قانون مدیریت خدمات کشوری
جنابآقایدکترمحموداحمدینژاد
رئیسمحترمجمهوریاسلمیایران
عطفبهنامهشماره9192/30186مورخ20/2/1384در
اجرایاصلیکصدوبیستوسوم)(123قانوناساسیجمهوریاسلمیایرانقانونمدیریت
خدماتکشوریمصوب8/7/1386کمیسیونمشترکرسیدگیبهلیحهمدیریتخدماتکشوری
مجلس
شورایاسلمیمطابقاصلهشتادوپنجم)(85قانوناساسیجمهوریاسلمیایرانکهبه
مجلسشورایاسلمیتقدیمگردیدهبود،پسازموافقتمجلسبااجراءآزمایشیآنبه
مدتپنجسالدرجلسهعلنیمورخ18/11/1385وتأییدشورایمحترمنگهبان،بهپیوست
.ارسالمیگردد
غلمعلیحدادعادل
رئیسمجلسشورایاسلمی
قانونمدیریتخدماتکشوری
فصلاول–تعاریف
ماده- 1وزارتخانه:واحدسازمانیمشخصیاستکهتحققیکیاچندهدفازاهدافدولت
.رابرعهدهداردوبهموجبقانونایجادشدهیامیشودوتوسطوزیرادارهمیگردد
ماده-2مؤسسهدولتی:واحدسازمانیمشخصیاستکهبهموجبقانونایجادشدهیا
میشودوباداشتناستقللحقوقی،بخشیازوظایفواموریراکهبرعهدهیکیاز
 .قوایسهگانهوسایرمراجعقانونیمیباشدانجاممیدهد
کلیهسازمانهاییکهدرقانوناساسینامبردهشدهاستدرحکممؤسسهدولتیشناخته
.میشود
ماده-3مؤسسهیانهادعمومیغیردولتی:واحدسازمانیمشخصیاستکهدارایاستقلل
حقوقیاستوباتصویبمجلسشورایاسلمیایجادشدهیامیشودوبیشازپنجاهدرصد
بودجهسالنهآنازمحلمنابعغیردولتیتأمینگرددوعهدهداروظایفو )(50%
.خدماتیاستکهجنبهعمومیدارد
ماده-4شرکتدولتی:بنگاهاقتصادیاستکهبهموجبقانونبرایانجامقسمتیاز
تصدیهایدولتبهموجبسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم)(44قانوناساسی،ابلغیاز
سویمقاممعظمرهبریجزءوظایفدولتمحسوبمیگردد،ایجادوبیشازپنجاهدرصد
سرمایهوسهامآنمتعلقبهدولتمیباشد.هرشرکتتجاریکهازطریق )(50%
سرمایهگذاریوزارتخانهها،مؤسساتدولتیوشرکتهایدولتیمنفرداjیامشترکاjایجاد
شدهمادامکهبیشازپنجاهدرصد)(%50سهامآنهامنفرداjیامشترکاjمتعلقبه
 .واحدهایسازمانیفوقالذکرباشدشرکتدولتیاست
تبصره-1تشکیلشرکتهایدولتیتحتهریکازعناوینفوقالذکرصرفاjباتصویبمجلس
شورایاسلمیمجازاست،همچنینتبدیلشرکتهاییکهسهامشرکتهایدولتیدرآنها
 .کمترازپنجاهدرصد)(%50استباافزایشسرمایهبهشرکتدولتیممنوعاست
تبصره- 2شرکتهاییکهبهحکمقانونیادادگاهصالح،ملیویامصادرهشدهوشرکت
.دولتیشناختهشدهیامیشوند،شرکتدولتیتلقیمیگردند
تبصره- 3احکام»شرکتهایدولتی«کهدراینقانونذکرشدهبرکلیهشرکتهاییکه
شمولقوانینومقرراتعمومیبرآنهامستلزمذکریاتصریحناماستنیزاعمالخواهد
.شد

ماده- 5دستگاهاجرائی:کلیهوزارتخانهها،مؤسساتدولتی،مؤسساتیانهادهای
عمومیغیردولتی،شرکتهایدولتیوکلیهدستگاههاییکهشمولقانونبرآنهامستلزم
ذکرویاتصریحناماستازقبیلشرکتملینفتایران،سازمانگسترشونوسازیصنایع
.ایران،بانکمرکزی،بانکهاوبیمههایدولتی،دستگاهاجرائینامیدهمیشوند
ماده- 6پستسازمانی:عبارتاستازجایگاهیکهدرساختارسازمانیدستگاههایاجرائی
برایانجاموظایفومسؤولیتهایمشخص)ثابتوموقت(پیشبینیوبرایتصدییککارمند
درنظرگرفتهمیشود.پستهایثابتصرفاjبرایمشاغلحاکمیتیکهجنبهاستمراردارد
.ایجادخواهدشد
ماده-7کارمنددستگاهاجرائی:فردیاستکهبراساسضوابطومقرراتمربوط،بهموجب
.حکمویاقراردادمقامصلحیتداردریکدستگاهاجرائیبهخدمتپذیرفتهمیشود
ماده- 8امورحاکمیتی:آندستهازاموریاستکهتحققآنموجباقتداروحاکمیتکشور
استومنافعآنبدونمحدودیتشاملهمهاقشارجامعهگردیدهوبهرهمندیازایننوع
.خدماتموجبمحدودیتبرایاستفادهدیگراننمیشود
:ازقبیل
.الف-سیاستگذاری،برنامهریزیونظارتدربخشهایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسی
.ب-برقراریعدالتوتأمیناجتماعیوبازتوزیعدرآمد
.ج-ایجادفضایسالمبرایرقابتوجلوگیریازانحصاروتضییعحقوقمردم
د-فراهمنمودنزمینههاومزیتهایلزمبرایرشدوتوسعهکشورورفعفقرو
.بیکاری
.هـ-قانونگذاری،امورثبتی،استقرارنظموامنیتوادارهامورقضائی
.و-حفظتمامیتارضیکشوروایجادآمادگیدفاعیودفاعملی
.ز-ترویجاخلق،فرهنگومبانیاسلمیوصیانتازهویتایرانی،اسلمی
.ح-ادارهامورداخلی،مالیهعمومی،تنظیمروابطکاروروابطخارجی
.ط-حفظمحیطزیستوحفاظتازمنابعطبیعیومیراثفرهنگی
.ی-تحقیقاتبنیادی،آمارواطلعاتملیومدیریتفضایفرکانسکشور
،ک-ارتقاءبهداشتوآموزشعمومی،کنترلوپیشگیریازبیماریهاوآفتهایواگیر
.مقابلهوکاهشاثراتحوادثطبیعیوبحرانهایعمومی
ل-بخشیازامورمندرجدرمواد)(10)،(9و)(11اینقانوننظیرمواردمذکوردر
اصولبیستونهم)(29وسیام)(30قانوناساسیکهانجامآنتوسطبخشخصوصیو
تعاونیونهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیباتأییدهیأتوزیرانامکانپذیر
.نمیباشد
م-سایرمواردیکهبارعایتسیاستهایکلیمصوبمقاممعظمرهبریبهموجبقانون
.اساسیدرقوانینعادیجزءاینامورقرارمیگیرد
ماده- 9اموراجتماعی،فرهنگیوخدماتی:آندستهازوظایفیاستکهمنافعاجتماعی
حاصلازآنهانسبتبهمنافعفردیبرتریداردوموجببهبودوضعیتزندگیافرادمی
،گردد،ازقبیل:آموزشوپرورشعمومیوفنیوحرفهای،علوموتحقیقات،درمان
توانبخشی،تربیتبدنیوورزش،اطلعاتوارتباطاتعمومیوامورفرهنگی،هنریو
.تبلیغاتاسلمی
ماده- 10امورزیربنایی:آندستهازطرحهایتملکداراییهایسرمایهایاستکه
موجبتقویتزیرساختهایاقتصادیوتولیدیکشورمیگردد،ازقبیل:طرحهایآبوخاک
.وشبکههایانرژی،ارتباطاتوراه
ماده-11اموراقتصادی:آندستهازاموریاستکهدولت،متصدیادارهو
بهرهبرداریازاموالجامعهاستوماننداشخاصحقیقیوحقوقیدرحقوقخصوصیعمل
میکند،ازقبیل:تصدیدرامورصنعتی،کشاورزی،حملونقل،بازرگانی،مسکنو
.بهرهبرداریازطرحهایمندرجدرماده)(10اینقانون
ماده–12سازمان:منظورازسازماندراینقانونسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور
.میباشد
فصلدوم–راهبردهاوفناوریانجاموظایفدولت

)ماده-13امورتصدیهایاجتماعی،فرهنگیوخدماتیبارعایتاصولبیستونهم)29
وسیام)(30قانوناساسیجمهوریاسلمیایرانازطریقتوسعهبخشتعاونیوخصوصیو
نهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیتعیینصلحیتشدهوبانظارتوحمایتدولتوبا
:استفادهازشیوههایذیلانجاممیگردد
اعمالحمایتهایلزمازبخشتعاونیوخصوصیونهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی 1-
.مجریاینوظایف
.خریدخدماتازبخشتعاونیوخصوصیونهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی 2-
مشارکتبابخشتعاونیوخصوصیونهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیازطریق 3-
 .اجاره،واگذاریامکاناتوتجهیزاتومنابعفیزیکی
واگذاریمدیریتواحدهایدولتیبهبخشتعاونیوخصوصیونهادهاومؤسساتعمومی 4-
.غیردولتیباپرداختتمامویابخشیازهزینهسرانهخدمات
.ایجادوادارهواحدهایدولتیموضوعاینمادهتوسطدستگاههایاجرائی 5-
تبصره-1اگرانجامامورموضوعاینمادهبهیکیازطرقچهارگانهفوقالذکر
.لغایت (4مقدورنباشدایجادوادارهواحدهایدولتیوظیفهدولتاست(1
تبصره-2تأییدصلحیتعلمیواخلقیکلیهافرادموضوعاینقانونکهبهموجباین
مادهدربخشهایآموزشی،بهداشتیوفرهنگیاشتغالخواهندداشتمطابقضوابطفصل
ششم
اینقانونوتأییداستانداردهایمربوطوکیفیتوقیمتخدماتنیزمطابققوانینو
.مقرراتمربوطاست
ماده- 14امورزیربناییبامدیریت،حمایتونظارتدستگاههایاجرائیتوسطبخش
غیردولتی)،تعاونیوخصوصیونهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی(انجامخواهدشدودر
.موارداستثنائیباتصویبهیأتوزیرانتوسطبخشدولتیانجامخواهدشد
ماده-15امورتصدیهایاقتصادیبارعایتاصلچهلوچهارم)(44قانوناساسیجمهوری
.اسلمیایرانوسیاستهایابلغیمقاممعظمرهبریبهبخشغیردولتیواگذارمیگردد
دولتمکلفاستبارعایتقوانینومقرراتمربوطازایجادانحصار،تضییعحقوق
تولیدکنندگانومصرفکنندگانجلوگیریوفضایرقابتسالمورشدوتوسعهوامنیت
سرمایهگذاریوبرقراریعدالتوتأمیناجتماعیوبازتوزیعدرآمدوفراهمنمودن
.زمینههاومزیتلزمورفعبیکاریرافراهمنماید
ماده- 16بهمنظورافزایشبهرهوریواستقرارنظامکنترلنتیجهومحصول)ستانده(و
کنترلمراحلانجامکارویاهردو،جلوگیریازتمرکزتصمیمگیریواعطاءاختیارات
لزمبهمدیرانبرایادارهواحدهایتحتسرپرستیخودبراساسآئیننامهایکهتوسط
سازمانتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانمیرسددستگاههایاجرائیموظفنداقداماتذیل
.رابهعملآورند
الف-تعیینقیمتتمامشدهفعالیتهاوخدماتومحصولتواحدهایمجریازقبیل
واحدهایآموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانی،خدماتی،تولیدیواداری،متناسببا
کیفیتومحلجغرافیاییارائهفعالیتهاوخدمات،درچهارچوبمتوسطقیمتتمامشده
فعالیتهاوخدماتمذکوردربودجهمصوبسالنهملیواستانیباتأییدسازمانمدیریت
.وبرنامهریزیکشوریااستان
ب-تعیینشاخصهایهدفمندونتیجهگراواستانداردهایکیفیخدماتوپیشبینی
.سازوکارهاینظارتیبرایکنترلکمیتوکیفیتخدماتارائهشده
ج-انعقادتفاهمنامهبامدیرانواحدهایمجریبراساسحجمفعالیتهاوخدماتوقیمت
.تمامشدهآنوتعیینتعهداتطرفین
د-اعطاءاختیاراتلزمبرایپیشنهادجابهجاییفصولوبرنامههایاعتباراتمذکور
بهشورایبرنامهریزیاستاندرچهارچوباحکامقانونبودجهسالنهجابهجایی
.اعتباراتملیبراساساحکامقانونبودجهسالنهخواهدبود
هـ-برایاجراءنظامقیمتتمامشده،اختیاراتلزماداریومالیبهمدیران،به
موجبآئیننامهایکهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدتعیینمی
.گردد
و-اعتباراتیکهبراساسقیمتتمامشدهدراختیارواحدهاقرارمیگیرد،بهعنوان

کمکتلقیشدهوپسازپرداختبهحساببانکیواحدهایذیربطبههزینهقطعیمنظورمی
گردد.مدیراندستگاههایاجرائینسبتبهتحققاهدافونتایجپیشبینیشدهدر
تفاهمنامهدرمدتمدیریتخودمسؤولوبهنهادهاینظارتیپاسخگوخواهندبودو
موظفندگزارشاقداماتمربوطهراهرششماهیکباربهسازمانارائهنمایندوسازمان
نیزمکلفاستگزارشعملکرداینمادهرایکماهقبلازارساللوایحبودجهسالیانه
.بهمجلستقدیمنماید
تبصره- 1دستگاههاییکهباپیشنهادسازمانوتصویبهیأتوزیرانامکانمحاسبهقیمت
تمامشدةمحصولتوخدماتخودرانداشتهباشندازطریقمحاسبههزینهتمامشده
.اقدامخواهندنمود
تبصره- 2احکاماینمادهمیبایدظرفیکسالتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشوراجراءشدهوازسال1387بودجهدستگاههایموضوعاینقانونفقطبارعایتمفاد
.اینمادهقابلتنظیموارائهمیباشد
ماده- 17بهدستگاههایاجرائیاجازهدادهمیشودازطریقمناقصهوباعقدقرارداد
باشرکتهاومؤسساتغیردولتیبراساسفعالیتمشخص،حجمکارمعین،قیمتهرواحد
کاروقیمتکلبهطورشفافومشخصبخشیازخدماتموردنیازخودراتأمیننمایند.در
صورتعدممراجعهمتقاضیان،اجازهدادهمیشودبارعایتقانونبرگزاریمناقصاتو
.تأییدسازمانازطریقترکتشریفاتمناقصهاقدامگردد
تبصره-شرکتهایموضوعاینمادهحسبوظایفمربوطتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشوریاوزارتکارواموراجتماعیتعیینصلحیتشدهودرصورتتخلفازحکماینماده
.لغوصلحیتمیگردند
،ماده-18کارمندانبخشهایغیردولتیکهبراساساحکامپیشبینیشدهدراینقانون
تمامویاقسمتیازوظایفوتصدیاموردولتیوسایرامورقابلواگذاریکهحسب
قوانینومقرراتمربوطمعینخواهدشدراعهدهدارمیباشند،کارکنانتحتپوشش
کارفرمایغیردولتیتلقیمیگردند.دستگاههایاجرائیهیچگونهتعهدویامسؤولیتی
.درقبالاینکارمندانندارند
کارفرمایاناینکارمندانموظفندباکارمندانتحتپوششخودمطابققانونکاروتأمین
اجتماعیوسایرقوانینومقرراتمربوطهرفتارنمایندوپاسخگویمقاماتویامراجع
ذیصلحدراینرابطهخواهندبود.دستگاههایاجرائیموظفنددرصورتتخلفکارفرمای
بخشغیردولتیدراحقاقحقوقکارمندانازمحلضمانتنامهدریافتشدهتعهدات
.کارمندانذیربطراپرداختنمایند
ماده- 19دستگاههایاجرائیبهمنظورارتقاءمستمردرکیفیتوکمیتارائهخدمات
خودمجازخواهندبود،برایانجامخدماتمشاورهایدرزمینههایتوسعهمدیریتنظیر
استقرارنظامهاینوینمدیریتی،بازنگریوپالیشوظایفومأموریتهاوساختارهای
تشکیلتی،توسعهومدیریتسرمایههایانسانیوفنآوریهاینویناداریبامراکز
آموزشی،پژوهشی،دولتیومؤسساتخصوصیتأییدصلحیتشدهتوسطسازمان،بارعایت
.مقرراتذیربطعقدقراردادنمایند
ماده- 20دستگاههایاجرائیمکلفندبهمنظورایجادانگیزهوافزایشکارآییو
بهرهمندیازفکرواندیشهوخلقیتکارمندانذیربطخودسازوکارمناسببرایجلب
مشارکتکارمندانودریافتپیشنهادهاواثرگذاریآندرتصمیمگیریهارافراهم
آورند.نظامپیشنهادهاونحوهپرداختپاداشبراساسآئیننامهایخواهدبودکهبا
.پیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ماده- 21باکارمندانرسمیویاثابتدستگاههایاجرائیکهتمامیابخشیازوظایف
.آنهابهبخشغیردولتیواگذارمیگرددبهیکیازروشهایذیلعملخواهدشد
.الف-انتقالبهسایرواحدهایهماندستگاهیادستگاهاجرائیدیگر
.ب-بازخریدسنواتخدمت
.ج-موافقتبامرخصیبدونحقوقبرایمدتسهتاپنجسال
د-انتقالبهبخشغیردولتیکهمجریوظایفوفعالیتهایواگذارشدهمیباشد.درصورت
تمایلکارمندانبهتغییرصندوقبازنشستگیهزینهجابهجاییتغییرصندوقذیربطبا
.حفظسوابقمربوطتوسطدولتتأمینمیگردد
هـ-انجاموظیفهدربخشغیردولتیبهشکلمأمورکهحقوقومزایایویرابخش

.غیردولتیپرداختمیکند
،تبصره- 1درصورتواگذاریسهامشرکتهایدولتیبهنحویکهشرکتمذکورغیردولتیشود
،قوانینومقرراتقانونکاربرکارمندانشرکتواگذارشدهاعمالمیگرددواینافراد
کارمندانکارفرمایجدیدمحسوبمیشوندودرصورتتمایلمیتوانندکماکانتابعصندوق
 .بازنشستگیقبلیخودباقیبمانند
تبصره- 2درمواردیکهباحفظمالکیتدولت)یاشرکتدولتی(بهرهبرداریبخشیاز
دستگاهذیربطبهبخشغیردولتیواگذارگردد،مأموریتکارمندانمربوطبهبخش
غیردولتیمجازمیباشد.آئیننامهاجرائیاینمادهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأت
.وزیرانمیرسد
تبصره-3کارمندمیتواندسهطریقازطرقپنجگانهفوقرابهترتیباولویتانتخاب
وبهدستگاهاجرائیاعلمکند.دستگاهمربوطهمکلفاستباتوجهبهاولویتتعیینشده
.ازسویکارمندیکیازروشهاراانتخابواقدامکند
ماده-22دستگاههایاجرائیموظفندبهمنظورتقویتوحمایتازبخشغیردولتی
اقداماتلزمبرایآموزش،سازماندهی،ایجادتسهیلتوکمکهایمالی،رفعموانع
اداریوخریدخدماتازبخشغیردولتیبراساسآئیننامهایکهباپیشنهادسازمانبه
.تصویبهیأتوزیرانمیرسد،بهعملآورند
ماده- 23ایجادوادارههرگونهمهمانسرا،زائرسرا،مجتمعمسکونی،رفاهی،واحدهای
درمانیوآموزشی،فضاهایورزشی،تفریحیونظایرآنتوسطدستگاههایاجرائیممنوع
.میباشد
تبصره- 1دستگاههاییکهبراساسوظایفقانونیخودبرایارائهخدماتبهمردمعهده
دارانجامبرخیازامورفوقمیباشندبارعایتاحکاماینفصلازحکماینماده
.مستثنیمیباشند
تبصره- 2مناطقمحرومکشورتازمانیکهازنظرنیرویانسانیکارشناسومتخصص
.توسعهنیافتهاندباتصویبهیأتوزیرانازحکماینمادهمستثنیمیباشند
ماده- 24درراستایاجراءاحکاماینفصلکلیهدستگاههایاجرائیموظفندازتاریخ
:تصویباینقانوناقداماتذیلراانجامدهند
الف-حداکثرششماهپسازتصویباینقانونآندستهازوظایفیکهقابلواگذاریبه
بخشغیردولتیاسترااحصاءوبارعایتراهکارهایمطروحهدراینفصلنسبتبه
واگذاریآنهااقدامنمایند.بهنحویکهطیهربرنامهبیستدرصد)(%20ازمیزان
.تصدیهایدولتدرامورقابلواگذاریکاهشیابد
ب-تعدادمجوزهایاستخدامیمذکوردرماده)(51اینقانونبهنحویتعیینگرددکه
تعدادکارمنداندستگاههایاجرائیکهبههرنحوحقوقومزایادریافتمیکنندویا
طرفقراردادمیباشندهرسالبهمیزاندودرصد)(%2درامورغیرحاکمیتینسبتبهسال
.قبلکاهشیابد
حداکثرمعادلیکسومکارمندانکهبهروشهای  -ج
بازنشستگی،بازخریدی،استعفاءوسایرمواردازخدمتدستگاههایاجرائیخارجمیشوند
 .استخدامنمایند
.تبصره-1وظایفحاکمیتیموضوعماده)(8اینقانونازشمولاینمادهمستثنیهستند
،تبصره-2آئیننامهاجرائیاینمادهشاملوظیفهقابلواگذاریدرچهارچوباینقانون
حمایتهایدولتبرایتوسعهبخشغیردولتیونحوهخریدخدماتازبخشخصوصیوتعاونیو
تعیینتکلیفکارمندانواحدهایواگذارشدهوسایرمواردبنابهپیشنهادسازمانبه
.تصویبهیأتوزیرانمیرسد
تبصره-3دیوانمحاسباتوسازمانبازرسیکلکشورموظفنداجراءاینفصلرادر
.دستگاههایاجرائیکنترلنمودهوبامدیرانمتخلفبرخوردقانونینمایند
فصلسوم–حقوقمردم
ماده- 25مدیرانوکارمنداندستگاههایاجرائی،خدمتگزارانمردمهستندوبایدبا
رعایتموازیناخلقاسلمیواداریوطبقسوگندیکهدربدووروداداءنمودهو
منشوراخلقیواداریکهامضاءمینمایندوظایفخودرابهنحواحسندرراهخدمتبه

.مردموبادرنظرگرفتنحقوقوخواستههایقانونیآنهاانجامدهند
تبصره-1اصولومفادمنشورفوقالذکر،متنسوگندنامهوتعهداتکارمندان
.دستگاههایاجرائیباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
تبصره- 2دستگاههایاجرائیمیتوانندمتناسبباوظایفوشرایطخاصدستگاهمربوط
علوهبرمواردفوق،مواردیرابارعایتمنشوراخلقیمصوبهیأتوزیرانبهآن
.اضافهنمایند
ماده-26دستگاههایاجرائیمکلفندمردمراباحقوقوتکالیفخوددرتعاملبا
دستگاههایاجرائیآشنانمودهوازطریقوسایلارتباطجمعیبهویژهصداوسیمای
جمهوریاسلمیایرانسطحآگاهیعمومیدراینزمینهراارتقاءدادهواطلعاتلزم
.رابهنحومطلوبومناسبدراختیارمردمقراردهند
ماده- 27مردمدراستفادهازخدماتدستگاههایاجرائیدرشرایطمساویازحقوقیکسان
برخوردارند،دستگاههایاجرائیموظفندحداکثرظرفسهماه،مراحل،زمانوکیفیتو
استانداردارائهخدماتوتغییراتآنهارامستندوشفافنمودهوازطرقمختلفبه
اطلعمردمبرسانندودرصورتبروزهرگونهتخلف،مسؤولیندستگاههایاجرائیمسؤولیت
.پاسخگوییبهمردموشکایتآنانرابهعهدهخواهندداشت
ماده– 28دولتمکلفاستبهمنظورتأمینحقوقمردمومراجعان،رضایتوعدمرضایت
مردمازعملکردکارمندانرادرارتقاء،انتصابوتمدیدقراردادهایاستخدامیو
بهرهمندیازسایرامتیازاتاستخدامیواعمالتشویقاتوتنبیهاتلحاظنمودهوکلیه
آئیننامهها،شیوهنامهها،ضوابطاداریواستخدامیمربوطبهکارمنداندولترابه
.عنوانیکعاملمؤثرمنظورنماید
فصلچهارم–ساختارسازمانی
ماده–29دستگاههایاجرائیمکلفندسازماندهی،طراحیوتنظیمتشکیلتخودرا
متناسبباویژگیهایمربوطدرچهارچوبالگوها،ضوابطوشاخصهاییکهسازمانتهیهو
 :بهتصویبهیأتوزیرانمیرسدبارعایتمواردذیلانجامدهند
الف-سقفپستهایسازمانیبارعایتراهبردهایمذکوردرفصلدوماینقانونوبا
.پیشنهاددستگاهوتأییدسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ب-تشکیلتوسقفپستهایسازمانیمصوبحداقلپسازیکبرنامهوحداکثرپسازدو
برنامهپنجسالهمتناسبباسیاستهاواحکامبرنامهجدیدموردبازنگریوتصویبمجدد
 .قرارخواهدگرفت
ج–بهمنظورکوتاهنمودنمراحلانجامکاروسلسلهمراتباداری،سطوحعمودی
مدیریتیدردستگاههایاجرائیملیواستانیبااحتساببالترینمقاماجرائیدر
:هرواحدسازمانی،بهقرارذیلتعیینمیگردد
.وزارتخانههاومؤسساتدولتی:حداکثردر)(4سطح -
.واحدهایاستانی:حداکثر)(3سطح -
.واحدهایشهرستانی،مناطقونواحیهمتراز:حداکثر)(2سطح -
.سایرواحدهایتقسیماتکشوری:یکسطح -
د-هرکدامازوزارتخانههاوسازمانهایمستقلکهتحتنظرمعاونرئیسجمهوراداره
میشوند،میتوانندحداکثر)(5معاونوسایرمؤسساتدولتیحداکثر)(3معاونیاعناوین
مشابهدرساختارتشکیلتیخودپیشبینینمایندومتناسبباحجمکاروتنوعوظایفو
تعدادپستهایسازمانیهرمعاونمیتواندحداکثر)(5مدیرکلیامدیریارئیسیا
.عناوینمشابهداشتهباشد
پستهایمدیریتیموردنیازحوزهوزیریارئیسمؤسساتدولتیازسرجمعپستهایمدیریتی
.مذکوردراینبندتأمینخواهدشد
هـ-تعدادپستهایمشاوربرایمقاماتاجرائیمذکوردربندهای)الف()،ب(و)ج(ماده
)حداکثر)(10وبرایسایرمقاماتاجرائیمذکوردراینمادهحداکثر)(71) 4
وبرایرؤسایمؤسساتدولتیباگسترهکشوریحداکثر)(3پستدرسقفپستهایمصوبتعیین
.میگردد
ی–واحدهایسازمانیوزارتخانههاوسایردستگاههایاجرائیدرمراکز

بهاستثناءاستانداریها(بارعایتماده( استانها
اینقانونحداکثردرسطحادارهکلسازماندهیمیشوندوسازمانهایموجوددر )(29
.اینسطحتغییرمییابند
ط-درصورتیکهدستگاههایاجرائیمطابقشرحوظایفقانونیوتشکیلتمصوبخود
الزاماjموظفبهارائهخدماتیدرشهرستانهایکمترازهفتادهزارنفرجمعیتوبخشهای
کمترازسیهزارنفرجمعیتباشنددرصورتیکهدرتاریختصویباینقانونساختمانهای
واحدهایاداریذیربطاحداثنشدهباشندموظفندکارمندانذیربطخودرادرمجتمع
اداریمراکزشهرستانوبخشکهبهعنواننمایندگیتحتنظرفرمانداروبخشدارایجاد
.میگرددمستقرنمودهوازایجادواحدهایمستقلخوددارینمایند
افزایشجمعیتاینگونهشهرهاموجبلغواینحکمبرایواحدهایذیربط
هزینههایپشتیبانیوخدماتیاین .نمیگردد
مجتمعهادربودجهوزارتکشور)استانداریها(پیشبینیمیگردد.درسایرشهرهابا
.تشخیصهیأتوزیراناجراءاینبندامکانپذیرمیباشد
.آئیننامهاجرائیاینبندباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ماده- 30وزارتخانههاوسازمانهایمستقلکهتحتنظرمعاونرئیسجمهوراداره
میشوند،درصورتضرورتباتأییدسازمانوتصویبهیأتوزیرانمیتوانندحسبوظایف
قانونیخوددربرخیازسطوحتقسیماتکشوریواحدسازمانیداشتهباشند.دراینصورت
کلیهواحدهایوابستهبهیکوزارتخانهومؤسساتمستقلوابستهبهرئیسجمهوردرهر
یکازسطوحتقسیماتکشوریدریکواحدسازمانیادغاموتحتمدیریتواحدقرار
.میگیرند
.موارداستثناءازحکماخیراینمادهباتأییدسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
)ماده–31دستگاههایاجرائیمکلفندتشکیلتتفصیلیخودرابارعایتمفادماده)29
تهیهویکنسخهازآنرابهسازمانارسالدارند.سازمانموظفاستحداکثرظرفمدت
سهماهازتاریخوصولپیشنهاد،مغایرتویاعدممغایرتباالگوها،ضوابطوشاخصهای
،مذکوررااعلمنماید.دستگاههایاجرائیذیربطموظفندپسازاصلحمواردمغایر
.تأییدیهسازمانراکسبنمایند
ماده– 32هریکازکارمنداندستگاههایاجرائی،متصدییکیازپستهایسازمانی
وپرداخت خواهندبودوهرگونهبهکارگیریافراد
.حقوقبدونداشتنپستسازمانیمصوبپسازیکسالازابلغاینقانونممنوعاست
) %تبصره-دستگاههایاجرائیمیتواننددرشرایطخاصباتأییدسازمانتادهدرصد)10
پستهایسازمانیمصوب،بدونتعهداستخدامیودرسقفاعتباراتمصوبافرادیرابه
.صورتساعتییاکارمعینبرایحداکثریکسالبهکارگیرند
ماده– 33تنظیمتشکیلتداخلیواحدهاییازدستگاههایاجرائیکهبراساسقیمتتمام
شده)موضوعماده»«16اینقانون(ادارهمیشودبرعهدهآنهابودهونسخهایاز
.تشکیلتخودراجهتتطبیقباضوابطبهسازمانارسالخواهندداشت
ماده- 34تنظیمشرحوظایفوایجادهرگونهواحدوپستسازمانیدردستگاههایاجرائی
صرفاjدرچهارچوبوظایفقانونیمصوبآنهامجازمیباشد.سازمانمکلفبهنظارتبر
.حسنانجاماینکارمیباشد
ماده-35کلیهدستگاههایاجرائیموظفنددرچهارچوباحکاماینفصلحداکثرظرفمدت
.یکسالنسبتبهپیشنهاداصلحساختارسازمانیخوداقدامنمایند
تبصره-پستهایموردنیازواحدهایمستقردرشهرستانهاوبخشهایتوسعهنیافتهوکمتر
توسعهیافتهوجدیدالتأسیسازسرجمعپستهایموضوعماده)(29اینقانونتأمینخواهد
شد.درصورتنبودپستبلتصدیبرایواحدهایفوقالذکردولتموظفاستبارعایتاحکام
.اینفصلپستجدیدایجادنماید
فصلپنجم-فناوریاطلعاتوخدماتاداری
ماده– 36دستگاههایاجرائیموظفندفرآیندهایموردعملوروشهایانجامکارخودرا
،باهدفافزایشبهرهورینیرویانسانیوکارآمدیفعالیتهانظیرسرعت،دقت
هزینه،کیفیت،سلمتوصحتاموروتأمینرضایتوکرامتمردموبراساسدستورالعمل

سازمانتهیهوبهمورداجراءگذارندوحداکثرهرسهسالیکباراینروشهارامورد
.بازبینیواصلحقراردهند
تبصره–میزانبهرهوریوکارآمدیفعالیتها،صحتامورورضایتمردمازخدماتدولتی
براساسشاخصهاییکهباپیشنهاددستگاههایاجرائیبهتأییدسازمانمیرسد،سالیانه
توسطسازمانباهمکاریدستگاههایذیربطمورداندازهگیریقرارگرفتهونتایجآن
.درارزیابیعملکردآنهالحاظمیشود
ماده–37دستگاههایاجرائیموظفندباهدفبهبودکیفیتوکمیتخدماتبهمردموبا
 :رعایتدستورالعملهایذیربطاقداماتزیررابهترتیبانجامدهند
اطلعرسانیالکترونیکیدرخصوصشیوهارائهخدماتهمراهبازمانبندیانجامآن 1 -
.ومدارکیکهمتقاضیبایدارائهنماید
ارائهفرمهایموردنیازجهتانجامخدماتازطریقابزارورسانههای 2 -
.الکترونیکی
ارائهخدماتبهشهروندانبهصورتالکترونیکیوحذفلزوممراجعهحضوریمردمبه 3 -
.دستگاهاجرائیبرایدریافتخدمت
تبصره-مدتزماناجراءبندهای)(1و)(3اینمادهازتاریختصویباینقانونبهترتیب
.یک،دووسهسالتعیینمیگردد
ماده-38بهمنظورتسریعوسهولتدرارائهخدماتبهمردم،واحدهایخدماترسانی
الکترونیکیازطریقبخشدولتیوغیردولتیدرمراکزشهرستانهاایجادمیگردد.کلیه
دستگاههایاجرائیموظفندحداکثرتاپایانسال1387انجامآندستهازخدماتیکهاز
اینطریققابلارائهمیباشدراتوسطاینمراکزارائهنمایند.دستورالعملاجرائی
.اینمادهبهتصویبشورایعالیاداریمیرسد
ماده–39دستگاههایاجرائیموظفندبهمنظورصرفهجوییوبهرهبرداریمناسباز
ساختمانهاوفضاهایاداریوجلوگیریازتشریفاتزائدوهزینههایغیرضروروفراهم
آوردنموجباتایمنیوسلمتشغلیکارمندانبراساسضوابطواستانداردهایبهکارگیری
فضاها،تجهیزاتوملزوماتاداریکهتوسطسازمانتهیهوابلغمیگردد،اقدام
.نمایند
تبصره-کلیهدستگاههایاجرائیموظفندحداکثرظرفمدتیکسالساختمانهایمورد
استفادهخودرابااستانداردهاییادشدهتطبیقدادهوفضاهایمازادراحسبمورددر
استانهابهاداراتکلاقتصادیوداراییاستانودرمرکزبهوزارتاموراقتصادیو
داراییاعلمنمایندتاازطریقاینوزارتخانهحسبموردباتصویبهیأتوزیرانویا
.شورایبرنامهریزیوتوسعهاستاندستگاههایبهرهبردارآنتعیینگردد
درصورتیکهدرمهلتتعیینشدهدستگاههایاجرائیاقدامنکنندذیحسابانموظفند
.فضاهایمازادرابهوزارتیاادارهکلمتبوعجهتاقدامبهترتیبفوقاعلمنمایند
ماده-40بهمنظورایجادزیرساختاطلعاتیوتمرکزامورمربوطبهاستفادهاز
فناوریاطلعاتدرخدماتاداری،دولتموظفاستازطریقسازمانثبتاحوالوشرکت
پستجمهوریاسلمیایرانومشارکتکلیهدستگاههایاجرائیپایگاهاطلعاتایرانیان
.راطراحی،ساماندهیواجراءنماید
تبصره-1اینپایگاهبااستفادهازشمارهملیوکدپستیازطریقساماندهی،هدایتو
.اتصالدادههاواطلعاتموجوددستگاههاتشکیلمیگردد
تبصره-2کلیهدستگاههایاجرائیموظفندتاپایانسال1386پایگاههایاطلعاتداده
.هایمربوطبهخودرابااستفادهازشمارهملیوکدپستیآمادهنمایند
.تبصره-3آئیننامهاینمادهتوسطسازمانتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید
تبصره-4سازمانمسؤولپیگیریونظارتبرحسنانجامتکالیفمصرحدراینمادهمی
باشد.هرگونهارائهخدماتوبرقراریارتباطبامراجعانیکهنیازبهشناساییافراد
وآدرسمحلاستقرارآنهامیباشدازسال1388بدوناستفادهازشمارهملیوکدپستی
.توسطدستگاههایاجرائیممنوعمیباشد
فصلششم-ورودبهخدمت
ماده-41ورودبهخدمتوتعیینصلحیتاستخدامیافرادیکهداوطلباستخدامدر

دستگاههایاجرائیمیباشندبراساسمجوزهایصادره،تشکیلتمصوبورعایتمراتب
.شایستگیوبرابریفرصتهاانجاممیشود
:ماده-42شرایطعمومیاستخدامدردستگاههایاجرائیعبارتنداز
الف-داشتنحداقلسنبیستسالتماموحداکثرچهلسالبرایاستخدامرسمیوبرای
 .متخصصینبامدرکتحصیلیدکتریچهلوپنجسال
.ب–داشتنتابعیتایران
.ج-انجامخدمتدورهضرورتیامعافیتقانونیبرایمردان
.د-عدماعتیادبهدخانیاتوموادمخدر
.هـ-نداشتنسابقهمحکومیتجزائیمؤثر
و-دارابودنمدرکتحصیلیدانشگاهیویامدارکهمتراز)برایمشاغلیکهمدارکهمتراز
) .درشرایطاحرازآنهاپیشبینیشدهاست
ز-داشتنسلمتجسمانیوروانیوتواناییبرایانجامکاریکه
میشوندبراساسآئیننامهایکهبا استخدام
.پیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ح–اعتقادبهدینمبیناسلمیایکیازادیانشناختهشدهدرقانوناساسیجمهوری
.اسلمیایران
.ط–التزامبهقانوناساسیجمهوریاسلمیایران
تبصره–1بهکارگیریموقتوتعیینحقوقومدتخدمتاتباعخارجیحسبقوانینو
.مقرراتخاصخودانجامخواهدشد
تبصره- 2استخدامافراددردستگاههایاجرائیدرمشاغلتخصصیوکارشناسیوبالتر
منوطبهاحرازتواناییآناندرمهارتهایپایهوعمومیفناوریاطلعاتمیباشدکه
.عناوینومحتوایمهارتهایمذکورتوسطسازمانتهیهوابلغخواهدشد
تبصره–3استخدامایثارگرانوخانوادههایآنانبراساسقوانینمصوبمربوطبهخود
.خواهدبود
.تبصره–4قوانینومقرراتگزینشبهقوتخودباقیاست
تبصره–5بهکارگیریافرادبامدرکتحصیلیدیپلمویاباحداقلسنکمترازرقم
مذکوردراینمادهدرمواردیامناطقخاصبرایمدتزمانمشخصوبرایفرزندانشهدا
.صرفاjدرمشاغلیکهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدمجازمیباشد
ماده–43دستگاههایاجرائیمیتواننددرصورتیکهدرقوانینومقرراتقبلیمورد
عملخودشرایطیعلوهبرشرایطماده)(42اینقانونداشتهباشند،آنراملکعمل
.قراردهند
ماده-44بهکارگیریافراددردستگاههایاجرائیپسازپذیرفتهشدندرامتحان
عمومیکهبهطورعمومینشرآگهیمیگرددونیزامتحانیامسابقهتخصصیامکانپذیر
است.دستورالعملمربوطبهنحوهبرگزاریامتحانعمومیوتخصصیبهتصویبشورای
.میرسد توسعهمدیریت
فصلهفتم–استخدام
ازتاریختصویباینقانون،استخدامدر -ماده45
.دستگاههایاجرائیبهدوروشذیلانجاممیپذیرد
.الف-استخدامرسمیبرایتصدیپستهایثابتدرمشاغلحاکمیتی
ب-استخدامپیمانیبرایتصدیپستهایسازمانیو
.برایمدتمعین
تبصره-1کارمندانیکهبهموجبقوانینموردعملبهاستخدامرسمیدرآمدهاندبا
.رعایتمقرراتاینقانونبهصورتاستخدامرسمیادامهخواهندداد
تبصره- 2مشاغلموضوعبند)الف(اینمادهباتوجهبهویژگیهایمذکوردرماده)(8این
.قانونبنابهپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
تبصره-3سنکارمندپیمانیدرانتهایمدتقرارداداستخدامنباید
از
 .شصتوپنجسالوبرایمشاغلتخصصیازهفتادسالتجاوزکند
تبصره- 4تعیینمحلخدمتوشغلموردتصدیکارمندانپیمانیدرپیماننامهمشخصمی

.گرددودرموردکارمندانرسمیبهعهدهدستگاهاجرائیذیربطمیباشد
ماده– 46کسانیکهشرایطورودبهاستخدامرسمیراکسبمینمایندقبلازورودبه
خدمترسمییکدورهآزمایشیراکهمدتآنسهسالمیباشدطیخواهندنمودودرصورت
:احرازشرایطذیلازبدوخدمتجزءکارمندانرسمیمنظورخواهندشد
،الف–حصولاطمینانازلیاقت)علمی،اعتقادیواخلقی(،کاردانی،علقهبهکار
خلقیت،نوآوری،روحیهخدمتبهمردمورعایتنظمانضباطاداریازطریقکسبامتیاز
.لزمباتشخیصکمیتهتخصصیتعیینصلحیتکارمندانرسمی
 .ب–طیدورههایآموزشیوکسبامتیازلزم
.ج–تأییدگزینش
تبصره- 1درصورتیکهدرضمنیاپایاندورهآزمایشیکارمندانشرایطادامهخدمتو
استخدامرسمیراکسبننمایندباویبه یاتبدیلبه
:یکیازروشهایذیلرفتارخواهدشد
.الف–اعطاءمهلتدوسالهدیگربرایاحرازشرایطلزم
.ب–تبدیلوضعبهاستخدامپیمانی
.ج–لغوحکم
باکارمندانپیمانیدرصورتشرکتدرآزمون -تبصره2
واحرازصلحیتهایموضوعماده)(42وپذیرفتهشدنبرایاستخدامرسمیدرمشاغل
.حاکمیتیبهشرحزیررفتارخواهدشد
.سوابقپیمانیآنهاجزوسوابقرسمیمحسوبمیشود 1-
)سابقهسنواتخدمتآنهابهسقفسنموضوعبند)الف 2-
.ورودبهخدمتاضافهمیشود ماده)(42فصل
تبصره- 3آئیننامهاجرائیاینمادهتوسطسازمانتهیهوبهتصویبهیأتوزیران
.میرسد
ماده– 47بهکارگیریکارمندانشرکتهاومؤسساتغیردولتیبرایانجامتمامیابخشی
ازوظایفواختیاراتپستهایسازمانیدستگاههایاجرائیتحتهرعنوانممنوعمیباشد
واستفادهازخدماتکارمنداناینگونهشرکتهاومؤسساتصرفاjبراساسماده)(17این
 .قانونامکانپذیراست
ماده– 48کارمندانرسمیدریکیازحالتذیلازخدمتدردستگاهاجرائیمنتزعمی
:گردند
بازنشستگیویاازکارافتادگیکلیطبققوانین -
.ذیربط
.استعفاء -
بازخریدیبهدلیلکسبنتایجضعیفازارزیابی -
عملکردکارمنددرسهسالمتوالییاچهارسالمتناوب)براساسآئین
کهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأت نامهای
).وزیرانمیرسد
).آمادهبخدمتبراساسماده)- 122
اخراجیاانفصالبهموجباحکاممراجعقانونی -
.ذیربط
تبصره-1کارمندانیکهبهموجباحکاممراجعقانونیازخدمتمنفصلمیگردنددرمدت
 .انفصالاجازهاستخدامویاهرگونهاشتغالدردستگاههایاجرائیرانخواهندداشت
تبصره- 2کارمندانیکهازدستگاهاجرائیاخراجمیگردند،اجازهاستخدامویا
 .هرگونهاشتغالمجدددرهماندستگاهاجرائیرانخواهندداشت
:ماده–49تمدیدقراردادکارمندانپیمانیمنوطبهتحققشرایطذیلمیباشد
.استمرارپستسازمانیکارمندان -
کسبنتایجمطلوبازارزیابیعملکردورضایتاز -
.خدماتکارمند
.جلبرضایتمردمواربابرجوع -
.ارتقاءسطحعلمیوتخصصیدرزمینهشغلموردتصدی -
تبصره-درصورتعدمتمدیدقراردادباکارمندانپیمانیمطابققوانینومقرراتمربوط

.عملخواهدشد
ماده– 50کارمندان،مشمولاستفادهازمزایایبیمهبیکاریمطابققوانینومقررات
.مربوطخواهندبود
ماده-51مجموعمجوزهایاستخدامدستگاههایاجرائیبارعایتفصلدوماین
دربرنامههایپنجسالهتعیینمیگرددوسهم قانون
هریکازوزارتخانههاومؤسساتدولتیباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأت
.وزیرانمیرسد
تبصره-هرگونهبهکارگیرینیرویانسانیدردستگاههایاجرائیخارجازمجوزهای
موضوعاینمادهخلفقانونمحسوبوممنوعمیباشدوپرداختهرگونهوجهیبه
افرادیکهبدونمجوزبهکارگرفتهمیشوندتصرفغیرقانونیدراموالعمومیمحسوب
.میگردد
ماده- 52هرنوعبهکارگیریافراددردستگاههایاجرائیبهغیرازحالتمندرجدر
.ماده)(45وتبصرهماده)(32اینقانونممنوعمیباشد
فصلهشتم-انتصابوارتقاءشغلی
ماده- 53انتصابوارتقاءشغلیکارمندانبایدبارعایتشرایطتحصیلیوتجربیلزم
.وپسازاحرازشایستگیوعملکردموفقدرمشاغلقبلیآنانصورتگیرد
ماده- 54بهمنظوراستقرارنظامشایستگیوایجادثباتدرخدمتمدیران،دستگاههای
 :اجرائیموظفنداقداماتزیرراانجامدهند
الف-درانتخابوانتصابافرادبهپستهایمدیریتحرفهای،شرایطتخصصیلزمرا
تعییننمودهتاافرادازمسیرارتقاءشغلیبهمراتببالترارتقاءیابند.در
مواردیکهازاینطریقامکانانتخابوجودنداشتهباشد،بابرگزاریامتحاناتتخصصی
.لزم،انتخابصورتمیپذیرد
دستگاههایاجرائیمیتوانندبرایحداکثرپانزدهدرصد)(%15سمتهایمدیریتحرفهای
ازافرادشایسته)بارعایتتخصصوتجربهشاغلنسبتبهشغل،بدونرعایتسلسهمراتب
.مدیریتی(خارجازدستگاهاستفادهنمایند
ب–عزلونصبمتصدیانپستهایمدیریتسیاسی)مذکوردرماده)(71اینقانون(بدون
.الزامبهرعایتمسیرارتقاءشغلیازاختیاراتمقاماتبالترمیباشد
.ج-دورهخدمتدرپستهایمدیریتحرفهایچهارسالهمیباشدوتمدیدآنبلمانعاست
تغییرسمتافرادقبلازمدتمذکوربراساسآئیننامهایکهباپیشنهادسازمانبه
.تصویبهیأتوزیرانمیرسدامکانپذیرمیباشد
تبصره - 1دراجراءاینمادهمجموعشرکتهایزیرمجموعهیکشرکتمادرتخصصیبرای
.انتصابمدیرانیکدستگاهاجرائیتلقیمیگردد
تبصره - 2درهریکازدستگاههایاجرائی،یکیازپستهایمعاونینمقاماتاجرائی
مذکوردربندهای)د(و)هـ(ماده)(71اینقانونثابتتلقیمیگرددوعزلونصب
متصدیآنبراساسآئیننامهایاستکهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیران
.میرسد
تبصره- 3دستگاههایاجرائیموظفندامکانارتقاءمسیرشغلیراباتوجهبهامتیازات
.مربوطهدرفضایرقابتیبرایکلیهکارمندانفراهمنمایند
تبصره-4مدیرانمذکوردرماده)(71اینقانونمدیرانسیاسیوبقیهمدیران
.حرفهایتلقیمیگردند
ماده- 55سازمانمکلفاستبهمنظورحفظسرمایههایانسانیوشناساییافرادواجد
شرایطاحرازپستهایمدیریتنسبتبهایجادبانکاطلعاتمدیرانجهتاستفادهمقامات
.ومدیرانذیربطاقدامنماید
ماده-56سازمانموظفاستبرنامههاوسامانههایاجرائیمؤثریرابرایآموزش
مدیرانمتناسبباوظایفونقشهایموردانتظاردربخشهاودستگاههایاجرائیکشور
.تنظیمنمایدوهرگونهانتصابوارتقاءمدیرانمنوطبهطیدورههایذیربطمیباشد
ماده- 57دستورالعملاجرائیاینفصلوشرایطتخصصیوعمومیپستهایمدیریتحرفهای
.ونحوهارتقاءمسیرشغلیباپیشنهادسازمانبهتصویبشورایعالیاداریمیرسد

فصلنهم-توانمندسازیکارمندان
ماده- 58سازمانموظفاستبهمنظورارتقاءسطحکاراییواثربخشیدستگاههای
اجرائی،نظامآموزشکارمنداندستگاههایاجرائیرابهگونهایطراحینمایدکه
همراهبامتناسبساختندانش،مهارتونگرشکارمندانباشغلموردنظر،انگیزههای
لزمراجهتمشارکتمستمرکارمنداندرفرآیندآموزشتأمیننمایدبهنحویکه
رابطهایبینارتقاءکارمندانومدیرانوآموزشبرقرارگرددوازحداقلسرانهساعت
.آموزشیبراساسمقرراتمربوطدرهرسالبرخوردارگردند
ماده–59دستگاههایاجرائیمکلفندبارعایتمقرراتاینقانونونظامآموزش
.کارمنداندولت،برنامههایآموزشیکارمندانخودراتدویننمایند
تبصره-دستگاههایاجرائیمیتواننددرقالببرنامههایآموزشیمصوببرایاجراء
دورههایآموزشیموردنیازخودبادانشگاههاومؤسساتآموزشعالیانعقادقرارداد
نمایند.همچنیندستگاههایمزبورمیتوانندکلیهمراحلطراحی،اجراءوارزشیابی
دورههاوفعالیتهایآموزشیوپژوهشیخودرابهمؤسساتومراکزآموزشیوپژوهشی
دولتیوغیردولتیکهصلحیتفنیوتخصصیآنهابهتأییدسازمانرسیدهباشد،واگذار
.نمایند
ماده- 60کلیهبورسهایآموزشیکهمنجربهاخذمدرکتحصیلیدانشگاهینمیگرددواز
سویدولتهایخارجییاازطرفمؤسساتبینالمللیدراختیاردولتقرارمیگیرداز
طریقسازمان،متناسبباوظایفدستگاههایاجرائیتوزیعمیگردد.دورههاییکهطبق
.قرارداددوجانبهبرگزارمیشودتوسطدستگاهاجرائیمربوطاقدامخواهدشد
تبصره-بورسهاودورههایآموزشیکهمنجربهاخذمدرکدانشگاهیمیشودبانظر
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوعلوم،تحقیقاتوفناوریحسبموردتوزیعمی
 .گردد
ماده- 61اعزامکارمنداندستگاههایاجرائیاززمانتصویباینقانونبرایطی
دورههایآموزشیکهمنجربهاخذمدرکدانشگاهیویامعادلآنمیگردددرداخلو
خارجازکشورباهزینهدستگاههایمربوطهواستفادهازمأموریتآموزشیممنوع
.میباشد
.تبصره-ایثارگرانمشمولمقرراتخاصخودمیباشند
ماده-62کارمندانموظفندهموارهنسبتبهتوانمندسازیوافزایشمهارتهاو
تواناییهایشغلیخوداقدامنمایند.دستگاههایاجرائیشیوههاوالگوهایلزمبرای
افزایشتوانوتوانسنجیمداومکارمندانخودراکهتوسطسازمانتهیهوابلغ
.میشودبهمورداجراءخواهندگذارد
ماده– 63آئیننامهاجرائیاینفصلبهپیشنهادسازمانوبهتصویبهیأتوزیران
.میرسد
فصلدهم-حقوقومزایا
ماده- 64نظامپرداختکارمنداندستگاههایاجرائیبراساسارزشیابیعواملشغلو
شاغلوسایرویژگیهایمذکوردرموادآتیخواهدبود.امتیازحاصلازنتایجارزشیابی
عواملمذکوردراینفصلضربدرضریبریالی،مبنایتعیینحقوقومزایایکارمندان
قرارمیگیردوبرایبازنشستگانوموظفینیامستمریبگیراننیزبههمینمیزان
.تعیینمیگردد
تبصره-ضریبریالیمذکوردراینمادهباتوجهبهشاخصهزینهزندگیدرلیحهبودجه
.سالنهپیشبینیوبهتصویبمجلسشورایاسلمیمیرسد
ماده- 65کلیهمشاغلمشمولاینقانونبراساسعواملینظیراهمیتوپیچیدگیوظایفو
مسؤولیتها،سطحتخصصومهارتهایموردنیازبهیکیازطبقاتجدولیاجداولحقشغل
.اختصاصمییابند
.حداقلامتیازجدولیاجداولارزشیابیمشاغل)(2000وحداکثرآن)(6000میباشد
،تبصره-1هرکدامازمشاغلمتناسبباویژگیها،حداکثردرپنجرتبه،مقدماتی،پایه

ارشد،خبرهوعالیطبقهبندیمیگردندوهرکدامازرتبههابهیکیازطبقاتجدول
یاجداولموضوعاینمادهاختصاصمییابد.رتبههایخبرهوعالیبهمشاغلکارشناسی
.وبالتراختصاصمییابد
شاغلینمربوطدربدواستخدامدررتبهمقدماتیقرارمیگیرندوبراساسعواملینظیر
ابتکاروخلقیت،میزانافزایشمهارتها،انجامخدماتبرجسته،طیدورههایآموزشی
ومیزانجلبرضایتاربابرجوعبراساسضوابطیکهمتناسبباویژگیهایمشاغلبهتصویب
شورایتوسعهمدیریتمیرسدارزیابیوحسبامتیازاتمکتسبهوطیحداقلمدتتجربه
مربوطبهسطوحپایه،ارشد،خبرهوعالیارتقاءمییابند.نخبگانیکهطبقضوابط
مصوبشورایعالیانقلبفرهنگیتعیینمیشوندوافرادیکهعلوهبرشرایطعمومیدر
ازتجربهومهارتلزمبرخوردارهستند بدواستخدام
طبقآئیننامهایکهبهپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدازطیبرخیاز
.رتبههامعافودریکیازرتبههایدیگرقرارمیگیرند
،تبصره- 2کلیهعناوینمدیریتوسرپرستیمتناسبباپیچیدگیوظایفومسؤولیتها
حیطهسرپرستیونظارتوحساسیتهایشغلیوسایرعواملمربوطدریکیازطبقاتجدول
.فوقالعادهمدیریتکهحداقلامتیازآن)(500وحداکثرآن)(5000است،قرارمیگیرند
تبصره-3امتیازطبقهمشاغلآموزشیتماموقتوزارتآموزشوپرورشوبهداشتیو
) درمانیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرجدولیاجداولحقشغلباضریب)1/1
.محاسبهمیگردد
ماده-66کلیهشاغلینمشمولاینقانونبراساسعواملینظیرتحصیلت،دورههای
آموزشیومهارت)علوهبرحداقلشرایطمذکوردراولینطبقهشغلمربوط(،سنوات
وتجربهازامتیازحقشاغلکهحداقل)(1000و خدمت
.حداکثر)(4500امتیازمیباشد،بهرهمندمیگردند
حداکثرامتیازاینمادهبرایهرشاغلازهفتادوپنجدرصد)(%75امتیازشغلویتجاوز
.نخواهدکرد
تبصره-هنرمندانوافرادیکهدرحوزههایعلمیهتحصیلنمودهاندبراساس
آئیننامهایکهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدبامقاطعرسمی
.تحصیلیهمترازمیگردند
ماده-67جدولیاجداولموضوعماده)(65وتبصرههای)(1و)(2آنبنابهپیشنهاد
سازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدوتخصیصهرکدامازمشاغلوطبقاتشغلیآنبه
یکیازطبقاتجداولحقشغلباپیشنهادسازمانتوسطشورایتوسعهمدیریتانجامو
برایاجراءبهدستگاههایاجرائیابلغمیگردد.ارزیابیعواملمربوطبهشاغل
براساسضوابطیکهباپیشنهادسازمانبهتصویبشورایمذکورمیرسدتوسطدستگاههای
.اجرائیانجامخواهدشدوسازمانبراجراءاینامرنظارتمینماید
ماده-68علوهبرپرداختهایموضوعماده)(65وتبصرههایآنوماده)(66کهحقوق
:ثابتتلقیمیگرددفوقالعادههاییبهشرحزیربهکارمندانقابلپرداختمیباشد
فوقالعادهمناطقکمترتوسعهیافتهوبدیآبوهوابرایمشاغلتخصصیکهشاغلین 1-
آنهادارایمدارکتحصیلیکارشناسیارشدوبالترمیباشندتابه
میزان
بیستوپنجدرصد)(%25امتیازحقوقثابتوبرایسایرمشاغلتابیستدرصد)(%20حقوق
ثابتهرکدامازکارمندانواجدشرایطپرداختخواهدشد.فهرستاینمناطقدرهردوره
.برنامهپنجسالهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
فوقالعادهایثارگریمتناسببادرصدجانبازیومدتخدمتداوطلبانهدرجبههومدت 2-
.اسارتتا)(1500امتیازوبهدارندگاننشانهایدولتیتا)(750امتیازتعلقمیگیرد
کارمندانوبازنشستگانکهدرزمانجنگدرمناطقجنگزدهمشغولخدمتاداریبودهاند
.بهازاءهرسالخدمتدرزمانجنگ)(125امتیازدرنظرگرفتهمیشود
فوقالعادهسختیکاروکاردرمحیطهایغیرمتعارفنظیرکاربااشعهومواد 3-
شیمیایی،کاربابیمارانروانی،عفونیودراورژانسودربخشهایسوختگیو
مراقبتهایویژهبیمارستانیتا)(1000امتیازودرموردکارباموادسمی،آتشزاو
منفجرهوکاردراعماقدریا،امتیازیادشدهباتصویبهیأتوزیرانتاسهبرابرقابل
.افزایشخواهدبود

کمکهزینهعائلهمندیواولدبهکارمندانمردشاغلوبازنشستهووظیفهبگیر 4-
مشمولاینقانونکهدارایهمسرمیباشندمعادل)(800امتیازوبرایهرفرزندمعادل
امتیازوحداکثرسهفرزند.حداکثرسنبرایاولدیکهازمزایایاینبند)(200
استفادهمیکنندبهشرطادامهتحصیلونیزغیرشاغلبودنفرزند(25)،سالتمامو
نداشتنشوهربرایاولداناثخواهدبود.کارمندانزنشاغلوبازنشستهووظیفهبگیر
مشمولاینقانونکهدارایهمسرنبودهویاهمسرآنانمعلولویاازکارافتادهکلی
میباشدویاخودبهتنهاییمتکفلمخارجفرزندانهستندازمزایایکمکهزینهعائله
مندیموضوعاینبندبهرهمندمیشوند.فرزندانمعلولوازکارافتادهکلیبهتشخیص
.مراجعپزشکیذیربطمشمولمحدودیتسقفسنیمزبورنمیباشند
فوقالعادهشغلبرایمشاغلتخصصی،متناسبباسطحتخصصومهارتها،پیچیدگی 5-
وظایفومسؤولیتهاوشرایطبازارکارباپیشنهادسازمانوتصویبهیأتوزیرانبرای
مشاغلتاسطحکاردانیحداکثر)(700امتیازوبرایمشاغلهمسطحکارشناسیحداکثر
امتیازوبرایمشاغلبالترحداکثر)(2000امتیازتعیینمیگردد.اینفوق)(1500
.العادهبارعایتتبصرهاینمادهقابلپرداختمیباشد
فوقالعادهکاراییوعملکرددرچهارچوبضوابطاینبندوتبصرهاینمادهقابل 6-
:پرداختمیباشد
الف–بهحداکثرهفتاددرصد)(%70ازکارمندانهردستگاهبراساسرتبهبندینمرات
ارزشیابیکارمندان،طبقعملکردکارمندانوباتوجهبهامتیازیکهازعواملینظیر
رضایتاربابرجوع،رشدوارتقاء،اثربخشیوکیفیتوسرعتدراتمامکارکسب
مینمایند.براساسدستورالعملیکهسازمانابلغمینمایدتا)(%20امتیازاتمربوط
.بهحقوقثابتویدرمقاطعسهماههقابلپرداختمیباشد
ب–میزانبهرهمندیکارمندانهردستگاهازسقفهفتاد)(%70درصدمذکور
دراینبندمتناسببامیزانموفقیتدرتحققتکالیفقانونیواجراءبرنامههاو
،ارزیابیعملکرددستگاهکهتوسطسازمانوتصویبشورایعالیاداریدرسهسطحمتوسط
.خوبوعالیرتبهبندیمیگردندبهترتیب)%50،%30و(%70تعیینمیگردد
ج–مقاماتدستگاههایاجرائیمذکوردرماده)(71متناسببارتبهدستگاهذیربط
.مشمولدریافتاینفوقالعادهمیباشند
،بهمنظورجبرانهزینهسفرومأموریتروزانهداخلوخارجازکشور،نوبتکاری 7-
جابهجاییمحلخدمتکارمندانباتشخیصدستگاهاجرائی،کسرصندوقوتضمین،مبالغی
.باپیشنهادسازمانوتصویبهیأتوزیرانبهکارمندانپرداختخواهدشد
بهکارمندانیکهدرخارجازکشوردرپستهایسازمانیاشتغالدارندفوقالعاده 8-
اشتغالخارجازکشوربراساسضوابطیکهبهپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیران
.میرسدپرداختمیگردد
اینگونهکارمنداندرمدتیکهازفوقالعادهاشتغالخارجازکشوراستفادهمیکنند
دریافتدیگریبهاستثناءمواردیکهبهموجبقوانینخاصبرایاشتغالدرخارجازکشور
.بهاینگونهکارمندانتعلقمیگیردنخواهندداشت
درصورتیکهبنابهدرخواستدستگاه،کارمندانموظفبهانجامخدماتیخارجازوقت 9-
اداریگردندبراساسآئیننامهایکهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیران
میرسد،میتوانمبالغیتحتعنواناضافهکار،حقالتحقیق،حقالتدریس،حقالترجمه
.وحقالتألیفبهآنهاپرداختنمود
مجموعمبالغقابلپرداختتحتعنواناضافهکاروحقالتدریسبههریکازکارمندان
.نبایدازحداکثر)(%50حقوقثابتوفوقالعادههایویتجاوزنماید
درهردستگاهاجرائیحداکثرتا)(%20کارمندانآندستگاهکهبهاقتضاءشغلی،اضافه
.کاربیشتریدارندازمحدودیتسقف)(%50مستثنیمیباشند
فوقالعادهویژهدرمواردخاصباتوجهبه 10-
عواملیازقبیلبازارکارداخلیوبینالمللی،ریسکپذیری،تأثیراقتصادیفعالیتها
دردرآمدملی،انجامفعالیتووظایفتخصصیوستادیوتحقیقاتیوحساسیتکاربا
،پیشنهادسازمانوتصویبهیأتوزیرانامتیازویژهایبرایحداکثر)(%25ازمشاغل
دربرخیازدستگاههایاجرائیتا)(%50سقفامتیازحقوقثابتوفوقالعادههای
.مستمرمذکوردراینفصلدرنظرگرفتهخواهدشد

تبصره-پرداختفوقالعادههایمذکوردربندهای)(5و)(6اینمادهدرهرکداماز
دستگاههایاجرائی،مشروطبهاعمالاصلحاتساختاری،نیرویانسانی،فنآوریو
واگذاریاموربهبخشغیردولتی)احکاممذکوردراینقانون(واستفادهازمنابعحاصلاز
صرفهجوییهایبهعملآمده،درسقفاعتباراتمصوبازسال1387امکانپذیرمیباشد
واینفوقالعادههاجزءدیونمنظورنمیگردد.انجاماصلحاتمذکوردراینتبصره
.بایدبهتأییدسازمانبرسد
)%ماده-69بهدستگاههایاجرائیاجازهدادهمیشودتابیستوپنجدرصد)25
اعتباراتیکهازمحلاصلحاتمذکوردرتبصرهمادهفوقالذکردرهرکدامازواحدهای
سازمانیصرفهجوییمیگرددرا)باتأییدذیحسابمربوطه(بهعنوانفوقالعاده
بهرهوریغیرمستمربهکارمندانومدیرانیکهدرهمانواحدها،خدماتبرجستهانجام
.میدهندپرداختنمایند
ماده- 70شرایطتصدیمشاغلاختصاصیدستگاههایاجرائیبهتناسبوظایفپستهایقابل
تخصیصبههرشغل،ازلحاظمعلومات،تحصیلت،تجربه،مهارتودورههایآموزشیمورد
نیازوعواملمؤثردیگرباپیشنهاددستگاهاجرائیوتأییدسازمانوتصویبشورای
توسعهمدیریتتعیینمیگردد.ودرانتصابافرادبهمشاغلمذکوررعایتشرایطمصوب
.الزامیمیباشد
تبصره-1شرایطتصدیمشاغلعمومیکهدربیشازیکدستگاهشاغلدارندبهتناسب
پستهایقابلتخصیصبههرشغلتوسطسازمانتهیهوپسازتصویبشورایتوسعهمدیریت
.جهتاجراءبهدستگاههایذیربطابلغمیگردد
تبصره-2دستگاههایاجرائیموظفندحداکثرظرفمدتسهسالشرایطتصدیمشاغل
اختصاصی
خودرابهسازماناعلمنمایند.درغیراینصورتسازمانموظفاستشرایطتصدیمشاغل
اختصاصیرارأساjبهشورایتوسعهمدیریتپیشنهادنماید.تاتغییرضوابطقبلی،شرایط
 .مصوبفعلیقابلاجراءاست
ماده- 71سمتهایذیلمدیریتسیاسیمحسوبشدهوبهعنوانمقامشناختهمیشوندو
:امتیازشغلیمقاماتمذکوردراینمادهبهشرحزیرتعیینمیگردد
.الف–رؤسایسهقوه)(18000امتیاز
ب–معاوناولرئیسجمهور،نوابرئیسمجلسشورایاسلمیواعضاءشوراینگهبان
.امتیاز )(17000
.ج–وزراء،نمایندگانمجلسشورایاسلمیومعاونینرئیسجمهور)(16000امتیاز
.د-استاندارانوسفراء)(15000امتیاز
.هـ-معاونینوزراء)(14000امتیاز
تبصره-1نخستوزیراندورانانقلباسلمیبامقاماتبند)ب(اینمادههمتراز
میگردندوتعیینسایرپستهایهمطرازبهعهدههیأتوزیرانبودهوتعیینهمطرازی
.پستهایکارکناناداریمجلسبهعهدهرئیسمجلسخواهدبود
تبصره-2علوهبرحقوقموضوعمادهفوقوامتیازویژگیهایشاغل)مذکوردرماده
کهحقوقثابتتلقیمیگرددفوقالعادههایماده)(68اینقانوننیزحسبمورد ))(66
.بهمقاماتتعلقخواهدگرفت
تبصره-3مقاماتمذکوردراینمادهکهحداقلدوسالدرپستمدیریتهایسیاسیانجام
وظیفهنمودهیابنمایندپسازتصدیمقامدرصورتیکهبهسمتپائینتریمنصوبشوند
)%چنانچهحقوقثابتوفوقالعادهمستمرآنهادرمسؤولیتجدیدازهشتاددرصد)،80
حقوقثابتوفوقالعادهمستمرویدرپستقبلیکمترباشدبهمیزانمابهالتفاوتتا
راتفاوتتطبیقدریافتخواهندنمود.اینتفاوتتطبیقباارتقاءهایبعدی)(80%
عواملشغلوشاغلوفوقالعادهها(مستهلکمیگرددواینمابهالتفاوتدرمحاسبه(
.حقوقبازنشستگیووظیفهنیزملکعملخواهدبود
تبصره- 4دولتمجازاستباپیشنهادسازمان،برخیازامتیازاتقانونیمقاماتموضوع
اینقانون)بهاستثناءحقوقومزایا(رابهمشاغلخاصویژهمدیریتحرفهایویا
.سمتهایخاصوویژهقضائیتسریدهد
ماده- 72امتیازشغلیمدیرانعاملواعضاءهیأتهایمدیرهشرکتهایدولتیکهبراساس
سیاستهایمصوبمقاممعظمرهبریدرمورداصلچهلوچهارم)(44قانوناساسیجمهوری

اسلمیایرانبایددراختیاردولتبماندباتوجهبهنوعوظایف،حساسیت،سطحتخصصی
کارمندان،تأثیرونقشاقتصادیشرکت،نوعتولیدوخدمات،کارآییواثربخشیوسهم
.شرکتدردرآمدملیتعیینخواهدگردید
سقفامتیازاینمادهحداکثر)(5/1برابرحداکثرارقامامتیازشغلیمذکوردراینفصل
میباشد.اینگونهکارمندانحسبموردازامتیازاتشاغلوفوقالعادههایمذکوردر
.ماده)(68بهرهمندخواهندبود
تبصره-حقوقومزایایمدیرانعاملواعضاءهیأتمدیرهسایرشرکتهایدولتیکه
براساسسیاستهایمصوبمقاممعظمرهبریبایدشرکتآنهابهبخشغیردولتیواگذار
.گردد،مشابهسایرمدیرانحرفهایمذکوردراینقانونتعیینوپرداختمیگردد
ماده-73بهمنظورارتقاءکاراییوسوددهیبنگاههایاقتصادیوایجادانگیزهو
تحرکدرآنها،بهکارمندانآندستهازشرکتهایدولتیکهبراساسسیاستهایمصوب
مقاممعظمرهبریدرمورداصلچهلوچهارم)(44قانوناساسیجمهوریاسلمیایرانباید
دراختیاردولتبماندبراساسآئیننامهایکهبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدمتناسب
بامیزانسودحاصلومیزاناثرگذاریآنهادرتوسعهاقتصادیکشوروعملکردو
بهرهوریبنگاهها،فوقالعادهبهرهوریبهطورغیرمستمرپرداختخواهدشد.حداکثر
امتیازاینفوقالعادهحسبموردبرایهفتاددرصد)(%70کارمندانتاسقفچهلدرصد
.حقوقثابتهریکازکارمندانمیباشد )(40%
تبصره-مشمولیناینقانونصرفاjیکیازفوقالعادههایمذکوردربند)(6ماده)(68و
.اینمادهرامیتواننددریافتنمایند
،ماده-74بهمنظورهماهنگیدرتعیینحقوقومزایایکارمنداندستگاههایاجرائی
شورایحقوقودستمزدباعضویترئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورو
وزیراموراقتصادیوداراییودونفرازوزراءبهانتخابهیأتوزیرانورئیسدستگاه
ذیربطومجموعاjدونفرنمایندهازکمیسیونهایاجتماعیوبرنامهوبودجهومحاسبات
مجلسشورایاسلمی)بهعنوانناظر(تشکیلمیشود،کلیهدستگاههایاجرائیاعمازاین
کهمشمولمقرراتاینقانونباشندیانباشندمکلفندقبلازاتخاذتصمیمدرمراجع
قانونیذیربطبرایتعیینویاتغییرمبانیومقرراتحقوقومزایایکارمندانخودو
یاهرنوعپرداختجدیدموافقتشورایمذکورراکسبکنند.مصوباتوتصمیماتشوراپس
.ازتأییدرئیسجمهورقابلاجراءاست
ودستمزدبهعهده وظایفدبیرخانهشورایحقوق
.سازمانخواهدبود
تبصره-هیأتوزیرانوسایرمراجعیکهاختیارتنظیممقرراتپرداختدارند،موظفند
.قبلازهرگونهتصمیمگیرینظرموافقاینشورارااخذنمایند
ماده-75امتیازمیزانعیدیپایانسالکارمندانوبازنشستگانوموظفینمعادل
.میباشد )(5000
ماده-76حداقلوحداکثرحقوقومزایایمستمرشاغلین،حقوقبازنشستگانووظیفه
بگیرانمشمولاینقانونوسایرحقوقبگیراندستگاههایاجرائیوصندوقهایبازنشستگی
وابستهبهدستگاههایاجرائیهرسالباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمی
.رسد
تبصره-سقفحقوقثابتوفوقالعادههایمستمرنبایداز)(7برابرحداقلحقوقثابت
.وفوقالعادههایمستمرتجاوزکند
فوقالعادههایمذکوردربندهای)(3)،(2و)(5ماده)(68فوقالعادهمستمرتلقیمی
.گردند
(9)،(8و)10
)ماده–77تعیینمیزانفوقالعادههایمذکوردربندهای) )،(7)،(6)،(5
ماده)(68اینقانونتاسقفتعیینشدهتوسطمراجعذیربطباوزیرویارئیسدستگاه
.اجرائیویامقاماتومدیرانخواهدبود
ماده- 78دردستگاههایمشمولاینقانونکلیهمبانیپرداختخارجازضوابطومقررات
اینفصلبهاستثناءپرداختهایقانونیکهدرزمانبازنشستهشدنیاازکارافتادگیو
یافوتپرداختمیگرددوهمچنینبرنامهکمکهایرفاهیکهبهعنوانیارانهمستقیم
درازاءخدماتینظیرسرویسرفتوآمد،سلفسرویس،مهدکودکویاسایرمواردپرداخت

.میگردد،بااجراءاینقانونلغومیگردد
تبصره-درصورتیکهبااجراءاینفصل،حقوقثابتوفوقالعادههایمشمولکسور
بازنشستگیهریکازکارمندانکهبهموجبقوانینومقرراتقبلیدریافتمینمودند
کاهشیابد،تامیزاندریافتیقبلی،تفاوتتطبیقدریافتخواهندنمودواینتفاوت
تطبیقضمندرجدرحکمحقوقیباارتقاءهایبعدیمستهلکمیگردد.اینتفاوتتطبیق
.درمحاسبهحقوقبازنشستگییاوظیفهنیزمنظورمیگردد
ماده-79کلیهمبالغپرداختیبهمشمولیناینقانوناعمازمستمر،غیرمستمر،پاداش
.وهزینهها،بایددرفیشحقوقیکارمنداندرجگردد
ماده–80آئیننامهاجرائیاینفصلازتاریختصویباینقانونحداکثرظرفمدت3
ماهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدودستگاههایاجرائیموظفند
حداکثرظرفمدت)(3ماهپسازابلغآئیننامههاودستورالعملهایمربوطنسبتبه
.صدوراحکاماقدامنمایند
فصلیازدهم–ارزیابیعملکرد
ماده– 81دستگاههایاجرائیمکلفندبراساسآئیننامهایکهباپیشنهادسازمان
بهتصویبهیأتوزیرانمیرسد،بااستقرارنظاممدیریتعملکردمشتملبرارزیابی
عملکردسازمان،مدیریتوکارمندان،برنامههایسنجشوارزیابیعملکردومیزان
بهرهوریرادرواحدهایخودبهمورداجراءگذاشتهوضمنتهیهگزارشهاینوبهایو
.منظم،نتایجحاصلرابهسازمانگزارشنمایند
ماده- 82سازمانموظفاستاستقرارنظاممدیریتعملکردرادرسطحکلیهدستگاههای
اجرائیپیگیریونظارتنمودهوهرسالگزارشیازعملکرددستگاههایاجرائیو
ارزشیابیآنهادرابعادشاخصهایاختصاصیوعمومیونحوهاجراءاحکاماینقانونرا
براساسآئیننامهایکهباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد،تهیهوبه
.رئیسجمهورومجلسشورایاسلمیارائهنماید
ماده- 83سازمانموظفاستهرسالهبراساسشاخصهایبینالمللیوگزارشهایدریافتی
ازدستگاههایذیربط،پسازانطباقباچشماندازابلغی،جایگاهومیزانپیشرفت
کشوررادرمقایسهباسایرکشورهایجهانتعیینوگزارشلزمرابهرئیسجمهورو
مجلسشورایاسلمیارائهنمایدوازنتایجآندرتدوینراهبردهایبرنامههایتوسعه
.استفادهنماید
فصلدوازدهم-حقوقوتکالیفکارمندان
ماده-84کارمنداندستگاههایاجرائیسالیسیروزحقمرخصی
.بااستفادهازحقوقومزایایمربوطرادارند کاری
.حداکثرنیمیازمرخصیکارمنداندرهرسالقابلذخیرهشدناست
تبصره-1کارمنداندستگاههایاجرائیمیتواننددرطولمدتخدمتخودباموافقت
دستگاهذیربطحداکثرسهسالازمرخصیبدونحقوقاستفادهنمایندودرصورتیکهکسب
مرخصیبرایادامهتحصیلتعالیتخصصیدررشتهمربوطبهشغلکارمندانباشدتامدت
.دوسالقابلافزایشخواهدبود
تبصره- 2کارمنداندستگاههایاجرائیطبقگواهیوتأییدپزشکمعتمدحداکثرازچهار
ماهمرخصیاستعلجیدرسالاستفادهخواهندنمود.بیماریهایصعبالعلجبهتشخیص
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیازمحدودیتزمانیمذکورمستثنیمیباشدو
.مقرراتمربوطدرآئیننامهاینفصلپیشبینیمیگردد
تبصره-3مشمولینمقرراتقانونتأمیناجتماعیازنظراستفادهازمرخصیاستعلجی
.تابعهمانمقرراتمیباشند
تبصره- 4کارمندانزنکههمسرآنهادرمأموریتبسرمیبرندمیتوانندتاپایان
.مأموریتحداکثربهمدتششسالازمرخصیبدونحقوقاستفادهنمایند
ماده-85دستگاههایاجرائیمکلفنددرچهارچوببودجههایمصوبوآئیننامهایکه
بهتصویبهیأتوزیرانمیرسد،کارمندانوبازنشستگانوافرادتحتتکفلآنانرا

علوهبراستفادهازبیمهپایهدرمان،بامشارکتآنانبهصورتهماهنگویکنواخت
.برایکلیهکارمنداندولتتحتپوششبیمههایتکمیلیقراردهند
دستگاههایاجرائیمکلفنددرایجادمحیط -ماده86
مناسبکاروتأمینشرایطبهداشتیوایمنیبرایکارمندانخوداقداماتلزمرا
.بهعملآورند
ماده-87ساعاتکارکارمنداندولتچهلوچهارساعتدرهفتهمیباشدوترتیبو
تنظیمساعاتکاراداراتباپیشنهادسازمانوتصویبهیأتوزیرانتعیینمیگرددو
تغییرساعتکارکارمنداندرمواردضروریبارعایتسقفمذکوربادستگاهذیربط
میباشد.میزانساعاتتدریسمعلمانواعضاءهیاتعلمیازساعاتموظف،درطرحهای
.طبقهبندیمشاغلذیربطتعیینخواهدشد
تبصره-1کارمندانمیتوانندباموافقتدستگاهاجرائیساعاتکارخودراتایک
.چهارمساعتکارروزانه)حداکثر11ساعت(تقلیلدهند
میزانحقوقومزایا،نحوهمحاسبهسوابقخدمتاینقبیلکارمندانمتناسبباساعات
.کارآنانتعیینخواهدشد
تبصره-2دستگاههایاجرائیمیتواننددرمواردخاصباموافقتهیأتوزیرانورعایت
سقفساعاتکارباتوجهبهشرایطجغرافیاییومنطقهایوفصلیساعاتکارخودرابه
.ترتیبدیگریتنظیمنمایند
تبصره-3کلیهدستگاههایاجرائیاستانیموظفندساعاتکارخودرادرششروزهفته
).تنظیمنمایند).ستادمرکزیدستگاههایاجرائیمشمولاینحکمنمیباشند
ماده- 88کارمنداندستگاههایاجرائیدرانجاموظایفومسؤولیتهایقانونیدر
برابرشاکیانموردحمایتقضائیمیباشندودستگاههایاجرائیمکلفندبهتقاضای
کارمندانبرایدفاعازانجاموظایفآنهابااستفادهازکارشناسانحقوقیخودیا
.گرفتنوکیلازکارمندانحمایتقضائینمایند
ماده- 89کارمنداندستگاههایاجرائیدرمورداستفادهازتسهیلتوامتیازاتو
انتصاببهمشاغلسازمانیدرصورتداشتنشرایطلزمازحقوقیکسانبرخورداربودهو
دستگاههایاجرائیمکلفندبارعایتموازینومقرراتمربوطهوعدالتاستخدامی،حقوق
.کارمندانخودرادرمواردمذکوردراینقانونمدنظرقراردهند
،ماده-90کارمنداندستگاههایاجرائیموظفمیباشندکهوظایفخودرابادقت
سرعت،صداقت،امانت،گشادهرویی،انصافوتبعیتازقوانینومقرراتعمومیو
اختصاصیدستگاهمربوطهانجامدهندودرمقابلعموممراجعینبهطوریکسانودستگاه
.ذیربطپاسخگوباشند
هرگونهبیاعتناییبهامورمراجعینوتخلفازقوانینومقرراتعمومیممنوع
میباشد.اربابرجوعمیتواننددربرابربرخوردنامناسبکارمندانباآنهاوکوتاهی
.درانجاموظایفبهدستگاهاجرائیذیربطویابهمراجعقانونیشکایتنمایند
ماده- 91اخذرشوهوسوءاستفادهازمقاماداریممنوعمیباشد.استفادهازهرگونه
تسهیلت،حقمشاوره،هدیهومواردمشابه،امتیاز
درمقابلانجاموظایفاداریووظایفمرتبطباشغلتوسطکارمنداندستگاههایاجرائی
.درتمامسطوحازافرادحقیقیوحقوقیبهجزدستگاهذیربطخودتخلفمحسوبمیشود
تبصره-1دستگاههایاجرائیموظفندعلوهبرنظارتمستقیممدیرانازطریقانجام
بازرسیهایمستمرداخلیتوسطبازرسانمعتمدومتخصصدراجراءاینمادهنظارتمستقیم
نمایند.چنانچهتخلفهریکازکارمندانمستندبهگزارشحداقلیکبازرسمعتمدبه
تأییدمدیرمربوطهبرسدبالترینمقامدستگاهاجرائییامقاماتومدیرانمجاز،می
مزایاو،تواننددستوراعمالکسریکسومازحقوق
عناوینمشابهویاانفصالازخدماتدولتیبرایمدتیکماهتایکسالرابرایفرد
.متخلفصادرنمایند
تبصره- 2درصورتتکراراینتخلفبهاستنادگزارشهاییکهبهتأییدبازرسمعتمدو
مدیرمربوطهبرسدپروندهفردخاطیبههیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریارجاعویکی
.ازمجازاتهایبازخرید،اخراجوانفصالدائمازخدماتدولتیاعمالخواهدشد
تبصره-3دستگاههایاجرائیموظفندپروندهافرادحقیقیوحقوقیرشوهدهندهبه
اجرائیراجهترسیدگیوصدور کارمنداندستگاههای

.حکمقضائیبهمراجعقضائیارجاعنمایند
تبصره-4سازمانموظفاستاسامیافرادحقیقیوحقوقیرشوهدهندهبهکارمندان
دستگاههایاجرائیراجهتممنوعیتعقدقراردادبهکلیهدستگاههایاجرائیاعلم
.نماید
ماده-92مدیرانوسرپرستانبلفصل،مسؤولنظارتوکنترلوحفظروابطسالم
کارمندانخوددرانجاموظایفمحولهمیباشندودرموردعملکردآنانبایدپاسخگو
باشند.درصورتیکهکارمندانمزبوربااقداماتخودموجبضرروزیاندولتگردندو
یاتخلفاتینظیررشوهویاسوءاستفادهدرحیطهمدیریتمسؤولینمزبورمشاهدهو
اثباتگردد،علوهبربرخوردباکارمندانخاطیبامدیرانوسرپرستانکارمندان)حسب
مورد(نیزکهدرکشفتخلفیاجرایماهمالنمودهباشندمطابققوانینمربوط،باآنان
.رفتارخواهدشد
ماده– 93کلیهکارمنداندستگاههایاجرائیموظفنددرساعاتتعیینشدهموضوعماده
بهانجاموظایفمربوطبپردازندودرصورتیکهدرمواقعضروریخارجازوقت )(87
اداریمقررویاایامتعطیلبهخدماتآناننیازباشدبراساساعلمنیازدستگاه
مکلفبهحضوردرمحلکاروانجاموظایفمحولهدرقبالحقالزحمهیااضافهکاری
.برابرمقرراتمربوطخواهندبود
ماده-94تصدیبیشازیکپستسازمانیبرایکلیهکارمنداندولتممنوعمیباشد.در
مواردضروریباتشخیصمقاممسؤولمافوقتصدیموقتپستسازمانیمدیریتییاحساسبه
برای صورتسرپرستیبدوندریافتحقوقومزایا
.حداکثرچهارماهمجازمیباشد
تبصره-عدمرعایتمفادمادهفوقالذکرتوسطهریکازکارمنداندولتاعمازقبول
کنندهپستدومیامقامصادرکنندهحکممتخلفمحسوبودرهیأترسیدگیبهتخلفات
.اداریرسیدگیواتخاذتصمیمخواهدشد
بهکارگیریبازنشستگانمتخصص)بامدرک  -ماده95
،تحصیلیکارشناسیوبالتر(درمواردخاصبهعنواناعضاءکمیتهها،کمیسیونها
شوراها،مجامعوخدماتمشاورهایغیرمستمر،تدریسومشاورههایحقوقیمشروطبراین
کهمجموعساعتاشتغالآنهادردستگاههایاجرائی
ساعتاداری از
.کارمندانموظفتجاوزنکندبلمانعمیباشد
حقالزحمهاینافرادمتناسبباساعاتکارهفتگیمعادلکارمندانشاغلمشابهتعیینو
.پرداختمیگردد
،ماده-96کارمنداندستگاههایاجرائیمکلفمیباشنددرحدودقوانینومقررات
احکامواوامررؤسایمافوقخودرادراموراداریاطاعتنمایند،اگرکارمندانحکم
یاامرمقاممافوقرابرخلفقوانینومقرراتاداریتشخیصدهند،مکلفندکتباj
مغایرتدستورراباقوانینومقرراتبهمقاممافوقاطلعدهند.درصورتیکهبعداز
ایناطلع،مقاممافوقکتباjاجراءدستورخودراتأییدکرد،کارمندانمکلفبه
اجراءدستورصادرهخواهندبودوازاینحیثمسؤولیتیمتوجهکارمنداننخواهدبودو
.پاسخگوییبامقامدستوردهندهمیباشد
ماده-97رسیدگیبهمواردیکهدراینقانونممنوعویا
شدهاستوسایرتخلفاتکارمنداندستگاههای تکلیف
 اجرائیوتعیینمجازاتآنهاطبققانونرسیدگیبهتخلفاتاداری-مصوب 1372» .میباشد».بهاستثناءماده)(91کهترتیبآندراینمادهمشخصشدهاست
ماده- 98خروجازتابعیتایرانویاقبولتابعیتکشوربیگانهبهشرطگواهیوزارت
.امورخارجهموجبانفصالازخدماتدولتخواهدبود
ماده- 99پرداختاضافهکاریتنهادرقبالانجامکاراضافیدرساعاتغیراداری
مجازمیباشدوهرگونهپرداختتحتاینعنوانبدونانجامکاراضافیدرحکمتصرفغیر
.قانونیوجوهواموالعمومیاست
ماده-100آئیننامههایاجرائیاینفصلباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیران
.میرسد

فصلسیزدهم-تأمیناجتماعی
ماده-101کلیهکارمندانپیمانیدستگاههایاجرائیازلحاظبرخورداریازمزایای
تأمیناجتماعینظیربازنشستگی،ازکارافتادگی،فوت،بیکاری،درمانبارعایتاین
قانونمشمولقانونتأمیناجتماعیمیباشندوکارمندانرسمیراکهپساز
لزمالجراءشدناینقانون،میتوانبرایمشاغلحاکمیتیدردستگاههایاجرائی
استخدامنمودازلحاظبرخورداریازمزایایتأمیناجتماعیحسبتقاضایخودمشمول
قانونتأمیناجتماعییاقوانینبازنشستگیموردعملدستگاهاجرائیذیربطقرار
.میگیرند
ماده-102کارمندانمیتواننددرصورتتمایلبهجایسازمانتأمیناجتماعییا
سازمانبازنشستگیکشوریمشمولمقرراتیکیدیگرازصندوقهایبیمهایقرارگیرند.در
اینصورتسهمکارفرماییدولتبرایخدماتتأمیناجتماعیحداکثربهمیزانسهم
کارفرماییمقرراتقانونتأمیناجتماعیمیباشدومابهالتفاوتتوسطکارمندان
پرداختمیگردد.اینقبیلکارمندانازلحاظبازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگیو
نظایرآنمشمولمقرراتصندوقیکهانتخابکردهاندمیباشند.تغییرصندوقدرطول
.مدتقراردادفقطیکبارامکانپذیرمیباشد
تبصره-آئیننامهاجرائینحوهتغییرصندوقهاباپیشنهادسازمانبهتصویبهیأت
.وزیرانمیرسد
ماده-103دستگاهاجرائیباداشتنیکیازشرایطزیرمیتواندکارمندخودرا
:بازنشستهنماید
الف(حداقلسیسالسابقهخدمتبرایمشاغلغیرتخصصیوسیوپنجسالبرایمشاغل
تخصصیباتحصیلتدانشگاهیکارشناسیارشدوبالتربادرخواستکارمندبرایسنوات
 .بالتراز30سال
.ب(حداقلشصتسالسنوحداقلبیستوپنجسالسابقهخدمتبابیستوپنجروزحقوق
تبصره-1سابقهمذکوردربند)الف(وهمچنینشرطسنیمزبوردربند»ب«برای
متصدیانمشاغلسختوزیانآوروجانبازانومعلولنتاپنجسالکمترمیباشدوشرط
.سنیبرایزنانمنظورنمیگردد
تبصره-2دستگاههایاجرائیمکلفندکارمندانیکهدارایسیسالسابقهخدمتبرای
مشاغلغیرتخصصیوشصتسالسنوهمچنینکارمندانیکهدارایسیوپنجسالسابقه
خدمت
برایمشاغلتخصصیوشصتوپنجسالسنمیباشندرارأساjوبدونتقاضایکارمندان
.بازنشستهنمایند
تبصره- 3دستگاههایاجرائیموظفندکارمندانیراکهدارایشصتوپنجسالسنوحداقل
بیستوپنجسالسابقهخدمتمیباشندرابازنشستهکنند.سقفسنیبرایمتصدیانمشاغل
تخصصیهفتادسالاست.کارمندانتخصصیفوقالذکرکهسابقهخدمتآنهاکمترازبیستو
پنجسالاست،درصورتیکهبیشازبیستسالسابقهخدمتداشتهباشندمیتوانندتا
رسیدنبهبیستوپنجسالسابقه،ادامهخدمتدهندودرغیراینصورتبازخرید
.میشوند
ماده-104درهنگامتعیینحقوقبازنشستگیبهکارمندانیکهبیشازسیسالخدمت
دارندبهازاءهرسالخدمتمازادبرسیسال،دوونیمدرصد)(%5/2رقمتعیینشده
.حقوقبازنشستگیعلوهبرحقوقتعیینشدهمحاسبهوپرداختخواهدگردید
ماده- 105منظورازسابقهخدمتدراینقانونبرایبازنشستگی،آنمدتازسوابقخدمت
کارمندانمیباشدکهدرحالتاشتغالبهصورتتماموقتانجامشدهوکسورمربوطرا
پرداختنمودهیامینمایدومرخصیاستحقاقیواستعلجیومدتخدمتنیمهوقتبانوان
بهاستنادقانونراجعبهخدمتنیمهوقتبانوانـمصوب
مشروطبراینکهکسوربازنشستگیبهطور( 1362-
کاملپرداختشدهباشد(ومدتخدمتنظاموظیفهبهعنوانسابقهخدمتکارمندانمحسوب
.میگردد
تبصره-مدتخدمتکارمندانیکهدرابتداءیاحینخدمتبهتحصیلمقاطعرسمیآموزشی
یامعادلآناشتغالمییابندوازمزایایتحصیلتمربوطهبهرهمندمیشوندجزء

سابقهخدمتبرایبازنشستگیمنظورنمیگردد.مگرآنکههمراهباتحصیلحداقلسه
چهارمازوقتاداریرابهانجاموظایفمحولهاشتغالداشتهباشند،مأموریتهای
تحصیلیوتعهداتخدمتیتحصیلیبارعایتماده)(61اینقانونباموافقتسازمان
.مدیریتوبرنامهریزیکشورانجاممیگیرد
ماده-106مبنایمحاسبهکسوربازنشستگیوبرایمحاسبهحقوقبازنشستگیکارمندان
»مشمولاینقانونحقوقثابتبهاضافهفوقالعادههایمستمروفوقالعادهبند»10
.ماده)(68اینقانونمیباشد
ماده- 107بهکارمندانمشمولاینقانونکهبازنشستهمیشوندبهازاءهرسالخدمت
یکماهآخرینحقوقومزایایمستمر)تاسیسال(بهاضافهوجوهمربوطبهمرخصیهای
.ذخیرهشدهپرداختخواهدشد
آنقسمتازسابقهخدمتکارمندکهدرازاءآنوجوهبازخریدیدریافتنمودهانداز
.سنواتخدمتیکهمشمولدریافتاینوجوهمیگرددکسرمیشود
ماده-108کارمندانیکهتاقبلازتصویباینقانونبهاستخدامدرآمدهوازنظر
بازنشستگیمشمولصندوقبازنشستگیکشوریمیباشند،بارعایتاحکامپیشبینیشدهدر
اینفصلتابعصندوقخودمیباشندویادرصورتیکهپسازاجراءاینقانونبه
استخدامرسمیدرآیندواینصندوقراانتخابکنند.بارعایتاحکاممذکوردراین
.قانونمشمولسایرمقرراتقانونیقبلیخواهندبود
ماده-109ازتاریختصویباینقانونحقوقکلیهبازنشستگان،وظیفهبگیرانیامستمری
بگیرانصندوقهایبازنشستگیکشوریولشکریکهتاپایانسال1385بازنشستهیااز
کارافتادهویافوتنمودهانددرصورتیکهکمترازحاصلضربضریبریالیکهباتوجه
)بهشاخصهزینهزندگیدرلیحهبودجهسالیانهپیشبینیمیگرددبارعایتماده)125
وارقاممذکوردرجداولبندهای»الف«و»ب«اینمادهوتبصرههایمربوطباشدتا
.اینمیزانافزایشمییابد
الف(حقوقبازنشستگی،ازکارافتادگییافوتکارمندانکشوریبراساسامتیازردیف
آخرینگروهشغلیمربوطدرضریبریالیفوقالذکروبراساسسیسالسنواتخدمتمطابق
.جدولواحکامزیرخواهدبود
امتیازمربوطه گروهشغلی
 4000و 1 2
3 4500
4 5000
5 5500
6 6000
7 6500
8 7000
9 7500
10 8000
11 8500
12 9000
13 9500
14 10000
15 10500
16 11000
17 11500
18 12000
19 12500
20 13000
امتیازمربوطبهتعیینحقوقبازنشستگیمقاماتموضوعتبصره)(2ماده)(1قانوننظام
هماهنگپرداختکارمنداندولتوهمترازانآنهاکهبعدازپیروزیانقلباسلمی،تصدی

:مقاماترابهعهدهداشتهوبازنشستهشدهاندبهشرحزیرخواهدبود
» 14500مقاماتموضوعبند»الف
» 15500مقاماتموضوعبند»ب
» 16500مقاماتموضوعبند»ج
» 17500مقاماتموضوعبند»د
» 19000مقاماتموضوعبند»هـ
ب(حقوقبازنشستگی،وظیفهویافوتکارمنداننیروهایمسلحبراساسامتیازردیف
جایگاهشغلیمربوطدرضریبریالیمذکوردراینمادهوبراساسسیسالسنواتخدمت
:مطابقجدولواحکامزیرخواهدبود
عنوان
درجهیارتبه
عنوان امتیاز شغلی
درجهیارتبه
عنوان امتیاز شغلی
امتیاز درجهیارتبهشغلی
سرجوخهیارتبه
ستوانسومیا 4 5400
سرهنگ  9000رتبه10
 12600یارتبه16
گروهبان3یارتبه
ستواندومیا 5 6000
سرتیپ  9600رتبه11
 13200یارتبه2 17
گروهبان2یارتبه
ستوانیکمیا 6 6600
سرتیپ  10200رتبه12
 13800یارتبه18
گروهبان1یارتبه
سروانیا 7 7200
رتبه
سرلشکریا 13 10800
 14400رتبه19
استواردومیارتبه
سرگردیا 8 7800
سپهبد  11400رتبه14
 15000یارتبه20
استواریکمیارتبه
سرهنگ2یا 9 8400
رتبه
 15600ارتشبد 15 12000
)تبصره-1مشمولنبندهای»الفوب«اینمادهکهدرطولدورانخدمتحداقلبهمدت)2
»سالدارایسمتهایمدیریتیبودهاند،درصدهایزیرحسبموردوبراساسجدولبند»الف
:بهامتیازحقوقآناناضافهخواهدشد
درصد  5مشاغلسرپرستیوهمتراز
درصد  10معاونینمدیرکلوهمترازآنان
درصد  15مدیرانکلوهمترازآنان

مدیرانعاملواعضاء
مدیرهشرکتهای هیأت
درصد  20دولتی
مقاماتموضوعتبصرههای»«2و»«3ماده)(1ن.هـ
درصد  25پ.
تبصره- 2بازنشستگانووظیفهبگیرانکهسابقهپرداختکسوربازنشستگیآنهابیشاز
سیسالاستبهازاءهرسال)تادهسال(دوونیمدرصد)(%5/2بهارقامفوقالذکر
اضافهمیگرددوافرادیکهسابقهپرداختکسوربازنشستگیآنهاکمترازسیسالاست
تاپانزدهسال(بهازاءهرسالدوونیمدرصد)(%5/2ازارقامفوقالذکرکسرمی(
گردد.مشروطبراینکهمیزانحقوقبازنشستگییاوظیفهآنانازحداقلحقوق
.بازنشستگیکمترنگردد
تبصره-3کارمندانیکهبهاستنادمواد)(80و)(83قانوناستخدامکشوریومواد
و)(159قانوناجاومواردمشابهقانونسپاهوناجاحقوقوظیفهیا )(157)،(158
مستمریدریافتمیدارند،درصورتیکهسابقهپرداختکسوربازنشستگیآنهاکمتراز
سیسالباشدمدتسابقهمنظورشدهآنانمطابققوانینومقرراتموردعملکهتعیینشد
.لزمالجراءاست
تبصره-4کمکهزینهعائلهمندیواولدبازنشستگانووظیفهبگیرانمعادلشاغلین
افزایشمییابدوبااینافزایشحکمماده)(8قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت
.مورخ27/11/1380واصلحاتبعدیآنلغومیگردد
تبصره- 5هرکدامازبازنشستگانووظیفهبگیرانچنانچهبراساسمقرراتموردعمل
.قبلیبیشازارقامفوقالذکردریافتمینمایندهمانارقامملکپرداختمیباشد
تبصره-6درجاتسابقنظامیانمنفکازخدمتکهدرجدولبند»ب«اینمادهنمیباشد
:بهشرحزیرتطبیقمییابد
معادل الف(ستوانیارسوموستوانیاردوم،افسریار
ستوانسوم
معادلستوان ب(ستوانیاریکم،همافرسوم،همافردوم
دوم
معادلستوانیکم ج(همافریکم
معادلسروان د(سرهمافرسوم
معادلسرگرد هـ(سرهمافردوم
معادلسرهنگدوم و(سرهمافریکم
تبصره-7بههریکازمشمولنموضوعبند»ب«کهدرطولدورانخدمتحداقلبهمدت
دوسالدارایعناوینشغلیفرماندهی،ریاستومدیریتبودهاند،درصدیازجدولشماره
:دو(بهشرحزیربهحقوقآناناضافهخواهدشد(
کارمنداندررتبهشغلی8الی
درصد 9 5
درصد  10کارمنداندررتبهشغلی10الی 13
درصد  15کارمنداندررتبهشغلی14الی16
درصد  20کارمنداندررتبهشغلی17و18
درصد  25کارمنداندررتبهشغلی19وبهبال
تبصره-8کلیهنظامیانبالترازدرجهسرهنگیکهازتاریخ15/1/1358بهبعددر
j
خدمتنیروهایمسلحنبودهاندواحکامخاصقضائیبرایآنانتعییننشدهاست،صرفااز
حقوقردیفدرجهسرهنگیبرخوردارخواهندشدومشمولسایرتبصرههایاینبندنخواهند
.شد
تبصره-9مشمولینقانونحالتاشتغال-مصوب-1372مجلسشورایاسلمیازمقرراتاین
.دستورالعملمستثنیمیباشند
ماده-110ازتاریخ1/1/1386حقوقکلیهبازنشستگان،موظفینیامستمریبگیراناعضاء
هیأتعلمیوقضاتکهبازنشسته،ازکارافتادهوفوتشدهانددرصورتیکهکمتراز

حاصلضربضریبریالیموضوعماده)(109اینقانونبارعایتماده)(125وارقاممذکور
درجداولبندهای)الف(و)ب(اینمادهوتبصرههایمربوطباشدتااینمیزانافزایش
:مییابد
الف(حقوقبازنشستگی،موظفینیامستمریبگیراناعضاءهیأتعلمیبراساسامتیاز
ردیفآخرینمرتبهعلمیوبراساسسیسالسنواتخدمتمطابقجدولواحکامزیرخواهد
.بود
امتیاز مرتبهعلمی
 9500مربیآموزشیاروپژوهشیاران
 11000مربی
 14000استادیار
 16000دانشیار
 18000استاد
ب(حقوقبازنشستگی،موظفینیامستمریبگیرانقضات
براساسامتیازردیفآخرینگروهوبراساسسیسالسنواتخدمتمطابقجدولواحکام
:زیرخواهدبود
امتیاز گروه
 8500یک
 9500دو
 10500سه
 11500چهار
 12500پنج
 13500شش
 15000هفت
 16000هشت
تبصره-1درمحاسبهامتیازحقوقمبنایدارندگانمشاغلقضائیباکمترازمدرک
لیسانسومعادلآن)موضوعمادهواحدهقانونتعیینوضعیتقضائیکسانیکهسهسالدر
دادسراهایانقلباسلمیاشتغالبهکارقضائیداشتهاند(پنجدرصد)(%5ازامتیاز
.گروهشغلیآنانکسرخواهدشد
تبصره-2درمحاسبهامتیازحقوقدارندگانپایهقضائیدرصورتداشتنمدرکتحصیلی
کارشناسیارشدیامعادلآندررشتههایقابلقبولبرایقضاتپنجدرصد)(%5وبرای
مدرکتحصیلیدکترایامعادلآندرهمانرشتههادهدرصد)(%10بهامتیازگروه
.شغلیآناناضافهمیگردد
تبصره- 3علوهبرامتیازاتفوقبهمتصدیانمشاغلمدیریتوسرپرستیدرصورتداشتن
مسؤولیتهایزیرحداقلبهمدتدوسالدرطولدورانخدمتدرصدهایزیرحسبموردبه
امتیازحقوقآناناضافهخواهدشد.برایسنواتکمترازدوسالنیزبههماننسبت
.محاسبهوپرداختخواهدشد
،دادستاننظامیاستان،دادستانعمومی)غیرازتهران(،رئیسدادگستریشهرستان 1-
دادستانانقلباسلمیاستان،رئیسدادگاهحقوقی2مستقلبه
%).پنجدرصد) 5مأخذ
مدیرانکل،رئیسسازمانقضائینیروهایمسلح 2-
مرکزاستان)غیرازتهران(،دادستاننظامیتهران،رئیسکلدادگستریاستان،رئیس
%).شعبهاولدادگاهانقلباسلمیتهرانبهمأخذدهدرصد)10
معاونانرئیسقوهقضائیهومعاونانوزیر 3-
دادگستری،رئیسدیوانعدالتاداری،رئیسسازمانبازرسیکلکشور،دادستانانتظامی
قضات،رئیسسازمانقضائینیروهایمسلح،دادستانتهران،رئیسکلدادگستریاستان
.تهرانبهمأخذپانزدهدرصد)(%15حقوقمبنا
%).رئیسدیوانعالیکشورودادستانکلکشوربهمأخذبیستدرصد)4- 20
تبصره-4تبصرههای»«5»،«4»،«3»،«2»،«1و»«6ماده)(109درموردمشمولیناین
.مادهلزمالجراءمیباشد

ماده-111بهمنظوریکنواختیوهماهنگسازیسایرحمایتهایقانونیمشترکینکلیه
صندوقهایبازنشستگیدستگاههایاجرائیمشمولاینقانون،بندهایزیر
.لزمالجراءخواهدبود
کلیهشاغلینوبازنشستگانمشترکصندوقهایبازنشستگیمیتوانندوالدینتحتتکفل 1-
خودرادرصورتیکهتحتپوششهیچیکازبیمههایخدماتدرمانینباشند،تحتپوشش
.بیمهخدماتدرمانیخودقراردهند
فرزنداناناثمشروطبرآنکهورثهقانونیباشند،درصورتنداشتنشغلیاشوهرو 2-
فرزندانذکورمشروطبرآنکهورثهقانونیباشندتابیستسالگیودرصورتاشتغالبه
تحصیلتدانشگاهیتابیستوپنجسالگیازکمکهزینهاولد،بیمهویامستمری
.والدینخودبرخوردارمیگردند
،ماده- 112سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورووزارترفاهوتأمیناجتماعیمکلفند
آئیننامهنحوهتطبیقوتعیینحقوقبازنشستگان،موظفینیامستمریبگیرانآندسته
ازدستگاههایاجرائیکهمشمولقانوننظامهماهنگپرداختمصوب1370نبودهاندرابا
جدولبند»الف«ماده)(109اینقانونواحکاممربوطتهیهوحداکثرظرفمدتسهماه
.ازتاریختصویباینقانونبهتصویبهیأتوزیرانبرسانند
ماده-113دولتمکلفاستتاپایانقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیو
فرهنگیجمهوریاسلمیایراندرخصوصتجمیعکلیهصندوقهایبازنشستگیاعمازکشوریو
 .تأمیناجتماعیدرسازمانتامیناجتماعیاقداماتقانونیلزمرابهعملآورد
فصلچهاردهم–شورایعالیاداریوشورایتوسعه
مدیریت
وسرمایهانسانی
بهمنظورایجادتحولدرنظاماداریکشور -ماده114
درابعاد،نقشواندازهدولت،ساختارتشکیلتیونظامهایاستخدامی،مدیریتمنابع
انسانی،روشهایانجامکاروفناوریاداریوارتقاءوحفظکرامتمردمونیلبه
نظاماداریومدیریتیکارا،بهرهوروارزشافزا،پاسخگو،شفافوعاریازفسادو
تبعیض،اثربخش،نتیجهگراومردمسالر،شورایعالیاداریباترکیبواختیارات
.زیرتشکیلمیگردد
:اعضاءشوراییادشدهعبارتنداز
رئیسجمهور)رئیسشورا(کهدرغیاباومعاوناولویریاستشورارابرعهده 1 -
.خواهدداشت
).رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور)عضوودبیرشورا 2-
وزراءآموزشوپرورش،بهداشت،درمانوآموزشپزشکیوکارواموراجتماعیوسهنفر 3-
.ازوزراءبخشهایدیگربهانتخابهیأتوزیران
.وزیریارئیسدستگاهمستقلذیربطحسبمورد 4-
.دونفرازاستاندارانبهانتخاباستاندارانسراسرکشور 5 -
.دونفرصاحبنظردررشتهحقوقاداریومدیریتبهانتخابرئیسجمهور 6-
دونفرازنمایندگانمجلسشورایاسلمیبهانتخابمجلسشورایاسلمیبهعنوان 7-
.ناظر
دبیرخانهشورادرسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورخواهدبودوسازمانمسؤول
.نظارتبرحسناجراءتصمیماتمربوطمیباشد
.مصوباتاینشوراپسازتأییدرئیسجمهورلزمالجراءاست
:ماده-115وظایفواختیاراتشوراییادشدهبهشرحزیرمیباشد
اصلحساختارتشکیلتدستگاههایاجرائیبه 1-
استثناءدستگاههاییکهاحکامآنهادرقانوناساسیآمدهویابهامرامامخمینی
.ره(ومقاممعظمرهبریتأسیسشدهاست(
تجدیدنظردرساختارداخلیدستگاههایاجرائیبه 2-
.منظورایجادانسجامتشکیلتیوحذفوظایفموازی،مشابهوتکراری

تفکیکوظایفاجرائیازحوزههایستادیدستگاههای 3-
اجرائیومحدودنمودنفعالیتحوزههایستادیبهاعمالحاکمیتوامورمدیریتیو
راهبردی،سیاستگذاری،برنامهریزی،سازماندهی،نظارتوکنترلوانتقالوظایف
اجرائیبهواحدهایاستانی،شهرستانیوسایرسطوحجغرافیاییواصلحساختار
.تشکیلتیمتناسبباتغییراتبهعملآمده
تنظیمدستورالعملدرموردادغامواحدهایاستانی 4-
.وشهرستانیوابستهبههریکازوزارتخانههادریکواحدسازمانی
بررسیتعییننقشواندازهدولتواتخاذضوابطو 5-
 .سیاستهایمناسببرایکوچکسازیدولتدرچهارچوبسیاستهایکلنوقوانینمربوطه
بررسیوموافقتباایجادهرنوعدستگاهاجرائی 6-
 .قبلازارائهبهمراجعذیربطمذکوردراینقانون
بازنگریواصلحنظامتصمیمگیریشوراهاو 7-
کمیتههایکشوربهنحویکهضمنارتقاءکیفیوکوتاهنمودنمراحلآنمراجعو
.نهادهایتصمیمگیرندهموازیوغیرضرورحذفشوند
.تدوینمقرراتلزمبرایاجراءصحیحاحکاماینقانون 8 -
شناساییوواگذاریوظایف،اموروفعالیتهایقابلواگذاریدستگاههایاجرائیبه 9 -
شهرداریهاوبخشغیردولتیباهدفرهاسازیدولتازتصدیهایغیرضروروهمچنینتعیین
،نحوهارتباطوتنظیممناسباتنظاماداریباشوراهایاسلمیروستا،بخشوشهر
 .شهرستانواستان
اصلحومهندسیمجددسیستمها،روشهاورویههایموردعملدردستگاههایاجرائی 10 -
باگرایشسادهسازیمراحلانجامکار،خودکارسازیعملیاتوکاهشمیزانارتباط
کارمندانبامراجعهکنندگان،افزایشرضایتمراجعان،کاهشهزینههایاداریو
.اقتصادینمودنفعالیتها
تصویبطرحهایلزمبرایارتقاءبهرهوریوکارآیینیرویانسانیومدیریت 11 -
.دستگاههایاجرائی
تصویبمقرراتلزمدرجهتبهینهسازیساختار،ترکیبوتوزیعنیرویانسانیبخش 12-
.دولتی
تصویبدستورالعملهایمربوطبهتعیینتکلیفنیرویانسانیدستگاههاییکه 13 -
.ادغام،منحل،واگذارویاوظایفآنهابهدیگردستگاههامنتقلمیشود
تصویبدستورالعملناظربربهرهبرداریمطلوبازفضاهاوتجهیزاتووسائط 14 -
اداری،جابهجاییوتأمینساختمانهای نقلیه
.اداری
پیشنهادمنابعموردنیازبرایتحققبرنامههایتحولنظاماداریوطرحهایمصوب 15 -
.شوراکهنیازبهمنابعجدیددارد
تبصره-ایجادهرگونهدستگاههایاجرائیجدیدبراساسپیشنهاددستگاههایذیربطموکول
بهتأییدشورایعالیاداریوتصویبهیأتوزیرانوباتصویبمجلسشورایاسلمی
.خواهدبود
ماده- 116شورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیکهدراینقانونشورایتوسعه
مدیریتنامیدهمیشودبرایانجاموظایفذیلوباترکیبمذکوردراینمادهتشکیلمی
.گردد
 :الف-ترکیبشورا
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور)رئیس 1-
)شورا
دونفرازمعاونینشاغلباتجربهمرتبط 2-
.وزارتخانههابهمدتچهارسال
دونفرصاحبنظردرزمینهمدیریتوحقوقاداریبه 3-
.مدتچهارسال
یکنفرازمعاونینتخصصیسازمانمدیریتو 4-
.برنامهریزیکشور

یکنفرازاعضاءکمیسیوناجتماعیمجلسشورای 5-
.اسلمیبامعرفیکمیسیونبهتصویبمجلسشورایاسلمیبهعنوانناظر
معاونذیربطسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور 6-
.بهعنواندبیرشورا
اعضاءمذکوردربندهای)(3)،(2و)(4بنابهپیشنهادرئیسسازمانوتأییدرئیسجمهور
.انتخابمیگردند
.وزیرکارواموراجتماعی 7-
 :ب–وظایفواختیارات
.بررسیوتصویبتعاریفوشرحوظایفرشتههایشغلی 1-
بررسیوتصویبشرایطاحرازرشتههایشغلیونحوهتخصیصآنهابهطبقاتجداول 2-
.حقوق
بررسیوتصویبدستورالعملهاورویههاییکهبهموجباینقانوندرصلحیتشورا 3-
.قرارمیگیرد
هماهنگیدراظهارنظروپاسخگوییبهاستعلماتوابهاماتاداریواستخدامی 4-
.دستگاههایاجرائیدراجراءمفاداینقانون
.ایجادرویههایواحداداریواستخدامیدرچهارچوبمقرراتاینقانون 5-
اتخاذتصمیمدرخصوصازکارافتادگیوفوتبهسببانجاموظیفهوسایرامور 6-
.مربوط،برایکارمندانیکهتابعصندوقبازنشستگیکشوریمیباشند
سایرمواردیکهازطرفرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورویاوزراءدر 7-
.ارتباطباتعهداتاینقانونبرایکسبنظرمشورتیارجاعمیشود
آئیننامهنحوهادارهشورایتخصصیباپیشنهادسازمانمدیریتبهتصویبهیأت 8-
.وزیرانمیرسد
سایروظایفیکهطبققانونبهعهدهشورایاموراداریواستخدامیکشوربودهاست 9-
.باتأییدرئیسجمهور
تصمیماتاینشوراپسازتأییدرئیسجمهوربرای
.دستگاههایمشمولاینقانونلزمالجراءاست
فصلپانزدهم–مقرراتمختلف
ماده-117کلیهدستگاههایاجرائیبهاستثناءنهادها،مؤسساتوتشکیلتو
،سازمانهاییکهزیرنظرمستقیممقاممعظمرهبریادارهمیشوند،وزارتاطلعات
نهادهایعمومیغیردولتیکهباتعریفمذکوردرماده)(3تطبیقدارند،اعضاءهیأت
علمیوقضات،هیأتهایمستشاریدیوانمحاسبات،شوراینگهبان،مجمعتشخیصمصلحت
نظام
ومجلسخبرگانرهبریمشمولمقرراتاینقانونمیشوندودرخصوصنیروهاینظامیو
.انتظامیمطابقنظرمقاممعظمرهبریعملمیشود
تبصره-1حقوقومزایایقضاتتابعقانوننظامهماهنگپرداختکارمنداندولت
مصوب 1370میباشدوجدولموضوعماده)(14قانونمذکوردرخصوصاعدادمبنایگروه
.آنانبهترتیببه)(12و)(200افزایشمییابد
تبصره-2بهقضاتنظامیسازمانقضائینیروهایمسلحدرمدتیکهدرپستهایقضائی
) %انجاموظیفهمینمایند،معادلمابهالتفاوتمجموعدریافتیآنانتاهشتاددرصد)80
.حقوقومزایایمستمرقضاتهمترازدادگستریفوقالعادهویژهپرداختمیگردد
تبصره- 3درصورتموافقتفرماندهیکلقوابرایبرخورداریکارکناننیروهایمسلحاز
مقرراتفصلدهموسیزدهماینقانون،حداقلوحداکثردریافتیآنانبارعایتمقررات
ماده)(136قانونآجا،امتیازاتمتعلقهبهشغلوشاغلباتوجهبهکیفیتخاصخدمتی
.درنیروهایمسلحباضریب)(2/1محاسبهوپرداختمیگردد
کارمنداننیروهایانتظامیکماکانازفوقالعادهسختیکارطبقمقرراتاستخدامیاین
.نیروعلوهبرفوقالعادههایمذکوردرفصلدهماینقانونبرخوردارمیباشند
تبصره-4کارمندانیکهبارعایتماده)(124مطابققانونکارجمهوریاسلمیایراندر
.دستگاههایاجرائیاشتغالدارندازشمولاینقانونمستثنیمیباشند

تبصره- 5کارمندانسیاسیوکارمندانشاغلدرپستهایسیاسیوزارتامورخارجهمشمول
مقرراتتشکیلتی،استخدامی،مالیوانضباطیوزارتامورخارجهمصوب1352میباشندو
.کارمندانغیرسیاسیشاغلدرپستهایپشتیبانیازاینقانونتبعیتخواهندنمود
ماده-118دستگاههایاجرائیموظفندکلیهاطلعاتواسنادومدارکمربوطرادر
مواردلزمدراختیارسازمانقراردهندودستورالعملهایاینسازماندرچهارچوب
مفاداینقانونوآئیننامههایمربوطبرایکلیهدستگاههایاجرائیلزمالجراء
.میباشد
ماده-119آئیننامههاودستورالعملهایمربوطبهاجراءمفاداینقانونحداکثرظرف
)مدتیکسال)بهاستثناءمواردیکهدراینقانونبرایآنزماندیگریمشخصشدهاست
.باپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
 :ماده-120کارمندانرسمیدریکیازحالتذیلقرارخواهندداشت
.الف–اشتغالدریکیازپستهایسازمانی
 .مرخصیاستعلجی،استحقاقیوبدونحقوق  -ب
 .آمادهبهخدمتبهموجبماده)(122اینقانون  -ج
د–انتقالیامأموریتبهدستگاههایاجرائیدیگرویامأموریتآموزشیبرایطیدوره
.هایآموزشکوتاهمدتویاکارآموزی
هـ-انفصالموقتیادائمویااخراجبهموجباحکامقطعیمراجعقضائیویاهیأتهای
 .رسیدگیبهتخلفاتاداریویااحکامماده)(91اینقانون
و–استعفاءوبازخریدیبهموجباحکاممذکوردراینقانونوقانونرسیدگیبهتخلفات
.اداری
ز–سایرحالتکهدرقانونرسیدگیبهتخلفاتاداریوسایرقوانینپیشبینیشده
.است
ماده–121آئیننامهاجرائینحوهانتقالومأموریتکارمندانمشمولاینقانونبه
سایردستگاههایاجرائیومرخصیبدونحقوقشاملنحوهاحتسابسوابقخدمتونحوه
پرداختحقوقومزایاوارتباطسازمانیوسایرمواردمربوطبارعایتمفاداینقانون
.بهپیشنهادسازمانبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
،ماده– 122کارمندانرسمیدستگاههایاجرائیدرحالتزیربهصورتآمادهبهخدمت
:کهمدتآنحداکثریکسالخواهدبوددرمیآیند
.انحللدستگاهاجرائیذیربط 1-
 .حذفپستسازمانیکارمندان 2-
نبودپستسازمانیبعدازاتماممأموریتیا 3-
.مرخصیبدونحقوق
کارمندانیکهبراساستصمیممراجعمذکوردرهیأت 4-
.رسیدگیبهتخلفاتادارییامراجعقضائیازخدمتمعلقیاآمادهبهخدمتشدهباشند
تبصره-1دردورانآمادگیبهخدمت،بهکارمندانمزبورحقوقثابتپرداختخواهدشد
ودرصورتعدماشتغالدردستگاههایاجرائیدیگرکارمندانآمادهبهخدمتدرصورت
دارابودنشرایطبازنشستگی،بازنشستهودرغیراینصورتبادریافتیکماهونیم
حقوقومزایایمستمربهازاءهرسالسابقهخدمتووجوهمرخصیهایذخیرهشدهبازخرید
.خواهندشد
تبصره - 2کارمندانیکهبراساسحکممراجعقضائیویاهیأتهایرسیدگیبهتخلفات
اداریازاتهاممربوطبرائتحاصلنمایند،حقوقومزایایمستمرمربوطرابرایمدت
.آمادگیبهخدمتدریافتخواهندنمود
ماده- 123کلیهاختیاراتقانونیدستگاههایاجرائیوشوراهاومجامعوعناوینمشابه
.برایایجادهرگونهدستگاهاجرائیازتاریخلزمالجراءشدناینقانونلغومیگردد
ماده-124بهکارگیرینیرویانسانیدربرخیازمشاغلکهسازماناعلممیدارددر
.سقفپستهایسازمانیمصوبومجوزهایاستخدامیبراساسقانونکارامکانپذیرمیباشد
تبصره-مجموعدریافتیکارمندانیکهبهموجبقانونکاردردستگاههایاجرائیشاغل
.میباشندنبایداز)(2/1برابرحقوقومزایایکارمندانمشابهتجاوزکند
ماده–125ضرایبحقوقمذکوردرفصولدهموسیزدهمبهتفکیکهرفصل،متناسببا
احکاماینقانوندراولینسالاجراءپانصدریالتعیینمیگرددودرسالهایبعد

حداقلبهاندازهنرختورمکههرسالهازسویبانکمرکزیاعلممیگردد،افزایش
.مییابد
ماده-126بارمالیهرنوعافزایشیکبارهحقوقومزایایکارمندانوبازنشستگان
موضوعاینقانونازطریقواگذاریسهامدولتیدربنگاههایاقتصادیقابلعرضهدر
بورسوهمچنیناعمالپلکانیافزایشسنواتیدرحدبودجهمصوبسالنهوحداکثردر
.طولمدتاجراءآزمایشیاینقانونتأمینمیشود
ماده-127کلیهقوانینومقرراتعاموخاصبهجزقانونبازنشستگیپیشازموعد
کارکناندولتمصوب5/6/1386مجلسشورایاسلمیمغایربااینقانونازتاریخ
.لزمالجراءشدناینقانونلغومیگردد
ماده–128مدتزمانآزمایشیاینقانونپنجسالازتاریخلزمالجراءشدناین
 .قانونخواهدبود
و106تبصرهدرجلسه قانونفوقمشتملبر128ماده
مورخهشتممهرماهیکهزاروسیصدوهشتادوششکمیسیونمشترکرسیدگیبهلیحه
مدیریتخدماتکشوریمجلسشورایاسلمیطبقاصلهشتادوپنجم)(85قانوناساسی
تصویب
 /گردیدوپسازموافقتمجلسبااجراءآزمایشیآنبهمدتپنجسال،درتاریخ18/7
بهتأییدشوراینگهبانرسید/.ع 1386
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