاحبنظران برجسته و توانمند برایتجرب

در داخل کشور  یکاربرد -یعمل یهاهمایشنارها و یسم

توسعه  یورهابا کش یفن یهایت، همکاریلو)او دعوت گردد.

 افته است(ی

و  یتی، امنی، اجتماعیعلم یهایژگیط و ویتوجه به شرا -خ

ر نکات مربوط به یت و سایمورمحل مأ یکشورها یاسیس

 الزم است. یموران و مصالح ملگاه مأین و جات شأیرعا

لت انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دو -د

ط حاکم بر دستگاه یبه شرابا هر نوع گذرنامه با توجه 

ن یشده در ا ینیبشیند پیت فرآین رعاربط، بدویذ

 باشد.یت نظارت، ممنوع مأیو اخذ مجوز ه نامهتصویب

کنندگان و سطح دعوت  یرده سازمان یت همترازیرعا -ذ

ن دو کشور در یب یئتهایشدگان و تناسب تبادل ه دعوت

 است. یلزامبه خارج از کشور ا یلتدو یهامسافرت

نان آنها، به خارج از کشور ران و معاویزمسافرت و -1تبصره 

 باشد.یمجاز نم یخصوص یهاشرکتهمانان یبه عنوان م

مربوط به  یلتدو یهامسافرتکه در  یدرصورت -۲تبصره 

ر قوا قصد شرکت داشته یاز سا یندگانیک از سه قوه، نمایهر

ربط یس دستگاه ذییر یباشند، الزم است قبال موافقت کتب

 ییاخذ گردد و دستگاه اجرا ین مجاز از طرف وا معاوی

زارت اطالعات( محرمانه و یهامأموریت یربط )به استثنایذ

رخانه یموظف است مراتب را جهت درج در سوابق، به دب

 د.یت نظارت اعالم نماأیه

 یازپرو ی، کرویرزشو یهامیت یخارج یسفرها -10ماده 

از کشور محل  ییاجرا یهادستگاهموران ثابت ت مأیرموو مأ

ر یت به سایمورت خود در خارج از کشور به منظور مأیمورمأ

 یه آن مستثنیکشورها، از شمول قانون نظارت و اصالح

 باشد.یم

ت تعداد یموظف به رعا ییاجرا یهادستگاهه یکل -11ماده 

حداکثر معادل  ت خارج از کشور ساالنهیمورز مأرو -نفر
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ت أیب هیموارد استثنا به تصو باشند.یعملکرد سال قبل م

 د.ینظارت خواهد رس

 یخارج از کشور که مستلزم تصد یهامأموریت -12ماده 

باشد، اعم از آنکه مدت یت نمیموردر محل مأ یپست سازمان

ز باشد، در هر حال مشمول رو ۹۰ا کمتر از یشتر یآنها ب

 د بود.قانون نظارت خواه

کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و  یشبکه بانک -13ماده 

ملزم به اخذ  یلترثابت دویغ یخارج یسفرها یال برایر

 آن در سوابق خواهند بود. یت نظارت و نگهدارأیمجوز ه

از  یرت برخکه حسب ضرو یدر موارد -14ماده 

ت أیرد، هیانجام گ یاو سفرها به صورت برنامه هامأموریت

دات الزم توسط یرت مجاز است تا فراهم شدن تمهنظا

عنوان  یبرا یربط، در ابتدا مجوز کلیذ یهادستگاه

 د.یمسافرت صادر نما

از  یرت برخن، ضرویکه حسب قوان یدرصورت -15ماده 

ندگان یمرکب از نما یونیسیتوسط کم یلتدو یدهایخر

 در یریگمیمشخص شده باشد، تصم ییاجرا یهادستگاه

با  یها گروی یانجام سفر به صورت فرد یخصوص چگونگ

ت نظارت خواهد أین و مقررات مربوط برعهده هیت قوانیرعا

 بود.

، یمحل یاسالم یشوراها یاعضا یسفر خارج -16ماده 

هـ مورخ ۲۳8۹۲ت/۳۶81۴شماره  نامهتصویببراساس 

هـ ۳۰۴۶۳ت/۳۷۴۷ه آن به شماره یو اصالح 1/۷/1۳8۲

 انجام خواهد شد. ۵/۲/1۳8۳مورخ 

زارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده و -17ماده 

( قانون برنامه سوم توسعه 18۳ماده ) یینامه اجرانیی( آ1)

ران در یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

ت ی، با محورییاجرا یهادستگاهرثابت یغ یخصوص سفرها

ه یات هر سطح، تهفین تشرییو تب هامأموریتف سطح یتعر

موجود  یتهایو قابل یو انسان ییای، جغرافیاسیاطالعات س

ه یو ته ییاجرا یشهارو یسازکسانیمقصد،  یدر کشورها

 یهاهیأتمورد انتظار از  یدستورالعمل درخصوص رفتارها

 د.یاز اقدام نمایمورد ن یو استانداردها یاعزام

مناسب و  زارت امور خارجه موظف است به نحوو -18ماده 

الت و ارشاد به ی، ارائه تسهیرسانسته درخصوص اطالعیشا

، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه ییاجرا یهادستگاه

ز قبل از اعزام ین ییاجرا یهادستگاهه یخود اقدام نموده و کل

ه و آموزش کارکنان در یبه خارج از کشور نسبت به توج

مربوط به  ینداردهاچارچوب دستورالعملها، ضوابط و استا

مورد نظر  یهاهیر رویو سا یررسمیو غ یرسم یسفرها

 زارت امور خارجه اقدام خواهند نمود.و یاز سو یابالغ

 یررسمی، غیرثابت، به رسمیغ یخارج یسفرها -19ماده 

صرفًا  هادستگاه یرسم یسفرها شود.یم میتقس یو خصوص

قابل انجام  یبلق یزارت امور خارجه و هماهنگبا اطالع و

که به  یو خصوص یررسمیغ یخواهد بود.در مورد سفرها

 ییاجرا یهادستگاهاثرگذار باشد،  یابط خارجبر رو ینحو

 زارت امور خارجه برسانند.موظفند مراتب را به اطالع و

زارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر و -1تبصره 

، ییاجرا یهادستگاهو پس از کسب اطالعات الزم از  یرسم

مربوط اعالم و حسب تعامالت و سطح  یندگیمراتب را به نما

در مورد  ین دو کشور، در نظر گرفتن مصالح ملیابط برو

اعالم نظر نموده و اقدام الزم را  یاثر و تکرارکم  یسفرها

 انجام دهد.

ش یتواند به منظور افزامی زارت امور خارجهو -۲تبصره 

های ره، دویلتران دویمد یهامأموریت یثربخشو ا ییکارا

اصول و فنون مذاکره  ها،وهیآموزش ش یالزم را برا یآموزش

ره به صورت یک، شرکت در جلسات و غیپلماتیو رفتار د

 د.یارائه نما ییاجرا یهادستگاه یبراای رهدو

ران موظفند یا یاسالم یجمهور یهایندگینما -20ماده 

را که به  ییاجرا یهادستگاهانجام شده توسط  یسفرها

مختلف خدشه  یران در کشورهایت ایثین و حبه شأ ینحو

زارت ل و مستندات به اطالع ویکند به همراه دالیارد مو
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از تکرار موارد مشابه  یامور خارجه برسانند تا به نحو مقتض

 د.یبه عمل آ یریجلوگ

ظفند قبل از انجام مو ییاجرا یهادستگاه -21ماده 

شده جلسات،  یبندق و زمانی، برنامه دقیرسم یسفرها

کنندگان را جهت دها، سطح مذاکرات و مذاکرهیبازد

زارت ران در کشور مقصد به ویا یهایندگیبه نما یرساناطالع

 ند.یامور خارجه اعالم نما

دانشگاهها و مؤسسات آموزش  یت علمأیه یاعضا -تبصره

د ییمورد تأ یالمللنیب یه مقاله در کنفرانسهایارا ی، برایعال

و بهداشت، درمان و  یرقات و فناویعلوم، تحق یهازارتخانهو

( قانون نظارت ۳( ماده )۳مشمول تبصره ) یآموزش پزشک

 هستند.

به خارج از کشور تحت هر  یموران اعزامه مأیکل -22ماده 

زارش کامل شوند، موظفند گیت اعزام میمورعنوان که به مأ

ک ماه پس از یمدت  یم و حداکثر طیرا تنظ یو تخصص

ند.عدم ارائه یربط ارائه نمایت به دستگاه ذیموربازگشت از مأ

فرد و سازمان  یآت یهامأموریتل، بر یگزارش به هر دل

 اثرگذار خواهد بود.

( قانون 1موضوع ماده ) ییاجرا یهادستگاه -23ماده 

لت کارکنان دو یخارج یهامسافرتاصالح قانون نظارت بر 

 یهاگزارشالزم از  یجاد بانک اطالعاتیموظفند نسبت به ا

زارت محرمانه و یهامأموریت یبه استثنا یموران اعزاممأ

و نقاط قوت و  یبنداطالعات اقدام و با لحاظ نمودن طبقه

شامل  یاانهیزان تحقق اهداف، گزارش سالیضعف و م

م و یانجام شده را تنظ یخارج یسفرها نیموضوعات و عناو

 یمربوط مجلس شورا یونهایسیب جهت کمیبه ترت

ت نظارت ارسال أیرخانه هیزارت امور خارجه و دب، ویاسالم

ند تا جهت ینما یک نسخه از آن را در سوابق نگهداریو 

زارت امور خارجه و بعد استفاده شود. یسالها یهامأموریت

جاد بانک اطالعات یور نسبت به امذک یهاگزارشبر اساس 

به خارج از  یکارکنان اعزام سفر یتخصص یهاگزارش یمل

ت یت، رعایموربرنامه مأ یکشور متضمن نحوه اجرا

اعالم شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل  یاستانداردها

 یریجلوگ یالزم را برا یت اقدام و تذکر و راهکارهایمورمأ

ز اقدامات ارزشمند و مؤثر یو ن از تکرار موارد نامناسب

 د.ینما یرسانربط اطالعیبه دستگاه ذ یموران اعزاممأ

زارت امور خارجه موظف است با استفاده از و -24ماده 

گزارش  یموجود در بانک اطالعات مل یتخصص یهاگزارش

و  یها، هرساله گزارش کلیندگیسفرها و اعالم نظر نما

 د.یران ارائه نمایزت وأیرا به ه یاشده یبندطبقه

نامه برعهده نیین آیا ینظارت بر حسن اجرا -25ماده 

ت نظارت موظف است أیرخانه هیدب. ت نظارت قرار داردأیه

نامه، اقدامات الزم را در نیین آیا ییدر جهت رفع موانع اجرا

 یهادستگاهرده و با اخذ نظرات ن به عمل آویچارچوب قوان

ت و یریزارت امور خارجه و سازمان مدو یرو همکا ییاجرا

مربوط را حسب مورد  یهاکشور، دستورالعمل یزیربرنامه

 یهادستگاهبه  جمهوررییسل ن اود معاویین تا با تأیتدو

 ابالغ گردد. ییاجرا

ن یر با ایمغا یهاها و دستورالعملنامهنییآ -26ماده 

 گردد.یاعالم م ینامه ملغنییآ

 جمهوررییسل ن اومدرضا عارف معاومح

 

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهبهمأمور  یفهکارکنان وظ یسامانده

 (جمهوررییسمعاون اول  12/5/1401مورخ  80800/48383)بخشنامه شماره 

اصل  یمعظم کل قوا و در راستا یفرمانده یاتمنو یاجرا در ییاجرا یهادستگاه یهبه کل بخشنامه

و به منظور  یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس( 1۴۷)
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 یدستورالعمل سامانده یدر اجرا یهوحدت رو یجادا

موضوع  یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهبهمأمور  ینمشمول

 :است یمقتض 1۳/۰8/1۴۰۰مورخ  8۷8۳۴بخشنامه شماره 

 یرویاز ن یمندهر گونه درخواست صدور مجوز بهره -1

در قالب طرح  یه،سهم یدو تمد یاستمرار در واگذار یا یهامر

 یقفقط از طر ی،تخصص یازهاین یینمناسب و تع یهیتوج

 یهادستگاه یفهامور کارکنان وظ یدولت و متول یندهنما

و مناطق محروم  یی)معاونت توسعه روستا یرنظامیغ ییاجرا

خصوص با  یندر ا یم( منعکس شود و از مکاتبه مستقورکش

 .گردد یمسلح جداً خوددار یروهایل نستاد ک

و  یعموم یفهبه فصل هشتم قانون خدمت وظ یتبا عنا -۲

دولت در  یندهو نظارت بر عملکردها، نما یضرورت هماهنگ

و نظارت الزم  ریزیبرنامه گذاری،یاستضمن س ینه،زم ینا

مسلح و  یروهایو ارتباط مؤثر با ستاد کل ن یبا هماهنگ

گزارش  یه،امر یروین یمتقاض یرنظامیغ ییاجرا یهادستگاه

ورالعمل فوق دستبه هادستگاهالتزام  یزانم یانه،عملکرد سال

 جمهوریسرا به معاون اول رئ یفهکارکنان وظ یو اثربخش

 .یدارائه نما

 جمهورییسمعاون اول ر -مخبر محمد

 

 کشور یرنظامیغ ییاجرا یهادستگاهبهمأمور  یهامر ینامور مشمول یدستورالعمل سامانده

 (جمهورییسمعاون اول ر 13/8/1400مورخ  87834)بخشنامه شماره 

 یو نهادها ی، مؤسسات دولتهاسازمانها، وزارتخانه یهکل به

 هایو استاندار یانقالب اسالم

مورخ  ۴۶۵1۵/۵۳۲1۶بخشنامه شماره  یروپ -1

 ۵۹۲/۲1۵/۲۲1۳و بازگشت به نامه شماره  ۲۳/۴/1۳۹۵

 یمسلح و در اجرا یروهایستاد کل ن 11/۷/1۴۰۰ مورخ

کل قوا و در  یو فرمانده یمصوبات مقام معظم رهبر

و  یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 1۴۷اصل  یراستا

فصل هشتم  یاجرا نو حس یهوحدت رو یجادبه منظور ا

و اصالحات  1۳۶۳مصوب  یعموم یفهقانون خدمت وظ

 ینامور مشمول یاندهدستورالعمل سام یوستبه پ ی،بعد

کشور که با  یرنظامیغ ییاجرا یهادستگاهبهمأمور  یهامر

و مناطق محروم کشور  ییمعاونت توسعه روستا یهمکار

 لستاد ک یانسان یرویدولت و معاونت ن یندهبعنوان نما

شده است، جهت  یروز رسانو به یمسلح بازنگر یروهاین

 .گرددیاجرا ابالغ م

حسن  یموظفند در راستا ییاجرا یهااهدستگ یهکل -۲

و  هادستگاهبهشده ابالغ آن  یاددستورالعمل  یاجرا

 .وابسته، اقدامات الزم را به عمل آورند یهاسازمان

 جمهورییسمعاون اول ر -مخبر محمد

 :مقدمه

و  یاسالم یجمهور یقانون اساس 1۴۷اصل  یراستا در

اد کل ست ی،عموم یفهفصل هشتم قانون خدمت وظ

مسلح در زمان صلح بنا به درخواست دولت و  یروهاین

 یفهاز کارکنان وظ یمعظم کل قوا، تعداد یموافقت فرمانده

از  یکیدر  یدوره آموزش نظام یرا پس از ط یبغا یرغ

جهاد  یدی،تول ی،امور امداد امانج یمسلح برا یروهاین

 یدرمان ی،بهداشت ی،پژوهش یقاتی،تحق ی،آموزش ی،کشاورز

 یرزم یبه آمادگ ینکهمشروط به ا یزیکیحفاظت ف و

متعهد  یابه صورت مأمور  یاید،وارد ن یبیمسلح آس یروهاین

 یو نظارت راهبرد گذارییاستدفتر س یقخدمت از طر

 یندر ا. دهدیقرار م تدول یارم در اخت.حفاظت اطالعات ن

معظم کل قوا، استفاده  یفرمانده یاتمنو یراستا و در اجرا

 یترعا یژهوبه یعموم یفهقانون خدمت وظ هاییتفاز ظر

 یروهایدرصد از ن ۷۰بر اختصاص  یمبن ۶۹و  ۶8مواد 

از  یریگو بهره یافتهبه مناطق محروم و کمتر توسعه یهامر

 یدانشگاه التحصیالنرغفا یو تخصص یعلم هاییتوانمند
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 ی،اقتصاد یهاو ارتقاء شاخص یوربهره یشدر جهت افزا

 یبر توانمندساز یدجوامع هدف با تأک یاجتماعو  یفرهنگ

 .باشدیمدنظر م یافتهروستاها، مناطق محروم و کمتر توسعه

 کلیات -اول فصل

 :هدف -1 ماده

 ینددر خصوص فرا یکنواختیو  یهوحدت رو ایجاد

نحوه رفتار و  یری،درخواست، جذب، آموزش، بکار گ

 یهادستگاهبهکه مأمور  اییفهپرداخت حقوق کارکنان وظ

 .باشندیم یرنظامیو غ یدولت

 :منظور -2 ماده

ضوابط و مقررات در خصوص نحوه رفتار با  یینتب :الف

 یفهکارکنان وظ

 یاز حقوق قانون ییو عوامل اجرا یناطالع مسئول :ب

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهبهمأمور  یفهکارکنان وظ

 یفهان وظکارکن یریکارگمند کردن جذب و بهضابطه :د

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهبهمأمور 

 :یرتداب -3 ماده

کشورها  یردر سا یاز سرباز یرغ یران،در ا یسرباز مسئله

 یمثل قرآن خواندن است و جهاد ف یراندر ا یاست، سرباز

 ین،اهلل با قرآن خواندن عدل یلسب یاهلل است، جهاد ف یلسب

مانده معظم کل قوا فر. یستنداز هم جدا ن هاینهستند ا

 1/1۲/۶۹مورخ 

به سربازان،  یدمف یهاآموزش بارهینمسائل مهم درا از

 ها،یتو قابل یالتمتناسب با تحص یدر کارها یریکارگبه

احساس  یداست با یو اخالق ینید یتترب یبرا یزیربرنامه

که در حال گذراندن خدمت  یوقت و عمر به کس ییعتض

 .داست، دست نده یعموم یفهوظ

 :و مقررات ینقوان -4 ماده

قانون  علمی،یئتقانون ه ی،عموم یفهقانون خدمت وظ -1

 ییاجرا نامهیینآ -۲بهداشت  آوریامسرباز معلم، قانون پ

)مصوب  یعموم یفهموضوع فصل هشتم قانون خدمت وظ

۲۹/۹/1۳۹۳) 

به تخلفات  یدگیقانون رس ییاجرا نامهینقانون و آئ -۴

 (۰۹/۰۴/1۳۷1ت )مصوب کارمندان دول یادار

 :و اصطالحات یفتعار -5 ماده

 ینعناو یگزینجا یرز یدستورالعمل عبارات اختصار ینا در

 :گرددیها مکامل آن

معظم کل قوا حضرت امام  یفرمانده :کل یفرمانده -۴

 (یالعال)مدظله یزعز یاخامنه

 مسلح یروهایستاد کل ن :ستاد کل -۵

 یاسالم یتش جمهورستاد کل، ار :مسلح یروهاین -۶

 یانتظام یروین ی،سپاه پاسداران انقالب اسالم یران،ا

 یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یران،ا یاسالم یجمهور

 تابعه یهاسازمانمسلح و 

و نظارت  گذارییاستدفتر س :گذارییاستدفتر س -۷

 مسلح یروهایحفاظت اطالعات ن یراهبرد

و مناطق محروم  ییتامعاونت توسعه روس :دولت یندهنما -8

 (یجمهور یاستکشور )ر

ها، وزارتخانه یهکل :یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۹

هر نهاد  یامؤسسات  ی،مؤسسات دولت یادها،، بنهاسازمان

 ینظام جمهور یتدولت و حاکم یتدولت که در تبع ییدتأ

 .هستند یاسالم

 یانتظام یروین یعموم یفهسازمان وظ :سازمان -1۰

 یرانا یاسالم یورجمه

و  ۶۳مصوب سال  یعموم یفهقانون خدمت وظ :قانون -11

 1۳۹۰الحاقات و اصالحات قانون سال  یهکل
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که به استناد  اییفهکارکنان وظ :مأمور یفهکارکنان وظ -1۲

دوره آموزش  یقانون پس از ط ۶۶بند الف تبصره ماده 

جهت انجام خدمت دوره ضرورت در  ینظام

 .گیرندیم قرار یرنظامیو غ یدولت یهاهدستگا یاراخت

که بر اساس  اییفهکارکنان وظ :خدمت ینمتعهد -1۳

قانون به  ۶۶ ماده تبصره ب بند مقررات مربوط و بر اساس

 یهادستگاه در ینیخدمت دوره ضرورت، در مدت مع یجا

 شوندیم کارگیریبه یرنظامیو غ یدولت

 مسلح روهایین یاجتماع ینسازمان تأم :ساتا -1۴

 مسلح یروهاین یسازمان خدمات درمان :ساخد -1۵

 مسلح یروهاین یسازمان بازنشستگ :سابا -1۶

 مسلح یروهایعمر و حوادث ن یمهصندوق ب :صندوق -1۷

کارکنان  یرشو پذ یهسهم تعیین نحوه -دوم فصل

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه یفهوظ

 یهمرا یهسهم ییننحوه درخواست و تع -6 ماده

 :یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه

خود به  یازمندین یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -18

را بر اساس عنوان شغل، شرح شغل، شرح  یفهکارکنان وظ

و تعداد مورد  یلیمرتبط با شغل، مدرک، رشته تحص یفوظا

 ینبا امضاء باالتر ی،مناسب و کاربرد یدر قالب طرح یازن

دولت جهت  یندهبه نما یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهمقام 

 یابالغ یهادستورالعملو مطابقت با ضوابط و  رسیبر

 .گرددیبه ستاد کل ارسال م یقمنعکس و سپس از آن طر

 یندهدستگاه توسط نما یازن ییدستاد کل پس از تأ -1۹

موارد  یرمستندات مربوط به شغل و سا یدولت و بررس

اقدام و در  یرز یندگانحضور نماجلسه با  یلنسبت به تشک

 …گزارش عملکرد و  ها،یازمندیها و نآن جلسه ضرورت

گردشکار به محضر  یمراتب ط یید،و در صورت تأ بررسی

 یهمعظم له سهم ییدو در صورت تأ یمکل قوا تقد یفرمانده

 :گرددیدستگاه ابالغ م

 گذارییاست( دفتر سالف

 دولت ینده( نماب

 کنندهدرخواست دستگاه ینده( نماج

بر اساس  بایستیم یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۲۰

خود را وفق مقررات  یازموردن ینمصوب مشمول یهسهم

 یبا مقررات ابالغ یقو تطب یبررس یانتخاب و مراتب را برا

 .یندارسال نما گذارییاستبه دفتر س

و طرح  یازمندین یرنظامیو غ یردولتیغ یهادستگاه -۲1

 .نمایندیبه ستاد کل منعکس م یمشده را مستق یهته

 یفهو آموزش کارکنان وظ یرشو ضوابط پذ یطشرا -7 ماده

 :مأمور

را  ینیصرفًا مشمول یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۲۲

در برگ اعزام نباشند  یهاول یبتغ یکه دارا نمایندیجذب م

 یهافعالیتو  یفتخصص آنان مرتبط با نوع وظا ینو همچن

 یرگذاریو تأث یعلم یآن دستگاه بوده و از توانمند یازموردن

، یدیتول ی،اقتصاد یهاآنان در بهبود شاخص یتفعال

در  ویژهبه …و  یبهداشت ی،آموزش ی،فرهنگ ی،اجتماع

 ینانروستاها و مناطق محروم و کم برخوردار کشور اطم

 .یندحاصل نما

 ینددر فرآ ظامییرنو غ یدولت یهادستگاهاز  یکهر  -۲۳

 یجادا ینو همچن یعموم یرسانضمن اطالع یروجذب ن

عدالت در جذب و احترام به اصول  یتسامانه مناسب، رعا

 .یندنما یرتدب ینش،گز ینرا جهت بهتر یضوابط ی،اخالق

در  یفهکارکنان وظ یریکارگبه یتو اولو یطشرا یترعا -۲۴

 :باشدیم یربه شرح ز یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه

 یداالثرها،برادر شهدا، جاو یا)فرزند  یثارگرانخانواده ا -الف

ماه  ۶جانبازان، آزادگان و فرزندان رزمندگان با حداقل 

 سابقه

 ینیامداد حضرت امام خم یتهافراد تحت پوشش کم -ب

 )ره(
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 یستیافراد تحت پوشش سازمان بهز -ج

 متأهل ینمشمول -د

 معاف از رزم ینمشمول -ه

 یخدمت در مناطق محروم و دارا یمتقاض ینولمشم -و

 پنج به باال یبضر

 یجدر بس یتماه سابقه عضو ۶حداقل  -ز

، Ph.D یتخصص یبرتر، دکترا یانحافظان قرآن، قار -ح

 برتر یهاممتاز دانشگاه یالنالتحصفارغ

 سازمان مربوط یهبورس -ط

 یتاما -ک

 یو سبب ینسب وابستگی یدارا یفهجذب کارکنان وظ -۲۵

و  یدولت یهادستگاه ینبا کارکنان شاغل و مسئول

 یو سبب ینسب یضمناً وابستگ باشدیممنوع م یرنظامیغ

فرزند، برادر و برادرزاده، داماد، خواهرزاده، برادر  :شامل

 .باشدیعمه و خاله م یی،عمو و فرزند عمو و دا یی،همسر، دا

ابط اساس ضو بر یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۲۶

آزمون، شرط  یمانند برگزار یسازمانشده درون یینتع

 یتدر مناطق محروم کشور و رعا یریکارگبه یتمعدل، اولو

 .نمایندیجذب اقدام م یطعدالت و شرا

 یهصدور امر یندفرآ در یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۲۷

از ستاد کل جهت جذب مشموالن  یهپس از کسب سهم

 گذارییاستدفتر س یابا ستاد کل  یمصورت مستقبه یفهوظ

و  یمراحل ادار یرلذا پس از انجام س. نمایندیمکاتبه م

 ی،را شامل )نام و نام خانوادگ یصورت اسام یی،تنها ینشگز

اعزام، استان و  یختار یلی،پدر، رشته و مقطع تحص منا

و شرط انتخاب( به  یشهرستان محل خدمت، شناسه مل

خود حداقل  ییمقام اجرا ینضاء باالترهمراه لوح فشرده با ام

روز قبل از اعزام به خدمت مشموالن به دفتر  ۳۵

ضمنًا  یندارسال نما یربرابر جدول ز گذارییاستس

بهداشت درمان و آموزش  وپرورش،زشآمو یهاوزارتخانه

ها و دانشگاه علمییئته یاعضا یو فهرست اسام یپزشک

ه ستاد کل ارسال را ب یکشور اسام یمؤسسات آموزش عال

 .نمایندیم

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 نام پدر

رشته و مقطع 

 تحصیلی
 شناسه ملی

تاریخ 

 اعزام

استان 

شهرستان 

 محل

 شرط انتخاب

                

  

در  یلیدر تمام مقاطع تحص ینمشمول یهاعزام کل :1 تبصره

 .یردپذیاعالم شده در برگ اعزام انجام م یخهر ماه برابر تار

زمان با ارسال هم یرنظامیو غ یدستگاه دولت :۲ تبصره

حسب مورد  گذارییاستدفتر س یابه ستاد کل و  یستل

 .دهند یلدولت تحو یندهبه نما یستنسخه از ن یک

 یالتاعزام مصادف با تعط یختار کهیدرصورت :۳ تبصره

 .روز بعدازآن اعزام خواهند شد یک یدنما یتالق یرسم

 گذارییاستمشموالن به دفتر س یاسام یاز ارسال -۲8

 .انجام شود یندهو صرفاً توسط نما یخوددار یصورت پستبه

که با امضاء  ییهابه درخواست گذارییاستدفتر س -۲۹

 کارگیرندهبه یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه ینمسئول یرسا

ارسال شود  یصورت انفرادبه یکل یستپس از ارسال ل یاو 

 .نخواهد داد اثر یبترت
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 ینمشمول توانندینم یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۳۰

 یمدت یروییقبالً در ن یاباشند  یبتغ یرا که دارا اییفهوظ

 .یندرا خدمت نموده و سابقه خدمت دارند را جذب نما

مرکز  یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهاز  یکهر یبرا -۳1

گاه دستبهاتب را آموزش مشخص شده است که ستاد کل مر

 یهادستگاهبهمأمور  یفهلذا کارکنان وظ نماید،یاعالم م

به مراکز آموزش مشخص  بایستییم یرنظامیو غ یدولت

مراکز  یرو در صورت حضور به سا یندشده مراجعه نما

و جز  یتلق یکنآنان کان لم  یهمسلح امر یروهاین یآموزش

 .شد مسلح منظور خواهند یروهاین یعاد یهسهم

 یدوره آموزش یددر صورت تجد یفهکارکنان وظ یهامر -۳۲

آموزش  ینهو در صورت تقبل پرداخت هز گرددیلغو م

آنان قابل اجرا  یهامر یت،دستگاه محل مأمور یمجدد از سو

 .است

کارکنان  یریکارگو ضوابط به شرایط -سوم فصل

 :یفهوظ

 انیپس از پا یفهکارکنان وظ یریکارگبه یطشرا :8 ماده

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهبه یآموزش و معرف

 یفهقانون خدمت وظ یاصالح ۴۷به استناد ماده  -۳۳

 یفهانجام خدمت وظ یکه برا ینمشمول یهکل ی،عموم

را  یآموزش نظام بایستمی …و  شوندیاعزام م یعموم

آموزش  یبدون ط یفهکارکنان وظ یریکارگلذا به یرندفراگ

پس  یفهکارکنان وظ یهکل ینبنابرا. باشدیممنوع م ینظام

و  نامهیمعرف یافتجهت در یرزم مقدمات شآموز یاناز پا

کرده است  یینتع یروکه ن یپرونده شخصًا به محل یلتشک

مانند )روگرفت از تمام صفحات  یازمراجعه و مدارک موردن

شده، اعالم یطبا شرا یعکس نظام ی،شناسنامه، کارت مل

و سپس با  یل( را تحو..حکم درجه، و  گروه خون، یگواه

و  یخدمت در دستگاه دولت دامهجهت ا یهصدور امر

کارکنان  کهیدرصورت. شروع به کار خواهند نمود یرنظامیغ

دهنده از سازمان آموزش نامهیمأمور بدون معرف یفهوظ

فوق جرم خدمت محسوب  یاممشغول خدمت گردند ا

فرار محاسبه و  یطانضبا نامهییننخواهد شد و برابر آ

مطابق قانون  یظامیرنو غ یمسئول متخلف در دستگاه دولت

 یبه مراجع مربوط معرف یبه تخلفات ادار یدگیرس

 .گرددیم

 بایستیم یرندهگ بکار یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۳۴

گزارش شروع به کار افراد را  یری،کارگساعت پس از به۷۲

صورت دهنده بهآموزش ییرون یانسان یرویبه معاونت ن

 بایستییاستان، حسب مورد ارسال و م یادر تهران  یانفراد

)شامل  یخدمت یتوضع ینگزارش آخر باریکهر شش ماه 

 .نمایند ارسال را( …و  یبتغ ضور،ح

 کارگیرندهبه یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۳۵

از  یریگو بهره هافعالیتبا توجه به نوع  بایستیم

مأمور  یفهکارکنان وظ یو تخصص یعلم هایینمندتوا

نامه و گزارش عملکرد تفاهم یاز اجرا یهرساله گزارش کامل

مذکور در روند  یروهاین یریکارگاز به یرپذیریتأث یزانو م

 و یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه امور محوله رقیرشد و ت

 ی،اجتماع ی،اقتصاد یهاتبع آن باال رفتن شاخصبه

و  گذاریسیاست دفتر کل، ستاد به … یدیتول ی،هنگفر

 .ینددولت ارسال نما یندهنما

و  یدر صورت عدم ارائه گزارش عملکرد و اثربخش :تبصره

نامه در موعد مقرر تعهدات مندرج در تفاهم یعدم اجرا

دستگاه مذکور  یفه(، اعزام کارکنان وظسالهیکصورت )به

 .ستاد کل متوقف خواهد شد یقاز طر

آنان  یدر تخصص اصل یفهکارکنان وظ یریکارگبه -۳۶

مشاهده شود خالف  هایچنانچه در بازرس. باشدیم یالزام

ستاد  یدستگاه مربوطه از سو یهآن واقع شده است، سهم

 .گرددیکل متوقف م

 یدولت یهادستگاهمأمور تابع مقررات  یفهکارکنان وظ -۳۷

نظر ساعات خدمت بوده و از یرندهکارگبه یرنظامیو غ

 محل یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه کارکنان یرهمانند سا
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 یردر ساعات غ یفهکارکنان وظ یریکارگبه. باشدیخدمت م

کارکنان  یرسا یدر صورت لزوم با حضور و همراه یادار

 .باشدیبالمانع م غل،شا

و  یفهکارکنان وظ یحفظ کرامت و منزلت اجتماع -۳8

 .باشدیدر آنان مدنظر م پذیرییتلمسئو یهروح یتتقو

 یبرابر مقررات انضباط یفهرفتار با کارکنان وظ-۳۹

 .باشدیم شدهبینییشپ

مأمور،  یفهکارکنان وظ یبرا نامهیصدور هرگونه معرف -۴۰

 یفهوظ ی،و رانندگ یینام، راهنماثبت یجهت ارائه برا

و  یدولت یهادستگاه ادارات توسط یرو سا یعموم

 یرویتوسط ن بایستیو م باشدیم ممنوع ظامییرنغ

 .پرونده صادر شود یدهنده محل نگهدارآموزش

مأمور در طول خدمت مجاز به استفاده  یفهکارکنان وظ -۴1

دهنده نخواهند بود و سازمان آموزش یاز لباس نظام

 یانسان یرویبا مجوز معاونت ن یزاستفاده از لباس خاص ن

 .باشدیستاد کل م

در محل مصوب خدمت  یستیمأمور با یفهرکنان وظکا -۴۲

انتقال و عودت و انصراف از  یا ییو هرگونه جابجا یندنما

 بایستیم شدهییناعتراض به محل خدمت تع یاخدمت و 

حسب  یابه ستاد کل  یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهتوسط 

آن  ییدمنعکس و پس از تأ گذارییاستمورد به دفتر س

 .باشدیم امقابل انج

مأمور در موارد  یفهخروج از کشور کارکنان وظ -۴۳

 یرویبه ن یرندهکارگدستگاه به یبا معرف ییاستثنا

ها و استان یاپرونده در تهران  یدهنده محل نگهدارآموزش

دهنده بالمانع خواهد آموزش یرویحفاظت اطالعات ن ییدتأ

 .بود

ها و دانشگاه علمییئته یخروج از کشور اعضا :تبصره

کشور تابع مقررات خاص خواهد  یمؤسسات آموزش عال

 ینیحس یناربع یامدر ا عالیات عتبات تمتع، حج مانند) بود

 یارائه مقاله و شرکت در کنفرانس پس از معرف ینو همچن

و اخذ  ربطیذ یمباد یاپژوهش و  یامعاونت آموزش 

 یسازمان مرکز /وزارتخانه مربوط حراستاز  ییدیهتأ

به  یدهنده و معرفآموزش یرویائه آن به نار …و  دانشگاه

 .ناجا بالمانع خواهد بود( یعموم یفهسازمان وظ

کارکنان  تواندیدر صورت بروز بحران، ستاد کل م -۴۴

خود  یعاً سر بایستیمأمور را فراخوان و نامبردگان م یفهوظ

 .یندنما یمعرف ربطیدهنده ذآموزش یرویرا به ن

انجام  ین( در حیبغا یرمأمور )غ یفهکارکنان وظ -۴۵

خدمت دوره ضرورت صرفاً مجاز خواهند بود که به استخدام 

و استخدام آنان به هر  یندمسلح درآ یروهاین یهاسازمان

 .ممنوع است هاسازمان یردر سا یقطر

زمان مجاز خدمت هم ینمأمور در ح یفهکارکنان وظ -۴۶

 .نخواهند بود یلبه تحص

خدمت در مقاطع  ینمأمور که در ح هیفکارکنان وظ -۴۷

مجاز به ادامه  یدر صورت شوندیباالتر قبول م یلیتحص

مجوز الزم  یعموم یفهخواهند بود که از سازمان وظ یلتحص

 .یندرا اخذ نما

مأمور  یفهمدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظ -۴8

 باشدیماه( م ۲۴ستاد کل ) یاز سو یمطابق با مقررات ابالغ

حفاظت  یگانعنوان که به یفهمت کارکنان وظو مدت خد

 خدمت …و یهمانند قوه قضائ یرنظامیغ یهادستگاهدر 

 .باشندیمسلح م یروهاین یفههمانند کارکنان وظ کنندمی

مورخ  ۲۵/۹8/1۰/۳/۲۲1۳برابر مصوبه شماره  -۴۹

متأهل از  یفهستاد کل ن م به کارکنان وظ ۲۲/1۰/1۳۹۹

ماه کسر خدمت اعطاء  ۲ه بعد ب ۰1/۰۹/1۳۹۹ یاناعزام

 .گرددیم

مورخ  ۳۰/۰۵/۲۰1/۲/۴۶۰11شماره  یهبرابر ابالغ -۵۰

ماه کسر  ۳هر فرزند،  یستاد کل به ازا ۰۵/۰۳/1۳۹۵

شماره  یهو به استناد ابالغ گیردیخدمت تعلق م

ستاد کل ن م  ۰۴/۰۵/1۳۹۵مورخ  ۵8/۰۵/۲۰1/۲/۴۶۰11

کارکنان متأهل  یمندمنظور رفع ابهام در خصوص بهرهبه
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هر فرزند مقرر  یخدمت به ازا یماه کسر ۳ یالتاز تسه

 :یدگرد

خدمت متأهل و  یندر ح یاکه قبل و  یفهکارکنان وظ :الف

 گیرندیخدمت قرار م یفرزند شوند در شمول کسر یدارا

 .باشدیو مالک تأهل، سند ازدواج و شناسنامه م

دمت در کسر خ یافتپس از در یچنانچه فرزند سرباز :ب

شده  محاسبه یجزء کسر خدمت و یدخدمت فوت نما ینح

 .گرددیو حذف نم

کسر خدمت به فرزند منتسب به شخص سرباز که از  :ج

 …ارث و  ی،مانند نام خانوادگ یو قانون یشرع یازاتامت

کارکنان  ینبنابرا. گیردیتعلق م گرددمی برخوردار

 یدارا یا یدافرزند ازدواج نم یکه با زنان دارا اییفهوظ

فرزندخوانده شوند و نام آنان در شناسنامه سرباز باشد، در 

 .گیردیکسر خدمت فرزند قرار نم ولشم

اصل سند  باریکماه  ۶متأهل هر  یفهکارکنان وظ :تبصره

آنان به قسمت امور  یاز ادامه متأهل یناناطم یازدواج را برا

کسر  دستگاه ارائه و در صورت مشاهده متارکه، ینمشمول

متارکه  یخاز تار یخدمت تأهل آنان حذف و حقوق مجرد

 .به آنان پرداخت شود

 یانضباط نامهیینآ یتبا رعا توانندیم هاسازمان -۵1

العاده، اعمال برجسته، خدمات فوق یمسلح در ازا یروهاین

 یقرا مورد تشو یفهکارکنان وظ یستگی،و شا یاقتابراز ل

 .هند( قرار دیپاداش نقد یا ی)مرخص

 یفهاز کارکنان وظ یکمشخص گردد هر کهیدرصورت -۵۲

 یهادستگاه یستندبرخوردار ن یمأمور از عملکرد مناسب

 یدر چارچوب مقررات ابالغ توانندمی یرنظامیو غ یدولت

جهت  گذارییاستدفتر س یابه ستاد کل  ینسبت به معرف

را به  زمان مراتبهم هادستگاه). ینداقدام نما یهلغو امر

 (.یندصورت رونوشت اعالم نمابه یزنده دولت نینما

خواهند شد که  یهلغو امر یدر صورت یفهکارکنان وظ :تبصره

 اسناد جعل ،…و  یسرقت اموال دولت انضباطی،یمشکالت ب

خارج از  یو ارائه استعالج بیماری به تظاهر ،…و  دولتی

موارد که به  یگرو د یمشکالت اخالق ی،عرف پزشک

ادامه خدمت  یرنظامیمقام دستگاه غ ترینیعال یصختش

 .فرد در دستگاه به مصلحت نباشد

با کارکنان  یو مال یمانکاریعقد هرگونه قرارداد پ -۵۳

 .باشدیمأمور در طول خدمت، ممنوع م یفهوظ

از خدمات  یبرداربهره یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۵۴

 یا یبتاطالع از غمأمور موظفند پس از  یفهکارکنان وظ

مراتب  یفهروز توسط کارکنان وظ 1۵از  یشترک خدمت ب

دفتر  یادر چارچوب مقررات به ستاد کل  یهرا جهت لغو امر

 .ینداعالم نما گذارییاستس

به فرار از خدمت کارکنان  یدگیرس ینددر فرآ :تبصره

در صورت ارائه مدارک و  تواندیدستگاه مربوطه م یفه،وظ

برگ فوت اقوام  یاموجه  یمدارک پزشک :مستندات شامل

 یل،تصادف، س :مانند یرمترقبهحوادث غ یاو  یکدرجه 

 مرخصی عنوانبه را سرباز فرار مدت …و  یسوززلزله، آتش

 .یردبپذ

ن مورخ /۴م//۶/۰۳/۷۰8شماره  هاییهبه استناد ابالغ -۵۵

ن مورخ /۴م//۷/۰۳/۷۰8و شماره  ۰۳/۰۴/1۳8۷

 بایستی)فاقد پدر( م یتیم یفهظکارکنان و ۲1/۰۶/1۳۹۰

 .شوند یریکارگبه یشدر شهر محل سکونت خو

ن مورخ /۴م//۴۵/۰۵/۲۰1شماره  یهبه استناد ابالغ -۵۶

در شهر  بایستیمتأهل م یفهکارکنان وظ ۲۵/1۲/1۳۹۲

ضمنًا در . شوند یریکارگهمسر به یا یشمحل سکونت خو

وضوع م یفهادامه خدمت کارکنان وظ یکتب یتصورت رضا

 یهادستگاه یصنقاط با تشخ یگردر د ۵۵بند و بند  ینهم

 .خواهد بود بالمانع یامیرنظو غ یدولت

ن مورخ /۴م//۲/۰1/۷۰۹شماره  یهبه استناد ابالغ -۵۷

در  یفهکارکنان وظ کارگیریبه کل ستاد  11/۰۳/1۳8۹

بودن را  یکه شائبه شخص یو هر نوع امور یامور شخص

دستگاه  ینو مسئول باشدیداشته باشد ممنوع م
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خصوص اهتمام و نظارت  یندر ا بایستیم یزن یرندهکارگبه

 .الزم را داشته باشند

 یاسیس یهاجات و گروهدستبه یفهورود کارکنان وظ -۵8

در صورت  باشدیدر طول خدمت دوره ضرورت ممنوع م

آنان از  یهامر ربطیذ یمباد یگزارش از سو یامشاهده 

 .لغو خواهد شد گذارییاستدفتر س ایستاد کل  یسو

مورخ  ۴۶/۹۰/1/۲۲1۳شماره  یهبه استناد ابالغ -۵۹

 یفهسر کارکنان وظ یستاد کل اندازه مو 1۹/۴/1۳۹8

مسلح  یروهایشاغل در ن یفههمانند کارکنان وظ بایستیم

و  یپلمد یلیبا مدرک تحص ی)هر مراکز آموزش رزم مقدمات

و در محل  1۶باالتر نمره  و یپلمد، فوق1۰نمره  تریینپا

دار ، درجه1۶تا  1۰سرباز و سرجوخه نمره  درجهخدمت با 

 .باشدیم( ۲۰تا  1۶و افسر نمره 

از کارکنان  برداریبهره یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۶۰

 یکارکنان قبل از اتمام مدت قانون یصمجاز به ترخ یفهوظ

 .باشندیخدمت نم

ها ر در شمول کسر خدمتمأمو یفهکارکنان وظ -۶1

مطابق مقررات ستاد کل از کسر خدمت خود  توانندیم

نسبت به  بایستیم یرندهو دستگاه بکار گ ینداستفاده نما

وپرورش و آموزش یهاو وزارتخانه یدآن اقدام نما یاجرا

و در  باشندیم یمستثن یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .هستند یرآن مخ یاجرا

مورخ  1/1۰۶۲/۲/۲۲1۲شماره  یهد ابالغبه استنا -۶۲

 یمرخص نامهیینستاد کل در خصوص آ ۲۰/۰۲/1۳۹۹

مدت خدمت، حق  یبه ازا یفهکارکنان ن م، کارکنان وظ

 .را در طول سال دارند یاستحقاق یاستفاده از مرخص

 ۳۰ یساالنه در مناطق عاد یاستحقاق یمدت مرخص -۶۳

ز، مناطق درجه سه رو ۳۵وهوا دو بد آب روز، مناطق درجه

روز  ۴۵وهوا روز، مناطق درجه چهار بد آب ۴۰وهوا بد آب

 .خواهد بود

با در نظر گرفتن بعد مسافت از محل خدمت تا محل  -۶۴

 یک یلومترک ۲۰۰تا  1۰۰ ینب یهامسافت یسکونت، برا

 یدو روز، برا یلومترک ۵۰۰تا  ۲۰1 یهامسافت یروز، برا

از  یشسه روز و ب متریلوک 1۰۰۰تا  ۵۰1 یهامسافت

رفت و برگشت  یچهار روز جهت مرخص یلومترک 1۰۰۰

. شودیمحسوب نم یاستحقاق صیمنظور، که جزء مرخ

 یدفعات استفاده از مرخص یبه ازا راهیینب ی)مرخص

 یبار برا ۶و  ینمجرد یبار برا ۴و حداکثر  یاستحقاق

 .در سال( ینمتأهل

 یمیکل ی،)زرتشت ینید هاییتاقل یفهبه کارکنان وظ -۶۵

اعطاء، که  یآنان مرخص یمذهب یاداع یام( در ایحیو مس

محسوب  یقیتشو یفوق جز مرخص یمدت دو روز از مرخص

 .گرددیم

 یفهتا کارکنان وظ ینداتخاذ نما یبیترت یرانروسا و مد -۶۶

 یهفته قبل از اتمام خدمت، از مرخص یکحداکثر 

آخر خدمت را هفته  یکخود استفاده و حداقل  یاستحقاق

موظفند  هادستگاهلذا . مربوط حضور داشته باشند یگاندر 

اعزام  یخود را به مرخص یفهماه کارکنان وظ ۴ یا ۳هر 

 .یندنما

و  یاقتابراز ل یمقتضابه توانندیم یرانروسا و مد -۶۷

 نامهیینمقررات آ یتبا رعا یفهکارکنان وظ یستگیشا

مربوطه عالوه بر  تیارامسلح و اخت یروهاین یانضباط

در طول خدمت دوره ضرورت به آنان  ی،استحقاق یمرخص

 ی)حداکثر مرخص. ینداعطاء نما یزن یقیتشو یمرخص

 (باشدیروز در سال م ۳۰ هاسازمان اتمقام یبرا یقیتشو

به هنگام تولد فرزندان دوقلو و باالتر، به کارکنان  -۶8

د فرزندان و به مدت دو هفته در بدو تول یزمأمور ن یفهوظ

اعطاء  یقیتشو یمرخص ی،روز تا دوسالگ یک یانهماه

منظور  یانهسال یقیتشو یروز مرخص ۳۰که جزء  گرددیم

 .گرددینم

فوت  یاازدواج اول کارکنان هفت روز و شهادت  یبرا -۶۹

)پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر،  یکاز بستگان درجه  یکی
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اعطاء  یاستحقاق یعالوه بر مرخص یخواهر( سه روز مرخص

 .گرددیم

تا  یفهدوره آموزش کارکنان وظ یانپا یمدت مرخص -۷۰

 .گرددیآنان محسوب نم یاستحقاق یهفته جزء مرخص یک

ماه در  یک یفهکارکنان وظ یاستعالج یمدت مرخص -۷1

 یلکه فرد به دل یامیا یکه شامل مرخص باشدیسال م

ه استراحت با ب یازمرتبط با خدمت، ن یرحادثه غ یا یماریب

 یمسلح داشته باشد و مدت مرخص یروهایپزشک ن ییدتأ

محسوب  یجزء مدت خدمت دوره سرباز یاستعالج

 ییداز آن در صورت تأ یشب راحتبه است یازو ن گرددیم

محسوب  ینبوده و خأل خدمت یپزشک معتمد جزو سرباز

پزشک معتمد، نهست و فرار  ییدو در صورت عدم تأ

 .گرددیمحسوب م

 یخدمت یودق یاستعالج یکه از مرخص یکارکنان -۷۲

 یدر آن مدت برابر ضوابط به آنان مرخص نمایندیاستفاده م

 .گیردیتعلق م یزن یانهسال یاستحقاق

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهنظارت بر عملکرد  -9 ماده

 :یادوره یدهایو بازد یفهکارکنان وظ یریکارگدر به

مجاز است از  گذارییاستل، دفتر سعالوه بر ستاد ک -۷۳

و در  یهو گزارش عملکرد ته یدبازد یرنظامیغ یهادستگاه

 .یدبه ستاد کل ن م ارسال نما یازصورت ن

 یدولت یهادستگاهاز  باشدیدولت مجاز م یندهنما -۷۴

و گزارش  یدمأمور بازد یفهکارکنان وظ یهسهم یدارا

 .یدنما یهعملکرد ته

و مشخصات  یبانک اطالعات بایستیدولت م یندهنما -۷۵

مشاغل  یفه( کارکنان وظیریکارگ)محل به یقکامل و دق

و  یاستان یکبه تفک یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهدر 

عملکرد  یجهو نت یهته یرندهکارگشهرستان محل خدمت به

 .به ستاد کل ارسال گردد

 هیفکارکنان وظ یریکارگجذب، به یندفرآ یبررس -۷۶

و مصوبات  هادستورالعملو مقررات،  ینقوان یتمأمور، رعا

و ارائه  یدهااهداف در بازد ینترستاد کل از مهم یابالغ

 .باشدیگزارش م

 حقوق، به مربوط مقررات و ضوابط -چهارم فصل

 یفهکارکنان وظ یآموزش نظام ینهو هز یمهب مزایا،

و  یاضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزا -10 ماده

 :یفهکارکنان وظ یرفاه یالتتسه

 یا،پرداخت حقوق و مزا یزانو م ییضوابط اجرا -۷۷

هرساله  یفهکارکنان وظ یهاالعادهو فوق هاینههزکمک

ابالغ  گذارییاستو توسط دفتر س یینتوسط ستاد کل تع

مصوبات  یزدولت ن یندهخصوص، نما یندر ا. گرددیم

بردار از بهره ییاجرا یاهدستگاهبهمربوطه را جهت اجرا 

موظفند  ربطیذ ییاجرا یهادستگاه. نمایدیم غسرباز ابال

 یها و مصوبات ستاد کل ن م نسبت به برقراربرابر بخشنامه

کارکنان  یهاالعادهو فوق هاینههزکمک یا،حقوق و مزا

 یو چگونگ یندالزم را معمول نما یهامأمور اقدام یفهوظ

ها آن یبر اساس درجه نظام یفهان وظپرداخت حقوق کارکن

به هنگام  بایستیمسلح م یروهاین یهاسازمانباشد و یم

و  یدولت یهادستگاهبهجهت ادامه خدمت  یمعرف

 یدبا ق یانفراد نامهینسبت به صدور معرف یرنظامیغ

 .یندو ثبت درجه اقدام نما یمشخصات کامل فرد

مأمور  یفهوظ حقوق کارکنان یشافزا یالیر یبضر -۷8

 یفههمانند کارکنان وظ یرنظامیغ یهادستگاهبه

که از  یمسلح بر اساس بودجه سنوات یروهاین یهاسازمان

در چارچوب مقررات  گرددیدولت محترم ابالغ م یسو

 .مسلح محاسبه خواهد شد یروهاین یابالغ

 ینههز بایستیم یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه -۷۹

روز  1۵مأمور را حداکثر  یفهکارکنان وظ یآموزش نظام

 یکه از سو یحساببه شماره یپس از شروع آموزش نظام

 ینا یردر غ یند،نما یزوار گرددیدهنده اعالم مآموزش یرون
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 یریکارگدهنده بهآموزش یرویدر ن یفهصورت کارکنان وظ

 یزآموزش پس از شروع به کار ن ینهند و پرداخت هزشویم

 .اهد بودقبول نخوقابل

 یآموزش را ط ینهستاد کل هرساله مبلغ هز -8۰

 .نمایدیمشخص و ابالغ م یرو بر اساس جدول ز یابخشنامه

پوشاک و 

لوازم 

خواب و 

 شوینده

های هزینه فرم

 آموزشی
 بهداشت نگهداشت مهمات خوراک

های هزینه

جاری و 

اماکن، 

 تأسیسات

متوسط 

 حقوق دو ماه
 جمع

                  

 

ستاد کل  هاییههرگونه پرداخت حقوق خارج از ابالغ -81

آن دستگاه قطع  یهممنوع بوده و در صورت مشاهده سهم

دهنده و در سازمان آموزش یهلغو امر یزن یفهو کارکنان وظ

 .خواهند شد یریکارگبه

 :حقوق سرباز یکسورات قانون -8۲

 نیراا یاسالم یقانون ارتش جمهور 1۴۲و  1۴1مواد  برابر

سپاه  یقانون مقررات استخدام 1۵۳و  1۵۲و مواد 

ماهانه  یافتیاز حقوق در یروجوه ز یپاسداران انقالب اسالم

 :گرددیسربازان مأمور کسر م

 یهادستگاهسهم کارفرما ) %۵/1۳] :یکسور بازنشستگ :الف

 %1] :عمر و حوادث یمهور( حق ببهره یرنظامیو غ یدولت

 یهادستگاهسهم کارفرما ) %۲+  یفهسهم کارکنان وظ

 [%۳( مجموعًا یرنظامیو غ یدولت

عمر،  ی،و مکمل درمان و بازنشستگ یهپا یمهسرانه ب :ب

سابا،  ،)ساخد ربطیذ یمباد توسط هرسال …پ.حوادث و 

 .گرددمی اعالم( …صندوق و 

ماه خدمت از  ینو حقوق اول یحق بازنشستگ :1 تبصره

 .گرددیکسر نم یفهحقوق ماهانه کارکنان وظ

ن  یو بازنشستگ یمهبه سازمان ب هادستگاه یبده :۲ تبصره

مأمور و توقف  یفهحقوق کارکنان وظ ییعم موجب تض

 .گرددیگاه مدستبه یهسهم یواگذار

 :موارد یرسا -8۳

 یسالتدرکار، حقدر قالب اضافه یپرداخت هرگونه وجه –

 .اشدبیممنوع م یفهبه کارکنان وظ یو حق کارشناس

 نفعیذ یبوم یفهخوراک کارکنان وظ ینههزکمک –

 .آنان درج و پرداخت گردد یصورت ماهانه در حکم حقوقبه

 یرندهدستگاه بکار گ یربومی،در صورت جذب افراد غ –

 یدو اسکان را پرداخت نما یخوراک هایینهموظف است هز

به کارکنان  یخوراک ینهپرداخت هز یجاو اصلح است به

 یمناسب مطابق نُرم ابالغ یغذاسه وعده ربومییغ یفهوظ

 .ستاد کل ن م واگذار گردد

دستگاه بکار  یقمأمور که از طر یفهبه کارکنان وظ –

مسلح واگذار شود،  یروهایلباس مصوبه ستاد کل ن یرنده،گ

 .گیردیپوشاک تعلق نم ینههزکمک

 نفعیذ یفهپوشاک به کارکنان وظ ینههزپرداخت کمک –

آنان درج و توسط  یدر برگ حقوق بایستیست و مساالنه ا

 .پرداخت گردد یرندهدستگاه بکار گ

که در شهر محل سکونت خود بکار  اییفهبه کارکنان وظ –

 یو بد یالتاز تسه یتالعاده محرومفوق شوند،یم یریگ

 .گیردیوهوا تعلق نمآب

قانون حقوق و  یالحاق ۷۰ماده  یلذ ۲موجب تبصره به –

 یرخوراک، پوشاک، خوابگاه، بهداشت و درمان و سا یا،مزا
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مسلح از آن برخوردار  یروهاین یفهکه کارکنان وظ یحقوق

محوله به کارکنان  هاییتدر مأمور ینو همچن گردندیم

سفر بر  یلهوس یهو ته یگانرا یمسکن، غذا ینتأم یفه،وظ

 .باشدیم یرندهبکار گ یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه دهعه

 :یربومیو غ یبوم یفهکارکنان وظ -8۴

 :که گرددیاطالق م یبه کسان یبوم یفهکارکنان وظ –

 .ینددر شهرستان محل سکونت خود خدمت نما –

از محل سکونت  یلومترک ۵۰در فاصله کمتر از  –

 .شوند یریکارگبه

 .امکان تردد به منزل را داشته باشند یبعد از ساعت کار –

 :که گرددیاطالق م یبه کسان ییربومغ یفهکارکنان وظ –

در شهرستان  یرندهدستگاه بکار گ یازضرورت و نبنا به –

محل  یلومتریک ۵۰از  یشب یاخارج از محل سکونت خود 

 .یندسکونت خدمت نما

بُعد مسافت امکان تردد به منزل را نداشته و در  یلبه دل –

 .داشته باشد یتوتهمحل خدمت ب

 یربومیو غ یبوم یصدر خصوص ضوابط تشخ :نکته

مدت  یینتع یبرا یهاول یمأمور، مبنا یفهکارکنان وظ

 کهیو درصورت باشدیخدمت، آدرس مندرج در برگه اعزام م

از  یرونطور مستمر به بشبانه به یربومی،غ یفهکارکنان وظ

سکونت  یگان، یشگاهدر آسا یامحل سکونت تردد داشته و 

 یدگزارش نما یسدائم ندارند و مسئول مربوطه پس از برر

از آدرس مندرج  یرغ یبوده و آدرس و یبوم ی،که سرپائ

مسئول  باشد،یم یعموم یفهسامانه وظ یادر برگه اعزام 

جلسه آدرس سرباز موردنظر را صورت یهبا ته ینیکارگز

و در صورت گزارش  نمایدیمحسوب م یرا بوم یو و ییرتغ

ز آدرس ا یرآدرس محل سکونت، غ ییربر تغ یمبن یسرباز

 یمربوطه پس از بررس ینیمندرج در برگه اعزام، کارگز

برق، گاز، تلفن  یشف ی،مستندات الزم مانند استشهاد محل

جلسه و مراتب را صورت یدنرس اطمینان به از پس …و 

 .نمایدیرا در سامانه ثبت م یآدرس و

 یخدمات درمان یمهضوابط و مقررات مربوط به ب :11 ماده

 :یفهکارکنان وظ

در هفته اول شروع آموزش  یمهمنظور صدور دفاتر ببه -8۵

محل آموزش  یینسازمان پس از تع یفه،کارکنان وظ ینظام

به مراکز آموزش  ینهفته قبل از اعزام مشمول یکحداکثر 

آنان را به ساخد و  یلفا یستمس یقاز طر یرزم مقدمات

مصوب( ارسال  یمسلح )مراکز آموزش نظام یروهاین

 .نمایدیم

نسبت به  بایستیم یصقبل از ترخ یفهکارکنان وظ -8۶

خود، همسر  یخدمات درمان یمهب یهادفترچه یهکل یلتحو

ساخد اقدام تا پس از  یکو فرزند به دفاتر خدمات الکترون

خدمت آنان اقدام  یانصدور کارت پا یکامل، برا یهتسو

 .گردد

سعه، قانون برنامه پنجم تو ۳8به استناد بند هـ ماده  -8۷

ساله همه یفهکارکنان وظ یخدمات درمان یهپا یمهسرانه ب

سالمت کشور توسط  یمهب یعال یشورا ییدبا تأ

 .گرددیستاد ابالغ م ینو توسط ا یبتصو وزیرانیئته

مأمور توسط  یفهبه کارکنان وظ یارائه خدمات درمان -88

مسلح پس از انعقاد  یروهاین یسازمان خدمات درمان

با سازمان مذکور و  یرنظامیو غ یدولت یهاستگاهدقرارداد 

مکمل و  یه،اول یمهکسورات مربوط به ب یزبعد از وار

 .بود خواهد ساخد عهده به …و  یبازنشستگ

در  وظیفه کارکنان با رفتار نحوه -پنجم فصل

 یرنظامیو غ یدولت یهاسازمان

 یو قانون یاسالم ی،داشتن رفتار انسان ینکهبه ا یتعنا با

در  یقیعم یرتأث یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهئوالن مس

خواهد  یسربازان در دوران خدمت سرباز ییکارا یشافزا

مند داشت، لذا رفتار مسئوالن در نگرش جوانان و عالقه

 یرگذارتأث یاسالم یکردن آنان به نظام مقدس جمهور
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اساس الزم است مسئوالن در سطوح  ینبود و بر ا دخواه

رفتار  یالگو سازییادهپ یرده( در راستا یین)تا پاگوناگون 

 .داشته باشند یهمواره توجه جد یفهبا کارکنان وظ یاسالم

کارکنان در نحوه  ین،مسئول یمالحظات اساس -12 ماده

 :یفهرفتار با سربازان وظ

کارکنان  یرمسئوالنهو رفتار غ یضاز تبع یزپره -8۹

 یفهرکنان وظبا کا یرنظامیو غ یدولت یهادستگاه

 نامهیینخارج از چارچوب آ یقو تشو یهعدم تنب -۹۰

 یبه تخلفات ادار یدگیو قانون رس یانضباط

الزم نسبت به اخالق و رفتار مناسب با  یتحساس -۹1

 یفهکارکنان وظ

در جهت استفاده  ینهبه یزیراستفاده مناسب و برنامه -۹۲

 .یفهاز اوقات فراغت کارکنان وظ

صورت به یممسئول مستق یکتباط نزدار یبرقرار -۹۳

مشکالت و  یدنو شن یفهمستمر و مداوم با کارکنان وظ

 معضالت آنان و رفع مشکالت مطروحه

ارتقاء منزلت )حرمت( کارکنان  یطفراهم نمودن شرا -۹۴

 یفهوظ

مربوطه در  ینتوسط مسئول یفهکارکنان وظ یبترغ -۹۵

تفاده از عدم اس -۹۶خدمت  یزهانگ یشو افزا یجادجهت ا

تحت هر  یدر انجام امور شخص یفهخدمت کارکنان وظ

 یرنظامیو غ یدولت یهادستگاهعنوان در 

 ی،شخص یسربازان در استفاده امور بانک یتممنوع -۹۷

 در انجام معامالت یعنوان ضامن شخصبه

قرارگاه  یابالغ یهاسیاستبرابر  یآموزمهارت -۹8

 مأمور یفهکارکنان وظ یبرا یآموزمهارت

 یدر راستا فرهنگی -یتیترب یهابرنامه یبرگزار -۹۹

 … یخدمت یطمح یساز یندخوشا

کارکنان دولت  یبه تخلفات ادار یدگینحوه رس :13 ماده

 :مأمور و بالعکس یفهنسبت به کارکنان وظ

و  یدولت یهاسازماناز کارکنان  یچنانچه احد -1۰۰

 یهادستگاهمأمور در  یفهنسبت به کارکنان وظ یرنظامیغ

به جرائم  یدگیگردد رس یمرتکب جرم یی،اجرا یاو  یدولت

و  یعموم یهادر دادگاه یآنان برابر قانون مجازات اسالم

 .خواهد بود یدگیرس انقالب قابل

 یدولت یهاسازمانکارکنان  یچنانچه اعمال ارتکاب -1۰1

مسلح  یروهایموجب خدشه به اقتدار ن یرنظامیو غ

برابر قانون مجازات  یگردد با خاط یاسالم یجمهور

 .رفتار خواهد شد یاسالم

به جرائم کارکنان  ییمراجع و مقامات قضا یدگیرس -1۰۲

 یفهنسبت به کارکنان وظ یرنظامیو غ یدولت یهاسازمان

آنان  یهاتمانع از اعمال تنب ییاجرا یهادستگاهمأمور در 

 .نخواهد بود

 یهاسازمانکارکنان  یدر بروز هرگونه تخلف از سو -1۰۳

و  یمأمور، بررس یفهنسبت به کارکنان وظ ییو اجرا یدولت

 یو مقررات جار ینبر اساس قوان یهاتنحوه اعمال تنب

 نامهینو آئ 1۳۷1مصوب  یبه تخلفات ادار یدگی)قانون رس

( باشدیم 1۳۷۳ یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس ییاجرا

 .مربوطه اعمال خواهد شد

مأمور به  یفهاز کارکنان وظ یکهرچنانچه  -1۰۴

گردند، به  یمرتکب جرم یرنظامیو غ یدولت یهاسازمان

 یروهایآنان برابر قانون مجازات جرائم ن یجرائم ارتکاب

خواهد  یدگیمسلح رس یروهاین ییمسلح در سازمان قضا

 .شد

 ی،دولت یهاسازمانمأمور به  یفههرگاه کارکنان وظ -1۰۵

گردند، دستگاه بکار  یانضباط یهمرتکب تخلف مستلزم تنب

تخلف را به سازمان مأمور کننده اطالع  یچگونگ یرندهگ

 .نمایدیرا م یانضباط یهتنب یداده و تقاضا
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در  یفهکارکنان وظ یبه تخلفات انضباط یدگیرس :تبصره

 .ن م خواهد بود یانضباط نامهینبرابر آئ یدولت یهادستگاه

 ینتبصره تدو ۹ماده و  1۳فصل و  ۵دستورالعمل در  این

 .باشدیاالجرا مابالغ الزم یخو از تار یدهگرد
 

 

  استانی و اجرایی یهادستگاه مدیریت توسعه راهبری شورای تشکیل

 (اداری عالی شورای 5/9/1393 مورخ 11852/93/206 شماره مصوبه)

 عمومی نهادهای ،هاشرکت مؤسسات، ها،وزارتخانه تمامی

 هااستانداری و غیردولتی

 جلسه پنجمین و شصت و یکصد در اداری عالی شورای

 مدیریت توسعه معاونت پیشنهاد به بنا ۳1/۴/1۳۹۳ مورخ

 طراحی منظور به جمهور،رییس انسانی سرمایه و

 کلی یهاسیاست نمودناجرایی برای مناسب سازوکارهای

 اصالح راه نقشه و رهبری معظم مقام ابالغی اداری نظام

 مورخ ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ شماره ابالغیه موضوع اداری، امنظ

 اجرای نمودنفراهم همچنین و جمهوررییس ۲۰/1/1۳۹۳

 و کشوری خدمات مدیریت قانون در مقرر وظایف و تکالیف

 مسایل با مرتبط تخصصی هایکمیته ساماندهی نیز

 مدیریت توسعه راهبری شورای» تشکیل اداری، و مدیریتی

 شرح به که نمود تصویب را «استانی و اجرایی یهادستگاه

( اداری عالی شورای دبیرخانه مهر به ممهور) پیوست سند

 .گرددمی ابالغ اجرا برای

 و اجرایی یهادستگاه روسای و وزراء است، ضروری

 و نموده اهتمام مصوبه اجرای به نسبت محترم استانداران

 بر جمهوررییس انسانی هسرمای و مدیریت توسعه معاونت

 عملکرد گزارش و معمول را الزم نظارت مصوبه این اجرای

 .نماید ارایه اداری عالی شورای به آنرا

 اجرایی یهادستگاه مدیریت توسعه راهبری شورای

 استانی و

 مستقل، یهاسازمان و هاوزارتخانه تمام در -1 ماده

 ریاست به مدیریت، توسعه راهبری شورای عنوان به شورایی

 :شودمی تشکیل زیر ترکیب با دستگاه، مقام باالترین یا وزیر

 رییس -اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر -

 دبیر -مشابه عناوین یا دستگاه مدیریت توسعه معاون -

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت نماینده -

 جمهوررییس

 شورا رییس انتخاب به دستگاه معاونان از نفر ۲ حداقل -

 انتخاب به وابسته یهادستگاه رؤسای از یکی حداقل -

 شورا رییس

 عناوین یا دستگاه اداری تحول و نوسازی مرکز رییس -

 مشابه

 رییس انتخاب به استانی واحدهای کل مدیران از یکی -

 شورا

 مشابه عناوین یا دستگاه عملکرد مدیریت مدیرکل -

 دستگاه اطالعات ناوریف واحد مسئول -

 حکم و انتخاب به مدیریتی مسایل در نظرصاحب نفر دو-

 شورا رییس

 مورد حسب وابسته یهادستگاه رؤسای و معاونین سایر -

 اهمیت به توجه با موظفند، هاسازمان روسای و وزرا :تبصره

 اقدام جلسات منظم برگزاری و ریزیبرنامه به نسبت موضوع

 ارسال ضمن شورا دبیرخانه که نمایند اتخاذ تیبیتر و نموده

 توسعه معاونت به دولت شبکه طریق از صورتجلسات

 برای را تصمیمات جمهور،رییس انسانی وسرمایه مدیریت

 .نمایند بارگذاری دستگاه سایت در عموم اطالع
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 در مصوبه این در مندرج اهداف تحقق منظور به -2 ماده

 توسعه راهبری شورای استان، اجرایی یهادستگاه سطح

 تشکیل زیر ترکیب با ،هااستانداری تمام در استان مدیریت

 :شودمی

 رییس -استاندار -

 دبیر –استانداری انسانی منابع و مدیریت توسعه معاون -

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت نماینده -

 جمهوررییس

 استانداری ریزیبرنامه معاون -

 رؤسای یا اجرایی یهادستگاه کل مدیران از نفر ۴ -

 استاندار انتخاب به استان دانشگاه

 انتخاب به استان هایشهرستان فرمانداران از یکی -

 استاندار

 استان مرکز شهردار -

 استانداری اداری تحول و انسانی منابع دفتر مدیرکل -

 یتامن و ارتباطات اطالعات، فناوری دفتر مدیرکل -

 استانداری

 به مدیریتی مختلف یهازمینه در نظرصاحب نفر دو -

 استاندار انتخاب

 مورد حسب استان اجرایی یهادستگاه کل مدیران -

 در مندرج اداری عالی شورای اختیارات موجب به :1 تبصره

 تشکیل با کشوری، خدمات مدیریت قانون 11۵ ماده ۷ بند

 اداری تحول و فناوری پژوهش، صصیتخ کارگروه شورا، این

 شماره نامهتصویب ۵ ماده «هـ» بند موضوع

 محترم هیأت 1۴/8/1۳۹۰ تاریخ هـ۴۷۲۲1ت/1۶۲1۷8

 .شودمی منحل وزیران،

 بار،یک ماه ۳ هر حداقل موظفند استانداران :۲ تبصره

 برگزار را استان مدیریت توسعه راهبری شورای جلسه

 معاونت به دولت شبکه طریق زا را آن صورتجلسات و نموده

 نمایند ارسال جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 عموم اطالع برای استانداری سایت در را متخذه تصمیمات و

 .نمایند بارگذاری

 منظور به توانند،می استان اجرایی واحدهای -3 ماده

 توسعه کارگروه تشکیل به نسبت فوق، وظایف اجرای

 رییس عنوان به استانی واحد رییس ویت؛عض با مدیریت

 نفر یک و استانی واحد معاونان استاندار، نماینده کارگروه،

 اقدام عضو، عنوان به کارگروه رییس پیشنهاد به نظرصاحب

 .نمایند

 و هادستگاه مدیریت توسعه راهبری شوراهای -4 ماده

 مدیریتی تخصصی مباحث با متناسب توانندمی هااستان

 نقشه و موضوعات خصوص در گیریتصمیم و بررسی یبرا

 تخصصی هایکمیته تشکیل به نسبت اداری نظام اصالح راه

 اجرایی و مطالعاتی مسائل تمامی و نموده اقدام ربطذی

 این تشکیل با. دهند انجام هاکمیته این طریق از را مربوط

 در که عیموضو یهاگروهکار و هاکمیته تمامی ها،کمیته

 مدیریتی و اداری مسائل فصل و حل برای ربطذی مقررات

 .گردندمی منحل اند،شده بینیپیش

 شماره مصوبات متن جایگزین مصوبه این -5 ماده

 و اداری عالی شورای ۲۳/۴/1۳۷۷ تاریخ ۵۹۵8/1۲/1

 تحول ریزیبرنامه ستاد 1۳۷۷ ۳۰/۶ تاریخ ۴۳۶۳/11

 و ۳۰/۷/1۳۷۹ تاریخ ط.۲۹۰/1۳و کشور اداری

 اداری عالی شورای ۲۰/۹/1۳۹۰ تاریخ ۴۴۴۳۹/۲۰۶

 .شودمی

 جمهوررییس -روحانی حسن
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 :به قانون مدیریت خدمات کشوری سایر مقررات مربوط

 (1/2/1389)مورخ  ینظام ادار یکل یهاسیاست

های بر ارزش یمبتن یفرهنگ سازمان یساز ینهنهاد -1

 یانسانهای یهنهادن به سرما و ارج یو کرامت انسان یاسالم

 .یو اجتماع

منابع  یدر جذب، تداوم خدمت و ارتقا یعدالت محور -۲

 .یانسان

منابع  ینشگز یهاروش یو روزآمد یارهابهبود مع -۳

توانمند، متعهد و  یانسان یرویبه منظور جذب ن یانسان

 و یایقهسل یهاها و نگرشینظراز تنگ یزو پره یستهشا

 .یایرحرفهغ

 یبر اخالق اسالم یمبتن یساالر یستهو شا ییدانش گرا -۴

 .یرانمد یدر نصب و ارتقا

و  یو بهساز یمنابع انسان یرشد معنو ینهزم یجادا -۵

 .آنان یسطح دانش، تخصص و مهارتها یارتقا

 یدعدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأک یترعا -۶

شغل و شاغل و  یژگیهایو و یگاهجا ی،بر عملکرد، توانمند

و  یاقتصاد یطبا توجه به شرا یشتحداقل مع ینتأم

 .یاجتماع

متخصص در  یروهاین یجذب و نگهدار یساز ینهزم -۷

 .و مناطق محروم یافتهکمتر توسعه  یاستانها

بازنشستگان و  یشتمع ینحفظ کرامت و عزت و تأم -8

 .آنها یداز نظرات و تجارب مف یریو بهره گ یرانبگ یمستمر

کار و  ینتعادل ب یجادتوجه به استحکام خانواده و ا -۹

 .یافراد در نظام ادار یزندگ

ساختن  یو منطق یسازمتناسب ی،سازچابک -1۰

 .در جهت تحقق اهداف چشم انداز ینظام ادار یالتتشک

با  یو سازمان یو عدم تمرکز ادار یریانعطاف پذ -11

خدمات  یفیتسرعت و ک ی،اثربخش یشافزا یکردرو

 .یشورک

 یو روشها یندهادر فرآ ییو کارآ یتوجه به اثربخش -1۲

 .یدر ارائه خدمات کشور یلو تسه یعبه منظور تسر یادار

 یحو تنق یمدر تنظ یو روزآمد یتشفاف ی،عدالت محور -1۳

 .یو مقررات ادار ینقوان

و تعامل اثربخش  یهماهنگ ی،همسوساز ی،نگرکل -1۴

و چشم  یتحقق اهداف فرابخشبه منظور  یادار یهادستگاه

 .انداز

و فراهم آوردن الزامات  یکالکترون یتوسعه نظام ادار -1۵

 .یآن به منظور ارائه مطلوب خدمات عموم

 یریبکارگ یقاز طر یکردن نظام ادار یاندانش بن -1۶

اطالعات، با ابتناء بر  یساز یکپارچهدانش و  یریتاصول مد

 .یاسالم یارزشها

 یبه منظور ارتقا یفیو ک ینبرتر، نو یخدمات رسان -1۷

 .و اعتماد مردم یتمندیسطح رضا

 یفنسبت به حقوق و تکال یبخش یو آگاه یسازشفاف -18

آسان و  یبر دسترس یدبا تأک یمتقابل مردم و نظام ادار

 .یحضابطه مند مردم به اطالعات صح

های یتجذب و استفاده از ظرف یبرا یساز ینهزم -1۹

 .یاداردر نظام  یمردم

و  یادار یریپذ یتاشاعه فرهنگ مسئول یی،قانونگرا -۲۰

ارباب رجوع و شهروندان و  یمو تکر ییپاسخگو ی،اجتماع

 .ها یتفعال یهدر کل یو فردای یقهاجتناب از برخورد سل
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 ی،انضباط اجتماع ی،وجدان کار یساز ینهنهاد -۲1

ساده  یی،صرفه جو ی،امانت دار ی،فرهنگ خود کنترل

 .المال یتو حفظ ب یستیز

 ی،روان یتبر اساس امن یروابط و مناسبات ادار یمتنظ -۲۲

 یرفاه نسب یزو ن یفرهنگ ی،بهداشت ی،اقتصاد ی،اجتماع

 .آحاد جامعه

وارده بر  یحفظ حقوق مردم و جبران خسارتها -۲۳

در  یرتقص یادر اثر قصور  یو حقوق یقیاشخاص حق

 .یت در نظام ادارو اقدامات خالف قانون و مقررا یماتتصم

در  یاخالق یو رشد ارزشها یسالمت نظام ادار یارتقا -۲۴

 یریبهره گ ی،و ادار یقانون یندهایاصالح فرآ یقآن از طر

و  یشگیرینظام موثر پ یریو بکارگ یاز امکانات فرهنگ

 .برخورد با تخلفات

های یوهساختارها و ش یو هماهنگ یکارآمد ساز -۲۵

 .اطالعات یساز یکپارچهو  یادار نظارت و کنترل در نظام

و ابتکار و اشاعه فرهنگ و  ینوآور یهاز روح یتحما -۲۶

 .ینظام ادار یاییبهبود مستمر به منظور پو

محترم سه قوه،  ی)رؤساهاسیاست ینمحترم ا مخاطبان

( موظفند یردولتیغ یمسلح، مسئوالن نهادها یروهاین

و  یهشدن آن را ته یاتیعمل یمشخص برا یبندزمان

 .یندگزارش نما ینمع یآن را در فواصل زمان یشرفتپ

 

 کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای برای الزم بستر ایجاد

(وزیران هیأت 7/3/1387 هـ مورخ39916ت/35095 شماره نامهتصویب)  

 پیشنهاد به بنا ۲۹/۲/1۳8۷ مورخ جلسه در وزیران هیئت

 به و جمهورسریی انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 مدیریت قانون کامل اجرای برای الزم بستر ایجاد منظور

 قانون واحده ماده( ۲۴) بند استناد به و کشوری خدمات

 :نمود تصویب کشور کل 1۳8۷ سال بودجه

 بازنشستگان، حقوق موظفند بازنشستگی یهاصندوق -1

 و( 1۰۹) مواد موضوع بگیرانمستمری یا بگیرانوظیفه

 ضریب با را خود کشوری خدمات مدیریت قانون( 11۰)

 با 1۳8۷ سال طی در ،1۳8۶ سال برای ریال( ۵۰۰) پانصد

 .دهند تطبیق قانون این احکام

 تا بند این مشمولین حقوق بارهیک افزایش بابت -تبصره

 هایهبنگا در دولتی سهام ،1۳8۷ سال اول ماههشش پایان

 قانون( ۴۴) صلا یهاسیاست( ج) بند مشمول اقتصادی

 با بورس از خارج روش به ایران، اسالمی جمهوری اساسی

 اختیار در واگذاری، عالی هیئت تصویب با و توافقی قیمت

 تا گرفت خواهد قرار ربطذی بازنشستگی یهاصندوق

 .نمایند اقدام آنان به سهام این اعطای به نسبت

 خدمات مدیریت قانون( ۷8) ماده تبصره به توجه با -۲

 حقوق موظفند بازنشستگی یهاصندوق کشوری،

 قانون شدن االجراالزم تاریخ از که را کارمندانی بازنشستگی

 نیز شوندمی یا شده بازنشسته کشوری خدمات مدیریت

 کسور مالک که مزایایی و حقوق براساس کماکان

 است، بوده آنان( مورد حسب) بیمه حق یا بازنشستگی

 .کنند پرداخت و تعیین

 براساس بند این مشمولین خدمات پایان پاداش -رهتبص

 کسور مالک که دریافتی هایهالعادفوق و حقوق آخرین

 به و محاسبه است،( مورد حسب) بیمه حق یا بازنشستگی

 .شودمی اعالم دارایی و اقتصادی امور وزارت

 پایان پاداش معادل دارایی و اقتصادی امور وزارت -۳

 بازنشسته کامل خدمت سنوات با که کارمندانی خدمت

 است، آنان نمودن بازنشسته به ملزم اجرایی دستگاه و شده

( ج) بند مشمول اقتصادی هایهبنگا در دولتی سهام

 اسالمی جمهوری اساسی قانون( ۴۴) اصل یهاسیاست

 تصویب با و توافقی قیمت با بورس از خارج روش به ایران،
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 بازنشستگی یهاصندوق اختیار در را واگذاری عالی هیئت

 پرداخت به نسبت هاصندوق این تا داد خواهد قرار ربطذی

 به مشمولین از یک هر استحقاقی خدمت پایان پاداش

 .نمایند اقدام نقدی صورت

 سوم برنامه قانون( 1۶) ماده اجرای در چنانچه -1 تبصره

 چهارم برنامه قانون( ۹) ماده موجب به تنفیذی توسعه

 به تمایل خود خدمت پایان پاداش بابت کارمند سعهتو

 است موظف ربطذی صندوق باشد، داشته سهام دریافت

 وی به کمتر درصد ده قیمت با سهام پاداش این معادل

 .کند واگذار

 تواندمی مربوط صندوق کارمند توافق صورت در -۲ تبصره

 واگذار تخفیف بدون سهام وی خدمت پایان پاداش معادل

 سهام شده، واگذار سهام ارزش درصد سی میزان به و هنمود

 نحوی به بفروشد، وی به ساله پنج اقساطی صورت به اضافی

 سهام دریافت از پس سال یک قسط اولین پرداخت که

 .پذیرد صورت

 کارمند به واگذارشده سهام قیمت که صورتی در -۳ تبصره

 اییدار و اقتصادی امور وزارت با صندوق توافقی قیمت از

 حاصله، تفاوت معادل است موظف وزارت این شود، کمتر

 .نماید واگذار سهام صندوق به

 بازنشستگی درخواست با اجرایی یهادستگاه موافقت -۴

 بازنشستگی قانون تسهیالت از استفاده با که کارمندانی

 و دارند بازنشستگی تقاضای دولت کارکنان موعد ازپیش

 بازنشستگی شرایط حایز که نیکارمندا سایر همچنین

 این( ۳) بند مشمول کارمندان استثنای به) باشندمی

 پاداش دریافت مورد در آنان توافق به موکول ،(نامهتصویب

 هایهتبصر در مندرج کارهای و ساز براساس خدمتپایان

 صندوق موافقت یا نامهتصویب این( ۳) بند( ۲) و( 1)

 براساس پاداش این نقدی رداختپ با ربطذی بازنشستگی

 .باشدمی اخیرالذکر بند

 و ساز از استفاده با توانندمی اجرائی یهادستگاه -تبصره

 در خود کارمندان بازخریدی به نسبت بند این در مقرر کار

 بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون ۴۵ ماده اجرای

 .نمایند اقدام( ۲۷/11/1۳8۰ مصوب) دولت مالی مقررات از

 قانون اجرایی نامهآیین( ۶) و( ۵) مواد اجرای در -۵

 امور وزارت دولت، کارکنان موعد از پیش بازنشستگی

 یهاصندوق مطالبات است موظف دارایی و اقتصادی

 کسور نیز و بازنشستگی حقوق بابت بازنشستگی

 به نسبت کارفرما و کارمند سهم بیمه حق یا بازنشستگی

 کار و ساز از استفاده با را قانون این موضوع قیارفا سنوات

 به تنفیذی توسعه سوم برنامه قانون( 1۶) ماده در مقرر

 .نماید تسویه توسعه، چهارم برنامه قانون( ۹) ماده موجب

 کشوری خدمات مدیریت قانون صحیح اجرای منظور به -۶

 ات اجرایی، یهادستگاه جاری امور در وقفه از پیشگیری و

 به مربوط مصوبات و هادستورالعمل ها،نامهآیین تصویب

 اجرایی، یهادستگاه در آن احکام استقرار و مذکور قانون

 با مغایر که مواردی در جز ،هادستگاه عمل مورد مقررات

 .خواهدشد اجرا کماکان است، نامهتصویب این مفاد

 میزان هب ،1۳8۷ سال ابتدای از شاغلین حقوق ضریب -۷

 .شودمی تعیین ریال( ۴۹۰) نود و چهارصد

 استخدامی خاص مقررات مشمول یهادستگاه -1 تبصره

خواهند  حقوق ضریب با رابطه در خود احکام تابع کماکان

 .بود

 شماره نامهتصویب( ۵) و( ۴) ،(۳) بندهای -۲ تبصره

 با وزیرانهیئت ۲8/۲/1۳8۶ مورخ هـ۳۷1۵۰ت/11۰۰8

 ریال( 1.۵۰۰.۰۰۰) هزار پانصد و میلیون یک مرق اصالح

 ریال( 1.۶۵۰.۰۰۰) هزار پنجاه و ششصد و میلیون یک به

 .باشندمی اجرا قابل 1۳8۷ سال ابتدای از ،(۳) بند در

 1۳8۶ سال در که مبالغی معادل ،1۳8۷ سال ابتدای از -8

 پرداخت شاغلین به «تعدیل العادهفوق» عنوان تحت

 العادهفوق سرجمع به صرفاً  مقطوع صورت به است،شده
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 این احکام از تعدیل العادهفوق و شده افزوده آنان جذب

 هاالعادهفوق سایر محاسبه در مبلغ این. گرددمی حذف افراد

 مستمر پرداختی اقالم سایر و( غیره و ویژه العادهفوق نظیر)

 .باشدمین احتساب قابل کارکنان

 این( 8) بند موضوع مقطوع مبلغ ،1۳8۷ سال ابتدای از -۹

 معلمان بندیطبقه طرح مشمولین مورد در نامهتصویب

 و ایحرفه و فنی آموزش مربیان پرورش، و آموزش

 به درمانی و بهداشتی رسته بندیطبقه طرح مشمولین

 شاغلین سایر مورد در و درصد پنج و بیست میزان

. یابدمی ایشافز درصد پنجاه میزان به اجرایی یهادستگاه

 مبلغ مورد در نامهتصویب این( 8) بند اخیر قسمت حکم

 .است االجراالزم نیز بند این موضوع

 وظیفه و بازنشستگان تمام وظیفه و بازنشستگی حقوق -1۰

 و کشوری بازنشستگی یهاصندوق مشترکان و بگیران

 از است،شده برقرار 1۳8۶ سال پایان تا که مسلح نیروهای

 .یابدمی افزایش درصد ده میزان به 1/1/1۳8۷ تاریخ

 مستمری یا وظیفه بازنشستگی، حقوق که صورتی در -11

 سال این پایان تا 1۳8۶ سال ابتدای از که افرادی

 با که نظیر افراد از اند،شده فوت یا کارافتاده از بازنشسته،

 خدمات مدیریت قانون( 11۰) و( 1۰۹) مواد موضوع جداول

 1۳8۷ سال ابتدای از کمترشود، اند،فتهیا تطبیق کشوری

 .یابدمی افزایش میزان همان به

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -1۲

 ها،نامهآیین تنظیم و تهیه برای را الزم اقدامات

 برای نیاز مورد کارهای و ساز و هابخشنامه ،هادستورالعمل

 .خواهدنمود ولمعم کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای

 از ریال( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پنجاه مبلغ -تبصره

-1) شماره جدول( 1۰1۰۰۰-۷) ردیف هایهزینه اعتبار

 توسعه معاونت اختیار در کشور کل 1۳8۷ سال بودجه( ۲

 برای تا گیردمی قرار جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 استقرار به مربوط داماتاق سایر و بررسیها مطالعات، انجام

 .نماید هزینه قانون

 موظفند نامهتصویب این موضوع اجرایی یهادستگاه -1۳

 نامهتصویب این اجرای در خود عملکرد گزارش مورد حسب

 جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به را

 .نمایند ارسال وزیرانهیئت به ارائه و بندیجمع منظور به

 داودی پرویز -جمهوررئیس اول معاون

 

 کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای در اجرایی یهادستگاه مشکالت حل کارگروه تشکیل

 (وزیران هیأت 4/3/1388 مورخ 42668ت/47816 شماره نامهتصویب)

 اصل استناد به ۲۷/۲/1۳88 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد

 :نمود تصویب

 و مشکالت حل درخصوص وزیرانهیئت اختیارات -1

 قانون اجرای مورد در اجرایی یهادستگاه اختالفات

 معاون از متشکل کارگروهی به کشوری خدمات مدیریت

 و( رییس) جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه

 و مربوط وزیر و جتماعیا تأمین و رفاه بازرگانی، وزیران

 .شودمی تفویض جمهوررییس امورمجلس و حقوقی معاون

 یادشده اختیارات درخصوص گیریتصمیم مالک -۲

 و است مذکور کارگروه عضو وزیران اکثریت موافقت

 ماده رعایت با جمهوررییس تأیید صورت در آن مصوبات

 .است صدور قابل دولت هیئت داخلی نامهآیین( 1۹)

داودی پرویز -جمهوررییس اول نمعاو
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 تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

 شورای عالی اداری( 27/7/1395مورخ  792054)مصوبه شماره 

سازمان برنامه و بودجه  -سازمان اداری و استخدامی کشور

 کشور

شورای عالی اداری در یکصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 

، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و ۰۲/۰۵/1۳۹۵

 1۲۶کشور )سابق( و با توجه به اختیارات اصل  ریزیبرنامه

قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به 

امور اداری و " هایهو وظایف مربوط به حوزها مأموریت

ی متولی هاسازمانو تعیین  "برنامه و بودجه"و  "استخدامی

 :انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود

وظایف ریس جمهور در امور اداری و استخدامی،  -1ماده 

معاون "در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط 

و  "و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جمهوررییس

در امور برنامه و بودجه، در  جمهوررییسهمچنین وظایف 

معاون "مان برنامه و بودجه کشور توسط قالب ساز

، اداره "و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جمهوررییس

 .خواهد شد

 :دو سازمانهای اهم مأموریت -2ماده 

 سازمان اداری و استخدامی کشور -الف

کلی نظام ی هاسیاستایجاد هماهنگی الزم برای اجرای  -

 .اداری ابالغی مقام معظم رهبری

مختلف دولتی، های بخشهای نقش و مأموریت تبیین -

 .مردم نهاد از منظر مدیریتی و اداریی هاسازمانعمومی و 

، راهبری و مدیریت، ریزیبرنامهسیاست گذاری،  -

هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و 

استخدامی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی 

وسعه سرمایه انسانی دولت، ساختارهای سازمانی، ت :شامل

نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت  ریزیبرنامهآمار و 

ها الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصالح سیستم

مدیریت دانش، جبران خدمت، سالمت اداری،  ها،و روش

مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی  بندیطبقهارزشیابی و 

هروندی و حقوق کارکنان دولت عملکرد، صیانت از حقوق ش

 .در نظام اداری

اداری و های طراحی، بهینه سازی و استقرار نظام -

توسعه با همکاری  هایبرنامهمدیریتی مورد نیاز برای تحقق 

 .سازمان برنامه و بودجه کشور

در حوزه  ایحرفهکاربردی و های توسعه و ترویج آموزش -

ن توسعه گرا و آینده نگر نظام اداری کشور و تربیت مدیرا

 .در نظام اداری

، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی ریزیبرنامه -

 .ملی وریبهرهنظام اداری و مدیریت 

مربوط به ی هادستورالعملو ها نامهآیینتهیه و تدوین  -

حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای 

 .آنها

 مه و بودجه کشورسازمان برنا -ب

 .راهبری و رصد توسعه کشور -

اقتصادی، اجتماعی و های انجام مطالعات و بررسی -

 .فرهنگی کشور

های علمی برای بهبود نظامهای انجام مطالعات و بررسی -

 .و بودجه ریزی ریزیبرنامه

کوتاه مدت،  هایبرنامهتهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و  -

 .دمدتمیان مدت و بلن

مربوط به ی هاسیاستو ها ارایه پیشنهاد خط مشی -

 .بودجه کل کشور به مراجع ذیربط

 .تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط -
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و بودجه و پیشرفت ها نظارت مستمر بر اجرای برنامه -

 .الزمی هاگزارشساالنه آنها و ارائه ای دوره

 .یشیتهیه و تدوین طرح آما -

 .ارزیابی عملکرد مدیریت -

مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و  -

و ارزشیابی مهندسین مشاور  بندیرتبهتشخیص صالحیت، 

 .و پیمانکاران در سطح کشور

آماری در  هایبرنامهو ها هماهنگی و راهبری روش -

 .چارچوب نظام آماری کشور

 .ات مکانی کشورتهیه نقشه و ارائه اطالع -

مقرر در های کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت -1تبصره 

قوانین و مقررات مختلف که در آنها از دبیر کل سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور، رییس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون 

، جمهوررییسسرمایه انسانی  و یا معاونت توسعه مدیریت و

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت معاون، و یا

 عهده بر مورد حسب است، شده برده نام جمهوررییس

 و رییس و کشور استخدامی و اداری سازمان و رییس

 .بود خواهد کشور بودجه و برنامه سازمان

ر در مقرهای کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت -۲تبصره 

قوانین و مقررات مختلف که بر عهده رییس و یا سازمان 

کشور محول شده است، حسب  ریزیبرنامهمدیریت و 

مندرج در این ماده تفکیک و بر عهده سازمان های مأموریت

اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 .شودمی بین دو سازمان تقسیم

دات، امکانات، تجهیزات، تأسیسات، اعتبارات، تعه -3ماده 

کشور و  ریزیبرنامهامالک و ابنیه سازمان مدیریت و 

با توافق رؤسای سازمان اداری و استخدامی کشور ها استان

 و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم

 .شودمی

بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از دو سازمان  -4ماده 

طبق  "برنامه و بودجه کشور"و  "ی و استخدامی کشورادار"

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ( ۲۴ماده )

 1۳۹۳، مصوب اسفندماه سال (۲از مقررات مالی دولت )

ی هافعالیتو ها مجلس شورای اسالمی، بر اساس برنامه

مذکور، از محل ی هاسازمانمصوب مربوط به هر یک از 

کشور و  ریزیبرنامهتبارات سازمان مدیریت و بودجه و اع

تا زمان . گرددمی متفرقه مربوط، تعیین و ابالغهای ردیف

کماکان بر اساس ردیف بودجه  هایهزینهاجرای این ماده، 

کشور و  ریزیبرنامهو اعتبارات سازمان مدیریت و 

 .گیردمی متفرقه مربوط صورتهای ردیف

نان حوزه مرکزی )ستادی( سازمان مدیریت کارک -5ماده 

کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور )سال  ریزیبرنامهو 

در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( 1۳۹۳

و نظارت  ریزیبرنامه)سابق( و یا در معاونت  جمهوررییس

)سابق(، اعم از رسمی، پیمانی و  جمهوررییسراهبردی 

وده اند، به ترتیب در سازمان اداری و قراردادی شاغل ب

 استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی

حوزه مرکزی دو سازمان از محل ی هاپست. شوندمی

معاونت توسعه مدیریت و  1۳۹۳سازمانی سال ی هاپست

)سابق(، برای سازمان اداری و  جمهوررییسسرمایه انسانی 

و نظارت  ریزیبرنامهمعاونت  یهاپستاستخدامی کشور و 

)سابق(، برای سازمان برنامه و  جمهوررییسراهبردی 

 .گرددمی بودجه کشور تأمین

توسعه و آینده نگری های مرکز آموزش و پژوهش -6ماده 

با تفکیک قسمت آموزش مدیریت دولتی و انتقال آن به 

سازمان اداری و استخدامی با عنوان مرکز آموزش مدیریت 

های لتی ایفای نقش خواهند نمود و وظایف پژوهشدو

توسعه و  هایهتوسعه و آینده نگری آن با عنوان مرکز پژو

. گرددمی آینده نگری به سازمان برنامه و بودجه منتقل

کشور، به عنوان  وریبهرههمچنین سازمان ملی 

وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و ی هاسازمان
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آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان  مرکز

وابسته به سازمان ی هاسازمانبه عنوان  ها،هدفمندی یارانه

 .برنامه و بودجه خواهند بود

تفکیک دو حوزه اداری و استخدامی و برنامه و  -7ماده 

متعاقبا با توافق روسای دو سازمان انجام  ها،بودجه در استان

ان تفکیک واحدهای استانی، سازمان تا زم. خواهد شد

کماکان با همان ساختار و ها استان ریزیبرنامهمدیریت و 

رییس . دهندمی وظایف مربوط، به فعالیت خود ادامه

استان توسط رییس سازمان برنامه و بودجه ی هاسازمان

شود و معاونین و مسئولین حوزه اداری و می تعیین

انی توسط رییس سازمان اداری استی هاسازماناستخدامی 

 و استخدامی انتخاب و توسط رییس سازمان استان منصوب

 .شوندمی

نمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در  -8ماده 

. گرددمی االثر اعالمصورت مغایرت با این مصوبه ملغی

ی اداری و استخدامی کشور و برنامه و هاسازمانرؤسای 

 .باشندمی اجرای آنبودجه کشور، مسئول حسن 

 حسن روحانی

 

 کشور  یو استخدام یسازمان ادار یاستان یواحدها یفشرح وظا

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 2/11/1395مورخ  972530)بخشنامه شماره 

 استانها ریزیبرنامهو  یریتمحترم سازمان مد رؤسای

 یختار ۷۹۲۰۵۴( مصوبه شماره ۷ماده ) یاجرا در

حوزه  یکموضوع تفک یادار یعال یشورا ۲۷/۷/1۳۹۵

اتخاذ  یبیها، الزم است ترتدر استان یو استخدام یادار

در سه حوزه  یاصل یفو وظا هایتمأمور یف،شود تا تکال

از برنامه و  یو استخدام یحوزه ادار یکتا زمان تفک یر،ز

آن  یانسان یهو سرما یریتتوسعه مد عاونتم یلبودجه، ذ

 :یردانجام گ یعالجناب یهبرسازمان و با را

مربوط به  یاصل یفو وظا هایتمأمور یف،تکال یتمام -1

نظارت و مراقبت بر  یل؛از قب یو استخدام یحوزه ادار

و  ییشناسا یی،اجرا یهادستگاهمصوب  یالتتشک یاجرا

از حوزه  یقابل واگذار یهافعالیتو  یفوظا یواگذار

 یو از واحدها یاحد استانبه و ییاجرا یهادستگاه یمرکز

به بخش  ینو همچن یشهرستان یبه واحدها یاستان

استان در  ییاجرا یهادستگاه یو راهبر یتهدا یردولتی،غ

 یهاو برنامه یکینقشه راه توسعه دولت الکترون یاجرا

ها، آن یو کنترل و نظارت بر اجرا یکدولت الکترون یاتیعمل

 یهادستگاهمازاد در سطح کارکنان  ییجابجا یندفرا یلتسه

( 1۷مفاد ماده ) یتو نظارت بر رعا هاانشهرست ییاجرا

( قانون 1۲1( و ماده )۲1( ماده )۲تبصره ) ییاجرا نامهآیین

موضوع نقل و انتقاالت کارکنان  یخدمات کشور یریتمد

و جلسات  یاستخدام یهاآزمون یدولت، نظارت بر برگزار

 ییدکنترل و تأ ی،ان، بررساست ییاجرا یمصاحبه واحدها

( ۶)فرم شمارهیاستان یاطالعات واحدها ومستندات، آمار 

ضوابط و مقررات ناظر  یتنظارت بر رعا ای،ینهموافقتنامه هز

 یریبکارگ یتکارکنان دولت، قانون ممنوع یدیبر بازخر

قانون مزبور(،  ۲و تبصره 1مفاد تبصره  یتبازنشستگان )رعا

خدمات  یریتقانون مد 1۰۳ده کارکنان )ما یبازنشستگ

 ینکامل مفاد فرم قرارداد کار مع ی(، نظارت بر اجرایکشور

( قانون ۲مفاد قانون اصالح ماده ) یکارکنان، نظارت بر اجرا

 یضرور هایینهاز هز یخدمت و بخش یانپرداخت پاداش پا

 یمصوبات شورا ینحوه اجرا ینبه کارکنان دولت و همچن

نظارت بر استقرار  ی،استان یهاحقوق و دستمزد در واحد

و  یرانعملکرد )سه سطح سازمان، مد مدیریتکامل نظام 

 یابیاستان، انجام ارز ییاجرا یهادستگاهکارمندان( در 

 یهااستان بر اساس شاخص ییاجرا یهادستگاهعملکرد 

سامانه  یقسازمان از طر یاز سو یابالغ یو اختصاص یعموم
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 یلیگزارش تحل یهکرد دولت و تهعمل یریتجامع نظام مد

انجام  یی،رجا یدمربوط به جشنواره شه ورعملکرد، انجام ام

استان و  یریتتوسعه مد یراهبر یشورا اییرخانهامور دب

 یلدر استان با تشک یبرنامه اصالح نظام ادار یاجرا یگیریپ

جلسات مستمر شورا و شرکت در جلسات کارگروه توسعه 

استان جهت نظارت بر اقدامات  ییاجرا یهادستگاه یریتمد

 ی،قانون ارتقاء سالمت ادار یحُسن اجرا برآنها و نظارت 

 ینقوان ی،خدمات کشور یریت( قانون مد۹۲( و )۹1مواد )

 نامهتصویباز حقوق مردم،  یانتو مقررات مربوط به ص

و مقررات  ینقوان یرو سا یدر نظام ادار یحقوق شهروند

و مقابله با فساد در  یمت ادارمربوط به ارتقاء سال

 .استان ییاجرا یهادستگاه

مربوط به  یاصل یفو وظا هایتمأمور یف،تکال تمامی -۲

 نگرییندهتوسعه و آ یهاآموزش و پژوهش یریتحوزه مد

 یرانمد یآموزش یهادوره یو اجرا یازسنجین یل؛از قب

 یهیتوج ی،انتصاب(، مشاغل عموم ین)قبل از انتصاب و ح

اطالعات و نظارت  یفنآور ی،اجتماع یدو خدمت، فرهنگب

 یآموزش یهادوره یآن، نظارت بر برگزار یبر محتوا

 ییدتأ یاستان، مؤسسات آموزش ییاجرا یهادستگاه

 یهابر اساس برنامه. ...ها و شده، دانشگاه یتصالح

ستاد دستگاه،  یاز سو یساالنه مصوب ابالغ ییآموزش

شده و  یتصالح یینؤسسات و مراکز تعم یتنظارت بر فعال

کارمندان  یژهو یآموزش هایدوره یمجر یمراکز آموزش عال

در خصوص  یدولت یریتبا مرکز آموزش مد یدولت، همکار

 یبرگزار ی،آموزش یهادوره یهامحتوا و بسته یدتول

جذب  یمدرسان و اقدام برا یتترب یآموزش یهادوره

بانک  یجادو ا یستدر یبرا ییربومو غ یاستادان توانمند بوم

 یینو تع رسنجیو اعتبا ینهزم یناطالعات مناسب در ا

 یدولت یرو غ یخصوص یمراکز و مؤسسات آموزش یتصالح

 .(۳( و )۲) هاییطهح یبرا نامهگواهیو صدور 

مربوط به  یاصل یفو وظا هایتمأمور یف،تکال یتمام -۳

تعامالت الزم با  دیجاو ا یزیربرنامه یل؛از قب یورحوزه بهره

به منظور  یزیربرنامه ی،استان یهادستگاه یوربهره یانمتول

با  یو خصوص یدولت یاقتصاد یهابنگاه یوربهره یارتقا

 یبا متول عاملیارتباط ت یران،ا یوربهره یکمک سازمان مل

آمار و اطالعات  یآورآمار و اطالعات استان به منظور جمع

استان، ارتباط مؤثر و مستمر  یورهرهمحاسبات ب یالزم برا

به منظور بهبود آموزش و  یرانا یوربهره یبا سازمان مل

 یریتچرخه مد یو اجرا یورپژوهش در حوزه بهره

ر و کمک به ارتقا و دایتاولو یهادر حوزه یژهبه و یوربهره

و  یاجتماع ی،اقتصاد یهادر حوزه یوراشاعه فرهنگ بهره

 .استان ییاجرا یهادستگاه یفرهنگ

 یانصار جمشید

 

 یوان عدالت اداریدنظر در دیتجد ینسبت به طرح دعوا ییاجرا یهادستگاهالزام 

 جمهور(سییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 21/02/1393مورخ  2172/93/200)بخشنامه شماره 

 ییاجرا یهادستگاهه یبخشنامه به کل

الت و ی( قانون تشک۶۵به موجب ماده )که نیت به ایبا عنا

خ یاز تار -1۳۹۲مصوب - یوان عدالت ادارید ین دادرسییآ

وان، ید یه آراء شعب بدویاالجرا شدن قانون مذکور کلالزم

 یکه دعاو یباشد، لذا در مواردیم یدنظرخواهیقابل تجد

 یهادستگاهمطروحه توسط کارکنان  یو استخدام یادار

ن معاونت، منجر به یگاه متبوع خود و اه دستیعل ییاجرا

گردد، دستگاه یه دستگاه مربوطه میصدور دادنامه عل

انت یو ص یربط مکلف است به منظور حفظ حقوق عمومیذ

ن یه قوانیت کلیرعابا  یالمال، ظرف مهلت مقرر قانونتیاز ب

د و یدنظر نمایتجد یو مقررات مربوط به طور مستدل تقاضا

ن معاونت یز به ایدنظر را نیدخواست تجدر دایک نسخه تصوی

 د.یارسال نما



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶1۹

 
 که مواردی در دارد آمادگی معاونت این حقوقی امور ضمناً

 استخدامی و اداری دعاوی از برخی خصوص در هادستگاه

 الزم هایراهنمایی باشند، داشته نظر تبادل و مشورت به نیاز

 .آورد بعمل را

 و مدیریت توسعه تمعاون جانشین -آزادعسکری محمود

 جمهوررییس انسانی سرمایه

 

 اجرایی یهادستگاه توسط اداری عدالت دیوان در تجدیدنظر دعوای طرح استثنای موارد

 (کشور استخدامی و اداری سازمان 15/12/1396 مورخ 1737367 شماره بخشنامه)

 اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 ۲1/۲/۹۳ رخمو ۲1۷۲/۹۳/۲۰۰ شماره بخشنامه پیرو

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون( وقت) جانشین

 شعب آراء از خواهی نظر تجدید خصوص در جمهوررییس

 یهادستگاه سواالت به توجه با اداری، عدالت دیوان بدوی

 :داردمی اعالم اجرایی

 قانون 1۰۹ و 8۹ مواد موجب به کهاین به عنایت با

 هیات آراء ،اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت

 اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای دیوان عمومی

 شعب از صادره آراء کهمواردی کلیه در باشد،می االتباعالزم

 در مصرحه قواعد و مقررات مشمولین و مصادیق با بدوی

 حفظ لحاظ به دارد، کامل انطباق عمومی هیات هایمهدادنا

 دادرسی، یاطاله از جلوگیری همچنین و شهروندی حقوق

 مورد به را صادره آراء مفاد است الزم اجرایی یهادستگاه

 به الزام مشمول موارد این طبعاً  و گذارده اجرا

 .باشدنمی الذکرفوق بخشنامه تجدیدنظرخواهی

سازمان  جمهور و رییسمعاون رییس -جمشید انصاری

 اداری و استخدامی کشور

 

 دولتی مدیریت آموزش مرکز اساسنامه

 (فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت 14/8/90 مورخ 155875/22 بخشنامه شماره)

 کارکنان و مدیرانهای مهارت وها تخصص ارتقای منظور به

های تخصص و دیریتم یهازمینه در اجرائی یهادستگاه

 همچنین و ایراتی-اسالمی و ارزشی رویکرد با وابسته

 استناد به و اجرایی یهادستگاه فنیهای توانایی باالبردن

 به وابسته عالی آموزش مؤسسات تأسیس نامهآیین

 مورخ جلسه هفتمین و بیست مصوب دولتیی هاسازمان

 مجوز اساس بر و فرهنگی انقالب عالی شورای ۴/۴/۶۴

 گسترش شورای 18/۷/1۳۹۰ مورخ 1۳۰۹۷8/۲۲ شماره

 آموزش مرکز فنآوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش

 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت به وابسته دولتی مدیریت

 وظایف اهداف، قانون طبق و تأسیس جمهوررییس انسانی

 مصوب) فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و

 مقررات و ضوابط قوانین، اساسنامه، این مفاد ،(18/۵/1۳8۳

 .شودمی اداره مربوط

 اختصار به دولتی مدیریت آموزش مرکز اساسنامه این در

 "وزارت" اختصار به فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت ،"مرکز"

 به جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و

 .دشومی نامیده "معاونت" اختصار

 اهداف -1 ماده

 منظور به اجرایی یهادستگاه انسانی نیروی آموزش -1

 دولتی بخش عملکرد سازی بهینه

 بخش کارکنان مهارتهای و علمی سطح مستمر ارتقای -۲

 دولتی

https://shenasname.ir/divan/2472-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/divan/2472-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/laws/1532-%d9%90di
https://shenasname.ir/laws/1532-%d9%90di
https://shenasname.ir/laws/1532-%d9%90di
https://shenasname.ir/laws/1532-%d9%90di
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 دولتی بخش مستمر تعالی برای مناسب سازی زمینه -۳

 مرکز اختیارات و وظایف -2 ماده

 و کارشناسان مدیران، آموزش سامانه تدوین و طراحی -1

 شده، یاد یهادستگاهبه ابالغ و اجرایی یهادستگاه کارکنان

 "معاونت" تأیید از پس

 مدیران، آموزشی هایبرنامه اجرای و تدوین طراحی، -۲

 بر( مدیر تربیت) اجرایی یهادستگاه کارکنان و کارشناسان

 بخش ظرفیت از استفاده با "معاونت" مصوبات اساس

 خصوصی

 خدمت ضمنهای آموزش بخشی اثر ارزیابی و نظارت -۳

 بهینه و اجرایی یهادستگاه کارکنان و کارشناسان مدیران،

 آنان مستمر سازی

 طریق ازای منطقه پویای یهازمینه نمودن فراهم -۴

 و هایهحوز در آموزشی هایبرنامه اجرای و ریزیبرنامه

 سایر کارکنان و کارشناسان مدیران، برای اداری فنون

 همگرایی توسعه و تأثیرگذاری منظور به اسالمی کشورهای

 هایهاندیش و اسالمی تعالیم اساس برای منطقه و اسالمی

 تکالیف راستای در معظم مقام و( ره) خمینی امام حضرت

 در ایران، اسالمی جمهوری توسعه انداز چشم سند

 "معاونت" مصوبات چارچوب

 دارای که پژوهشی و آموزش مراکز با همکاری -۵

 از گیری بهره منظور به هستند مرتبط علمیی هافعالیت

 آنان تخصص و تجارب

 دانش تولید و کاربردیهای پژوهش و مطالعات انجام -۶

 اجرایی یهادستگاه کارکنان نیاز مورد

 علمی دستارودهای ارائه و علمیی هاهمایش برگزاری -۷

 و ضوابط رعایت با آموزشی یهاکارگاه قالب در "مرکز"

 مربوط مقررات

 نرم تولید آموزشی، جزوه علمی، کتاب مجله، انتشار -8

 طبق "مرکز" اهداف با متناسبای رایانه هایبرنامه و افزار

 مربوط مقررات و ضوابط

 با کارشناسی،-علمی مجازی زشآمو هایهشبک توسعه -۹

 تبادل تولید، برای اطالعاتی نوینهای فنآوری از گیری بهره

 در عمومی امور اداره و ریزیبرنامه مدیریت، دانش انتقال و

 مرتبط زمینه

 پژوهشی و آموزشی مراکز و مؤسسات اعتبارسنجی -1۰

 ایههدور اجرای متقاضی غیردولتی و دولتی یهادستگاه

 و اجرایی یهادستگاه کارکنان خدمت ضمن آموزشی

 ضمن آموزش نظام چارچوب در آنها عملکرد بر نظارت

 اجرایی یهادستگاه کارکنان خدمت

 و دولتی بخش مدیران اطالعات بانک ایجاد و طراحی -11

 درخشان استعدادهای اطالعات بانک

 برگزاری و رسانمد اطالعات بانک ایجاد و طراحی -1۲

 مدرسان ویژه آموزشی هایهدور

 جهت آموزشی مربیان و متخصصان تربیت -1۳

 مدیران، آموزشی هایبرنامه ارزشیابی و اجرا ،ریزیبرنامه

 ها استان سطح در ویژه به دولت کارکنان و کارشناسان

 تهران در "مرکز" مرکزی سازمان :فعالیت محل -3 ماده

 در "مرکز" نمایندگی یا آموزشی واحد تأسیس .است مستقر

 امنا هیأت تأیید ،"معاونت" پیشنهاد به بناها شهرستان سایر

 پذیر امکان "وزارت" عالی آموزش گسترش شورای تصویب و

 .است

 مرکز حقوقی شخصیت -4 ماده

 و مالی و اداری استقالل و حقوقی شخصیت دارای "مرکز"

 انسانی سرمایه و یتمدیر توسعه معاونت به وابسته

 .است جمهوررییس

 به را خود اختیارات از بخشی تواندمی "معاونت" :تبصره

 .کند تفویض "مرکز"
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 :از عبارتند مرکز ارکان -۵ ماده

 امنا هیأت. 1

 مرکز رییس. ۲

 رییسه هیأت. ۳

 مرکز شورای -۴

 امنا هیأت ترکیب -6 ماده

 یا جمهورسریی انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون -1

 (امنا هیأت رییس) وی نماینده

 جمهوررییس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاون -۲

 وی نماینده یا فنآوری و تحقیقات علوم، وزیر -۳

 وی نماینده یا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر -۴

 (امنا هیأت دبیر) مرکز رییس -۵

 کشور فرهنگی-علمیهای شخصیت از تن چهار تا دو -۶

 .باشند داشته "مرکز" پیشرفت و توسعه در مؤثری نقش که

 ۶ بند در مذکورهای شخصیت از تن دو حداقل -1 تبصره

 آموزش مؤسسات وها دانشگاه علمی هیأت اعضای از باید

 .باشند کشور پژوهشی و عالی

 و "معاونت" پیشنهاد با ۶ بند در مذکور اعضای -۲ تبصره

 مدت برای فنآوری و تحقیقات علوم، وزیر حکم و تأیید

 حداکثر زمان یک در و شوندمی منصوب سال چهار

 آنان مجدد انتصاب. باشند امنا هیأت دو عضو توانندمی

 آنان جای به جدیدی افراد که زمانی تا و است بالمانع

 قانونی اختیارات و وظایف به همچنان باشند نشده منصوب

 .دهندمی ادامه خود

 امنا هیأت اختیارات و فوظای -7 ماده

 امنا هیأت داخلی نامهآیین تصویب -1

 اساس بر "مرکز" تشکیالت و سازمانی نمودار تصویب -۲

 علوم، وزیر تأیید از پس که مربوط مقررات و ضوابط

 .بود خواهد اجرا قابل فنآوری و تحقیقات

 استخدامی اداری، معامالتی،-مالی هاینامهآیین تصویب -۳

 علمی، سفرهای هاینامهآیین جمله از) "مرکز" شکیالتیت و

 تأیید از پس که( مطالعاتیهای فرصت و تحصیلی بورسهای

 .بود خواهد اجرا قابل فنآوری و تحقیقات علوم، وزیر

 از که "مرکز" تفصیلی و ساالنه بودجه تصویب و بررسی -۴

 پیشنهاد "مرکز" شورای تأیید از پس "مرکز" رییس طرف

 .شودمی

 "مرکز" ساالنه ترازنامه و هاحساب تصویب -۵

 آن مصرف و اختصاصی درآمدهای وصول نحوه تصویب -۶

 مربوط مقررات و ضوابط رعایت با

 نقدی، از اعم محلی عواید و هاکمک جلب برای کوشش -۷

 مربوط مقررات و ضوابط رعایت با ساختمانی و تجهیزاتی

 به "مرکز" علمی هیأت اعضای هایالعادهفوق پیشنهاد -8

 تأیید برای "وزارت"

 کارگاهی خدماتی، تولیدی، واحدهای اداره نحوه تعیین -۹

 مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در. ..و

 و نویسانه ترجمانه، آموزانه، پژوهانه، میزان تعیین -1۰

 مربوط مقررات و ضوابط رعایت با آن نظایر

 طرف از که "مرکز" ساالنه عملکرد گزارش بررسی -11

 آن به نسبت اظهارنظر و شودمی ارائه "مرکز" رییس

 امنا هیأت جلسات -8 ماده

 دعوت با یکبار ماه شش هر حداقل امنان هیأت جلسات

 .شودمی تشکیل امنا هیأت رییس

 اعضا از تن پنج حداقل حضور با امنا هیأت جلسات -تبصره

 بعالوه نصف قلحدا رأی با آن مصوبات و یابدمی رسمیت

 .بود خواهد معتبر رسمی، جلسه در حاضر اعضای یک
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 نزد "مرکز" قانونی نماینده که "مرکز" رییس -9 ماده

 علمی هیأت اعضای میان از است، حقوقی و حقیقی مراجع

 پنج حداقل دارای استادیار، حداقل علمی مرتبه با رسمی

 ی،عال آموزش مؤسسات وها دانشگاه در خدمت سابقه سال

 دارای حداقل و علمی هیأت وضعیت در فنآوری و پژوهشی

 آموزش مؤسسات وها دانشگاه در اجرایی سابقه سال دو

 وزیر تأیید و امنا هیأت رییس پیشنهاد با پژوهشی و عالی

 برای امنا هیأت رییس حکم و فنآوری و تحقیقات علوم،

 .شودمی منصوب سال چهار مدت

 فقط متوالی طور به وی مجدد بانتصا و پیشنهاد -1 تبصره

 انتخاب استثنا موارد در. باشدمی پذیر امکان دوره یک برای

 و تحقیقات علوم، وزیر تأیید از پس بعدی دوره برای مجدد

 .باشدمی پذیر امکان فنآوری

 یکی ،"مرکز" رییس تعیین تا تواندمی "معاونت" -۲ تبصره

 منصوب "مرکز" تسرپرس عنوان به را علمی هیأت اعضای از

 .نماید

 پیشنهاد با "مرکز" رییس عزل یا استعفا پذیرش -۳ تبصره

 و فنآوری و تحقیقات علوم، وزیر تأیید و امنا هیأت رییس

 .پذیردمی انجام امنا هیأت رییس حکم

 مرکز رییس اختیارات و وظایف -10 ماده

 "مرکز" اهداف تحقق برای ضروری امکانات تمهید -1

 اجرای حسن و "مرکز" امور کلیه قبال در مسؤولیت -۲

 حدود در "مرکز" شورای و امنا هیأت مصوبات و مقررات

 شده صادرهای بخشنامه وها نامهآیین و مصوب مقررات

 ذیربط واحدهای به آن ابالغ و "وزارت" و "معاونت" توسط

 .ذیصالح مراجع نزد "مرکز" حقوقی نمایندگی و مورد حسب

 اهداف ،هاسیاست راهبردی، هایبرنامه هادپیشن و تهیه -۳

 .امنا هیأت در طرح برایها مشی خط و

 هایبرنامه اساس بر "مرکز" اجرایی مشی خط تعیین -۴

 و ریزیبرنامه امنا، هیأت و "معاونت" مصوب راهبردی

 تربیتی، آموزشی، تربیتی، فرهنگی،ی هافعالیت هدایت

 توسعه و خدماتی درمانی، و بهداشتی دانشجویی، پژوهشی،

 راهبردی هایبرنامه چارچوب در "مرکز" منابع و مدیریت

 ."وزارت"های بخشنامه و مقررات و مصوب

 تربیتی، امور اجرای حسن بر مستمر و دقیق نظارت -۵

 و بهداشتی دانشجویی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی،

 ،اخراج مأموریت، انتصاب، استخدام، خدماتی، درمانی،

 و مدیریت توسعه علمی، هیأت اعضای ارتقای و ترفیع

 اخراج و ارتقا مأموریت، انتصاب، جذب، استخدام، منابع،

 ارتباطات کلیه و مربوط مقررات و ضوابط طبق کارکنان

 مقررات و ضوابط رعایت با "مرکز" المللی بین و داخلی

 مختلف واحدهایی هافعالیت نمودن هماهنگ و مربوط

 اشکاالت پیگیری و ذیصالح مراجع به اسخگوییپ و "مرکز"

 .ذیصالح مقامات به آنها ارجاع و احتمالی تخلفات و

 اعم) قانونی مراجع در "مرکز" حقوق و منافع استیفای -۶

 .مرکز از نمایندگی به( ...و اداری اجرایی، قضایی، از

 و استخدامی اداری، معامالتی،-مالی هاینامهآیین تهیه -۷

 همچنین و "مرکز" تشکیالت و سازمانی نمودار التی،تشکی

 "معاونت" مقررات و ضوابط چارچوب در آنها اصالح و تغییر

 .قانونی مراحل طی برای امنا هیأت به آنها پیشنهاد و

 مفاد رعایت با "مرکز" ساالنه تفصیلی بودجه تهیه -8

 آن ارائه و جاری مقررات سایر و معامالتی و مالی نامهآیین

 نمودن هزینه نحوه بر نظارت همچنین و امنا هیأت به

 ."مرکز" به تخصیصی بودجه

 و اداری مالی، اسناد تعهدآور، اسناد قراردادها، امضای -۹

 مسؤولیت و مقررات و ضوابط چارچوب در "مرکز" مکاتبات

 و مالی هاینامهآیین قوانین، طبق "مرکز" مالی امور

 به پاسخگویی ابالغی، مصوبات و تمقررا و اداری معامالتی،

 رفع و پیگیری حسابرسی،ی هاگزارش قبال در امنا هیأت

 ارائه و حسابرسی گزارش در مطروحه مسائل و مشکالت

 .امنا هیأت به شده انجام اقدامات گزارش
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 پژوهشی، آموزشی، ساالنه عملکرد گزارش ارائه -1۰

 النهسا محاسباتی و مالی اجرایی، دانشجویی، فرهنگی،

 ."وزارت" و امنا هیأت به "مرکز"

 حقیقی اعضای رئیسه، هیأت اعضای عزل و نصب -11

 و آموزشی واحدهای رؤسای ،"مرکز" شوراهای

 یهاگروه مدیران وها شهرستان در "مرکز"های نمایندگی

 ."مرکز" ستادی مدیران و پژوهشی و آموزشی

 واحدها ادغام و انحالل توسعه، تأسیس، پیشنهاد ارائه -1۲

 ."مرکز" امنای هیأت به "مرکز" شورای هماهنگی با

 و مرکزها سایر با علمی همکاریهای پیشنهاد ارائه -1۳

 شورای به خارجی و داخلی پژوهشی یا آموزشی مؤسسات

 .مربوط مقررات و ضوابط برابر "مرکز"

 اعضای از تن پنج از متشکل مشورتی شورای ایجاد -1۴

 مختلف هایهحوز در برجسته و شاخص علمی هیأت

 مرتبه با ترجیحاً اجرایی و فرهنگی پژوهشی، آموزشی،

 .استادیار از باالتر علمی

 -علمی هیأت) "مرکز" انضباطی امور بر نظارت -1۵

 .مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در( کارمندان

 مرکز رئیسه هیأت ترکیب -11 ماده

 "مرکز" رئیس. 1

 "مرکز" معاونان. ۲

 رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر مسؤول. ۳

 رئیسه هیأت اختیارات و وظایف -12 ماده

 هایبرنامه تنظیم در فعاالنه همکاری و مشارکت -1

 هایبرنامه انداز، چشم سند بر مبتنی "مرکز" راهبردی

 وها برنامه و کشور علمی جامع نقشه کشور، توسعه

 و ارائه منظور به "وزارت"ی هاسیاست و "معاونت"های طرح

 .امنا هیأت در تصویب

 اهداف تحقق جهت الزم بسترهای نمودن فراهم -۲

 ."مرکز" راهبردی هایبرنامه

 نمودن اجرایی منظور به مناسب بستر نمودن فراهم -۳

 امنا، هیأت فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبات

 و "معاونت" ویس از ابالغیهای بخشنامه وها نامهآیین

 .ذیصالح مراجع سایر و "وزارت"

 دستور ها،نامهشیوه تشکیالت، ها،نامهآیین بررسی -۴

 شورای وها معاونت سوی از شده ارائه موارد سایر و جلسات

 ذی مراجع سایر یا و امنا هیأت در طرح منظور به "مرکز"

 صالح

 طریق از امنا هیأت به "مرکز" ساالنه بودجه پیشنهاد -۵

 ."مرکز" رییس

 جذب طریق از "مرکز" مالی منابع به بخشی تنوع -۶

 طریق از اختصاصی درآمدهای افزایش و مردمیی هاکمک

 سایر و فرهنگی فنآوری، پژوهشی، آموزشی، خدمات ارائه

 و امنا هیأت از الزم مجوزهای اخذ از پس دیگر منابع

 .ذیصالح مراجع سایر و "وزارت"

 و مطالعاتیهای فرصت تخصیص و وزیعت پیشنهاد -۷

 خارج و داخل تحقیقاتی و آموزشی مدت کوتاه هایهدور

 تعلق پژوهشی و آموزشی اعضای به ضوابط طبق که

 ."وزارت" به "مرکز" رییس طریق از گیردمی

 خصوص در شده ارائه پیشنهادهای تصویب و بررسی -8

 تربیت و یاسیس اجتماعی، فرهنگی، تربیتی،ی هافعالیت

 .است گردیده ارائه "مرکز" ساالنه تقویم اساس بر که بدنی

 فرهنگی، تربیتی،ی هاگزارش پیگیری و نظارت -۹

 دیگر هماهنگی با. ..و امنیتی سیاسی، دانشجویی،

 .نتیجه حصول تا ذیربط یهادستگاه

 توسط رئیسه هیأت تصمیمات نحوه ارزیابی و بررسی -1۰

 آنان عملکرد بر نظارت و "مرکز" مختلف هایهحوز
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 بررسی و "مرکز" مختلف هایهحوز عملکرد ارزیابی -11

 ."مرکز" شورای در ادواریی هاگزارش

 ."مرکز" مختلف هایهحوز بین الزم هماهنگی ایجاد -1۲

 مرکز معاونان -13 ماده

 ینتعی "مرکز" تشکیالت اساس بر "مرکز" معاونان تعداد

 جامع نامهآیین طبق معاونان عمومی شرایط. گرددمی

 و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات وها دانشگاه مدیریت

 .باشدمی فنآوری

 مرکز شورای -14 ماده

 :مرکز شورای تعریف -الف

 امنا هیأت از بعد سیاستگذار رکن دومین مرکز شورای

 "مرکز" جاری هایبرنامه و هاسیاست تنظیم به که باشدمی

 و امنا هیأت در مصوب کالنی هاسیاست اساس بر

 .پردازدمی ذیصالح مراجع سایر و "وزارت"ی هاسیاست

 :"مرکز" شورای ترکیب -ب

 "مرکز" رئیسه هیأت اعضای -1

 شوراهای از یک هر علمی هیأت اعضای از تن دو -۲

 انتخاب به( ...و فنآوری و پژوهشی آموزشی،) تخصصی

 در مندرج عمومیهای صالحیت دارای و بوطمر شورای

 آموزش مؤسسات وها دانشگاه مدیریت جامع نامهآیین

 رئیس حکم و "معاونت" تأیید با فنآوری و پژوهشی عالی،

 "مرکز"

 حداقل علمی مرتبه در علمی هیأت اعضای از تن دو -۳

 در مندرج عمومی صالحیتهای دارای و دانشیار

 آموزش مؤسسات وها دانشگاه ریتمدی جامع نامهآیین

 و "مرکز" رییس حکم و انتخاب با فنآوری و پژوهشی عالی،

 "معاونت" تأیید

 از خاص مسایل مورد در تواندمی "مرکز" رییس -1 تبصره

 شرکت منظور به مورد حسب مدیران سایر و ذیصالح افراد

 .نماید دعوت( رأی حق بدون) شورا جلسات در

 دو مرکز شورای حقیقی اعضای یتعضو مدت -۲ تبصره

 .باشدمی سال

 شورا. است "مرکز" رییس عهده به شورا ریاست -۳ تبصره

 با شورا اعضای میان از که باشدمی رییس نایب دارای

 .گرددمی منصوب "مرکز" رییس حکم و انتخاب

 طریق از مربوط مکاتبات و شورا مصوبات ابالغ -۴ تبصره

 .پذیردمی انجام شورا

 مرکز شورای اختیارات و وظایف -15 ماده

 وها شاخص اساس بر "مرکز" عملکرد کلی ارزیابی -1

 مربوط ضوابط

 و جدید آموزشی هایرشته وها دوره تصویب و بررسی -۲

 تخصصی شوراهای وها معاونت پیشنهادی آن، هایبرنامه

 عالی آموزش گسترش شورای به ارائه منظور به "مرکز"

 "معاونت" تأیید از پس تصویب برای "زارتو"

 راستای در شده تدوین ضوابط تصویب و بررسی -۳

 و دولتی مؤسسات وها دانشگاه سایر با "مرکز" همکاری

 مقررات و قوانین رعایت با خارجی و داخلی غیردولتی

 موضوعه

 بر مبتنی ،"مرکز" آموزشی هایبرنامه تأیید و بررسی -۴

 مندرج تکالیف اجرای راستای در و "مرکز" تامکانا و بودجه

 انقالب عالی شورای مصوبات کشور، توسعه هایبرنامه در

ی هاسیاست و "معاونت"های طرح وها برنامه فرهنگی،

 "وزارت" به ارسال منظور به "وزارت"

 و آموزشی پیشنهادی هایبرنامه تصویب و بررسی -۵

 هایبرنامه وها حطر چارچوب در مدت کوتاه پژوهشی

 "معاونت"



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۲۵

 
 واحدهای توسط شده ارائه تحلیلی گزارش بررسی -۶

 فنآوری، و پژوهشی آموزشی، مشکالت خصوص در ذیربط

 و سازنده راهکارهای ارائه منظور به خدماتی و پشتیبانی

 ها کاستی رفع جهت عملی

( تجهیزات و انسانی نیروی) علمی امکانات ساالنه بررسی -۷

 و علمی نیازهای بندیطبقه و کمبودها تعیین و "مرکز"

 آنها تأمین برای اقدام

 و بررسی برای "مرکز" موضوعات از برخی ارجاع -8

 مورد حسب تخصصی، شوراهای از یکی به اظهارنظر

 هایکمیته و شورا داخلی هاینامهآیین تصویب و تدوین -۹

 .آن

 تخصصی شوراهای اتاختیار و وظایف و ترکیب -16 ماده

 مدیریت جامع نامهآیین در مندرج شرح به "مرکز"

 فنآوری، و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات وها دانشگاه

 انقالب عالی شورای 1۰/1۲/1۳8۹ مورخ جلسه مصوب

 .باشدمی فرهنگی،

 مالی منابع -17 ماده

 از "مرکز"های مأموریت و وظایف انجام برای الزم منابع

 و قوانین موجب به که درآمدهایی عمومی، هبودج محل

 منظور اختصاصی درآمد عنوان به و شودمی وصول مقررات

 .بود خواهد هدایا و کمک دریافت و گردد،می

 تأیید از پس "مرکز" برای دانشجو پذیرش -18 ماده

 به و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مجوز با "معاونت"

 .پذیردمی صورت کند،یم تعیین "وزارت" کهای شیوه

 بر "مرکز" آموختگان دانش تحصیلی مدرک -19 ماده

 اعطا و صادر فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت ضوابط اساس

 .شودمی

 هیأت عضویت داوطلبان علمی گزینش نحوه -20 ماده

 علمی هیأت اعضای استخدامی نامهآیین طبق "مرکز" علمی

 علوم، وزیر تأیید و امنا أتهی تصویب به که است "مرکز"

 .رسید خواهد فنآوری و تحقیقات

 هیأت عضویت داوطلبان عمومی گزینش نحوه -21 ماده

 مراجع سایر و "وزارت" مقررات و ضوابط تابع "مرکز" علمی

 .است ذیصالح

 مربوط، مقررات و قوانین همه تابع "مرکز" -22 ماده

 هاینامهآیین و ضوابط و "معاونت"های طرح وها برنامه

 .بود خواهد ذیصالح مراجع سایر و "وزارت" مصوب

 باید دروس سرفصل و آموزشی هایبرنامه -23 ماده

 .باشد فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت مصوب

 مرکز انحالل -24 ماده

 گسترش شورای تصویب از پس زیر موارد در "مرکز"

 :شودمی منحل "وزارت" عالی آموزش

 "معاونت" شنهادپی به -1

 مصوبات اساسنامه، مقررات از "مرکز" تخلف صورت در -۲

 یا ضوابط سایر و فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت ضوابط و

 علوم، وزارت تشخیص به فعالیت ادامه شرایط دادن دست از

 .فنآوری و تحقیقات

 با عالی آموزش گسترش شورای صورتیکه در -25 ماده

 است موظف "مرکز" نماید، لیاصو موافقت مرکز انحالل

 :دهد انجام را زیر اقدامات

 دوره اتمام تا را خود دانشجویان به مربوط تعهدات همه -1

 طبق و مطلوب نحو به آنان التحصیلی فارغ و تحصیالت

 .نماید اجرا مربوط ضوابط و مصوبات

 و دولتی و عمومی منابع از که را اموالی و امتیازات همه -۲

 گرفته قرار "مرکز" اختیار در غیره وها داریشهر و هابانک

 واگذاری بر مبنی حق صاحبان موافقت یا کند مسترد است

 .دهد ارائه را "مرکز" به مذکور اموال و امتیازات
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 و مؤسسات ها،وزارتخانه برابر در را خود تعهدات همه -۳

 ،هابانک غیردولتی، عمومی نهادهای دولتی،ی هاسازمان

 اعم) حقیقی اشخاص و حقوقی اشخاص سایر ها،شهرداری

 .دهد انجام( کارمندان و علمی هیأت اعضای از

 ۲۵ ماده در مذکور تعهدات اجرای احراز از پس -26 ماده

 تصویب و "مرکز" حقوقی و آموزشی امور فصل و حل و

 عالی آموزش گسترش شورای توسط "مرکز" انحالل نهایی

 :از مرکبای تصفیه هیأت ،"وزارت"

 "معاونت" حقوقی نماینده. 1

 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت حقوقی نماینده. ۲

 یکی ،"مرکز" وقت رییس غیاب در) "مرکز" وقت رییس. ۳

 "معاونت" تشخیص به بنا "مرکز" وقت معاونان از

 بر را "مرکز" تصفیه امر قانونی مقررات رعایت با و تشکیل

 .داشت خواهد عهده

 دیون تکلیف تعیین و تعهدات نجاما از پس -27 ماده

 با "مرکز" دارایی باقیمانده تصفیه، ختم اعالم و "مرکز"

 منتقل "معاونت" به اساسنامه ۲۵ ماده ۲ بند رعایت

 .شودمی

 عمل وقفنامه مطابق وقفی، اموال خصوص در -1 تبصره

 .شودمی

 فوق مورد در است موظف تصفیه هیأت -۲ تبصره

 رسدمی هیأت اعضای همه امضای به که را صورتمجلسی

 توسعه معاون به را آن از نسخه یک تنظیم، نسخه دو در

 به را دیگر نسخه و جمهوررییس انسانی سرمایه و مدیریت

 .نماید تسلیم فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت

 تصویب با اساسنامه این مفاد در تغییر گونه هر -28 ماده

 تحقیقات علوم، وزیر ابالغ و عالی آموزش گسترش شورای

 .بود خواهد پذیر امکان فنآوری و

 تبصره 1۳ و ماده ۲۹ بر مشتمل اساسنامه این -29 ماده

 آموزش گسترش شورای تصویب به ۲۳/۷/1۳۹۰ تاریخ در

 ابالغ تاریخ از و رسید فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت عالی

 .است االجراالزم

فناورییقات و تحق علوم، وزیر -دانشجو کامران
 

 ادغامیهای خانهوزارت نیروهای ساماندهی تسهیل

 جمهور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 3/10/1390 مورخ 24773/200 شماره )بخشنامه

 اجرایی یهادستگاه کلیه به بخشنامه

 مورخ جلسه در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 سرمایه و مدیریت توسعه اونتمع پیشنهاد به بنا ۷/۹/1۳۹۰

 نیروی ساماندهی در تسهیل منظور به ،جمهوررییس انسانی

 برنامه قانون( ۵۳) ماده اجرای در کههایی وزارتخانه انسانی

 از پس و شده ادغام ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم

 استناد با اند، شده منتقل اجرایی یهادستگاه سایر به ادغام

 خدمات مدیریت قانون( 11۶) ماده "ب" بند( ۵) ردیف به

 :نمود تصویب کشوری

 آنان شغل مصوبه این موضوع افراد انتقال در چنانچه -1

 قابل تجربه عنوان به قبلی شغل در آنان سوابق یابد تغییر

 .گرددمی تلقی قبول

 توسط که مصوب آموزشی هایهدور به مربوط امتیازات -۲

 آموزش نظام اساس بر قبلی شغل در و ندانکارم قبیل این

 مربوط مقررات رعایت با است شده کسب دولت کارمندان

 .ماند خواهد محفوظ

 با دوم نوع نامهگواهی برای فوق آموزشی هایهدور -تبصره

 کارمندان آموزش نظام( 1۲) ماده اخیر قسمت رعایت

 18۳۴/۲۰۰ هشمار بخشنامه موضوع) اجرایی یهادستگاه
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 احتساب قابل مربوط مقررات سایر و( ۳۰/1/1۳۹۰ مورخ

 .باشدمی

 .گرددمی حفظ آنان توسط شده کسب شغلی رتبه -۳

 گاهدستبه ادغامیهای خانهوزارت کارمندان انتقال در -۴

 موارد رعایت با جدید دستگاه در آنها مزایای و حقوق مقصد

 :گرددمی تعیین زیر

 مشمول دو هر انتقال، مقصد و مبدأ اهدستگ چنانچه -الف

 کارمند که صورتی در باشند کشوری خدمات مدیریت قانون

 به) وی مستمر مزایای و حقوق باشد نداشته پست تنزل

 غیرهای محیط در کار و کار سختی العادهفوق استثنای

 تعیین مقصد دستگاه در کار شرایط اساس بر که متعارف

 .باشد تهداش کاهش نباید( گرددمی

 مدیریت قانون مشمول مبدأ دستگاه که صورتی در -ب

 قانون مشمول مقصد، دستگاه و نباشد کشوری خدمات

 حکم مقصد دستگاه باشد، کشوری خدمات مدیریت

 کشوری خدمات مدیریت قانون اساس بر را وی کارگزینی

 صادر نظیر کارمندان کارگزینی احکام با انطباق در

 .نمایدمی

 دهکردی فروزنده. ..ا لطف

 

 دولت کارمندان”  خانه در کار“ نامهآیین

  (وزیران هیأت 7/4/1389 مورخ 76481/44726 شماره نامهتصویب)

 الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران

 شماره پیشنهاد به بنا ۳۰/۳/8۹ مورخ جلسه در

 و مدیریت توسعه معاونت ۴/۳/8۹ مورخ 8۷۴1/۲۰۰

 سی یکصدو اصل استناد به و جمهوررییس انسانی سرمایه

 هدف با ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و

 آمد و رفت حجم کاهش و کاری انعطاف وری،بهره افزایش

 به را دورکاری نامهآیین آن جانبی اثرات و دولت کارمندان

 .نمود موافقت زیر شرح

 مشروح معانی در زیر الحاتاصط نامهآیین این در -1 ماده

 :روندمی کار به مربوط

 حضور بدون شده محول وظایف انجام :دورکاری -الف

 با خود سازمان کار محل در شرایط واجد کارمند فیزیکی

 .مشخص زمانی دوره برای و ضوابط رعایت

 در که دولت کارمندان از دسته آن :دورکار کارمند -ب

 شده تعیین ضوابط بچارچو در و دورکاری طرح راستای

 .پردازندمی فعالیت انجام به

 قانون مشمول اجرایی یهادستگاه :اجرایی دستگاه -ج

 کشوری خدمات مدیریت

 و مدیریت توسعه معاونت :مدیریت توسعه معاونت -د

 جمهوررییس انسانی سرمایه

 موضوع دورکاری طرح اجرایی کارگروه :اجرایی کارگروه -ه

 (۳) ماده

 توسعه منظور به موظفند اجرایی یهادستگاه -2 هماد

 و عمومی مشاغل به مربوط یهافعالیت الکترونیک، دولت

 .دهند انجام دورکاری طریق از و احصا را اختصاصی

 امور بر نظارت و هدایت ،ریزیبرنامه منظور به -3 ماده

 کارگروه عنوان با کارگروهی اجرایی، دستگاه دورکاری

 و وظایف با و زیر افراد از مرکب دورکاری طرح یاجرای

 .گرددمی تشکیل دستگاه در مربوط اختیارات

 کارگروه ترکیب -الف

 رئیس عنوان به اجرایی دستگاه ثابت معاون -1

 اجرایی دستگاه رئیس یا وزیر نماینده -۲



 شناسنامه قانون -رسول رضایی|  ۶۲8

 (مشابه عناوین یا) اجرایی دستگاه برنامه و واحد مدیر -۳

 دبیر عنوان به

 عناوین یا) اجرایی دستگاه انفورماتیک واحد دیرم -۵

 (مشابه

 (مشابه عناوین یا) اجرایی دستگاه پشتیبانی واحد مدیر -۶

 طریق از انجام برای نظر مورد فعالیت متولی واحد مدیر -۷

 (مورد حسب) دورکاری

 کارگروه اختیارات و وظایف -ب

 از یبخش یا تمام کهیی هافعالیت و امور تعیین و احصا -1

 به آنها ارائه و باشدمی دورکاری طریق از انجام قابل آنها

 تأیید برای دستگاه مقام باالترین

 گیریاندازه و سنجش برای الزم کارهای و ساز تعیین -۲

 صورت دورکاری طریق از که ییهافعالیت کیفی و کمی

 .پذیرندمی

 قابل یهافعالیت و امور اقتصادی -فنی توجیه تأیید -۳

 از دریافتی یهاگزارش اساس بر دورکاری طریق از نجاما

 موردنظر یهافعالیت متولی واحدهای

 دورکاری متقاضی کارمندان صالحیت تأیید -۴

 انجام برای نیاز مورد تجهیزات و امکانات تعیین -۵

 دورکاری

 مورد اطالعات امنیت برای الزم کارهای و ساز تعیین -۶

 دورکاری فرآیند در استفاده

 هر دورکاری یهافعالیت برای زمانی هایهدور تعیین -۷

 کارمند

 اجرایی دستگاه در دورکاری فرآیند اجرای بر نظارت -8

 شده انجام یهافعالیت نهایی مدیریتی یهاگزارش تهیه -۹

 دورکاری طریق از

 طریق از انجام قابل یهافعالیت تعیین از پس -4 ماده

 با آن انجام کارمندان، به آن اعالم و دورکاری طرح

 و دستگاه پیشنهاد یا دستگاه موافقت و کارمند درخواست

 .پذیردمی صورت کارمند موافقت

 متقاضی شرایط واجد کارمند چند وجود صورت در -تبصره

 از فرزندکمتر دارای یا باردار زنان و معلول افراد دورکاری،

 .بود خواهند برخوردار اولویت از سال شش

 تجهیزات و امکانات است موظف اجرایی دستگاه -5 ماده

 دورکار کارمند اختیار در را دورکاری انجام برای نیاز مورد

 .دهد قرار

 تجهیزات و امکانات است موظف دورکار کارمند -6 ماده

 متبوع دستگاه یهافعالیت انجام برای صرفا را دورکاری

 و امکانات از نگهداری مسئولیت. نماید استفاده خود

 .بود خواهد وی عهده بر مذکور تجهیزات

 برای را الزم اقدامات است موظف اجرایی دستگاه -۷ ماده

 طرح برای استفاده مورد اطالعاتی هایهشبک امنیت

. آورد عمل به اطالعات و هاداده از محافظت و دورکاری

 دستگاه حفاظتی ضوابط موظفند نیز دورکار کارمندان

 به مربوط اطالعات و هاداده و کرده یترعا را خود متبوع

 اعضای اختیار در را خود شغلی یهافعالیت یا فعالیت

 .ندهند قرار افراد سایر یا خانواده

 حقوق حداقل درصد ۵ میزان به مبلغی ماه هر -8 ماده

 تحت کشوری خدمات مدیریت قانون (۷۶) ماده موضوع

 قبیل از دیموار برای جانبی هایهزینه کمک عنوان

 به دورکار کارمندان منزل روشنایی و سرمایش گرمایش،

 .گرددمی پرداخت آنان

 مانند غیرمستقیم و مستقیم رفاهی هایپرداخت -تبصره

 .شد خواهد پرداخت افراد این به کارکنان سایر

 :باشدمی زیر موارد رعایت به ملزم دورکار کارمند -9 ماده

 هماهنگی خود متبوع نیسازما واحد یا دستگاه با -الف

 و حضور خصوص در الزم کاری انضباط از و داشته کامل

 .باشد برخوردار خود کاری محصول موقع به تحویل
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 وجود کارمند به آسان و سهل دسترسی امکان همواره -ب

 کاری روز یک فاصله به حداکثر که طوری به باشد داشته

 انجام جهت کارمند متبوع، دستگاه تلفنی درخواست از پس

 نماید مراجعه مربوط واحد به هماهنگی و نظر مورد امور

 .باشد مرخصی در قبلی هماهنگی با آنکه مگر

 واگذاری از و رسانده انجام به خود را شده محول امور -ج

 .نماید پرهیز ثالث اشخاص یا شخص به آن از بخشی یا تمام

 لمحو امور انجام در الزم و انتظار مورد کمیت و کیفیت -د

 .نماید رعایت و داده قرار مدنظر دقیق طور به را شده

 امکان بیماری یا شخصی مشکالت دالیل به چنانچه -ه

 است موظف دورکار کارمند باشد نداشته وجود کار انجام

 به را مراتب مرخصی از کارکنان استفاده نامهآیین با مطابق

 موردنظر مدت برای و رسانده بالفصل مدیر اطالع

 .نماید مرخصی درخواست

 دورکاری برای استفاده مورد تجهیزات و امکانات چنانچه -و

 میسر فعالیت ادامه امکان که نماید پیدا ایراد ایگونه به

 دستگاه اطالع به سریعا را مراتب فعالیت توقف ضمن نباشد

 .برساند

 از قبل است موظف دورکاری متقاضی کارمند -10 ماده

 به شده تأیید که را پیوست مهتعهدنا دورکاری، دوره شروع

 عدم صورت در و نماید امضا است دولت هیئت دفتر مهر

 دورکار، کارمند توسط ۹ ماده در شده ذکر موارد رعایت

 گزارش اساس بر و العادهفوق ایجلسه در اجرایی کارگروه

 منزل در کار وضعیت بالفاصله متبوع، واحد مدیریت مکتوب

 برخورد وی با مقررات و نینقوا حسب و بررسی را کارمند

 .شودمی

 کارمند هر برای دورکاری دوره هر زمان حداقل -11 ماده

 توسط دوره هر زمان حداکثر و باشدمی ماه شش کار دور

 .شد خواهد تعیین اجرایی کارگروه

 وظایف انجام نحوه دورکار، کارمند کاری ساعات -12 ماده

 رعایت با اجرایی گروهکار توسط دورکار فرد با ارتباط نحوه و

. شودمی تعیین کشوری خدمات مدیریت قانون 8۷ ماده

 اینگونه به قانونی هایپرداخت سایر و یکاراضافه پرداخت

 توسط شده تعریف کار کیفیت و حجم اساس بر کارکنان

 و کارمند متبوع واحد مدیر پیشنهاد با و اجرایی کارگروه

 .گرفت هدخوا صورت اجرایی کارگروه رئیس تأیید

 ضوابط است موظف مدیریت توسعه معاونت -13 ماده

 و تهیه را دورکار کارمندان عملکرد ارزیابی به مربوط

 نیز اجرایی یهادستگاه. نماید ابالغ اجرایی یهادستگاهبه

 اساس این بر را خود دورکار کارمندان عملکرد موظفند

 از استفاده با شده حاصل نتایج مبنای بر و ارزیابی

 به نسبت کشوری خدمات مدیریت قانون هایظرفیت

 اقدام دورکاری صورت به فرد همکاری قطع یا ارتقا تداوم،

 .نمایند

 لزوم صورت در است موظف دورکار کارمند -14 ماده

 تعیین وی متبوع واحد مدیر توسط که هفته هر را روزهایی

 داشته یکیفیز حضور دستگاه در خود کار محل در گرددمی

 .باشد

 دورکار کارمندان یا کارمند متبوع واحد مدیر -15 ماده

 گزارشی دورکاری، طرح از هردوره پایان از پس است موظف

 به امور پیشرفت نحوه و ذیربط افراد عملکرد مورد در

 .نماید ارسال اجرایی کارگروه

 از مقررات سایر اعمال به مربوط کارهای و ساز -16 ماده

 تسهیالت کارافتادگی، از استحقاقی، هاییمرخص جمله

 معاونت توسط قوانین با منطبق کار ساعات تنظیم و رفاهی

 .شد خواهد ابالغ مدیریت توسعه

 گزارش سال هر موظفند اجرایی یهادستگاه -17 ماده

 معاونت به را دورکاری طریق از شده انجامی هافعالیت

 .نمایند ارائه مدیریت توسعه

 ریاست تأیید به ۳۰/۳/8۹ تاریخ در نامه صمیمت این

 .است رسیده جمهوری

 جمهوررییس اول معاون -رحیمی محمدرضا



 

 کارمندان دورکار یو استخدام یعملکرد و نحوه اعمال مقررات ادار یابیضوابط ارز

 هور(جمسییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد 26/10/1389مورخ  55204/200بخشنامه شماره )

شماره  نامهتصویب( 1۶و )( 1۳) یبندها یدر اجرا

ون یسیعضو کم یوزرا ۷/۴/1۳8۹مورخ  ۷۶۴81/۴۴۷۲۶

 یابیک، ضوابط مربوط به ارزیو دولت الکترون یامور اجتماع

کارمندان  یو استخدام یعملکرد و نحوه اعمال مقررات ادار

 :گرددیاجرا ابالغ م یر برایدورکار به شرح ز

 عملکرد کارمندان دورکار یابیارز -الف

ت و نظارت مناسب بر عملکرد کارمندان یبه منظور هدا

 یدورکار یهاتیت بهتر امور مربوط به فعالیدورکار و تمش

موظفند براساس فرم  ییاجرا یهادستگاه، یدر نظام ادار

وست عملکرد و رفتار آن دسته از کارمندان یپ یابیارز

که براساس  یورت خدمات کشیریمشمول قانون مد

ت یپردازند را با رعامی به انجام خدمت یدورکار نامهآیین

 قرار دهند. یابیل مورد ارزیط و ضوابط ذیشرا

موردنظر در دوره  یعوامل عملکرد یهاتیعنوان فعال -1

رواحد یک از آنها باتوافق مدیت هریب اهمیو ضر یکار

 درج یابیرزن در بند )الف( فرم اییمربوطه وکارمند دورکار تع

 گردد.می

ر امور یباتوافق مد یندیفرا یارهایت معیب اهمیضر -۲

 ن و در محل مربوطه درجییمربوط و کارمند دورکار تع

 گردد.می

درج شده در بند الف و  یهاتیفعال یابیارز یهاشاخص -۳

عملکرد توسط مقام  یابیمندرج در بند ب فرم ارز یارهایمع

 رسد.می شونده یابیارز ن شده وبه اطالعییمافوق تع

ر واحدمربوطه یشونده توسط مد یابیعملکرد و رفتار ارز -۴

مور  یعملکرد یارهایبراساس مع یدر طول مدت دورکار

 یهای، مورد سنجش قرار گرفته و راهنمائیابینظر در فرم ارز

 شود.می هیشونده ارا یابیالزم به ارز

براساس  عملکرد یابیفرم ارز یان مدت دورکاریدر پا -۵

 لیر واحد تکمیاطالعات حاصل شده در طول دوره توسط مد

 گردد.می

شونده به  یابیاطالع ارز یل شده برایتکم یابیفرم ارز -۶

 د.ینمامی ده و آن را امضایرس یت ویرو

خود  یابیجه ارزیشونده به نت یابیچنانچه ارز :تبصره 

ت فرم، یروز پس از رو 1۵معترض باشد حداکثر ظرف مدت 

طرح  ییاعتراض خود را به صورت مکتوب به کارگروه اجرا

ز ید کارگروه مزبور نینمامی هیدستگاه متبوع ارا یدورکار

ک ماه به اعتراض کارمند یموظف است حداکثر ظرف مدت 

ن ییاز تعین صورت امتید در ایجه را اعالم نمایو نت یدگیرس

 خواهد بود. یمات اداریتصم یشده توسط کارگروه مبن

 یریشونده تاث یابیا عدم امضا فرم ارزیاست امضا و  یهیبد

ج حاصله از آن را نداشته و کارمند یبودن نتا یدر مجر

ت خود یا شکاید به صورت مکتوب اعتراض یمعترض صرفاً با

 ه دهد.یرا براساس روند عنوان شده به کار گروه مزبور ارا

ده که از بویامت 1۰۰ن فرم یدر ا یابیاز ارزیحداکثر امت -۷

از به عوامل یامت ۴۰و  یاز آن به عوامل عملکردیامت ۶۰

از یامت ۶۰افته است و حدنصاب الزم یاختصاص  یندیفرا

کارمند منوط به کسب  یگردد و ادامه دورکارمی نییتع

 باشد.می نصاب مذکور

کارمندان  یبرا یو استخدام یمقررات ادار -ب

 دورکار

ربوطه و تبادل تعهدنامه ت مین نوع کار و فعالییپس از تع -1

کارمند موظف است براساس  ،ن کارمند و دستگاه متبوعیب

 آن و حاصل کار به سازمان گزارش دهد.
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کارمند دورکار با  یاستحقاق ینحوه استفاده از مرخص -۲

ن و یر قوانیو سا یت خدمات کشوریریت مفاد قانون مدیرعا

ر یت مدمقررات مربوطه، منوط به درخواست کارمند و موافق

 باشد.می ربط یبالفصل واحد ذ

کارمند دچار  ،چنانچه در ساعات انجام کار کارمند دورکار -۳

ربط  ید دستگاه ذیاز کار شود و مراتب مورد تائ یحادثه ناش

ر یسا یرد، طبق مقررات مربوط به از کار افتادگیقرار گ

 کارمندان با آنان رفتار خواهدشد.

ل یو در صورت احراز دال یافتادگر موارد ازکاریدر سا :تبصره 

ل کارمندان ین قبیا یمقررات مربوط برا ،ط مربوطهیو شرا

 اعمال خواهد شد.

ن ییتع یکه کارمند دور کار در ساعات ادار یدر صورت -۴

از به مراجعه ین ،یانجام مذاکره و تبادل نظر ضرور یشده، برا

رفت ا دستگاه متبوع خود را داشته باشد ساعات یبه واحد و 

ت یو برگشت از منزل و دستگاه مربوطه به عنوان مامور

شده وکارمند دورکار موظف است برگه  یتلق یادار

 یثبت در سوابق پرسنل یت مربوطه را برایادرخواست ماموری

 ربط برساند.یر واحد ذید مدیبه تائ

ف و نحوه یکارمند دورکار، نحوه انجام وظل یساعات کار -۵

ر یو سا یو پرداخت اضافه کار ارتباط با فرد دورکار

 1۲نگونه کارکنان براساس ماده یبه ا یقانون یهاپرداخت

ت کار توسط یفیو براساس حجم و ک یدورکار نامهآیین

س یر واحد متبوع ورئیشنهاد مدیو با پ ییکارگروه اجرا

 رفت.یصورت خواهد پذ ییکارگروه اجرا

 یستعالجا یدر صورت استفاده کارمند دورکار از مرخض -۶

ر واحد مربوطه اعالم یموظف است مراتب را بالفاصله به مد

ه دهد در یارا یان مرخصیو مستندات مربوطه را پس از پا

 یاستعالج یاز مرخص یاز نظر بهره مند ین صورت با ویا

که طول یطبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد در صورت

روز بوده و درزمان  ۳ش از یب یاستعالج یمدت مرخص

جه یه نتیکارمند دورکار موظف به ارا یاستعالج یمرخص

ن یین عمل درزمان تعیقادر به ا یباشد و و یا کاریت یفعال

ل و یر مافوق در خصوص تحوید با توافق مدیشده نباشد با

 د.یل کار اقدام نماید زمان تحویا تمدی

 یماریام توافق شده به بیچنانچه کارمند دورکار درا -۷

نگونه یو با ا یمنتف یر شود موضوع دورکارصعب العالج دچا

 کارمندان طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ا به ین انجام کار یدر صورت فوت کارمند دورکار، در ح -8

سبب انجام کار بنا بر ادله مثبته طبق مقررات مربوط رفتار 

 خواهد شد.

دستگاه  یآموزشهای شرکت کارمند دورکار در دوره -۹

 یچارچوب نظام آموزش کارکنان دولت حتمتبوع در 

نصورت همانند یرایو در غ یرحضوریاالمکان به صورت غ

 ر کارمندان خواهد بود.یسا

ت و یریمعاون توسعه مد -یاهلل فروزنده دهکردلطف

 جمهورسییر یه انسانیسرما

 

 دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای فرزند خردسال

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 12/08/1400مورخ  42573)نامه شماره 

 سرکار خانم دکتر خزعلی

 جمهور در امور زنان و خانوادهمعاون محترم رئیس

در  ۲۷/۰۷/1۴۰۰مورخ  8۰۲1۰بازگشت به نامه شماره 

خصوص دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای فرزند 

رساند، با وجود لغو بخشنامه نحوه خردسال به استحضار می

ی اجرایی و ادارات در هر یک از شرایط هاستگاهدفعالیت 
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گیری بیماری کرونا، گانه هشدار ناشی از همهسه

توانند با در نظر گرفتن مفاد ی اجرایی میهادستگاه

شماره  نامهتصویبنامه دورکاری موضوع آیین

هیئت وزیران به خصوص  ۷/۴/1۳8۹مورخ  ۷۶۴81/۴۴۷۲۶

به دورکاری کارکنان خود نسبت  نامهآیینهمین  ۴ماده 

 تصمیم بگیرند.

دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای در ارتباط با اولویت 

نامه صدراالشاره با آیین ۴فرزند خردسال، تبصره ذیل ماده 

در صورت وجود چند کارمند متقاضی واجد "این مضمون که 

شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر 

سال و معلولین عزیز از اولویت برخوردار خواهند از شش 

 مبنای عمل قرار گیرد. "بود

 میثم لطیفی
 

 کارکنان یجلسات از راه دور و دورکار یبرگزار یعموم یو ضوابط فن هاسیاست

 (یمجاز یفضا یمرکز مل 7/2/1399مورخ  100576/99)بخشنامه شماره 

 کشور ییاجرا یهادستگاهه یبه کل

ها و روس کرونا و ابالغ بخشنامهیوع ویبه ش با توجه

کارکنان  یجلسات از راه دور و دورکار یبرگزار یمجوزها

 یز ستاد ملیکشور و ن یو استخدام یکه توسط سازمان ادار

 هاسیاستروس کرونا صادر شده است، یت و مقابله با ویریمد

 یهاانت از دادهیر را به منظور صیز یعموم یو ضوابط فن

و  هاسازمانت از یو حما یبانیز پشتیو ن ینسازما

در جهت کاهش مخاطرات مرتبط با  ییاجرا یهادستگاه

 یون عالیسی)مصوب کم یمجاز یفضا یهاییت دارایامن

اجرا  ی( برا1/۲/1۳۹۹کشور مورخ  یمجاز یت فضایامن

 .دییابالغ فرما

 :جلسات از راه دور -الف

ها حساس و ع آنل جلسات از راه دور که موضویتشک. 1

ش و ارائه هرگونه یباشد، ممنوع بوده و نما یبندطبقه یدارا

ز ین یجلسات عاد یدر فضا یبندطبقه یمستندات دارا

 ممنوع است؛

 ید برایاشخاص شرکت کننده در جلسات از راه دور با. ۲

و ثبت جلسات از مسئول جلسه کسب اجازه  یسازرهیذخ

 ضا برسانند؛ر اعینموده و آن را به اطالع سا

 یاست، محتوا یکه ضبط جلسه ضورر یجلسات یبرا. ۳

 شود؛ یامن آن دستگاه نگهدار یوهاید در ارشیضبط شده با

جلسات از راه  یبرا یخارج یافزارهاکه از نرم یدر صورت. ۴

 یهاد در کارگزاریها باشود، محل نصب آنیدور استفاده م

وه بر استفاده ت و کنترل آن دستگاه بوده و عالیریتحت مد

 رون آنهایبه ب ی، دسترسیامن ارتباط یهااز کانال

(Outbound) نترنت قطع باشد؛یز در این 

ارائه خدمت  یاشتراک یدر صورت استفاده از کارگزارها

شده  یزبانیم یجلسات از راه دور که در مراکز داده خصوص

 :ندیر اقدام نماید نسبت به موارد زیاست، آن دستگاه با

قرارداد منع افشا با ارائه کننده خدمات  یامضا -۵-1

 ؛یاشتراک

 یبرا یت دسترسیریار گرفتن صفحه مدیدر اخت -۵-۲

 وها؛یا انتقال آرشیحذف و 

 یهاشرکتاز  یکیاز  یتیه آزمون امنیدییمطالبه تأ -۵-۳

که نام آن در  یتیامن یابیت در حوزه ارزیصاحب صالح

 .ان اعالم شده استریاطالعات ا یسازمان فنآور یتارنما

اطالعات  یشرکت در جلسات بر خط خارج از ابر شبکه مل

خارج  (IPs) ینترنتیا یهایشده با نشانمیزات تنظیو با تجه

. ستیمتعلق به کشور، مجاز ن ینترنتیا یهایاز قلمرو نشان
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اطالعات، خدمات  ینه وزارت ارتباطات و فنآورین زمیدر ا

را در صورت  هادستگاه ازیپاسخ به استعالمات مورد ن

 .دیدرخواست ارائه نما

 :یدورکار -ب

 یکیمرتبط با خدمات الکترون یهاکارگزارها و سامانه. 1

توانند به یم یرخانه بدون کاغذ فقط در صورتیمانند دب

دات مرتبط با یند که تمهیارائه خدمت نما ۷*۲۴صورت 

ر ها دت آنیفعال یفن یبانیش و پشتیپا یهاحضور بخش

 روز، فراهم شده باشد؛ساعات شبانه یتمام

ت ید فعالیبا یمرتبط با دورکار یسازمان یهاه سامانهیکل. ۲

 یکه دارا یامن ارتباط یهارا در کانال یدورکار

 ند؛یت قابل قبول باشند، ارائه نمایاحراز هو یهاسمیمکان

 RDP از راه دور یت دسترسیریاستفاده از پروتکل مد -۳

 یمرتبط با دورکار یادار یهاتیفعال ینترنت برایدر بستر ا

 ممنوع است؛

ن دستورالعمل، ضوابط و یظرف مدت دو هفته پس از ابالغ ا

هر دستگاه  یمجاز یت فضایامن یاختصاص یهاسیاست

مانند  یو جلسات مجاز یارائه خدمات دورکار یبرا

 یاعطا یرفتار استفاده کارکنان برا یادوره یسنجتیصالح

ار قرار گرفتن یمتناسب، زمان در اخت یدسترسسطوح 

نظارت  یهاسمیها، مکانکبار مصرف بودن آنیعبور،  یرمزها

هشدار و واکنش  یهاهیرمتعارف و رویغ یبرخط بر رفتارها

ن مقام یترین و توسط عالیرا توسط آن دستگاه تدو یفور

 مربوطه ابالغ شود؛

ت یریداطالعات و مرکز م یوزارت ارتباطات و فنآور

از  یبریو سا یکیزیافتا، دستورالعمل حفاظت ف یراهبرد

 یهاسمت کاربران دورکار را همراه با آموزش یهاسامانه

که متوجه آنان  ییهاتیاز مسئول یو آگاه یخودحفاظت

 .دیه و منتشر نمایباشد، ظرف دو هفته تهیم

 یفضا یعال یر شورایدب -یروزآبادید ابوالحسن فیس

 یمجاز یفضا یمرکز ملس ییو ر یمجاز
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 قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری -دوم بخش

 (23/9/1372)مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس

 یفو حدود و وظا یالتتشک -اول فصل

از  یکدر هر  یبه تخلفات ادار یدگیبه منظور رس -1 ماده

وان تحت عن هاییأتقانون ه ینمشمول ا یهادستگاه

 یلتشک "کارمندان یبه تخلفات ادار یدگیرس یأته"

و  یبدو هاییأتمزبور شامل ه هاییأته. خواهد شد

 .باشدیم یدنظرتجد

سازمان  یادر مرکز وزارتخانه  یدنظرتجد یأته -1 تبصره

 ینمشمول ا یهادستگاهاز  یتعداد یزو ن یمستقل دولت

خواهد  یرانوز یأته یبقانون که فهرست آنها به تصو

خواهد هایی شعبه یو در صورت دارا شودیم یلتشک ید،رس

 .بود

 یأته یکنظارت  یعال یأته یصدر صورت تشخ -۲ تبصره

 یجاباز استانها که ضرورت ا یدر مرکز برخ یدنظرتجد

 .گرددیم یلتشک یدنما

سه  یدارا یدنظرتجدو  یبدو هاییأتاز ه یکهر  -2 ماده

که با حکم  باشدیالبدل م یو عضو علد یا یکو  یعضو اصل

مربوط و  یمقام سازمان مستقل دولت ینباالتر یا یروز

مدت سه  یبرا یکموضوع تبصره ماده  یهادستگاهیرسا

 .وانتصاب مجدد آنان بالمانع است شوندیسال منصوب م

 یالبدل به جا یعل یاعضا یاصل یاعضا یابدر غ -1 تبصره

 .نمود خواهند یفهآنان انجام وظ

 هاییأتالبدل ه یو عل یاصل یاز اعضا یک یچه -۲ تبصره

 یأتهمزمان عضو ه توانندینم دستگاه یک یبدو

 مذکور یاعضا ینهمان دستگاه باشند، همچن یدنظرتجد

 یدگیکه در هنگام رسهایی پرونده یدنظرتجددر  توانندینم

 .یندشرکت نمااند داده یرأ به آن یبدو

با  یدنظرتجدو  یبدو هاییأته یاعضا یناربرک -3 ماده

 یرو سا یمقام سازمان مستقل دولت ینباالتر یا یروز یشنهادپ

 یعال یأته یبو تصو 1ماده  1موضوع تبصره  یهادستگاه

 .گیردینظارت صورت م

کارمندان با  یبه تخلفات ادار یدگیرس یتصالح -4 ماده

 یدنظرتجده قابل ک یاست و آرا صادره در صورت یبدو یأته

 ییدر مورد آرا. است االجراالزمو  یابالغ، قطع یخنباشد از تار

روز از  ۳۰باشد هر گاه کارمند ظرف  یدنظرتجدکه قابل 

 یأتد، هینما یدنظرتجددرخواست  یرأ ابالغ یختار

 یدنظرتجد یأته یآرا. است یدگیمکلف به رس یدنظرتجد

 .است االجراالزمو  یابالغ قطع یخاز تار

باشد و  یدنظرتجدقابل  یبدو یأته یرأ هر گاه -1 تبصره

 یرأ یدننما یدنظرتجدمتهم ظرف مهلت مقرر درخواست 

شده  یادمهلت  یانقضا یخو از تار یابدیم یتصادر شده قطع

 .است االجراالزم

به  یمدن یدادرس یینطبق قانون آ یرأ ابالغ -۲ تبصره

و ابالغ  یرأ صدور ینصورت فاصله ب و در هر آیدیعمل م

 .تجاوز کند یدروز نبا ۳۰آن از 

و  یهو ته یلدال یدر جمع آور یعبه منظور تسر -5 ماده

چند  یا یکاز  توانندیم هایأتاطالعات و مدارک ه یلتکم

تعداد اعضا و  یف،شرح وظا. ینداستفاده نما یقگروه تحق

 ییاجرا نامهآییندر  یق،تحق یهادر گروه یتعضو یطشرا

 .شودیقانون مشخص م ینا

و  یبدو هاییأتاز ه یکهر  یقتحق یهاگروه -تبصره

 یقگروه تحق یکبوده و  یکدیگرمستقل از  یدنظرتجد

 یدنظرتجدو  یمربوط به مراحل بدو یقاتدر تحق تواندینم

 .یدنما یقپرونده اقدام به تحق یک

عالوه بر  یدنظرو تجد یبدو هاییأته یاعضا -6 ماده

اسالم و عمل به احکام آن و اعتقاد و  ینمب ینبه د ینتد
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 یه،فق یتو اصل وال یرانا یاسالم یتعهد به نظام جمهور

 :باشند یرز یطشرا یدارا یدبا

 .تاهل -1

 .سال سن ۳۰حداقل  -۲

 .معادل آن یا یپلمفوق د یلیحداقل مدرک تحص -۳

حسب  میپلداشتن مدرک د ییدر موارد استثنا -1 تبصره

 .نظارت بالمانع است یعال یأته ییدمورد با تا

 ینفر آشنا به مسائل حقوق یک یدبا یأتدر هر ه -۲ تبصره

 یاصل یداشته باشد و حداقل دو نفر از اعضا یتعضو

کارکنان همان  یناز ب یدبا یدنظرتجدو  یبدو هاییأته

 یوزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولت یاسازمان 

 .سمت منصوب شوند یند، به ادارن

در موارد  یدنظرتجد یا یبدو هاییأته یاعضا -7 ماده

 :شرکت نخواهند کرد یرأ و صدور یدگیدر رس یرز

تا درجه دوم  یسبب یا یبا متهم قرابت نسب یأتعضو ه -الف

 .از طبقه سوم داشته باشد

 یاداشته  ییجزا یا یحقوق یبا متهم دعوا یأتعضو ه -ب

 .باشد ینفعطرح شده ذ یدر دعوا

 یتخلفات ادار -دوم فصل

 :است یربه قرار ز یتخلفات ادار -8 ماده

 .یادار یا یاعمال و رفتار خالف شئون شغل -1

 .و مقررات مربوط یننقض قوان -۲

 یرتاخ یاانجام ندادن  یادر ارباب رجوع  یتینارضا یجادا -۳

 .یلآنها بدون دل یدر انجام امور قانون

 .یثیتهمت و افترا، هتک حت یرادا -۴

 .یاخاذ -۵

 .اختالس -۶

 یدر اجرا یادار یرروابط غ یااعمال غرض  یا یضتبع -۷

 .و مقررات نسبت به اشخاص ینقوان

 .یترک خدمت در خالل ساعات موظف ادار -8

تکرار خروج از  یاورود به محل خدمت  یرتکرار در تاخ -۹

 .آن بدون کسب مجوز

 یرادا ی،و اسناد و وجوه دولت تسامح در حفظ اموال -1۰

 .یخسارات به اموال دولت

 .یاسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا -11

 .یگانهمجاز با اتباع ب یرارتباط و تماس غ -1۲

باالتر در حدود  یمقامها یدستورها یاز اجرا یچیسرپ -1۳

 .یادار یفوظا

 .محول شده یفدر انجام وظا یسهل انگار یا یکم کار -1۴

در ندادن گزارش تخلفات  یرانروسا و مد یهل انگارس -1۵

 .کارمندان تحت امر

 .یگزارش خالف واقع در امور ادار یا یارائه گواه -1۶

و مقررات  یناز آن چه در قوان یرغ یگرفتن وجوه -1۷

 یکه در عرف رشوه خوار یاخذ هر گونه مال یاشده  یینتع

 .شودیم یتلق

آن را  یافتق درکه ح یمدارک به اشخاص یمتسل -18

مدارک به اشخاص که حق  یماز تسل یخوددار یاندارند 

 .آن را دارند یافتدر

 .یخدمت در اوقات مقرر ادار یلتعط -1۹

 .ینکردن حجاب اسالم یترعا -۲۰

 .یاسالم یرنکردن شئون و شعا یترعا -۲1

و فروش مواد  یدو خر یعحمل، توز ی،اختفا، نگهدار -۲۲

 .مخدر

 .به مواد مخدر یاداعت یااستعمال  -۲۳
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 یهاسمت یبه استثنا یگرد یداشتن شغل دولت -۲۴

 .یقاتیو تحق یآموزش

 یشغل یتموقع یامجاز از شئون  یرهر نوع استفاده غ -۲۵

 .یو امکانات و اموال دولت

مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق  یاجعل  -۲۶

 .یدولت یا یرسم

مدارک و دفاتر  دست بردن در سواالت، اوراق، -۲۷

 .هاآن یضتعو یا یسواالت امتحان یافشا ی،امتحان

 .بر خالف ضوابط یاز،امت یادادن نمره  -۲8

 .یمتوال یاموجه به صورت متناوب  یرغ یبتغ -۲۹

 .یادار یتسو استفاده از مقام و موقع -۳۰

ها و محموالت باز کردن پاکت یا یاختفا، بازرس یف،توق -۳1

ن آنها و استراق سمع بدون مجوز معدوم کرد یا یپست

 .یقانون

 یکتحر یاوادار ساختن  ی،پراکن یعهو شا یکارشکن -۳۲

خسارت به اموال  یرادو ا یکم کار یا یبه کارشکن یگراند

 یرمقاصد غ یلتحص یبرا یفرد یو اعمال فشارها یدولت

 .یقانون

 یا ی،قانون یرشرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غ -۳۳

و  یقانون یرتحصن، اعتصاب و تظاهرات غ ییپابه بر یکتحر

 .یقانون یرمقاصد غ یلتحص یبرا یگروه یاعمال فشارها

ضاله که از نظر اسالم  یهااز فرقه یکیدر  یتعضو -۳۴

 .اندمردود شناخته شده

منبع  یابا ساواک منحله به عنوان مأمور  یهمکار -۳۵

 .یدادن گزارش ضد مردم یا یتو داشتن فعال یخبر

اساسنامه آنها  یاکه مرامنامه  ییهاسازماندر  یتعضو -۳۶

به نفع  یتو فعال یطرفدار یااست  یاله یاناد یبر نف یمبتن

 .آنها

به  یتو فعال یطرفدار یامحارب  یهادر گروه یتعضو -۳۷

 .نفع آنها

 .یفراماسونر یالتدر تشک یتعضو -۳8

 هامجازات -فصل سوم

 :عبارتند از یرز یبرتبه ت یادار یهاتتنب -9 ماده

 .یبدون درج در پرونده استخدام یاخطار کتب -الف

 .یبا درج در پرونده استخدام یکتب یختوب -ب

مشابه حداکثر  ینعناو یاالعاده شغل فوقکسر حقوق و  -ج

 .سال یکماه تا  یکسوم از  یکتا 

 .سال یکماه تا  یکانفصال موقت از  -د

 .تا پنج سال یکه مدت خدمت ب یاییمحل جغراف ییرتغ -ه

حساس  یهاپستاز انتصاب به  یتمحروم یاتنزل مقام و  -و

مشمول  یهادستگاهو  یدولت یهادستگاهدر  یریتیو مد

 .قانون ینا

دو  یا یک یدر اعطا یقتعو یادو گروه و  یا یکتنزل  -ز

 .دو سال یا یکگروه به مدت 

سال  ۲۰خدمت در صورت داشتن کمتر از  یدبازخر -ح

 ۲۵زن و کمتر از  یندر مورد مستخدم یسابقه خدمت دولت

مرد با  یندر مورد مستخدم یسال سابقه خدمت دولت

مربوط در قبال هر  یروز حقوق مبنا ۴۵تا  ۳۰پرداخت 

 .یرأ صادرکننده یأته یصسال خدمت به تشخ

سال  یستاز ب یشدر صورت داشتن ب یبازنشستگ -ط

 ۲۵از  یشزن و ب یندممستخ یبرا یسابقه خدمت دولت

مرد بر اساس  ینمستخدم یبرا یسال سابقه خدمت دولت

 .دو گروه یا یک یلبا تقل یسنوات خدمت دولت

 .اخراج از دستگاه متبوع -ی

مشمول  یهادستگاهو  یانفصال دائم از خدمات دولت -ک

 .قانون ینا
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 یقدر احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطب -1 تبصره

ه شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال العادفوقو 

)پس  یدحقوق گروه جد ی،آخر خدمت در هنگام بازنشستگ

 .گیردیتا دو گروه( مالک محاسبه قرار م یکاز تنزل 

)سهم کارمند(  یمهحق ب یا یکسور بازنشستگ -۲ تبصره

اخراج  یم،قانون به انفصال دا ینا یکه در اجرا یکارمندان

 یایحقوق و مزا یزو ن شوندیم یاه محکوم شد یدیبازخر یا

استفاده نشده آنان و در مورد محکومان  یاستحقاق یمرخص

استفاده  یاستحقاق یمرخص یایحقوق و مزا ی،به بازنشستگ

 یکارمندان یمهحق ب یا یکسور بازنشستگ یننشده، همچن

 یاز دستگاه دولت یمقررات قانون یکه در گذشته در اجرا

 .اند، قابل پرداخت است هیدمتبوع خود اخراج گرد

دولت در  یندهنما یدنظر،تجد یا یبدو هاییأته -۳ تبصره

 یرأ قانون هستند و ینمشمول ا یهادستگاهاز  یکهر 

 یهامجازاتکارمند تنها در محدوده  یآنان به تخلف ادار

که موضوع  ییاثبات جرمها یمعتبر است و به معن یادار

 .یستاست، ن یاسالم یهامجازاتقانون 

اتهامات  یابه اتهام  یدگیپس از رس هایأته -۴ تبصره

تخلفات، در  یامنتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف 

قانون  ینموضوع ا یهامجازاتاز  یکیمورد هر پرونده صرفا 

 .را اعمال خواهند نمود

ک  ی،د، ه، ح، ط،  یبندها یهامجازاتفقط  -10 ماده

 یدنظرتجد هاییأتدر ه یدنظرتجدابل قانون ق ینا ۹ماده 

 .هستند

 با یا ییکه با حکم مراجع قضا یکارمندان یبرا -11 ماده

 هاییأته یا یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته یرأ

انفصال دائم  یاسابق محکوم به اخراج  یو پاکساز یبازساز

 یشدر صورت داشتن ب شوند،یم یاشده  یاز خدمات دولت

 یصسال سن، به تشخ ۵۰سابقه خدمت و سال  1۵از 

مربوط،  یبه تخلفات ادار یدگیرس تجدیدنظر هاییأته

ماهانه که مبلغ آن از  یخانواده آنان مقرر یشتمع یبرا

. گرددیحداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار م

موسسه مربوط  یااز محل اعتبار وزارتخانه  یمقرر ینا

 یصرت رفع ضرورت به تشخو در صو شودیپرداخت م

اجرا و مدت آن طبق  یچگونگ. دشویمزبور، قطع م یأته

 .قانون است ینا ییاجرا نامهآیین

 ینوزرا، باالتر ی،اسالم یمجلس شورا ییسر -12 ماده

 یهادستگاه یرو سا یمستقل دولت یهاسازمان ییمقام اجرا

قانون و شهردار تهران  ینا 1ماده  1موضوع تبصره 

 ینا ۹الف، ب، ج، د ماده  یبندها یهامجازات توانندیم

به  یدگیرس هاییأتقانون را راسا و بدون مراجعه به ه

و  ینددر مورد کارمندان متخلف اعمال نما یادار اتتخلف

الف، ب و ج را به  یبندها یهامجازاتاعمال  یاراتاخت

 یارؤسالف و ب را به استانداران،  یمعاونان خود و بندها

در صورت اعمال . کنند یضکل تفو یرانها و مددانشگاه

 هاییأتمجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور ه

مجدد در مورد همان  یرأ و صدور یدگیرس حق یدنظرتجد

خود آن  یو موافقت کتب یصتخلف را ندارند مگر با تشخ

 .مقامات و اشخاص

 یر،زو یضمعاونان آنان در صورت تفو یاوزرا  -13 ماده

 یهاسازمانمقام  ینباالتر ی،اسالم یمجلس شورا ییسر

 1ماده  1موضوع تبصره  یهادستگاه یرو سا یمستقل دولت

ها و دانشگاه یرؤساقانون، شهردار تهران، استانداران و  ینا

 آنانو معاونان  یقاتیو تحق یمراکز مستقل آموزش عال

 هاییأتبه ه را که پرونده آنان یکارمندان توانندیم

را حداکثر به مدت سه ماه  شودیم یاارجاع شده  یدگیرس

 .یندآماده به خدمت نما

به خدمت در  یکه آمادگ یمؤسساتدر مورد  -1 تبصره

نشده است، بر اساس  بینیپیشآنها  یمقررات استخدام

 .رفتار خواهد شد یمفاد قانون استخدام کشور

 هایأتدر ه گییدچنانچه کارمند پس از رس -۲ تبصره

 یاشغل  یایمزا یاالعاده شغل فوق یدبرائت حاصل نما
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 ینبه خدمت بر اساس آخر یمشابه دوران آمادگ ینعناو

 .شودیدوران پرداخت م ینقبل از ا یایحقوق و مزا

 یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو هاییأته -۳ تبصره

 یبه خدمت، به پرونده اتهام یمکلفند در مدت آمادگ

و  یند،الزم را اتخاذ نما یمکنند و تصم یدگیدان رسکارمن

 یدگیکه در مدت مذکور پرونده جهت رس یدر صورت

به  یارجاع شود مدت آمادگ یدنظرتجد یأتبه ه یپژوهش

 یأتخواهد بود و ه یدقابل تمد دیگرسه ماه  یخدمت برا

مدت مزبور به  یانموظف است حداکثر تا پا یدنظرتجد

در هر حال . یدالزم را صادر نما یرأ دهکر یدگیپرونده رس

به  یحکم آمادگ یدگیرس هاییأته یبا صدور حکم قطع

 .گرددیخدمت لغو م

 یصبه اتهام کارمند به تشخ یدگیهر گاه رس -14 ماده

مستلزم استفاده از نظر  یدنظرتجدو  یبدو هاییأته

 .شودیارجاع م یباشد، مورد به کارشناس یکارشناس

رونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که پ -15 ماده

 یا یپاکساز هاییأتدر ه یپس از بازنشستگ یاقبل 

است  یدهنگرد یرأ منجر به صدور یمطرح بوده ول یبازساز

 یوانکه در د یآرائ یا یافتهن یتصادر شده قطع یآرا یا

پرونده بازنشستگان  یننقض شده است، همچن یعدالت ادار

 ۳8و  ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴ یدر بندها مندرج واردمتهم به م

و  یدگیرس یدر صورت وجود مدارک مثبته، برا 8ماده 

مطرح  یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأتدر ه یرأ صدور

قانون حسب مورد اعمال  ینمصرح در ا یهامجازاتو 

 .خواهد شد

قانون که بر اساس  ینا 8ماده  ۳۴افراد موضوع بند  -تبصره

بودن در  یدر صورت باقاند نشسته شدهباز یقانون پاکساز

به تخلفات  یدگیرس هاییأتپرونده آنان در ه یت،عضو

 .شودیالزم صادر م یرأ قانون ینمطرح و بر اساس ا یادار

 یرانسابق، دب یمرژ ینمجلس یندگانوزرا و نما -16 ماده

کل حفاظت،  یراندر مراکز استانها، مد یزحزب رستاخ

 1۳۴۲رمز و محرمانه بعد از خرداد  حفاظت و یردوا یرؤسا

 هاییأتکه توسط ه یفراماسونر یالتتشک یو اعضا

 یقطع یتمحکوم یانسان یروین یبازساز یا یپاکساز

قرار نگرفته  یدگیآنان تاکنون مورد رس روندهپ یااند یافتهن

و وابسته به دولت و  یدولت یهادستگاهاست از خدمت در 

و حقوق  شوندیمنفصل مبه صورت دائم  یهاشهردار

 ییسر یر،معاونان نخست وز. شودیآنان قطع م یبازنشستگ

و  هاشرکت یرؤساعامل و  یرانمد ی،کل بانک مرکز

 یواند یرؤسامستشاران و  تی،مستقل دول یهاسازمان

 هاییأتکه در ه یدر صوت 1۳۴۲محاسبات بعد از خرداد 

 یمرژ یمتحک ثابت شود که در یبه تخلفات ادار یدگیرس

. محکوم خواهند شد یمبه انفصال دااند گذشته موثر بوده

سابق بعد از خرداد  یمرژ یسفرا و استانداران و معاونان وزرا

 یا یدن قانون محکوم به بازخریحسب مورد طبق ا 1۳۴۲

 یماز جرا یکیخواهند شد و در صورت ارتکاب  یبازنشستگ

 یشآن جرم بکه مجازات  یقانون در صورت ینمصرح در ا

قانون محکوم  ینباشد، به آن مجازات طبق ا یاز بازنشستگ

 .خواهند شد

 یمکه به تحک یدر خصوص آن دسته از کارمندان -تبصره

در مورد آنان  یقطع یرأ گذشته متهم بوده و تاکنون یمرژ

نقض  یعدالت ادار یوانصادر شده در د یرأ یاصادر نشده 

حسب مورد  یدگیاز رس پس توانندیم هایأتشده است، ه

قانون را در مورد آنان  ینمقرر در ا یهامجازاتاز  یکی

 .یندنما عمالا

 ینباالتر یاوزرا  ی،اسالم یمجلس شورا ییسر -17 ماده

 یانقالب اسالم یو نهادها یمستقل دولت یهاسازمانمقام 

قانون، شهردار  ینا 1ماده  1موضوع تبصره  یهاسازمانو 

 یرؤسااران مراکز استانها، استانداران و تهران، شهرد

ماه  واز د یشرا که ب یکارمندان توانندیم یهادانشگاه

چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در  یا یمتوال

 یامحل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه 

 .ینددستگاه متبوع اخراج نما
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تا سه ماه پس  شده حداکثر یادهر گاه کارمند  -1 تبصره

شود که عذر او  یاز ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدع

مقام دستگاه متبوع  ینباالتر یا یرموجه بوده است، وز

 یأتبه ه یدنظرتجدرا جهت  یکارمند موظف است پرونده و

مکلف به  یدنظرتجد یأته. یدمربوط ارجاع نما یدنظرتجد

حکم  ییدورت تااست و در ص یآن قطع یرأ بوده و رسیدگی

 یخصورت از تار ینا یراخراج، در غ یخبرائت از تار یااخراج 

 .است االجراالزمابالغ، 

ماده  یندر مورد آن دسته از مستخدمان موضوع ا -۲ تبصره

 یبتمدت غ شوند،یبه کار بازگشت داده م یلکه به هر دل

 ی،استحقاق یو عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخص

 .بدون حقوق آنان منظور خواهد شد یا یاستعالج

 یاانفصال کارمند  یاکه حکم اخراج  یدر موارد -۳ تبصره

 ییاجرا یهادستگاه یتدارکارمندان توسط مقامات صالح

است،  یدهصادر گرد یانسان یروین یقبل از قانون بازساز

 .شوندیمحسوب م یاحکام قطع ینا

 مقررات یرسا -چهارم فصل

مؤسسات و ، هاسازمانها، رتخانهوزا یهکل -18 ماده

 یمینفت و گاز و پتروش یمل یهاشرکت ی،دولت یهاشرکت

که  یدولت یهاشرکتمؤسسات و و  هابانکو  هایو شهردار

که  یمؤسساتشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و 

 ینتأم یاز بودجه آنها از بودجه عموم یقسمت یاتمام 

 یو نهادها یاسالم یرکنان مجلس شوراکا یزو ن شودمی

قانون هستند،  ینمشمول مقررات ا یانقالب اسالم

 یاننظام یرمسلح و غ یروهایمشموالن قانون استخدام ن

 یعلم هاییأته یقضات، اعضا ی،انتظام یروهایارتش و ن

و مشموالن قانون کار  یمؤسسات آموزش عالها و دانشگاه

ده و تابع مقررات مربوط به خود ن قانون خارج بویاز شمول ا

 .خواهند بود

مندرج  یماز جرا یکیهر گاه تخلف کارمند عنوان  -19ماده 

به  یدگیرس یأتداشته باشد ه یزرا ن ییجزا یندر قوان

قانون به تخلف  ینمکلف است مطابق ا یتخلفات ادار

 یو مراتب را برا یدصادر نما یقانون یرأ و یدگیرس

. صالح ارسال دارد ییبه مرجع قضابه اصل جرم  یدگیرس

 یهامجازات یمانع اجرا ییمراجع قضا یمهر گونه تصم

بر  یمبن ییمراجع قضا یمچنانچه تصم. نخواهد بود یادار

 ۲۴طبق ماده  یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتبرائت باشد ه

 .نمایدیقانون اقدام م ینا

در که پرونده آنان  یبه آن دسته از کارمندان -20 ماده

 یدگیرس هاییأتسابق و ه یو بازساز یپاکساز هاییأته

 یا یرأ عدم صدور یلمطرح و به دل یبه تخلفات ادار

عدالت  یوانصادر شده در د یرأ نقض یا یرأ یافتنن یتقطع

 یدگیمورد رس یتخلفات ادار یدگیرس هاییأتدر ه ی،ادار

 ایحقوق مبنا  یدهگرفته و منجر به برائت آنان گرد ارقر

پست  ینعنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخر

آن را به عهده  یدوران، تصد ینکه قبل از ا یسازمان

و در صورت عدم برائت . یدپرداخت خواهد گرداند داشته

دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنان 

قانون  1۲۴ماده  "د"و طبق بند  شود،ینم محسوب

 .شودیعمل م یاستخدام کشور

در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق  -1 تبصره

و در صورت عدم برائت نسبت  شودیپرداخت م یبازنشستگ

 .شودینم به مدت گذشته حقوق پرداخت

از  یبه خدمت و برکنار یاحکام آمادگ یهکل -۲ تبصره

 یمهلت قانون یکه بعد از انقضا یخدمت در مورد متهمان

 یانسان یروین یقانون بازساز یو قبل از اجرا یپاکساز

داشته و  یاعتبار قانون یدهصادر گرد ییتوسط مقامات اجرا

 یاز آن چه به عنوان حقوق آمادگ یرغ یت،در صورت محکوم

به آنان تعلق  یگریداشته اند، حقوق د یافتدر دمتبه خ

 یدر صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگ. نخواهد گرفت

متعلق به آنان پرداخت خواهد  یبه خدمت و حقوق مبنا

 .شد
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صادره توسط  یکه متهم به آرا قطع یدر صورت -21 ماده

اعتراض داشته باشد،  یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته

عدالت  یوانبه د یرأ ماه پس از ابالغ یکحداکثر تا  تواندیم

 یدگیقابل رس یرأ صورت ینا یردر غ یدنما یتشکا یادار

 .بودنخواهد  یواندر د

به  هایأتبه آرا ه یعدالت ادار یواند یدگیرس -1 تبصره

 .خواهد بود یصورت شکل

 یکه بر اساس آرا یآن دسته از کارمندان -۲ تبصره

 یتبه محکوم یانسان یروین یپاکساز یا یبازساز هاییأته

 یعدالت ادار یوانبه د ۲/۷/1۳۶۵ یخو تا تار یدهرس یقطع

 .ندارند یتحق شکا یگراند، دنکرده یمتسل یتشکا

قانون در  ینا یبه منظور نظارت بر حسن اجرا -22 ماده

در کادر  یهماهنگ یجادا یمشمول و برا یهادستگاه

 "نظارت  یعال یأته" یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته

کشور  یو استخدام یکل سازمان امور ادار یردب یاستبه ر

و سه نفر از  ییهقوه قضا ییسر یندهنفر نما یک یتو عضو

مستقل  یهاسازمانمقام  ینباالتر یاوزرا و  یندگاننما ینب

مزبور در صورت مشاهده  یأته. شودیم یلتشک یدولت

 یدنظرتجد یا یبدو هاییأتاز ه یکهر  یاز سو یرموارد ز

آنها را ابطال  یماتاز تصم یبعض یامزبور، تمام  یهادستگاه

از  یکدر کار هر  یسهل انگار یصو در صورت تشخ

 یعال یأته. نمایدیمربوط را منحل م یأت، ههایأته

 ینا یکه در اجرا یاحکام یهدر مورد کل تواندینظارت م

و اتخاذ  یبررس شودیم یاقانون و مقررات مشابه صادر شده 

 .یدنما یمتصم

و  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یتعدم رعا -الف

 .مقررات مشابه

به تخلفات  یدگیقانون رس یدر اجرا یضاعمال تبع -ب

 .و مقررات مشابه یادار

 .یبه تخلفات ادار یدگیدر امر رس یکم کار -ج

 یصتشخ یضرور یبنا به مصالح یأتکه ه یگرموارد د -د

 .دهدیم

به  یدگیرس هاییأتاعضا ه یتخلفات ادار -1 تبصره

نظارت  یعال یأتکه از طرف ه یأتیتوسط ه یتخلفات ادار

 .خواهد شد یدگیرس شودیم یینتع

به تخلفات  یدگیرس هاییأتاز اعضا ه یک یچه -۲ تبصره

 هاییأته یدر رابطه با آرا صادره از سو توانینم را یادار

قرار داد مگر در صورت اثبات  ییقضا یبمذکور تحت تعق

 .غرض محرمانه

را که  یبازرسان تواندینظارت م یعال یأته -۳ تبصره

شمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد م یهادستگاه

به پرونده آنان  یدگیتخلف، کارکنان متخلف را جهت رس

 .یدنما یمعرف یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأتبه ه

 یدر مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرا -۴ تبصره

 یهامجازاتبه  یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته یقطع

گروه اخراج و  یلبا تقل یبازنشستگ خدمت، یدیبازخر

در  شوندیم یامحکوم شده  یانفصال دائم از خدمات دولت

 هب ی،رأ ابالغ یخدر مدت شش ماه از تار یادصورت ترک اعت

 ینا ۲۴موضوع بر اساس ماده  یدنظر،تجد یأته یصتشخ

 .شودینظارت ارجاع م یعال یأتقانون به ه

 یرغ یسبت به آران یدتراعمال مجازات شد -23 ماده

عدالت  یوانآرا نقض شده توسط د یا یبدو هاییأته یقطع

مجدد با  یدگیپس از رس یدبا توجه به مستندات جد یادار

 .جوانب امر بالمانع است یهتوجه به کل

 یدگیرس هاییأته یقطع یآرا ییرتغ یااصالح  -24 ماده

 آرا یتبه اکثر یأتکه ه یصرفا در موارد یبه تخلفات ادار

 یندهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ مواز یصتشخ

پس  باشد،ی( مخدوش م یماهو یا ی)به لحاظ شکل یقانون

 یرنظارت در خصوص مورد امکان پذ یعال یأته ییداز تا

 .است
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به  یدگیرس هاییأتدر ه یتعضو یهر گاه برا -25 ماده

نشده باشد، انجام  بینیپیش یپست سازمان یتخلفات ادار

 یدو پست سازمان یتصد ها،یأتبه هر عنوان در ه یفهوظ

 .شودینم محسوب

قانون،  ینا ییاجرا نامهآیین یبتصو یخاز تار -26 ماده

که هایی و پرونده گرددیلغو م یرو مقررات مغا ینقوان یهکل

به تخلفات  یدگیو رس یبازساز ی،پاکساز هاییأتدر ه

توسط  یا یدهنگرد یقطع یرأ گذشته منجر به صدور یادار

 ینقض شده است، حسب مورد برا یعدالت ادار یواند

و  یبدو هاییأتبه ه یقطع یرأ و صدور یگیدرس

 .شودیقانون ارسال م ینموضوع ا یدنظرتجد

 یکقانون حداکثر ظرف  ینا ییاجرا نامهآیین -27 ماده

و  یسازمان امور ادار یلهقانون به وس ینماه پس از ابالغ ا

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو یهشور تهک یاستخدام

 

 یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس ییاجرا نامهیینآ

 (یرانوز یئته 2/8/1373هـ مورخ 304ت/26222شماره  نامهتصویب)

 یشنهاد، بنا به پ1۳۷۳.۷.۲۷در جلسه مورخ  یرانوز هیأت

و  یسازمان امور ادار 1۳۷۲.۴.18 د مورخ/۲۳۳1 شماره

به  یدگیقانون رس (۲۷کشور، به استناد ماده ) یاستخدام

شده را  یادقانون  نامهیینآ -1۳۷۲مصوب - یتخلفات ادار

 :کرد یبتصو یربه شرح ز

 یتو صالح یفوظا یالت،تشک -اول فصل

 -کارمندان یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو یأته -1 ماده

 کیدر هر  -شودیم یدهنام یبدو یأته نامهیینآ ینکه در ا

به تخلفات  یدگیرسقانون ( 18موضوع ماده ) یهادستگاهاز 

مفاد  یتبا رعا -شودیم یدهپس قانون نام ینکه از ا -یادار

 .دشویم یلتشک نامهیینآ ینشده و ا یادقانون 

ثابت،  ی،کارکنان رسم یهمنظور از کارمندان کل -تبصره

 .است یو قرارداد یمانیپ یم،دا

 یبه تخلفات ادار یدگینظر رس دیتجد یأته -2 ماده

 -شودیم یدهنظر نام یدتجد یأتپس ه ینکارمندان، که از ا

 ینهادها ی،دولتمستقل یهاسازمان یاها در مرکز وزارتخانه

 یأته یصها به تشخاز استان یمراکز بعض ی،انقالب اسالم

 یرز یهادستگاهاز  یکدر مرکز هر  یننظارت، همچن یعال

 :شودیم یلتشک

 یران،ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارت،حج و ز سازمان

 یران،ا یاسالم یجمهور یخبرگزار یران،شرکت مخابرات ا

احوال کشور، کتابخانه کشور، سازمان ثبت یستیسازمان بهز

 یرانوز یصکشور به تشخ یهااز دانشگاه یو بعض یرانا یمل

 .حسب مورد -یربطذ

 نامهیینآ ینموضوع ا یلتمستقل دو یهاسازمان -1 تبصره

قانون به ( 1ماده )( 1مشمول تبصره ) یهادستگاه یرو سا

 :هستند یرشرح ز

کشور، سازمان برنامه و  یو استخدام یامور ادار سازمان

سازمان  ی،اتم یسازمان انرژ بدنی،یتبودجه، سازمان ترب

 جمهورییمایسازمان صدا و س یست،ز یطحفاظت مح

کل کشور،  یمحاسبات، سازمان بازرس یواند یران،ا یاسالم

کشور، سازمان  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان

ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان یریه،و امور خ قافاو

 ی،اسالم یمسلح، مجلس شورا یروهاین ییسازمان قضا

انقالب  یدشه یادتهران، بن یشهردار ی،جمهور یاستنهاد ر

 یادبن ی،و جانبازان انقالب اسالم ستضعفانمیادبن ی،اسالم

امداد  یتههالل احمر، کم یتجمع ی،مسکن انقالب اسالم

و  یجهاد دانشگاه ی،اجتماع ینسازمان تأم خمینی،امام 

 .ینهضت سوادآموز
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آن،  یکماده و تبصره  ینموضوع ا یهادستگاه -۲ تبصره

عدد مت هاییأتدر مرکز خود ه توانندیدر صورت لزوم م

 .نظر داشته باشند یدتجد

 البدلیو عل یاصل یاز اعضا یکانتصاب هر  -3 ماده

 یا یرشخص وز ینظر، به امضا یدو تجد یبدو هاییأته

 ینا( ۲ماده )۰(1موضوع تبصره ) یهادستگاهمقام  ینباالتر

قانون صورت ( ۶مقرر در ماده ) یطشرا یتو با رعا نامهیینآ

 .گیردیم

ماده ( 1شده در تبصره ) یاد یهادستگاهاز  یک هر -4 ماده

در مراکز  یدر صورت داشتن واحد سازمان نامهیینآ ینا( ۲)

 یندر ا یبدو هایهیأتیلنسبت به تشک توانندیها، ماستان

 .مراکز اقدام کنند

کارمندان حوزه هر  یبه تخلفات ادار یدگیرس -5 ماده

ان در مرکز آن استان که دستگاه متبوع آن یاستان تا زمان

 یا یروزنداده است پس از کسب نظر یلتشک یبدو یأته

متشکل  یبدو یأتدستگاه متبوع، با ه ییمقام اجرا ینباالتر

 .است یگردر استان د

کارمندان  یبه تخلفات ادار یبدو یدگیرس -تبصره

 یأته یلدر هر شهرستان در صورت عدم تشک هایشهردار

 .استمربوط یدر استاندار تشکل یبدو یأتبا ه یبدو

نظر پس از  یدو تجد یبدو هاییأتاز ه یکهر  -6 ماده

و  ییسر یبنفر نا یک ییس،نفر ر یکخود  یناز ب یل،تشک

خود  یهامکاتبهها وصورتجلسه یمجهت تنظ یرنفر دب یک

 .کنندیم یینانتخاب و تع

 یو یابو در غ ییسر یبا امضا یأته یهامکاتبه -تبصره

 .معتبر است ییسر یبنا یضابا ام

نظر موظفند بالفاصله  یدو تجد یبدو هاییأته -7 ماده

 یبا ذکر نشان یآغاز کار خود را به نحو مقتض یل،پس از تشک

 .خود برسانندواحد مربوط به اطالع کرامندان یقاز طر

کارمندان مأمور توسط  یبه تخلفات قبل یدگیرس -8 ماده

ر دستگاه متبوع کارمند صورت نظ یدو تجد یبدو هاییأته

. آن است یبه اجرامکلف یتو دستگاه محل مأمور گیردیم

امتناع  یرأ یاز اجرا یتکه دستگاه محل مأمور یدر صورت

خاص دستگاه  یطبا توجه به شرا یرأ یامکان اجرا یاورزد 

 تواندیدستگاه متبوع مستخدم مشده موجود نباشد، یاد

صادر  یاقدام کند و رأ یتوررأساً نسبت به لغو حکم مأم

 .شده را به اجرا درآورد

 یتکه در محل مأمور یبه تخلفات یدگیرس -1 تبصره

 یتمحل مأمور هاییأتمستخدم واقع شده بر عهده ه

 ییاجراصادر شده با اشکال یکه رأ یدر صورت یاست، ول

مانند اخراج( کارمند مواجه شود ) یتدر دستگاه محل مأمور

آن  یعدم اجرا یانظارت در خصوص اجرا  یعال یأتنظر ه

 .استاالتباعهر دو دستگاه الزم یبرا

نظر در صورت لزوم،  یدو تجد یبدو هاییأته -۲ تبصره

 یسازمان متبوع کارمند برا یاوزارتخانه  هاییأتاز ه

وزارتخانه .گیرندیالزم کمک م یقاتمدارک و تحق یلتکم

است در صورت اطالع مکلف  یزسازمان متبوع کارمند ن یا

مدارک اتهام و  ی،و یبکارمند و لزوم تعق یاز تخلف قبل

سازمان محل  یاوزارتخانه خود را به هایه بررسیجنت

 .اعالم کند یتمأمور

به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در  یدگیرس -۳ تبصره

که  ییهادستگاه یا ییاجرا یهادستگاه یتعاون یهاشرکت

 یدو تجد بدویهاییأتبر عهده ه یستندن نمشمول قانو

 .نظر دستگاه متبوع آنان است

 یهادستگاهدر موارد تعدد تخلفات کارمند در  -9 ماده

 یدستگاه ینکه در آنها اشتغال داشته است، آخر یمختلف

(، یمتبوع ودستگاه که کارمند به آن منتقل شده است )

 یآرا یو اجرا یبه اتهامات انتساب یدگیرس یصالح برا

به نحو  تواندیاست و م یصادر شده در خصوص و یقطع

 یهادستگاهالزم از  یقاتتحقمدارک و یلتکم ایبر یمقتض

 .یردکمک بگ یقبل
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آنها مکلفند  هاییأتو ه یقبل یهادستگاه -تبصره

 .ماده معمول دارند ینمفاد ا یالزم را در اجرا هاییهمکار

با حفظ سمت و پست  هایأتدر ه فهیانجام وظ -10 ماده

و در صورت ضرورت با توجه به  گیردیصورت م یسازمان

پست  یتعداد کامشمول قانون هادستگاهحجم کار، در 

 یموجود برا یبالتصد یهاپستعنوان  ییرباتغ یسازمان

 یتبا رعا یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته یاعضا

 .شودمیبینییشمقررات مربوط پ

انجام امور  یبرا ییموظفند دفترها هایأته -11 ماده

انجام امور  توانندیم یازدهند و در صورت ن یلمربوط تشک

 .ارجاع کننددستگاه مربوط ینیخود را به کارگز یدفتر

بدون دخل و تصرف و  یدبا هایأتمحرمانه ه هاینامه

 .آنان گذاشته شود یاردر اخت ینیبازب

 یرویمکلفند امکانات و ن هاستگاهد ینمسئول -تبصره

 .کنند ینشده را تأم یاد یدفترها یازمورد ن یانسان

 یدگیشروع به رس -دوم فصل

قانون، متشکل از ( ۵موضوع ماده ) یقگروه تحق -12 ماده

افراد متأهل، متعهد، عامل به  ینسه عضو است که از ب

 تیو اصل وال یاسالم یمعتقد به نظام جمهوراحکام اسالم، 

مربوط  یأته یبسال سن با تصو ۲۵حداقل  یو دارا یهفق

عضو کارمند بودن دو. شوندیانتخاب م یأته ییسو حکم ر

 .است یالزام -شده یاداز سه عضو 

دستگاه  یکنظر  یدو تجد یبدو هاییأته -13 ماده

استفاده کنند، مشروط بر  یقگروه تحق یکاز  توانندیم

 یکنظر در خصوص یدجددر مرحله ت یقتحق یبرا ینکها

 یهمکار یبدو یدگیکه در رس یقپرونده از همان گروه تحق

 .داشته است استفاده نشود

 توانندیم یفقط درباره کارمند یقتحق یهاگروه -14 ماده

نظر،  یدتجد یا یبدو هاییأتکنند که از طرف ه یقتحق

 ینهمچنگروه ارجاع شده باشد، ینوضع آنها به ا یبررس

 ینمع هایأتکه ه گیردیانجام م یها در حدودتن یقتحق

 .کنندیم

 یسبب یا یقرابت نسب یق،هر گاه عضو گروه تحق -1 تبصره

 یدر دعوا یاتا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد 

 ییو جزا حقوقییبا متهم دعوا یاباشد،  ینفعطرح شده ذ

 .ددر مورد همان پرونده را ندار یقداشته باشد حق تحق

 یدگیمانع رس یق،استفاده نکردن از گروه تحق -۲ تبصره

 .یستن یکارمند و صدور رأ یبه پرونده اتهام یأته

نظر در صورت  یدو تجد یبدو هاییأته -15 ماده

 یا یسرپرستان ادار یران،اعالم اشخاص، مد یا یاتشکا

 .کنندمییدگینظارت، شروع به رس یعال یأته یهابازرس

 یکارمندان، مسئوالن مربوط و رؤسا یهکل -16 ماده

الزم  هاییکارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکار

اطالعات مورد به عمل آورده و مدارک، اسناد و هایأترا با ه

آنها  یاردر اخت هایأتشده از طرف ه یینرا در مهلت تع یازن

مقررات  یتشده، رعا یبنددر مورد اسناد طبقه. قرار دهند

 .است یمربوط الزام ینانو قو

تحت  هایأتکه پرونده متهم در ه یدر موارد -تبصره

نسبت به حالت  گیرییماست، هر گونه تصم یدگیرس

دستگاه مقام ینمنوط به کسب نظر از باالتر ی،و یاستخدام

 .است یو یندهنما یا

موظفند  یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییأته -17 ماده

 یالزم، موارد اتهام را به طور کتب یهایپس از انجام بررس

کارمند  دفاعیبه کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برا

کارمند،  یدر صورت تقاضا هایأته ینا. منظور کنند

 .دهندیقرار م یو یارمدارک الزم را در اخت

پس از اطالع از موارد اتهام و در  تواندیمتهم م -18 ماده

را  یو مدارک یجواب کتب یأته یشده از سو ینمهلت تع

 ینا یردر غکند، یمتسل یأتکه در دفاع از خود دارد به ه

الزم  یو رأ یدگی،به موارد اتهام رس تواندیم یأتصورت ه

 .را صادر کند
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 یمدارک دفاع یهبه منظور ارا تواندیکارمند متهم م -تبصره

 یندر ا. مهلت کند یدتمد یمربوط، تقاضا یأتخود از ه

در هر حال مدت مربوط است و یأتبا ه یماتخاذ تصم مورد،

 .تجاوز کند یدروز نبا( ۵از ) یدتمد

 به تخلفات یدگیرس یچگونگ -سوم فصل

کارمندان پس از  یبه تخلفات ادار یدگیرس -19 ماده

حضور متهم  یأتو چنانچه ه گیردیپرونده صورت م یلتکم

 .یابدیمدهد، در جلسه حضور یصتشخ یرا ضرور

دفاع  یمتهم برا یدر صورت درخواست کتب -تبصره

حضور در  یرا برا یو یکبارموظف است  یأته ی،حضور

 .جلسه دعوت کند

از موارد  یکیتخلف و انطباق آن با  یصتشخ -20 ماده

 هاییأتتخلفات مندرج در قانون، بر عهده ه

 .است کنندهیدگیرس

ناد و و مالحظه اس یدگیپس از اتمام رس یأته -21 ماده

مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم 

و  یاز ماداعموارد شده ) یانز یزاناز جمله م یو موارد

سوء  آثاری،حقوق یا یقیاشخاص حق یا( به دولت یمعنو

 انفقد یاو سابق کارمند، و وجود  یتموقع ی،و ادار یاجتماع

 یرأ. کندیم یماتخاذ تصم ویو، اقدام به صدور رأ یتسوء ن

مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط  یدبا هایأته

 یتخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگ یبوده و حاو

 .صادر شده باشد یرأ یردر ز دهندهیرأ اعضاییو امضا

با شرکت سه نفر از اعضا  هایأته یهاجلسه -22 ماده

حداقل دو نفر از آنها با نظر موافق  یو آرا یابدیم یترسم

 .اعضا، معتبر است

 یدو تجد یبدو یأتهایصادر شده توسط ه یآرا -23 ماده

قانون، به طور   (1۷نظر و احکام اخراج موضوع ماده)

 یردوا یا ینیکارگز یهاو بالفاصله به اداره یممستق

 یاد یواحدها. شودیارسال م ربطیذ یهادستگاهبهمشا

 ی،صدور رأ یخروز از تار( ۳۰)شده موظفند حداکثر ظرف 

مربوط ابالغ کرده و صادر شده را به کارمندان کامآرا و اح

مربوط  یأتبه ه یمدارک آن را جهت درج در پرونده اتهام

 یا ینیمسئوالن کارگز یانگاردر صورت سهل. دهند یلتحو

ابالغ آرا و احکام صادر شده به متهم، مربوط در یامور ادار

هر گونه  ینهمچن شود،یون رفتار مبا آنان طبق قان

ممنوع است  هایأته یآرا یاز اجرا یریجلوگ یا اریخودد

 .شودیطبق قانون رفتار مو با متخلفان

قابل پژوهش  یا یمکلفند قطع یبدو هاییأته -24 ماده

 یددرخواست تجد یافتمحل در ینشان ینبودن آرا، همچن

 .خود درج کنند یآرا یرنظر را ز

 هاییأته ینظر نسبت به آرا یددرخواست تجد -25 ماده

ظرف  یو یقانون یندهنما یا یهعلمحکوم یلهبه وس یدبا یبدو

به  یلو ذکر دال یفارسبا زبان ی،ابالغ رأ یخروز از تار( ۳۰)

اخذ  یدو رس یممربوط تسل ینیبه اداره کارگز یطور کتب

ثبت  یخبه موضع درخواست، تار یافتمالک در. شود

 .استمربوط ینیکارگز یدفترها

نظر نسبت به احکام اخراج  یددرخواست تجد -تبصره

شده  یادماده ( 1قانون مطابق تبصره )( 1۷موضوع ماده )

 .شودیانجام م

مکلفند  هادستگاه ینیکارگز یهااداره -26 ماده

 یعترینرا در سر یو یندهنما یادرخواست اعتراض کارمند 

 یولنظر باشد، یدتجد یأته هب یدگیرس یزمان ممکن، برا

نظر  یدمتهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجد

شده  یادمهلت  یافتن یانپا یخصادر شده را از تار ینکند رأ

 .اجرا کنند

صادر  یقطع یمکلفند در متن آرا هایأته یهکل -27 ماده

را  یعدالت ادار یوانبه د یتماهه شکا یکشده، مهلت 

 .کنند یحتصر

از  یکه کارمند متخلف در حالت یدر صورت -28 دهما

 یقطع یرأ یفور یباشد که اجرا یاستخدام یهاحالت

گزارش  عالییأتممکن نباشد، مراتب به ه یدرباره و یأته
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به محض حصول امکان اجرا  یزصادر شده ن یشده و رأ

 .شودیم

در ارتباط با  توانندیدر موارد لزوم م هایأته -29 ماده

مربوط  ییوارد شده به کارمندان از مراجع قضا یهااتهام

حداکثر ظرف شده مکلفند یاداستعالم نظر کند و مراجع 

 .پاسخ دهند هایأتروز به استعالم ه( ۳۰)

مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات  هایأته -تبصره

شده موظف است ظرف  یاداستعالم نظر کنند و وزارت 

 .پاسخ دهد هایأتهروز به استعالم ( 1۰)

گذاردن مستخدمان دولت در موارد  یفبالتکل -30 ماده

 یرغ یصدور آرا یا هایأتآنان در ه یطرح پرونده اتهام

در  یزو ن بدویهاییأته ینظر( از سو یدقابل تجد) یقطع

 یعدالت ادار یواند یاز سو هایأته یقطع یموارد نقض آرا

 .ندارد یجوزنظارت به هر عنوان م یعال یأته یا

 یو صدور رأ یدگیفوت متهم موجب توقف رس -31 ماده

 یکه کارمند در طول تحمل مجازاتها یو در صورت شودیم

شود اعمال قانون فوت( ۹ماده ) "ز"و  "د"، "ج"بند 

 یشده متوقف شده و حالت استخدام یاد یهامجازات

 مجازات اعاده یینکارمند از زمان فوت به حالت قبل از تع

ارسال پرونده به مراجع ماده مانع از ینحکم ا. شودیم

 .یستموارد ن یردر سا ییقضا

( 1۷به استناد ماده ) یکه مستخدم یدر صورت -تبصره

قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و 

کند، آثار نظر فوت یدتجد یأتتوسط ه یدگیقبل از رس

مجازات  یینه قبل از تعو حالت کارمند ب یلحکم اخراج زا

 .شودیاعاده م

نظر مکلفند در  یدو تجد یبدو هاییأته -32 ماده

 هاییأتکه در ه ییهازمان ممکن به پرونده یعترینسر

 یدگیرس هاییأتگذشته و ه یو بازساز یپاکساز

 یآرا یانشده  یقطع یمنجر به صدور رأ یتخلفات اداربه

نظارت نقض  یعال یأته یا یعدالت ادار یوانتوسط د یقطع

 .کنند یدگیشده رس

 هایأتکه توسط ه یها در مواردپرونده ینبه ا رسیدگی

 یقرار گرفته ول یدگیمورد رس یبازساز یا یسابق پاکساز

 یواندتوسط یا یافتهن یتقطع یصادر شده به جهات یآرا

اند به عهده نظارت نقض شده یعال یأته یا یعدالت ادار

سابق  یأتکه توسط ه یدر موارد. تنظر اس یدتجد یأته

 یأتبر عهده ه رسیدگیینصادر نشده باشد، ا زمال یرأ

 یتصالح یصاست چنانچه در خصوص تشخ یبدو

 هاییأته ینماده ب ینموضوع ا یهابه پرونده یدگیرس

اختالف نظر باشد، حل اختالف با نظر یدو تجد یبدو

 .است نامهیینآ ینا( ۳۴موضوع ماده ) یندهنما

 یینمکلفند در خصوص تع یبدو هاییأته -33 ماده

قبالً مراتب را به اطالع  یران،مد یهابه اتهام یدگیمرجع رس

مرجع  برسانند،نامهیینآ ینا( ۳۴موضوع ماده ) یندهنما

موضوع  یندهنما یشنهادها به پپرونده یلقب ینبه ا یدگیرس

 یهادستگاهمقام  ینباالتر ییدو تأ نامهیینآ ینا( ۳۴ماده )

 یبدو یأته نامه،یینآ ینا( ۲ماده)( 1شده در تبصره ) یاد

 .متشکل در مرکز دستگاه است یأتهایه یااستان مربوط 

 و نظارت یهماهنگ -چهارم فصل

 ها،یأتو نظارت بر کار ه یهماهنگ یجادا یبرا -34 ماده

شده  یاد یهادستگاه یهامقام ینو باالتر یراناز وز یکهر 

را به عنوان نفر  یک نامهیینآ ینا( ۲ماده )( 1تبصره ) در

 یتنظر آنان فعال یرز یمخود که به طور مستق یندهنما

و به  یینآن دستگاه تع هاییأتهماهنگ ه یبرا کندیم

 .کنندیم یمعرفکشور یو استخدام یسازمان امور ادار

از  یکهر  هاییتو مسئول یاراتاخت یف،وظا -35 ماده

 یرنامه به شرح ز نامهیینآ ینا( ۳۴موضوع ماده ) گانیندنما

 :است

وزارتخانه  هاییأته ینب یهماهنگ یهاجلسه یبرگزار -1

 .مناسب یزمان هایفاصله سازمان متبوع در یا
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مربوط در تهران و  هاییأتکار ه یبازرس از چگونگ -۲

مقام  ینباالتر یا یروز یگزارش الزم برا یهها و تهشهرستان

و  یکارکم ازیکه گزارش یدر موارد یژهگاه متبوع، به ودست

نسخه از آن  یکو ارسال  کنندیم یافتآنها در یورزغرض

 .نظارت یعال یأتبه ه

ها و در تهران و شهرستان هایأته یتنظارت بر فعال -۳

هر چه  یو آموزش آنها به منظور اجرا یتو هدا ییراهنما

 .قانون تریحصح

و  یقتحق یهاو گروه هایأته یاعضا یتصالح یبررس -۴

 یا یربه وز یتعدم صالح یارسال گزارش از موارد احتمال

 .نظارت عالییأته یزمقام دستگاه متبوع و ن ینباالتر

به مراجع  هایأته یشنهادهاینظرها و پارائه نقطه -۵

 .هایأته یتها و بهبود فعالرفع اشکال یبرا ربطیذ

مربوط و ارسال  هایأته از کار هماهان یهاگزارش یهته -۶

 یآرا یهنسخه از کل یکنظارت، همراه با  یعال یأتآنها به ه

 :صادرشده به منظور

اطالع  یالزم برا یادوره هاگزارش یهو ته یبندجمع -الف

 .یربطمسئوالن ذ

در  یو کم یفیاز نظر ک هایأتکار ه یلو تحل یهتجز -ب

قانون بر اصالح  یققو د یحصح یاز اجرا یخصوص آثار نشا

 .ییاجرا یهادستگاه یانسان یرویبافت ن

در موارد  هایأته ییصادر شده و راهنما یآرا یبررس -ج

 .لزوم

مربوط  یازهایرفع مشکالت و ن یالزم برا یگیریانجام پ -۷

در  یلتسه یبرا هایأته یو تدارکات یانسان یروین ینبه تأم

 .کار آنها

در  هایأتکار ه یجهنت یلو تحل یهو تجز یبررس -8

ها و آثار سازمان متبوع در تهران و شهرستان یاوزارتخانه 

ارسال تابع و  یهااداره یطمح یسازدر سالم هافعالیت ینا

 یعال یأتمقام دستگاه متبوع و ه ینباالتر یا یروز یآن برا

 .ساله یکشش ماهه و  یهانظارت در فاصله

مقام دستگاه متبوع  یناالترب یا یربه وز یشنهاددادن پ -۹

 یادر مرکز  هایأتاز ه ییهاشعبه یاشعبه  یجادجهت ا

حجم ها با توجه بهاز شعبه یکار بعض یلتعط یاها استان

مربوط به منظور پوشش مناسب  یواحدها یانسان یروین

 .تابع و وابسته یواحدها یهدر کل

موضوع ماده  یندگاننما یهادر جلسه یمحضور مستق -1۰

نقطه نظرها و  ینجهت اطالع از آخر نامه،یینآ ینا( ۳۴)

 .مربوط هاییأتهدر کار یشترهر چه ب یهماهنگ ینتأم

ها در تماس ینو تمرکز ا یعدالت دار یوانارتباط با د -11

 .مزبور یوانالزم با د یهماهنگ یجادمرکز، به منظور ا

با  یماده، دفتر ینشده در ا یاد یفانجام وظا یبرا -تبصره

 هادستگاهاز  یکدر هر  "هایأته یدفتر هماهنگ"عنوان 

 یندهنظر نما زیرنامهیینآ ینا( ۲ماده )( 1مندرج در تبصره )

 .شودیم یجادا نامهیینآ ینا( ۳۴موضوع ماده )

 یننظر، همچن یدو تجد یبدو هاییأته یهکل -36 ماده

 یندها نمامربوط مکلفند ب یهادستگاهبهوابسته  یواحدها

الزم را  هاییهمکارمتبوع، هادستگاه( ۳۴موضوع ماده )

 .معمول دارند

 -قانون( ۲۲موضوع ماده ) -"نظارت یعال یأته" -37 ماده

 ینا( ۳۴موضوع ماده ) یندگانمرکب از سه نفر از نما

 ویکل سازمان امور ادار یردب یشنهادبه پ نامهیینآ

از  یندهنما یکو  یرانزو یأته یبکشور و تصو یاستخدام

و  یکل سازمان امور ادار یردب یاستبه ر ییهقوه قضا

 .شودیم یلکشور تشک یاستخدام

نظارت  یعال یأتکار ه یمربوط به چگونگ نامهیینآ -تبصره

 .رسدیشده م یاد یأته یببه تصو

 یهادستگاه یهموضوع قانون و کل هاییأته -38 ماده

و  ینظارت، هماهنگ یعال یأتهکشور مکلفند با  ییاجرا
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 یارالزم را در اختالزم را معمول دارند و مدارک هاییهمکار

 .شده قرار دهند یاد یأته

مکلفند جهت  کنندهیدگیرس هایأته یهکل -39 ماده

و  یکه از طرف دفتر هماهنگ یها مخصوصصدور آرا از فرم

 تیأه یرخانهدب) یبه تخلفات ادار یدگینظارت بر امر رس

 .استفاده کنند شودیو ابالغ م یهنظارت( ته یعال

 یعال یأتتوسط ه یأتدر صورت انحالل ه -40 ماده

مقام دستگاه مربوط  یننظارت، مراتب به اطالع باالتر

رو ( ۳۰و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف) رسدیم

ها مربوط را اقدام و پرونده یدجد یأته یلنسبت به تشک

 .ارجاع کند یأته به آن یدگیجهت رس

 یاعضا یبه پرونده اتهام یدگیرس یبرا -41 ماده

 یعال یأتقانون، ه( ۲۲ماده )( 1موضوع تبصره ) هاییأته

کرده و  یینتعموجود را هایأتاز ه یکینظارت حسب مورد 

 یأتو ه کندیارجاع م یأتپرونده مورد نظر را به آن ه

 .است یدگیشده مکلف به رس یینتع

 مقررات یرسا -پنجم فصل

نظر مکلفند هر ماه  یدو تجد یبدو هاییأته -42 ماده

 یتعداد آرا یخود را که دارا یهافعالیتاز  یبار، گزارش یک

طرح  یهاموضوعو یدگیها تحت رسصادر شده و پرونده

 یندهصادر شده به نما ینسخه از آرا یکشده است، همراه با 

. دهند هاه متبوع ارائدر دستگ نامهیینآ ینا ۳۴موضوع ماده 

مستقر در هر استان موظفند  یدنظرتجد و یبدو هایأته

اطالع استاندار به  یشده را را یادنسخه از گزارش  یک

 .مربوط ارسال کنند یاستاندار

قانون، ( 11شده در ماده ) یاد یمقرر یبرقرار -43 ماده

فوت او، مستلزم  یا یابکارمند و در غ یمستلزم تقاضا

با  ویاست که پس از بررس یو یوارث قانون یتقاضا

. پذیردینظر مربوط انجام م یدتجد یأته ییدو تأ یصتشخ

سال سن مربوط به زمان ( ۵۰سال سابقه و )( ۵مالک )

 .است یصدور رأ

 یشتبار، وضع مع یکنظر هر سال  یدتجد یأته -1 تبصره

 یجکرده و با توجه به نتا یقبل افراد را بررس ینخانواده ا

شده،  یاد مقررییشافزا یاکاهش  یانسبت به قطع  ی،بررس

را اتخاذ کرده و  یمقتض یمحداکثر مقرر تصم یتبا رعا

 .کندینظارت ارسال م یعال یأتآن را به ه یگزارش

در مورد  یفهحقوق وظ یمقررات مربوط به برقرار -۲ تبصره

 یترعا یدبا یزوراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل ن

 .شود

نظارت،  یعال یأتنظارت، ه یعال یأته یاعضا -44 ماده

موضوع  یندگاننما ی،به تخلفات ادار یدگیرس هاییأته

آنها و دفتر  یو کارکنان دفترها نامهیینآ ینا( ۳۴ماده )

به تخلفات  یدگیو نظارت بر امر رس یبازرس یهماهنگ

 یعال یأته یهاو بازرس یقتحق یهاگروه یاعضا ی،ادار

 یفهانجام وظ شدهیادکه در مشاغل  ینظارت در مدت

العاده شغل عالوه بر فوق یالعاده شغل اضافاز فوق کنندیم

 یزانکه در هر حال م شوندیبرخوردار م %۵۰تا  یاستحقاق

 .کندیتجاوز نم( %1۵۰از ) شدهیادالعاده شغل افراد فوق

و  یفظاالعاده مزبور با توجه به حجم وفوق یزانم -تبصره

حقوق و  یشورا یشنهادمحول شده با پ هاییتمسئول

 .شودمییینتع یرانوز یأته یبدستمزد و تصو

 یو مشخصات اعضا یموظفند اسام هایأته -45 ماده

 یقآنها را همواره از طر ییراتو تغ البدلیو عل یاصل

 عالییأتبه ه نامهیینآ ینا( ۳۴موضوع ماده ) یندگاننما

 .ندنظارت اعالم کن

نسخه از احکام  یکمکلفند  ینیکارگز یهااداره -46 ماده

 ی،را که محکوم به بازنشستگ یمربوط به کارمندان ینیکارگز

 شوند،یم یدولتاز خدمات یمانفصال دا یااخراج  ید،بازخر

 .کشور ارسال کنند یو استخدام یبه سازمان امور ادار

 هنامتصویب یگزینجا نامهتصویب ینا -47 ماده

 .شودیم 1۳۷۳.۷.1۶هـ مورخ ۲۷۵ت/۲۵۲۲۷.شماره

جمهوررییسمعاون اول  -یبیحب حسن



 

 

 یبه تخلفات ادار یدگیدستورالعمل رس

 کشور( یو استخدام یسازمان امور ادار 29/8/1378مورخ  47784/11)بخشنامه شماره 

به  یدگیقانون رس یحاصله از اجرا یاتبه تجرب عنایت با

آن، به منظور بهبود امر  یاجرائ نامهینو آئ یتخلفات ادار

بهتر  یجبه نتا یابیودست یبه تخلفات ادار یدگیرس

 یدگیکه رس یبه نحو یفعل نامهآییندرچارچوب قانون و 

 یتبادقت و شفاف ین،حقوق متهم یتبه اتهامات با رعا

 یتاً و نها یردو در حداقل زمان ممکن صورت پذ یشترب

رابه دنبال  یبه تخلفات ادار ییدگتر شدن نظام رسعادالنه

 ۴/8/1۳۷8نظارت در جلسه مورخ  یعال یأتداشته باشد، ه

نموده است کـه مراتب  یبرا تصو یوستدستورالعمل پ

 .گرددمی مفاد آن ابالغ یجهت اجرا

 یبه تخلفات ادار یدگیرس دستورالعمل

مشتمل  یبه تخلفات ادار یدگیدستورالعمل رس -1 ماده

به  یدگیاست که درمقام رس یمقرراتبرمجموعه ضوابط و

به  یوصدور رأ یدگیرس یکارمند وچگونگ یتخلفات ادار

 .شودمی کارگرفته

عبارت است ازارتکاب اعمال وانضباط  یتخلف ادار -2 ماده

به  یدگیکه منحصر به موارد مذکور در قانون رس یادار

 یمتقس یرباشد وبه دودسته قصور و تقصمی یتخلفات ادار

 :شودمی

درانجام  یرعمدیغ ی( قصور عبارت است از کوتاهالف

 .محوله یادار یفوظا

ومقررات  ینقوان یعبارت است از نقض عمد یر( تقصب

 .مربوط

 یدستورالعمل امور یناز لحاظ ا یادار یفوظا -3 ماده

آنها به موجب  یارعایتاست که مستخدم ملزم به انجام 

 یفوظا یاشرح یمقررات ودستورات و الزامات شغل و ینقوان

 .باشدمی

به تخلفات  یدگیدستورالعمل قانون رس یندر ا -4 ماده

به تخلفات  یدگیقانون رس یاجرائ نامهآیین« قانون» یادار

به تخلفات  یدگیرس یأتو ه «یاجرائ نامهآیین» یادار

 .شودمی یدهنام «یأته» یادار

 یاچند یکاست که ارتکاب  یمتهم، کارمند -5 ماده

به او نسبت  یاحقوقی یقیازجانب اشخاص حق یارتخلف اد

و  یبررس یانمطرح ودرجر یأتدره یپرونده و داده شده و

 .باشد یدگیس

به لحاظ  یاست که پرونده و یمتخلف، کارمند -6 ماده

قرار گرفته  یدگیموردرس یأتتخلف دره یاچند یکارتکاب 

 یکننده احرازم یدگیرس یأتاوتوسط ه یاتخلفاتو تخلف 

 .گردد

است که ارتکاب  یاحقوقی یقیشخص حق ی،شاک -7 ماده

رابه کارمند نسبت داده و موضوع راکتباً به  یاتخلفاتیتخلف 

 .متبوع کارمند اعالم نموده باشد یادستگاه یأته

کننده  یااعالماست که متهم  یعبارت ازامر یل،دل -8 ماده

به آن  یاثبات تخلف به طورکتب یادفاع ازخود یاتهام برا

 .یدنمامی ناداست

 یاکواهیاست که اظهارات  یقیشاهد، شخص حق -9 ماده

اثبات آن  یاکمک در رد  یارد اتهام  یااثبات  یبرا یو

 .ضرورت داشته باشد



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۴۹

 
که کارمند  یومدارک یلعبارت است ازدال یه،دفاع -10 ماده

 یاتهامات انتساب یااتهام  یارداو درمقام دفاع ازخود یانماینده

 .یدنمامی کننده ارائه یدگیرس یأتکتباً به ه

 هاأتیت هیدر صالح -فصل دوم

 یأتبه پرونده کارمند متهم باه یهاول یدگیرس -11 ماده

که مقامات مندرج  یمگردرموارد. باشدیمربوط م یبدو

مقرردرماده مزبور را های مجازات قانون رأساً 1۲درماده 

قانون  1۷موضوع ماده  یندویامقاماتنمامی اعمال

مقرردرماده مذکور  یزانبه م یبتراکه مرتکب غ یرمندانکا

 .ینداخراج نمااند شده

 یکننده به تخلفات ادار یدگیرس یأته یینتع -12 ماده

به  یدگینظارت ومرجع رس یعال یأتباهها یأتاعضاء ه

 ینازب نامهآیین ۳۳مفاد ماده  یتبارعا یرانمد یهااتهام

 .ط خواهد بودموجوددردستگاه مربو یبدوهای یأته

 یدگیبه رس یرشروعدرمواردز یدنظرتجد یأته -13 ماده

 :یدنمامی

 یدنظرباشدقابل تجد یبدو یأته یکه رأ یدرموارد :الف

نسبت به آن درخواست  یوکارمند ظرف مهلت مقررقانون

 .نماید یدنظرتجد

 یصقانون باتشخ 1۲ماده  یرموارد موضوع قسمت اخ :ب

 .مذکور مقامات واشخاص یوموافقت کتب

موضوع  ی،و یبتبرموجه بودن غ یکارمند مبن یادعا :ج

 .قانون 1۷ماده  1تبصره 

 یعدالت ادار یواند یدنظرتوسطتجدهای یأتنقض آراء ه :د

 .نظارت یعال یاهیأت

توانند به تخلفات مندرج می صرفاًها یأته -14 ماده

 یکی یااعمالبرائت  یونسبت به اصدار رأ یدگیدرقانون رس

 یوحق صدور رأ یندمقرردرقانون اقدام نماهای زاتازمجا

 یبه حاالت استخدام یااظهارنظرنسبتمذکور  یرازمواردغ

 یانوجبران ضرروز یمقررات استخدام یاجرا یانحوهکارمند 

 .راندارند یانشاء وصدوررأ یبه جا

به کارمندان  یوانطباق اتهامات انتساب یصتشخ -15 ماده

است که موضوع به آن  یأتیهباتخلفات مندرج درقانون با

ارجاع پرونده، به  یرغمارجاع شده است وچنانچه عل

مربوط اتهام ازمصادبق تخلفات مندرج  یأته یصتشخ

نبوده وپرونده رامختومه  یدگیبه رس یازیدرقانون نباشد، ن

 نامهآیین ۳۴موضوع ماده  یندهاطالع نما هومراتب راب

 .رساندمی

به  یبه پرونده ارجاع یگ یدکه رس یدرموارد -16 ماده

به کارمند  یآنها نبوده واتهام انتساب یتدرصالحها یأته

مربوط  یأتبوده باشده یجرائم عموم یقصرفًا ازمصاد

 یقتا از آن طر یدنمامی دستگاه اعالم یمراتب رابه امورادار

 .ارسال شود  یدگیجهت رس یقضائ صالحیبه مراجع ذ

که  یاتخلفاتیبه تخلف  صرفاً یدنظرتجد یأته -17 ماده

موردحکم قرارگرفته است،  یبدو یدگیدرمرحله رس

 .یدنمایم یدگیرس

 یبدو یأته یچنانچه کارمند پس ازصدور رأ -تبصره

بشود،  یدیبه اعتراض مرتکب تخلف جد یدگیتازمان رس

 یتدرصالح ،یدکارمندجد یاتخلفاتبه تخلف  یدگیرس

درمرحله  که یدرصورت یباشد ولمی یربطذ یبدو یأته

 ،مذکور یأته یوقبل ازصدور رأ یبدو یأته یدگیرس

تواند به می یبدو رددهیأتازمتهم گزارش گ یدیتخلف جد

 یتبارعا یقبل تخلفات یاتخلف  همزمان با یدتخلف جد

 .یدنما یدگیپرونده رس یکدر یدگیرس یرمراحلس

 یدگیشروع به رس -سوم فصل

 یترت شکادرصو یاتجدیدنظر یبدوهای یأته -18 ماده

کارمندان،  یااشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم  اعالم یا

نظارت،  یعال یأتبازرسان ه ی،سرپرستان ادار یران،مد

قانون، دفاتر  1۷و  1۲مقامات واشخاص مندرج در مواد 

کل کشور  یسازمان بازرس یات،به شکا یو پاسخگوئ یبازرس
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 یعدالت ادار یوانتوسط د ینقض رأ درموارد ینو همچن

 یدگینظارت حسب مورد شروع به رس یعال یاهیأت

 .یندنمامی

دراعالم تخلف به  یسلسله مراتب ادار یترعا -1 تبصره

 .یستالزم ن یأته

 یدگیاعالم کننده، مانع رس یا یانصراف شاک -۲ تیصره

 .نخواهد بود یأته

 یدگینحوه رس -چهارم فصل

ه موظفند موارد اتهام رامشخصًا وبها یأته -19 ماده

روز مهلت  1۰ابالغ  یختار از به کارمند ابالغ و یصورت کتب

درفرم ابالغ  صراحتاً یدامر با ینا.ینددفاع آنها منظورنما یبرا

 .گردد یدق

کارمند  یکننده درصورت تقاضا یدگیرس یأته -1 تبصره

او )با در دست داشتن وکالتنامه ازدفاتر اسناد  یانماینده

. قراردهد یو یارختمدارک الزم رادرا ید( بایرسم

مناط  یأته یصشده تشخ بندیطبقهدرخصوص اسناد 

 .عمل خواهد بود

تواند به می یو یانمایندهکارمند متهم  -۲ تبصره

 یدمهلتتمد یمربوط تقاضا یأتخودازه یهمنظورارائه دفاع

است ودرهرحال  یأتباه یمتصم اتخاذ مورد یندرا.یدنما

 .روز تجاوزنخواهدکرد ۵از یدمدت تمد

 ینوشته شده وحاو یبازبان فارس یدبا یهدفاع -20 ماده

 : یرباشدنکات ز

 ی( نام ونام خانوادگالف

 اقامتگاه شخص ین( آخرب

 یااتهاماترد اتهام  یکه متهم برا ی( ذکر ادلّه ومواردج

 الزم دارد یانتساب

 مدارک مورد استناد یر( تصاود

 .ه( امضاء

 یصینچه نقاماده چنا ینشده درا یاددرموارد  -تبصره

حداکثر ظرف ده روز  یبه طورکتب یأته ،وجودداشته باشد

ابالغ به مدت پنج روز  یخبه متهم ابالغ وازتار ،وصول یخازتار

عدم رفع . یدرا رفع نما یصدهد تانقامی به اومهلت یگرد

 یهدفاع یمتقد یاعدمشده  یادتوسط متهم درمدت  یصنقا

 .خواهد بودن یو صدور رأ یدگیدرمهلت مقرر مانع رس

 یدفاع حضور یمستخدم برا یدرصورت تقاضا -21 ماده

موظف است  یأته ،یحضور و یبرا یأته یاتشخیصو

به اطالع متهم  یرابه طور کتب یدگیومحل رس یختار

 .برساند یو یانماینده

 ینشود که فاصله ب ینمع یطور یدوقت جلسه با -تبصره

تر ازسه ابالغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه کم

 .روز نباشد

 ،یحاتجهت اخذتوض یأتکه دره یدرموارد -22 ماده

 یحضوراعالم کننده اتهام راالزم بداند بدون حضور متهم ازو

تواند می درصورت لزوم یأتدعوت به عمل خواهد آوردوه

 .یدراازاعالم کننده درخواست نما یازمدارک موردن

 لیبه دال یدگیرس -پنجم فصل

چنانچه پرونده  ینبنابرا. رائت استاصل بر ب -23 ماده

اقامه  یقازطر یدباشد با یدگیتحت رس یأتکارمند دره

مقررات مربوط  یتبه آنها و رعا یدگیمستند و رس یلدال

صورت حکم به  یرایندرغ. احرازگردد یمتخلف بودن و

 .برائت کارمند صادرخواهد شد

 یاتخلفاتاقراربه وقوع تخلف  یهرگاه کارمند -24 ماده

. یستثبوت آن الزم ن یبرا یگرد یلدل ید،رردرقانون نمامق

. است یوکتب یماده اعم ازشفاه یناقرار موضوع ا

درجلسه  یدگیرس یانکه در جر یاست وقت یاقرارشفاه

 یکیکه در  یاست درصورت کتبی و یدبه عمل آ یأته

به . اظهار شده باشد یأتبه ه رمندکا یادفاعیهازاسناد 

به امضاء اقرارکننده  یدبا یوشفاه یکتباقراراعم از یبهرترت

 .باشد یدهرس
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 .وروشن باشد یحصر یداقراربا -1 تبصره

به عنوان  یناجبار و اکراه به اقرارممنوع ومرتکب -۲ تبصره

 .خواهند شد یمعرف یأتمتهم به ه

که مربوط به موردتخلف  یااطالعاتیهرگاه اسناد  -25 ماده

 یامتبوع کارمند  یدستگاه دولت یاست درواحدها یانتساب

 ینهادها یا یهاشهردار یا هابانکیا یدولتی هادستگاه سایر

و  یسدولت تأس یهکه باسرما یمؤسسات یا یانقالب اسالم

و  طالبهتواند آنها را ممی یأتشوند موجود باشد همی اداره

مربوط ی هادستگاهو واحدها و  یدمالحظه و مطالعه نما

 یأترا به ه یازدارک و اسناد مورد نمکلفند در اسرع وقت م

 .درخواست کننده ارسال کنند

شده،  بندیطبقهاسناد ومدارک محرمانه و یلتحو -تبصره

 .تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود

 ینا ۲۵عدم اعالم پاسخ مراجع مذکور در ماده  -26 ماده

 یدگیتوقف رس یبرا یماه موجب ۲دستورالعمل ظرف مدت 

 .نخواهد بود یرأو عدم صدور 

 یخودبرا یادفاعیه یدگیرس ینهرگاه متهم درح -27 ماده

 یاهیأت یدوقوع تخلف تقاضا نما یاتهام باچگونگ یاایضاحرد 

 یأته یارالزم بداند که شهود اطالعات خودرادراخت

دعوت و اظهارات شان استماع  یأتآنان به ه. قراردهند

 یادا یاباردوم بر یدرصورت عدم حضور برا. خواهد شد

 .گردندمی وتشهادت دع

به طور جداگانه  ینازشهودومطلع یکازهر یأته -1 تبصره

و اظهارات آنها در  یدنمامی یقو بدون حضور متهم تحق

وبه امضاء  یددر صورتجلسه ق یناًهمان جلسه ع

 .رسدمی اظهارکنندگان

 یتواند به زور شاهد را واداربه ادانمی یأته -۲ تبصره

مطلع از حضور بعد از  یاوچنانچه شاهد  یدشهادت نما

 ینا ید،اظهار در صورت حضور امتناع نما یااحضار دوم 

 .شودمی حذف یدگیمرحله ازرس

مورداستناد  یلبه دال یدگیعالوه بررس یأته -28 ماده

 یابیدست یکه برا یااقدامی یقهرگونه تحق ،یاشاکیمتهم 

 .هد آورداتهام الزم باشد به عمل خوا ینهدرزم یقتبه حق

های یانجام بررس ،یلدال یبه منظور جمع آور -29 ماده

آن جهت طرح  یآماده ساز و یپرونده اتهام یلتکم ،الزم

 یقتحقهای گروه یاگروه  توانند ازمی هایأته یأت،ه در

گروه و حدود  یاعضا یطنحوه انتخاب، شرا. ینداستفاده نما

ردر قانون مقر یببه ترت یقتحقهای گروه یتصالح یطهح و

ازگروه  یأتعدم استفاده ه. آن است یاجرائ نامهآیینو 

نخواهد  یواصداررأ یبه پرونده ارجاع یدگیمانع رس یقتحق

 .بود

 یصبه اتهام کارمند به تشخ یدگیهرگاه رس -30 ماده

 یکننده مستلزم استفاده از نظر کارشناس یدگیرس یأته

 یلقب یندرا یأتشود وهمی ارجاع یمورد به کارشناس ،باشد

 یصدور رأ یرا مورد توجه و مدنظر برا یموارد نظرکارشناس

 .قرارخواهد داد

 یکه دارا  یکسان ینکارشناس راازب یدبا یأته -1 تبصره

 .یددررشته مربوط به موضع است انتخاب نما یتصالح

 یأتکارشناس موظف است درمدت مقرر که ه -۲ تبصره

دارد  یمتقد یأته به یکند نظرخودرابه طورکتبمی یینتع

باشد که اظهارنظر درآن مدت  یموضع ازامور ینکهمگر ا

 یأتکارشناس، ه یصورت به تقاضا یندر ا. یسرنباشدم

. کندمی وبه کارشناس اعالم یینراتع یگریمهلت مناسب د

 .باشد یحصر یدکارشناس با رنظردر هرحال اظها

نبوده  یواقع یشاک یتکه شکا یدرصورت -31 ماده

به  یتبرئه گردد، شاک یأتمتهم دره یدگیرس نیاودرجر

 یبقانون موردتعق 8ماده  ۴بند  یعنوان متخلف دراجرا

 .قرارخواهد گرفت

 یدگیمدت رس -ششم فصل
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پرونده جهت طرح  یلوتکم یمقدمات یقاتتحق -32 ماده

 .مدت ممکنه انجام شودترین ودرکوتاه یعسر یدبا یأتدره

به پرونده  یأتهر ه یدگیحداکثر مدت رس -33 ماده

اعالم اتهام تا زمان  یاوصول پرونده  یاارجاع  یخمتهم از تار

الزم  یباتموظفند ترتها یأتباشد و همی سه ماه یصدور رأ

 .ینداتخاذ نما ینهزم ینرا در ا

مدت  یازمندن یدگیدر موارد خاص که رس -1 تبصره

ماده  ینماه به مهلت مقرر درا یکباشد حداکثر  یشتریب

 یدمواردمراتب وادله الزم با یلقب ینگردد لکن درامی افزوده

 نامهآیین ۳۴موضوع ماده  یندهحسب موردبه اطالع نما

 .برسد یاجرائ

درمهلت مقرر ها یأته یدگیعدم رس -۲ تبصره

 ۲۲محسوب شده و موضوع بر اساس ماده  یانگارسهل

 .خواهد بود یگیریقانون قابل پ

 یقکه ازطر یه تخلفاتب یدگیشروع رس یختار -۳ تبصره

گردد از می واصل نامهآیین ینا ۴۹صندوق موضوع ماده 

 خواهد بودها یأتزمان ثبت در دفاتر ه

داشته باشد  یتکه فورهایی در مورد پرونده -34 ماده

سازمان ی هاگزارشکه به دنبال  یهائ یدگیرس ینهمچن

 یاتبه شکا یپاسخگوئ و یبازرس دفاتر یاکل کشور  یبازرس

موظف است خارج از نوبت به آنها  یأته یردگمی صورت

 .یدالزم راصادرنما یرأ نموده و یدگیرس

از اعالمات سازمان  یرامر در غ یتفور یصتشخ -تبصره

 یندهبا نما یربطمقام دستگاه ذ ینکل کشور با باالتر یبازرس

 .باشدمی یاجرائ نامهآیین ۳۴موضوع ماده 

 یبه تخلفات ادار یدگیرس راکه قانون یمواعد -35 ماده

نموده است  ییندستورالعمل تع یااینآن  یاجرائ نامهآیینیا

ادارات باشد  یلچنانچه روز آخر موعد مصادف باروز تعط

خواهد  یلبعد ازتعط یادار یروز کار ینروز آخر موعد، اول

 .بود

مقرر، روز ابالغ واعالم های دراحتساب مهلت -36 ماده

 .شودنمی جزء مدت محسوب

 یقطع یرأ یا اجرای یدگیتوقف رس -هفتم فصل

 صادره

 یوصدور رأ یدگیفوت متهم موجب توقف رس -37 ماده

 .گرددمی

هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت  -38 ماده

 یپرونده مختومه و حالت استخدام یدنما یدنظرفوتتجد

گردد و  یبرم یفوت به حالت قبل از صدور رأ یخاز تار یو

نخواهد  یو یتدر وضع یریتأث یچگونهه یدوب یأته یرأ

 .داشت

 یکه کارمند متخلف درحالت یدرصورت -39 ماده

 یقطع یرأ یفور یباشد که اجرا یاستخدامهای ازحالت

نظارت  یعال یأتممکن نباشد، مراتب به ه یدرباره و

به محض حصول امکان  یزصادرشده ن یگزارش شده ورأ

 .اجراخواهد شد

که کارمند درطول تحمل  یدر صورت -40 ماده

قانون فوت  ۹ماده  "ز "، "و"،"د" ،"ج" یبندهاهای مجازات

شده متوقف شده و حالت  یادهای شود اعمال مجازات

 یینکارمند اززمان فوت به حالت قبل از تع یاستخدام

 .شودمی مجازات اعاده

وراث کارمندان موضوع  یفهدر احتساب حقوق وظ -تبصره

 .اعمال شده منظور نخواهد شدهای مجازات ،ماده ینا

 یصدور رأ -هشتم فصل

 یدگیپس ازرس یأته یانشاء و صدور رأ -41 ماده

به  یدو با یردگمی متهم صورت یابجلسه و در غ یندرآخر

 .برسد یأتامضاء اعضاء ه

مستندات  ،یلدال یحاو یدصادره با یرأ -42 ماده

. اشدصادرشده است، ب یکه براساس آنها رأ یوموادقانون

 یپژوهش بودن رأ یاقابل یموظفند قطعها یأته ینهمچن
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درج  یرا در ورقه رأ یدنظردرخواست تجد یافتومحل در

 .یندنما

مخففه مجازات محسوب  یفیاتموارد قصور ازک -43 ماده

 .خواهد شد

 یرقطعیغ یبه آرا یدترنسبتاعمال مجازات شد -44 ماده

عدالت  نیوانقض شده توسط د یآرا یا یبدوهای یأته

باشد مگر آنکه  ینظارت مجازنم یعال یاهیأت یادار

 یشده قبل یاز موارد بررس یرغ یدمدارک جد یامستندات 

 .یدآ دستبهمجدد های یدگیدررس

صرفاً در ها یأته یقطع یآرا ییرتغ یااصالح  -45 ماده

 :باشدمی یرامکان پذ یرموارد ز

آراء  یتثربه اک یصادرکننده رأ یأتکه ه ی( درمواردالف

 یقانون یندهد که مفاد حکم صادرشده ازنظر مواز یصتشخ

 باشدمی ( مخدوشیماهو یا ی)به لحاظ شکل

مندرج  یمازجرا یکی( هرگاه تخلف کارمند عنوان ب

 یداشته باشد و مرجع قضائ یزران یدرقانون مجازات اسالم

آراء  یتبااکثر یأتوه یدراصادرنما یحکم برائت و

 .خودداشته باشد یرأ یریاتغینظربراصالح 

 ینالف وب ا یدرهرصورت درمواردمندرج دربندها -تبصره

 .باشد یدهنظارت رس یعال یأته ییدبه تأ یدماده با

 یا ابطال رأینقض  -نهم فصل

 یردرموارد زها یأته یآراء قطع یاابطالنقض  -46 ماده

 :متصور است

درج من یلآن به دال یاز اعضا یکی یا یأتکه ه ی( مواردالف

نداشته  یوصدور رأ یدگیرس یتقانون، صالح ۷درماده 

 .باشد

قانون نبوده  ۶مقرر درماده  یطواجد شراها یأته ی( اعضاب

 .باشند

باشد که پس  یمستند به اسناد و مدارک یأته ی( رأج

 .بودن انها ثابت شده باشد یازصدورجعل

 یلکه دل یدآ دستبه یاسناد ومدارک ی،( پس ازصدور رأد

متهم باشد و ثابت  یگناهیب یادرخواست کننده  یتحقان

 یامکتوم  یدگیرس یانشده درجر یادشود اسناد ومدارک 

کننده  یدگیرس یأته یامتهم  یاردر اخت یامغفول مانده و 

 .نبوده است

 یقانون، آراء قطع ۲1ماده  یدراجرا یعدالت ادار یوان( ده

 .یدرانقض نماها یأتصادره توسط ه

قانون  یتنظارت به لحاظ عدم رعا یعال یأته که ی( مواردو

غرض مجرمانه  یاثبوتقانون  یدراجرا یضتبع یااعمال

صالحه در مورد آراء صادره )موضوع  یمرجع قضائ یقازطر

 یکه بنابه مصالح یگریموارد د یاقانون(  ۲۲ماده  ۲تبصره 

 .دهد یصتشخ یضرور

 در خارج ازمواعد و مهلت مقرر صادرشده یأته ی( رأز

 .باشد

 یاابطالنقض  یکه آراء قطع یموارد یهدرکل -1 تبصره

 یینکه حسب مقررات تع یأتیگردد پرونده متهم درهمی

قرارخواهد  یوصدور رأ یدگیشود مجددًا موردرسمی

 .گرفت

تواند درخصوص می نظارت یعال یأته -۲ تبصره

وموضوع رامختومه اعالم  یدگیمطروحه رأساً رسهای پرونده

 .یدنما

 مقررات یرسا -دهم صلف

 یقطع یابالغ رأ یخازتار یرأ یاجرا یخآثار و تار -47 ماده

 یو یاستخدام یتباشد و تا آن زمان وضعمی به کارمند

ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در  ینحسب قوان

آن آماده به خدمت شده  ۳قانون وتبصره  1۳ماده  یاجرا

 .شده باشد یبتتخلف غ یامرتکب
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 یتموظفند پرونده ووضع یدنظرتجدهای یأته -48 ماده

 یقانون تقاضا 11ماده  یراکه دراجرا یافراد یشتیمع

نموده ودرصورت  یکنند، بررسمی یمستمر یبرقرار

مذکور اقدام  یمقرر یبودن نسبت به برقرار یطواجدشرا

 .یندنما

ی هاشرکتمؤسسات وها، ازوزارتخانه یکهر -49 ماده

 یهمشمول قانون مکلفند درکلی هادستگاهو یدولت

موجودخود که محل مراجعه مردم وارباب های ساختمان

جهت اعالم تخلف آنان  یباشد، صندوق خاصمی رجوع

الزم رادرخصوص محل مراجعه های یهواطالع یندنصب نما

به تخلفات  یدگیو رس ریافتد یوافراد پاسخگو و چگونگ

 ینا. هندآنان قرارد یدارباب رجوع ومردم درمعرض د

مورد ها یهباز و شکوائ یأته یکبارتوسطای هفته هاصندوق

 .قرارخواهد گرفت یبررس

قابل  یشاک یوامضا یفاقد نام ونشان یاتشکا -تبصره

 .نخواهد بود یدگیرس

 ینا یکه قبل از اجراهایی به پرونده یدگیرس -50 ماده

 در یانشده  یدگیارجاع وبه آنها رسها یأتدستورالعمل به ه

دستورالعمل  ینمقرر در ا یباست به ترت  یدگیدست رس

 .صورت خواهد گرفت

تبصره در  ۲۳ماده و  ۵۰دستورالعمل مشتمل بر  این

 یعال یأته ۴/8/1۳۷8جلسه مورخ  ینو چهلم یستدو

 االجراالزمها یأته یهکل یشده است، و برا یبنظارت تصو

 .باشدمی

 نظارت یعال یأته یسسازمان و رئ دبیرکل

 

 بر رسیدگی به تخلفات اداری نظارت یعال یأته نامهآیین

 یأته یرنظارت به دعوت دب یعال یأتجلسات ه -1 ماده

 .شودمی یلتشک

نظارت با حضور حداقل سه  یعال یأتجلسات ه -2 ماده

آن با نظر  یماتکند و تصممی یداپ یتنفر از اعضا رسم

تبر خواهد حاضر در جلسه مع ینفر از اعضا ۳ یتموافق اکثر

 .بود

 ییسر یببه عنوان نا یأته ینفر از اعضا یک -3 ماده

جلسات را برگزار  یأته ییسر یابشود تا در غمی انتخاب

 .یدو اداره نما

 یدگیو نظارت بر امر رس یبازرس ی،دفتر هماهنگ -4 ماده

نظارت  یعال یأته یرخانهبه عنوان دب ی،به تخلفات ادار

دفتر  ینا یقنظارت از طر یالع یأته یکارها یهبوده و کل

 .گرددمی اجرا

 یعال یأته یردفتر مزبور به عنوان دب یرکلمد -تبصره

 .نظارت در جلسات حضور خواهد داشت

نظارت، موظف است در  یعال یأته یرخانهدب -5 ماده

به  یدگیقانون رس یتصورت مشاهده موارد عدم رعا

ی هاتگاهدسمشابه در  یو مقررات انضباط یتخلفات ادار

 یضاعمال تبع ی،به تخلفات ادار یدگیمشمول قانون رس

کم  یزمربوط و ن یمقررات انضباط یاقانون مذکور  یدر اجرا

 یتعدم رعا یاو  یبه تخلفات ادار یدگیدر امر رس یکار

با  یو برخورد قانون یگیریقانون در صدور آرا، ضمن پ

 یعال یأتالزم را جهت طرح در هی هاگزارش ین،متخلف

 .یدو ارائه نما یهنظارت ته

به تخلفات  یدگیقانون رس ۲۴ماده  یدر اجرا -6 ماده

 یشنهادپ یدبا یبه تخلفات ادار یدگیرسهای یأته یادار

مخدوش بودن  یصآراء خود را پس از تشخ ییرتغ یااصالح 

و ارائه مدرک و  یلمذکور با ذکر دلهای یأتتوسط ه یرأ
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ربط به  یدستگاه ذ ینگمسئول هماه یقسوابق امر از طر

تا در دستور کار  یندنما یمنظارت تسل یعال یأته هیرخاندب

 .شود یمنظارت قرار گرفته و اخذ تصم یعال یأته

کارمندان نسبت به آراء صادره از  یتشکا -7 ماده

 یأته یرخانهدر دب یبه تخلفات ادار یدگیرسهای یأته

لغو، اصالح  و چنانچه یردگمی قرار ینظارت مورد بررس یعال

 یعال یأتآراء ضرورت داشته باشد مراتب به ه ییرتغ یا

 ینصورت طبق قوان ینا یردر غ. خواهد شد یشنهادنظارت پ

 .و مقررات عمل خواهد شد

 یسرئ یا یکه حضور مسئول هماهنگ یدر مواقع -8 ماده

پرونده ضرورت داشته باشد،  یدر بررس یشاک یا یأته

از آنان دعوت به عمل خواهد نظارت  یعال یأته یرخانهدب

آورد و پس از استماع نظرات آنان گزارش الزم را همراه با 

 یعال یأتبه ه یممدارک و مستندات مربوط جهت اخذ تصم

 .نظارت ارائه خواهد نمود

 یقنظارت موظف است از طر یعال یأته یرخانهدب -9 ماده

به  یدگی)قانون رس ۲۲ماده  ۳خود موضوع تبصره  ینبازرس

مشمول، کارمندان ی هادستگاه یه( در کلیلفات ادارتخ

به پرونده آنها به  یدگیرس یمتخلف را حسب مورد برا

 یأترا مستمراً به ه یجهنموده و نت یمربوط معرفهای یأته

 .یدنظارت گزارش نما یعال

نظارت  یعال یأته یصادره از سوهای بخشنامه -10 ماده

 نامهآیینقانون و  یاجرا نحوه یهو توج یینکه به منظور تب

الزم ها یأته یهکل یشود برامی و ابالغ یهآن ته ییاجرا

 .االتباع است

نظارت  یعال یأتبا ه نامهآیین ینا یبعد ییراتتغ -11 ماده

 .خواهد بود

 یعال یأته 1۲/۰۳/1۳۷۳فوق در جلسه مورخ  نامهآیین

نون قا ییاجرا نامهآیین ۳۷نظارت و به استناد تبصره ماده 

 یبتبصره تصو 1ماده و  11در  یبه تخلفات ادار یدگیرس

.یدگرد

 

س قوه ییاز آن )بخشنامه ر یریشگیران و کارمندان و پیمد یف قانونیدستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظا

 (هییقضا

کصد و پنجاه و ششم یدوم و سوم اصل  یهابند یدر اجرا

 یکل یاهسیاستران، یا یاسالم یجمهور یقانون اساس

کل کشور با اصالحات  یل سازمان بازرسینظام، قانون تشک

ه در حفظ حقوق ییقوه قضا یفه قانونیو وظ یو الحاقات بعد

ن و با توجه به احکام یقوان یعامه و نظارت بر حسن اجرا

ت خدمات یریقانون مد ۹۲و  ۹1، ۹۰مقرر در مواد 

ران و سرپرستان بالفصل در یکه مد 1۳8۶، مصوب یکشور

را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط  ییاجرا یهادستگاه

ف محوله و موظف به یسالم کارمندان خود در انجام وظا

ت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از یرعا

ف یکه ترک وظانیداند و با لحاظ ایا ترک فعل میفعل 

ن و قانو یدر اجرا یانگارران و اهمال و سهلیمد یقانون

، یدر حوزه تحت تصد یم و تخلفات ارتکابیعدم اعالم جرا

دستورالعمل نحوه » آنان است،  یت قانونیموجب مسئول

ران و کارمندان و یمد یف قانونیمقابله با ترک وظا

 .است یبه شرح مواد آت« از آن یریشگیپ

 یف قانونیدستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظا

 از آن یریشگیران و کارمندان و پیمد

به شرح  نامهآیینن یبه کار رفته در ا یواژگان اصل -1ماده 

 :باشدیر میز

 .کل کشور یسازمان بازرس :سازمان -الف

کل کشور با  یل سازمان بازرسیقانون تشک :قانون -ب

 .یاصالحات و الحاقات بعد
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 ین دادرسییقانون آ :یفریک ین دادرسییقانون آ -پ

 .یو الحاقات بعد با اصالحات 1۳۹۲، مصوب یفریک

حقوق  یریگیدستورالعمل نظارت و پ :دستورالعمل -ت

 .۳/11/1۳۹۷عامه مصوب 

و انقالب  یدادستان عموم :دادستان/دادستانها -ث

ف دادستان را در دادگاه یکه وظا یها و قضاتشهرستان

 .نددارعهدهبخش بر

ر را معمول یقانون، سازمان اقدامات ز یدر اجرا -2ماده 

 :دداریم

از وقوع جرم و تخلف و  یریشگینه پیفراهم آوردن زم -الف

قانون، با  11بند ج ماده  ی، در اجرایان احتمالیسوء جر

و تعامل  یبخشیو آگاه یرسانل اطالعیاز قب یانجام اقدامات

 ینظارت یهاگزارشو ارائه  ییاجرا یهادستگاهبا مسؤوالن 

 .هشدار دهنده و به هنگام

تا حصول  یریگیربط و پ یذ ییمراجع قضااعالم به  -ب

که  یقانون، در صورت 1۰تبصره ماده  یجه در اجراینت

از وقوع جرم، تکرار  یریجلوگ یسازمان برا یهاشنهادیپ

ها موجب آن یان امور باشد و عدم اجرایا سوء جریتخلف 

شود و مسؤول مربوطه از انجام آن  یرقانونیانجام عمل غ

 .دیاستنکاف نما

، یفه قانونیوظ یفایو ا العادهفوقبه صورت  یدگیسر -پ

الف و  یهاف مذکور در بندیدر صورت مواجهه با ترک وظا

ف یکه ترک وظا ین دستورالعمل، در صورتیا ۳ب ماده 

شود و  یا تخلف تلقیواجد جنبه مجرمانه بوده و  یقانون

تا حصول  یریگیربط در اسرع وقت و پیاعالم به مراجع ذ

 .جهینت

و  یانات اداریها و سوء جرییاعالم موارد تخلف و نارسا -ت

ک از مقامات مذکور در بند یاز ترک فعل به هر یناش یمال

جه، و در صورت یتا حصول نت یریگیقانون و پ ۲ج ماده 

از  یریدات الزم جهت جلوگیاقتضا، فراهم نمودن تمه

 1۰در صورت تکرار برابر تبصره ماده  یتخلف و اقدام قانون

 .انونق

در صورت عدم اقدام به موقع  ییگاه اجرادستبهتذکر  -ث

ع حقوق ییدر موارد تض ییدر مراجع قضا یجهت اقامه دعو

جه و گزارش اقدامات یالمال و اعالم نتتیعامه و منافع ب

 .انجام شده به دادستان کل کشور

اعالم به دادستان مربوط جهت درخواست جبران  -ج

در  ینه دادرسیدون پرداخت هزخسارت از دادگاه صالح ب

که دستگاه  یقانون، در صورت ۲ک ماده یتبصره  یاجرا

به  یظرف مدت متعارف اقدام الزم جهت اقامه دعو ییاجرا

 یا حقوق عمومی یجه بر اموال دولتیاورد و در نتیعمل ن

ها شود؛ ضمنًا ع آنییا موجب تضیخسارت وارد شود و 

که کشف شود، قابل مطالبه خسارات وارده در هر زمان 

ت و مرور یمطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئول

 .شودیزمان نم

که عدم  یربط در موارد یهشدار الزم به مقامات ذ -چ

ا حادثه یاحتمال بروز خطر  هادستگاه یف قانونیانجام وظا

ن یت موازیدر اثر عدم رعا یا ورود خسارت به منابع عمومی

جه، یتا حصول نت یریگیشود و پ یلتو مقررات و نظامات دو

با  یقانون شهردار ۵۵، مانند ماده یبرابر مقررات قانون

 ۴۶و ماده  ۲ماده  ۴، تبصره یاصالحات و الحاقات بعد

پاک  یقانون هوا ۶ماده  ۳ع عادالنه آب، تبصره یقانون توز

قانون حفاظت از خاک مصوب  1۵، ماده 1۳۹۶مصوب 

بحران کشور مصوب  تیریقانون مد ۲1، ماده 1۳۹8

قانون مجازات اخاللگران نظام  ۲ماده  ۲، تبصره 1۳۹8

ن یقانون مبارزه با تام ۳، ماده 1۳۶۹کشور مصوب  یاقتصاد

قانون مبارزه با  ۷، ماده 1۳۹۴سم مصوب یترور یمال

قانون  ۳8، ماده یبا اصالحات بعد 1۳8۶مصوب  ییپولشو

قانون  ۵۲ه ، ماد1۳۹۲مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

قانون توسعه و  ۴۹، ماده 1۳8۴بازار اوراق بهادار مصوب 

قانون  ۲۷، ماده 1۳۹۶ت نظام استاندارد مصوب یتقو

قانون  1۹و ماده  1۳۹۹ت از اطفال و نوجوانان مصوب یحما
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ن بند یمربوط به ا یمواد قانون. یبه تخلفات ادار یدگیرس

 .باشدیوست دستورالعمل میپ

، یفریک ین دادرسییقانون آ ۲۲ماده  یدر اجرا -3ماده 

رات( و ی)تعز یقانون مجازات اسالم ۶۰۶و  ۵۹8مواد 

اند به ها در سراسر کشور مکلفدستورالعمل، دادستان

ر را جهت حفظ یر زیانت از حقوق عامه، تدابیمنظور ص

 یف قانونیو مقابله با ترک وظا یریشگیو پ یحقوق عموم

 :اتخاذ کنند

ران، مسؤوالن یمد یف قانونیترک وظا که یدر صورت -الف

فه و یو اهمال در انجام وظ ییاجرا یهادستگاه یو رؤسا

ا ی یع حقوق عمومییعدم نظارت بر کارکنان موجب تض

ت المال یا منابع بی یا خسارت بر اموال عمومیراد صدمه یا

 یت عمومیا امنیملت، مانند حق سالمت  یا حقوق اساسیو 

ناظر بر حقوق عامه  یدر قانون اساسگر حقوق مصرح یو د

ل ین قبیا ایت مردم شود و یا مضر به سالمت و امنیشود و 

ا توسعه خسارت و صدمات گردد و یاقدامات سبب بروز 

ب یوصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعق یدارا

قات اقدام الزم را یادله و نظارت بر تحق یآورموضوع، جمع

 یریگیب را به دادستان کل جهت پبه عمل آورند و مرات

 .ندیاعالم نما

ا یران و مسؤوالن یمد یمات اداریکه تصم یدر موارد -ب

 یامداد یر ناموجه آنان در اقدامات فوریا تأخیترک فعل 

باشد که  یاگونهبه یعیطب یایت سوانح و بالیریا نحوه مدی

ا سالمت ی ینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومیزم

روندان شود، ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام شه

ب از یا تعقیل تذکر و اخطار و یرانه از قبیشگیاقدامات پ

 .انت کنندیحقوق عامه مردم ص

ر را معمول یاقدامات ز یوان عدالت ادارید -4ماده 

 :داردیم

 ین دادرسییالت و آیقانون تشک 1۲1ماده  یدر اجرا -الف

انجام  یو در راستا 1۳۹۲ب ، مصویوان عدالت ادارید

مات و اقدامات یانطباق تصم یخود در بررس یف قانونیوظا

از  یت ناشین و مقررات، مسؤولیبا قوان ییاجرا یهادستگاه

 یف قانونیترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظا

را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل  ییاجرا یهادستگاه

ا متضمن یوصف مجرمانه  یدارا ییاجرا یهادستگاهران یمد

 یا منافع عمومیا خسارت به اموال ی یع حقوق عمومییتض

به دادستان  یباشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانون

 .وان محاسبات اعالم کندیا دیا سازمان یکل کشور 

 ین دادرسییالت و آیقانون تشک ۳۰ماده  یدر اجرا -ب

وان یت در دی، طرف شکا1۳۹۲مصوب  یوان عدالت ادارید

موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال  یعدالت ادار

به موقع  ییدر صورت عدم پاسخگو. پاسخ اقدام کند

مشمول قانون مذکور، ضمن  یهاو نهاد ییاجرا یهادستگاه

قانون فوق الذکر مراتب را به  ۳۰اعمال تبصره ماده 

ن کل کشور و ن مقام دستگاه مربوط و دادستایتریعال

 .کندیربط اعالم میذ یمراجع نظارت

قانون  ۳۹موضوع ماده  یهادستگاهدر صورت استنکاف  -پ

وان عدالت یا احکام صادره، دیدستور موقت  یمذکور از اجرا

قانون فوق الذکر اقدام و  11۲حسب مورد وفق ماده  یادار

ر د هادستگاهدر خصوص عملکرد  یرساناطالع یدر راستا

، یوان عدالت اداریا احکام دیدستورات  یاز اجرا یخوددار

 .کندیمراتب را به دادستان شهرستان اعالم م

سازمان و افراد  یدادستان کل کشور با همکار -5ماده 

 هادستگاه یارات قانونیف و اختیق وظایصاحب نظر مصاد

برخوردار است را  یادیت زیدر حوزه حقوق عامه که از اهم

 .ها قرار دهدار دادستانیو در اختاحصا 

ا کارشناسان یکه بازرسان کار  یدر صورت -6ماده 

در  1۳۶۹قانون کار، مصوب  1۰۵بهداشت، موضوع ماده 

ا حادثه را در اثر یاحتمال بروز خطر  هاکارگاهاز  یبازرس

ن و مقررات اطالع دهند، با اعالم مقام یت موازیعدم رعا

ل یت و خارج از نوبت قرار تعطیرد فویمسئول، دادستان به ق

 .کندیو الک و مهر صادر م
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و  یحفظ حقوق عموم یها در راستادادستان -تبصره

و صدور  یریگیبا پ هاکارگاهاز حوادث و سوانح در  یریشگیپ

ها، دستورات الزم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان

از  یفه بازرسیند به نحو مستمر و مؤثر وظیاعالم نما

ب یرا انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعق هاارگاهک

از اهمال  یمذکور که بروز سانحه ناش یهادستگاهمسئوالن 

 .ندیرا معمول نما یو ترک فعل آنان است اقدام مقتض

ن یها مفاد ااستان یکل دادگستر یرؤسا -7ماده 

ها استان ییاجرا یهادستگاهها و دستورالعمل را به واحد

ن یمرتبط با موضوع ا یهال پروندهیج تشکیابالغ و نتا

ک بار به دادستان کل کشور یدستورالعمل را هر سه ماه 

 .ندیگزارش نما

ن دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان یمفاد ا -تبصره

ه و ییو مراکز تابعه قوه قضا هاسازمانو  یستاد یهاواحد

 .شودیم زین یث امور اداریاز ح ییقضا یهاواحد

خود  یف ذاتیدر حوزه وظا ینظام یهادادستان -8ماده 

 یت ناشین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیبر اساس قوان

قانون را  یدر اجرا یانگاراز ترک فعل و مسامحه و سهل

 .دهندیمورد توجه قرار م

ها و ن دستورالعمل، اقدامات دادستانیا یدر اجرا -9ماده 

باشد که  یاد به گونهیبا ییت قضاگر مراجع و مقاماید

 یتیریف مدیمات و وظایموجب اختالل در تصم

 .ن و مقررات نشودیدر چارچوب قوان ییاجرا یهادستگاه

در  ییاجرا یهادستگاهران یکه مد یدر صورت -10ماده 

 یهافعالیتن دستورالعمل یف مرتبط با ایوظا یراستا

ق یالزم جهت تشو یهایریگیداشته باشند، پ یریچشمگ

 .دیآیربط به عمل میق مراجع ذیشان از طریا

ن دستورالعمل بر عهده یا ینظارت بر حسن اجرا -11ماده 

کل کشور  یس سازمان بازرسییه و رییمعاون اول قوه قضا

ک بار گزارش اقدامات انجام شده را به یماه  ۴است و هر 

 .رساندیه مییس قوه قضاییاطالع ر

خ یتبصره در تار ۲ماده و  1۲دستورالعمل در ن یا -12ماده 

خ ید و از تاریه رسییس قوه قضایب رئیبه تصو 1۳۹۹/۷/۳۰

 .است االجراالزمب یتصو

 هییس قوه قضاییر -یسیم رئید ابراهیس

 

 دستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری

 (جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 10/04/1388 مورخ 34088/17/200)بخشنامه شماره 

های رسیدگی به تخلفات کلیه مسئولین هماهنگی هیأت

 اداری کارمندان

 ۲۹/۲/1۳88پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 

های رسیدگی به تخلفات مسئولین محترم هماهنگی هیأت

رای اداری کارمندان در مورد تعیین وضعیت و نحوه اج

( قانون رسیدگی به ۹برخی تنبیهات اداری موضوع ماده )

تخلفات اداری با عنایت به اجرای فصل دهم قانون مدیریت 

خدمات کشوری، مراتب زیر را برای آگاهی و اقدام الزم 

 :دارداعالم می

( قانون مدیریت خدمات ۹۷الف( با عنایت به اینکه ماده )

دان و تعیین کشوری، امر رسیدگی به تخلفات کارمن

مجازات آنان را در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات 

مورد تأیید و تأکید قرار داده  -1۳۷۲مصوب سال - اداری

است، بنابراین صرفنظر از نحوه اجرا، اعمال تنبیهات اداری 

 .کما کان معتبر و قانونی است

جا که بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات ب( از آن

و مزایای کارمندان دولت بر روش امتیازی حقوق کشوری،

های ژگیو بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر وی



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۵۹

 
مذکور در آن مبتنی است، و این امر بر چگونگی اجرای هر 

( ۹یک از تنبیهات اداری ذیل از تنبیهات موضوع ماده )

قانون رسیدگی به تخلفات اداری تأثیر دارد، لذا تا تعیین 

یات امر و اتخاذ تصمیم توسط شورای توسعه دقیق جزئ

مدیریت و سرمایه انسانی، مقتضی است به ترتیب ذیل عمل 

 :شود

 :"ج"تنبیه اداری موضوع بند . 1

در موارد محکومیت کارمندان به این مجازات، به میزان 

العاده شغل مندرج محکومیت آنان و بر اساس حقوق و فوق

طبیق با قانون مدیریت در آخرین حکم کارگزینی قبل از ت

خدمات کشوری، محاسبه و به مدت مذکور در رأی از حکم 

 .بعد از تطبیق ایشان کسر شود

 :"ح"تنبیه اداری مندرج در بند . ۲

در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر 

( روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال ۴۵( تا )۳۰با )

هیأت صادرکننده رأی، بر طبق سابقه خدمت به تشخیص 

آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت 

 .خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد

 :"ز"تنبیه اداری موضوع بند . ۳

بیست گانه  یهاگروهبا عنایت به اینکه در مرحله تطبیق 

موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت با 

کارمندان مشمول به شرح  دمات کشوری،قانون مدیریت خ

مورخ  1۴۵۹۳/۲۰۰( از فصل دوم بخشنامه شماره ۲بند )

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  ۲1/۲/1۳88

( 1، از معادل امتیازات طبقات جدول شماره )جمهوررییس

شوند، لذا در صورت محکومیت کارمندان به برخوردار می

بند )ز( به میزان محکومیت  تنبیه اداری موضوع قسمت اول

از گروه مذکور در آخرین حکم کارگزینی کسر و سپس از 

 .معادل امتیازات جدول فوق برخوردار گردند

( قانون مدیریت ۶۵که حسب مفاد ماده )با عنایت به این -

خدمات کشوری، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس 

حق شغل  عوامل مقرر به یکی از طبقات جدول یا جداول

یابند و بر این اساس در صورت تغییر شغل اختصاص می

مورد تصدی کارمند در آینده، طبقات حق شغل وی بر 

های شغل مورد تصدی تعیین و الزاماً متضمن حسب ویژگی

ارتقاء طبقات شغلی ایشان که در این قانون نظیر گروه در 

قانون نظام هماهنگ است، نخواهد بود، لذا در حال حاضر 

اعمال مجازات مندرج در قسمت اخیر بند )ز( موضوعًا 

 .منتفی است

 (تنبیه اداری بند )ط. ۴

در صورت محکومیت کارمندان به این مجازات، از آخرین 

حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات 

کشوری، حسب مورد یک یا دو گروه کسر و در احتساب 

طبق مقررات مالک حقوق بازنشستگی پس از تنزل گروه 

 .محاسبه قرار گیرد

 دبیر هیأت عالی نظارت -محمدرضا طاهریان

 

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری9نحوه اعمال مجازات بند )ح( ماده )

 (جمهوررییسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  17/10/1392مورخ  17388/92/233)بخشنامه 

انی در جلسه مورخ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انس

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و  ۲۷/۹/1۳۹۲

 ۵و  ۴و با استناد به بندهای  جمهوررییسسرمایه انسانی 

( قانون مدیریت خدمات کشوری و 11۶ردیف )ب( ماده )

هیأت  8/۳/1۳۹1مورخ  1۲8شماره  در اجرای دادنامه

شماره  بخشنامه ۲عمومی دیوان عدالت اداری که بند 

را در خصوص نحوه  1/۴/1۳88مورخ  ۳۴۰88/۲۰۰8۷

فات قانون رسیدگی به تخل ۹اعمال مجازات بند )ح( ماده 

http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/771-128.html
http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/771-128.html
http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/961-34088.html
http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/961-34088.html
http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/961-34088.html
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مجلس شورای اسالمی ابطال  ۷/۹/1۳۷۲اداری مصوب 

 :نموده است، مقرر نمود

شده در قانون  بینیپیشکه حقوق مبنای با عنایت به این

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با در نظر گرفتن 

مقطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، 

شده و می رسته و رشته شغلی تعیین ،هامسؤولیتمیزان 

این عوامل در حق شغل و شاغل مشمولین قانون مدیریت 

خدمات کشوری نیز لحاظ گردیده است، لذا اعمال مجازات 

موضوع بند مذکور از قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای 

تا  ۳۰مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس 

روز حق شغل و شاغل مربوط در قبال هر سال خدمت  ۴۵

 .تشخیص هیأت صادر کننده رأی خواهد بود به

 یسرپرست امور حقوق -عبدالعلی تاجی

 

 

 

 

 

 به صورت تمام وقت یعلم أتیه یعدم امکان اشتغال همزمان اعضا

 کشور( یامدو استخ یسازمان ادار 13/5/1400مورخ  25436)بخشنامه شماره 

 یهماهنگ نی( و مسئولهاسازمان یوزرا )رؤسا ندگانینما

 یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه

 یبه تخلفات ادار یدگیمشمول قانون رس یهادستگاه

 سالم و احترام؛ با

 ۰8/۰۲/1۴۰۰مورخ  ۹۵8۴۶/11۹به نامه شماره  تیعنا با

 یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه یمسئول هماهنگ

تهران با موضوع استعالم در خصوص امکان  یشهردار

به صورت تمام  یعلم أتیه یزمان اعضااشتغال هم  یقانون

 1۳/۵/1۴۰۰مورخ  ۹81وقت، لذا موضوع در جلسه شماره 

 :شد میاتخاذ تصم لیو به شرح ذ طرحنظارت م یعال أتیه

 یعلم ئتیه یاشتغال تمام وقت و هم زمان اعضا"

در  یردولتیو غ یدولت یو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

در  ،یبه تخلفات ادار یدگیرس مشمول قانون یهادستگاه

 یدگیمحسوب شده و قابل رس یصورت احراز، تخلف ادار

 ".باشدمی یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیدر ه

 .گرددیاطالع و اقدام الزم اعالم م یبرا مراتب

 یامور سالمت ادار سیرئ -یفرخ دیمج

 

به تخلفات  یدگیرس هاییاته کل کشور نسبت به آراء یبه اعتراض سازمان بازرس یدگینحوه رس

 یادار

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 27/9/1400مورخ  52479)بخشنامه شماره 



به تخلفات  یدگیمشمول قانون رس یهادستگاهبه بخشنامه

 یادار

محترم  یاته ۲۵/8/1۴۰۰مورخ  ۹8۹جلسه شماره  مصوبه

های به اعتراض یدگیرس ینظارت در ارتباط با نحوه یعال

 یدگیرس هاییاتکل کشور نسبت به آراء ه یسازمان بازرس

 :گرددیابالغ م یلبه شرح ذ ی،به تخلفات ادار

 متن مصوبه

به  یدگیرس یو تبادل نظر در رابطه با نحوه یاز بررس پس»

 یاتهایه ینسبت به آراء قطع یسازمان بازرس یهااعتراض

ماع نقطه و است یردر جلسات اخ یبه تخلفات ادار یدگیرس

با در نظر داشتن اقتضائات  یرخانه؛دب یشنهاداتنظرات و پ

 یاتو ه یعموم یاتاز آراء صادره از ه یناش یحقوق

رابطه و با  یندر ا یعدالت ادار یواند یاستخدام خصصیت

از ارسال تعداد  یناش یریتیدر نظر گرفتن مالحظات مد

 یاته هشده ب یادسازمان  یها از سواز پرونده یادیز یاربس

 یماتخاذ تصم یلآن، به شرح ذ یرخانهنظارت و دب یعال

 :یدگرد

 :مصوبه یمالحظات حقوق - 1 مقدمه

مورخ  ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰1۰۳۲8مفاد دادنامه شماره  اوالً؛

 ۹۳۹و دادنامه شماره  یاستخدام یتخصص یاته 11/1۰/۹۷

معطوف  ی،عدالت ادار یواند یعموم یاته ۲۹/۷/۹۹مورخ 

 یسازمان بازرس یل( قانون تشک۶کم مقرر در ماده )بودن ح

به  یدنظربه آراء قابل تجد 1۳۹۳کل کشور مصوب سال 

 یبه تخلفات ادار یدگی( قانون رس1۰شرح مذکور در ماده )

 یادرا از شمول ماده  یقرار داده و آراء قطع یحرا مورد تصر

 .شده، خارج دانسته است

فوق بر های دادنامهبه موجب  ییمرجع محترم قضا ثانیاً؛

 ینحوه یصنظارت در تشخ یعال یاته یذات یتاصل صالح

 یبه تخلفات ادار یدگیرس یاتهایه یبه آراء قطع یدگیرس

( قانون ۲۲حاصل از ماده ) یاراتامر با اخت ینا یتو تمش

 .نموده است یدو تاک یحتصر یبه تخلفات ادار یدگیرس

 :مصوبه یریتیمالحظات مد -۲ مقدمه

بر  یهنظارت را با هدف نظارت عال یعال یاتقانونگذار، ه ؛اوالً

 یجادو ا یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یحسن اجرا

بنا  یبه تخلفات ادار یدگیرس یاتهایدر کار ه یهماهنگ

 .نهاده است

 یشو افزا یبه تخلفات ادار یدگینظام رس یگاهارتقاء جا ثانیاً؛

الح و روزآمد نمودن اتقان آراء؛ در کوتاه مدت مستلزم اص

و  یزهمکان یهاسامانه یجادا ی،جارهای یهو رو یندهافرآ

و دفاتر  یاتهاعملکرد ه یابیو ارز یبازرس یناستقرار نظام نو

و روزآمد نمودن  گریمدت؛ مستلزم بازن یانو در م یهماهنگ

قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات 

قانون در  یحاصل از اجرا یهااندوخته یریتی،روز مد

به  یژهو توجه و یالملل ینگذشته، تجارب موفق ب یهاسال

 ینباشد و تحقق امی یعهش یایاسالم و فقه پو یاحکام متعال

 یعال یاتنگرش ه غییردر گام نخست؛ مستلزم ت یزمهم ن

نگر، به  یو جزئ یمورد هاییآن از بررس یرخانهنظارت و دب

نظام  ینسبت مسائل کالن و اساس یو تحول ینگاه راهبرد

 .است یبه تخلفات ادار یدگیرس

 :نظر به مراتب فوق

و  ۳/8/۹۶مورخ  8۲۹متخذه در جلسات شماره  تصمیمات

 ینظارت ابالغ یعال یاته 8/11/۹8مورخ  ۹۳1شماره 

کشور به  یو استخدام یمحترم وقت سازمان ادار یسرئ

مورخ  ۶۵88۹۵و  ۶/8/۹۶مورخ  1۴۷۵۳۶1 یهاشماره

 :گرددیلغو و مقرر م 1۴/11/۹8

 یسازمان بازرس یخواه یدنظرتجد ی؛قانون یباتبرابر ترت -1

که به  یبدو یاتهایکل کشور نسبت به آن بخش از آراء ه

قابل  یبه تخلفات ادار یدگی( قانون رس1۰موجب ماده )

مورد  یربطذ یدنظرتجد یاتاست، در ه یخواه یدنظرتجد

 .یردقرار گ دگییرس

به تخلفات  یدگی( قانون رس۲۲حاصل از ماده ) یاربا اخت -۲

 یهادر دادنامه یعدالت ادار یواند یحو با توجه به تصر یادار
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نظارت در  یعال یاته یتبر صالح یمشروحه فوق مبن

به  یدگیرس یاتهایه یآراء قطع یبررس ینحوه یصتشخ

 ءنسبت به آرا یرسسازمان باز یهااعتراض ی،تخلفات ادار

 یاز سو ی( در صورتیدنظرو تجد ی)اعم از بدو یاتهاه یقطع

قرار خواهند گرفت؛ که،  ینظارت مورد بررس یعال یاته

به  ین،از ا یشتخلفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پ

شده  یمنته ییدر مرجع قضا یتمحکوم یقطع یصدور را

 .باشد

 یعال یاته رخانهیفوق؛ دب یمتصم یدر اجرا :1 تبصره

مستند و مستدل سازمان  یهانظارت پس از وصول اعتراض

به تخلفات  یدگیرس یاتهایه ینسبت به آراء قطع یبازرس

در  ییمرجع قضا یقطع یتمحکوم ی)منضم به را یادار

منعکس و  یربطگاه ذدستبهرابطه با همان اتهام(، موضوع را 

صادر  یاتو ه یمسئول هماهنگ یحنظر صر ذپس از اخ

گزارش  یه)در قالب صورتجلسه(، نسبت به ته یکننده را

 یمربوطه را برا یمبادرت و اصل پرونده اتهام یکارشناس

نظارت  یعال یاتدر جلسه ه یمقتض یمو اتخاذ تصم یبررس

 .یدمطرح نما

 یزنظارت ن یعال یاته یرخانهدب یجارهای پرونده :۲ تبصره

 .«باشندمی مشمول مصوبه فوق

 فیمیثم لطی

 

 

 

به  یدگیقانون رس یکارمندان در دوره آموزش یتخلفات ادار هاییأته یاعضا یلزوم قبول

 یتخلفات ادار

 کشور( یو استخدام یسازمان ادار 25/02/1401مورخ  12023)بخشنامه شماره 

 یهماهنگ ین( و مسئولهاسازمان یوزرا )روسا نمایندگان

 یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییاته

 یبه تخلفات ادار یدگیمشمول قانون رس یهاگاهدست

واصله  یهاصورت گرفته در پرونده یکارشناس هایبررسی

 هاییاته یاز اعضا یبرخ دهد،یسازمان نشان م ینبه ا

کارمندان، در انشاء آراء به مفاد  یبه تخلفات ادار یدگیرس

 نامهآیینو  یبه تخلفات ادار یدگیو مندرجات قانون رس

که جبران  ینداشته، به نحو یآن توجه و دقت کاف ییاجرا

 یزرا ن یو معنو یماد یهاآن عالوه بر صرف زمان، خسارت

 .به همراه داشته است

و مستفاد از  یراستا و در جهت ارتقاء عدالت ادار ینهم در

 نامهیینآ ۳8و ماده  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس ۶ماده 

 ینمسئول ۲1/۰۳/1۴۰1 یخقانون مذکور، از تار ییاجرا

 یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییاته یمحترم هماهنگ

 :ینداقدام نما یلنسبت به موارد ذ

 ین، مسئولهاسازمان یوزرا و روسا یندگانهمه نما -1

کارمندان  یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییاته یهماهنگ

با قانون  ییابالغ( مکلفند دوره آموزش آشنا یخ)از تار

در  یتعضو ینمنتخب یرا برا یتخلفات ادار به یدگیرس

و برگزار و  بینییشپ یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییاته

تا در  ینظارت معرف یعال یاته یرخانهان را به دبیشسپس ا

و پس از اخذ حد نصاب آزمون،  یافتهآزمون برخط حضور 

 .یرداقدامات الزم جهت صدور حکم انتصاب صورت پذ

دوره  یکشده حداقل  یمعرف یاعضاکه  یدرصورت :تبصره

را داشته باشند، از حضور در آزمون فوق  هایاتدر ه یتعضو

 .معاف خواهند بود
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به تخلفات  یدگیرس هاییاته یهماهنگ ینمسئول -۲

احکام صادره اعضاء نسبت به  یسنو یشموظفند در پ یادار

به تخلفات  یدگیقانون رس ۲به استناد ماده »درج عبارت 

 .ینداقدام نما« قانون ییاجرا نامهآیین ۳ماده و  یادار

 یسازمان ادار ییسو ر جمهورییسمعاون ر -یفیلط میثم

 کشور یو استخدام

 

 و مقابله با فساد یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار

در  1۳/۴/1۳8۴مورخ  ۲1۹۵۲/۲8۶1عطف به نامه شماره 

 ی( قانون اساس1۲۳ست و سوم )یکصد و بیاصل  یاجرا

و  یران قانون ارتقاء سالمت نظام اداریا یاسالم یورجمه

ون یسیکم 1۷/۲/1۳8۷مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 

 یاسالم یحه به مجلس شورایکه با عنوان ال یاجتماع

 ۲۹/۲/1۳8۷کشنبه مورخ یروز  یم و در جلسه علنیتقد

آن به مدت سه سال موافقت و  یشیآزما یمجلس با اجرا

 ی( قانون اساس11۲دوازدهم )کصد و یمطابق اصل 

ص مصلحت نظام یران به مجمع تشخیا یاسالم یجمهور

خ ید آن مجمع در تارییده بود با اصالح و تأیارسال گرد

 .گرددیوست ابالغ میبه پ ۷/8/1۳۹۰

 و مقابله با فساد یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار

 ف و اشخاص مشمولیتعار -فصل اول

 :فیتعار -1ماده 

است که  یا ترک فعلین قانون هرگونه فعل ید در افسا -الف

 ی، جمعیبه صورت فرد یا حقوقی یقیتوسط هر شخص حق

ا یکه عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت  یا سازمانی

، با نقض یگریا دیخود  یم برایرمستقیا غیم یاز مستقیامت

را به  یانیا ضرر و زیرد یانجام پذ ین و مقررات کشوریقوان

 یا جمعیو  یت عمومیا سالمت و امنینافع، منابع اموال، م

، یاختالس، تبان ،ارتشاء ،ر رشاءید نظیاز مردم وارد نما

ا ی، امکانات یاسی، سیت اداریا موقعیسوءاستفاده از مقام 

 یاز منابع عموم یرقانونیغ یافت و پرداختهایاطالعات، در

، یرقانونیغ یصهاین منابع به سمت تخصیو انحراف از ا

 یو مال یا اختفاء اسناد و سوابق اداریب یل، تخرجع

، یت عمومیدار مأمورعهده یاحرفه یمؤسسات خصوص -ب

ن و مقررات، یباشند که مطابق قوانیم یردولتیمؤسسات غ

ر کانون یند نظدارعهدهرا بر  یتیف حاکمیاز وظا یبخش

و  ی، سازمان نظام پزشکیدادگستر یکارشناسان رسم

 یدسسازمان نظام مهن

د ی( قانون تشد۲ل مال نامشروع، موضوع ماده )یتحص -ج

مصوب  ین ارتشاء و اختالس و کالهبرداریمجازات مرتکب

 .ص مصلحت نظامیمجمع تشخ 1۵/۹/1۳۶۷

 :ن قانون عبارتند ازیاشخاص مشمول ا -2ماده 

ت خدمات یری( قانون مد۵( تا )1افراد مذکور در مواد ) -الف

 8/۷/1۳8۶مصوب  یکشور

و  یاعم از نظام یر نظر مقام رهبریز یاحدهاو -ب

 شانیمقدس با موافقت ا یت آستانهایو تول یرنظامیغ

 یشهر و روستا و مؤسسات خصوص یاسالم یشوراها -ج

 یت عمومیدار مأمورعهده یاحرفه

ن یموضوع ا یردولتیغ یو حقوق یقیه اشخاص حقیکل -د

 قانون

از مفاسد  یریشگیدر پ هادستگاهف یتکال -فصل دوم

 یادار

)الف(، )ب( و )ج(  یمشمول بندها یهادستگاه -3ماده 

 :ران و مسؤوالن آنها مکلفندین قانون و مدی( ا۲ماده )
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ها، نامهتصویبن و مقررات اعم از یه قوانیکل -الف

مات مرتبط با یها، تصمهیها، رو، بخشنامههادستورالعمل

انجام  یبندمانو ز یکار یندهایر فرآینظ یحقوق شهروند

مورد عمل،  یار و شاخصهایکارها، استانداردها، مع

مربوط،  یو واحدها هادستگاهف یتها، شرح وظایمأمور

، یاصول ین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهایهمچن

 یلیتفص یها، نقشهیالت اعطائی، تسههاحسابمفاصا

 یهازان تراکم و سطح اشغال در پروانهیشهرها و جداول م

اتها، عوارض و حقوق یو محاسبات مربوط به مال یساختمان

د در یدولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کاال را با

 .ک به اطالع عموم برسانندیالکترون یدارگاههاید

 یروشها یبردارک مانع از بهرهیالکترون یدارگاههایجاد دیا

 یبه هنگام و ضرور یرساناطالع یگر برایمناسب د

 .ستین نیمراجع

مربوط به معامالت متوسط و باالتر  یمتن قراردادها -ب

مناقصات که به روش مناقصه،  یموضوع قانون برگزار

مشمول  یهادستگاهره توسط یفات و غیده، ترک تشریمزا

ن قانون منعقد ی( ا۲)الف(، )ب( و )ج( ماده ) یبندها

، ن اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاقیگردد و همچنیم

ر ییش از موعد و تغیاصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پ

گاه اطالعات قراردادها ید به پایه پرداختها، بایز کلیآن و ن

 .وارد گردد

جمهور موظف سیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه

نامه نیین قانون آیاست حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ ا

زان ینحوه و م ،د استثناءآن شامل ضوابط و موار یاجرائ

ه کند و یعموم مردم به اطالعات قراردادها را ته یدسترس

گاه یک سال پایران برساند و ظرف یأت وزیب هیبه تصو

 .دیجاد نمایاطالعات قراردادها را ا

دارد و  یتیا امنی یت نظامیکه ماه ییقراردادها -1تبصره 

نها ممنوع ن، افشاء اطالعات آیکه به موجب قوان یز مواردین

ن حکم یمحرمانه از شمول ا یا قراردادهایباشد و یم

مذکور  یص محرمانه بودن قراردادهایتشخ. است یمستثن

ن وزراء اطالعات و امور یمرکب از معاون یبر عهده کارگروه

 یو نظارت راهبرد یزیرو معاون برنامه ییو دارا یاقتصاد

 .تجمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد اسسیرئ

فوق  یر در ورود اطالعات مذکور در بندهایتأخ -۲تبصره 

ا ورود اطالعات بر خالف واقع در یا ورود ناقص اطالعات ی

شود و متخلف به یمذکور تخلف محسوب م یگاههایپا

 یهادستگاهشش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در 

ن قانون ی( ا۲)الف(، )ب( و )ج( ماده ) یموضوع بندها

 .گرددیحکوم مم

فساد طبق  یریگاز شکل یریشگیبه منظور پ -4ماده 

ن قانون، وزارت اطالعات موظف است ی( ا1ف ماده )یتعر

 یکالن اقتصاد یهافعالیتر در یپذبینقاط مهم و آس

بزرگ  یمانند معامالت و قراردادها یو عموم یدولت

ز یو ن یمل یبزرگ، طرحها یهایگذارهی، سرمایخارج

کشور در  یو پول یاقتصاد یریگمیمهم تصممراکز 

ا یرا در صورت وجود گزارش موثق و  یاجرائ یهادستگاه

ا سوء عملکرد، با کسب مجوز یبر تخلف  یقرائن معتبر مبن

 .و مناسب بدهد یکاف یالزم پوشش اطالعات یقضائ

 یفساد مال یهاز در پروندهیوزارت اطالعات ن -1تبصره 

 .شودیه محسوب میئکالن ضابطه قوه قضا

از بانک  یبانیوزارت اطالعات موظف به پشت -۲تبصره 

 .رخانه استیموجود در دب یاطالعات

ن قانون و اشخاص یموضوع ا یهاتیمحروم -5ماده 

ر یبه قرار ز یا حقوقیو  یقیت، اعم از حقیمشمول محروم

 :است

 :هاتیمحروم -الف

ا انعقاد یمعامله  ا انجامیها دهیها و مزاشرکت در مناقصه -1

)الف(، )ب( و )ج(  یموضوع بندها یهادستگاهقرارداد با 

ن قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور در قانون ی( ا۲ماده )

 ۲۵/1/1۳8۳مناقصات مصوب  یبرگزار



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۶۵

 
موضوع  یهادستگاهاز  یو اعتبار یالت مالیافت تسهیدر -۲

 نن قانوی( ا۲)الف(، )ب( و )ج( ماده ) یبندها

ت یو عضو یرتجاری، مؤسسه غیس شرکت تجاریتأس -۳

ا یهر نوع شرکت  یت و بازرسیریره و مدیأت مدیدر ه

 مؤسسه

 یا استفاده از کارت بازرگانیافت و یدر -۴

 ا مجوز واردات و صادراتیو  یاخذ موافقتنامه اصول -۵

 یدر تشکلها یو نظارت یتیریت در ارکان مدیعضو -۶

 او شوراه ی، صنفیاحرفه

، یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیت در هیعضو -۷

 یتیریو انتصاب به مشاغل مد یانتظام

 :ت آنانیزان محرومیت و میاشخاص مشمول محروم -ب

ا یو  یکه به قصد فرار از پرداخت حقوق عموم یاشخاص -1

گردند متناسب با نوع تخلف یر میمرتکب اعمال ز یدولت

ر محکوم یبه شرح ز تیبه دو تا پنج سال محروم یعمد

 :شوندیم

 یها، اظهارنامهیمال یهاارائه متقلبانه اسناد، صورت -1-1

از  یکیربط، به یذ یبه مراجع رسم یاتیو مال یمال

( بند )الف( ۳( و )۲(، )1) یمندرج در جزءها یهاتیمحروم

 ا هر سه آنهاین ماده و یا

 یونکه ثبت آنها در دفاتر قان یثبت نکردن معامالت -۲-1

ا ثبت یاست  ی، براساس مقررات، الزامیبنگاه اقتصاد

مندرج در  یهاتیاز محروم یکی، به یرواقعیمعامالت غ

ا یا جمع دو و ین ماده ی( بند )الف( ا۶( و )۲(، )1) یهاجزء

 هر سه آنها

ون یها و دنهیا ثبت هزی، یون واهیها و دنهیثبت هز -۳-1

در دفاتر  یرواقعیا غیرمرتبط یاشخاص غ یهابا شناسه

 یمذکور در جزءها یهاتیاز محروم یکیبنگاه، به  یقانون

ا هر سه یا جمع دو ین ماده و ی( بند )الف( ا۵( و )۲(، )1)

 آنها

ا ی یبه مراجع قانون یارائه نکردن اسناد حسابدار -۴-1

 یکیشده در مقررات، به  ینیبشیامحاء آنها قبل از زمان پ

( بند )الف( ۶( و )۳) یجزءها مندرج در یهاتیاز محروم

 ا هر دو آنهاین ماده یا

در  یازات دولتیو امت یالت بانکیاستفاده از تسه -۵-1

مندرج در  یهاتیاز محروم یکیرمحل مجاز مربوط، به یغ

ا جمع ین ماده ی( بند )الف( ا۶( و )۴(، )۲(، )1) یجزءها

 شتر آنهایا بیدو 

ا عوارض ی یاتیلمعوق ما یاستنکاف از پرداخت بده -۶-1

و نداشتن عذر موجه،  یدر صورت تمکن مال یقانون یقطع

( ۳(، )۲(، )1) یمندرج در جزءها یهاتیاز محروم یکیبه 

 شتر آنهایا بیا جمع دو ین ماده ی( بند )الف( ا۴و )

موضوع ماده  یهادستگاهاگر مرتکب، از کارکنان  -1تبصره 

ت یبه محرومباشد،  یت خدمات کشوریری( قانون مد۵)

 .شودیز محکوم می( بند )الف( ن۷مندرج در جزء )

اعمال  یموارد مذکور برا یحدنصاب مال -۲تبصره 

ا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب ی ییت به تنهایمحروم

مناقصات  یشتر موضوع قانون برگزاریا بیمعامالت بزرگ 

 .است یدر هر سال مال

 یجرائم مال ر، دریز یقطع یمحکومان به مجازاتها -۲

خ ین قانون، به مدت سه سال از تاریح شده در ایتصر یعمد

مندرج در بند  یهاتیه محرومی، مشمول کلیت رأیقطع

 ینکه در حکم قطعیشوند، مشروط بر این ماده می)الف( ا

ن قانون محکوم نشده یموضوع ا یهاتیدادگاه به محروم

 :باشند

 شتریدو سال حبس و ب -1-۲

زان ده برابر نصاب معامالت بزرگ یبه م ینقد یجزا -۲-۲

 مناقصات یشتر، موضوع قانون برگزاریا بیو 

شتر که یا بیدو بار  یمحکومان به مجازات قطع -۳-۲

شتر ی( ب۲-۲ا )ی( و ۲-1) یمجموع مجازات آنان از جزءها

 .باشد
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س یبه انتخاب رئ یک نفر قاضیمرکب از  یأتیه -6ماده 

، وزارت ییو دارا یامور اقتصادنده وزارت یه، نمایقوه قضائ

وان محاسبات یکل کشور، د یاطالعات، سازمان بازرس

 یران، اتاق بازرگانیا یاسالم یجمهور یکشور، بانک مرکز

شود یل میران تشکیران و اتاق تعاون ایع و معادن ایو صنا

ص موارد مطروحه درباره افراد یو تشخ یدگیتا پس از رس

گزارش مستدل و مستند خود  ن قانون،ی( ا۵مشمول ماده )

شنهاد یه پیبه قوه قضائ یدگیرس یرخانه برایق دبیرا از طر

ه یقوه قضائ. دیصورت پرونده را مختومه نمانیر ایو در غ

که توسط  یمرکب از سه نفر قاض یاموظف است در شعبه

ن ییت اصول آیشوند با رعایه انتخاب میس قوه قضائیرئ

حکم . کند یدگیذکور رسأت میه یهاگزارشبه  یدادرس

 .است ین دادگاه قطعیصادره از ا

 یا عمومی ین حقوق دولتیتأم یاگر متخلف برا -1تبصره 

کرده باشد، دادگاه چه  یان امور، اقدامات مؤثریا حسن جری

ا پرونده مفتوح یکرده باشد و  یریگمیدرباره موضوع تصم

ک سال یت را به حداقل یتواند مدت محرومیباشد، م

ا منع یحکم برائت  یاگر متهم از مراجع قضائ. ش دهدکاه

ت اقدام یرفع محروم یرخانه برایافت کند، دبیب دریتعق

 .کندیم

اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع  -۲تبصره 

ت ی( شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخص۵ماده )

 ا چند مجازات مذکوریه، به دو یمرتکب و اوضاع و احوال قض

شود و در هر صورت، ی( محکوم م۵در بند )الف( ماده )

 .ستیت نیش از پنج سال محرومیمجازات، ب

و  هاشرکت ی، بازرسان قانونینظارت یهادستگاه -۳تبصره 

، موظفند تخلفات ییو دارا یمؤسسات و وزارت امور اقتصاد

 .أت مذکور در صدر ماده اعالم کنندیرا به ه

ب مشابه صدر یند شعب متعدد با ترکتوایأت میه -۴تبصره 

أت، طرز یل هین ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیا

مات مربوط به درج نام اشخاص در یتصم یل، اجرایتشک

 یز نحوه دسترسیا خروج نام آنان و نیت و یفهرست محروم

است که ظرف  یانامهنیی، به موجب آیر امور اجرائیو سا

ر یسا یکل کشور با همکار یسه ماه توسط سازمان بازرس

ب یشود و به تصویه مین ماده تهیمذکور در ا یهادستگاه

 .رسدیه میس قوه قضائیرئ

ن ی( ا۵مذکور در ماده ) یهاتیاعمال محروم -۵تبصره 

 یو جرائم ارتکاب یتخلفات اداربه یدگیقانون مانع رس

ربط یذ یهادستگاهست و یصالح نین در مراجع ذیمرتکب

ن یز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین

 یریگینحو مؤثر و بدون وقفه پحقوق دستگاه خود را به 

 .کنند

گاه یرخانه و بانک اطالعات مربوط، موضوع پایدب -۶تبصره 

کل  یت در محل سازمان بازرسیفهرست محروم یاطالعات

 .شودیل میکشور تشک

قوا به منظور  ریسا یدولت موظف است با همکار -7ماده 

براساس منابع  یو ارتقاء سالمت نظام ادار یسازفرهنگ

ا ظرف یات روز دنیو متناسب با توسعه علوم و تجرب یاسالم

 یامنشور اخالق حرفه»ن قانون یب ایشش ماه پس از تصو

 .دین نمایرا تدو« کارگزاران نظام

)الف(، )ب( و )ج(  یموضوع بندها یهادستگاهه یکل -تبصره

 یتهایف و مأمورین قانون مکلفند براساس وظای( ا۲اده )م

کارگزاران  یامنشور اخالق حرفه»خود در چهارچوب 

مقامات موضوع  یو اخالق یارفتار حرفه»ن یبه تدو« نظام

ران یر مدیو سا یت خدمات کشوریری( قانون مد۷1ماده )

 .ندیخود اقدام نما« و کارکنان

ف یفساد، تکال یریگکلاز ش یریشگیبه منظور پ -8ماده 

و نظارت  یزیربرنامه یهال حسب مورد بر عهده معاونتیذ

 جمهوررییس یه انسانیت و سرمایریو توسعه مد یراهبرد

 :است

 یسازشفاف یو راهکارها هاسیاستن یبه تدو -الف

و  یاطالعات یت نظامهایاطالعات و استقرار و تقو

 یهاتفعالیامور و مستند نمودن  یاستانداردساز



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۶۷

 
ه یثبت و ضبط شفاف و جامع کل یبرا یاجرائ یهادستگاه

ن ین تأمیالزم به عموم مردم و همچن یرسانات، اطالعیعمل

کشور  یو اطالعات ینظارت یهادستگاه یاطالعات یازهاین

 .دیاقدام نما

از جمله نقل و  یادار یندهایدرباره آن دسته از فرآ -ب

، یدیتول یو واحدها هاشرکت رمنقول، ثبتیانتقال اموال غ

اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط 

گردد، یگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط میبه اتباع ب

 یازه به گونهیمرتبط و مکان یندهایفرآ یاندازجاد و راهیبه ا

حداقل کاهش از به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهیکه ن

 .دیام نماابد، اقدی

ک سال پس از ید که ظرف یرا اتخاذ نما یباتیترت -ج

ه معامالت بزرگ مندرج در قانون ین قانون کلیب ایتصو

)الف(، )ب( و )ج( ماده  یمناقصات اشخاص مشمول بندها

صورت  یق نظام بانکیاز طر یالیش اعتبار ری( تنها با گشا۲)

 .ردیگ

 :است مکلف ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -9ماده 

خود به اعمال نظارت بر  یف قانونیوظا یدر اجرا -الف

اقدام و  یو حقوق یقیاشخاص حق یاقتصاد یهافعالیت

به  یاصالح یشنهادهایان را به همراه پیهرگونه سوء جر

 .دیربط منعکس نمایمراجع ذ

ن قانون نظام یب ایظرف حداکثر دو سال پس از تصو -ب

بالمحل و  یاطالعات چکهاگاه یو پا یاتیجامع اطالعات مال

معوق به اشخاص مذکور  یهایو بده یواخواست یهاسفته

ن قانون را ی( ا۲)الف(، )ب( و )ج( ماده ) یدر بندها

 .دینما یاندازراه

و  یاشخاص حقوق یاعتبار یبندرتبه یگاه اطالعاتیپا -ج

د و آن را ینما یاندازز تجار مذکور در قانون تجارت را راهین

 .و اشخاص قرار دهد یمؤسسات اعتباردر دسترس 

 یحدود دسترس یبندنامه مربوط به نحوه رتبهنییآ -تبصره

 هادستگاه یو نحوه همکار یاشخاص و مؤسسات اعتبار

)ب( و )ج(  یگاه مذکور در بندهایل اطالعات پایتحل یبرا

و  یو اتاق بازرگان ییو دارا یتوسط وزارت امور اقتصاد

شود و به یه میران تهیان و اتاق تعاون اریع و معادن ایصنا

 .رسدیران میوزأتیب هیتصو

 ین قانون برنامه راهبردیب ایک سال پس از تصویظرف  -د

ژه ی، مناطق آزاد و ویمرز یهامشخص در مورد بازارچه

د و به ین نمایخاص تدو یهاو اسکله یو اقتصاد یتجار

 .ران برساندیوزأتیب هیتصو

تبادل  ین قانون قراردادهایب ایز تصوظرف سه سال ا -هـ

ق سازمان یو بورس را از طر ی، گمرکیاتیاطالعات مال

ران و سازمان بورس یا یاسالم ی، گمرک جمهوریاتیمال

گر ید یمتناظر در کشورها یهاسازماناوراق بهادار با 

ب در یتصو یالزم را برا ید و اقدامات قانونیمنعقد نما

 .آورد عملبه یاسالم یمجلس شورا

دات الزم را درباره یوزارت کشور موظف است تمه -10ماده 

 یریشگینه پینهاد در زممردم یهاسازمانت یتوسعه و تقو

ت مصالح یفساد با رعا یو مبارزه با فساد و سنجش شاخصها

ن و مقررات مربوط فراهم آورد و ینظام و در چهارچوب قوان

 .دیارائه نما یاسالم یگزارش ساالنه آن را به مجلس شورا

 :ه موظف استیقوه قضائ -11ماده 

مرتبط با  ین جزائیقوان یک سال ضمن بازنگریظرف  -الف

 یاحهیموجود، ال یخألها ین قانون و بررسیجرائم موضوع ا

ق تناسب یمؤثر از وقوع جرم از طر یریشگیجامع با هدف پ

ار دولت قرار دهد ید و در اختین نمایمجازاتها با جرائم، تدو

 .عمل آورداقدام الزم را به یبات قانونیت ترتیدولت با رعا تا

به  یدگیبه منظور رس یحه جامعیک سال الیظرف  -ب

ران و کارکنان یمد یو مال یجرائم مربوط به مفاسد اقتصاد

فه یا وظیکه به سبب شغل و  یو عموم یدولت یهادستگاه

 یدادرسنییتها، آیالت، صالحیشوند شامل تشکیمرتکب م

ه کند و به دولت ارائه دهد تا یر موضوعات مربوط تهیو سا

 .را معمول دارد یاقدامات قانون
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الت مذکور در هر حوزه یجاد تشکیتا زمان ا -1تبصره 

ن یموضوع ا یو مال یبا توجه به حجم جرائم اقتصاد یقضائ

ت یدر دادسراها و دادگاهها با رعا یا شعبیقانون، شعبه 

به جرائم مذکور  یدگیرس یابر یقانون یتهایصالح

مصوب  یهاد دورهین شعب بایقضات ا. اختصاص دهد

 .را گذرانده باشند یتخصص یآموزشها

ن یط قضات دادسرا و دادگاه و همچنیشرا -۲تبصره 

است که  یانامهنییموجب آبه  یتخصص یآموزش یهادوره

شود و به یه میته یر دادگستریظرف سه ماه توسط وز

 .رسدیه میقوه قضائ سیب رئیتصو

مطروحه در دستگاه  یهات پروندهیریگاه اطالعات مدیپا -ج

 :که یاد به گونهینما یاندازرا ظرف دو سال راه یقضائ

 یهااز اطالعات، اسناد و پرونده یکینسخه الکترون -1

ا ید یوچهار ساعت پس از تولستیمطروحه حداکثر ب

 .ستم( ثبت گرددیافت در سامانه )سیدر

د یها توسط سامانه تولبه پرونده یدگیرس یدهنوبت -۲

 یریگیو پ یابیها قابل ردپروندهبه یدگیند رسیشود و فرآ

 .باشد

به مراجع  یح ارسالیوارده و لوا یهاه نامهیثبت کل -۳

ت اشخاص به صورت متمرکز در هر یبا احراز هو یقضائ

 .ر گرددیپذامکان یواحد قضائ

ه اوراق یک کلیل نسخه الکترونیتحوا یامکان ارسال  -۴

ن، مجاز یاصحاب دعوا مطابق قوان یپرونده که مطالعه آن برا

 .سر گرددیشناخته شده است م

 .دینما یاندازرا راه یگاه اطالعات آراء صادره قضائیپا -۵

 یمطروحه در محل یهاه پروندهیخالصه اطالعات کل -۶

طالعات ا یدهسیه متمرکز و سرویمشخص در قوه قضائ

 .ر گرددیپذامکان ینظارت یهادستگاهه یالزم به کل

ز یآن و ن یاجرا یبندن سامانه و زمانینامه انییآ -تبصره

ق خالف اخالق، ی، مصادیتیموارد استثناء شامل موارد امن

 یو نحوه دسترس یو اختالفات خانوادگ یعفت و نظم عموم

ات مرتبط، ر موضوعیو سا ینظارت یهادستگاهاشخاص و 

شود یه میته یر دادگستریحداکثر ظرف سه ماه توسط وز

 .رسدیه میس قوه قضائیب رئیو به تصو

ت یبا اولو یح معاضدت قضائیظرف سه سال لوا -د

 یاسالم یبا جمهور یمهم طرف قرارداد تجار یکشورها

به دولت ارسال  یه و جهت اقدام الزم قانونیران را تهیا

 یکید حسب مورد حداقل یجانبه با دو یقراردادها. دینما

 :ردیر را دربرگیاز موارد ز

 یاسترداد متهمان و مجرمان مفاسد مال -1

نامشروع و حاصل از اقدامات  یهاییاسترداد اموال و دارا -۲

 مجرمانه

ا در حال یتبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده  -۳

 یدر مورد مفاسد مال یریگیپ

 :سناد و امالک کشور موظف استسازمان ثبت ا -12ماده 

طرح  یل و اجرایظرف دو سال نسبت به تکم -الف

الزم اقدام و  یبات قانونیر ترتی)کاداستر( و سا یحدنگار

حدود . دیمربوط وارد نما یگاه اطالعاتیاطالعات الزم را در پا

مشخص  ینامه اجرائنییگاه را آین پایاشخاص به ا یدسترس

 .کندیم

 یو با همکار یتوسط وزارت دادگستر ینامه اجرائنییآ

اطالعات  یهاسازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارتخانه

ب یتصوشود و بهیه میمسلح ته یروهاین یبانیو دفاع و پشت

 .رسدیه میس قوه قضائیرئ

جاد یرا ا یگاه اطالعات اشخاص حقوقیک سال پایظرف  -ب

 .دینما

مذکور در بند )ب(  یعاتگاه اطالیورود اطالعات پا -1تبصره 

ر مراجع به یکه در سا یراجع به آن دسته از اشخاص حقوق

رسند حسب مورد بر عهده دستگاه یا میده یثبت رس

 .کننده استثبت
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( آن توسط 1بند )ب( و تبصره ) ینامه اجرائنییآ -۲تبصره 

سازمان ثبت اسناد و امالک  یو با همکار یوزارت دادگستر

أت یب هیشود و به تصویه میته کشور و وزارت کشور

 .رسدیران میوز

ن یمشترک ب یگاه اطالعاتیک سال شبکه و پایظرف  -ج

و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را  یدفاتر اسناد رسم

ع دفاتر یه وقایکه ثبت و تبادل کل ید، به نحوینما یاندازراه

ق یو سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از طر یاسناد رسم

 .ل گرددیمتمرکز مذکور تسه نظام

 یف عمومیتکال -فصل سوم

ن قانون یمشمول ا یهادستگاهه مسؤوالن یکل -13ماده 

ا وقوع جرائم مربوط به یموظفند بدون فوت وقت از شروع 

، یدر معامالت دولت ی، تبانیارتشاء، اختالس، کالهبردار

، اعمال یا خارجی یاخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخل

، دخالت در معامالت یفوذ برخالف حق و مقررات قانونن

ل مال یدارد، تحص یت قانونیکه ممنوع یدر موارد یدولت

ا یدر وجوه  یرقانونیا تصرف غیرمجاز ینامشروع، استفاده غ

س در معامالت یع آنها، تدلییا تضیو  یا عمومی یاموال دولت

منظور  ا امر به اخذ آن،ی یرقانونیا مال غی، اخذ وجه یدولت

تحت هر عنوان اعم از  یگریا دیخود  یبرا ینمودن نفع

ا یالعمل در معامله ا حقیالزحمه ون، پاداش، حقیسیکم

 یر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادیا مناقصه و سایده یمزا

د مراتب را به مقامات یت خود بالفاصله بایدر حوزه مأمور

ت گزارش کننده به جرائم و تخلفایدگیرس یو ادار یقضائ

ن صورت مشمول مجازات مقرر در ماده یر ایند، در غینما

 .شوندیم ی( قانون مجازات اسالم۶۰۶)

ن قانون یموضوع ا یهادستگاهک از کارکنان یهر  -تبصره

ف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه یطه وظایکه در ح

ن یریمتبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع سا

به مسؤول باالتر خود و  یصورت مکتوب و فورمراتب را به 

ن صورت مشمول یر اید در غیگزارش نما یا واحد نظارتی

 .شودیمجازات فوق م

، حسابرسان و یبازرسان، کارشناسان رسم -14ماده 

 یر اشخاصین و سای، ناظرهاحسابذین، یزیحسابداران، مم

 یهافعالیتبه اسناد، دفاتر و  یدگیا رسیکه مسؤول ثبت 

باشند یف خود میطه وظایدر ح یو حقوق یقیاشخاص حق

ن قانون، یموظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع ا

گر نباشد، مراتب را به مرجع ین دیدر قوان یباتیچنانچه ترت

ن به سه یمتخلف. ندیصالح اعالم نمایذ یا قضائیینظارت

ل مشمو یهادستگاها انفصال از خدمت در یت یسال محروم

زان دو تا ده برابر مبلغ یبه م ینقد یا جزاین قانون و یا

ز لغو یمناقصات و ن یمعامالت بزرگ مذکور در قانون برگزار

و  یصنف یهاهیت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیعضو

 .شوندیا هر دو مجازات محکوم میو  یاحرفه

م هر واحد یران و سرپرستان مستقیمقامات، مد -15ماده 

ن قانون به ی( ا۲بند )الف( ماده ) یدولت یهاسازماندر 

خود موظف به نظارت بر  یت و سرپرستیتناسب مسؤول

و مقابله با فساد  یریشگی، پیتحت سرپرست یواحدها

موارد آن و اعالم مراتب حسب مورد به  یی، شناسایادار

و  ی، بازرسیحقوق یواحدها. باشندیصالح میمراجع ذ

مربوط موظف به  یهاستگاهدحراست و حفاظت پرسنل 

 .باشندیجه میموضوع تا حصول نت یریگیپ

اطالعات  یگاههایک از پایهر  یاندازپس از راه -16ماده 

که مسؤول ارائه و ثبت  ین قانون چنانچه افرادیمذکور در ا

ند با آنان یف خود قصور نمایباشند در انجام وظایاطالعات م

 .شودیمن و مقررات مربوط رفتار یطبق قوان

ن قانون نسبت یدولت مکلف است طبق مقررات ا -17ماده 

 یت و جبران خسارت اشخاصین امنیو تأم یت قانونیبه حما

دهنده، اطالعات خود را ا گزارشیکه تحت عنوان مخبر 

 یین شناسایا اثبات جرم و همچنی، کشف یریشگیپ یبرا

ن یدهند و به ایصالح قرار میار مراجع ذیمرتکب، در اخت

انه قرار یجود و اقدامات انتقامیل در معرض تهدیدل

 :عبارتند از یتیاقدامات حما. دیرند، اقدام نمایگیم
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ت و مشخصات یعدم افشاء اطالعات مربوط به هو -الف

ت اشخاص مذکور، مگر یا فعالیو محل سکونت  یخانوادگ

کننده به لحاظ ضرورت یدگیرس یکه قاض یدر موارد

ن حق دفاع متهم افشاء یدالنه و تأما محاکمه عای یشرع

ت اشخاص یعدم افشاء هو یچگونگ. ت آنان را الزم بداندیهو

نامه نیینفع، در آیاشخاص ذ ین دسترسیاد شده و همچنی

 .شودین قانون مشخص میا یاجرائ

فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست  -ب

 یهادستگاه که در یگر در صورتیآنان به محل مناسب د

ن ی( ا۲)ج( ماده ))الف(، )ب( و  یموضوع بندها یاجرائ

ن امر یقانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام ا

ل حقوق، یچ وجه موجب تقلید به هین انتقال نبایاست و ا

 .و حقوق مکتسبه مستخدم گردد یا، گروه شغلیمزا

 یارددر مو یا مالی یجبران صدمات و خسارات جسم -ج

ا یه واردکننده صدمه یآن از ناح یکه امکان جبران فور

ن ین صورت دولت جانشیدر ا. خسارت ممکن نباشد

تواند خسارت پرداخت یشود و میده محسوب میدانیز

 .دیشده را مطالبه نما

د یز از جمله اخراج، بازخریآمضیهرگونه رفتار تبع -د

ت، یضعر وییش از موعد، تغیکردن، بازنشسته نمودن پ

ا یرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یغ یابی، ارزشییجاجابه

که  یدهنده و منبعمخبر، گزارش یایکاهش حقوق و مزا

منعکس  یصالح قانونیرا به مقامات ذ یحیاطالعات صح

 .ند ممنوع استینمایم

ن قانون یمشمول مقررات ا یاشخاص فوق در صورت -تبصره

د ییقدامات آنان مورد تأح و ایشوند که اطالعات آنها صحیم

 .صالح باشدیمراجع ذ

زان جبران خسارت ی، نوع آن و میتینحوه اقدامات حما

است که توسط وزارت اطالعات و با  یآنان، طبق مقررات

و  یزیربرنامه یهاو معاونت یوزارت دادگستر یهمکار

 یه انسانیت و سرمایریو توسعه مد ینظارت راهبرد

 یالزم برا یو اقدامات قانون شودیه میجمهور تهسیرئ

 .دیآیبه عمل م یاسالم یب در مجلس شورایتصو

م و یبه صورت مستق یت اقتصادیهر نوع فعال -18ماده 

 یمندرج در بندها یهادستگاهه یکل یم برایرمستقیغ

ف و ین قانون که در وظای( ا۲)الف(، )ب( و )ج( ماده )

نشده،  ینیبشیپ یاقتصاد یهافعالیتآنها  یارات قانونیاخت

 .ممنوع است

رمحرمانه که یقات غیاز پژوهشها و تحق یانسخه -19ماده 

د به ین اعتبار شده است بایتأم یکالً از محل بودجه عموم

 .ردینحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گ

)الف(، )ب( و )ج(  یه اشخاص مشمول بندهایکل -20ماده 

ب یپس از تصون قانون مکلفند ظرف دو سال ی( ا۲ماده )

زه یخود را مکان یو مکاتبات ادار یند امور مالین قانون فرآیا

 .ندینما

)الف(، )ب( و )ج(  یه اشخاص مشمول بندهایکل -21ماده 

و  یمال یافزارهان قانون موظفند فقط از نرمی( ا۲ماده )

ده است یک به ثبت رسیانفورمات یعال یکه در شورا یادار

 .ندیاستفاده نما

 یاز سو یاعالم یخارج یافزارهاد نرمیخر -1تبصره 

 .است ین ماده مستثنیمزبور از شمول ا یشورا

د قبل از ثبت هر یک بایانفورمات یعال یشورا -۲تبصره 

نان یمصوب اطم یارها و استانداردهایت معیافزار از رعانرم

 .دیحاصل نما

ک سال از یه اشخاص مشمول موظفند ظرف یکل -۳تبصره 

خود را  یمورد استفاده فعل یافزارهانون نرمن قایب ایتصو

 .ندیط مزبور سازگار نمایبا شرا

 ی، حسابداران و بازرسان قانونهاحسابذیه یکل -22ماده 

( ۲)الف(، )ب( و )ج( ماده ) یاعم از اشخاص مذکور بندها

 ید براساس نظر شورایبا یا بخش خصوصین قانون و یا
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مورد استفاده در  یارهاافزک از اصالت نرمیانفورمات یعال

 .ندینان حاصل نمایمجموعه خود اطم

افزار دکننده نرمیتول یهاشرکتکه  یدر صورت -23ماده 

افزار اقدام ر در نرمییمصوب به تغ یبرخالف استانداردها

شود یآن شرکت به مدت سه سال لغو م یبندند رتبهینما

 ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوقیه مسؤوالن ذیو کل

ر ییهرگونه تغ. را ندارند یافزارچ نرمیه یو معنو یماد

مذکور ممنوع و  یافزارهابرخالف استانداردها در نرم

 .کننده استت متوجه استفادهیمسؤول

ز ارائه اسناد و یهرگونه اظهار خالف واقع و ن -24ماده 

ن قانون که یمول ا-مش یهادستگاهبه یرواقعیمدارک غ

ا یخص ثالث و -ا شیدولت  یقانونع حقوق یی-موجب تض

از ناروا گردد، جرم یا کسب امتیفرار از پرداخت عوارض 

ر یدر سا یعمل ارتکاب یچنانچه برا. شودیمحسوب م

ن شده باشد به همان مجازات محکوم ییتع ین مجازاتیقوان

از، مرتکب به ین صورت عالوه بر لغو امتیر ایدر غ. شودیم

ان یز جبران زیشده و نعییمعادل حقوق تض ینقد یجزا

 .گرددینفع محکوم میوارده با مطالبه ذ

فه با موارد یکه حسب وظ هادستگاهک از کارکنان یهر 

مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش 

که گزارش را مقرون به  یند، مقام مسؤول درصورتینما

م اعال یص دهد مراتب را به مرجع قضائیصحت تشخ

ک تا سه سال یف به مجازات ین تکلین از ایمتخلف. دینمایم

 .شوندیمحکوم م یو عموم یانفصال موقت از خدمات دولت

)ب( و  ،)الف( یمذکور در بندها یهادستگاه -25ماده 

 یو مهندس ین قانون موظفند به بازنگری( ا۲)ج( ماده )

آن زه نمودن یات و مکانیبه شکا ییمجدد سامانه پاسخگو

ات به طور یافت شکایند که دریاقدام نما یبه نحو

و  ییت پاسخگویکه مسؤول ییتوسط واحدها یرحضوریغ

ات مردم را دارند به واحد مربوطه در یبه شکا یدگیرس

 .دستگاه منعکس گردد

ن شده به ییتع یبندواحد مزبور موظف است براساس زمان

صورت عدم د و دریاقدام نما یا شاکی یارائه پاسخ به متقاض

 ین، موضوع در سلسله مراتب اداریدر مهلت مع ییپاسخگو

مزبور  یواحدها. ن مقام دستگاه منعکس شودیتا باالتر

ت، موضوع را به صورت یموظفند در صورت وارد نبودن شکا

 .ندیاعالم نما یمکتوب و با ذکر علت به شاک

خ وصول یک ماه از تارید حداکثر ظرف یه مراحل فوق بایکل

ا عدم یت یبه شکا یدگیعدم رس. ابدیخاتمه  تیشکا

ا عدم پاسخ مکتوب به یصالح یانعکاس موضوع به مراجع ذ

ن طبق یدر مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکب یشاک

 .شودین مربوطه برخورد میقوان

کل کشور مسؤول نظارت بر  یسازمان بازرس -1تبصره 

 .ن ماده استیحسن اجراء ا

ز یو ن یتحت نظر مقام رهبر یهادستگاه -۲تبصره 

آنان حکم خاص  یبرا یکه در قانون اساس ییهادستگاه

 .باشندیم ین ماده مستثنیوجود دارد از شمول ا

 :گردندیق میر اشخاص تشویدرموارد ز -26ماده 

که موفق  یا اشخاصیران، سرپرستان، کارکنان و یمد -الف

ن یذکور در اافراد متخلف م ی، کشف و معرفییبه شناسا

ا جرم در مراجع یقانون گردند، مشروط بر آن که تخلف 

 .صالح اثبات شود

ن قانون که در یران و کارکنان و اشخاص مشمول ایمد -ب

العاده زه تالش فوقیمکان یگاه اطالعاتیکامل پا یاندازراه

 .داشته باشند

ن قانون که موفق شوند در یک از اشخاص مشمول ایهر -ج

 یرا براساس شاخصها یزان سالمت اداریمک سال یطول 

ن قانون واحد تحت ی( ا۲8موضوع بند )الف( ماده )

 .خود ارتقاء دهند یسرپرست

خ ین ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریا ینامه اجرائنییآ -د

و نظارت  یزیربرنامه یهان قانون توسط معاونتیب ایتصو
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جمهور سیرئ یه انسانیت و سرمایریو توسعه مد یراهبرد

 .رسدیران میأت وزیب هیشود و به تصویه میته

ن ی( ا۲چنانچه اشخاص مشمول بند )د( ماده ) -تبصره

ند یالذکر اقدام نمافوق یقانون در جهت تحقق بندها

 یقات معنوین ماده مشمول تشویا ینامه اجرائنیبراساس آئ

 .شوندیم یو ماد

 یناف ن قانونیف مقرر در ایف و تکالیوظا -27ماده 

که در اجراء فرمان  یستاد مبارزه با مفاسد مال یهافعالیت

 .باشدیل شده است، نمیتشک یمقام رهبر

( ۲۲1موضوع ماده ) ینظارت یهادستگاه یشورا -28ماده 

ر یپنجم توسعه، موظف به اقدامات ز سالهپنجقانون برنامه 

 :است

در  یزان سالمت اداریم یریگاندازه یه شاخصهایته -الف

ن ی( ا۲)الف(، )ج( و )د( ماده ) یموضوع بندها یهادستگاه

 .آنها یقانون و اعالم عموم

و  یبه صورت کل یزان سالمت اداریم یریگاندازه -ب

به مسؤوالن و مردم حداکثر  یجه بررسیو اعالم نت یمورد

 .ور ماه سال بعدیان شهریتا پا

ه یاز راه ته مشمول قانون یهادستگاهاقدامات  یبررس -ج

رانه و یشگیپ یهابرنامه یگزارش درباره عملکرد و اجرا

شنهاد یها و ارائه پها و ضعفمقابله با فساد، اعالم قوت

 مسؤول یهادستگاهبه

ن ین ماده ظرف سه ماه از ابالغ ایا ینامه اجرائنییآ -تبصره

 .رسدیب سران قوا میه و به تصویقانون توسط شورا ته

دولت موظف است در بودجه ساالنه کل کشور،  -29ماده 

ن قانون و اعتبارات یاجراء مقررات ا یاز برایاعتبارات مورد ن

ن یجرائم موضوع ا یطرح دعاو یقانون یهانهیهز یالزم برا

و  ی، کارشناسینه دادرسیل هزیآنها از قب یریگیقانون و پ

ر یسا. دینما ینیبشیپ یاجرائ یهادستگاهاجراء احکام را در 

که از بودجه ساالنه کل کشور استفاده  ییهادستگاه

نه مزبور را از محل بودجه خود یند موظفند هزینماینم

 .ندین نمایتأم

 یمربوط به مبارزه با فساد مال یات و دعاویشکا -30ماده 

 .شود یدگیخارج از نوبت رس یو ادار ید در مراجع قضائیبا

ران، یا یاسالم یمهورج یمایسازمان صدا و س -31ماده 

، آموزش و پرورش، یفرهنگ و ارشاد اسالم یهاوزارتخانه

، بهداشت، درمان و آموزش یقات و فناوریعلوم، تحق

 یغیو تبل یو فرهنگ یآموزش یر نهادهایو سا یپزشک

و  یآموزش عموم یهااجراء برنامه یموظفند در راستا

با مفاسد ق ستاد مبارزه ین قانون که از طریا یرساناطالع

 .گردد، اقدامات الزم را به عمل آورندیابالغ م یاقتصاد

ن قانون و مصوبات ستاد یا یت اجرایمسؤول -32ماده 

ر و یمشمول با وز یهادستگاهدر  یمبارزه با مفاسد اقتصاد

ادشده مکلفند یربط است و افراد ین مقام دستگاه ذیباالتر

ت ی، از حداکثر ظرفمناسب یر و ساز و کارهایبا اتخاذ تداب

مربوط به  یر بخشهایو سا ینظارت یواحدها و بخشها

 .ندین قانون استفاده نمایا یکنترل اجرا

که  یر مواردین قانون، در غیا ینامه اجرائنییآ -33ماده 

ف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت ین تکلییتع

 یجمهور با همکارسیرئ یو نظارت راهبرد یزیربرنامه

جمهور و سیرئ یه انسانیت و سرمایریتوسعه مدمعاونت 

 ییو دارا یو اموراقتصاد یاطالعات، دادگستر یهاوزارتخانه

 .رسدیران میأت وزیب هیشود و به تصویه میته

 یاطالعات یگاههایهرگونه افشاء اطالعات پا -34ماده 

ن و مقررات، ممنوع است یمذکور برخالف قوان یهادستگاه

ازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء و متخلف به مج

محکوم  ۲۹/11/1۳۵۳مصوب  یدولت یاسناد محرمانه و سرّ

 .گرددیم

 یگاههایرمجاز به پایغ یهرگونه دسترس -35ماده 

ن قانون ممنوع است و متخلف حسب یموضوع ا یاطالعات

ک سال محکوم یمورد به مجازات حبس از شش ماه تا 
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ز مشمول مجازات حبس از یمزبور نشروع به جرم . شودیم

 .ک روز تا شش ماه استینود و 

ست و هشت یو پنج ماده و ب یقانون فوق مشتمل بر س

ست و نهم یکشنبه مورخ بیروز  یتبصره در جلسه علن

صد و هشتاد و هفت مجلس یکهزار و سیماه بهشت یارد

آن به مدت سه سال  یشیآزما یاجرا یاسالم یشورا

ص یمجمع تشخ یاز سو ۷/8/1۳۹۰خ یب و در تاریتصو

 .ص داده شدیمصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخ

 یجانیالر یعل -یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 و مقابله با فساد یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار 6ماده  4تبصره  یینامه اجرانییآ

 رییس قوه قضاییه( 25/4/1392مورخ  100/21729/9000)بخشنامه شماره 

 فیات و تعاریکل -فصل اول

نامه نیین آیمندرج در ا یواژه و عبارات اختصار -1ماده 

 :رودیر به کار میو مقاصد ز یدر معان

و مقابله با فساد  یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار :قانون -الف

 یاسالم یمجلس شورا 1۳8۷بهشت ماه یارد ۲۹مصوب 

مصلحت  صید مجمع تشخییبه تأ ۷/8/1۳۹۰خ یکه در تار

 .دینظام رس

کننده به تخلف، موضوع مواد یدگیرس یشعبه :دادگاه -ب

 .باشدیقانون م ۶و  ۵

 .باشدیقانون م ۶أت مذکور در مادهیه :صیأت تشخیه -ج

ف یاست که در رابطه با انجام وظا یواحد ادار :رخانهیدب -د

ر امور مرتبط یص، شعب دادگاه و سایتشخ یهاأتیه

 .دینمایت میفعال

رخانه یرمجموعه دبیز یاز واحدها یکی :بانک اطالعات -هـ

و به روز نگهداشتن  یآورت جمعیباشد که مسؤولیم

تها را به یگاه فهرست محرومیاطالعات مربوط به پا

 .ددارعهده

 صیأت تشخیف هیالت و وظایتشک -فصل دوم

قانون در محل  ۶ص موضوع ماده یأت تشخیه -2ماده 

 .شودیل میشور )تهران( تشککل ک یسازمان بازرس

قانون  ۶مذکور در ماده یهادستگاهن مقام یباالتر -تبصره

ل یتشک یندگان خود برایبه موقع نما یموظف به معرف

 .باشندیص میتشخ یهاأتیه

ک نفر را به عنوان یان خود یص از میأت تشخیه -3ماده 

کسال یمدت  یس برایب رئیک نفر را به عنوان نایس و یرئ

نده ینما. انتخاب مجدد آنان بالمانع است. دینماینتخاب ما

 .باشدیأت میر هیکل کشور دب یسازمان بازرس

ها، در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده -4ماده 

ش یشنهاد افزایص اول پیأت تشخیرخانه با موافقت هیدب

س یص در مرکز )تهران( و استانها را به رئیتشخ یهاأتیه

ب یکند تا در صورت موافقت، با ترکیه ارائه میقضائقوه

ط مندرج در ینامه و شرانیین آیا ۲مشابه مذکور در ماده

 .ل شودیآن تشک

مراجع  یهاگزارشص با وصول یأت تشخیه -5ماده 

ا اطالع از تخلفات موضوع یقانون  ۶ماده ۳مذکور در تبصره

 .دینمایم یدگیقانون، شروع به رس

 هاگزارشبه  یدگیرس یبراص یأت تشخیه -6ماده 

 :ر را انجام دهدیتواند اقدامات زیم

 .کنندها اعالمیو  یق از شاکیتحق -الف

 .نیق از شهود و مطلعیتحق -ب
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که در مظان ارتکاب اعمال  یسوابق اشخاص یبررس -ج

 .قانون هستند ۵مذکور در ماده

ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعالم پرونده یبررس -د

 .شده

 .به اسناد و مدارک یدگیرس -هـ

 .یارجاع امر به کارشناس -و

 .ربطیاستعالم نظر از مسؤوالن و کارکنان دستگاه ذ -ز

 .عنه یح از مشتکیاخذ توض -ح

ه یا علیاطالعات له  یآورق و جمعیهرگونه تحق -ط

قانون  ۵که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده یاشخاص

 .هستند

از یص حسب مورد و در صورت نیأت تشخیه -7ماده 

ا چند یک یأت یا خارج از هیان اعضاء خود یتواند از میم

 یأت به منظور بررسیه یق با نظارت قاضیگروه تحق

 .ل دهدیموضوعات و ارائه گزارش تشک

 یق با درج مهلت و محورهایاحکام گروه تحق -تبصره

 .شودیص صادر میأت تشخیس هیتوسط رئ یبررس

ل و مدارک یص دالیأت تشخیکه ه یرتدر صو -8ماده 

ص یتشخ یقانون را کاف ۵ارتکاب اعمال مذکور در ماده 

جلسه  یح برایدهد مکلف است متهم را جهت اخذ توض

ا یتواند شخصاً حاضر و یمتهم م. دعوت کند یدگیرس

ق ارسال یا از طریو  یأت معرفیخود را به ه ینده قانونینما

دفاع شخص مذکور از خود  عدم. دیحه از خود دفاع نمایال

 .أت نخواهد بودیه یدگیمانع رس

نفر  ۵ص با حضور حداقل یأت تشخیجلسه ه -9ماده 

ف یأت در چارچوب وظایمات هیتصم. ابدییت میرسم

 .موافق معتبر است یمقرره در قانون با حداقل چهار رأ

عضو - یکه قاض یآراء، نظر یدر صورت تساو -1تبصره 

 .باشدیست مناط اعتبار مبا آن موافق ا -أتیه

ص همان است که یأت تشخیه یموارد رد اعضا -۲تبصره 

و  یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ ۹1در ماده 

 .ح شده استیتصر یانقالب در امور مدن

ل را جهت یکه دال یص در صورتیأت تشخیه -10ماده 

 یجه اقدامات را طیص دهد، نتیتشخ یطرح در دادگاه کاف

در . دینمایرخانه به دادگاه ارسال میق دبیاز طر یگزارش

ن صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام یر ایغ

ر مراجع در صورت وقوع یسا یدگین امر مانع رسیا. دینمایم

 .ا تخلف نخواهد بودیجرم و 

د یارسال به دادگاه با یص برایأت تشخیگزارش ه -11ماده 

مرتکب اعمال در کننده و شخص مشخصات اعالم یحاو

، نوع تخلف، زمان و یا حقوقی یقیقانون، اعم از حق ۵ماده 

آن  یل توجه اتهام و مستندات قانونیمکان وقوع تخلف، دال

 .باشد

کل  یسازمان بازرس :شامل ینظارت یهادستگاه -12ماده 

وان ی، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسیکشور، د

و  هاشرکت ی، بازرسان قانونو وزارت اطالعات یعدالت ادار

ن بانک یو همچن یر دولتیو غ یمؤسسات اعم از دولت

و وزارت امور  یاسالم یجمهور یمه مرکزیو ب یمرکز

گمرک  :تابعه از جمله یهاسازمانه یو کل ییو دارا یاقتصاد

، سازمان یسازیران، سازمان خصوصیا یاسالم یجمهور

ران یراق بهادار اکشور، سازمان بورس و او یاتیامور مال

 ۵موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 

 .ص اعالم دارندیأت تشخیقانون، مراتب را به ه

 ف دادگاهیالت و وظایتشک -فصل سوم

 ۶به گزارشات مذکور در ماده یدگیرس یبرا -13ماده 

ت یاکثر یل و رأیتشک یقانون دادگاه با حضور سه قاض

 .مناط اعتبار است

 یعموم یاز شعب دادگاهها یکیه ییقضاس قوهییر -صرهتب

ن امر اختصاص داده و یبه ا یدگیتهران را جهت رس ییجزا

ن یس و همچنییر ین و صدور ابالغ برایینسبت به تع



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۷۵

 
ب یل ترکیدادرسان مجرب استان به تعداد الزم جهت تکم

 .کندیشعبه اقدام م

ه ب ین دادرسییت اصول آیدادگاه با رعا -14ماده 

و  یدگیص رسیتشخ یهاأتیواصله از ه یهاپرونده

ک ی. است یدادگاه قطع یرأ. کندیم یمبادرت به انشاء رأ

به  یصادره جهت درج در بانک اطالعات ینسخه از رأ

 .گرددیرخانه ارسال میدب

 رخانهیف دبیالت و وظایتشک -فصل چهارم

ز ایس و تعداد مورد نیک نفر رئی یرخانه دارایدب -15ماده 

ص است یأت تشخیرهیرخانه، دبیس دبیرئ. کارشناس است

ص یکل کشور به تشخ ین بازرسان سازمان بازرسیکه از ب

ه منصوب قضاییقوه  سیید رییس سازمان و پس از تأییر

 .شودیم

أت یل و اداره هیتشک یاز برایاعتبارات مورد ن -16ماده 

رخانه در بودجه ساالنه یص، بانک اطالعات و دبیتشخ

ن و پرداخت ی، تأمینیبشیکل کشور پ یزمان بازرسسا

 .شودیم

 :ددارعهدهر را به یف زیرخانه وظایدب -17 ماده

 .ص و بانک اطالعاتیأت تشخیه یانجام امور ادار -الف

 .صیأت تشخیمات دادگاه و هیابالغ احکام و تصم -ب

قانون به مراجع  ۵ماده ۲مقرر در بند یتهایاعالم محروم -ج

 .ربطیذ یهاگاهدستو 

مرجع  یت پس از احراز صدور رأیاعالم رفع محروم -د

 یا برائت در حدود مفاد رأیب یبر منع تعق یمبن ییقضا

 .ربطیا مرجع ذیگاه دستبه

گاه یل بانک اطالعات و به روز نگهداشتن پایتشک -هـ

 .تهایفهرست محروم

-ورت الک-ر را به صیرخانه اطالعات زیدب -18 ماده

 .دینمایم یدر بانک اطالعات نگهدار یکیترون

ت یکه شخص یمتخلف و در صورت یمشخصات کامل سجل -

 .آن یاست مشخصات ثبت یحقوق

 .ا اشخاص اعالم کننده اتهام و تخلفیدستگاه  -

 .دستگاه محل خدمت متخلف )در صورت کارمند بودن( -

 .نوع تخلف -

 .زمان و مکان وقوع تخلف -

که موضوع جنبه  یلف )در صورتتخ یا ارزی یالیحجم ر -

 .داشته باشد( یمال

 .خ آنیص و تاریأت تشخینظر ه -

 .ییر مراجع قضاین قانون و سایموضوع ا یآراء دادگاهها -

 .ن شدهییتع یهاتینوع محروم -

 .تیا رفع محرومیکاهش  -

 .تیان مدت محرومیشروع و پا -

 .ر موارد مرتبطیحات و سایتوض -

قانون،  ۵قسمت ب ماده ۲ندب یدر اجرا -19ماده 

سراسر کشور موظفند  ییر مراجع قضایدادستانها و سا

االجراء مشمول قانون را الزم یه احکام قطعیاز کل یریتصو

 .ندیرخانه ارسال نمایبه دب

ت اشخاص را به یرخانه موظف است محرومیدب -20ماده 

 .ربط برساندیا مراجع ذیو  هادستگاهبه اطالع  ینحو مقتض

، ی، خدمات بازرگانیو اعتبار یالت مالیرائه هرگونه تسها

، یاحرفه یو تشکلها یو نظارت یتیریانتصاب به مشاغل مد

قانون به  ۲و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده  یصنف

ت آنان به یمنوط به عدم محکوم یو حقوق یقیاشخاص حق

 .باشدیت میمحروم

و  یمور، کدکاربرل ایتسه یتواند برایرخانه میدب -تبصره

گاه فهرست محرومان در بانک اطالعات را با یرمز عبور پا
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و  هادستگاهندگان یار نماین در اختیمع یسطح دسترس

 .مراجع مشمول قرار دهد

و اشخاص مذکور در قانون، در  هادستگاهه یکل -21ماده 

ده، موظفند به یکه در قانون مقرر گرد یفیچارچوب وظا

ص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه یأت تشخیاستعالمات ه

حات الزم ی( و توض...و  یکی، الکترونیاسناد و مدارک )چاپ

 .ندینما یربط را معرفیرا ارائه و کارشناسان ذ

 یتبصره در اجرا ۶ماده و  ۲۲نامه در نیین آیا -22ماده 

و مقابله با  یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار ۶ماده ۴تبصره

 یکل کشور و با همکار یمان بازرسفساد توسط ساز

ه و در یقانون مذکور ته ۶موضوع ماده ییاجرا یهادستگاه

 .دیه رسیقضائس قوهیب رئیبه تصو ۲۴/۴/1۳۹۲خ یتار

 یجانیصادق الر -هیقضائس قوهیرئ

 

 و مقابله با فساد یسالمت نظام ادار ی( قانون ارتقا26ماده ) یینامه اجرانییآ

 ران(یأت وزیه 24/4/1393هـ مورخ 50080ت/45146ه شمار نامهتصویب)

 جمهورسییر یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه

 جمهورسییر یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد

شنهاد مشترک یبه پ 1۵/۴/1۳۹۳ران در جلسه یئت وزیه

و توسعه  یو نظارت راهبرد یزیربرنامه یهامعاونت

جمهور و به استناد بند )د( سییر یه انسانیت و سرمایریمد

 و مقابله با فساد یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا( ۲۶ماده )

ماده مذکور را به شرح  یینامه اجرانییآ -1۳۹۰مصوب -

 :ب کردیر تصویز

مشروح  یر در معانینامه اصطالحات زنیین آیدر ا -1ماده 

 :رودیمربوط به کار م

و مقابله با  یت نظام ادارسالم ارتقای قانون :قانون -الف

 -1۳۹۰مصوب - فساد

قانون ( 1افراد موضوع بند )الف( ماده ) :ن فسادیمرتکب -ب

 .ا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شودیکه تخلف 

( ۲8موضوع ماده ) یشورا :ینظارت یهادستگاه یشورا -پ

 قانون

 یاطالعات یهاگاهیپا :زهیمکان یاطالعات یهاگاهیپا -ت

 ع قانونموضو

 نامهتصویب( 1ته موضوع بند )الف( ماده )یکم :تهیکم -ث

 ۲8/1۲/1۳۹۲هـ مورخ ۵۰۳۲8ت/1۹۲۰8۷شماره 

قانون، ( ۲موضوع ماده ) یو حقوق یقیاشخاص حق -2ماده 

 .باشندینامه منیین آیمشمول ا

ل ینامه به شرح ذنیین آیموضوع ا یهاقیتشو -3ماده 

 :شودین مییتع

ر یا سای یین مقام اجرایرنامه توسط باالتریتقد یاعطا -الف

 یربط شخص حقوقین ذیمسئول

 ا طبقه و مانند آنی یقیک گروه تشوی یاعطا -ب

ا باالتر در یو  یتیریحق تقدم در انتصاب به مشاغل مد -پ

 یط مساویشرا

معادل دو ماه حقوق فرد در زمان  یپرداخت وجه نقد -ت

 .پرداخت

ر بند )ت( متناسب با نوع، ن شده دییزان تعیم -1تبصره 

ص یا تخلف )فساد( تا شش ماه به تشخیزان و اثرات جرم یم

ش یقابل افزا یربط شخص حقوقین ذیا مسئولیته و یکم

 .است



  |اداری و استخدامی  کاربردی وانین و مقرراتمجموعه ق ۶۷۷

 
ر یق موضوع بند )ت( مانع از اعمال سایتشو -۲تبصره 

 .باشدین ماده نمیا یبندها

ماده  یکه در جهت تحقق بندها یص افرادیتشخ -۳تبصره 

( ۳موضوع ماده ) یهاقیاند و تشوقانون اقدام نموده( ۲۶)

ن ید باالترییته و تأیا کمیربط و یر ذیشنهاد مدیبه پ

 .باشدیم یشخص حقوق یین مقام اجرایباالتر

 یفه سازمانیکه حسب وظ ییهاکارکنان و مقام -۴تبصره 

و مقابله با فساد انجام  یدر ارتباط با سالمت نظام ادار

 یو معرف ییو افراد متخلف را شناسا فه نمودهیوظ

ن یا( ۳مندرج در ماده ) یهاقیند، مشمول تشوینمایم

 .شوندینامه نمنییآ

نامه در خصوص نیین آیموضوع ا یهاقیتشو -4ماده 

ت یزه، منوط به رعایمکان یاطالعات یهاگاهیپا یاندازراه

 یعال یمصوب شورا یتیو امن یی، اجرایمقررات و ضوابط فن

 .باشدیاطالعا م ینآورف

ت یبا رعا یشخص حقوق یمنابع انسان یواحدها -5ماده 

ک از یهر  یریگیمحرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پ

جه آن ینامه و اعالم نتنیین آیاقدامات و مراحل مذکور در ا

 .باشندینفع و مقامات مافوق میبه ذ

 یاا جرم حسب مورد، آریص تخلف یتشخ یمبنا -تبصره

به تخلفات  یدگیمراجع رس یصادر شده از سو یقطع

 .است ییصالح قضایو مراجع ذ یو ادار ی، انتظامیانضباط

نامه در نیین آیا یاز جهت اجرایاعتبارات مورد ن -6ماده 

)الف( و )ب(  یموضوع بندها یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

 و در ینیبشیح بودجه ساالنه پیقانون در لوا( ۲ماده )

و  یردولتیغ یعموم  یو نهادها یدولت یهاشرکتخصوص 

ت یآنها و با رعا یاز محل منابع داخل یر اشخاص حقوقیسا

 .ن و مقررات مربوط قابل پرداخت استیقوان

نامه موظفند نیین آیمشمول ا یهادستگاه -7ماده 

نامه را به صورت ساالنه نیین آیاقدامات انجام شده موضوع ا

و معاونت  ینظارت یهادستگاه یر سال( به شوراان هی)در پا

جمهور گزارش سییر یه انسانیت و سرمایریتوسعه مد

 .ندینما

 جمهورسییمعاون اول ر -یریاسحاق جهانگ

 


