
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

کمیســیون مشــترک رســیدگی بــه الیحــه مــدیریت ١٣٨٦قانون مدیریت خدمات کشوری مصــوب ھشــتم مھــر مــاه 
) قــانون اساســی جمھــوری اســالمی ٨٥خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی مطابق اصل ھشــتاد و پــنجم (

از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج ایران که به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، پس
جھــت اجــرا طــی ٢٥/٧/٨٦بــه تاییــد شــورای نگھبــان رســید و در تــاریخ ١٨/٧/١٣٨٦سال، در جلسه علنی مــورخ 

ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابالغ گردید.نامه

قانون مدیریت خدمات کشوری

تعاریف-فصل اول 

مانی مشخصی است که تحقق یک یا چند ھدف از اھــداف دولــت را برعھــده دارد و وزارتخانه : واحد ساز-١ماده 
شود و توسط وزیر اداره می گردد.به موجب قانون ایجاد شده یا می

شود و با داشتن مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می-٢ماده 
باشــد گانه و سایر مراجع قانونی میری را که بر عھده یکی از قوای سهاستقالل حقوقی، بخشی از وظایف و امو

دھد .انجام می

شود.کلیه سازمانھایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می

است ومؤسسه یا نھاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی-٣ماده 
) بودجه ساالنه آن از محــل %٥٠شود و بیش از پنجاه درصد (با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می

دارد.و خدماتی است که جنبه عمومی دار وظایف منابع غیردولتی تأمین گردد وعھده

ی دولــت ھاشــرکت دولتــی: بنگــاه اقتصــادی اســت کــه بــه موجــب قــانون بــرای انجــام قســمتی از تصــدی-٤ماده 
) قانون اساســی، ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رھبــری جــزء ٤٤موجب سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (به

) ســرمایه و ســھام آن متعلــق بــه دولــت %٥٠وظایف دولــت محســوب مــی گــردد، ایجــاد و بــیش از پنجــاه درصــد (
تی و شرکتھای دولتی منفــرداً ھا، مؤسسات دولگذاری وزارتخانهباشد. ھر شرکت تجاری که از طریق سرمایهمی

) ســھام آنھــا منفــرداً یــا مشــترکاً متعلــق بــه واحــدھای %٥٠یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (
الذکر باشد شرکت دولتی است. سازمانی فوق

می الــذکر صــرفاً بــا تصــویب مجلــس شــورای اســالتشکیل شرکتھای دولتی تحت ھریک از عنــاوین فوق-١تبصره 
) اســت بــا %٥٠ھا کمتر از پنجاه درصد ( مجاز است، ھمچنین تبدیل شرکتھایی که سھام شرکتھای دولتی در آن

افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

شرکتھایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شــده یــا -٢تبصره 
تلقی می گردند.شوند، شرکت دولتیمی

که در این قانون ذکر شده بر کلیه شــرکتھایی کــه شــمول قــوانین و مقــررات » شرکتھای دولتی« احکام -٣تبصره 
عمومی بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواھد شد.

غیردولتــی ، ھا، مؤسســات دولتــی ، مؤسســات یــا نھادھــای عمــومیدستگاه اجرائــی : کلیــه وزارتخانــه-٥ماده 
شرکتھای دولتی و کلیه دستگاھھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام اســت از قبیــل شــرکت 

ھای دولتــی، دســتگاه بانــک مرکــزی، بانکھــا و بیمــهملی نفت ایــران ، ســازمان گســترش و نوســازی صــنایع ایران،
شوند.اجرائی نامیده می

ت از جایگــاھی کــه در ســاختار ســازمانی دســتگاھھای اجرائــی بــرای انجــام پست سازمانی: عبارت اســ-٦ماده 
شــود. بینــی و بــرای تصــدی یــک کارمنــد در نظــر گرفتــه میوظایف و مسؤولیتھای مشــخص (ثابــت و موقــت) پیش

پستھای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواھد شد.

فردی است که براساس ضــوابط و مقــررات مربــوط، بــه موجــب حکــم و یــا قــرارداد کارمند دستگاه اجرائی: -٧ماده 
شود.مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می



امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقــق آن موجــب اقتــدار و حاکمیــت کشــور اســت و منــافع آن -٨ماده 
مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت بــرای اســتفاده یده و بھرهبدون محدودیت شامل ھمه اقشار جامعه گرد

شود.دیگران نمی

از قبیل:

سیاسی.ریزی و نظارت در بخشھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی وسیاستگذاری، برنامه-الف

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

ی از انحصار و تضییع حقوق مردم.ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیر-ج

ھا و مزیتھای الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.نمودن زمینهفراھم-د

قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.-ھـ

آمادگی دفاعی و دفاع ملی.حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد-و

فرھنگ و مبانی اسالمی و صیانت از ھویت ایرانی، اسالمی.ترویج اخالق، -ز

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

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

تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.-ی

بھداشــت و آمــوزش عمــومی، کنتــرل و پیشــگیری از بیماریھــا و آفتھــای واگیــر، مقابلــه و کــاھش اثــرات ارتقاء -ک
حوادث طبیعی و بحرانھای عمومی.

) و ٢٩) ایــن قــانون نظیــر مــوارد مــذکور در اصــول بیســت و نھــم (١١) و (١٠)، (٩بخشی از امور مندرج در مواد(-ل
خــش خصوصــی و تعــاونی و نھادھــا و مؤسســات عمــومی ) قــانون اساســی کــه انجــام آن توســط ب٣٠ام(ســی

باشد.وزیران امکانپذیر نمیغیردولتی با تأیید ھیأت

موجب قــانون اساســی در قــوانین که با رعایت سیاستھای کلی مصــوب مقــام معظــم رھبــری بــهسایر مواردی-م
گیرد.عادی جزء این امور قرار می

: آن دســته از وظــایفی اســت کــه منــافع اجتمــاعی حاصــل از آنھــا ، فرھنگــی و خــدماتیامــور اجتمــاعی-٩ماده 
نسبت به منافع فــردی برتــری دارد و موجــب بھبــود وضــعیت زنــدگی افــراد مــی گــردد، از قبیــل: آمــوزش و پــرورش 

، اطالعــات و ارتباطــات ، توانبخشــی، تربیــت بــدنی و ورزش، درمــان، علــوم و تحقیقــاتایعمــومی و فنــی و حرفــه
، ھنری و تبلیغات اسالمی.ر فرھنگیعمومی و امو

ای است که موجــب تقویــت زیرســاختھای : آن دسته از طرحھای تملک داراییھای سرمایهامور زیربنایی-١٠ماده 
.، ارتباطات و راهھای انرژیاقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحھای آب و خاک و شبکه

برداری از امــوال جامعــه اســت و ، متصدی اداره و بھرهته از اموری است که دولتامور اقتصادی: آن دس-١١ماده 
، ، کشــاورزیکند، از قبیــل : تصــدی در امــور صــنعتیمانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می

.قانون) این١٠برداری ازطرحھای مندرج درماده(، مسکن و بھره، بازرگانینقلوحمل

ریزی کشور می باشد.سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه-١٢ماده 



راھبردھا و فناوری انجام وظایف دولت-فصل دوم 

) قــانون ٣٠ام () و ســی٢٩، فرھنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نھــم (امور تصدیھای اجتماعی-١٣ماده 
توســعه بخــش تعــاونی و خصوصــی و نھادھــا و مؤسســات عمــومی اساســی جمھــوری اســالمی ایــران از طریــق

ھای ذیل انجام می گردد:غیردولتی تعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه

اعمــال حمایتھــای الزم از بخــش تعــاونی و خصوصــی و نھادھــا و مؤسســات عمــومی غیردولتــی مجــری ایــن -١
.وظایف

ز بخش تعاونی وخصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی.خرید خدمات ا-٢

، واگــذاری مشارکت بــا بخــش تعــاونی و خصوصــی و نھادھــا و مؤسســات عمــومی غیردولتــی از طریــق اجــاره-٣
.امکانات و تجھیزات و منابع فیزیکی 

می غیردولتــی بــا واگذاری مدیریت واحدھای دولتی به بخش تعاونی و خصوصــی و نھادھــا و مؤسســات عمــو-٤
.پرداخت تمام و یا بخشی از ھزینه سرانه خدمات

ایجاد و اداره واحدھای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاھھای اجرائی.-٥

) مقــدور نباشــد ایجــاد و ٤لغایــت١الــذکر(اگر انجام امور موضوع این ماده به یکــی از طــرق چھارگانــه فوق-١تبصره 
فه دولت است.اداره واحدھای دولتی وظی

تأیید صالحیت علمــی و اخالقــی کلیــه افــراد موضــوع ایــن قــانون کــه بــه موجــب ایــن مــاده در بخشــھای -٢تبصره 
ــد  ــانون و تأیی ــن ق ــم ای ــل شش ــوابط فص ــابق ض ــت مط ــد داش ــتغال خواھن ــی اش ــتی و فرھنگ ــی، بھداش آموزش

ربوط است.استانداردھای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات م

، حمایت و نظــارت دســتگاھھای اجرائــی توســط بخــش غیردولتــی، (تعــاونی و امور زیربنایی با مدیریت-١٤ماده 
خصوصی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواھد شد و در موارد استثنائی با تصویب ھیأت وزیــران 

توسط بخش دولتی انجام خواھد شد. 

) قــانون اساســی جمھــوری اســالمی ایــران و ٤٤ھای اقتصادی با رعایت اصل چھل و چھــارم(امور تصدی-١٥ماده 
سیاستھای ابالغی مقام معظم رھبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است بــا رعایــت قــوانین 

قابــت ســالم و کنندگان جلــوگیری و فضــای رو مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقــوق تولیدکننــدگان و مصــرف
گذاری و برقــراری عــدالت و تــأمین اجتمــاعی و بــاز توزیــع درآمــد و فــراھم نمــودن رشد و توســعه و امنیــت ســرمایه

ھا و مزیت الزم و رفع بیکاری را فراھم نماید.زمینه

م کــار و وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجابه منظور افزایش بھره-١٦ماده 
گیری و اعطاء اختیارات الزم بــه مــدیران بــرای اداره واحــدھای تحــت سرپرســتی یا ھردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم

رســد دســتگاھھای اجرائــی ای کــه توســط ســازمان تھیــه و بــه تصــویب ھیــأت وزیــران مینامــهخــود براســاس آئین
عمل آورند. موظفند اقدامات ذیل را به

شــده فعالیتھــا و خــدمات و محصــوالت واحــدھای مجــری از قبیــل واحــدھای آموزشــی، امتعیــین قیمــت تم-الــف 
پژوھشی، بھداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیــت و محــل جغرافیــایی ارائــه فعالیتھــا و 

اســتانی خدمات، در چھارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتھا و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملــی و
ریزی کشور یا استان.با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

بینی سازوکارھای نظارتی بــرای گرا و استانداردھای کیفی خدمات و پیشتعیین شاخصھای ھدفمند و نتیجه-ب 
کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

شــده آن و تعیــین ھا و خدمات و قیمــت تمامانعقاد تفاھمنامه با مدیران واحدھای مجری براساس حجم فعالیت-ج 
تعھدات طرفین.

ریزی ھای اعتبــارات مــذکور بــه شــورای برنامــهجایی فصــول و برنامــهاعطاء اختیارات الزم بــرای پیشــنھاد جابــه-د 
جایی اعتبــارات ملــی براســاس احکــام قــانون بودجــه ســاالنه استان در چھارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جابــه

بود.خواھد



ای کــه بــا نامــهشــده، اختیــارات الزم اداری ومــالی بــه مــدیران، بــه موجــب آئینبرای اجــراء نظــام قیمــت تمام-ھـ 
رسد تعیین می گردد. پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

ه و پــس از گیرد، به عنوان کمک تلقــی شــداعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدھا قرار می-و 
ھزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاھھای اجرائــی نســبت ربط بهپرداخت به حساب بانکی واحدھای ذی

بینــی شــده در تفاھمنامــه در مــدت مــدیریت خــود مســؤول و بــه نھادھــای نظــارتی به تحقق اھــداف و نتــایج پیش
بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیــز یکماهپاسخگو خواھند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را ھر شش

ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک

دســتگاھھایی کــه بــا پیشــنھاد ســازمان و تصــویب ھیــأت وزیــران امکــان محاســبه قیمــت تمــام شــدة -١تبصــره 
شته باشند از طریق محاسبه ھزینه تمام شده اقدام خواھند نمود. محصوالت و خدمات خود را ندا

ریزی کشور اجراء شده و از ســال سال توسط سازمان مدیریت و برنامهباید ظرف یکاحکام این ماده می-٢تبصره 
باشد.بودجه دستگاھھای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می١٣٨٧

شود ازطریق مناقصه و بــا عقــد قــرارداد بــا شــرکتھا و مؤسســات به دستگاھھای اجرائی اجازه داده می-١٧ماده 
طور شــفاف و مشــخص ، قیمت ھر واحد کار و قیمــت کــل بــه، حجم کار معینغیردولتی براساس فعالیت مشخص

شــود بــا رعایــت ، اجــازه داده میضــیانبخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقا
قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

شرکتھای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کــار -تبصره 
حکم این ماده لغو صالحیت می گردند.وامور اجتماعی تعیین صالحیت شده و درصورت تخلف از 

بینی شده در این قــانون، تمــام و یــا قســمتی از کارمندان بخشھای غیردولتی که براساس احکام پیش-١٨ماده 
وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگــذاری کــه حســب قــوانین و مقــررات مربــوط معــین خواھــد شــد را 

گونــه ت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاھھای اجرائی ھیچباشند، کارکنان تحعھده دار می
تعھد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قــوانین 
ھھای صــالح در ایــن رابطــه خواھنــد بــود. دســتگاپاسخگوی مقامات و یا مراجــع ذیو مقررات مربوطه رفتار نمایند و 

نامه دریافــت اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محــل ضــمانت
ربط را پرداخت نمایند.شده تعھدات کارمندان ذی

ستمر در کیفیــت و کمیــت ارائــه خــدمات خــود مجــاز خواھنــد بــود، منظور ارتقاء مھھای اجرائی بهدستگا-١٩ماده 
، بــازنگری و ھای توســعه مــدیریت نظیــر اســتقرار نظامھــای نــوین مــدیریتیای در زمینهبرای انجام خدمات مشاوره

ھای انســانی و فنآوریھــای نــوین ، توســعه و مــدیریت ســرمایهپاالیش وظایف و مأموریتھا و ساختارھای تشکیالتی
، با رعایــت با مراکز آموزشی ، پژوھشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صالحیت شده توسط سازماناداری

ربط عقد قرارداد نمایند.مقررات ذی

منــدی از فکــر و اندیشــه و منظور ایجــاد انگیــزه و افــزایش کــارآیی و بھرهھھای اجرائی مکلفند بــهدستگا-٢٠ماده 
و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمنــدان و دریافــت پیشــنھادھا و اثرگــذاری ربط خود سازخالقیت کارمندان ذی

ای خواھــد بــود کــه نامهھا را فراھم آورند . نظام پیشنھادھا و نحوه پرداخت پاداش براساس آئینگیریآن در تصمیم
رسد.تصویب ھیأت وزیران میبا پیشنھاد سازمان به

ت دستگاھھای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنھا به بخش غیردولتــی با کارمندان رسمی و یا ثاب-٢١ماده 
واگذار می گردد به یکی از روشھای ذیل عمل خواھد شد.

انتقال به سایر واحدھای ھمان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.-الف

بازخرید سنوات خدمت.-ب

موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.-ج 



باشــد. در صــورت تمایــل کارمنــدان بــه انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتھای واگذار شده می-د
ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولــت تــأمین مــی جایی تغییر صندوق ذیتغییر صندوق بازنشستگی ھزینه جابه

گردد. 

کند.و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت میانجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق -ھـ

درصورت واگــذاری ســھام شــرکتھای دولتــی بــه نحــوی کــه شــرکت مــذکور غیردولتــی شــود، قــوانین و -١تبصره 
مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمــای جدیــد محســوب 

توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .میشوند و درصورت تمایل می

ربــط بــه بــرداری بخشــی از دســتگاه ذی) بھرهدر مواردی که با حفظ مالکیــت دولــت (یــا شــرکت دولتــی-٢تبصره 
ن نامــه اجرائــی ایــباشــد. آئینغیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجــاز میبخش

رسد.تصویب ھیأت وزیران میماده با پیشنھاد سازمان به

دستگاه اجرائــی اعــالم تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و بهکارمند می-٣تبصره 
ام باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکــی از روشــھا را انتخــاب و اقــدکند. دستگاه مربوطه مکلف است

کند.

منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقــدامات الزم بــرای آمــوزش، دستگاھھای اجرائی موظفند به-٢٢ماده 
سازماندھی، ایجاد تســھیالت و کمکھــای مــالی، رفــع موانــع اداری و خریــد خــدمات از بخــش غیردولتــی براســاس 

عمل آورند.رسد، بهوزیران میای که با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأتنامهآئین

ایجاد و اداره ھرگونه مھمانسرا، زائرسرا، مجتمع مســکونی، رفــاھی، واحــدھای درمــانی و آموزشــی ، -٢٣ماده 
باشد.فضاھای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاھھای اجرائی ممنوع می

دم عھده دار انجام برخی از امــور دستگاھھایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مر-١تبصره 
باشند.فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می

انــد بــا مناطق محروم کشور تا زمانی کــه از نظــر نیــروی انســانی کارشــناس و متخصــص توســعه نیافته-٢تبصره 
باشند.تصویب ھیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می

از تاریخ تصویب ایــن قــانون اقــدامات در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاھھای اجرائی موظفند-٢٤ماده 
ذیل را انجام دھند:

دسته از وظایفی که قابل واگذاری بــه بخــش غیردولتــی اســت ماه پس از تصویب این قانون آنحداکثر شش-الف 
ل نسبت به واگذاری آنھا اقدام نمایند. بــه نحــوی کــه طــی ھــر را احصاء و با رعایت راھکارھای مطروحه در این فص

) از میزان تصدیھای دولت در امور قابل واگذاری کاھش یابد. %٢٠برنامه بیست درصد(

) ایــن قــانون بــه نحــوی تعیــین گــردد کــه تعــداد کارمنــدان ٥١تعــداد مجوزھــای اســتخدامی مــذکور در مــاده(-ب 
باشند ھــر ســال بــه میــزان کنند و یا طرف قرارداد میقوق و مزایا دریافت میدستگاھھای اجرائی که به ھر نحو ح

) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاھش یابد.%٢دو درصد(

حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشھای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر مــوارد از خــدمت -ج 
ستخدام نمایند . شوند ادستگاھھای اجرائی خارج می

) این قانون از شمول این ماده مستثنی ھستند. ٨وظایف حاکمیتی موضوع ماده(-١تبصره 

نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگــذاری درچھــارچوب ایــن قــانون، حمایتھــای دولــت بــرای آئین-٢تبصره 
و تعیــین تکلیــف کارمنــدان واحــدھای توسعه بخش غیردولتی و نحــوه خریــد خــدمات از بخــش خصوصــی و تعــاونی 
رسد.واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاھھای اجرائــی کنتــرل -٣تبصره 
نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.



حقوق مردم-سوم فصل 

، خــدمتگزاران مــردم ھســتند و بایــد بــا رعایــت مــوازین اخــالق مدیران و کارمندان دســتگاھھای اجرائــی-٢٥ماده 
نماینــد اســالمی و اداری و طبــق ســوگندی کــه در بــدو ورود اداء نمــوده و منشــور اخالقــی و اداری کــه امضــاء می

ھای قــانونی آنھــا انجــام و بــا درنظرگــرفتن حقــوق و خواســتهوظایف خود را به نحو احسن در راه خــدمت بــه مــردم 
دھند.

الذکر، متن سوگند نامه و تعھدات کارمندان دستگاھھای اجرائــی بــا پیشــنھاد اصول و مفاد منشور فوق-١تبصره 
رسد..وزیران میتصویب ھیأتسازمان به

، ط خاص دستگاه مربوط عالوه بــر مــوارد فــوقتوانند متناسب با وظایف و شرایدستگاھھای اجرائی می-٢تبصره 
مواردی را با رعایت منشور اخالقی مصوب ھیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

دستگاھھای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکــالیف خــود در تعامــل بــا دســتگاھھای اجرائــی آشــنا -٢٦ماده 
یمای جمھــوری اســالمی ایــران ســطح آگــاھی عمــومی در ویژه صدا و سنموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به

این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دھند.

مــردم در اســتفاده از خــدمات دســتگاھھای اجرائــی درشــرایط مســاوی از حقــوق یکســان برخوردارنــد، -٢٧مــاده 
ظرف سه ماه، مراحــل، زمــان و کیفیــت و اســتاندارد ارائــه خــدمات و تغییــرات دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز ھرگونــه تخلــف، مســؤولین آنھا را مستند و شفاف
.عھده خواھند داشتدستگاھھای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به

دولت مکلف است به منظور تــأمین حقــوق مــردم و مراجعــان، رضــایت و عــدم رضــایت مــردم از عملکــرد -٢٨ماده 
مندی از ســایر امتیــازات اســتخدامی و اعمــال کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادھای استخدامی و بھره

بط اداری و استخدامی مربوط بــه کارمنــدان ھا، ضواھا، شیوه نامهتشویقات و تنبیھات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه
دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

ساختار سازمانی-فصل چھارم 

، طراحــی و تنظــیم تشــکیالت خــود را متناســب بــا ویژگیھــای دستگاھھای اجرائی مکلفند سازماندھی-٢٩ماده 
رســد بــا رعایــت یه و به تصــویب ھیــأت وزیــران میمربوط در چھارچوب الگوھا، ضوابط و شاخصھایی که سازمان تھ

موارد ذیل انجام دھند :

سقف پستھای سازمانی با رعایت راھبردھای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشــنھاد دســتگاه و تأییــد -الف 
رسد. سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

برنامــه و حــداکثر پــس از دو برنامــه پنجســاله تشکیالت و سقف پستھای سازمانی مصوب حداقل پس از یک -ب 
متناسب با سیاستھا و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواھد گرفت . 

منظور کوتاه نمودن مراحل انجــام کــار و سلســله مراتــب اداری، ســطوح عمــودی مــدیریتی در دســتگاھھای به-ج 
مقام اجرائی در ھرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد: اجرائی ملی و استانی با احتساب باالترین

) سطح. ٤وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی : حداکثر در(-

) سطح.٣واحدھای استانی : حداکثر(-

) سطح.٢واحدھای شھرستانی ، مناطق و نواحی ھمتراز: حداکثر(-

سایر واحدھای تقسیمات کشوری : یک سطح.-

تواننــد شــوند، میجمھــور اداره میھا و ســازمانھای مســتقل کــه تحــت نظــر معــاون رئیسھرکــدام از وزارتخانــه-د
) معاون یا عنــاوین مشــابه در ســاختار تشــکیالتی خــود پــیش ٣) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(٥حداکثر(

) ٥توانــد حــداکثر(ر معــاون میبینی نمایند و متناســب بــا حجــم کــار وتنــوع وظــایف و تعــداد پســتھای ســازمانی ھــ
مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.



پستھای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستھای مدیریتی مــذکور در ایــن بنــد 
تأمین خواھد شد.

) و بــرای ١٠) حــداکثر(٧١و(ج) مــاده(ب)تعداد پستھای مشاور برای مقامات اجرائی مــذکور در بنــدھای(الف)،(-ھـ 
) ٣)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشــوری حــداکثر(٤سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(
پست در سقف پستھای مصوب تعیین می گردد.

ء اســتانداریھا) بــا بــه اســتثنا(ھا و سایر دستگاھھای اجرائی در مراکز اســتانھاواحدھای سازمانی وزارتخانه-ی 
شــوند و ســازمانھای موجــود در ایــن ســطح ) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندھی می٢٩رعایت ماده(

یابند.تغییر می

که دستگاھھای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیالت مصوب خود الزامــاً موظــف بــه ارائــه در صورتی-ط
ھزارنفر جمعیــت باشــند در ھــای کمتــر از ســیفتــادھزارنفر جمعیــت و بخشخــدماتی در شھرســتانھای کمتــر از ھ

ربط احداث نشــده باشــند موظفنــد کارمنــدان که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانھای واحدھای اداری ذیصورتی
ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شھرستان و بخش کــه بــه عنــوان نماینــدگی تحــت نظــر فرمانــدار و بخشــدار ذی

ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدھای مستقل خودداری نمایند. 

ھای پشــتیبانی و ھزینــهگــردد.ربط نمیافزایش جمعیت این گونه شھرھا موجب لغو این حکم برای واحدھای ذی
شــخیص بینــی مــی گــردد . درســایر شــھرھا بــا تاســتانداریھا) پیشھا در بودجه وزارت کشور (خدماتی این مجتمع

ھیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

رسد..نامه اجرائی این بند با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران میآئین

شوند، در صــورت ضــرورت ھا و سازمانھای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمھور اداره میوزارتخانه-٣٠ماده 
تواننــد حســب وظــایف قــانونی خــود در برخــی از ســطوح تقســیمات ان میبــا تأییــد ســازمان و تصــویب ھیــأت وزیــر

کشــوری واحــد ســازمانی داشــته باشــند. در ایــن صــورت کلیــه واحــدھای وابســته بــه یــک وزارتخانــه و مؤسســات 
مستقل وابسته به رئیس جمھور در ھر یک از ســطوح تقســیمات کشــوری در یــک واحــد ســازمانی ادغــام و تحــت 

گیرند.مدیریت واحد قرار می

رسد.موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

) تھیه و یک نســخه از آن ٢٩دستگاھھای اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(-٣١ماده 
تاریخ وصول پیشنھاد، مغــایرت و یــا را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از 

ربــط موظفنــد پــس از عدم مغایرت با الگوھا، ضوابط و شاخصھای مذکور را اعــالم نمایــد. دســتگاھھای اجرائــی ذی
اصالح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ھنــد بــود و ھرگونــه ، متصــدی یکــی از پســتھای ســازمانی خواھریک از کارمندان دستگاھھای اجرائــی-٣٢ماده 
سال از ابــالغ ایــن قــانون ممنــوع و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یککارگیری افرادبه

.است

) پســتھای ســازمانی %١٠درصــد(توانند در شرایط خاص بــا تأییــد ســازمان تــا ده دستگاھھای اجرائی می-تبصره
اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کــار معــین بــرای حــداکثر مصوب، بدون تعھد استخدامی و در سقف 

کارگیرند.سال بهیک

تنظیم تشکیالت داخلی واحدھایی از دســتگاھھای اجرائــی کــه براســاس قیمــت تمــام شــده (موضــوع -٣٣ماده 
تطبیــق بــا ضــوابط بــه ای از تشکیالت خود را جھــتشود برعھده آنھا بوده و نسخه) اداره میاین قانون» ١٦«ماده 

سازمان ارسال خواھند داشت. 

تنظیم شرح وظایف و ایجاد ھرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاھھای اجرائی صــرفاً در چھــارچوب -٣٤ماده 
باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.وظایف قانونی مصوب آنھا مجاز می

ســال نســبت بــه اجرائی موظفند در چھارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یککلیه دستگاھھای-٣٥ماده 
پیشنھاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.



پستھای مورد نیاز واحــدھای مســتقر در شھرســتانھا و بخشــھای توســعه نیافتــه وکمتــر توســعه یافتــه و -تبصره 
خواھد شــد. درصــورت نبــود پســت بالتصــدی ین قانون تأمین) ا٢٩جدیدالتأسیس از سرجمع پستھای موضوع ماده(

الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.برای واحدھای فوق

فناوری اطالعات و خدمات اداری-فصل پنجم 

افــزایش دســتگاھھای اجرائــی موظفنــد فرآینــدھای مــورد عمــل و روشــھای انجــام کــار خــود را بــا ھــدف-٣٦ماده 
، ســالمت و صــحت امــور و تــأمین ، کیفیــت، ھزینــه، دقــتوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتھا نظیر سرعتبھره

مورد اجراءگذارند و حداکثر ھر ســه ســال یــک بــار رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تھیه و به
این روشھا را مورد بازبینی و اصالح قرار دھند.

وری و کارآمدی فعالیتھا، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصھایی که میزان بھره-ره تبص
رســد، ســالیانه توســط ســازمان بــا ھمکــاری دســتگاھھای با پیشنھاد دستگاھھای اجرائی بــه تأییــد ســازمان می

شود.لحاظ میگیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنھاربط مورد اندازهذی

ــاده  ــردم و بــا رعایــت -٣٧م ــدمات بــه م ــت و کمیــت خ ــا ھــدف بھبــود کیفی ــی موظفنــد ب دســتگاھھای اجرائ
ترتیب انجام دھند :ربط اقدامات زیر را بهھای ذیدستورالعمل

ی بندی انجام آن و مدارکی کــه متقاضــاطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات ھمراه با زمان-١
باید ارائه نماید.

.ھای الکترونیکیارائه فرمھای موردنیاز جھت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه-٢

صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دســتگاه اجرائــی بــرای ارائه خدمات به شھروندان به-٣
.دریافت خدمت

ن ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه ســال تعیــین ) ای٣) و (١مدت زمان اجراء بندھای(-تبصره
می گردد.

رســانی الکترونیکــی از طریــق ، واحــدھای خدماتمنظور تسریع و سھولت در ارائه خــدمات بــه مــردمبه-٣٨ماده 
داکثرتا پایــان گردد. کلیه دستگاھھای اجرائی موظفند حــبخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شھرستانھا ایجاد می

باشــد را توســط ایــن مراکــز ارائــه نماینــد. انجام آن دسته از خدماتی کــه از ایــن طریــق قابــل ارائــه می١٣٨٧سال 
رسد.تصویب شورای عالی اداری میدستورالعمل اجرائی این ماده به

انھا و فضــاھای بــرداری مناســب از ســاختمجویی و بھرهمنظور صــرفهدســتگاھھای اجرائــی موظفنــد بــه-٣٩ماده 
ــد  ــوگیری از تشــریفات زائ ــهاداری و جل ــی و ســالمت شــغلی و ھزین ــات ایمن ــراھم آوردن موجب ھای غیرضــرور و ف

کارگیری فضاھا، تجھیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تھیــه و کارمندان براساس ضوابط و استانداردھای به
ابالغ می گردد، اقدام نمایند.

ســال ســاختمانھای مــورد اســتفاده خــود را بــا ھھای اجرائی موظفند حــداکثر ظــرف مــدت یککلیه دستگا-تبصره 
استانداردھای یاد شده تطبیق داده و فضاھای مازاد را حسب مــورد در اســتانھا بــه ادارات کــل اقتصــادی و دارایــی 

نــه حســب مــورد بــا تصــویب استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعــالم نماینــدتا از طریــق ایــن وزارتخا
بردار آن تعیین گردد. ریزی وتوسعه استان دستگاھھای بھرهھیأت وزیران و یا شورای برنامه

حســابان موظفنــد فضــاھای مــازاد را بــه که در مھلت تعیین شده دستگاھھای اجرائــی اقــدام نکننــد ذیدر صورتی
مایند.وزارت یا اداره کل متبوع جھت اقدام به ترتیب فوق اعالم ن

به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعــاتی و تمرکــز امــور مربــوط بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در خــدمات -٤٠ماده 
اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمھوری اسالمی ایــران و مشــارکت کلیــه 

ی و اجراءنماید.دستگاھھای اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندھ

ھــا و این پایگــاه بــا اســتفاده از شــماره ملــی و کــد پســتی از طریــق ســاماندھی، ھــدایت و اتصــال داده-١تبصره 
اطالعات موجود دستگاھھا تشکیل می گردد.



پایگاھھای اطالعات داده ھــای مربــوط بــه خــود را ١٣٨٦کلیه دستگاھھای اجرائی موظفند تا پایان سال -٢تبصره 
تفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.با اس

نامه این ماده توسط سازمان تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھدرسید.آئین-٣تبصره 

سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در ایــن مــاده مــی باشــد. ھرگونــه ارائــه -٤تبصره 
ه نیاز به شناســایی افــراد و آدرس محــل اســتقرار آنھــا مــی باشــد از ســال خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی ک

باشد.بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاھھای اجرائی ممنوع می١٣٨٨

ورود به خدمت-فصل ششم 

ورود به خدمت و تعیین صــالحیت اســتخدامی افــرادی کــه داوطلــب اســتخدام در دســتگاھھای اجرائــی -٤١ماده 
، تشــکیالت مصــوب و رعایــت مراتــب شایســتگی و برابــری فرصــتھا انجــام باشــند براســاس مجوزھــای صــادرهمی
شود.می

شرایط عمومی استخدام در دستگاھھای اجرائی عبارتند از:-٤٢ماده 

و حــداکثر چھــل ســال بــرای اســتخدام رســمی و بــرای متخصصــین داشتن حداقل سن بیست ســال تمــام -الف 
سال . صیلی دکتری چھل و پنجبامدرک تح

.داشتن تابعیت ایران-ب 

.انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان-ج 

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.-د 

نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.-ھـ

مــدارک ھمتــراز در شــرایط احــراز دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاھی و یا مدارک ھمتراز(بــرای مشــاغلی کــه -و 
) .بینی شده استآنھا پیش

ای شــوند براســاس آئــین نامــهمیکه استخدامداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری-ز 
رسد. که با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

شده در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته -ح 

التزام به قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران.-ط 

کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خــود انجــام به-١تبصره 
خواھد شد.

و کارشناســی و بــاالتر منــوط بــه احــراز استخدام افــراد در دســتگاھھای اجرائــی در مشــاغل تخصصــی -٢تبصره 
باشد که عناوین و محتــوای مھارتھــای مــذکور توســط توانایی آنان در مھارتھای پایه و عمومی فناوری اطالعات می

سازمان تھیه و ابالغ خواھد شد.

استخدام ایثارگران و خانواده ھای آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواھد بود. -٣تبصره 

قوت خود باقی است.قوانین و مقررات گزینش به-٤بصره ت

کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مــذکور در ایــن مــاده در مــوارد یــا به-٥تبصره 
مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شھدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنھاد سازمان به تصــویب 

باشد.رسد مجاز میت وزیران میھیأ



توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی عــالوه دستگاھھای اجرائی می-٤٣ماده 
) این قانون داشته باشند، آن را مالک عمل قرار دھند.٤٢بر شرایط ماده (

شدن در امتحان عمــومی کــه بــه طــور عمــومی تهکارگیری افراد در دستگاھھای اجرائی پس از پذیرفبه-٤٤ماده 
. دســتورالعمل مربــوط بــه نحــوه برگــزاری نشر آگھی می گردد و نیز امتحان یا مســابقه تخصصــی امکانپــذیر اســت

رسد.میتصویب شورای توسعه مدیریتامتحان عمومی و تخصصی به

استخدام-فصل ھفتم 

پذیرد.ر دستگاھھای اجرائی به دو روش ذیل انجام میاز تاریخ تصویب این قانون، استخدام د-٤٥ماده 

استخدام رسمی برای تصدی پستھای ثابت در مشاغل حاکمیتی. -الف 

برای مدت معین. استخدام پیمانی برای تصدی پستھای سازمانی و-ب 

ت مقــررات ایــن قــانون اند با رعایــکارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده-١تبصره 
به صورت استخدام رسمی ادامه خواھند داد.

) ایــن قــانون بنــا بــه پیشــنھاد ٨مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیھــای مــذکور در مــاده(-٢تبصره 
رسد.سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

ســال و بــرای مشــاغل شصــت و پنجایــد ازســن کارمنــد پیمــانی در انتھــای مــدت قــرارداد اســتخدام نب-٣تبصره 
تخصصی از ھفتاد سال تجاوز کند .

نامــه مشــخص مــی گــردد و در مــورد تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان-٤تبصره 
ربط می باشد.عھده دستگاه اجرائی ذیکارمندان رسمی به

نماینــد قبــل از ورود بــه خــدمت رســمی ســمی را کســب میکه شــرایط ورود بــه اســتخدام رکســانی-٤٦مــاده 
باشد طی خواھند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خــدمت دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال مییک

جزء کارمندان رسمی منظور خواھند شد:

خالقیــت، نــوآوری، روحیــه کار، حصول اطمینان از لیاقت (علمــی، اعتقــادی و اخالقــی)، کــاردانی، عالقــه بــه-الف 
خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صــالحیت 

کارمندان رسمی.

طی دوره ھای آموزشی و کسب امتیاز الزم .-ب 

تأیید گزینش.-ج 

اســتخدام رایط ادامــه خــدمت و یــا تبــدیل بــهکه در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شــدرصورتی-١تبصره 
رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشھای ذیل رفتار خواھد شد:

اعطاء مھلت دوساله دیگر برای احراز شرایط الزم.-الف 

تبدیل وضع به استخدام پیمانی. -ب 

لغو حکم.-ج 

) و پذیرفتــه شــدن ٤٢احــراز صــالحیتھای موضــوع مــاده(با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمــون و-٢تبصره 
برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواھد شد.

شود.سوابق پیمانی آنھا جزو سوابق رسمی محسوب می-١

شود.) فصل ورود به خدمت اضافه می٤٢سابقه سنوات خدمت آنھا به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(-٢



رسد.آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می-٣تبصره

کارگیری کارمندان شرکتھا و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یــا بخشــی از وظــایف و اختیــارات به-٤٧ماده 
ت کارمندان این گونــه پستھای سازمانی دستگاھھای اجرائی تحت ھر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدما

) این قانون امکانپذیر است .١٧شرکتھا و مؤسسات صرفاً براساس ماده(

کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:-٤٨ماده 

ربط. بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی-

استعفاء. -

ســال متــوالی یــا چھارســال متنــاوب یــل کســب نتــایج ضــعیف از ارزیــابی عملکــرد کارمنــد در سهبازخریدی بــه دل-
ای که با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد).براساس آئین نامه(

).١٢٢آماده بخدمت براساس ماده(-

ربط.اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی-

گردنــد در مــدت انفصــال اجــازه نی کــه بــه موجــب احکــام مراجــع قــانونی از خــدمت منفصــل میکارمندا-١تبصره 
استخدام و یا ھرگونه اشتغال در دستگاھھای اجرائی را نخواھند داشت .

کارمندانی که از دســتگاه اجرائــی اخــراج مــی گردنــد، اجــازه اســتخدام و یــا ھرگونــه اشــتغال مجــدد در -٢تبصره 
ی را نخواھند داشت .اجرائھمان دستگاه

باشد:تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می-٤٩ماده 

استمرار پست سازمانی کارمندان.-

کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. -

جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. -

نه شغل مورد تصدی. ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمی-

درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواھد شد.-تبصره 

کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواھند بود.-٥٠ماده 

ھای در برنامــهجرائــی بــا رعایــت فصــل دوم ایــن قــانونمجمــوع مجوزھــای اســتخدام دســتگاھھای ا-٥١مــاده 
ھا و مؤسسات دولتی با پیشنھاد ســازمان بــه تصــویب ھیــأت پنجساله تعیین می گردد و سھم ھریک از وزارتخانه

رسد.میوزیران

کارگیری نیروی انسانی در دستگاھھای اجرائــی خــارج از مجوزھــای موضــوع ایــن مــاده خــالف ھر گونه به-تبصره 
شــوند کــه بــدون مجــوز بــه کــار گرفتــه میباشد و پرداخــت ھرگونــه وجھــی بــه افرادیقانون محسوب و ممنوع می

تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

) ٣٢) وتبصــره مــاده(٤٥کارگیری افراد در دستگاھھای اجرائی به غیر از حاالت منــدرج در مــاده(ھر نوع به-٥٢ماده 
باشد.وع میاین قانون ممن



انتصاب و ارتقاء شغلی-فصل ھشتم 

انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شایستگی -٥٣ماده 
و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

، دســتگاھھای اجرائــی موظفنــد مــدیرانمنظور اســتقرار نظــام شایســتگی و ایجــاد ثبــات در خــدمت بــه-٥٤ماده 
اقدامات زیر را انجام دھند :

، شــرایط تخصصــی الزم را تعیــین نمــوده تــا افــراد از ایدر انتخاب و انتصاب افراد به پســتھای مــدیریت حرفــه-الف 
اشــته باشــد، بــا مسیر ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجــود ند

، انتخاب صورت می پذیرد. برگزاری امتحانات تخصصی الزم

ای از افراد شایســته (بــا ) سمتھای مدیریت حرفه%١٥توانند برای حداکثر پانزده درصد (دستگاھھای اجرائی می
ده رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خــارج از دســتگاه اســتفا

نمایند.

) بدون الزام به رعایت مســیر ) این قانون٧١عزل و نصب متصدیان پستھای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(-ب 
باشد.ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات باالتر می

باشد و تمدید آن بالمــانع اســت. تغییــر ســمت افــراد ای چھارساله میدوره خدمت در پستھای مدیریت حرفه-ج 
رســد امکانپــذیر مــی ای که با پیشنھاد سازمان به تصــویب ھیــأت وزیــران مینامهل از مدت مذکور براساس آئینقب

باشد. 

در اجراء این ماده مجموع شرکتھای زیر مجموعه یک شــرکت مــادر تخصصــی بــرای انتصــاب مــدیران یــک -١تبصره
دستگاه اجرائی تلقی می گردد.

، یکی از پســتھای معــاونین مقامــات اجرائــی مــذکور در بنــدھای (د) و ی اجرائیدر ھر یک از دستگاھھا-٢تبصره
ای اســت کــه بــا نامــه) این قــانون ثابــت تلقــی مــی گــردد و عــزل و نصــب متصــدی آن براســاس آئین٧١(ھـ) ماده (

رسد.وزیران میپیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت

سیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی دستگاھھای اجرائی موظفند امکان ارتقاء م-٣تبصره 
برای کلیه کارمندان فراھم نمایند.

ای تلقی می گردند.) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه٧١مدیران مذکور در ماده (-٤تبصره 

واجــد شــرایط احــراز ھای انســانی و شناســایی افــرادمنظور حفــظ ســرمایهســازمان مکلــف اســت بــه-٥٥مــاده 
ربط اقدام نماید.پستھای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطالعات مدیران جھت استفاده مقامات و مدیران ذی

ھای اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب بــا وظــایف ھا و سامانهسازمان موظف است برنامه-٥٦ماده 
رائــی کشــور تنظــیم نمایــد و ھرگونــه انتصــاب و ارتقــاء مــدیران و نقشھای موردانتظار در بخشــھا و دســتگاھھای اج

باشد.ربط میھای ذیمنوط به طی دوره

دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصــی و عمــومی پســتھای مــدیریت حرفــه ای ونحــوه ارتقــاء -٥٧ماده 
رسد.تصویب شورای عالی اداری میمسیر شغلی با پیشنھاد سازمان به

توانمندسازی کارمندان-فصل نھم 

، نظــام آمــوزش منظور ارتقــاء ســطح کــارایی و اثربخشــی دســتگاھھای اجرائــیسازمان موظف است به-٥٨ماده 
، مھــارت و نگــرش ای طراحی نماید که ھمراه بــا متناســب ســاختن دانــشگونهکارمندان دستگاھھای اجرائی را به

ھت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آمــوزش تــأمین نمایــد بــه ھای الزم را جکارمندان با شغل موردنظر، انگیزه
ای بــین ارتقــاء کارمنــدان و مــدیران و آمــوزش برقــرار گــردد و از حــداقل ســرانه ســاعت آموزشــی نحــوی کــه رابطــه

براساس مقررات مربوط در ھر سال برخوردار گردند.

ھای ، برنامــهن و نظــام آمــوزش کارمنــدان دولــتدستگاھھای اجرائی مکلفند با رعایت مقــررات ایــن قــانو-٥٩ماده 
آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.



ھــای آموزشــی مــورد ھای آموزشی مصوب برای اجراء دورهتوانند در قالب برنامهدستگاھھای اجرائی می-تبصره 
تواننــد دســتگاھھای مزبــور میھا و مؤسسات آموزش عــالی انعقــاد قــرارداد نماینــد. ھمچنــین نیاز خود با دانشگاه
ھا و فعالیتھای آموزشــی و پژوھشــی خــود را بــه مؤسســات و مراکــز ، اجراء و ارزشیابی دورهکلیه مراحل طراحی

آموزشی و پژوھشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنھا به تأیید سازمان رسیده باشــد، واگــذار 
نمایند.

گــردد و از ســوی دولتھــای که منجربه اخــذ مــدرک تحصــیلی دانشــگاھی نمیکلیه بورسھای آموزشی-٦٠ماده 
گیــرد از طریــق ســازمان، متناســب بــا وظــایف المللــی دراختیــار دولــت قــرار میخــارجی یــا از طــرف مؤسســات بین

شــود توســط دســتگاه اجرائــی ھایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار میدستگاھھای اجرائی توزیع می گردد. دوره
وط اقدام خواھد شد.مرب

شود با نظــر وزارت بھداشــت،درمان و ھای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاھی میبورسھا و دوره-تبصره
آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .

ھای آموزشــی کــه منجــر هاعزام کارمندان دستگاھھای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دور-٦١ماده 
گــردد در داخــل و خــارج از کشــور بــا ھزینــه دســتگاھھای مربوطــه و به اخذ مــدرک دانشــگاھی و یــا معــادل آن می

باشد.استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می

باشند.ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می-تبصره 

ازی و افــزایش مھارتھــا و تواناییھــای شــغلی خــود اقــدام کارمندان موظفند ھمواره نسبت به توانمندســ-٦٢ماده 
سنجی مداوم کارمنــدان خــود را کــه ھا و الگوھای الزم برای افزایش توان و تواننمایند. دستگاھھای اجرائی شیوه

شود به مورد اجراءخواھند گذارد.توسط سازمان تھیه و ابالغ می

رسد. سازمان و به تصویب ھیأت وزیران میآئین نامه اجرائی این فصل به پیشنھاد-٦٣ماده 

حقوق و مزایا-فصل دھم 

نظــام پرداخــت کارمنــدان دســتگاھھای اجرائــی براســاس ارزشــیابی عوامــل شــغل و شــاغل و ســایر -٦٤مــاده 
ویژگیھای مذکور در موادآتی خواھد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضــرب در ضــریب 

گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیــران نیــز لی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار میریا
گردد.به ھمین میزان تعیین می

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص ھزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پــیش بینــی و بــه -تبصره 
رسد. تصویب مجلس شورای اسالمی می

کلیه مشاغل مشــمول ایــن قــانون براســاس عــواملی نظیــر اھمیــت و پیچیــدگی وظــایف و مســؤولیتھا، -٦٥ماده 
سطح تخصص و مھارتھای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

باشد.می) ٦٠٠٠) و حداکثر آن(٢٠٠٠حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(

ھرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیھا، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عــالی طبقــه -١تبصره 
یابــد. بندی می گردند و ھرکدام از رتبــه ھــا بــه یکــی از طبقــات جــدول یــا جــداول موضــوع ایــن مــاده اختصــاص می

ختصاص می یابد. ھای خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر ارتبه

گیرنــد و براســاس عــواملی نظیــر ابتکــار و خالقیــت ، شاغلین مربوط در بدو اســتخدام در رتبــه مقــدماتی قــرار می
میــزان افــزایش مھارتھــا، انجــام خــدمات برجســته، طــی دوره ھــای آموزشــی و میــزان جلــب رضــایت اربــاب رجــوع 

رسد ارزیابی و حســب ورای توسعه مدیریت میبراساس ضوابطی که متناسب با ویژگیھای مشاغل به تصویب ش
یابنــد. نخبگــانی امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عــالی ارتقــاء می

شوند و افرادی کــه عــالوه بــر شــرایط عمــومی در که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین می



که به پیشــنھاد ســازمان بــه تصــویب ھیــأت اینامهھارت الزم برخوردار ھستند طبق آئیناز تجربه و مبدو استخدام
گیرند.ھا معاف و در یکی از رتبه ھای دیگر قرار میرسد از طی برخی از رتبهوزیران می

کلیه عناوین مدیریت و سرپرســتی متناســب بــا پیچیــدگی وظــایف و مســؤولیتھا ، حیطــه سرپرســتی و -٢تبصره 
و حساسیتھای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حــداقل امتیــاز نظارت

)است، قرارمی گیرند.٥٠٠٠) و حداکثر آن (٥٠٠آن (

امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبھداشتی و درمــانی وزارت بھداشــت، -٣تبصره 
)محاسبه می گردد.١/١جدول یا جداول حق شغل با ضریب (درمان و آموزش پزشکی در 

ھای آموزشی و مھارت (عــالوه کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره-٦٦ماده 
و تجربــه از امتیــاز حــق شــاغل کــه حــداقل بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خــدمت

گردند.مند میباشد، بھره)امتیاز می٤٥٠٠ر() و حداکث١٠٠٠(

) امتیاز شغل وی تجاوز نخواھد کرد.%٧٥درصد(حداکثرامتیاز این ماده برای ھر شاغل از ھفتاد و پنج

ای که با پیشنھاد ســازمان نامهاند براساس آئینھای علمیه تحصیل نمودهھنرمندان و افرادی که در حوزه-تبصره 
رسد با مقاطع رسمی تحصیلی ھمتراز می گردند.ران میبه تصویب ھیأت وزی

) آن بنــا بــه پیشــنھاد ســازمان بــه تصــویب ھیــأت ٢) و(١ھای() و تبصره٦٥جدول یا جداول موضوع ماده(-٦٧ماده 
رسد و تخصیص ھرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشــنھاد وزیران می

رای توسعه مــدیریت انجــام و بــرای اجــراء بــه دســتگاھھای اجرائــی ابــالغ مــی گــردد . ارزیــابی سازمان توسط شو
رســد توســط عوامل مربوط به شاغل براساس ضــوابطی کــه بــا پیشــنھاد ســازمان بــه تصــویب شــورای مــذکور می

نماید.دستگاھھای اجرائی انجام خواھدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می

گــردد ) کــه حقــوق ثابــت تلقــی می٦٦ھای آن و مــاده() و تبصــره٦٥ه بر پرداختھــای موضــوع مــاده(عالو-٦٨ماده 
ھایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:العادهفوق

یافته و بدی آب و ھوا برای مشــاغل تخصصــی کــه شــاغلین آنھــا دارای مــدارک العاده مناطق کمتر توسعهفوق-١
) امتیــازحقوق ثابــت و بــرای %٢٥باشند تا بــه میــزان بیســت و پــنج درصــد(رشد و باالتر میتحصیلی کارشناسی ا

) حقوق ثابت ھرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواھــد شــد. فھرســت %٢٠سایر مشاغل تا بیست درصد(
رسد.این مناطق در ھر دوره برنامه پنجساله با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

)امتیــاز ١٥٠٠العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبھه ومدت اســارت تــا(فوق-٢
گیرد.امتیاز تعلق می)٧٥٠ھای دولتی تا (وبه دارندگان نشان

کارمندان و بازنشستگان که در زمــان جنــگ در منــاطق جنگــزده مشــغول خــدمت اداری بــوده انــد بــه ازاء ھرســال 
شود. )امتیاز در نظرگرفته می١٢٥ر زمان جنگ (خدمت د

العاده سختی کار و کار در محیطھای غیر متعــارف نظیــر کــار بــا اشــعه و مــواد شــیمیایی ، کــار بــا بیمــاران فوق-٣
)امتیــاز و در مــورد ١٠٠٠روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبتھای ویــژه بیمارســتانی تــا (

سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیــران تــا ســه برابــر قابــل کار با مواد
افزایش خواھد بود.

بگیر مشمول این قانون که دارای مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفهکمک ھزینه عائله-٤
)امتیاز و حداکثر ســه فرزنــد. حــداکثر ســن بــرای ٢٠٠ر فرزند معادل() امتیاز و برای ھ٨٠٠باشند معادل(ھمسر می

)ســال تمــام ٢٥کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (اوالدی که از مزایای این بند استفاده می
نون و نداشتن شوھر برای اوالد اناث خواھد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفــه بگیــر مشــمول ایــن قــا

باشد و یا خود بــه تنھــایی متکفــل مخــارج که دارای ھمسر نبوده و یا ھمسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می
شــوند. فرزنــدان معلــول و از منــد میفرزنــدان ھســتند از مزایــای کمــک ھزینــه عائلــه منــدی موضــوع ایــن بنــد بھره

باشند.یت سقف سنی مزبور نمیربط مشمول محدودکارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی

العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مھارتھا ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتھا فوق-٥
)امتیــاز و ٧٠٠و شرایط بازار کار با پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حــداکثر (



)امتیــاز تعیــین مــی ٢٠٠٠)امتیاز وبرای مشــاغل بــاالتر حــداکثر (١٥٠٠ر(برای مشاغل ھمسطح کارشناسی حداکث
گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد. 

باشد:فوق العاده کارایی و عملکرد درچھارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می-٦

ز کارمندان ھر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمنــدان، طبــق ) ا%٧٠به حداکثر ھفتاددرصد(-الف 
عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیــت 

) امتیــازات %٢٠نمایــد تــا (نمایند . براساس دستورالعملی که ســازمان ابــالغ میو سرعت در اتمام کار کسب می
باشد.مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماھه قابل پرداخت می

)درصــد مــذکور در ایــن بنــد متناســب بــا میــزان %٧٠(مندی کارمندان ھــر دســتگاه از ســقف ھفتــادمیزان بھره-ب 
سط ســازمان و تصــویب شــورای ھا و ارزیابی عملکرد دستگاه که توموفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه

) تعیــین مــی %٧٠و %٥٠، %٣٠گردند به ترتیب(بندی میعالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه
گردد. 

ربــط مشــمول دریافــت ایــن ) متناســب بــا رتبــه دســتگاه ذی٧١مقامــات دســتگاھھای اجرائــی مــذکور در مــاده(-ج 
العاده می باشند.فوق

جایی محــل خــدمت ن ھزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشــور، نوبــت کــاری ، جابــهبه منظور جبرا-٧
کارمندان با تشخیص دســتگاه اجرائــی ، کســر صــندوق و تضــمین، مبــالغی بــا پیشــنھاد ســازمان و تصــویب ھیــأت 

وزیران به کارمندان پرداخت خواھد شد.

العــاده اشــتغال خــارج از کشــور زمانی اشــتغال دارنــد فوقبه کارمندانی که در خــارج از کشــور در پســتھای ســا-٨
رسد پرداخت می گردد.براساس ضوابطی که به پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می

کنند دریافت دیگری بــه اســتثناء این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می
گیــرد نخواھنــد ن خاص برای اشتغال درخارج از کشــور بــه ایــن گونــه کارمنــدان تعلــق میکه به موجب قوانیمواردی
داشت.

که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقــت اداری گردنــد براســاس درصورتی-٩
مبــالغی تحــت عنــوان اضــافه کــار ، تــوان رسد، میای که با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران میآئین نامه

التألیف به آنھا پرداخت نمود.التدریس، حق الترجمه وحقالتحقیق، حقحق

) %٥٠التــدریس بــه ھــر یــک از کارمنــدان نبایــد از حــداکثر(مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کــار و حق
حقوق ثابت و فوق العاده ھای وی تجاوز نماید.

) کارمندان آن دستگاه که به اقتضــاء شــغلی، اضــافه کــار بیشــتری دارنــد از %٢٠اجرائی حداکثر تا(در ھر دستگاه 
باشند.) مستثنی می%٥٠محدودیت سقف(

پذیری ، تــأثیر المللــی، ریســکالعاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلــی و بینفوق-١٠
، انجــام فعالیــت و وظــایف تخصصــی و ســتادی و تحقیقــاتی و حساســیت کــار بــا اقتصادی فعالیتھــا دردرآمــد ملــی

) از مشــاغل ، در برخــی از دســتگاھھای %٢٥ای برای حــداکثر(پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأت وزیران امتیاز ویژه
دشد. ھای مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواھالعاده) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%٥٠اجرائی تا (

) ایــن مــاده در ھــر کــدام از دســتگاھھای اجرائــی، ٦) و (٥ھــای مــذکور در بنــدھای (العادهپرداخــت فوق-تبصــره 
مشــروط بــه اعمــال اصــالحات ســاختاری، نیــروی انســانی ، فنــآوری و واگــذاری امــور بــه بخــش غیردولتی(احکــام 

آمده ، در سقف اعتبــارات مصــوب از ســال عملھای به مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی
گردد. انجام اصالحات مذکور در ایــن تبصــره بایــد ھا جزء دیون منظور نمیالعادهباشد و این فوقامکانپذیر می١٣٨٧

به تأیید سازمان برسد. 

محــل ) اعتبــاراتی کــه از %٢٥شــود تــا بیســت و پــنج درصــد(بــه دســتگاھھای اجرائــی اجــازه داده می-٦٩مــاده 
جویی مــی گــردد را ( بــا تأییــد اصالحات مذکور در تبصره ماده فــوق الــذکر درھرکــدام از واحــدھای ســازمانی صــرفه



وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در ھمان واحدھا، خــدمات العاده بھرهحساب مربوطه) به عنوان فوقذی
دھند پرداخت نمایند. برجسته انجام می

تصدی مشاغل اختصاصی دستگاھھای اجرائی به تناسب وظــایف پســتھای قابــل تخصــیص بــه شرایط-٧٠ماده 
ھــای آموزشــی مــورد نیــاز و عوامــل مــؤثر دیگــر بــا ھر شغل، از لحاظ معلومــات، تحصــیالت ، تجربــه، مھــارت و دوره

تصــاب افــراد بــه پیشنھاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در ان
باشد. مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می

شرایط تصــدی مشــاغل عمــومی کــه دربــیش از یــک دســتگاه شــاغل دارنــد بــه تناســب پســتھای قابــل -١تبصره 
تخصیص به ھر شغل توسط سازمان تھیه و پس از تصویب شورای توسعه مــدیریت جھــت اجــراء بــه دســتگاھھای 

.گرددربط ابالغ میذی

دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خــود را بــه -٢تبصره 
صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای سازمان اعالم نمایند . در غیراین

بل اجراءاست .توسعه مدیریت پیشنھاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قا

شــوند و امتیــاز شــغلی سمتھای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقــام شــناخته می-٧١ماده 
مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

) امتیاز.١٨٠٠٠رؤسای سه قوه (-الف 

) امتیاز.١٧٠٠٠رای نگھبان (معاون اول رئیس جمھور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضاء شو-ب 

امتیاز.)١٦٠٠٠وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمھور (-ج 

)امتیاز.١٥٠٠٠استانداران و سفراء (-د

)امتیاز.١٤٠٠٠معاونین وزراء (-ھـ

و تعیــین ســایر د گردنــنخســت وزیــران دوران انقــالب اســالمی بــا مقامــات بنــد(ب)این مــاده ھمتــراز می-١تبصــره 
ھای کارکنــان اداری مجلــس بــه عھــده ھای ھمطراز به عھــده ھیــأت وزیــران بــوده و تعیــین ھمطــرازی پســتپست

رئیس مجلس خواھد بود.

)) که حقــوق ثابــت تلقــی ٦٦عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیھای شاغل (مذکور در ماده(-٢تبصره 
) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواھد گرفت.٦٨(ھای ماده العادهگردد فوقمی

مقامات مذکور در این ماده کــه حــداقل دوســال در پســت مــدیریتھای سیاســی انجــام وظیفــه نمــوده یــا -٣تبصره 
تری منصوب شــوند ، چنانچــه حقــوق ثابــت و فــوق العــاده بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین

العــاده مســتمر وی در پســت قبلــی ) حقــوق ثابــت وفوق%٨٠ر مســؤولیت جدیــد از ھشــتاد درصــد (مســتمرآنھا د
ھــای )را تفاوت تطبیق دریافــت خواھنــد نمــود. ایــن تفــاوت تطبیــق بــا ارتقاء%٨٠التفاوت تا(کمترباشد به میزان مابه

در محاســبه حقــوق التفاوت ھــا) مســتھلک مــی گــردد و ایــن مابــهعوامــل شــغل و شــاغل و فــوق العادهبعــدی (
بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواھد بود. 

دولت مجاز است با پیشنھاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قــانون (بــه اســتثناء -٤تبصره 
ای و یا سمتھای خاص و ویژه قضائی تسری دھد. حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء ھیأتھای مدیره شرکتھای دولتــی کــه براســاس سیاســتھای مصــوب -٧٢ماده
) قانون اساسی جمھوری اســالمی ایــران بایــد در اختیــار دولــت ٤٤مقام معظم رھبری درمورد اصل چھل و چھارم(

ادی شــرکت، نــوع تولیــد و بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تــأثیر و نقــش اقتصــ
خدمات، کارآیی و اثربخشی و سھم شرکت در درآمد ملی تعیین خواھد گردید. 

باشــد. ایــن گونــه )برابــر حــداکثر ارقــام امتیــاز شــغلی مــذکور در ایــن فصــل می٥/١سقف امتیاز این مــاده حــداکثر(
مند خواھند بود.) بھره٦٨ھای مذکور در ماده(العادهکارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق



حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضــاء ھیــأت مــدیره ســایر شــرکتھای دولتــی کــه براســاس سیاســتھای -تبصره 
ای مــذکور مصوب مقام معظم رھبری باید شرکت آنھا به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مــدیران حرفــه

در این قانون تعیین و پرداخت می گردد. 

به منظور ارتقاء کارایی و سود دھی بنگاھھای اقتصادی و ایجاد انگیــزه و تحــرک در آنھــا ، بــه کارمنــدان -٧٣ماده 
) ٤٤آن دسته از شرکتھای دولتی که براساس سیاستھای مصوب مقام معظم رھبری در مورد اصل چھل وچھــارم(

ای کــه بــه تصــویب ھیــأت آئــین نامــهقانون اساسی جمھوری اسالمی ایران بایــد در اختیــار دولــت بمانــد براســاس 
رسد متناســب بــا میــزان ســود حاصــل و میــزان اثرگــذاری آنھــا در توســعه اقتصــادی کشــور و عملکــرد و وزیران می

العاده حســب وری به طور غیرمستمر پرداخت خواھد شد. حداکثر امتیاز این فوقالعاده بھرهھا، فوقوری بنگاهبھره
باشد. ) حقوق ثابت ھریک از کارمندان می%٤٠رمندان تا سقف چھل درصد() کا%٧٠مورد برای ھفتاددرصد(

تواننــد )و ایــن مــاده را می٦٨) مــاده(٦ھــای مــذکور در بنــد(مشمولین این قانون صرفاً یکــی از فــوق العاده-تبصره 
دریافت نمایند. 

ائــی، شــورای حقــوق و بــه منظــور ھمــاھنگی در تعیــین حقــوق و مزایــای کارمنــدان دســتگاھھای اجر-٧٤مــاده 
بــه و دارایــی ودو نفــر از وزراءریزی کشــور و وزیراموراقتصــادیدستمزد با عضــویت رئــیس ســازمان مــدیریت و برنامــه

ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونھای اجتماعی و برنامه و بودجــه انتخاب ھیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی
شود، کلیه دستگاھھای اجرائــی اعــم از ایــن کــه وان ناظر) تشکیل میعنو محاسبات مجلس شورای اسالمی(به

ربط بــرای تعیــین و یــا مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی
ا کســب تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا ھر نوع پرداخت جدیــد موافقــت شــورای مــذکور ر

کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمھور قابل اجراء است.

و دستمزد به عھده سازمان خواھد بود.وظایف دبیرخانه شورای حقوق

گیری ھیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از ھرگونه تصــمیم-تبصره 
را را اخذ نمایند. نظر موافق این شو

باشد.) می٥٠٠٠امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(-٧٥ماده 

حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران مشــمول ایــن -٧٦ماده 
صندوقھای بازنشستگی وابسته بــه دســتگاھھای اجرائــی ھــر قانون و سایر حقوق بگیران دستگاھھای اجرائی و 

سال با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ھــای العاده) برابــر حــداقل حقــوق ثابــت و فوق٧ھــای مســتمر نبایــد از(العادهســقف حقــوق ثابــت و فوق-تبصــره 
مستمر تجاوز کند. 

العاده مستمر تلقی می گردند. ) فوق٦٨ماده()٥)و(٣)،(٢ھای مذکور دربندھای(فوق العاده

) این قانون تا ســقف ٦٨) ماده(١٠) و(٩)،(٨)،(٧)،(٦)،(٥ھای مذکور دربندھای(تعیین میزان فوق العاده-٧٧ماده 
ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواھد بود. تعیین شده توسط مراجع ذی

گاھھای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقــررات ایــن فصــل بــه اســتثناء در دست-٧٨ماده 
پرداختھای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتــادگی و یــا فــوت پرداخــت مــی گــردد و ھمچنــین برنامــه 

ســرویس ، مھــد سلفکمکھای رفاھی که به عنــوان یارانــه مســتقیم درازاء خــدماتی نظیــر ســرویس رفــت و آمــد، 
گردد.کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می

ھــای مشــمول کســور بازنشســتگی ھریــک از العادهدر صورتی که با اجراء این فصــل، حقــوق ثابــت و فوق-تبصره 
ان دریــافتی قبلــی ، تفــاوت نمودنــد کــاھش یابــد، تــا میــزکارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می

ھــای بعــدی مســتھلک مــی تطبیق دریافت خواھند نمود واین تفــاوت تطبیــق ضــمن درج در حکــم حقــوقی بــا ارتقاء
گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

ھا، بایــد در یرمســتمر، پــاداش و ھزینــهکلیه مبالغ پرداختی به مشمولین ایــن قــانون اعــم از مســتمر، غ-٧٩ماده 
فیش حقوقی کارمندان درج گردد. 



مــاه بــا پیشــنھاد ســازمان بــه ٣نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت آئین-٨٠ماده 
ھا و نامــه)ماه پــس از ابــالغ آئین٣رسد و دستگاھھای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت(تصویب ھیأت وزیران می

دستورالعملھای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند. 

ارزیابی عملکرد-فصل یازدھم 

وزیران تصــویب ھیــأتای کــه بــا پیشــنھاد ســازمان بهنامــهدســتگاھھای اجرائــی مکلفنــد براســاس آئین-٨١مــاده 
ھای ، برنامــه، مــدیریت و کارمنــدانانرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد ســازممی

وری را در واحدھای خود بــه مــورد اجراءگذاشــته و ضــمن تھیــه گزارشــھای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بھره
، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.ای و منظمنوبه

دســتگاھھای اجرائــی پیگیــری و سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیــه-٨٢ماده 
نظارت نموده و ھر سال گزارشی از عملکرد دستگاھھای اجرائی و ارزشیابی آنھا در ابعاد شاخصــھای اختصاصــی 

وزیران تصــویب ھیــأتای کــه بــا پیشــنھاد ســازمان بهنامــهو عمومی و نحوه اجراء احکام این قــانون را براســاس آئین
مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. رسد، تھیه و به رئیس جمھور و می

المللی و گزارشھای دریــافتی از دســتگاھھای سازمان موظف است ھر ساله براساس شاخصھای بین-٨٣ماده 
، پس از انطباق با چشم انداز ابالغی، جایگاه و میزان پیشــرفت کشــور را در مقایســه بــا ســایر کشــورھای ربطذی

یس جمھــور و مجلــس شــورای اســالمی ارائــه نمایــد و از نتــایج آن در تــدوین جھــان تعیــین و گــزارش الزم را بــه رئــ
ھای توسعه استفاده نماید.راھبردھای برنامه

حقوق و تکالیف کارمندان-فصل دوازدھم

بــا اســتفاده از حقــوق و مزایــای کارمندان دستگاھھای اجرائی ســالی ســی روز حــق مرخصــی کــاری-٨٤ماده 
مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درھر سال قابل ذخیره شدن است. 

بــط حــداکثر رتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقــت دســتگاه ذیکارمندان دستگاھھای اجرائی می-١تبصره 
سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی کــه کســب مرخصــی بــرای ادامــه تحصــیالت عــالی 

تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواھد بود.

ر مــاه مرخصــی کارمنــدان دســتگاھھای اجرائــی طبــق گــواھی و تأییــد پزشــک معتمــد حــداکثر از چھــا-٢تبصــره 
، درمــان و آمــوزش العالج به تشــخیص وزارت بھداشــتاستعالجی در سال استفاده خواھند نمود. بیماریھای صعب

گردد.بینی مینامه این فصل پیشباشد و مقررات مربوط در آئینپزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می

ظر اســتفاده از مرخصــی اســتعالجی تــابع ھمــان مقــررات مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از ن-٣تبصره 
باشند. می

تواننــد تــا پایــان مأموریــت حــداکثر بــه مــدت برنــد میکارمندان زن که ھمسر آنھا در مأموریــت بســر می-٤تبصره 
شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

وزیران تصــویب ھیــأتای کــه بهنامــهوب و آئینھای مصــدستگاھھای اجرائی مکلفند در چھارچوب بودجــه-٨٥ماده 
، بــا مشــارکت رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بــر اســتفاده از بیمــه پایــه درمــانمی

ھای تکمیلی قرار دھند.آنان به صورت ھماھنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه

اجرائی مکلفنــد در ایجــاد محــیط مناســب کــار و تــأمین شــرایط بھداشــتی و ایمنــی بــرای دستگاھھای -٨٦ماده 
عمل آورند.کارمندان خود اقدامات الزم را به

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کــار ادارات ساعات کار کارمندان دولت چھل و چھار ساعت در ھفته می-٨٧ماده 
گردد و تغییر ساعت کار کارمنــدان در مــوارد ضــروری بــا رعایــت یین میوزیران تعبا پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأت

باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء ھیات علمی از ســاعات موظــف، ربط میسقف مذکور با دستگاه ذی
ربط تعیین خواھد شد.درطرحھای طبقه بندی مشاغل ذی

ی ســاعات کــار خــود را تــا یــک چھــارم ســاعت کــار روزانــه توانند با موافقت دســتگاه اجرائــکارمندان می-١تبصره 
ساعت) تقلیل دھند.١١(حداکثر 



میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنــان تعیــین خواھــد 
شد.

ایــت ســقف ســاعات کــار بــا توانند در موارد خاص با موافقت ھیأت وزیــران و رعدستگاھھای اجرائی می-٢تبصره 
ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه

کلیه دستگاھھای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز ھفته تنظیم نمایند.( ســتاد -٣تبصره 
باشند).مرکزی دستگاھھای اجرائی مشمول این حکم نمی

ھای قانونی در برابر شــاکیان مــورد حمایــت کارمندان دستگاھھای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت-٨٨ماده 
باشند و دستگاھھای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنھا با اســتفاده از قضائی می

قضائی نمایند.کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت

کارمندان دستگاھھای اجرائی درمورد استفاده از تسھیالت و امتیازات و انتصاب به مشــاغل ســازمانی -٨٩ماده 
درصورت داشتن شرایط الزم از حقوق یکســان برخــوردار بــوده و دســتگاھھای اجرائــی مکلفنــد بــا رعایــت مــوازین و 

ن خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دھند.، حقوق کارمندامقررات مربوطه و عدالت استخدامی

، ، امانــت، صــداقت، ســرعتباشند که وظایف خود را با دقــتکارمندان دستگاھھای اجرائی موظف می-٩٠ماده 
، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمــومی و اختصاصــی دســتگاه مربوطــه انجــام دھنــد و در مقابــل روییگشاده

ربط پاسخگو باشند. طور یکسان و دستگاه ذیراجعین بهعموم م

تواننــد باشد. ارباب رجــوع میاعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میھرگونه بی
ربــط و یــا بــه مراجــعدر برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنھا و کوتــاھی در انجــام وظــایف بــه دســتگاه اجرائــی ذی

قانونی شکایت نمایند.

تســھیالت، حــق باشد.استفاده از ھرگونه امتیــاز،اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می-٩١ماده 
، ھدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دســتگاھھای مشاوره

ربط خود تخلف محسوب می شود.جز دستگاه ذیی و حقوقی بهاجرائی در تمام سطوح از افراد حقیق

دســتگاھھای اجرائــی موظفنــدعالوه بــر نظــارت مســتقیم مــدیران از طریــق انجــام بازرســیھای مســتمر -١تبصره 
داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصــص در اجــراء ایــن مــاده نظــارت مســتقیم نماینــد. چنانچــه تخلــف ھــر یــک از 

مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دســتگاه اجرائــی یــا گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأییدکارمندان مستند به
مزایــا و عنــاوین مشــابه و یــا انفصــال از مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،

خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشھایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونــده -٢تبصره 
فرد خاطی به ھیأتھای رسیدگی به تخلفــات اداری ارجــاع و یکــی از مجازاتھــای بازخریــد، اخــراج و انفصــال دائــم از 

خدمات دولتی اعمال خواھد شد. 

ائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دھنــده بــه کارمنــدان دســتگاھھایدستگاھھای اجر-٣تبصره 
اجرائی را جھت رسیدگی  صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دھنده به کارمنــدان دســتگاھھای اجرائــی -٤تبصره 
د به کلیه دستگاھھای اجرائی اعالم نماید.را جھت ممنوعیت عقد قراردا

، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف مدیران و سرپرستان بالفصل-٩٢ماده 
باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجــب محوله می
گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطــه مــدیریت مســؤولین مزبــور مشــاھده و دولتضرر و زیان 

اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حســب مــورد) نیــز کــه در کشــف 
اھد شد.تخلف یا جرایم اھمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خو

) به انجــام وظــایف ٨٧کلیه کارمندان دستگاھھای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(-٩٣ماده 
مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنــان نیــاز باشــد 

کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضــافه کــاری براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل
برابر مقررات مربوط خواھند بود.



باشــد. در مــوارد ضــروری بــا تصدی بیش از یک پست سازمانی بــرای کلیــه کارمنــدان دولــت ممنــوع می-٩٤ماده 
تی بــدون تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پســت ســازمانی مــدیریتی یــا حســاس بــه صــورت سرپرســ

باشد.برای حداکثر چھار ماه مجاز میدریافت حقوق و مزایا

عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط ھر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننــده پســت دوم یــا مقــام -تبصره 
صادرکننده حکم متخلف محسوب و در ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواھد شد. 

کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصــیلی کارشناســی و بــاالتر) در مــوارد خــاص بــه عنــوان به-٩٥ماده 
ھای حقــوقی ای غیرمستمر، تــدریس و مشــاورهھا، شوراھا، مجامع و خدمات مشاورهاعضاء کمیته ھا، کمیسیون

ت اداری کارمنــدان موظــف تجــاوز ســاعمشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنھــا در دســتگاھھای اجرائــی از
باشد.نکند بالمانع می

الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار ھفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.حق

، احکــام و اوامــر رؤســای باشــند در حــدود قــوانین و مقــرراتکارمندان دســتگاھھای اجرائــی مکلــف می-٩٦ماده 
در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقــررات اداری مافوق خود را

تشخیص دھند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دھند. در صــورتی کــه بعــد 
رد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواھنــد بــود و ، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کاز این اطالع

باشد.از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواھد بود و پاسخگویی با مقام دستوردھنده می

شــده اســت و ســایر تخلفــات کارمنــدان رســیدگی بــه مــواردی کــه در ایــن قــانون ممنــوع و یــا تکلیــف-٩٧مــاده 
بــه «باشــد. می-١٣٧٢مصــوب-جازات آنھا طبق قانون رسیدگی به تخلفــات اداری دستگاھھای اجرائی و تعیین م

» .) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است٩١استثناء ماده(

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواھی وزارت امور خارجــه موجــب انفصــال -٩٨ماده 
از خدمات دولت خواھد بود.

پرداخت اضافه کاری تنھا در قبال انجــام کــار اضــافی در ســاعات غیــر اداری مجــاز مــی باشــد و ھرگونــه -٩٩ماده 
پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.

رسد.وزیران میأتتصویب ھیھای اجرائی این فصل با پیشنھاد سازمان بهنامهآئین-١٠٠ماده 

تأمین اجتماعی-فصل سیزدھم

کلیــه کارمنــدان پیمــانی دســتگاھھای اجرائــی از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تــأمین اجتمــاعی نظیــر -١٠١مــاده 
باشــند و بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می

تــوان بــرای مشــاغل حــاکمیتی در دســتگاھھای االجراءشــدن ایــن قــانون، میرا کــه پــس از الزمکارمنــدان رســمی 
اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتمــاعی حســب تقاضــای خــود مشــمول قــانون تــأمین 

گیرند.ربط قرار میاجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی

جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشســتگی کشــوری توانند در صورت تمایل بهکارمندان می-١٠٢ماده 
ای قرار گیرند. در این صــورت ســھم کارفرمــایی دولــت بــرای خــدمات مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقھای بیمه

التفاوت توســط باشــد و مابــهمیتأمین اجتماعی حداکثر به میزان سھم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتمــاعی 
کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفــه، از کارافتــادگی و نظــایر آن مشــمول 

باشــند. تغییــر صــندوق در طــول مــدت قــرارداد فقــط یــک بــار امکانپــذیر انــد میمقــررات صــندوقی کــه انتخــاب کرده
باشد.می

رسد.ی نحوه تغییر صندوقھا با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران مینامه اجرائآئین-تبصره 

تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می-١٠٣ماده 

پنج ســال بــرای مشــاغل تخصصــی بــا والف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصــی و ســی
سال .٣٠اھی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از تحصیالت دانشگ

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق. 



بــرای متصــدیان مشــاغل ســخت و » ب«سابقه مذکور در بند (الف) و ھمچنین شرط سنی مزبور در بند -١تبصره 
کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.سالآور و جانبازان و معلوالن تا پنجزیان

سال سابقه خدمت بــرای مشــاغل غیرتخصصــی دستگاھھای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی-٢تبصره 
تخصصــی ســال ســابقه خــدمت بــرای مشــاغل وشصــت ســال ســن و ھمچنــین کارمنــدانی کــه دارای ســی و پنج

باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.سال سن میوشصت و پنج

ســال ســن و حــداقل بیســت و پــنج دستگاھھای اجرائی موظفند کارمنــدانی را کــه دارای شصــت و پنج-٣تبصره 
ھفتادســال باشند را بازنشســته کننــد. ســقف ســنی بــرای متصــدیان مشــاغل تخصصــی سال سابقه خدمت می

که بــیش از سال است، در صــورتیالذکر که سابقه خدمت آنھا کمتر از بیست و پنجاست. کارمندان تخصصی فوق
سال سابقه، ادامه خــدمت دھنــد و توانند تا رسیدن به بیست و پنجبیست سال سابقه خدمت داشته باشند می

شوند.صورت بازخرید میدر غیر این

ین حقوق بازنشستگی به کارمنــدانی کــه بــیش از ســی ســال خــدمت دارنــد بــه ازاء ھــر در ھنگام تعی-١٠٤ماده 
) رقم تعیین شــده حقــوق بازنشســتگی عــالوه بــر حقــوق %٥/٢سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (

تعیین شده محاسبه و پرداخت خواھد گردید.

ی، آن مــدت از ســوابق خــدمت کارمنــدان منظــور از ســابقه خــدمت در ایــن قــانون بــرای بازنشســتگ-١٠٥مــاده 
نمایــد و صورت تمــام وقــت انجــام شــده و کســور مربــوط را پرداخــت نمــوده یــا میباشد که در حالت اشتغال بهمی

وقت بــانوان بــه اســتناد قــانون راجــع بــه خــدمت نیمــه وقــت مرخصی استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمه
طور کامل پرداخت شــده باشــد) و مــدت خــدمت ه کسور بازنشستگی به(مشروط بر این ک-١٣٦٢بانوان ـ مصوب 
عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.نظام وظیفه به

مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یــا حــین خــدمت بــه تحصــیل مقــاطع رســمی آموزشــی یــا معــادل آن -تبصره 
شوند جزء ســابقه خــدمت بــرای بازنشســتگی منظــور میمند یابند و از مزایای تحصیالت مربوطه بھرهاشتغال می

کــه ھمــراه بــا تحصــیل حــداقل ســه چھــارم از وقــت اداری را بــه انجــام وظــایف محولــه اشــتغال گــردد. مگــر آننمی
) این قــانون بــا موافقــت ســازمان ٦١باشند، مأموریتھای تحصیلی و تعھدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(داشته

کشور انجام می گیرد.ریزیمدیریت و برنامه

مبنای محاسبه کســور بازنشســتگی و بــرای محاســبه حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان مشــمول ایــن -١٠٦ماده 
باشد.) این قانون می٦٨ماده(» ١٠«العاده بند ھای مستمر و فوقالعادهقانون حقوق ثابت به اضافه فوق

شوند به ازاء ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقــوق میبه کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته -١٠٧ماده 
ھای ذخیره شده پرداخت خواھد شد.سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیو مزایای مستمر (تا سی

اند از سنوات خدمتی که مشــمول آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده
شود.کسر میدریافت این وجوه می گردد 

کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشــمول صــندوق -١٠٨ماده 
باشــند و یــا بینی شده در این فصل تــابع صــندوق خــود میباشند، با رعایت احکام پیشبازنشستگی کشوری می

رآینــد و ایــن صــندوق را انتخــاب کننــد. بــا رعایــت احکــام دکه پس از اجراء این قانون به اســتخدام رســمی درصورتی
مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواھند بود.

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفــه بگیــران یــا مســتمری بگیــران صــندوقھای -١٠٩ماده 
که انــد در صــورتیشسته یا از کارافتاده و یا فوت نمودهبازن١٣٨٥بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 

گــردد بینــی میضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص ھزینه زندگی در الیحه بودجه سالیانه پیشکمتر از حاصل
ھای مربــوط باشــد تــا ایــن ایــن مــاده و تبصــره» ب«و » الــف«) و ارقام مذکور در جداول بنــدھای ١٢٥(با رعایت ماده

یابد.افزایش میمیزان

الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یــا فــوت کارمنــدان کشــوری براســاس امتیــاز ردیــف آخــرین گــروه شــغلی 
سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود.الذکر و براساس سیمربوط در ضریب ریالی فوق

امتیاز مربوطهگروه شغلی



امتیاز مربوطهگروه شغلی
٢٤٠٠٠و١
٣٤٥٠٠
٤٥٠٠٠
٥٥٥٠٠
٦٦٠٠٠
٧٦٥٠٠
٨٧٠٠٠
٩٧٥٠٠

١٠٨٠٠٠
١١٨٥٠٠
١٢٩٠٠٠
١٣٩٥٠٠
١٤١٠٠٠٠
١٥١٠٥٠٠
١٦١١٠٠٠
١٧١١٥٠٠
١٨١٢٠٠٠
١٩١٢٥٠٠
٢٠١٣٠٠٠

) قــانون نظــام ھماھنــگ پرداخــت ١) مــاده(٢امتیاز مربوط بــه تعیــین حقــوق بازنشســتگی مقامــات موضــوع تبصــره(
عھــده داشــته و بازنشســته وھمترازان آنھا که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تصدی مقامــات را بهکارمندان دولت 

اند به شرح زیر خواھد بود:شده

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروھای مسلح براساس امتیــاز ردیــف جایگــاه شــغلی مربــوط 
سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود:در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز
عنوان

شغلیدرجه یا رتبه 
امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی
امتیاز

ستوان ســوم یــا رتبــه ٤٥٤٠٠سرجوخه یا رتبه 
١٠

١٦١٢٦٠٠سرھنگ یا رتبه ٩٠٠٠

١٧١٣٢٠٠یا رتبه ٢سرتیپ ١١٩٦٠٠ستوان دوم یا رتبه ٥٦٠٠٠یا رتبه ٣گروھبان 
١٨١٣٨٠٠رتبه سرتیپ یا ١٢١٠٢٠٠ستوان یکم یا رتبه ٦٦٦٠٠یا رتبه ٢گروھبان 
١٩١٤٤٠٠سرلشکر یا رتبه ١٣١٠٨٠٠سروان یا رتبه ٧٧٢٠٠یا رتبه ١گروھبان 

١٤٥٠٠»الف«مقامات موضوع بند 
١٥٥٠٠»ب«مقامات موضوع بند 
١٦٥٠٠»ج«مقامات موضوع بند 
١٧٥٠٠»د«مقامات موضوع بند 
١٩٠٠٠»ھـ«مقامات موضوع بند 



عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز
عنوان

شغلیدرجه یا رتبه 
امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی
امتیاز

٢٠١٥٠٠٠سپھبد یا رتبه ١٤١١٤٠٠سرگرد یا رتبه ٨٧٨٠٠استوار دوم یا رتبه 
١٥٦٠٠ارتشبد١٥١٢٠٠٠یا رتبه ٢سرھنگ ٩٨٤٠٠استوار یکم یا رتبه 

)ســال دارای ٢ایــن مــاده کــه در طــول دوران خــدمت حــداقل بــه مــدت (» وبالــف «مشــموالن بنــدھای-١تبصــره 
بــه امتیــاز حقــوق آنــان اضــافه » الــف«اند، درصدھای زیر حسب مورد و براساس جدول بند سمتھای مدیریتی بوده

خواھد شد:

درصد٥مشاغل سرپرستی و ھمتراز
درصد١٠معاونین مدیر کل و ھمتراز آنان

درصد١٥آنانمدیران کل و ھمتراز 
درصد٢٠مدیره شرکتھای دولتیھیأت مدیران عامل و اعضاء 

درصد٢٥) ن.ھـ .پ١ماده (» ٣«و » ٢«مقامات موضوع تبصره ھای 

ســال اســت بــه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنھــا بــیش از سیبازنشستگان و وظیفه-٢تبصره 
گــردد و افــرادی کــه ســابقه پرداخــت الــذکر اضــافه می) به ارقام فوق%٥/٢درصد(نیمو سال) دوازاء ھر سال (تا ده

) از ارقــام %٥/٢سال) به ازاء ھر سال دو و نیم درصــد (کسور بازنشستگی آنھا کمتر از سی سال است (تا پانزده
ق الــذکر کســر مــی گــردد. مشــروط بــر ایــن کــه میــزان حقــوق بازنشســتگی یــا وظیفــه آنــان از حــداقل حقــوفوق

بازنشستگی کمتر نگردد.

) قانون ١٥٩) و (١٥٨)، (١٥٧) قانون استخدام کشوری و مواد (٨٣) و (٨٠کارمندانی که به استناد مواد (-٣تبصره 
که ســابقه پرداخــت دارنــد، درصــورتیاجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یــا مســتمری دریافــت می

آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمــل سال باشد مدت سابقه منظور شدهکسور بازنشستگی آنھا کمتر از سی
االجراء است. که تعیین شد الزم

یابــد و بــا ایــن بگیران معــادل شــاغلین افــزایش میمندی و اوالد بازنشستگان و وظیفــهکمک ھزینه عائله-٤تبصره 
و اصــالحات بعــدی آن لغــو ٢٧/١١/١٣٨٠خ ) قانون تنظیم بخشی از مقــررات مــالی دولــت مــور٨افزایش حکم ماده(

می گردد.

بگیران چنانچــه براســاس مقــررات مــورد عمــل قبلــی بــیش از ارقــام ھــر کــدام از بازنشســتگان و وظیفــه-٥تبصــره 
باشد.نمایند ھمان ارقام مالک پرداخت میالذکر دریافت میفوق

باشــد بــه شــرح زیــر تطبیــق این مــاده نمی» ب«درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند -٦تبصره 
یابد:می

معادل ستوان سومالف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار
معادل ستوان دومب) ستوانیار یکم، ھمافر سوم، ھمافر دوم

معادل ستوان یکمج) ھمافر یکم
معادل سرواند) سرھمافر سوم
معادل سرگردھـ) سرھمافر دوم

معادل سرھنگ دومسرھمافر یکمو) 

که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین » ب«به ھر یک از مشموالن موضوع بند -٧تبصره 
اند، درصدی از جدول شــماره (دو) بــه شــرح زیــر بــه حقــوق آنــان اضــافه شغلی فرماندھی، ریاست و مدیریت بوده

خواھد شد:

درصد٩٥الی ٨کارمندان در رتبه شغلی 
درصد١٣١٠الی١٠کارمندان در رتبه شغلی 
درصد١٦١٥الی ١٤کارمندان در رتبه شغلی 



درصد١٨٢٠و ١٧کارمندان در رتبه شغلی 
درصد٢٥وبه باال١٩کارمندان در رتبه شغلی 

در خــدمت نیروھــای مســلح بــه بعــد ١٥/١/١٣٥٨کلیــه نظامیــان بــاالتر از درجــه ســرھنگی کــه از تــاریخ -٨تبصره 
اند و احکام خاص قضــائی بــرای آنــان تعیــین نشــده اســت، صــرفاً از حقــوق ردیــف درجــه ســرھنگی برخــوردار نبوده

ھای این بند نخواھند شد.خواھند شد و مشمول سایر تبصره

مل مجلــس شــورای اســالمی از مقــررات ایــن دســتورالع-١٣٧٢مصــوب -مشمولین قانون حالت اشتغال -٩تبصره 
باشند.مستثنی می

بگیران اعضــاء ھیــأت علمــی و حقــوق کلیــه بازنشســتگان، مــوظفین یــا مســتمری١/١/١٣٨٦از تــاریخ -١١٠ماده 
ــاده و فــوت شــده ــالی موضــوع اند در صــورتیقضــات کــه بازنشســته، ازکارافت ــر از حاصــل ضــرب ضــریب ری که کمت

ھای در جــداول بنــدھای (الــف) و(ب) ایــن مــاده و تبصــره) و ارقــام مــذکور ١٢٥) این قانون با رعایت ماده (١٠٩ماده(
یابد:مربوط باشد تا این میزان افزایش می

الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء ھیأت علمــی براســاس امتیــاز ردیــف آخــرین مرتبــه 
علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود.

امتیاز میمرتبه عل
ــــــیار  ــــــی آموزش مرب

وپژوھشیاران
٩٥٠٠

١١٠٠٠مربی 
١٤٠٠٠استادیار
١٦٠٠٠دانشیار

١٨٠٠٠استاد

براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اســاس ســی ب) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات
سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواھد بود:

امتیازگروه
٨٥٠٠یک
٩٥٠٠دو

١٠٥٠٠سه
١١٥٠٠چھار
١٢٥٠٠پنج

١٣٥٠٠شش
١٥٠٠٠ھفت

١٦٠٠٠ھشت

در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضــوع -١تبصره 
اســالمی اشــتغال بــه کــار ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که ســه ســال در دادســراھای انقــالب 

) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواھد شد.%٥(اند) پنج درصد قضائی داشته

در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشــتن مــدرک تحصــیلی کارشناســی ارشــد یــا -٢تبصره 
یلی دکترا یــا معــادل آن در ھمــان ) و برای مدرک تحص%٥درصد(ھای قابل قبول برای قضات پنجمعادل آن در رشته

) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.%١٠درصد (ھا دهرشته



بــه متصــدیان مشــاغل مــدیریت و سرپرســتی در صــورت داشــتن مســؤولیتھای زیــر بر امتیازات فوقعالوه-٣تبصره 
قوق آنــان اضــافه خواھــد شــد. حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدھای زیر حسب مورد به امتیاز ح

برای سنوات کمتر از دوسال نیز به ھمان نسبت محاسبه و پرداخت خواھد شد.

رئیس دادگســتری شھرســتان، دادســتان انقــالب دادستان نظامی اســتان، دادســتان عمــومی (غیــر از تھــران)،-١
).%٥درصد(پنجمستقل به مأخذ٢اسالمی استان، رئیس دادگاه حقوقی 

ران کل، رئیس سازمان قضائی نیروھــای مســلح مرکــز اســتان (غیــر از تھــران)، دادســتان نظــامی تھــران، مدی-٢
).%١٠درصد(رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تھران به مأخذ ده

س سازمان بازرســی کــل رئیس دیوان عدالت اداری، رئیمعاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، -٣
دادســتان تھــران، رئــیس کــل دادگســتری رئیس سازمان قضائی نیروھــای مسلح،دادستان انتظامی قضات،کشور، 

) حقوق مبنا.%١٥درصد(استان تھران به مأخذ پانزده

).%٢٠درصد(بیسترئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ-٤

االجــراء ) در مــورد مشــمولین ایــن مــاده الزم١٠٩مــاده (» ٦«و » ٥«، »٤«، »٣«، »٢«، »١«ھای تبصــره-٤تبصــره 
باشد.می

بــه منظــور یکنــواختی و ھماھنــگ ســازی ســایر حمایتھــای قــانونی مشــترکین کلیــه صــندوق ھــای -١١١مــاده 
االجراءخواھد بود.بازنشستگی دستگاھھای اجرائی مشمول این قانون، بندھای زیر الزم

تواننــد والــدین تحــت تکفــل خــود را در و بازنشســتگان مشــترک صــندوقھای بازنشســتگی میکلیــه شــاغلین-١
خــدمات درمــانی خــود ھای خدمات درمانی نباشــند، تحــت پوشــش بیمــهکه تحت پوشش ھیچ یک از بیمهصورتی

قرار دھند.

فرزندان ذکور مشروط بر که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوھر وفرزندان اناث مشروط بر آن-٢
ســالگی از سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاھی تــا بیســت و پنجکه ورثه قانونی باشند تا بیستآن

کمک ھزینه اوالد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

نامــه نحــوه تطبیــق و اعی مکلفنــد، آئینریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتمسازمان مدیریت و برنامه-١١٢ماده 
بگیران آن دسته از دستگاھھای اجرائی که مشمول قــانون نظــام تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری

) ایــن قــانون و احکــام مربــوط تھیــه و ١٠٩مــاده (» الــف«انــد را بــا جــدول بنــد نبوده١٣٧٠ھماھنگ پرداخت مصــوب 
خ تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران برسانند. حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاری

اقتصــادی، اجتمــاعی و فرھنگــی جمھــوری دولــت مکلــف اســت تــا پایــان قــانون برنامــه چھــارم توسعه-١١٣مــاده 
اسالمی ایران در خصوص تجمیع کلیــه صــندوقھای بازنشســتگی اعــم از کشــوری و تــأمین اجتمــاعی در ســازمان 

عمل آورد . ونی الزم را بهتامین اجتماعی اقدامات قان

و سرمایه انسانیشورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت-فصل چھاردھم 

، ســاختار تشــکیالتی و منظور ایجــاد تحــول در نظــام اداری کشــور در ابعــاد، نقــش و انــدازه دولــتبــه-١١٤مــاده 
نــاوری اداری و ارتقــاء و حفــظ کرامــت مــردم و ، روشھای انجام کار و ف، مدیریت منابع انسانینظامھای استخدامی

، ، اثــربخشور و ارزش افــزا، پاســخگو، شــفاف و عــاری از فســاد و تبعــیضنیل به نظام اداری و مدیریتی کــارا، بھــره
ساالر، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد. گرا و مردمنتیجه

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

رئیس جمھور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عھده خواھد داشت.-١

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).-٢



وزراء آموزش و پرورش، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی وکــار و اموراجتمــاعی و ســه نفــر از وزراء بخشــھای -٣
تخاب ھیأت وزیران.دیگر به ان

ربط حسب مورد.وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی-٤

دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.-٥

دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمھور.-٦

اسالمی به عنوان ناظر.دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای-٧

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور خواھــد بــود و ســازمان مســؤول نظــارت بــر حســن اجــراء 
باشد.تصمیمات مربوط می

االجراء است.جمھور الزممصوبات این شورا پس از تأیید رئیس

باشد:میوظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر -١١٥ماده 

اصالح ساختار تشکیالت دستگاھھای اجرائی به استثناء دستگاھھایی که احکام آنھا در قانون اساسی آمــده -١
(ره) و مقام معظم رھبری تأسیس شده است.ویا به امر امام خمینی

یف مــوازی، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاھھای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیالتی و حذف وظــا-٢
مشابه و تکراری. 

ھای ستادی بــه ھای ستادی دستگاھھای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزهتفکیک وظایف اجرائی از حوزه-٣
، نظــارت و کنتــرل و انتقــال ، ســازماندھیریزی، برنامــه، سیاســتگذاریاعمال حاکمیت و امور مــدیریتی و راھبــردی

، شھرســتانی و ســایر ســطوح جغرافیــایی و اصــالح ســاختار تشــکیالتی وظــایف اجرائــی بــه واحــدھای اســتانی
.عمل آمدهمتناسب با تغییرات به

ھا در یــک تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدھای استانی و شھرستانی وابسته بــه ھــر یــک از وزارتخانــه-٤
.واحد سازمانی

در چھــارچوب سازی دولــتاستھای مناسب برای کوچکبررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سی-٥
سیاستھای کالن و قوانین مربوطه .

ربط مذکور در این قانون .بررسی و موافقت با ایجاد ھرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی-٦

نمودن کیفــی و کوتــاهھای کشور به نحوی که ضمن ارتقــاءگیری شوراھا و کمیتهبازنگری و اصالح نظام تصمیم-٧
گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.مراحل آن مراجع و نھادھای تصمیم

.تدوین مقررات الزم برای اجراء صحیح احکام این قانون-٨

، امور و فعالیتھــای قابــل واگــذاری دســتگاھھای اجرائــی بــه شــھرداریھا و بخــش شناسایی و واگذاری وظایف-٩
ھای غیرضرور و ھمچنین تعیین نحــوه ارتبــاط و تنظــیم مناســبات نظــام اسازی دولت از تصدیغیردولتی با ھدف رھ

اداری با شوراھای اسالمی روستا، بخش و شھر، شھرستان و استان .

ھای موردعمــل در دســتگاھھای اجرائــی بــا گــرایش اصــالح و مھندســی مجــدد سیســتمھا، روشــھا و رویــه-١٠
، افــزایش کننــدگانودکارسازی عملیات و کاھش میزان ارتبــاط کارمنــدان بــا مراجعهسازی مراحل انجام کار، خساده

نمودن فعالیتھا.ھای اداری و اقتصادی، کاھش ھزینهرضایت مراجعان

.وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاھھای اجرائیتصویب طرحھای الزم برای ارتقاء بھره-١١

.سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتیجھت بھینهتصویب مقررات الزم در-١٢



، واگــذار و یــا ، منحــلھای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاھھایی که ادغامتصویب دستورالعمل-١٣
شود.وظایف آنھا به دیگر دستگاھھا منتقل می

جایی و اداری ، جابــهز فضــاھا و تجھیــزات و وســائط نقلیــهبرداری مطلوب اتصویب دستورالعمل ناظر بر بھره-١٤
.  تأمین ساختمانھای اداری

ھای تحول نظام اداری و طرحھای مصــوب شــورا کــه نیــاز بــه منــابع پیشنھاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه-١٥
جدید دارد.

ربط موکــول بــه تأییــد شــورای ھھای ذیایجاد ھرگونه دستگاھھای اجرائی جدید براساس پیشنھاد دستگا-تبصره
وزیران و با تصویب مجلس شورای اسالمی خواھد بود.عالی اداری و تصویب ھیأت

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده مــی شــود -١١٦ماده 
می گردد.برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل 

ترکیب شورا : -الف 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)-١

ھا به مدت چھارسال. دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه-٢

دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چھارسال.-٣

مدیریت و برنامه ریزی کشور.یک نفر از معاونین تخصصی سازمان -٤

یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شــورای -٥
اسالمی به عنوان ناظر.

کشور به عنوان دبیر شورا.ریزیربط سازمان مدیریت و برنامهمعاون ذی-٦

اد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمھور انتخاب می گردند.) بنا به پیشنھ٤)و(٣)،(٢اعضاء مذکور در بندھای(

وزیر کار وامور اجتماعی. -٧

وظایف و اختیارات :-ب 

بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته ھای شغلی.-١

بررسی و تصویب شرایط احراز رشته ھای شغلی و نحوه تخصیص آنھا به طبقات جداول حقوق. -٢

گیرد.ھایی که به موجب این قانون در صالحیت شورا قرار میتصویب دستورالعملھا و رویهبررسی و -٣

ھماھنگی در اظھار نظر و پاسخگویی به اســتعالمات و ابھامــات اداری و اســتخدامی دســتگاھھای اجرائــی در -٤
اجراء مفاد این قانون. 

رات این قانون. ھای واحد اداری و استخدامی در چھارچوب مقرایجاد رویه-٥

اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امــور مربــوط، بــرای کارمنــدانی کــه -٦
باشند.تابع صندوق بازنشستگی کشوری می



ن سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعھــدات ایــن قــانو-٧
شود.برای کسب نظر مشورتی ارجاع می

رسد.نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنھاد سازمان مدیریت به تصویب ھیأت وزیران میآئین-٨

عھــده شــورای امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــوده اســت بــا تأییــد رئــیس سایر وظایفی که طبــق قــانون به-٩
جمھور.

دستگاھھای مشمول این قانون الزم االجراء است. رئیس جمھور برایتصمیمات این شورا پس از تأیید

مقررات مختلف-فصل پانزدھم 

کلیــه دســتگاھھای اجرائــی بــه اســتثناء نھادھــا، مؤسســات و تشــکیالت و ســازمانھایی کــه زیرنظــر -١١٧مــاده 
شوند، وزارت اطالعات، نھادھای عمومی غیردولتی که بــا تعریــف مــذکور در مستقیم مقام معظم رھبری اداره می

نگھبــان، مجمــع تشــخیص مصــلحت دیوان محاسبات، شــورای ) تطبیق دارند، اعضاء ھیأت علمی و قضات،٣ماده(
شــوند و در خصــوص نیروھــای نظــامی و انتظــامی نظام و مجلس خبرگان رھبری مشــمول مقــررات ایــن قــانون می

١٣٨٦اصالحی بھمن شود. مطابق نظر مقام معظم رھبری عمل می

باشــد و جــدول می١٣٧٠حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب-١تبصره 
) افزایش می یابد.٢٠٠) و(١٢) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(١٤موضوع ماده(

قضــات نظــامی ســازمان قضــائی نیروھــای مســلح در مــدتی کــه در پســتھای قضــائی انجــام وظیفــه به -٢تبصره 
) حقوق و مزایای مســتمر قضــات ھمتــراز %٨٠التفاوت مجموع دریافتی آنان تا ھشتاددرصد(نمایند، معادل مابهمی

گردد.العاده ویژه پرداخت میدادگستری فوق

رای برخــورداری کارکنــان نیروھــای مســلح از مقــررات فصــل دھــم و درصورت موافقت فرماندھی کل قوا بــ-٣تبصره 
) قــانون آجــا ، امتیــازات متعلقــه بــه ١٣٦سیزدھم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات مــاده (

گردد.) محاسبه و پرداخت می٢/١شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروھای مسلح با ضریب(

ان نیروھای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبــق مقــررات اســتخدامی ایــن نیــرو عــالوه بــر فــوق کارمند
ھای مذکور در فصل دھم این قانون برخوردار می باشند.العاده

) مطابق قانون کــار جمھــوری اســالمی ایــران در دســتگاھھای اجرائــی ١٢٤کارمندانی که با رعایت ماده(-٤تبصره 
باشند.د از شمول این قانون مستثنی میاشتغال دارن

ــررات -٥تبصــره  ــدان شــاغل در پســتھای سیاســی وزارت امورخارجــه مشــمول مق ــدان سیاســی و کارمن کارمن
باشــند و کارمنــدان غیرسیاســی می١٣٥٢تشکیالتی، استخدامی، مــالی و انضــباطی وزارت امورخارجــه مصــوب 

خواھند نمود.شاغل در پستھای پشتیبانی از این قانون تبعیت 

دستگاھھای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اختیــار ســازمان -١١٨ماده 
ــانون و آئین ــن ق ــاد ای ــارچوب مف ــن ســازمان در چھ ــد و دســتورالعملھای ای ــرار دھن ــهق ــه نام ــرای کلی ــوط ب ھای مرب

باشد.دستگاھھای اجرائی الزم االجراء می

اســتثناء ســال (بهھا و دستورالعملھای مربوط به اجراء مفاد این قانون حــداکثر ظــرف مــدت یکآئین نامه-١١٩ماده 
مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنھاد ســازمان بــه تصــویب ھیــأت وزیــران 

رسد. می

داشت :کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواھند -١٢٠ماده 

اشتغال در یکی از پستھای سازمانی. -الف 

مرخصی استعالجی ، استحقاقی و بدون حقوق -ب 

) این قانون .١٢٢خدمت به موجب ماده(آماده به-ج 



انتقال یا مأموریت به دستگاھھای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره ھای آموزش کوتاه مــدت -د 
و یا کارآموزی. 

موجب احکــام قطعــی مراجــع قضــائی و یــا ھیأتھــای رســیدگی بــه تخلفــات انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به-ھـ 
) این قانون .٩١اداری ویا احکام ماده(

استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.-و 

بینی شده است. تخلفات اداری و سایر قوانین پیشسایر حاالت که در قانون رسیدگی به-ز 

آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دســتگاھھای اجرائــی و -١٢١ماده 
مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتســاب ســوابق خــدمت و نحــوه پرداخــت حقــوق و مزایــا و ارتبــاط ســازمانی و 

رسد.با رعایت مفاد این قانون به پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران میسایر موارد مربوط 

کارمندان رسمی دستگاھھای اجرائی در حاالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک -١٢٢ماده 
آیند:سال خواھد بود درمی

ربط.انحالل دستگاه اجرائی ذی-١

ان .حذف پست سازمانی کارمند-٢

نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.-٣

کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری یــا مراجــع قضــائی از خــدمت -٤
معلق یا آماده به خدمت شده باشند. 

ثابــت پرداخــت خواھــد شــد و در صــورت عــدم در دوران آمادگی به خدمت ، بــه کارمنــدان مزبــور حقــوق-١تبصره 
ــه خــدمت در صــورت دارا بــودن شــرایط بازنشســتگی،  اشــتغال در دســتگاھھای اجرائــی دیگــر کارمنــدان آمــاده ب

صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مســتمر بــه ازاء ھــر ســال ســابقه خــدمت و بازنشسته و در غیراین
واھند شد. وجوه مرخصیھای ذخیره شده بازخرید خ

به تخلفات اداری ازاتھــام مربــوط برائــت و یا ھیأتھای رسیدگیکه براساس حکم مراجع قضائیکارمندانی-٢تبصره
حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواھند نمود. 

و مجــامع و عنــاوین مشــابه بــرای ایجــاد ھرگونــه کلیه اختیارات قانونی دستگاھھای اجرائی و شوراھا-١٢٣ماده 
دستگاه اجرائی از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون لغو می گردد.

دارد در ســقف پســتھای کارگیری نیــروی انســانی در برخــی از مشــاغل کــه ســازمان اعــالم مــیبــه-١٢٤مــاده 
باشد. براساس قانون کار امکانپذیر میسازمانی مصوب و مجوزھای استخدامی

باشــند نبایــد مجموع دریافتی کارمنــدانی کــه بــه موجــب قــانون کــار در دســتگاھھای اجرائــی شــاغل می-تبصره 
)برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. ٢/١از(

ضرایب حقوق مذکور در فصول دھم و سیزدھم به تفکیک ھر فصل، متناســب بــا احکــام ایــن قــانون در -١٢٥ماده 
گردد و در سالھای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که ھرساله از ســوی بانــک سال اجراء پانصد ریال تعیین میاولین

یابد.گردد، افزایش میمرکزی اعالم می

بارمالی ھرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشســتگان موضــوع ایــن قــانون از طریــق -١٢٦ماده 
ر بنگاھھای اقتصادی قابل عرضه در بورس و ھمچنین اعمــال پلکــانی افــزایش ســنواتی در واگذاری سھام دولتی د

شود.حد بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می



کلیه قوانین و مقررات عام و خاص بــه جــز قــانون بازنشســتگی پــیش از موعــد کارکنــان دولــت مصــوب -١٢٧ماده 
االجراءشدن این قانون لغو می گردد.مجلس شورای اسالمی مغایر با این قانون از تاریخ الزم٥/٦/١٣٨٦

االجراء شدن این قانون خواھد بود . سال از تاریخ الزممدت زمان آزمایشی این قانون پنج-١٢٨ماده 

ه یکھزار و سیصد و ھشتاد و تبصره در جلسه مورخ ھشتم مھرما١٠٦و ماده١٢٨قانون فوق مشتمل بر 
شش کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی طبق اصل 

) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج ٨٥ھشتاد و پنجم(
به تأیید شورای نگھبان رسید./١٨/٧/١٣٨٦سال، در تاریخ 


