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مشترک  ونیسیکم 1386تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه  106ماده و  128مشتمل بر  یخدمات کشور تیریقانون مد

 دیگرد بیتصو یقانون اساس 85طبق اصل هشتاد و پنجم  یاسالم یمجلس شورا یخدمات کشور تیریمد حهیبه ال یدگیرس

و در  دینگهبان رس یشورا دیبه تائ 18/7/1386 خیدر تار ال،پنج سآن به مدت  یشیآزما یو پس از از موافقت مجلس با اجرا

 .دیمجلس به دولت ابالغ گرد سیرئ یاز سو یانامه یجهت اجرا ط 25/7/86تارخ 

 

 یخدمات کشور تیریمد قانون

 

 فیتعار-اول فصل

عهده دارد و به موجب قانون  چند هدف از اهداف دولت را بر ای کیاست که تحقق  یمشخص یوزارتخانه: واحد سازمان -1 ماده

 گردد. یاداره م ریشود و توسط وز یم ایشده  جادیا

 ،یشود و با داشتن استقالل حقوق یم ای جادشدهیاست که به موجب قانون ا یمشخص ی: واحد سازمانیمؤسسه دولت -2ماده

 دهد. یباشد انجام م یم یمراجع قانون ریسه گانه و سا یاز قوا یکیرا که بر عهده  یو امور فیاز وظا یبخش

 .شودیشناخته م ینام برده شده است در حکم مؤسسه دولت یکه در قانون اساس ییسازمان ها هیکل

مجلس  بیاست و با تصو یاستقالل حقوق یاست که دارا یمشخص ی: واحد سازمانیردولتیغ ینهاد عموم ایمؤسسه  -3ماده

گردد و عهده دار  نیتأم یردولتیه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غاز پنجا شیشود و ب یم ایشده  جادیا یاسالم یشورا

 دارد. یاست که جنبه عموم یو خدمات فیوظا

 یها استیدولت به موجب س یهایاز تصد یانجام قسمت یاست که به موجب قانون برا ی: بنگاه اقتصادیشرکت دولت -4ماده

 شیو ب جادیگردد ا یدولت محسوب م فیجزو وظا یمقام معظم رهبر یواز س یابالغ ،یاصل چهل و چهارم قانون اساس یکل

وزارتخانه ها، مؤسسات  یگذار هیسرما قیکه از طر یباشد. هر شرکت تجار یو سهام آن متعلق به دولت م هیاز پنجاه درصد سرما

مشترکا متعلق به  این منفردا از پنجاه درصد سهام آ شیشده مادام که ب جادیمشترکا ا ایمنفردا  یدولت یهاو شرکت یدولت

 است. یفوق الذکر باشد شرکت دولت یسازمان یواحدها

مجاز است  یاسالم یمجلس شورا بیفوق الذکر صرفا با تصو نیاز عناو کیتحت هر  یدولت یشرکت ها لیتشک -1تبصره

 یبه شرکت دولت هیسرما شیفزادر آنها کمتر از پنجاه درصد است با ا یدولت یکه سهام شرکت ها ییشرکت ها لیتبد نیهمچن

 ممنوع است.

شوند شرکت  یم ایشناخته شده  یمصادره شده و شرکت دولت ایو  یدادگاه صالح مل ایکه به حکم قانون  ییشرکت ها -2تبصره

 گردند. یم یتلق یدولت

بر  یو مقررات عموم نیکه شمول قوان ییشرکت ها هیقانون ذکر شده بر کل نیکه در ا «یدولت یشرکت ها»احکام  -3تبصره

 اعمال خواهد شد. زینام است ن حیتصر ایآنها مستلزم ذکر 
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 هیو کل تیدول یشرکت ها ،یردولتیغ یعموم ینهادها ایمؤسسات  ،یوزارتخانه ها، مؤسسات دولت هی: کلییدستگاه اجرا -5ماده

سازمان گسترش و  ران،ینفت ا یشرکت مل لیبنام است از ق حیتصر ایکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و  ییدستگاه ها

 شوند. یم دهینام ییدستگاه اجرا ،یدولت یهامهیبانکها و ب ،یبانک مرکز ران،یا عیصنا ینوساز

 یها تیو مسئول فیانجام وظا یبرا ییاجرا یدستگاه ها یکه در ساختار سازمان یگاهی: عبارت است از جایپست سازمان -6ماده

که جنبه  یتیمشاغل حاکم یثابت صرفا برا یهاشود. پست یکارمند در نظر گرفته م کی یتصد یو برا ینیب شیمشخص پ

 خواهد شد. جادیاستمرار دارد ا

 تداریقرارداد مقام صالح ایاست که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و  ی: فردییکارمند دستگاه اجرا -7ماده

 شود. یم هرفتیبه خدمت پذ ییدستگاه اجرا کیدر 

 تیکشور است و منافع آن بدون محدود تیاست که تحقق آن موجب اقتدار و حاکم ی: آن دسته از اموریتیامور حاکم -8ماده

 شود. ینم گرانیاستفاده د یبرا تینوع خدمات موجب محدود نیاز ا یو بهره مند دهیشامل همه اقشار جامعه گرد

 :لیقب از

 .یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ینظارت در بخش هاو  یزیبرنامه ر ،یاستگذاریس -الف

 درآمد. عیو باز توز یاجتماع نیعدالت و تأم یبرقرار -ب

 حقوق مردم. عییاز انحصار و تض یریرقابت و جلوگ یسالم برا یفضا جادیا -ج

 یکاریرشد و توسعه کشور و رفع فقر و ب یالزم برا یها تیها و مز نهیفراهم نمودن زم -د

 .ییو اداره امور قضا تیاستقرار نظم و امن ،یامور ثبت ،یقانونگذار -ه

 یو دفاع مل یدفاع یآمادگ جادیکشور و ا یارض تیحفظ تمام -و

 یاسالم ،یرانیا تیاز هو انتیو ص یاسالم یاخالق، فرهنگ و مبان جیترو -ز

 یروابط کار و روابط خارج میتنظ ،یعموم هیمال ،یاداره امور داخل -ح

 یفرهنگ راثیو م یعیو حفاظت از منابع طب ستیز طیظ مححف -ط

 کشور تیریو مد یآمار و اطالعات مل ،یادیبن قاتیتحق -ی

 یعیمقابله و کاهش اثرات حوادث طب ر،یواگ یهاو آفت هایماریاز ب یریشگیکنترل و پ ،یبهداشت و آموزش عموم یارتقا -ک

 یعموم یو بحران ها

که  یام قانون اساس یو نهم و س ستیموارد مذکور در اصول ب ریقانون نظ نیا 11و  10، 9اد از امور مندرج در مو یبخش -ل

 باشد. ینم ریامکانپذ رانیوز أتیه دییبا تأ یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم یو تعاون یانجام آن توسط بخش خصوص

 نیء اجز یعاد نیدر قوان یوجب قانون اساسبه م یمصوب مقام معظم رهبر یکل یها استیس تیکه با رعا یموارد ریسا -م

 .ردیگ یامور قرار م

 یحاصل از آنها نسبت به منافع فرد یاست که منافع اجتماع یفی: آن دسته از وظایو خدمات یفرهنگ ،یامور اجتماع -9ماده

 علوم و ،یفه او حر یو فن ی: آموزش و پرورش عموملیگردد از قب یافراد م یزندگ تیدارد و موجب بهود وضع یبرتر
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 .یاسالم غاتیو تبل یهنر ،یو امور فرهنگ یو ارتباطات عموم اطالعاتو ورزش،  یبدن تیترب ،یدرمان، توانبخش قات،یتحق

و  یاقتصاد یهارساختیز تیاست که موجب تقو یا هیسرما یها ییتملک دارا ی: آن دسته از طرح هاییربنایامور ز -10ماده

 ارتباطات و راه. ،یانرژ یآب و خاک و شبکه ها ی: طرح هالیاز قبگردد  یکشور م یدیتول

از اموال جامعه است و مانند اشخاص  یاداره و بهره بردار یاست که دولت، متصد ی: آن دسته از اموریامور اقتصاد -11ماده

مسکن  ،یل، بازرگانحمل و نق ،یکشاورز ،یدر امور صنعت ی: تصدلیکند از قب یعمل م یدر حقوق خصوص یو حقوق یقیحق

 قانون. نیا 10مندرج در ماده  یاز طرح ها یو بهره بردار

 باشد. یکشور م یزیو برنامه ر تیریقانون سازمان مد نیسازمان: منظور از سازمان در ا -12ماده

 

 دولت فیانجام وظا یراهبردها و فناور -دوم فصل

 یاسالم یجمهور یقانون اساس یو نهم و س ستیاصول ب تیبا رعا یو خدمات یفرهنگ ،یاجتماع یها یامور تصد -13ماده

 تیشده و بانظارت و حما تیصالح نییتع یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم یو خصوص یتوسعه بخش تعاون قیاز طر رانیا

 :دگرد یانجام م لیذ یهاوهیدولت و با استفاده از ش

 .فیوظا نیا یمجر یردولتیغ یادها و مؤسسات عمومو نه یو خصوص یالزم از بخش تعاون یها تیاعمال حما -1

 یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم یو خصوص یخدمات از بخش تعاون دیخر -2

و  زاتیامکانات و تجه یاجاره، واگذار قیاز طر یدولت ریغ یو نهادها و موسسات عموم یو خصوص یمشارکت با بخش تعاون -

 .یکیزیمنابع ف

 ایبا پرداخت تمام و  یدولت ریغ یو نهادها و موسسات عموم یو خصوص یبه بخش تعاون یدولت یحدهاوا تیریمد یواگذار -4

 سرانه خدمات. نهیاز هز یبخش

 یاجرائ یهاماده توسط دستگاه نیموضوع ا یدولت یو اداره واحدها جادیا -5

 یو اداره واحدها جادی( مقدور نباشد ا4تیلغا 1 الذکر )از طرق چهارگانه فوق یکیماده به  نیاگر انجام امور موضوع ا -1تبصره

 دولت است. فهیوظ یدولت

و  یبهداشت،یآموزش یماده در بخشها نیقانون که به موجب ا نیافراد موضوع ا هیکل یو اخالق یعلم تیصالح دییتا -2 تبصره

 زیخدمات ن متیو ق تیفیربوط و کم یاستانداردها دییقانون و تا نیاشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم ا یفرهنگ

 و مقررات مربوط است. نیمطابق قوان

و نهادها  یو خصوص ی) تعاون،یدولت ریتوسط بخش غ یاجرائ یهاو نظارت دستگاه تیحما ت،یریبا مد ییربنایامور ز -14 ماده

انجام خواهد  یتوسط بخش دولت رانیوز اتیه بیبا تصو یی( انجام خواهد شد و در موارد استثنایدولت ریغ یو موسسات عموم

 شد.

و  رانیا یاسالم یجمهور یاسالم یجمهور ی(قانون اساس 44اصل چهل و چهارم) تیبا رعا یاقتصاد یهاییامور تصد -15 ماده

 و مقررات مربوط نیقوان تی. دولت مکلف است با رعاگرددیواگذار م یدولت ریبه بخش غ یمقام معظم رهبر یابالغ یاستهایس
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 تیرقابت سالم و رشد و توسعه و امن یو فضا یریو مصرف کنندگان جلوگ کنندگاندیحقوق تول عییانحصار، تض جادیاز ا 

را فراهم  یکاریالزم و رفع ب تیو مز هانهیدرآمد و فراهم کردن زم عیو بازتوز یاجتماع نیعدالت و تام یو برقرار یگذارهیسرما

 .دینما

هر دو،  ایو محصول ) ستانده( و کنترل مراحل انجام کار و  جهیو استقرار نظام کنترل نت یورهرهب شیبه منظور افزا -16 ماده

خود بر اساس  یتحت سرپرست یاداره واحدها یبرا رانیالزم به مد اراتیاخت یو اعطا یریگمیاز تمرکز تصم یریجلوگ

را به عمل  لیموظفند اقدامات ذ یاجرائ یستگاههاد رسدیم رانیوز اتیه بیتصوو به  هیکه توسط سازمان ته یانامهنیآئ

 آورند.

 ،ی، بهداشت یپژوهش ،یآموزش یواحدها لیاز قب یمجر یو خدمات و محصوالت واحدها تهایتمم شده فعال متیق نییتع -الف

 متیمتوسط قو خدمات، در چهارچو  تهایارائه فعال ییایو محل جغراف تیفیمتناسب با ک ،یو ادار یدیتول ،یخدمات ،یدرمان

 استان. ایکشور  یزیرو برنامه تیریسازمان مد دییبا تا یو استان یساالنه مل مصوبو خدمات مذکور در بودجه  تهایتمام شده فعال

کنترل  یبرا ینظارت یساز و کارها ینیب شیخدمات و پ یفیک یگرا و استانداردها جهیهدفمد و نت یشاخصها نییتع - ب

 ه شده.خدمات ارائ تیفیو ک تیکم

تعهدات  نییتمام شده آن و تع متیو خدمات و ق تهایبر اساس حجم فعال یمجر یواحدها رانیانعقاد تفاهمنامه با مد -ج

 .نیطرف

استان در چهارچوب  یزیربرنامه یاعتبارات مذکور به شورا یهافصول و برنامه ییجا به جا شنهادیپ یالزم برا اراتیاعطاء اخت -د

 بر اساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود. یاعتبارات مل ییساالنه جا به جااحکام قانون بودجه 

سازمان به  شنهادیکه با پ یانامهنیبه موجب آئ ران،یبه مد یو مال یالزم ادار اراتیتمام شده، اخت متینظام ق یاجرا یبرا - هـ

 .گرددیم نییتع رسدیم رانیوز اتیه بیتصو

شده و پس از پرداخت به  یبه عنوان کمک تلق رد،یگ یواحدها قرار م اریتمام شده در اخت متیس قکه بر اسا یاعتبارات -و

 جینسبت به تحقق اهداف و نتا یاجرائ یهادستگاه رانی. مدگرددیمنظور م یقطع نهیبه هز ربطیذ یواحدها یحساب بانک

پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش  ینظارت یمسوول و به نهادها خود تیریشده در تفاهمنامه در مدت مد ینیب شیپ

ماه  کیماده را  نیمکلف است گزارش عملکرد ا زیو سازمان ن ندیبار به سازمان ارائه نما کیاقدامات مربوطه را هر شش ماه 

 .دینما میبه مجلس تقد انهیبودجه سال حیقبل از ارسال لوا

تمام شده محصوالت و خدمات خود  متیامکان محاسبه ق رانیوز اتیه بیسازمان و تصو شنهادیکه با پ ییهادستگاه -1 تبصره

 تمام شده اقدام خواهند نمود. نهیمحاسبه هز قیرا نداشته باشند از طر

بودجه  1387کشور اجراء شده و از سال  یزیرو برنامه تیریسال توسط سازمان مد کیظرف  دیبایماده م نیاحکام ا -2 تبصره

 .باشدیو ارائه م میماده قابل تنظ نیمفاد ا تیقانون فقط با رعا نیموضوع ا یهادستگاه

بر اساس  یدولت ریمناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غ قیاز طر شودیاجازه داده م یاجرائ یهابه دستگاه -17 ماده

 خود را ازیاز خدمات مورد ن یشکل به طور شفاف و مشخص بخ متیهر واحد کار و ق متیق ن،یمشخص، حجم کار مع تیفعال
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 قیسازمان از طر دییمناقصات و تا یقانون برگزار تیبا رعا شودیاجازه داده م ان،یمتقاض. در صورت عدم مراجعه ندینما نیتا م

 مناقصه اقدام گردد. فاتیترک تشر

وزارت کار و امور  ایکشور  یزیرو برنامه تیریمربوط توسط سازمان مد فیماده حسب وظا نیموضوع ا یشرکتها - تبصره

 گردند. یم تیماده لغو صالح نیشده و در صورت تخلف از حکم ا تیصالح نییتع یاجتماع

 یو تصد فیاز وظا یقسمت ایقانونف تمام و  نیشده در ا ینیب شیکه بر اساس احکام پ یدولت ریغ یکارمندان بخشها -18 ماده

کارکنان تحت  باشند،یدار مخواهد شد را عهده نیو مقررات مربوط مع نیه حسب قوانک یامور قابل واگذار ریو سا یامور دولت

 کارمندان ندارند. نیدر قبال ا یتیمسوول ایگونه تعهد و  چیه یاجرائ یها. دستگاهگردند یم یتلق یدولت ریغ یپوشش کارفرما

و مقررات  نیقوان ریو سا یاجتماع نین کار و تامکارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانو نیا انیکارفرما

موظفند در صورت  یاجرائ یهارابطه خواهند بود. دستگاه نیدر ا صالحیمراجع ذ ایمقامات و  یو پاسخگو ندیمربوطه رفتار نما

را  ربطیشده تعهدات کارمندان ذ افتینامه درحقوق کارمندان از محل ضمانت احقاقدر  یدولت ریبخش غ یتخلف کارفرما

 .ندیپرداخت نما

انجام  یارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برا تیو کم تیفیبه منظور ارتقاء مستمر در ک یاجرائ یهادستگاه -19 ماده

و  تهایو مامور فیوظا شیو پاال یبازنگر ،یتیریمد نینو یاستقرار نظامها رینظ تیریتوسعه مد یهانهیدر زم یاخدمات مشاوره

و  یدولت ،یبا مراکز آموزش، پژوهش یادار نینو یهایو فناور یانسان یهاهیسرما تیریتوسعه و مد ،یالتیتشک یساختارها

 .ندیربط عقد قرارداد نما یمقررات ذ تیشده توسط سازمان، با رعا تیصالح دییتا یموسسات خصوص

کارمندان  تیو خالق شهیاز فکر و اند یمندو بهره ییکارآ شیو افزا زهیانگ جادیمکلفند به منظور ا یاجرائ یهادستگاه -20 ماده

را فراهم  هایریگمیآن در تصم یو اثرگذار شنهادهایپ افتیجلب مشارکت کارمندان و در یربط خود ساز و کار مناسب برا یذ

 رانیوز اتیه بیتصوسازمان به  شنهادیخواهد بود که با پ یانامهنیپرداخت پاداش بر اساس آئ وهو نح شنهادهایآورند. نظام پ

 .رسدیم

 گرددیواگذار م یدولت ریآنها به بخش غ فیاز وظا یبخش ایکه تمام  یاجرائ یهاثابت دستگاه ایو  یبا کارمندان رسم -21 ماده

 عمل خواهد شد. لیذ یاز روشها یکیبه 

 گرید یدستگاه اجرائ ایهمان دستگاه  یواحدها ریانتقال به سا -الف

 خدماتسنوات  دیبازخر -ب

 مدت سه تا پنجسال یبدون حقوق برا یموافقت با مرخص -ج

صندوق  رییکارمندان به تغ لی. در صورت تماباشدیواگذار شده م یتهایو فعال فیوظا یکه مجر یدولت ریانتقال به بخش غ -د

 .دگردیم نیبا حفظ سوابق مربوط توسط دولت تام ربطیصندوق ذ رییتغ ییجا به جا نهیهز یبازنشستگ

 کند. یپرداخت م یدولت ریرا بخش غ یو یایبه شکل مامور که حقوق و مزا یدولت ریدر بخش غ فهیانجام وظ -هـ

و مقررات قانون کار بر  نیشود، قوان یدولت ریکه شرکت مذکور غ یبه نحو یدولت یسهام شرکتها یدر صورت واگذار -1 تبصره

 توانندیم لیو در صورت تما شوندیمحسوب م دیجد یفراد، کارمندان کارفرماا نیو ا گردیکارمندان شرکت واگذار شده اعمال م

 بمانند. یخود باق یقبل یکماکان تابع صندوق بازنشستگ
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 یدولت ریربط به بخش غ یاز دستگاه ذ یبخش ی( بهره برداریدولت) با شرکت دولت تیکه با حفظ مالک یدر موارد -2 تبصره

سازمان به  شنهادیماده با پ نیا ینامه اجرائ نیآئ.باشدیمجاز م یدولت ریرمندان مربوط به بخش غکا تیواگذار گردد، مامور

 .رسدیم رانیوز اتیه بیتصو

اعالم کند. دستگاه  یانتخاب و دستگاه اجرائ تیاولو بیاز طرق پنج گانه فوق را به ترت قیسه طر تواندیکارمند م -3تبصره

 از روشها را انتخاب و اقدام کند. یکیکارمند  یشده از سو نییتع تیولومربوط مکلف است با توجه به ا

 ،یآموزش، سازمانده یاقدامات الزم برا یدولت ریاز بخش غ تیو حما تیموظفند به منظور تقو یاجرائ یهادستگاه -22 ماده

 شنهادیکه با پ یانامهنیاس آئبر اس یدولت ریخدمات از بخش غ دیو خر یرفع موانع ادار ،یمال یو کمکها التیتسه جادیا

 عمل آورند. به رسد،یم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو

 ،یورزش یفضاها ،یو آموزش یدرمان یواحدها ،یرفاه ،یو اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکون جادیا -23 ماده

 .باشدیممنوع م یاجرائ یهاآن توسط دستگاه ریو نظا یحیتفر

با  باشندیاز امور فوق م یدار انجام برخارائه خدمات به مردم عهده یقانون خود برا فیکه بر اساس وظا ییهاتگاهدس -1 تبصره

 .باشندیم یماده مستثن نیفصل از حکم ا نیاحکام ا تیرعا

 رانیوز اتیه بیبا تصو اندافتهیکارشناس و متخصص توسعه ن یانسان یرویکه از نظر ن یمناطق محروم کشور تا زمان -2 تبصره

 .باشندیم یماده مستثن نیاز حکم ا

را انجام  لیقانون اقدامات ذ نیا بیتصو خیموظفند از تار یاجرائ یهادستگاه هیفصل کل نیاحکام ا یاجرا یدر راستا -24 ماده

 دهند:

است را احصاء و با  یدولت ریبه بخش غ یکه قابل واگذار یفیقانون آن دسته از وظا نیا بیحداکثر شش ماه پس از تصو - الف

 زانیدرصد از م ستیهر برنامه ب یکه ط ی. به نحوندیآنها اقدام نما یفصل نسبت به واگذار نیمطروحه در ا یراهکارها تیرعا

 .ابدیکاهش  یدولت در امور قابل واگذار یهایتصد

که  یاجرائ یهاتعداد کارمندان دستگاه گردد که نییتع یقانون به نحو نی( ا51مذکور در ماده) یاستخدام یتعداد مجوزها -ب

نسبت  یتیحاکم ریدو درصد در امور غ زانیم هیهر سال  باشندیطرف قراداد م ایکنند و  یم افتیدر ایبه هر نحو حقوق و مزا

 .ابدیبه سال قبل کاهش 

 یهاد از خدمت دستگاهموار ریاستعفاء و سا ،یدیبازخر ،یبازنشستگ یسوم کارمندان که به روشها کیحداکثر معادل  -ج

 .ندیاستخدام نما شوندیخارج م یاجرائ

 هستند. یماده مستثن نیقانون از شمول ا نی( ا8موضوع ماده) یتیحاکم فیوظا -1 تبصره

توسعه بخش  یدولت برا یتهایقانونف حما نیدر چهارچوب ا یقابل واگذار فهیماده شامل وظ نیا یاجرائ نامهنیآئ -2 تبصره

موارد بنا  ریواگذار شده و سا یکارمندان واحدها فیتکل نییو تع یو تعاون یخدمات از بخش خصوص دینحوه خر و یدولت ریغ

 .رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیبه پ

کنترل نموده و با  یاجرائ یهافصل را در دستگاه نیکل کشور موظفند اجراء ا یمحاسبات و سازمان بازرس وانید -3 تبصره

 .ندینما یمتخلف برخورد قانون رانیمد
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 حقوق مردم -سوم فصل

و  یو ادار یاخالق اسالم نیموزا تیبا رعا دیخدمتگزاران مردم هستند و با ،یاجرائ یهاو کارمندان دستگاه رانیمد -25 ماده

ود را به نحواحسن در راه خدمت خ فیوظا ندینمایکه امضاء م یو ادار یکه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخالق یطبق سوگند

 آنها انجام دهند. یقانون یهاو خواسته وقبه مردم و با در نظر گرفتن حق

 بیسازمان به تصو شنهادیبا پ یاجرائ ینامه و تعهدات کارمندان دستگاه هاالدکر، متن سوگنداصول و مفاد منشور فوق -1 تبصره

 برسد رانیوز اتیه

را با  یخاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق، موارد طیو شرا فیمتناسب با وظا توانندیم یاجرائ یدستگاهها -2 تبصره

 .ندیبه آن اضافه نما رانیوز اتیمصوب ه یمنشور اخالق تیرعا

 قیآشنا نموده و از طر یاجرائ یهاخود در تعامل با دستگاه فیمکلفند مردم را با حقوق و تکال یاجرائ یهادستگاه -26 ماده

را ارتقاء داده و اطالعات  نهیزم نیدر ا یعموم یسطح آگاه رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س ژهیبه و یارتباط جمع لیاوس

 مردم قرار دهند. اریاخت رالزم را به نحو مطلوب و مناسب د

 یاجرائ یها، دستگاهبرخوردارند کسانیاز حقوق  یمساو طیدر شرا یاجرائ یهامردم در استفاده از خدمات دستگاه -27 ماده

آنها را مستند و شفاف نموده و از  راتییو استاندارد ارائه خدمات و تغ تیفیموظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و ک

به  ییپاسخگو تیمسوول یاجرائ یهادستگاه نیصورت بروز هرگونه تخلف، مسوول درطرق مختلف به اطالع مردم برسانند و 

 ا به عهده خواهند داشت.انان ر تیمردم و شکا

مردم از عملکرد کارمندان را در  تیو عدم رضا تیحقوق مردم و مراجعان، رضا نیدولت مکلف است به منظور تام -28 ماده

لحاظ  هاتیو تنب قاتیو اعمال تشو یاستخدام ازاتیامت ریاز سا یمندو بهره یاستخدام یقراردادها دیارتقاء ، انتصاب و تمد

عامل موثر منظور  کیمربوط به کارمندان دولت را به عنوان  یو استخدام یضوابط ادار ها،نامهوهیش ها،نامهنیآئ هینموده و کل

 .دینما

 

 یساختار سازمان -چهارم فصل

مربوط در چارچوب  یهایژگیخود را متناسب با و التیتشک میو تنظ یطراح ،یمکلفند سازمانده یاجرائ یدستگاهها -29 ماده

 انجام دهند: لیموارد ذ تیبا رعا رسدیم رانیوز اتیه بیو به تصو هیکه سازمان ته ییوابط و شاخصهاالگوها، ض

 بیسازمان به تصو دییدستگاه و تا شنهادیقانون و با پ نیمذکور در فصل دوم ا یراهبردها تیبا رعا یسازمان یسقف پستها -الف

 .رسدیم رانیوز اتیه

 استهایبرنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با س کیمصوب حداقل پس از  یسازمان یو سقف پستها التیتشک -ب

 مجدد قرار خواهد گرفت. بیو تصو یمورد بازنگر دیو احکام برنامه جد

و  یمل یاجرا یهادر دستگاه یتیریمد یسطوح عموم - یبه منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب ادار -ج

 :گرددیم نییتع لیبه قرار ذ ،یدر هر واحد سازمان یمقام اجرائ نیبا احتساب باالتر یاستان
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 ( سطح.4: حداکثر در)یها و موسسات دولتوزارتخانه -

 ( سطح3: حداکثر ) یاستان یواحدها -

 ( سطح2همتراز: حداکثر) یمناطق و نواح ،یشهرستان یواحدها -

 سطح. کی: یکشور ماتیتقس یواحدها ریسا -

( معاون 5حداکثر) توانندیم شوند،یجمهور اداره م سیمستقل که تحت نظر معاون رئ یهاها و سازمانهر کدام از وزارتخانه -د

و متناسب با حجم کار  ندینما ینیب شیخود پ یالتیمشابه در ساختار تشک نیاعناوی( معاون 3حداکثر) یموسسات دولت ریو سا

 مشابه داشته باشد. نیعناو ای سیرئ ای ریمد ایکل  ری( مد5حداکثر) تواندیهر معاون م یمانساز یاو تعداد پسته فیو تنوع وظا

خواهد  نیبند تام نیمذکور در ا یتیریمد یاز سرجمع پستها یموسسات دولت سیرئ ای ریحوزه وز ازیمورد ن یتیریمد یپستها

 شد.

مقامات  ریسا ی( و برا10( حداکثر)7)الف(،)ب(و)ج( ماده) یندهامذکور در ب یمقامات اجرائ یمشاور برا یتعداد پستها -هـ

 ی( پست در سقف پستها3حداکثر) یبا گستره کشور یموسسات دولت یروسا ی( و برا4ماده حداکثر) نیمذکور در ا یاجرائ

 .گرددیم نییمصوب تع

 نی( ا29ماده) تی( با رعاهایبه استثناء استاندار در مراکز استانها) یاجرائ یهادستگاه ریها و ساوزارتخانه یسازمان یواحدها -ی

 .ابندییم رییسطح تغ نیموجود در ا یو سازمانها شوندیم یقانون حداکثر در سطح اداره کل سازمانده

در  یو تشکالت مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدمات یقانون فیمطابق شرح وظا یاجرائ یهاکه دستگاه یدر صورت -ط

 بیتصو خیکه در تار یباشند در صورت تیهزار نفر جمع یکمتر از س یو بخش ها تیمتر از هفتاد هزار نفر جمعک یشهرستانها

مراکز  یادار ربط خود را در مجتمع ینشده باشند موظفند کارمندان ذ احداث ربطیذ یادار یواحدها یقانون ساختمانها نیا

مستقل  یواحدها جادیمستقر نموده و از ا گرددیم جادیدار و بخشدار اتحت نظر فرمان یندگیشهرستان و بخش که به عنوان نما

 .ندینما یخوددار

 نیا یو خدمات یبانیپشت یهانهی. هزگرددینم ربطیذ یواحدها یحکم برا نیگونه شهرها موجب لغو ا نیا تیجمع شیافزا

بند  نیا یاجرا رانیوز اتیه صیشهرها با تشخ ری. در ساگرددیم ینیب شی( پهایها در بودجه وزارت کشور )استاندارمجتمع

 .باشدیم ریامکانپذ

 .رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیبند با پ نیا یاجرائ نامهنیآئ

سازمان  دییدر صورت ضرورت با تا شوند،یجمهور اداره م سیمستقل که تحت نظر معاون رئ یها و سازمانهاوزارتخانه -30ماده

داشته باشند.  یواحد سازمان یکشور ماتیاز سطوح تقس یقانونی خود در برخ فیحسب وظا توانندیم رانیوز اتیه بیو تصو

 ماتیاز سطوح تقس کیجمهور در هر  سیو موسسات مستقل وابسته به رئ وزارتخانه کیوابسته به  یواحدها هیصورت کل نیدر ا

 .رندیگیر مواحد قرا تیریواحد سازمان ادغام و تحت مد کیدر  یکشور

 .رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به صتو دییماده با تا نیا ریاستثناء از حکم اخ موارد
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نسخه از آن را به سازمان  کیو  هی(ته29مفاد ماده) تیخود را رعا یلیتفص التیمکلفند تشک یاجرائ یهادستگاه -31 ماده

با الگوها، ضوابط  رتیعدم مغا ایو  رتیمغا شنهاد،یوصول پ خیاه از تارارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه م

 .ندیبه سازمان را کسب نما دییتا ر،یموظفند پس از اصالح موارد مغا ربطیذ یاجرائ یهاتگاه. دسدیو شاخصها مذکور را اعالم نما

افراد و  یریخواهند بود و هرگونه به کارگ ینسازما یاز پستها یکی یمتصد ،یاجرائ یهااز کارمندان دستگاه کیهر  -32 ماده

 قانون ممنوع است. نیسال از ابالغ ا کیمصوب پس از  یپرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمان

مصوب، بدون تعهد  یسازمان یسازمان تا ده درصد پستها دییخاص با تا طیتوانند در شرا یم یاجرائ یهادستگاه - تبصره

 .رندیسال به کار گ کیحداکثر  یبرا نیکار مع ای یرا به صورت ساعت یات مصوب افرادو در سقف اعتبار یاستخدام

قانون(  نیا« 16»تمام شده) موضوع ماده متیکه بر اساس ق یاجرائ یهااز دستگاه ییواحدها یداخل التیتشک میتنظ -33 ماده

 با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت. قیخود را جهت تطب التیاز تشک یابرعهده آنها بوده و نسخه شودیاداره م

 یقانون فیصرفا در چهارچوب وظا یاجرائ یهادر دستگاه یهرگونه واحد و پست سازمان جادیو ا فیشرح وظا میتنظ -34 ماده

 .باشدیکار م نیسازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام ا باشدیمصوب آنها مجاز م

 شنهادیسال نسبت به پ کیفصل حداکثر ظرف مدت  نیفند در چهارچوب احکام اموظ یاجرائ یهادستگاه هیکل -35 ماده

 .ندیخود اقدام نما یاصالح ساختار سازمان

از  سیدالتاسیو جد افتهیو کمتر توسعه  افتهیتوسعه ن یمستقر در شهرستانها و بخشها یواحدها ازیمورد ن یپستها - تبصره

الذکر دولت فوق یواحدها یبرا یخواهد شد. در صورت نبود پست بالتصد نیمقانون تا نی( ا29موضوع ماده) یسرجمع پستها

 .دینما جادید ایفصل پست جد نیاحکام ا تیموظف است با رعا

 یاطالعات و خدمات ادار یفناور -پنجم فصل

 یانسان یروین یورهبهر شیانجام کار خود را با هدف افزا یمورد عمل و روشها یندهایموظفند فرآ یاجرائ یهادستگاه -36 ماده

و کرامت مردم و بر اساس  تیرضا نیسالمت و صحت امور و تام ت،یفیک نه،یسرعت، دقت، هز رینظ تهایفعال یو کارآمد

 و اصالح قرار دهند. ینیروشها را مورد بازب نیبار ا کیگذارند و حداکثر هر سه سال  ءو به مورد اجرا هیالعمل سازمان تهدستور

 شنهادیکه با پ ییبر اساس شاخصها یمردم از خدمات دولت تیصحت امور و رضا تها،یفعال یو کارآمد یوررهبه زانیم - تبصره

قرار گرفته  یریگمورد اندازه ربطیذ یهادستگاه یتوسط سازمان با همکار انیسال رسد،یسازمان م دییبه تا یاجرائ یهادستگاه

 .دشویعملکرد آنها لحاظ م یابیآن در ارز جیو نتا

 ربطیذ یهاالعملدستور تیخدمات به مردم و با رعا تیو کم تیفیموظفند با هدف بهبود ک یاجرائ یهادستگاه -37 ماده

 انجام دهند: بیرا به ترت ریاقدامات ز

 .دینماارائه  دیبا یکه متقاض یانجام آن و مدارک یبندارائه خدمات همراه با زمان وهیدر خصوص ش یکیالکترون یاطالع رسان -1

 یکیالکترون یهاابزار و رسانه قیجهت انجام خدمات از طر ازیمورد ن یارائه فرمها -2

 خدمت. افتیدر یبرا یمردم به دستگاه اجرائ یو حذف لزوم مراجعه حضور یکیارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترون -3

 .گرددیم نییدو و سه سال تع ک،ی بیقانون به ترت نیا بیتصو خیماده از تار نی( ا3( و )1) یمدت زمان اجراء بندها -تبصره
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و  یبخش دولت قیاز طر یکیالکترون یرسان یخدمات یو سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدها عیبه منظور تسر -38 ماده

انجام آن دسته  1386سال  انیموظفند حداکثر تا پا یاجرائ یدستگاهها هی. کلگرددیم جادیدر مراکز شهرستانها ا یدولت ریغ

 یشورا بیماده به تصو نیا ی. دستور العمل اجرائندیمراکز ارائه نما نیرا توسط ا باشدیمقابل ارائه  قیطر نیکه از ا یاز خدمات

 .رسدیم یادار یعال

از  ریو جلوگ یدارا یمناسب از ساختمانها و فضاها یو بهره بردار ییموظفند به منظور صرفه جو یاجرائ یدستگاهها -39 ماده

 یکارمندان براساس ضوابط و استانداردها یو سالمت شغل یمنیضرور و فراهم آوردن موجبات ا ریغ یهانهیزائد و هز فاتیتشر

 .ندیاقدام نما گرددیو ابالغ م هیکه توسط سازمان ته یادار ماتو ملزو زاتیفضاها، تجه یریبه کار گ

 ادی یمورد استفاده خود را با استانداردها یسال ساختمانها کید حداکثر ظرف مدت موظفن یاجرائ یدستگاهها هیکل - تبصره

استان و در مراکز به وزارت امور  ییو دارا یمازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصاد یداده و فضاها قیشده تطب

و توسعه  یزیبرنامه ر یشورا ایو  رانیوز اتیه بیتصووزارتخانه حسب مورد با  نیا قیتا از طر ندیاعالم نما ییو دارا یاقتصاد

 گردد. ینیبهره بردار آن تع یاستان دستگاهها

اداره کل  ایمازاد را به وزارت  یحسابان موظفند فضاها یاقدام نکنند ذ یاجرائ یشده دستگاهها نییکه در مهلت تع یصورت در

 .ندیفوق اعالم نما بیمتبوع جهت اقدام به ترت

دولت  ،یاطالعات در خدمات، ادار یو تمرکز امور مربوط به استفاده از فناور یاطالعات ساخت ریز جادیه منظور اب -40ماده

 گاهیپا یاجرائ یدستگاهها هیو مشارکت کل رانیا یاسالم یسازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهور قیموظف است از طر

 .دینما اءو اجر یسامانده ،یرا طراح انیرانیاطالعات ا

ها و اطالعات موجود دستگاهها و اتصال داده تیهدا ،یسامانده قیاز طر یو کد پست یبا استفاده از شمار مل گاهیپا نیا -1 تبصره

 .گرددیم لیتشک

مربوط به خود را با استفاده از  یهااطالعات داده یهاگاهیپا 1386سال  انیموظفند تا پا یاجرائ یدستگاهها هیکل -2 تبصره

 .ندیآماده نما یو کد پست یشماره مل

 .دیخواهد رس رانیوز اتیه بیو به تصو هیماده توسط سازمان ته نینامه ا نیآئ -3 تبصره

 ی. هر گونه ارائه خدمات و بقرارباشدیماده م نیمطرح در ا فیو نظارت بر حسن انجام تکال یریگیسازمان مسئول پ -4 تبصره

و  یبدون استفاده از شمار مل 1388از سال  باشدیافراد و آدرس محل استقرار آنها م ییبه شناسا ازیکه ن یارتباط با مراجعان

 .باشدیم ممنوع یاجرائ یتوسط دستگاهها یکدپست

 

 ورود به خدمت -ششم  فصل

باشند براساس  یم یاجرائ یکه داوطلب استخدام در دستگاهها یافراد یاستخدام تیصالح نییورود به خدمت و تع -41 ماده

 .شودیفرصتها انجام م یو برابر یستگیمراتب شا تیمصوب و رعا التیصادره، تشک یهامجوز
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 عبارتند از: یاجرائ یاستخدام در دستگاهها یعموم طیشرا -42 ماده

 یلیبا مدرک تحص نیمتخصص یو برا یاستخدام رسم یسال تمام و حداکثر چهل سال برا ستیداشتن حداقل سن ب -الف

 نج سال.چهل و پ یدکتر

 .رانیا تیداشتن تابع -ب

 مردان. یبرا یقانون تیمعاف ایانجام خدمت دوره ضرورت  -ج

 و مواد مخدر. اتیبه دخان ادیعدم اعت -د

 موثر. یجزائ تینداشتن سابقه محکوم -ه

 ینیب شینها پاحراز آ طیکه مدارک همتراز در شرا یمشاغل یمدارک همتراز )برا ایو  یدانشگاه یلیدارا بودن مدرک تحص -و

 شده است(.

سازمان  شنهادیکه با پ یانامه نیبراساس آئ شوندیکه استخدام م یانجام کار یبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسمان -ز

 .رسدیم رانیوز اتیه بیبه تصو

 .نرایا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د -ح

 .رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس -ط

 و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت. نیحسب قوان یحقوق و مدت خدمت اتباع خارج نییموقت و تع یریبه کار گ -تبصره

 یان در مهارتهاآن ییو باالتر منوط به احراز توانا یو کاشناس یدر مشاغل تخصص یاجرائ یاستخدام افراد در دستگاهها -2 تبصره

 و ابالغ خواهد شد. هیمذکور توسط سازمان ته یمهارتها یو محتوا نیکه عناو باشدیاطالعات م یو عموم فناور هیپا

 مصوب مربوط به خود خواهد بود. نیآنان براساس قوان یهاو خانواده ثارگرانیاستخدام ا -3 تبصره

 است. یبه قوت خود باق نشیو مقررات گز نیقوان -4 تبصره

 یمناطق ایماده در موارد  نیبا حداقل سن کمتر از رقم مذکور در ا ایو  پلمید یلیافراد با مدارک تحص یریبه کار گ -5 تبصره

 رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یفرزندان شهدا صرفا در مشاغل یمدت زمان مشخص و برا یخاص برا

 .باشدیمجاز م

ماده  طیعالوه بر شرا یطیمورد عمل خود شرا یو مقررات قبل نیکه در قوان یدر صورت توانندیم یاجرائ یهادستگاه -43 ماده

 قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دهند. نیا 42

 ینشر آگه یکه به طور عموم یشدن در امتحان عموم رفتهیپس از پذ یاجرائ یافراد در دستگاهها یریبه کار گ -44 ماده

به  یو تخصص یاست. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عموم ریامکانپذ یمسابقه تخصص ایامتحان  زیو ن گرددیم

 .رسدیم تیریتوسعه مد یشورا بیتصو

 .ردیپذ یانجام م لیبه دو روش ذ یاجرائ یقانون، استخدام در دستگاهها نیا بیتصو خیاز تار -45 ماده

 .یتیثابت در مشاغل حاکم یپستها یتصد یبرا یاستخدام رسم - الف

 .نیمدت مع یو برا یسازمان یپستها یتصد یبرا یمانیاستخدام پ -ب
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قانون به صورت  نیمقررات ا تیدر آمده اند با رعا یمورد عمل به استخدام رسم نیکه به موجب قوان یکارمندان -1 تبصره

 ادامه خواهند داد. یاستخدام رسم

 بیسازمان به تصو شنهادیقانون بنا به پ نیا 8مذکور در ماده  یهایژگیماده با توجه به و نیموضوع بند الف امشاغل  -2 تبصره

 .رسدیم رانیوز اتیه

از هفتاد  یمشاغل تخصص یاز شصت و پنج سال و برا دیمدت قرار داد استخدام نبا یدر انتها یمانیسن کارمند پ -3 تبصره

 سال تجاوز کند.

و در مورد کارمندان  گرددینامه مشخص م مانیدر پ یمانیکارمندان پ یمحل خدمت و شغل مورد تصد نییتع -4 تبصره

 .باشدیربط م یذ یبه عهده دستگاه اجرائ یرسم

را که  شیدوره آزما کی یقبل از ورود به خدمت رسم ندینمایرا کسب م یورود به استخدام رسم طیکه شرا یکسان -46 ماده

منظور خواهند  یاز بدو خدمت جزء کارمندان رسم لیذ طیخواهند نمود و در صورت احراز شرا یط باشدیمدت آن سه سال م

 شد:

خدمت به مردم و  هیروح ،ینوآور ت،یعالقه به کار، خالق ،ی(، کاردانیو اخالق یاعتقاد ،ی)علم اقتیاز ل نانیحصول اطم -الف

 .یکارمندان رسم تیصالح نییتع یتخصص تهیکم صیا تشخالزم ب ازیکسب امت قیاز طر ینظم انضباط ادار تیرعا

 الزم. ازیو کسب امت یآموزش یهادوره یط - ب

 .نشیگز دیتائ - ج

را کسب  یبه استخدام رسم لیتبد ایادامه خدمات و  طیکارمندان شرا یشیدوره آزما رانیا ایکه در ضمن  یدر صورت -1 تبصره

 تا خواهد شد:رف لیذ یاز روزشها یکیبه  یبا و ندیننما

 الزم. طیاحراز شرا یبرا گریاعطاء مهلت دو ساله د - الف

 .یمانیپ یوضع به استخدام لیتبد - ب

 لغو حکم. -ج

استخدام  یشدن برا رفتهیو پذ 42موضوع ماده  یتهایدر صورت شرکت در آزمون و احراز صالح یمانیبا کارمندان پ -2 تبصره

 واهد شد.رفتار خ ریبه شرح ز یتیدر مشاغل حاکم

 .شودیمحسوب م یآنها جزو سوابق رسم یمانیسوابق پ -1

 .شودیفصل ورود به خدمت اضافه م 42سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده  -2

 .رسدیم رانیوز اتیه بیو به تصو هیماده توسط سازمان ته نیا ینامه اجرائ نیآئ -3 تبصره

 یپستها اراتیو اخت فیاز وظا یبخش ایانجام تمام  یبرا یدولت ریو موسسات غ یان شرکتهاکارمند یریبه کارگ -47 ماده

گونه شرکتها و موسسات صرفا  نیو استفاده از خدمات کارمندان ا باشدیتحت هر عنوان ممنوع م یاجرائ یدستگاهها یسازمان

 است. ریقانون امکانپذ نیا 17براساس ماده 
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 :گردندیمتنزع م یاز خدمات در دستگاه اجرائ لیاز حاالت ذ یکیدر  یرسمکارمندان  -48 ماده

 ربط. یذ نیطبق قوان یکل یاز کار افتادگ ایو  یبازنشستگ -

 استعفا. -

 نیچهار سال متناوب ) براساس آئ ای یعملکرد کارمند در سه سال متوال یابیاز ارز فیضع جیکسب نتا لیبه دل یدیبازخر -

 (.رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یانامه

 .122آماده بخدمت براساس ماده  -

 ربط. یذ یانفصال به موجب احکام مراجع قانون ایاخراج  -

هر  ایدر مدت انفصال اجازه استخدام و  گردندیاز خدمت منفصل م یکه به موجب احکام مراجع قانون یکارمندان -1 تبصره

 را نخواهند داشت. یاجرائ یههاگونه اشتغال در دستگا

 یهر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائ ایاجازه استخدام و  گردند،یاخراج م یکه از دستگاه اجرائ یکارمندان -2 تبصره

 را نخواهد داشت.

 :باشدیم لیذ طیمنوط به تحقق شرا یمانیقرار داد کارمندان پ دیتمد -49 ماده

 رمندان.کا یاستمرا پست سازمان -

 از خدمات کارمند. تیعملکرد و رضا یابیمطلوب از ارز جیکسب نتا -

 مردم و ارباب رجوع. تیجلب رضا -

 .یشغل مورد تصد نهیدر زم یو تخصص یارتقاء سطح علم -

 و مقررات مربوط عمل خواهد شد. نیمطابق قوان یمانیقرار داد با کارمندان پ دیدر صورت عدم تمد -تبصره

 و مقررات مربوط خواهند بود. نیمطابق قوان یکاریب مهیب یایرمندان، مشمول استفاده از مزاکا -50 ماده

 گرددیم نییپنج ساله تع یهاقانون در برنامه نیفصل دوم ا تیبا رعا یاجرائ یاستخدام دستگاهها یمجموع مجوزها - 51 ماده

 رسد. یم رانیوز اتیه بین به تصوسازما شنهادیبا پ یها و موسسات دولتاز وزارتخانه کیو سهم هر 

ماده خالف قانون محسوب  نیموضوع ا یخارج از مجوزها یاجرائ یدر دستگاهها یانسان یروین یریهر گونه به کارگ - تبصره

 یدر اموال عموم یقانون ریتصرف غ شوندیکه بدون مجوز به کار گرفته م یبه افراد یو پرداخت هر گونه وجه باشدیو ممنوع م

 .گرددیب ممحسو

قانون  نیا 32و تبصره ماده  45از حاالت مندرج در ماده  ریبه غ یاجرائ یافراد در دستگاهها یریهر نوع به کار گ - 52 ماده

 .باشدیممنوع م

 

 یانتصاب و ارتقاء شغل -هشتم  فصل

و عملکرد  یستگیس از احراز شاالزم و پ یو تجرب یلیتحص طیشرا تیبا رعا دیکارمندان با یانتصاب و ارتقاء شغل - 53 ماده

 .ردیآنان صورت گ یموفق در مشاغل قبل
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را انجام  ریموظفند اقدامات ز یاجرائ یدستگاهها ران،یثبات در خدمت مد جادیو ا یستگیبه منظور استقرار نظام شا - 54 ماده

 دهند:

 یارتقائ شغل رینموده تا افراد از مس نییالزم در تع یتخصص طیشرا ،یاحرفه تیمدر یدر انتخاب و انتصاب افراد به پستها -الف

الزم،  یامتحانات تخصص یامکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزار قیطر نیکه از ا ی. در مواردابندیبه مراتب باالتر ارتقاء 

 .ردیپذیانتخاب صورت م

تخصص  تی)با رعا ستهیاز افراد شا یاحرفه تیریدم یدرصد سمتها 15حداکثر پانزده درصد  یبرا توانندیم یاجرائ یدستگاهها

 .ندی( خارج از دستگاه استفاده نمایتیریسلسله مراتب مد تیو تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعا

از  یارتقاء شغل ریمس تیقانون بدون الزام به رعا نیا 71)مذکور در ماده  یاسیس تیریمد یپستها انیعزل و نصب متصد -ب

 (.باشدیات باالتر ممقام اراتیاخت

سمت افراد قبل از مدت  رییآن بالمانع است. تغ دیو تمد باشدیچهار ساله م یاحرفه تیریمد یدوره خدمت در پستها -ج

 .باشدیم ریامکانپذ رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یانامه نیمذکور براساس آئ

 یدستگاه اجرائ کی رانیانتصاب مد یبرا یشرکت مادر تخصص کیمجموعه  ریز یرکتهاماده مجموعه ش نیدر اجراء ا -1 تبصره

 .گرددیم یتلق

( 71)د( و )ه( ماده ) یمذکور در بندها یمقامات اجرائ نیمعاون یاز پستها یکی ،یاجرائ یاز دستگاهها کیدر هر  -2 تبصره

 اتیه بیسازمان به تصو شنهادیاست که با پ یانامه نیآن براساس آئ یو عزل و نصب متصد گرددیم یقانون ثابت تلق نیا

 .رسدیم رانیوز

 هیکل یبرا یرقابت یمربوطه در فضا ازاتیرا با توجه به امت یشغل ریموظفند امکان ارتقائ مس یاجرائ یدستگاهها -3 تبصره

 .ندیکارمندان فراهم نما

 .گردندیم یتلق یاحرفه رانیمد هیبق و یاسیس رانیقانون مد نیا 71مذکور در ماده  رانیمد -4 تبصره

نسبت  تیریمد یاحراز پستها طیافراد واجد شرا ییو شناسا یانسان یهاهیسازمان مکلف است به منظور حفظ سرما - 55 ماده

 .دیربط اقدام نما یذ رانیجهت استفاده مقامات و مد رانیبانک اطالعات مد جادیبه ا

مورد  یو نقشها فیمتناسب با وظا رانیآموزش مد یرا برا یموثر یاجرائ یهاو سامانه هاسازمان موظف است برنامه -56 ماده

ربط  یذ یهادوره یمنوط به ط رانیو هر گونه انتصاب و ارتقاء مد دینما میکشور تنظ یاجرائ یانتظار در بخشها و دستگاهها

 .باشدیم

با  یشغل ریو نحوه ارتقاء مس یاحرفه رتیمد یپستها یو عموم یتخصص طیفصل و شرا نیا یدستور العمل اجرائ - 57 ماده

 .رسدیم یادار یعال یشورا بیسازمان به تصو شنهادیپ
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 کارمندان یتوانمند ساز -نهم  فصل

 ینظام آموزش کارمندان دستگاهها ،یاجرائ یدستگاهها یو اثر بخش ییسازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارا - 58 ماده

 یهازهیکه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگ دینما یطراح یارا به گونه یئاجرا

و  رانیارتقاء کارمندان و مد نیب یاکه رابطه یبه نحو دینما نیآموزش تام ندیدر فرآ دانالزم را جهت مشارکت مستمر کارمن

 ه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.آموزش برقرار گردد و از حداقل سران

کارمندان  یآموزش یهاقانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه نیمقررات ا تیمکلفند با رعا یاجرائ یدستگاهها - 59 ماده

 .ندینما نیخود را تدو

خود با  ازیمورد ن یآموزش یهااجراء دوره یمصوب برا یآموزش یهادر قالب برنامه توانندیم یاجرائ یدستگاهها - تبصره

اجراء و  ،یمراحل طراح هیکل توانندیمزبور م یدستگاهها نی. همچنندیانعقاد قرار داد نما یها و موسسات آموزش عالدانشگاه

که  یدولت ریغ و یدولت یو پژوهش یخود را به موسسات و مراکز آموزش یو پژوهش یزشآمو یتهایها و فعالدوره یابیارزش

 .ندیباشد، واگذار نما دهیسازمان رس دیآنها به تائ یو تخصص یفن تیصالح

از طرف  ای یخارج یدولتها یو از سو گرددینم یدانشگاه یلیکه منجر به اخذ مدرک تحص یآموزش یبورسها هیکل -60 ماده

. گرددیم عیتوز یاجرائ یدستگاهها فیبا وظا سازمان، متناسب قیاز طر ردیگیدولت قرار م اریدر اخت یالملل نیموسسات ب

 مربوط اقدام خواهد شد. یتوسط دستگاه اجرائ شودیم ارکه طبق قرار داد دو جانبه برگز ییهادوره

و علوم،  یبا نظر وزارت درمان و آموزش پزشک شودیم یکه منجر به اخذ مدرک دانشگاه یآموزش یهاو دوره یبورسها - تبصره

 .گرددیم عیحسب مورد توز یورو فنا قاتیتحق

که منجر به اخذ مدرک  یآموزش یهادوره یط یقانون برا نیاز زمان تصوب ا یاجرائ یاعزام کارمندان دستگاهها -61 ماده

ممنوع  یآموزش تیمربوطه و استفاده از مامور یدستگاهها نهیدر داخل و خارج از کشور با هز گرددیمعادل آن م ایو  یدانشگاه

 .دباشیم

 .باشندیمشمول مقررات خاص خود م ثارگرانیا - تبصره

 ی. دستگاههاندیخود اقدام نما یشغل یهاییمهارتها و توانا شیو افزا یکارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند ساز -62 ماده

 شودیو ابالغ م هیسازمان تهمدام کارمندان خود را که توسط  یتوان و توان سنج شیافزا یالزم برا یو الگوها هاوهیش یاجرائ

 به مورد اجرا خواهند گذارد.

 .رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان و به تصو شنهادیفصل به پ نیا ینامه اجرائ نیآئ - 63 ماده

 ایحقوق و مزا -دهم  فصل

مذکور در مواد  یهایژگیو ریعوامل شغل و شاغل و سا یابیبراساس ارزش یاجرائ ینظام پرداخت کارمندان دستگاهها - 64 ماده

 یایحقوق و مزا نییتع یمبنا ،یالیر بیفصل ضرب در ضر نیعوامل مذکور در ا یابیارزش جیحاصل از نتا ازیخواهد بود. امت یآت

 .گرددیم نییتع زانیم نیبه هم زین رانیبگ یمستمر ای نیو موظف نشستگانباز یو برا ردیگیکارمندان قرار م

 

 



  

16 
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 

 

 

 بیو به تصو ینیب شیبودجه ساالنه پ حهیدر ال یزندگ نهیماده با توجه به شاخص هز نیکور در امذ یالیر بیضر - تبصره

 .رسدیم یاسالم یمجلس شورا

سطح تخصص و  ،یتهایو مسئول فیوظا یدگیچیو پ تیاهم رینظ یقانون براساس عوامل نیمشاغل مشمول ا هیکل -65 ماده

 .ابندییجداول حق شغل اختصاص م ایاز طبقات جدول  یکیبه  ازیمورد ن یهامهارت

 .باشدی( م6000( و حداکثر آن )2000مشاغل ) یابیجداول ارزش ایجدول  ازیامت حداقل

 گردندیم یبندطبقه یارشد، خبره و عال ه،یپا ،یرتبه، مقدماتحداکثر در پنج ها،یژگیهر کدام از مشاغل متناسب با و -1 تبصره

به مشاغل  یخبره و عال یها. رتبهابدییماده اختصاص م نیجداول موضوع ا ایطبقات جدول  از یکیها به و هر کدام از رتبه

 .ابدییو باالتر اختصاص م یکارشناس

مهارتها،  شیافزا زانیم ت،یابتکار و خالق رینظ یو براساس عوامل رندیگیقرار م یمربوط به بدو استخدام در رتبه مقدمات نیشاغل

 یهایژگیکه متناسب با و یارباب رجوع براساس ضوابط تیجلب رضا زانیو م یآموزش یهادوره یانجام خدمات برجسته، ط

حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح  یمکتسبه و ط ازاتیو حسب امت یابیارز رسدیم تیریتوسعه مد یشورا بیمشاغل به تصو

 یو افراد شوندیم نییتع یانقالب فرهنگ یعال یراکه طبق ضوابط مصوب شو ی. نخبگانابندییارتقا م یارشد، خبره و عال ه،یپا

سازمان  شنهادیکه به پ یانامهنیطبق آئ هستنددر بدو استخدام از تجربه و مهارت الزم برخوردار  یعموم طیکه عالوه بر شرا

 .رندیگیقرار م گرید یهااز رتبه یکی یها معاف و داز رتبه یبرخ یاز ط رسدیم رانیوز ئتیه بیبه تصو

 یتهایو نظارت و حساس یسرپرست طهیح تها،یو مسئول فیوظا یدگیچیمتناسب با پ یوسرپرست تیریمد نیعناو هیکل -2 تبصره

( 5000( و حداکثر آن )500آن ) ازیکه حداقل امت تیریالعاده مداز طبقات جدول فوق یکیعوامل مربوط در  ریو سا یشغل

 .ردیگیاست، قرار م

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یو درمان یتمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشت یاغل آموزشطبقه مش ازیامت -3 تبصره

 .گرددی( محاسبه م1/1) بیجداول حق شغل با ضر ایدر جدول  یپزشک

 طیو مهارت )عالوه بر حداقل شرا یآموزش یهادوره الت،یتحص رینظ یقانون براساس عوامل نیمشمول ا نیشاغل هیکل -66 ماده

 ازی( امت4500( و حداکثر )1000حق شاغل که حداقل ) ازیطبقه شغل مربوط(، سنوات خدمت و تجربه از امت نیمذکور در اول

 .گردندیمند مبهره باشد،یم

 تجاوز نخواهد کرد. یشغل و ازی( امت%75هر شاغل از هفتاد و پنج درصد ) یماده برا نیا ازیامت حداکثر

 بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یانامهنییاند براساس آنموده لیتحص هیعلم یهاکه در حوزه یهنرمندان و افراد - تبصره

 .گردندیهمتراز م یلیتحص یبا مقاطع رسم رسدیم رانیوز ئتیه

 رسدیم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادی( آن بنا به پ2( و )1) یها( و تبصره65جداول موضوع ماده ) ایجدول  -67 ماده

توسعه  یسازمان توسط شورا شنهادیاز طبقات جداول حق شغل با پ یکیآن به  یهر کدام از مشاغل و طبقات شغل صیو تخص

 .گرددیابالغ م ییاجرا یاجرا به دستگاهها یانجام و برا تیریمد
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 یتوسط دستگاهها رسدیکور ممذ یشورا بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یعوامل مربوط به شاغل براساس ضوابط یابیارز

 .دینمایامر نظارت م نیا یانجام خواهد شد و سازمان بر اجرا ییاجرا

به  ییهاالعادهفوق گرددیم ی( که حقوق ثابت تلق66آن و ماده ) یها( و تبصره65موضوع ماده ) یعالوه بر پرداختها -68 ماده

 :باشدیبه کارمندان قابل پرداخت م ریشرح ز

 یکارشناس یلیمدارک تحص یآنها دارا نیکه شاغل یمشاغل تخصص یآب و هوا برا یو بد افتهیعاده مناطق کمتر توسعه الفوق -1

( حقوق %20درصد ) ستیمشاغل تا ب ریسا یحقوق ثابت و برا تازی( ام%25و پنج ) ستیب زانیتا به م باشندیارشد و باالتر م

سازمان  شنهادیمناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پ نیخواهد شد. فهرست ا پرداخت طیثابت هر کدام از کارمندان واجد شرا

 .رسدیم رانیوز ئتیه بیبه تصو

و به  ازی( امت1500و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ) یمتناسب بادرصد جانباز یثارگریالعاده افوق -2

 .ردیگیتعلق م ازی( امت750تا ) یدولت یهادارندگان نشان

هر سال خدمت در زمان  یاند به ازابوده یادار و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت کارمندان

 .شودیدر نظر گرفته م ازی( امت125جنگ )

و در  یعفون ،یروان مارانیکار با ب ،ییایمیکار با اشعه و مواد ش ریمتعارف نظ ریغ یها طیکار وکار در مح یالعاده سختفوق -3

زا و منفجره آتش ،یو در مورد کار با مواد سم ازی( امت1000تا ) یمارستانیب ژهیو یو مراقبتها یسوختگ یاورژانس و در بخشها

 خواهد بود. شیتا سه برابر قابل افزا رانیوز ئتیه بیشده با تصو ادی ازیامت ا،یو کار در اعماق در

همسر  یقانون که دارا نیمشمول ا ریبگفهیه کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظو اوالد ب یمندعائله نهیکمک به هز -4

 یایکه از مزا یاوالد یو حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برا ازی( امت200هر فرزند معادل ) یبرا تازی( ام800معادل ) باشندیم

اوالد اناث  ی( سال تمام و نداشتن شوهر برا25د، )شاغل بودن فرزن ریغ زیو ن لیتحص ادامهبه شرط  کنندیبند استفاده م نیا

 ایهمسر آنان معلول و  ایهمسر نبوده و  یقانون که دارا نیمشمول ا ریبگ فهیخواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظ

بند  نیموضوع ا یمندعائله نهیکمک هز یایهستند از مزا ندانمتکفل مخارج فرز ییخود به تنها ایو  باشدیم یاز کارافتاده کل

مزبور  یسقف سن تیمشمول محدود ربطیذ یمراجع پزشک صیبه تشخ ی. فرزندان معلول و از کار افتاده کلشوندیمند مبهره

 .باشندینم

بازار کار  طیو شرا تهایو مسئول فیوظا یدگیچیمتناسب با سطح تخصص و مهارتها، پ ،یمشاغل تخصص یالعاده شغل برافوق -5

 یمشاغل همسطح کارشناس یو برا ازی( امت700حداکثر ) یمشاغل تا سطح کاردان یوزران برا ئتیه بیسازمان و تصو هادشنیبا پ

ماده  نیتبصره ا تیالعاده با رعافوق نی. اگرددیم نییتع ازی( امت2000حداکثر ) االترمشاغل ب یو برا ازی( امت1500حداکثر )

 .باشدیقابل پرداخت م

 :باشدیماده قابل پرداخت م نیبند و تبصره ا نیو عملکرد در چهارچوب ضوابط ا ییاراالعاده کفوق -6

کارمندان، طبق عملکرد  یابینمرات ارزش یبند( از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه%70به حداکثر هفتاد درصد ) -الف

 و سرعت در اتمام کار  تیفیو ک یرتقا، اثر بخشارباب رجوع، رشد و ا تیرضا ریکه از عوامل نظ یازیکارمندن و با توجه به امت
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در مقاطع سه ماهه  یمربوط به حقوق ثابت و ازی( امت%20تا ) دینمایسازمان ابالغ م هک ی. براساس دستورالعملندینمایکسب م

 .باشدیقابل پرداخت م

در تحقق  تیموفق زانیبند متناسب با م نیا( درصد مذکور در %70کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد ) یمندبهره زانیم -ب

در سه سطح متوسط،  یادار یعال یشورا بیعملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصو یابیها و ارزبرنامه یو اجرا یقانون فیتکال

 .گرددیم نیی( تع%70و  %50، %30) بیترتبه  گردندیم یبندرتبه یخوب و عال

 .باشندیالعاده مفوق نیا افتیمشمول در ربطی( متناسب با رتبه دستگاه ذ71در ماده )مذکور  ییاجرا یمقامات دستگاهها -ج

محل خدمت کارمندان با  ییجاجابه ،یروزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کار تیسفر و مأمور نهیبه منظور جبران هز -7

به کارمندان پرداخت  رانیوز ئتیه بیتصوسازمان و  شنهادیبا پ یمبالغ ن،یکسر صندوق و تضم ،ییدستگاه اجرا صیتشخ

 خواهد شد.

که  یالعاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطاشتغال دارند فوق یسازمان یکه در خارج از کشور در پستها یبه کارمندان -8

 .گرددیپرداخت م رسدیم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیبه پ

که به  یبه استثنا موارد یگرید افتیدر کنندیالعاده اشتغال خارج از کشور استفاده موقکه از ف یگونه کارمندان در مدت نیا

 نخواهند داشت. ردیگیگونه کارمندان تعلق م نیاشتغال در خارج از کشور به ا یخاص برا نیموجب قوان

 یانامهنیگردند براساس آئ یخارج از وقت ادار یکه بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدمات یدر صورت -9

 س،یالتدرحق ق،یالتحقتحت عنوان اضافه کار، حق یمبالغ توانیم رسد،یم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ

 نمود. داختبه آنها پر فیالتألالترجمه و حقحق

( حقوق ثابت و %50از حداکثر ) دیاز کارمندان نبا کیبه هر  سیالتدرمبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق مجموع

 .دیتجاوز نما یو یهاالعادهفوق

سقف  تیدارند از محدود یشتریاضافه کار ب ،ی( کارمندان آن دستگاه که به اقتضا شغل%20حداکثر تا ) ییهر دستگاه اجرا در

 .باشندیم ی( مستثن50%)

 یاقتصاد ریتأث ،یریپذسکیر ،یالمللنیو ب یبازار کار داخل لیاز قب یتوجه به عوامل در موارد خاص با ژهیالعاده وفوق -10

 بیسازمان و تصو شنهادیکار با پ تیو حساس یقاتیو تحق یو ستاد یتخصص فیو وظا تیانجام فعال ،یدر درآمد مل تهایفعال

حقوق ثابت و  ازی( سقف امت%50تا ) یاجرائ یستگاههااز د یدر برخ( از مشاغل،%25) حداکثر یبرا یاژهیو ازیامت رانیوز ئتیه

 فصل در نظر گرفته خواهد شد. نیمستمر مذکور در ا یهاالعادهفوق

به اعمال  مشروط،ییاجرا یماده در هر کدام از دستگاهها نی( ا6( و )5) یمذکور در بندها یهاالعادهپرداخت فوق -تبصره

قانون( و استفاده از منابع  نی)احکام مذکور در ا یدولت ریامور به بخش غ یو واگذار یفنآور ،یانسان یروین ،یاصالحات ساختار

 ونیها جزو دالعادهفوق نیو ا باشدیم ریامکانپذ 1387در سقف اعتبارات مصوب از سال  آمده،به عمل  یهاییجوحاصل از صرفه

 سازمان برسد. دییبه تأ دیتبصره با نی. انجام اصالحات مذکور در اگرددیمنظور نم
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که از محل اصالحات مذکور در  ی( اعتبارات%25و پنج درصد ) ستیتا ب شودیاجازه داده م ییاجرا یبه دستگاهها -69 ماده

العاده مربوطه( به عنوان فوق حسابیذ دییرا )با تأ گرددیم ییجوصرفه یسازمان یالذکر در هر کدام از واحدهاتبصره ماده فوق

 .ندیپرداخت نما دهندیکه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام م یرانیو مد نمستمر به کارمندا ریغ یوربهره

به هر شغل، از لحاظ  صیقابل تخص یپستها فیبه تناسب وظا ییاجرا یدستگاهها یمشاغل اختصاص یتصد طیشرا -70 ماده

سازمان  دییو تأ ییدستگاه اجرا شنهادیبا پ گریو عوامل موثر د ازیمورد ن یآموزش یهاتجربه، مهارت و دوره الت،یمعلومات، تحص

 .باشدیم یشراط مصوب الزام تیگردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایم نییتع تیریتوسعه مد یشورا بیو تصو

به هر شغل  صیقابل تخص یدستگاه شاغل دارند به تناسب پستها کیاز  شیکه در پ یمشاغل عموم یتصد طیشرا -1 تبصره

 .گرددیابالغ م ربطیذ یجهت اجرا به دستگاهها تیریتوسعه مد یشورا بیو پس از تصو هیتوسط سازمان ته

خود را به سازمان اعالم  یمشاغل اختصاص یتصد طیمؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرا ییاجرا یدستگاهها -2 تبصره

 شنهادیپ تیریتوسعه مد یرا رأساً به شورا یمشاغل اختصاص یتصد طیصورت سازمان مؤظف است شرا نیا ری. در غندینما

 است. اجراقابل  یمصوب فعل طیشرا ،یضوابط قبل ریی. تا تغدینما

 نیمقامات مذکور در ا یشغل ازیو امت شوندیمحسوب شده و به عنوان مقام شناخته م یاسیس تیریمد لیذ یسمتها -71 ماده

 :گرددیم نییتع ریماده به شرح ز

 .ازی( امت18000سه قوه ) یرؤسا -الف

 .ازی( امت17000نگهبان ) یو اعضا شورا یاسالم یمجلس شورا سیجمهور، نواب رئ سیمعاون اول رئ -ب

 .تازی( ام16000جمهور ) سیرئ نیو معاون یاسالم یمجلس شورا ندگانیوزرا نما -ج

 .تازی( ام15000استانداران و سفرا ) -د

 .ازی( امت14000وزرا ) نیمعاون - هـ

همطراز  یهاپست ریسا نییو تع گردندیماده همتراز م نیبا مقامات بند )ب( ا یدوران انقالب اسالم رانینخست وز -1 تبصره

 مجلس خواهد بود. سیمجلس به عهده رئ یکارکنان ادار یهاپست یهمطراز نییبوده و تع رانیوز ئتیبه عهد ه

 گرددیم ی(( که حقوق ثابت تلق66شاغل )مذکور در ماده ) یهایژگیو ازیق و امتعالوه بر حقوق موضوع ماده فو -2 تبصره

 حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. زیقانون ن نی( ا68ماده ) یهاالعادهفوق

پس از  ندیبنما اینموده  فهیانجام وظ یاسیس یتهایریماده که حداقل دو سال در پست مد نیمقامات مذکور در ا -3 تبصره

 دیجد تیالعاده مستمر آنها در مسئولمنصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق یترنییکه به سمت پا یمقام در صورت یصدت

( را تفاوت %80التفاوت تا )مابه زانیکمتر باشد به م یدر پست قبل یمستمر و دهالعا( حقوق ثابت و فوق%80از هشتاد درصد )

 نیو ا گرددیها( مستهلک مالعاده)عوامل شغل و شاغل و فوق یبعد یبا ارتقاها قیتطب تفاوت نیخواهند نمود. ا افتیدر قیتطب

 .دمالک عمل خواهد بو زین فهیو وظ یالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگمابه

( را ایمزا قانون )به استنثا حقوق و نیمقامات موضوع ا یقانون ازاتیاز امت یسازمان، برخ شنهادیدولت مجاز است با پ -4 تبصره

 دهد. یتسر ییقضا ژهیخاص و و یسمتها ایو  یاحرفه تیریمد ژهیبه مشاغل خاص و
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مصوب مقام معظم  یاستهایکه براساس س یدولت یشرکتها رهیمد یهائتیه یعامل و اعضا رانیمد یشغل ازیامت -72 ماده

دولت بماند با توجه به نوع  اریدر اخت دیبا رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس44در مورد اصل چهل و چهارم ) یرهبر

و سهم  یو اثربخش ییو خدمات، کارآ دیشرکت، نوع تول یاقتصاد قشو ن ریکارمندان، تأث یسطح تخصص ت،یحساس ف،یوظا

 .دیخواهد گرد نییتع یشرکت در درآمد مل

گونه کارمندان حسب  نی. اباشدیفصل م نیر امذکور د یشغل ازی( برابر حداکثر ارقام امت5/1ماده حداکثر ) نیا ازیامت سقف

 مند خواهند بود.( بهره68مذکور در ماده ) یهاالعادهشاغل و فوق ازاتیمورد از امت

مصوب مقام معظم  یاستهایکه براساس س یدولت یشرکتها ریسا رهیمد ئتیه یعامل و اعضا رانیمد یایحقوق و مزا - تبصره

و پرداخت  نییقانون تع نیمذکور در ا یاحرفه رانیمد ریواگذار گردد، مشابه سا یدولت ریشرکت آنها به بخش غ دیبا یرهبر

 .گرددیم

و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از  زهیانگ جادیو ا یاقتصاد یبنگاهها یو سودده ییکارا یبه منظور ارتقا -73 ماده

 یجمهور ی( قانون اساس44در مورد اصل چهل و چهارم ) یمصوب مقام معظم رهبر یاستهایکه براساس س یدولت یشرکتها

سود حاصل  زانیمتناسب با م رسدیم رانیوز ئتیه بیکه به تصو یانامهنیآئ ساسدولت بماند برا اریدر اخت دیبا رانیا یاسالم

پرداخت  میمستق ریبه طور غ یورالعاده بهرهها، فوقبنگاه یورکشور و عملکرد و بهره یآنها در توسعه اقتصاد یاثرگذار زانیو م

( حقوق %40( کارمندان تا سقف چهل درصد )%70هفتاد درصد ) یالعاده حسب مورد برافوق نیا ازیخواهد شد. حداکثر امت

 .باشدیاز کارمندان م کیثابت هر 

 .ندینما افتیدر توانندیرا مماده  نی( و ا68( ماده )6مذکور در بند ) یهاالعادهاز فوق یکیقانون صرفاً  نیا نیمشمول - تبصره

 تیحقوق و دستمزد با عضو یشورا ،ییاجرا یکارمندان دستگاهها یایحقوق و مزا نییدر تع یبه منظور هماهنگ -74 ماده

 سیو رئ رانیوز ئتیو دو نفر از وزرا به انتخاب ه ییو دارا یامور اقتصاد ریکشور و وز یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ

)به  یاسالم یو محاسبات مجلس شورا و بودجه و برنامه یاجتماع یونهایسیاز کم ندهیو مجموعاً دو نفر نما ربطیدستگاه ذ

نباشند مکلفند قبل  ایقانون باشند  نیکه مشمول مقررات ا نیاعم از ا ییاجرا یدستگاهها هیکل شود،یم لیعنوان ناظر( تشک

هر نوع  ایکارمندان خود و  یایحقوق و مزا قرراتو م یمبان رییتغ ایو  نییتع یبرا ربطیذ یدر مراجع قانون میاز اتخاذ تصم

 جمهور قابل اجرا است. سیرئ دیشورا پس از تأ ماتیمذکور را کسب کنند. مصوبات و تصم یموافقت شورا دیپرداخت جد

 حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. یشورا رخانهیدب فیوظا

نظر موافق  یریگمیمقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصم میتنظ اریکه اخت یمراجع ریو سا رانیوز ئتیه - تبصره

 .ندیشورا را اخذ نما نیا

 .باشدی( م5000معادل ) نیسال کارمندان و بازنشستگان و مؤظف انیپا یدیع زانیم ازیامت -75 ماده

حقوق  ریقانون و سا نیمشمول ا رانیبگفهیحقوق بازنشستگان و وظ ن،یلمستمر شاغ یایحداقل و حداکثر حقوق و مزا -76 ماده

 ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیهر سال با پ ییوابسته به دستگاهها اجرا یبازنشستگ یو صندوقها ییاجرا یدستگاهها رانیبگ

 .رسدیم رانیوز
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 مستمر تجاوز کند. یهاالعادهداقل حقوق ثابت و فوق( برابر ح7از ) دیالعاده مستمر نباسقف حقوق ثابت و فوق - تبصره

 .گردندیم یالعاده مستمر تلق( فوق68( ماده )5( و)3(، )2) یمذکور در بندها یهاالعادهفوق

 نییقانون تا سقف تع نی( ا68( ماده )10( و )9( ، )8( )7(، )6(، )5) یمذکور در بندها یهاالعادهفوق زانیم نییتع -77 ماده

 خواهد بود. رانیمقامات و مد ایو  ییدستگاه اجرا سیرئ ایو  ریبا وز ربطیتوسط مراجع ذشده 

 یپرداختها یفصل به استثنا نیپرداخت خارج از ضوابط و مقررات ا یمبان هیقانون کل نیمشمول ا یدر دستگاهها -78 ماده

که به عنوان  یرفاه یهاکمک برنامه نیو همچن گرددیفوت پرداخت م ایو  یاز کارافتادگ ایکه در زمان بازنشسته شدن  یقانون

 یبا اجرا گردد،یموارد پرداخت م ریسا ایمهد کودک و  س،یسرووآمد، سلفرفت سیسرو رینظ یخدمات یدر ازا میمستق ارانهی

 .گرددیقانون لغو م نیا

از کارمندان که به  کیهر  یور بازنشستگمشمول کس یهاالعادهفصل، حقوق ثابت و فوق نیا یکه با اجرا یدر صورت - تبصره

 نیخواهند نمود و ا افتیدر قیتفاوت تطب ،یقبل یافتیدر زانیتا م ابد،یکاهش  نمودندیم افتیدر یو مقررات قبل نیموجب قوان

 یدر محاسبه حقوق بازنشستگ قیتفاوت تطب نی. اگرددیمستهلک م یبعد یبا ارتقاها یضمن درج در حکم حقوق قیتفاوت تطب

 .گرددیمنظور م زین فهیوظ ای

 یحقوق شیدر ف دیبا ها،نهیمستمر، پاداشت و هز ریقانون اعم از مستمر، غ نیا نیبه مشمول یمبالغ پرداخت هیکل -79 ماده

 کارمندان درج گردد.

 ئتیه بیمان به تصوساز شنهادیماه با پ 3قانون حداکثر ظرف مدت  نیا بیتصو خیفصل از تار نیا ییاجرا نامهنیآئ -80 ماده

مربوط  یو دستورالعملها هانامهنی( ماه پس از ابالغ آئ3مؤظفند حداکثر ظرف مدت ) ییاجرا یو دستگاهها رسدیم رانیوز

 .ندینسبت به صدور احکام اقدام نما

 عملکرد یابیارز - ازدهمی فصل

با استقرار  رسد،یم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یانامهنیمکلفند براساس آئ ییاجرا یدستگاهها -81 ماده

 زانیعملکرد و م یابیسنجش و ارز یهاو کارمندان، برنامه تیریعملکرد سازمان، مد یابیعملکرد مشتمل بر ارز تیرینظام مد

ه سازمان گزارش حاصل را ب جیو منظم، نتا یانوبه یگزارشها هیاجرا گذاشته و ضمن ته وردخود به م یرا در واحدها یوربهره

 .ندینما

و نظارت نموده و  یریگیپ ییاجرا یدستگاهها هیعملکرد را در سطح کل تیریسازمان مؤظف است استقرار نظام مد -82 ماده

احکام  یو نحوه اجرا یو عموم یاختصاص یآنها در ابعاد شاخصها یابیو ارزش ییاجرا یاز عملکرد دستگاهها یهر سال گزارش

جمهور و مجلس  سیو به رئ هیته رسد،یم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیکه با پ یانامهنیاس آئقانون را براس نیا

 .دیارائه نما یاسالم یشورا

پس از  ربط،یذ یاز دستگاهها یافتیدر یو گزارشها یالمللنیب یسازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصها -83 ماده

و گزارش الزم را به  نییجهان تع یکشورها ریبا سا سهیکشور را در مقا شرفتیپ زانیو م گاهیجا ،یانداز ابالغانطباق با چشم

 .دیتوسعه استفاده نما یهابرنامه یراهبردها نیآن در تدو جیو از نتا دیارائه نما یاسالم یجمهور و مجلس شورا سیرئ
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 کارمندان فیحقوق و تکال -دوازدهم  فصل

مربوط را دارند. حداکثر  یایبا استفاده از حقوق و مزا یکار یروز حق مرخص یس یسال ییاجرا یگاههاکارمندان دست -84 ماده

 شدن است. رهیکارمندان در هر سال قابل ذخ یاز مرخص یمین

حداکثر سه سال از  ربطیدر طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذ توانندیم ییاجرا یکارمندان دستگاهها -1 تبصره

در رشته مربوط به  یتخصص یعال التیادامه تحص یبرا یکه کسب مرخص یو در صورت ندیبدون حقوق استفاده نما یمرخص

 بود. دخواه شیشغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزا

در سال  یاستعالج یپزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخص دییو تأ یطبق گواه ییاجرا یکارمندان دستگاهها -2 تبصره

مذکور  یزمان تیاز محدود یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک صیالعالج به تشخصعب یهایماریاستفاده خواهند نمود. ب

 .گرددیم ینیبشیفصل پ نیا نامهنیو مقررات مربوط در آئ باشدیم یمستثن

 .باشندیبع همان مقررات متا یاستعالج یاز نظر استفاده از مرخص یاجتماع نیمقررات قانون تأم نیمشمول -3 تبصره

حداکثر به مدت شش سال از  تیمأمور انیتا پا توانندیم برندیبسر م تیکارمندان زن که همسر آنها در مأمور -4 تبصره

 .ندیبدون حقوق استفاده نما یمرخص

 رسد،یم رانیوز ئتیه بیکه به تصو یانامهنیمصوب و آئ یهامکلفند در چهارچوب بودجه ییاجرا یدستگاهها -85 ماده

درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و  هیپا مهیکارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از ب

 قرار دهند. یلیتکم یهامهیپوشش ب تکارمندان دولت تح هیکل یبرا کنواختی

کارمندان خود اقدامات  یبرا یمنیو ا یبهداشت طیشرا نیو تأم مناسب کار طیمح جادیمکلفند در ا ییاجرا یدستگاهها -86 ماده

 الزم را به عمل آورند.

 شنهادیساعات کار ادارات با پ میو تنظ بیو ترت باشدیساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته م -87 ماده

سقف مذکور با دستگاه  تیبا رعا یدر موارد ضرور ساعت کار کارمندان رییو تغ گرددیم نییتع رانیوز ئتیه بیسازمان و تصو

 ربطیمشاغل ذ یبندطبقه یاز ساعات مؤظف، در طرحها یعلم ئتیه یو اعضا معلمان سیساعات تدر زانی. مباشدیم ربطیذ

 خواهد شد. نییتع

ساعت(  11ر روزانه )حداکثر چهارم ساعت کا کیساعات کار خود را تا  ییبا موافقت دستگاه اجرا توانندیکارمندان م -1 تبصره

 دهند. لیتقل

 خواهد شد. نییکارمندان متناسب با ساعات کار آنان تع لیقب نینحوه محاسبه سوابق خدمت ا ا،یحقوق و مزا زانیم

 طیسقف ساعات کار با توجه به شرا تیو رعا رانیوز ئتیدر موارد خاص با موافقت ه توانندیم ییاجرا یدستگاهها -2 تبصره

 .ندینما میتنظ یگرید بیساعات کار خود را به ترت یو فصل یاو منطقه ییایجغراف

 ی. )ستاد مرکزندینما میمؤظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظ یاستان ییاجرا یدستگاهها هیکل -3 تبصره

 (.باشندیحکم نم نیمشمول ا ییاجرا یدستگاهها
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 باشندیم ییقضا تیمورد حما انیدر برابر شاک یقانون یهاتیو مسئول فیدر انجام وظا ییاجرا یکارمندان دستگاهها -88 ماده

گرفتن  ایخود  یآنها با استفاده از کارشناسان حقوق فیدفاع از انجام وظا یکارمندان برا یمکلفند به تقاضا ییاجرا یو دستگاها

 .ندینما ییقضا تیاز کارمندان حما لیوک

در صورت داشتن  یو انتصاب به مشاغل سازمان ازاتیو امت التیدر مورد استفاده از تسه ییاجرا یهاکارمندان دستگاه -89 ماده

 ،یو مقررات مربوطه و عدالت استخدام نیمواز تیمکلفند با رعا ییاجرا یبرخودار بوده و دستگاهها کسانیالزم از حقوق  طیشرا

 قرار دهند. قانون مدنظر نیدر ا مذکورحقوق کارمندان خود را در مورد 

انصاف  ،ییروخود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده فیکه وظا باشندیمؤظف م ییاجرا یکارمندان دستگاهها -90 ماده

و  کسانیبه طور  نیدستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجع یو اختصاص یو مقررات عموم نیاز قوان تیو تبع

 .پاسخگو باشند ربطیدستگاه ذ

در برابر برخورد  توانندی. ارباب رجوع مباشدیممنوع م یو مقررات عموم نیو تخلف از قوان نیبه امور مراجع ییاعتنایب هرگونه

 .ندینما تیشکا یمراجع قانون ایو  ربطیذ ییبه دستگاه اجرا فیدر انجام وظا ینامناسب کارمندان با آنها و کوتاه

و موارد  هیحق مشاوره، هد الت،یتسه از،ی. استفاده از هرگونه امتباشدیممنوع م یاز مقام اداراخذر رشوه و سواستفاده  -91 ماده

 یقیدر تمام سطوح از افراد حق ییاجرا یمرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاهها فیو وظا یادار فیمشابه در مقابل انجام وظا

 .شودیربط خود تخلف محسوب میبه جز دستگاه ذ یو حقوق

توسط بازرسان  یمستمر داخل یهایانجام بازرس قیاز طر رانیمد میمؤظفند عالوه بر نظارت مستق ییاجرا یدستگاهها -1 هتبصر

 کیاز کارمندان مستند به گزارش حداقل  کی. چنانچه تخلف هر ندینما میماده نظارت مستق نیا یمعتمد و متخصص در اجرا

دستوراعمال کسر  توانندیمجاز، م رانیمقامات و مد ای ییمقام دستگاه اجرا نیترباالمربوطه برسد  ریمد دییبازرس معتمد به تأ

فرد متخلف صادر  یسال را برا کیماه تا  کیمدت  یبرا یانفصال از خدمات دولت ایمشابه و  نیو عناو ایسوم از حقوق، مزا کی

 .ندینما

 یمربوطه برسد پرونده فرد خاط ریبازرس معتمد و مد دییکه به تأ ییتخلف به استناد گزارشها نیدر صورت تکرار ا -2 تبصره

اعمال خواهد  یاخراج و انفصال دائم از خدمات دولت د،یبازخر یاز مجازاتها یکیارجاع و  یبه تخلفات ادار یدگیرس یهائتیبه ه

 شد.

را جهت  یاجرا یتگاههارشوه دهنده به کارمندان دس یو حقوق یقیافراد حق یمؤظف است اسام ییاجرا یدستگاهها -3 تبصره

 .دیاعالم نما ییاجرا یدستگاهها هیعقد قرارداد به کل تیممنوع

 تیرا جهت ممنوع ییاجرا یرشوه دهنده به کارمندان دستگاهها یو حقوق یقیافراد حق یسازمان مؤظف است اسام -4 تبصره

 .دیاعالم نما ییاجرا یدستگاهها هیعقد قرارداد به کل

محوله  فیرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظاو سرپ رانیمد -92 ماده

دولت  انیکه کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و ز یپاسخگو باشند. در صورت دیو در مورد عملکرد آنان با باشندیم

 مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با  تیریمد طهیدر ح ستفادهسوا ایرشوه و  رینظ یتخلفات ایگردند و 
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اهمال نموده باشند مطابق  میجرا ایکه در کشف تخلف  زیو سرپرستان کارمندان )حسب مورد( ن رانیبا مد یکارمندان خاط

 مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. نیقوان

مربوط بپردازند  فی( به انجام وظا87شده موضوع ماده ) نییساعات تع مؤظفند در یاجرائ یکارمندان دستگاهها هیکل -93 ماده

دستگاه  ازیباشد براساس اعالم ن ازیتعطل به خدمات آنان ن امیا ایمقرر و  یخارج از وقت ادار یکه در مواقع ضرور یو در صورت

 رابر مقررات مربوط خواهند بود.ب یکاراضافه ایالزحمه محوله در قبال حق فیوظا جاممکلف به حضور در محل کار و ان

مصام  صیبا تشخ ی. در موارد ضرورباشدیکارمندان دولت ممنوع م هیکل یبرا یپس سازمان کیاز  شیب یتصد -94 ماده

حداکثر  یبرا ایبدون درافت حقوق و مزا یحساس به صورت سرپرست ای یتیریموقت پست سازمان مد یمسئول مافوق تصد

 .باشدیچهار ماه مجاز م

مقام صادرکننده حکم  ایکننده پست دوم از کارمندان دولت اعم از قبول کیالذکر توسط هر مفاد ماده فوق تیعدم رعا - تبصره

 خواهد شد. میو اتخاذ تصم یدگیرس یبه تخلفات ادار یدگیرس ئتیمتخلف محسوب و در ه

 ها،تهیکم یاالتر( در موارد خاص به عنوان اعضاو ب یکارشناس یلیبازنشستگان متخصص )با مدرک تحص یریبه کارگ -95 ماده

که مجموع ساعت  نیمشروط بر ا یحقوق یهاو مشاوره سیمستمر، تدر ریغ یاشوراها، مجامع و خدمات مشاوره ها،ونیسیکم

 .باشدیکارمندان مؤظف تجاوز نکند بالمانع م یساعت ادار ومس کیاز  ییاجرا یاشتغال آنها در دستگاهاه

 .گرددیو پرداخت م نییمعادل کارمندان شاغل مشابه تع یافراد متناسب با ساعات کار هفتگ نیا الزحمهحق

مافوق خود را در امور  یو مقررات، احکام و اوامر رؤسا نیدر حدود قوان باشندیمکلف م ییاجرا یکارمندان دستگاهها -96 ماده

دهند، مکلفند کتباً  صیتشخ یو مقررات ادار نیرا برخالف قوان امر مقام مافوق ایاگر کارمندان حکم  ند،یاطاعت نما یادار

دستور  یاطالع، مقام مافوق کتباً اجرا نیکه بعد از ا یبا مقام مافوق اطالع دهند. در صورت قرراتو م نیدستور را با قوان رتیمغا

متوجه کارمندان نخواهد بود  یتیسئولم ثیح نیدستور صادره خواهند بود و از ا یکرد، کارمندان مکلف به اجرا دییخود را تأ

 .باشدیبا مقام دستوردهنده م ییو پاسخگو

و  ییاجرا یتخلفات کارمندان دستگاهها ریشده است و سا فیتکل ایقانون ممنوع و  نیکه در ا یبه موارد یدگیرس -97 ماده

آن در  بی( که ترت91به استثنا ماده )». باشدیم -1372مصوب  - یبه تخلفات ادار یدگیمجازات آنها طبق قانون رس نییتع

 «ماده مشخص شده است. نیا

وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات  یگواه طیبه شر گانهیکشور ب تیقبول تابع ایو  رانیا تیخروج از تابع -98 ماده

 دولت خواهد بود.

 نیو هرگونه پرداخت تحت ا باشدیمجاز م یاررادیدر ساعات غ یتنها در قبال انجام کار اضاف یکارپرداخت اضافه -99 ماده

 است. یوجوه و اموال عموم یرقانونیدر حکم تصرف غ یعنوان بدون انجام کار اضاف

 .رسدیم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیفصل با پ نیا ییاجرا یهانامهنیآئ -100 ماده
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 یاجتماع نیتأم - زدهمیس فصل

 

از  ،یبازنشستگ رینظ یاجتماع نیتأم یایاز مزا یاز لحاظ برخوردار ییاجرا یدستگاهها یمانیپ یدانکارمن هیکل -101 ماده

را که پس از  یو کارمندان رسم باشندیم ،یاجتماع نیقانون مشمول قانون تأم نیا تیدرمان با رعا ،یکاریفوت، ب ،یکارافتادگ

 یایاز مزا یاستخدام نمود از لحاظ برخودار ییاجرا یدر دستگاهها یتیمشاغل حاکم یبرا توانیقانون، م نیاالجرا شدن االزم

 ربطیذ ییمورد عمل دستگاه اجرا یبازنشستگ نیقوان ای یاجتماع نیخود مشمول قانون تأم یحسب تقاضا یاجتماع نیتأم

 .رندیگیقرار م

مشمول مقررات  یکشور یسازمان بازنشستگ ای یاجتماع نیسازمان تأم یبه جا لیدر صورت تما توانندیکارمندان م -102 ماده

 زانیحداکثر به م یاجتماع نیخدمات تأم یدولت برا ییصورت سهم کارفرما نی. در ارندیقرار گ یامهیب یاز صندوقها گرید یکی

ندان از کارم لیقب نی. اگرددیالتفاوت توسط کارمندان پرداخت مو مابه باشدیم یاجتماع نیمقررات قانون تأم ییسهم کارفرما

صندوق در  رییتغ باشندیاند مکه انتخاب کرده یآن مشمول مقررات صندوق ریو نظا یاز کار افتادگ فه،یوظ ،یلحاظ بازنشستگ

 .باشدیم ریامکانپذ بارکیطول مدت قرارداد فقط 

 .رسدیم رانیوز ئتیه بیسازمان به تصو شنهادیصندوقها با پ ریینحوه تغ ییاجرا نامهنیآئ - تبصره

 :دیکارمند خود را بازنشسته نما تواندیم ریز طیاز شرا یکیبا داشتن  ییدستگاه اجرا -103 ماده

 یدانشگاه التیبا تحص یمشاغل تخصص یسال برا پنجویو س یتخصص ریمشاغل غ یسابقه خدمت برا سالی( حداقل سالف

 سال. 30سنوات باالتر از  یارشد و باالتر با درخواست کارمند برا یکارشناس

 روز حقوق.و پنج ستیو پنج سال سابقه خدمت با ب ستی( حداقل شصت سال سن و حداقل بب

و  آورانیمشاغل ساخت و ز انیمتصد یبرا« ب»مزبور در بند  یشرط سن نیسابقه مذکور در بند )الف( و همچن -1 تبصره

 .گرددیور نمزنان منظ یبرا یو شرط سن باشدیجانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر م

و شصت سال  یتخصص ریمشاغل غ یسال سابقه خدمت برا یس یکه دارا یمکلفند کارمندان ییاجرا یدستگاهها -2 تبصره

را  باشندیو شصت و پنج سال سن م یمشاغل تخصص یو پنج سال سابقه خدمت برا یس یکه دارا یکارمندان نیسن و همچن

 .ندینماکارمندان بازنشسته  یرأساً و بدون تقاضا

و پنج سال سابقه خدمت  ستیشصت و پنج سال سن و حداقل ب یرا که دارا یمؤظفند کارمندان ییاجرا یدستگاهها -3 تبصره

الذکر که فوق یهفتاد سال است. کارمندان تخصص یمشاغل تخصص انیمتصد یبرا یرا بازنشسته کنند. سقف سن باشندیم

تا  توانندیسال سابقه خدمت داشته باشند م سیاز ب شیکه ب یصورتاست، در سال و پنج ستیسابقه خدمت آنها کمتر از ب

 .شوندیم دیصورت بازخر نیا ریو پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غ ستیبه ب دنیرس

 هر سال خدمت مازاد یسال خدمت دارند به ازا یاز س شیکه ب یبه کارمندان یحقوق بازنشستگ نییدر هنگام تع -104 ماده

شده محاسبه و پرداخت خواهد  نییعالوه بر حقوق تع یشده حقوق بازنشستگ نیی( رقم تع%5/2درصد ) میدو و ن سال،یبر س

 .دیگرد
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که در حالت  باشدیم یکارمندان آن مدت از سوابق خدمت ،یبازنشستگ یقانون برا نیمنظور از سابقه خدمت در ا -105 ماده

و مدت  یو استعالج یاستحقاق یو مرخص دینمایم اینجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده اشتغال به صورت تمام وقت ا

که کسور  نی)مشروط بر ا -1362مصوب  -وقت بانوان  مهیراجع به خدمت ن ونبانوان را به استناد قان وقتمهیخدمت ن

 .گرددین سابقه خدمت کارمندان محسوب مبه عنوا فهیبه طور کامل پرداخت شده باشد( و مدت خدمت نظام وظ یبازنشستگ

و  ابندییمعادل آن اشتغال م ای یآموزش یمقاطع رسم لیخدمت به تحص نیح ایکه در ابتدا  یمدت خدمت کارمندان - تبصره

 لی. مگر آن که همراه با تحصگرددیمنظور نم یبازنشستگ یجزو سابقه خدمت برا شوندیمند ممربوطه بهره التیتحص یایاز مزا

 یلیتحص یو تعهدات خدمت یلیتحص یتهایمحوله اشتغال داشته باشند، مأمور فیوظا نجامرا به ا یحداقل سه چهارم از وقت ادار

 .ردیگیکشور انجام م یزیو برنامه ر تیریقانون با موافقت سازمان مد نی( ا61ماده ) تیبا رعا

قانون حقو قثابت به  نیکارمندان مشمول ا یق بازنشستگمحاسبه حقو یو برا یمحاسبه کسور بازنشستگ یمبنا -106 ماده

 .باشدیقانون م نی( ا68ماده )« 10»العاده بند مستمر و فوق یهاالعادهاضافه فوق

مستمر  یایحقوق و مزا نیماه آخر کیبه ازاء هر سال خدمت  شوندیقانون که بازنشسته م نیبه کارمندان مشمول ا - 107 ماده

 شده پرداخت خواهد شد. رهیذخ یهایضافه وجوه مربوط به مرخصسال( به ا ی)تا س

 نیا افتیکه مشمول در یاند از سنوات خدمتنموده افتیدر یدیقسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخر آن

 .شودیگردد کسر م یوجوه م

 یمشمول صندوق بازنشستگ یه و از نظر بازنشستگقانون به استخدام درآمد نیا بیکه تا قبل از تصو یکرامندان - 108 ماده

 نیکه پس از اجراء ا یدر صورت ایو  باشندیفصل تابع صندوق خود م نیشده در ا ینیبشیاحکام پ تیبا رعا باشند،یم یکشور

مقررات  ریقانون مشمول سا نیاحکام مذکور در ا تیصندوق را انتخاب کنند. با رعا نیو ا ندیدرآ یقانون به استخدام ر سم

 خواهند مبود. یقبل یقانون

 یبازنشستگ یصندوق ها رانیبگ یمستمر ای رانیبگ فهیبازنشستگان، وظ هیقانون حقوق کل نیا بیتصو خیاز تار - 109 ماده

 بیکه کمتر از حاصل ضرب ضر یاند در صورتفوت نموده ایاز کارافتاده و  ایبازنشسته  1385سال  انیکه تا پا یو لشکر یکشور

( و ارقام مذکور در 125ماده ) تیبا رعا گرددیم ینیبشیپ انهیبودجه سال حهیدر ال یزندگ نهیکه با توجه به شاخص هز یالیر

 .ابدییم شیافزا زانیم نیمربوط باشد تا ا یهاماده و تبصره نیا« ب»و « الف» یجداول بندها

 بیمربوط در ضر یگروه شغل نیآخر فیرد ازیبر اساس امت یفوت کارمندان کشور ای یاز کارافتادگ ،ی( حقوق بازنشستگالف

 خواهد بود. ریسال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام ز یالذکر و بر اساس سفوق یالیر

 ی، گروه شغل 5000مربوطه  ازیامت 4 ی، گروه شغل4500مربوطه  ازیامت 3 ی، گروه شغل 4000مربوطه  ازیامت 2و 1 یشغل گروه

مربوطه  ازیامت 8 ی، گروه شغل6500مربوطه  ازیامت 7 ی، گروه شغل 6000مربوطه  ازیامت 6 ی، گروه شغل 5500مربوطه  ازیامت 5

، گروه 8500مربوطه  ازیامت 11 ی، گروه شغل8000مربوطه  ازیامت 10 ی، گروه شغل7500 همربوط ازیامت 9 ی، گروه شغل7000

  15 ی، گروه شغل10000مربوطه  ازیامت 14 ی، گروه شغل9500ربوطه م ازیامت 13 ی، گروه شغل9000مربوطه  ازیامت 12 یشغل
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 ازیامت 18 ی، گروه شغل11500مربوطه  ازیمتا 17 ی، گروه شغل11000مربوطه  ازیامت 16 ی، گروه شغل10500مربوطه  ازیامت

 13000مربوطه  ازیامت 20 ی، گروه شغل12500مربوطه  ازیامت 19 ی، گروه شغل12000مربوطه 

( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و 1( ماده )2مقامات موضوع تبصره ) یحقوق بازنشستگ نییمربوط به تع ازیامت

 خواهد بود: ریاند به شرح زمقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده یتصد ،یانقالب اسالم یروزیهمترازان آنها که بعد از پ

، مقامات موضوع بند  16500« ج»، مقامات موضوع بند 15500« ب»، مقامات موضوع بند  14500« الف»موضوع بند  مقامات

 19000« هـ»، مقامات موضوع بند 17500« د»

 یالیر بیمربوط در ضر یشغل گاهیجا فیرد ازیمسلح بر اساس امت یروهایفوت کارمندان ن ایو  فهیوظ ،ی( حقوق بازنشستگب

 خواهد بود: ریل سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زسا یماده و بر اساس س نیمذکور در ا

 5400: ازی، امت4: سرجوخه با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 6000: ازی، امت5با رتبه  3: گروهبان یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 6600: ازی، امت6با رتبه  2: گروهبان یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 7200: ازی، امت7با رتبه  1: گروهبان یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 7800: ازی، امت8: استوار دوم با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 8400، امتیاز: 9با رتبه  کمی: استوار یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 9000: ازی، امت10: استوار سوم با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 9600: ازی، امت11: استوار دوم با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 10200: ازی، امت12با رتبه  کمی: استوار یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 10800: ازی، امت13: سروان با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 11400: ازی، امت14: سرگرد با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 12000: ازی، امت15: سرهنگ با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 12600: ازی، امت16: سرهنگ با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 12200: ازی، امت17با رتبه  2 پی: سرتیرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 13800: ازی، امت18با رتبه  پی: سرتیرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 14400: ازی، امت19: سرلشگر با رتبه یرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 15000: ازی، امت20 : سپهبد با رتبهیرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 15600: ازی: ارتشبد، امتیرتبه شغل ایدرجه  عنوان

 یتیریمد یهاسمت ی( سال دارا2ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت ) نیا« الف و ب» یمشموالن بندها -1 تبصره

 واهد شد:حقوق آنان اضافه خ ازیبه امت« الف»حسب مورد و بر اساس جدول بند  ریز یاند، درصدهابوده
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 رانیدرصد، مد 15کل و همتراز آنان  رانیدرصد، مد 10کل و همتراز آنان  ریمد نیدرصد، معاون 5و همتراز  یسرپرست مشاغل

 درصد. 25( ن.هـ.ب 1ماده )« 3»و « 2» یهادرصد، مقامات موضوع تبصره 20 یدولت یهاشرکت رهیمد اتیهعامل و اعضاء 

سال است به ازاء هر سال )تا ده  یاز س شیآنها ب یکه سابقه پرداخت کسور بازنشستگ رانیبگ فهیظبازنشستگان و و -2 تبصره

 یآنها کمتر از س یکه سابقه پرداخت کسور بازنشستگ یو افراد گرددیالذکر اضافه م( به ارقام فوق%5/2درصد ) میسال( دو و ن

حقوق  زانیکه م نی. مشروط بر اگرددیالذکر کسر م( از ارقام فوق%5/2درصد ) میهر سال دو ن ءسال است )تا پانزده سال( به ازا

 کمتر نگردد. یآنان از حداقل حقوق بازنشستگ فهیوظ ای یبازنشستگ

( قانون اجا و موارد 159( و )158(، )157و مواد ) ی( قانون استخدام کشور83( و )80که به استناد مواد ) یکارمندان -3 تبصره

آنها کمتر  یکه سابقه پرداخت کسور بازنشستگ یدر صورت دارند،یم افتیدر یمستمر ای فهیو ناجا حقوق وظمشابه قانون سپاه 

 االجراء است.شد الزم نییو مقررات مورد عمل که تع نیشده آنان مطابق قوان رسال باشد مدت سابقه منظو یاز س

حکم ماده  شیافزا نیو با ا ابدییم شیافزا نیمعادل شاغل رانیبگفهیو اوالد بازنشستگان و وظ یمندعائله نهیکمک هز -4 تبصره

 .گرددیآن لغو م یو اصالحات بعد 27/11/1380دولت مورخ  یاز مقررات مال یبخش می( قانون تنظ8)

 تافیاز ارقام فوق الذکر در شیب یچنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبل رانیبگ فهیهر کدام از بازنشستگان و وظ - 5 تبصره

 .باشدیهمان ارقام مالک پرداخت م ندینمایم

 :ابدییم قیتطب ریبه شرح ز باشدیماده نم نیا« ب»منفک از خدمت که در جدول بند  انیدرجات سابقه نظام -6 تبصره

 ، معادل ستوان سوم اریدوم، افسر اریسوم و ستوان اری( ستوانالف

 دل ستوان دومسوم، همافر دوم ، معا اریو ستوان کمی اری( ستوانب

،  کمی، د( سر همافر سوم، معادل سروان ، هـ( سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و( سرهمافر  کمی، معادل ستوان  کمی( همافر ج

 معادل سرهنگ دوم

 یشغل نیعناو یکه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارا« ب»از مشموالن موضوع بند  کیبه هر  -7 تبصره

 به حقوق آنان اضافه خواهد شد: ریاز جدول شماره )دو( به شرح ز یاند، درصدبوده تیریو مد تاسیر ،یفرمانده

 یال 14 یدرصد، کارمندان در رتبه شغل 10، 13 یال 10 یدرصد، کارمندان در رتبه شغل 5، 9 یال 8 یدر رتبه شغل کارمندان

 درصد 25و به باال،  19 یدان در رتبه شغلدرصد، کارمن 20، 18 یال 17 یدرصد، کارمندان در رتبه شغل 15، 16

اند و احکام مسلح نبوده یروهایبه بعد در خدمت ن 15/1/1358 خیکه از تار یباالتر از درجه سرهنگ انینظام هیکل -8 تبصره

 یاهتبصره ریبرخوردار خواهند شد و مشمول سا یدرجه سرهنگ فینشده است، صرفا از حقوق رد نییآنان تع یبرا یخاص قضائ

 بند نخواهند شد. نیا

 .باشندیم یدستورالعمل مستثن نیاز مقررات ا یاسالم ی، مجلس شورا1372مصوب  -قانون حالت اشتغال نیمشمول -9 تبصره

و قضات که بازنشسته،  یعلم اتیاعضاء ه رانیبگیمستمر ای نیبازنشستگان، موظف هیحقوق کل 1/12/1386 خیاز تار -110 ماده

ماده  تیقانون با رعا نی( ا109موضوع ماده ) یالیر بیکه کمتر از حاصل ضرب ضر یاند در صورتفوت شده از کار افتاده و

 :ابدییم شیافزا زانیم نیمربوط باشد تا ا یهاماده و تبصره نی)الف( و )ب( ا ی( و ارقام مذکور در جداول بندها125)
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و بر اساس  یمرتبه علم نیآخر فیرد ازیبر اساس امت یعلم اتیضاء هاع رانیبگ یمستمر ای نیموظف،ی( حقوق بازنشستگالف

 خواهد بود. ریسال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام ز یس

 ازیامت ار،یاستاد ی، مرتبه علم11000 ازی، امت یمرب ی، مرتبه علم9500 ازیامت اران،یو پژوهش اریآموزش یمرب یعلم مرتبه

 18000 ازیاستاد، امت ی، مرتبه علم16000 ازیامت ار،یدانش ی، مرتبه علم14000

سال سنوات  یگروه و براساس س نیآخر فیرد ازیقضات بر اساس امت رانیبگ یمستمر ای نیموظف ،ی( حقوق بازنشستگب

 خواهد بود: ریخدمت مطابق جدول و احکام ز

، 12500 ازی، گروه پنج، امت11500 ازیهار، امت، گروه چ10500 ازی، گروه سه ، امت9500 ازی، گروه دو، امت8500 ازی، امت کی گروه

 16000 ازی، گروه هشت، امت15000 ازی، گروه هفت، امت13500 ازیگروه شش، امت

)موضوع ماده واحده  و معادل آن سانسیبا کمتر از مدرک ل یدارندگان مشاغل قضائ یحقوق مبنا ازیدر محاسبه امت -1 تبصره

( %5اند( پنج درصد )داشته یاشتغال به کار قضائ یانقالب اسالم یسه سال در دادسراها که یکسان یقضائ تیوضع نییقانون تع

 شد. دآنان کسر خواه یگروه شغل ازیاز امت

معادل آن در  ایارشد  یکارشناس یلیدر صورت داشتن مدرک تحص یقضائ هیحقوق دارندگان پا ازیدر محاسبه امت - 2 تبصره

( %10ها ده درصد )معادل آن در همان رشته ایدکترا  یلیمدرک تحص ی( و برا%5نج درصد )قضات پ یقابل قبول برا یهارشته

 .گرددیآنان اضافه م یگروه شغل ازیبه امت

حداقل به مدت  ریز یهاتیدر صورت داشتن مسوول یو سرپرست تیریمشاغل مد انیفوق به متصد ازاتیعالوه بر امت -3 تبصره

سنوات کمتر از دو سال  یحقوق آنان اضافه خواهد شد. برا ازیحسب مورد به امت ریز یدهادو سال در طول دوران خدمت درص

 .دبه همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد ش زین

 سیاستان، رئ یشهرستان، دادستان انقالب اسالم یدادگستر سیاز تهران(، رئ ری)غ یاستان، دادستان عموم یدادستان نظام -1

 (.%5مأخذ پنج درصد ) مستقل به 2دادگاه حقوق 

 یکل دادگستر سیتهران، رئ یاز تهران(، دادستان نظام ریمسلح مرکز استان )غ یروهاین یسازمان قضائ سیکل، رئ رانیمد -1

 (.%10تهران به مأخذ ده درصد ) یشعبه اول دادگاه انقالب اسالم سیاستان، رئ

کل کشور، دادستان  یسازمان بازرس سیرئ ،یعدالت ادار وانید سیرئ ،یدادگستر ریو معاونان وز هیقوه قضائ سیمعاونان رئ -3

استان تهران به مأخذ پانزده درصد  یکل دادگستر سیمسلح، دادستان تهران، رئ یروهاین یسازمان قضائ سیقضات، رئ یانتظام

 ( حقوق مبنا.15%)

 (.%20درصد ) ستیکشور و داستان کل کشور به مأخذ ب یعال وانید سیرئ -4

 .باشدیاالجراء مماده الزم نیا نی( در مورد مشمول109ماده )« 6»و « 5»، «4»، «3»، «2»، «1» یهاتبصره -4 تبصره

 یهادستگاه یبازنشستگ یهاصندوق هیکل نیمشترک یقانون یهاتیحما ریسا یو هماهنگ ساز یکنواختیبه منظور  -111 ماده

 ء خواهد بود.االجراالزم ریز یقانون، بندها نیمشمول ا ییاجرا
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که تحت  یتحت تکفل خود را در صورت نیوالد توانندیم یبازنشستگ یهاو بازنشستگان مشترک صندوق نیشاغل هیکل -1

 خود قرار دهند. یخدمات درمان مهینباشند، تحت پوشش ب یخدمات درمان یهامهیاز ب کی چیپوشش ه

شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه  ایند، در صورت نداشتن شغل باش یفرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانون -2

 ایو  مهیاوالد،ب نهیاز کمک هز یو پنج سالگ ستیتا ب یدانشگاه التیو در صورت اشتغال به تحص یسالگ ستیباشند تا ب یقانون

 .گردندیخود برخوردار م نیوالد یمستمر

حقوق  نییو تع قینامه نحوه تطب نیمکلفند، آئ یاجتماع نیور و وزارت رفاه و تامکش یزیرو برنامه تیریسازمان مد -112 ماده

که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب  یاجرائ یهاآن دسته از دستگاه رانیبگیمستمر ای نیبازنشستگان، موظف

 بیتصو خیحداکثر ظرف مدت سه ماه از تارو  هیقانون و احکام مربوط ته نی( ا109) دهما« الف»اند را با جدول بند نبوده 1370

 برسانند. رانیوز اتیه بیقانون به تصو نیا

در  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد انیدولت مکلف است تا پا -113 ماده

الزم  یاقدامات قانون یاجتماع نیان تامدر سازم یاجتماع نیو تام یاعم از کشور یبازنشستگ یهاصندوق هیکل عیخصوص تجم

 را به عمل آورد.

 یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یو شورا یادار یعال یشورا -چهاردهم  فصل

 یهاو نظام یالتیکشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشک یتحول در نظام ادار جادیبه منظور ا -114 ماده

و  یبه نظام ادار لیو ارتقاء و حفظ کرامت مردم و ن یادار یانجام کار و فناور یهاروش ،یمنابع انسان تیریمدفیاستخدام

 یعال یساالر، شوراو مردم گراجهیاثر بخش، نت ض،یاز فساد و تبع یشفاف و عار گو،ور و ارزش افزا، پاسخکارا، بهره یتیریمد

 .گرددیم لیتشک ریز اراتیو اخت بیبا ترک یادار

 شده عبارتند از: ادی یشورا اعضاء

 شورا را بر عهده خواهد داشت. استیر یاو معاون اول و ابیشورا( که در غ سیجمهور )رئ سیرئ -1

 شورا(. ریکشور )عضو و دب یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ -2

به انتخاب  گرید یهابخش و سه نفر از وزراء یو کار و امور اجتماع یوزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشک -3

 .رانیوز اتیه

 حسب مورد. ربطیدستگاه مستقل ذ سیرئ ای ریوز -4

 دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور. -5

 جمهور. سیبه انتخاب رئ تیریو مد یدو نفر صاحب نظر در رشته حقوق ادار -6

 به عنوان ناظر. یاسالم یخاب مجلس شورابه انت یاسالم یمجلس شورا ندگانیدو نفر از نما -7

مربوط  ماتیکشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصم یزیرو برنامه تیریشورا در سازمان مد رخانهیدب

 .باشدیم

 االجراء است.جمهور الزم سیرئ دییشورا پس از تا نیا مصوبات
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 :باشدیم ریه به شرح زشد ادی یشورا اراتیو اخت فیوظا -115 ماده

به امر امام  ایآمده و  یکه احکام آنها در قانون اساس ییهابه استثناء دستگاه یاجرائ یهادستگاه التیاصالح ساختار تشک -1

 شده است. سیتاس ی)ره( و مقام معظم رهبر ینیخم

 .یمشابه و تکرار ،یمواز فیو حذف وظا یتالیانسجام تشک جادیبه منظور ا یاجرائ یهادستگاه یدر ساختار داخل دنظریتجد -2

 تیبه اعمال حاکم یستاد یهاحوزه تیو محدود نمودن فعال یاجرائ یهادستگاه یستاد یهااز حوزه یاجرائ فیوظا کیتفک -3

 ،یاستان یبه واحدها یاجرائ فینظارت و کنترل و انتقال وظا ،یسازمانده ،یزیربرنامه ،یاستگذاریس ،یو راهبرد یتیریو امور مد

 به عمل آمده. راتییمتناسب با تغ یالتیو اصالح ساختار تشک ییایسطوح جغراف ریو سا یشهرستان

 .یواحد سازمان کیها در از وزارتخانه کیوابسته به هر  یو شهرستان یاستان یدستورالعمل در مورد ادغام واحدها میتنظ -4

 یهااستیدولت در چارچوب س یسازکوچک یمناسب برا یهااستیس نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و نییتع یبررس -5

 مربوطه. نیکالن و قوان

 قانون. نیمذکور در ا ربسیقبل از ارائه به مراجع ذ ییهر نوع دستگاه اجرا جادیو موافقت با ا یبررس -6

و کوتاه نمودن مراحل آن  یفیک که ضمن ارتقاء یکشور به نحو یهاتهیشوراها و کم یریگمیو اصالح نظام تصم یبازنگر -7

 ضرور حذف شوند. ریو غ یمواز رندهیگمیتصم یمراجع و نهادها

 قانون. نیاحکام ا حیاجراء صح یمقررات الزم برا نیتدو -8

با هدف  یدولت ریو بخش غ هایبه شهردار ییاجرا یهادستگاه یقابل واگذار یهاتیامور و فعال ف،یوظا یو واگذار ییشناسا -9

روستا،  یاسالم یبا شوراها یمناسبات نظام ادار مینحوه ارتباط و تنظ نییتع نیضرور و همچن ریغ یهایدولت از تصد یسازرها

 بخش و شهر، شهرستان و استان.

مراحل  یسازساده شیبا گرا ییاجرا یهامورد عمل در دستگاه یهاهیها و روروش ها،ستمیمجدد س یاصالح و مهندس -10

 یهانهیمراجعان، کاهش هز تیرضا شیکنندگان، افزاارتباط کارمندان با مراجعه زانیو کاهش م اتیعمل یخودکارسازانجام کار،

 .هاتینمودن فعال یو اقتصاد یادار

 .یاجرائ یهادستگاه تیریو مد یانسان یروین ییو کارآ یارتقاء بهره ور یالزم برا یهاطرح بیتصو -11

 .یبخش دولت یانسان یروین عیو توز بیساختار، ترک یساز نهیهت بهمقررات الزم در ج بیتصو -12

آنها به  فیوظا ایکه ادغام، منحل، واگذار و  یدستگاهها یانسان یروین فیتکل نییمربوط به تع یهادستور العمل بیتصو -13

 .شودیدستگاهها منتقل م گرید

ساختمانها  نیو تام ییجابه جا ،یادار هیو وسائل نقل زاتیو تجه مطلوب از فضاها یدستور العمل ناظر بر بهره بردار بیتصو -14

 .یادار

 دارد. دیبه منابع جد ازیمصوب شورا که ن یو طرحها یتحول نظام ادار یهاتحقق برنامه یبرا ازیمنابع مورد ن شنهادیپ -15

و  یادار یعال یشورا دیکول به تائربط مو یذ یدستگاهها شنهادیبراساس پ دیجد یاجرائ یهر گونه دستگاها جادیا - تبصره

 خواهد بود. یاسالم یمجلس شورا بیو با تصو رانیوز اتیه بیتصو
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 فیانجام وظا یبرا شودیم دهینام تیریتوسعه مد یقانون شورا نیکه در ا یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا - 116 ماده

 .گرددیم لیماده تشک نیمذکور در ا بیو با ترک لیذ

 شورا: بیترک -الف

 شورا( سیکشور )رئ یزیو برنامه ر تیریسازمان مد سیرئ -1

 ها به مدت چهار سال.شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه نیدو نفر از معاون -2

 به مدت چهال سال. یو حقوق ادار تیریمد نهیدو نفر صاحب نظر در زم -3

 کشور. یزیرو برنامه  تیریسازمان مد یتخصص نینفر از معاون کی -4

به عنوان  یاسالم ایمجلس شور بیبه تصو ونیسیکم یبا معرف یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسینفر از اعضاء کم کی -5

 ناظر.

 شورا. ریکشور به عنوان دب یزیو برنامه ر تیریربط سازمان مد یمعاون ذ -6

 .گردندیجمهور انتخاب م سیرئ دیسازمان و تائ سیرئ شنهادیبنا به پ 4و  3و  2 یمذکور در بندها اعضا

 .یکار و امور اجتماع ریوز -7

 .اراتیو اخت فیوظا -ب

 :اراتیاخت فیوظا -1

 آنها به طبقات جداوال حقوق. صیو نحوه تخص یشغل یهااحراز رشته طیشرا بیو تصو یبررس -2

 .ردیگیورا قرار مش تیقانون در صالح نیکه به موجب ا ییهاهیدستور العملها و رو بیو تصو یبررس -3

 نیدر اجراء مفاد ا یاجرائ یدستگاهها یو استخدام یبه استعامالت و ابهامات ادار ییدر اظهار نظر و پاسخگو یهماهنگ -4

 قانون.

 قانون. نیدر چهارچوب مقررات ا یو استخدام یادار یواحد یهاهیرو جادیا -5

که تابع صندوق  یکارمندان یامور مربوط، برا ریو سا فهیانجام وظو فوت به سبب  یدر خصوص از کار افتادگ میاتخاذ تصم -6

 باشندیم یکشور یبازنشستگ

کسب  یقانون برا نیوزراء در ارتباط با تعهدات ا ایکشور و  یو برنامه رز تیریسازمان مد سیکه از طرف رئ یموارد ریسا -7

 .شودیارجاع م ینظر مشورت

 .رسدیم رانیوز اتیه بیبه تصو تیریسازمان مد شنهادیبا پ یتخصص یشورا ینامه نحوه ادار نیآئ -8

 جمهور. سیرئ دیکشور بوده است با تائ یو استخدام یامور ادار یکه طبق قانون به عهده شورا یفیوظا ریسا -9

 قانون الزم االجرا است. نیمشمول ا یدستگاهها یجمهور برا سیرئ دیشورا پس از تائ نیا ماتیتصم
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 مقررات مختلف -پانزدهم  فصل

 

مقام معظم  مینظر مستق ریکه ز ییو سازمانها التیبه استثناء نهادها، موسسات و تشک یاجرائ یدستگاهها هیکل - 117 ماده

 اتیدارند، اعضاء ه قیتطب 3مذکور در ماده  فیکه با تعر یدولت ریغ یعموم یوزارت اطالعات، نهادها شوند،یاداره م یرهبر

 یمصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبر صیمحاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخ وانید یمستشار یاتهایو قضاوت ه یعلم

 .شودیعمل م یمطابق نظر مقام معظم رهبر یو انتظام ینظام یروهایو در خصوص ن شوندیقانون م نیمشمول مقررات ا

و جدول موضوع  باشدیم 1370وب قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مص یایحقوق و مزا -1 تبصره

 .ابدییم شیافزا 200و  12به  بیگروه آنان به ترت یقانون مذکور در خصوص اعداد مبنا 14ماده 

معادل ما به  ند،ینمایم فهیانجام وظ ییقضا یکه در پستها یمسلح در مدت یروهاین یسازمان قضائ یبه قضات نظام - 2 تبصره

 ژهیفوق العاده و یمستمر قضاوت همتراز داداگستر یایدرصد حقوق و مزا 80ا هشتاد درصد آنان ت یافتیالتفاوت مجموع در

 .گرددیپرداخت م

 نیا زدهمیمسلح از مقررات فصل دهم و س یروهایکارکنان ن یبرخوردار یکل قوا برا یدر صورت موافقت فرمانده - 3 تبصره

متعلقه به شغل و شاغل به توجه به  ازاتیقانون آجا، امت 136اده مقررات م تیآنان با رعا یافتیقانون، حداقل و حداکثر در

 .گرددیمحاسبه و پرداخت م 2/1 بیرمسلح با ض یروهایدر ن یخاص خدمت تیفیک

مذکور  یهاعالوه بر فوق العاده روین نیا یکار طبق مقررات استخدام یکماکان از فوق العاده سخت یانتظام یروهاین کارمندان

 .باشندیقانون برخوردار م نیدر فصل دهم ا

اشتغال دارند از  یاجرائ یهادر دستگاه رانیا یاسالم یمطابق قانون کار جمهور 124ماده  تیکه با رعا یکارمندان -4 تبصره

 .باشندیم یقانون مستث نیشمول ا

 ،یاستخدام الت،یتشکوزارت امور خارجه مشمول مقررات  یاسیس یو کارمندان شاغل در پستها یاسیکارکنان س -5 تبصره

قانون  نیاز ا یبانیپشت یشاغل در پستها یاسیس ریو کارمندان غ باشندیم 1352وزارت امور خارجه مصوب  یو انضباط یمال

 خواهند نمود. تیتبع

هند و سازمان قرار د اریاطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اخت هیموظفند کل یاجرائ یدستگاهها -118 ماده

الزم االجراء  یاجرائ یدستگاهها هیکل یمربوط برا یهانامه نیقانون و آئ نیسازمان در چهارچوب مفاد ا نیا یدستور العملها

 .باشدیم

که  یسال )به اسثتناء موارد کیقانون حداکثر ظرف مدت  نیمربوط به اجراء مفاد ا یها و دستور العملهانامه نیآئ -119 ماده

 .رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیمشخص شده است( با پ یگریآن زمان د یبراقانون  نیدر ا

 قرار خواهند داشت: لیاز حاالت ذ یکیدر  یکارمندان رسم -120 ماده

 .یسازمان یاز پستها یکیاشتغال در  -الف

 و بدون حقو. یاستحقاق ،یاستعالج یمرخص -ب
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 قانون. نیا 122آماده به خدمت به موجب ماده  -ج

 .یکار آموز ایکوتاه مدت و  یآموزش یهادوره یط یبرا یآموزش تیمامور ایو  گرید یاجرائ یبه دستگاهها تیمامور ایانتقال  -د

احکام  ایو  یبه تخلفات ادار یدگیرس یاتهایه ایو  یمراجع قضائ یاخراج به موجب احکام قطع ایدائم و  ایانفصل موقت  -ه

 قانون. نیا 91ماده 

 .یبه تخلفات ادار یدگیقانون و قانون رس نیبه موجب احکام مذکور در ا یدیاستعفاء و باز خر -و

 شده است. ینیب شیپ نیقوان ریو سا یبه تخلفات ادار یدگیحاالت که در قانون رس ریسا -ز

بدون  یو مرخص یاجرائ یهادستگاه ریقانون به سا نیکارمندان مشمول ا تینحوه انتقال و مامور ینامه اجرائ نیآئ -121 ماده

مفاد  تیموارد مربوط به رعا ریو سا یو ارتباط سازمان ایحقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزا

 .رسدیم رانیوز اتیه بیسازمان به تصو شنهادیقانون به پ نیا

سال خواهد  کیه به خدمت، که مدت آن حداکثر به صورت آماد ریدر حالت ز یاجرائ یدستگاهها یکارمندان رسم -122 ماده

 .ندیآیبود در م

 ربط. یذ یانحالل دستگاه اجرائ -1

 کارمندان. یحذف پست سازمان -2

 بدون حقوق. یمرخص ای تیبعد از اتمام مامور ینبود پست سازمان -3

آماده  ایاز خدمت معلق  یاجع قضائمر ای یبه تخلفات ادار یدگیرس اتیمراجع مذکور در ه میکه براساس تصم یکارمندان -4

 به خدمت شده باشند.

به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در  یدر دوران آمادگ -1 تبصره

رت با صو نیا ریبازنشسته و در غ ،یبازنشتسگ طیکارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرا گرید ییاجرا یدستگاهها

خواهند  دیشده باز خر رهیذخ یهایهر سال سابقه خدمت و وجوه مرخص اءمستمر به از یایحقوق و مزا میماه و ن کی افتیدر

 شد.

از اتهام مربوط برائت حاصل  یبه تخلفات ادار یدگیرس یاتهایه ایو  یکه براساس حکم مراجع قضائ یکارمندان -2 تبصره

 خواهند نمود. افتیبه خدمت در یمدت آمادگ یوط را برامستمر مرب یایحقوق و مزا ند،ینما

از  یاجرائ هر گونه دستگاه جادیا یمشابه برا نیو شوراها و مجامع و عناو یاجرائ یدستگاهها یقانون اراتیاخت هیکل -123 ماده

 .گرددیقانون لغو م نیالزم االجراء شدن ا خیتار

مصوب و  یسازمان یدارد در سقف پستها یاز مشاغل که سازمان اعالم م یدر برخ یانسان یروین یریبه کارگ - 124 ماده

 .باشدیم ریبراساس قانون کار امکانپذ یاستخدام یمجوزها

برابر حقوق و  2/1از  دینبا باشندیشاغل م یاجرائ یکه به موجب قانون کار در دستگاهها یکارمندان یافتیمجموع در - تبصره

 کند.کارمندان مشابه تجاوز  یایمزا
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سال اجرا  نیقانون در اول نیهر فصل، متناسب با احکام ا کیبه تفک زدهمیحقوق مذکور در فصول دهم و س بیضرا -125 ماده

 شیافزا گردد،یاعالم م یبانک مرکز یبعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سو یو در سالها گرددیم نییتع الیپانصد ر

 .ابدییم

سهام  یواگذار قیقانون از طر نیکارمندان و بازنشستگان موضوع ا یایباره حقوق و مزا کی شیهر نوع افزا یلبار ما -126 ماده

در حد بودجه مصوب ساالنه و  یسنوات شیافزا یاعمال پلکان نیقابل عرضه در بورس و همچن یاقتصاد یدر بنگاهها یدولت

 .ودشیم نیتام قانون نیا یشیحداکثر در طول مدت اجراء آزما

مجلس  5/6/1386از موعد کارکنان دوت مصوب  شیپ یو مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگ نیقوان هیکل -127 ماده

 .گرددیقانون لغو م نیالزم االجراء شدن ا خیقانون از تار نیبا ا ریمغا یاسالم یشورا

 قانون خواهد بود. نیء شدن االزم االجرا خیقانون پنج سال از تار نیا یمدت زمان آزماش - 128 ماده

 

 

 ونیسیو هشتاد و شش کم صدیو س کهزاریتبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه  106ماده و  128فوق مشتمل بر  قانون

 ی( قانون اساس85طبق اصل هشتاد و پنجم ) یاسالم یمجلس شورا یخدمات کشور تیریمد حهیبه ال یدگیمشترک رس

نگهبان  یشورا دیبه تائ 18/7/1386 خیسال، در تار پنجآن به مدت  یبا اجراء آزماش و پس از موافقت مجلس دیگرد بیتصو

 .دیرس

 

 


