
و اصالحات بعدي آنقانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت
مجلس شوراي اسالمي ١٣/۶/١٣٧٠قانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 

شركتھاي دولتي مصوب ـ حقوق مبناء مستخدمین رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي١ماده 
مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح قانون ٣٣حقوق موضوع ماده  برابر است با حاصل ضرب ضریب ١٣۵٢

.استخدام كشوري مي شود تعیین مي گرددقانون ٣٢جدول زیر كھ جایگزین جدول حقوق ماده 

عدد مبناءگروه

١۴٠٠

٢۴۵٠

٣۵٠٠

۴۵۶٠

۵۶٢٠

۶۶٨٠

٧٧۴٠

٨٨١٠

٩٨٨٠

١٠٩۵٠

١١١٠٢٠

.خواھد بود ٢٠قابل احراز ، گروه و حداكثر گروه ٧٠بھ ترتیب  ١١فواصل اعداد مبناء گروھھاي متوالي بعد از گروه 

آنان و نوع و حساسیت ـ گروھھاي ورودي مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلي١تبصره 
ھاي مختلف شغلي در یكي از یازده گروه اول رستھ ھا و رشتھ شغل ، اھمیت وظایف ، میزان مسئولیتھا و برحسب

.تخصیص مي یابد ١جدول موضوع ماده 

كھ با اعمال ضریب مذكور در ـ اعداد مبناي حقوق ماھانھ مقامات و ھمطراز آنان بشرح زیر تعیین مي گردد٢تبصره 
.قابل پرداخت خواھد بود ١ماده 

١٧٠٠الف ـ معاونین وزراء 
١٨٠٠اندارن ، سفراءب ـ است

ج ـ وزراء و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي ، معاونین رئیس جمھور ،
١٩٠٠معاونین قوه قضائیھ و رئیس كل دیوان محاسبات 

٢٠٠٠، نواب رئیس مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي نگھبان د ـ معاون اول رئیس جمھوري
٢٢٠٠ھـ ـ رؤساي سھ قوه

جدول فوق تخصیص مي یابند و ور پس از پایان دوران تصدي بھ ترتیب در باالترین گروھھايـ مقامات مذك٣تبصره 
نخست وزیران دوران انقالب اسالمي با معاون . خواھد شدحقوق ھر یك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعیین

.گردنداول رئیس جمھور ھمطراز مي

اصالحات بعدي آنرا كھ قانون استخدام كشوري و ٣٣موضوع ماده  ـ دولت مكلف است تغییر ضریب حقوق۴تبصره 
امور اداري و استخدامي كشور ، وزارت امور توسط سازمان  ھمھ سالھ با توجھ بھ شاخص ھزینھ زندگي مشتركًا

ب و بانك مركزي جمھوري اسالمي ایران پیشنھاد خواھد شد مورد تصویاقتصادي و دارائي ، سازمان برنامھ و بودجھ
.نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگیران را افزایش دھدقرار دھد و بھ ھمین



 .گردد خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زیر تعیین ميـ حقوق مستخدمین در ھر سال با در نظر گرفتن٢ماده 
حقوق ھر سال= حقوق سال قبل  (١ +ضریب افزایش سنواتي )

.درصد خواھد بود ۵،  ۴،  ٣شاغلین بھ میزان ساالنھ بر اساس ارزشیابيضریب افزایش سنواتي 

از خدمت خود تا پایان سال ـ مستخدمیني كھ حقوق آنان با این قانون تطبیق داده مي شود در قبال ھر سال١تبصره 
لي آنان تعیین گروھھاي مربوط كھ بر اساس مقاطع تحصیحقوق مبناء آخرین ٪٣از افزایش سنواتي بھ میزان  ١٣۶٩

.خواھد شد برخوردار خواھند گردید

مبناي مربوط محاسبھ خواھد بر اساس عدد ١ماده  ٢ـ افزایش سنواتي براي ھر یك از مقامات موضوع تبصره ٢تبصره 
.شد

نھادھاي انقالب اسالمي و در صورت اشتغال در ھر یك از دستگاھھاي دولتي و ١ماده  ٣ـ مشمولین تبصره ٣تبصره 
از افزایش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط ؤسسات و شركتھائي كھ شمول حكم بر آنھا مستلزم ذكر نام استم

.برخوردار خواھند شد

را پرداخت نموده و یا بنمایند سال خدمت دولتي داشتھ و دارند و كسورات مربوط ٣٠ـ مستخدمیني كھ بیش از  ۴تبصره 
اصالح مقررات بازنشستگي و وظیفھ قانون استخدام كشوري قانون ٣پایھ موضوع ماده بجاي معادل ریالي آخرین 

سال از افزایش سنواتي مضاعف برخوردار  ٣٠قبال ھر سال خدمت مازاد بر توانند در مي ١٣/١٢/١٣۶٨مصوب 
باشند

ھا ، اھمیت وظایف ، سوابق مسئولیتـ جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش كار ، میزان٣ماده 
كھ در زمان تطبیق حقوق و مزایاي كاركنان شاغل و ھمچنین تجربي ، تحصیالت و ارزشیابي شاغلین تعیین خواھد شد

تعداد گروھھاي قابل تخصیص در ھر مقطع . قانون نیز مالك عمل قرار خواھد گرفت این ٢در اجراي موضوع ماده 
.گروه تعیین مي گردد ٧الي  ۵وق با در نظر گرفتن عوامل فتحصیلي

جدید بھ اضافھ مجموع ـ مستخدمیني كھ ارتقاء گروه مي یابند حقوق آنھا براساس عدد مبناء در گروه١تبصره 
افزایشھاي سنواتي در گروه قبل تعیین مي گردد

ئي برخوردار است و یا حساسیت باالـ مستخدمیني كھ مشاغل آنان داراي ویژگیھاي خاص و پیچیده بوده و از ٢تبصره 
.تخصیص مي یابند ١از گروھھاي جدول موضوع ماده داراي مھارتھاي خاص و خارق العاده مي باشند در یكي

گروه باالتر از مستخدمین شاغل و ـ مستخدمیني كھ بھ درجھ رفیع شھادت نائل شده یا مي شوند ھمواره در دو ٣تبصره 
.افزایش سنواتي ساالنھ كماكان برخوردار خواھند شده تعیین شده ازمشابھ تخصیص مي یابند و بر اساس گرو

بر گروه استحقاقي آنان اعطاء تواند در موارد زیر بھ مستخدمین یك الي دو گروه تشویقي عالوه ـ دولت مي۴تبصره 
نماید

الف ـ آزادگان
ب ـ جانبازان انقالب اسالمي

 .خدمت نموده اندماه متناوب در جبھھ ھاي نبرد حق علیھ باطل ٩ماه متوالي یا  ۶ـ رزمندگاني كھ حداقل ج
د ـ مدیران

.باشندھـ ـ مستخدمیني كھ خدمات برجستھ انجام داده

التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جدید بھ اضافھ مجموع ـ مستخدمیني كھ تنزل گروه مي یابند مابھ ۵تبصره 
 .فت خواھند نمودرا دریاافزایشھاي سنواتي قبلي

گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشي از ارتقاء گروه بعدي ھر گونھ افزایشھاي سنواتي بعدي این قبیل مستخدمین در
.مابھ التفاوت مذكور كسر خواھد شدآنان تا استھالك كامل از

داشتھ باشند با مدارك ـ تحصیالت غیررسمي مستخدمیني كھ قابلیت انطباق با مدارك تحصیلي رسمي را ۶تبصره 



.تحصیلي رسمي ھمطراز خواھند شد

گروه مربوط تعیین مي گردد كھ با حقوق مبناء%  ۵٠ـ میزان فوق العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با  ۴ماده 
ان قابل حقوق مبناء آن ٪١۵٠ایجاد ھماھنگي در پرداختھا تا در نظر گرفتن نوع كار و وظایف و مسئولیتھا بھ منظور

.افزایش است

 ٪٢۵شغل موضوع این ماده تا ـ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستي عالوه بر فوق العاده ١تبصره 
.حقوق مبناء آنان قابل افزایش است

دارند یا آموزشي را بعھده ـ فوق العاده شغل آن دستھ از مستخدمیني كھ تصدي مشاغل تخصصي و تحقیقي و ٢تبصره 
.استحقوق مبناء آنان قابل افزایش ٪٢۵عالوه بر موارد فوق تا 

استاندارد تعیین شده انجام وظیفھ مي ـ بھ كاركناني كھ مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از ۵ماده 
برحسب ارزش واحد استاندارد كار كارانھ حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و اي تحت عنوان فوق العاده نمایند فوق العاده

.انجام شده در ھر ماه پرداخت خواھد گردیدو كار اضافي

كیفیت مطلوب وظایف خود را ـ كاركناني كھ مشاغل آنان قابل استاندارد نمي باشد و بیش از حد معمول با ١تبصره 
.ندكارانھ برخوردار شوانجام میدھند نیز مي توانند بھمان نسبت از فوق العاده

استاندارد مشاغل خاص با پیشنھاد ـ استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ٢تبصره 
.استخدامي تعیین مي گردددستگاھھاي مربوط و تائید سازمان امور اداري و

ع كاركنان دستگاھھاي وضـ بھ دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام ھماھنگ پرداخت بمنظور تطبیق ۶ماده 
تخصصي و مدیریت در مواردي كھ در این مشمول مقررات خاص و جذب و نگھداري نیروھاي مناسب براي مشاغل

.وضع نمایدقانون پیش بیني نشده است فوق العاده ھاي خاصي

اصالح درصد و یا بھ تغییر و ـ دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشي از اجراي این قانون نسبت ٧ماده 
.استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمایدقانون ۴٠و  ٣٩میزان پرداخت فوق العاده ھاي موضوع مواد 

مدارك ھمطراز از لحاظ استخدامي ـ حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصیلي دكتري و فوق لیسانس و ٨ماده 
تحقیقاتي دستگاھھاي مشمول این قانون اشتغال بھ كار دارند نباید ، مطالعاتي و ، كھ در مراكز و یا واحدھاي آموزشي

مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابھ مشمول قانون اعضاي ھیات علمي دانشگاھھا (٪٨٠(از ھشتاد درصد 
.و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد

این قانون بشرح زیر قابل پرداخت مول قانون استخدام كشوري وـ كمك ھزینھ عائلھ مندي و اوالد مستخدمین مش ٩ماده 
.است

دائم مي باشند ماھیانھ معادل ـ بھ مستخدمین مرد شاغل و بازنشستھ و وظیفھ بگیر مشمول این قانون كھ داراي ھمسر١
.مندي این قانون بھ عنوان كمك ھزینھ عائلھ١حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده %)  ۵٠(پنجاه درصد 

 ٢٠مستمري بگیر مشمول این قانون كھ داراي فرزند تا سن ـ بھ ھر یك از مستخدمین مرد شاغل و بازنشستھ و وظیفھ٢
حداقل حقوق مبناي جدول موضوع) ٪١٠(ماھیانھ معادل ده درصد ) حداكثر تا سھ فرزند)سال ھستند بھ ازاي ھر فرزند

.داین قانون بھ عنوان كمك ھزینھ اوال ١ماده 
 .سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواھند بود ٢٠قانون كھ كمتر از فرزندان مستخدمین متوفي مشمول این

سال  ٢۵مربوط اوالدي كھ از مزایاي این ماده استفاده مي كنند بھ شرط ادامھ تحصیل و ارائھ گواھيحداكثر سن براي
.خواھد بود تمام براي اوالد ذكور و زمان ازدواج براي اوالد اناث

ھمسر نبوده و خود بھ تنھائي تبصره ـ مستخدمین زن شاغل و بازنشستھ و وظیفھ بگیر مشمول این قانون كھ داراي
.این ماده بھره مند مي شوند) ١(عائلھ مندي موضوع بند متكفل مخارج فرزندان مي باشند از مزایاي كمك ھزینھ



مرتبط بھ آن تا پایان مدت آزمایشي آئین نامھ استخدامي سایر مواداین قانون و  ١ـ جدول موضوع ماده  ١٠ماده 
 .آئین نامھ مذكور مي گردد ١۶جاگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده كارگزاران مجلس شوراي اسالمي

استخدامي اداري و اجرائي این ماده بتصویب كمیسیون مشترك دیوان محاسبات و بودجھ و امور مالي و امورآئین نامھ
.مجلس شوراي اسالمي خواھد رسید

قانون نباید از شصت درصد ـ تفاوت حقوق و مزایاي كاركنان غیررسمي شاغل در دستگاھھاي مشمول این١١ماده 
.مشاغل مشابھ ، تجاوز نمایدمجموع حقوق و مزایاي مستخدمین مشمول این قانون در)  ٪۶٠(

داراي مقررات خاص استخدامي ركتھاي دولتي و نھادھاي انقالب اسالمي كھـ كلیھ دستگاھھا و مؤسسات و ش ١٢ماده 
كھ شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مي باشند ، بانكھا و شھرداریھا و نیز شركتھا و مؤسساتي

.بودمقررات این قانون خواھند

قانون حقوق  ١ماده  ٢تبصره و ١٣۶۶ي ایران مصوب قانون ارتش جمھوري اسالم ١٣۶حكم موضوع ماده  ـ  ١٣ماده 
مشمولین قانون ارتش جمھوري اسالمي ایران مصوب و مزایاي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بیمھ و بیمھ درماني

.نخواھند بودمشمول افزایش موضوع این قانون ١٣۶٨

 .ـ حقوق قضات بشرح زیر محاسبھ مي گردد ١۴ماده 
حقوق =ضریب حقوق) عدد مبناء + ضریب افزایش سنواتي × ل قبول سنوات خدمت قاب )

) آموزشي وپژوھشي)ـ ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضاي رسمي ھیات علمي١تبصره 
شوراي اسالمي و تغییرات بعدي آن مجلس ١٣۶٨شاغل و بازنشستھ دانشگاھھا ومؤسسات آموزش عالي مصوب 

.خواھد بود

قضائي و یا معادل آن باشند ـ عدد مبناء بھ ترتیب گروھھاي شغلي قضات كھ حداقل داراي دانشنامھ لیسانس ٢تبصره 
.بشرح زیر تعیین مي گردد

٨٠) ١(گروه 
٩٠) ٢(گروه 
١٠٠) ٣(گروه 
١١٠ (۴)گروه

١٢٠) ۵(گروه 
١٣٠) ۶(گروه 
١۴٠) ٧(گروه 
١۵٠) ٨(گروه 

موضوع ماده واحده قانون تعیین )گان مشاغل قضائي كمتر از لیسانس و معادل آنـ در محاسبھ حقوق دارند ٣تبصره 
واحد از عدد مبناي ھر  ١٠، ) اشتغال بكار قضائي داشتھ اند وضعیت كساني كھ سھ سال در دادسراھاي انقالب اسالمي

.گروه كسر خواھد شد

.تعیین مي گردد) ۵(برابر ١٣٧٠از اول سال و ) ٣(برابر  ١٣۶٩ـ ضریب افزایش سنواتي تا پایان سال  ۴تبصره 

تجربي در امور قضائي، ـ ضوابط مربوط بھ تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق ۵تبصره 
اساس آئین نامھ اي است كھ بھ پیشنھاد وزیر دادگستري ارزشیابي و توانائي آنان در انجام امور محولھ بر تحصیالت، 
.رسیدرئیس قوة قضائیھ خواھدبھ تصویب 

.شوند نیزخواھد بود شده یا مياین قانون شامل قضاتي كھ بھ درجھ رفیع شھادت نائل ٣ماده  ٣ـ مفاد تبصره  ۶تبصره 

كل كشور  ١٣۶۴بودجھ سال قانون ۴٣بھ بند ھـ تبصره  ۵بھ عنوان ردیف ” قضات دادگستري “ ـ عبارت  ٧تبصره 
.افزوده مي شود

آن بنا بھ پیشنھاد مشترك وزارت این قانون و تبصره ھاي ۴ـ فوق العاده شغل قضات بھ میزان مقرر در ماده  ٨تبصره 



.تصویب ھیات وزیران خواھد رسیددادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بھ

وراث قانوني مستخدمین متوفي بھ حقوق بازنشستگي و وظیفھ از كار افتادگي و وظیفھ ١/١/١٣٧١ـ از تاریخ  ١۵ماده 
حقوق ) ٪٢٠(وظیفھ بگیر شده یا بشوند بھ میزان بیست درصد كھ تا قبل از تاریخ مزبور بازنشستھ ، ازكار افتاده یا

.اضافھ مي گردد (١٣٧٠اسفند ماه سال( قبلي آنان 

جمع پرداختي بھ (یفھ وراث وظیفھ ازكارافتادگي و وظحداكثرحقوق بازنشستگي و ١/١/١٣٧١ـ از تاریخ  ١۶ماده 
 ٪١١٠معادل  ١٣۶١حداكثر حقوق بازنشستگي و وظیفھ مصوب خرداد ماه سال موضوع قانون راجع بھ تعیین) وراث

تعیین حداقل عدد مبناء جدول مزبور ٪١٢۵مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل حداكثر عدد
 .گردد مي

بھ بعد  ١/١/١٣٧١مستخدمیني است كھ از تاریخ ستگي و وظیفھ موضوع این ماده شاملتبصره ـ حداكثر حقوق بازنش
.شوندبازنشستھ ، از كارافتاده و یا فوت مي

مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامي با ـ در صورتي كھ مبلغ حقوق و فوق العاده شغل ١٧ماده 
العاده ھائي كھ طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن ھستند حقوق و فوقمقررات این قانون از مجموع

 .كمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بھ عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواھند كرد
تفاوت تطبیق مذكور كسر خواھد ھرگونھ افزایش بعدي حقوق و فوق العاده شغل اینگونھ مستخدمین تا استھالك كامل از

 .شد
ھا و سنوات ترفیع تشویقي یا سایر  مقررات مربوط بھ امتیازات پایھبصره ـ دولت مي تواند بمنظور تطبیق وضعت

خدمت در تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را بھ كلیھ كاركنان شاغل و بازنشستھ بابت سوابقعناوین مشابھ كھ
.جانبازي اعطا نمایدفقوداالثر بودن وجبھھ ، بسیج ، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت ، م

اجراي آن ، شوراي حقوق و ـ بمنظور استقرار نظام ھماھنگ پرداخت در دستگاھھاي دولتي و نظارت بر ١٨ماده 
كشور، وزیر امور اقتصادي و دارائي ، رئیس سازمان دستمزد مركب از دبیر كل سازمان امور اداري و استخدامي

بھ عنوان (كمیسیون امور اداري و استخدامي بھ انتخاب مجلس شوراي اسالمي فر از اعضايبرنامھ و بودجھ و دو ن
.شودتشكیل مي) در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانھ در دستور جلسھ شورا ( ذیربط و وزیر) ناظر

 ١/١/١٣٧٠ي ذیل آنھا از تاریخ ھا  و تبصره٢٢،  ٢١،  ٢٠ ، ١٧، ١۴ ، ١٣،  ١٠،  ٧،  ۴،  ٣،  ٢،  ١ـ مواد  ١٩ماده 
كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاھھاي  ١٣٧٠قانون بودجھ سال  ۵٠٣١۴۵و ۵٠٣١٣٧در سقف اعتبار ردیف ھاي

 .الزم االجرا مي باشد ١/١/١٣٧١سایر مواد و تبصره ھاي این قانون از تاریخ ذیربط و
نسبت بھ  ١٣٧٠را در سال این قانون ۴موضوع ماده  تبصره ـ دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمین
و  ۵٠٣١٣٧آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیفھاي سایر پرداختھا در اولویت بعدي قرار داده و نسبت بھ برقراري

كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطھ بھ تناسب و بھ ترتیب مقرر در ماده مذكور كل ١٣٧٠قانون بودجھ سال  ۵٠٣١۴۵
.عالوه بر آن حقي را براي مستخدمین مشمول ایجاد نمي نماید .اقدام نماید

صدور احكام تطبیق وضع كاركنان ھاي اجرائي این قانون شود تا تصویب آئین نامھ  ـ بھ دولت اجازه داده مي ٢٠ماده 
ن مذكور را از محل نسبت بھ دریافتي فعلي كاركنامشمول قسمتي از افزایش حقوق و مزایاي موضوع این قانون

كل كشور تامین و  ١٣٧٠قانون بودجھ سال  ۵٠٣١٣٧مربوط و اعتبار ردیف اعتبارات پرسنلي دستگاھھاي اجرائي
.ھزینھ قطعي منظور داردپرداخت و بھ

و استخدامي كشور تھیھ و بھ ـ آئین نامھ اجرائي این قانون حداكثر ظرف سھ ماه توسط سازمان امور اداري ٢١ماده 
.صویب ھیات وزیران خواھد رسیدت

 .ـ كلیھ قوانین مغایر با این قانون لغو میگردد ٢٢ماده 
مشمولین قانون استخدام كشوري تبصره ـ قانون مصوب شوراي انقالب در خصوص تعیین حداقل و حداكثر دریافتي

.توسط ھیات دولت بھ قوت خود باقي است
شھریور ماهي یك تبصره در جلسھ علني روز چھارشنبھ مورخ سیزدھممشتمل بر بیست و دو ماده و سقانون فوق

تائیدشوراي نگھبان رسیده بھ ٢۴/۶/١٣٧٠یكھزار وسیصد و ھفتاد مجلس شوراي اسالمي بھ تصویب و در تاریخ 



۵/٣/١٣٧١مصوب قانون اصالح قانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت. است

.شرح زیر اصالح مي گرددھماھنگ پرداخت بھ قانون نظام ١٣ماده واحده ـ ماده 
،  ٨،  ۶و مواد  ٢و  ١مواد  ٣و  ٢مشمول مفاد تبصره ھاي ـ از تاریخ اجراي این قانون ، نیروھاي مسلح ، ١٣ماده 
ذیل در قانون ارتش جمھوري اسالمي ایران ، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسدارانآن بوده و اصالحات ١۶و  ١۵

درماني مشمولین قانون ارتش اسالمي و قانون حقوق و مزایاي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بیمھ و بیمھانقالب 
.جمھوري اسالمي ایران اعمال مي شود

قانون حقوق و مزایاي مستمر ارتش ١قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده  ١۴۴در بند الف ماده  ٣٠٠ـ عدد ١
.ابدتغییر مي ی ۴٨٠بھ عدد 

قانون حقوق و  ١ماده ” ب  “قانون مقرارت استخدامي سپاه و بند ١۴۴ماده ” ج “ ـ واحد حق كارائي موضوع بند ٢
.تعیین مي گردد ۵/٢معادل آن یا باالتر ، عدد مزایاي مستمر ارتش ، براي پرسنل داراي مدرك لیسانس و

” ج “ قانون مقررات استخدامي سپاه و بندھاي  ١۴۴ماده ” ب “قانون ارتش، بند ١٣١ماده ” د “ و ” ج “ ـ بندھاي ٣
 .و مزایاي ارتش حذف و بند زیر جایگزین مي شودقانون حقوق ١ماده ” د “ و 

درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي و حقوق پایھ سالھاي قبل ، كھ  ۵یا ۴، ٣حقوق پایھ ـ مبلغي است معادل 
.مي شوداز ھر یكسال خدمت بھ پرسنل تعلق مي گیرد و بھ حقوق آنان اضافھارزشیابي پرسنل ، پس براساس

 ٢جایگزین مبالغ موضوع ردیف ھاي قانون نظام ھماھنگ پرداخت ، بھ ترتیب ٩ماده  ٢و  ١ـ مبالغ موضوع بندھاي ۴
قانون حقوق و مزایاي  ١۵مبالغ موضوع بندھاي ب و الف ماده قانون مقررات استخدامي سپاه و ١۴٩بند ب ماده  ١و 

 ١۴٩بند ب ماده  ٧و  ۴قانون حقوق و مزایاي ارتش و تبصره ھاي  ١۵ماده  ٣و ٢ارتش مي گردد و تبصره ھاي
.مقررات استخدامي سپاه لغو مي شودقانون

 .مقررات استخدامي سپاه اضافھ مي شود١۵٠قانون ارتش و ١٣٩ـ تبصره اي بھ شرح زیر بھ مواد ۵
مجموع حداقل حجقوق و حق كارآئي شاغل %  ۵٠نیروھاي مسلح ، نباید از وق العاده شغل پرسنل شاغل درـ میزان ف

فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندھي ، مدیریت و سرپرستي ،. آن بیشتر باشد  %١۵٠كمتر و از 
مجموع حداقل  %٢۵، ھر كدام تاھمچنین فوق العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقیقي و تخصصي و یا آموزشي 

.حقوق و حق كارآئي پرسنل قابل افزایش است

، از حقوق پایھ بھ  ١٣۶٩سال ـ پرسنل نیروھاي مسلح ، در قبال ھر سال از خدمت قابل قبول خود تا پایان١تبصره 
.نددرجھ یا رتبھ برخوردار مي گردمجموع حداقل حقوق و حق كارآئي مربوط بھ آخرین%  ٣میزان 

شوند ، از امتیازات مندرج درـ پرسنلي كھ طبق ضوابط بنیاد شھید انقالب اسالمي ، شھید شناختھ شده یا مي٢تبصره 

.قانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت ، بھره مند مي گردند ٣ماده  ٣تبصره 

پرداخت كاركنان ھماھنگ ـ در صورت اصالح گروه یا گروھھاي ورودي مستخدمین مشمول قانون نظام٣تبصره 
قانون ارتش  ١٣۶نیز ، با توجھ بھ ماده قانوناین ٢دولت توسط ھیات دولت ، از این پس واحد حق كارائي موضوع بند 

قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ، توسط ھیات ١۴۴ماده ۵جمھوري اسالمي ایران و تبصره 
.طع مشابھ نیروھاي مسلح نیز افزایش مي یابدمقطع یا مقادولت براي ھمان

كرده باشند در قبال ھر سال سال سابقھ خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت ٣٠ـ پرسنلي كھ بیش از ۴تبصره 
.مي باشندسال از افزایش سنواتي مضاعف برخوردار) ٣٠(خدمت مازاد بر 

دو ماه از تاریخ تصویب ، توسط وزارت دفاع و پشتیباني ف مدتـ آئین نامھ ھاي مورد نیاز این قانون ظر ۵تبصره 
مشترك ارتش ، ستاد مشترك سپاه و نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران حسب نیروھاي مسلح و با ھمكاري ستاد

 .پس از تائید ستاد كل نیروھاي مسلح بھ تصویب ھیات وزیران خواھد رسیدمورد تھیھ و
یكھزار و سیصد و اده واحده و چھار تبصره در جلسھ علني روز سھ شنبھ مورخ پنجم خرداد ماهمشتمل بر مقانون فوق



.شوراي نگھبان رسیده استبھ تائید ١٧/٣/١٣٧١ھفتاد و یك مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 

شوراي اسالميمجلس ١۵/٧/١٣٧۵قانون نظام ھماھنگ پرداخت بھ كاركنان دولت مصوب ) ٩(قانون اصالح ماده 

:زیر اصالح مي شودبھ شرح ١٣٧٠قانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ) ٩(ماده واحده ـ ماده 

ماده یاد شده بھ ترتیب بھ ) ٢(و ) ١(مندرج در بندھاي  (٪١٠)و ده درصد” %)  ۵٠(پنجاه درصد “ الف ـ عبارتھاي 
 .اضافھ مي شود) ٣(مي یابد و عبارت زیر بھ انتھاي بند  تغییر) ٪١۴(چھارده درصد و%)  ٧٠(ھفتاد درصد 

بھ كار نباشند، كمك ھزینھ اوالد بھ مستخدمان یاد شده ، ھمچنین مستخدمان متوفي كھ فرزند آنان معلول بوده و قادر
.بدون لحاظ شرایط پیش بیني شده قابل پرداخت است

:یابد و بھ شرح زیر اصالح مي شودتغییر مي) ١(بھ تبصره ) ٩(ـ شماره تبصره ماده   ب
وظیفھ بگیر مشمول این قانون كھ داراي ھمسر نباشند یا ھمسر آنان ـ مستخدمان زن شاغل و بازنشستھ و ١تبصره 

 .شوند مند مي مندي بھره عائلھكارافتاده باشد و خود بھ تنھایي متكفل مخارج فرزندان ھستند، از كمك ھزینھمعلول و از
سال و در صورت ) ٢٠(موضوع این تبصره استفاده مي كنند براي فرزندان ذكور مستخدماني كھ از كمك حداكثر سن

اوالد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كھ قادر بھ كار نیستند ، بدون شرطسال و براي) ٢۵(ادامھ تحصیل 
.سني خواھد بود

 .شوداضافھ مي) ٩(بھ ماده ) ٢(ج ـ متن زیر بھ عنوان تبصره 
بازنشستھ و وظیفھ بگیر كلیھ دانشگاھھا و ـ مفاد این ماده شامل نیروھاي مسلح و اعضاي ھیات علمي شاغل ، ٢تبصره 

.مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوھشي مي شود

ھفتاد و پنج  یكھزار و سیصد وقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسھ علني روز یكشنبھ مورخ پانزدھم مھرماه
.تائید شوراي نگھبان رسیده استبھ ١٨/٧/١٣٧۵مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 

 ٨/١٠/١٣٧٢مصوب قانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت ١ماده  ٣قانون استفساریھ در خصوص تبصره 
:موضوع استفساریھ

ان دولت شامل مقاماتي كھ پس از پایان دوران تصدي ، در كاركنقانون نظام ھماھنگ پرداخت ١ماده  ٣آیا مفاد تبصره 
علمي دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي و یا در كادر قضائي و یا نیروھاي نظامي وسمت عضویت در ھیاتھاي

انتظامي اشتغال مي یابند نیر خواھد بود یا خیر ؟
:نظر مجلس

سات آموزش عالي ، قضات و پرسنل نیروھاي نظامي و مؤسماده واحده ـ اعضاء رسمي ھیات علمي دانشگاھھا و
اشتغال  ١٣/۶/٧٠ماده یك قانون نظام ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ٢انتظامي كھ در مقامات تبصره 

قوانین و مقررات صورتیكھ پس از پایان تصدي مقام مربوط در سمتھاي مذكور انجام وظیفھ نمایند مشمولیابند در مي
قوانین و مقررات مزبور از حقوق موضوع ربوط بھ خود خواھند بود لكن چنانچھ حقوق آنان در اجراياستخدامي م

كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره یاد شده بھ آنان ماده یك قانون نظام ھماھنگ پرداخت ٣تبصره 
.پرداخت خواھد شد

دیماه یكھزار و سیصد و ھفتاد و روز چھارشنبھ مورخ ھشتم قانون استفساریھ فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسھ علني
بھ تائید شوراي نگھبان رسیده است١۵/١٠/١٣٧٢دو مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 


