
قانون مدیریت خدمات کشوري

تعاریف-فصل اول 

واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به : وزارتخانه - 1ماده 
.شود و توسط وزیر اداره می گرددموجب قانون ایجاد شده یا می

شود و با داشتن استقالل انون ایجاد شده یا میواحد سازمانی مشخصی است که به موجب ق: مؤسسه دولتی-2ماده 
.دهد باشد انجام میگانه و سایر مراجع قانونی میحقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه

.شودکلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می

است و با واحد سازمانی مشخصی است که داراي استقالل حقوقی: عمومی غیردولتی مؤسسه یا نهاد - 3ماده 
بودجه ساالنه آن از محل منابع %) 50(شود و بیش از پنجاه درصد تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می

.داردو خدماتی است که جنبه عمومی دار وظایف غیردولتی تأمین گردد وعهده

موجب هاي دولت بهبنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتی از تصدي: ولتیشرکت د-4ماده 
قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف دولت ) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

هر شرکت . باشدسرمایه و سهام آن متعلق به دولت می%) 50(محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 
ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده گذاري وزارتخانهتجاري که از طریق سرمایه

الذکر باشد شرکت سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق%) 50(مادام که بیش از پنجاه درصد 
. دولتی است

الذکر صرفاً با تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز ي دولتی تحت هریک از عناوین فوقتشکیل شرکتها-1تبصره 
است با افزایش %) 50( ها کمتر از پنجاه درصد است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهاي دولتی در آن

.سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است 

ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، - 2تبصره 
.شوند، شرکت دولتی تلقی می گردندمی

که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات » شرکتهاي دولتی« احکام - 3تبصره 
.عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد

ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی ، شرکتهاي کلیه وزارتخانه: اجرائی دستگاه -5ماده 
دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، 

.شونددولتی، دستگاه اجرائی نامیده میهاي بانک مرکزي، بانکها و بیمهسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،



عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههاي اجرائی براي انجام وظایف و : پست سازمانی-6ماده 
پستهاي ثابت . شودبینی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته میپیش) ثابت و موقت(مسؤولیتهاي مشخص 

.ه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شدصرفاً براي مشاغل حاکمیتی ک

فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام : کارمند دستگاه اجرائی-7ماده 
.شودصالحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می

و حاکمیت کشور است و منافع آن آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار : امورحاکمیتی-8ماده 
مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره

.شوددیگران نمی

:از قبیل

.ریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وسیاسیسیاستگذاري، برنامه- الف

.جتماعی و باز توزیع درآمدبرقراري عدالت و تأمین ا-ب

.ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم-ج

.ها و مزیتهاي الزم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکارينمودن زمینهفراهم- د

.قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی-هـ

.ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملیحفظ تمامیت- و

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

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

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

.و اطالعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشورتحقیقات بنیادي، آمار-ي

ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث - ك
.طبیعی و بحرانهاي عمومی

و ) 29(نهم این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و ) 11(و ) 10(، )9(بخشی از امور مندرج در مواد-ل
قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید ) 30(امسی

.باشدوزیران امکانپذیر نمیهیأت

موجب قانون اساسی در قوانین عادي جزء که با رعایت سیاستهاي کلی مصوب مقام معظم رهبري بهسایر مواردي-م
.گیردمیاین امور قرار



آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به : ، فرهنگی و خدماتیامور اجتماعی-9ماده 
آموزش و پرورش عمومی و فنی و : منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل

، ، اطالعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگیربیت بدنی و ورزش، توانبخشی، ت، درمان، علوم و تحقیقاتايحرفه
.هنري و تبلیغات اسالمی

اي است که موجب تقویت زیرساختهاي آن دسته از طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه: امور زیربنایی- 10ماده 
.ارتباطات و راه،هاي انرژيطرحهاي آب و خاك و شبکه: اقتصادي و تولیدي کشور می گردد، از قبیل 

برداري از اموال جامعه است و مانند ، متصدي اداره و بهرهآن دسته از اموري است که دولت: امور اقتصادي-11ماده 
، ونقل، حمل، کشاورزيتصدي در امور صنعتی: کند، از قبیل اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می

.قانوناین) 10(رحهاي مندرج درمادهبرداري ازط، مسکن و بهرهبازرگانی

.ریزي کشور می باشدمنظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه: سازمان-12ماده 

راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت-فصل دوم 

قانون ) 30(ام و سی) 29(، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم امور تصدیهاي اجتماعی-13ماده 
اساسی جمهوري اسالمی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 

:هاي ذیل انجام می گرددتعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه

.غیردولتی مجري این وظایفاعمال حمایتهاي الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی-1

.خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی-2

، واگذاري امکانات و مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره-3
.تجهیزات و منابع فیزیکی 

بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت واگذاري مدیریت واحدهاي دولتی به -4
.تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات

.ایجاد و اداره واحدهاي دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائی-5

نباشد ایجاد و اداره مقدور) 4لغایت1(الذکراگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق- 1تبصره 
.واحدهاي دولتی وظیفه دولت است

تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهاي آموزشی، - 2تبصره 
بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهاي مربوط و 

.یمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط استکیفیت و ق



تعاونی و (، حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائی توسط بخش غیردولتی، امور زیربنایی با مدیریت-14ماده 
انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران ) خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

. جام خواهد شدتوسط بخش دولتی ان

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ) 44(امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم- 15ماده 
دولت مکلف است با رعایت قوانین و . سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري به بخش غیردولتی واگذار می گردد

کنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد ان و مصرفمقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگ
ها و گذاري و برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینهو توسعه و امنیت سرمایه

.مزیت الزم و رفع بیکاري را فراهم نماید

و کنترل مراحل انجام کار و ) ستانده(حصول وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و مبه منظور افزایش بهره-16ماده 
گیري و اعطاء اختیارات الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم

رسد دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات اي که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران مینامهبراساس آئین
. عمل آورندذیل را به

شده فعالیتها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی، تعیین قیمت تمام-الف 
بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدي و اداري، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در 

ذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و استانی با تأیید سازمان چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات م
.ریزي کشور یا استانمدیریت و برنامه

بینی سازوکارهاي نظارتی براي گرا و استانداردهاي کیفی خدمات و پیشتعیین شاخصهاي هدفمند و نتیجه- ب 
.کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده

شده آن و تعیین احدهاي مجري براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمامانعقاد تفاهمنامه با مدیران و-ج 
.تعهدات طرفین

ریزي استان در هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامهجایی فصول و برنامهاعطاء اختیارات الزم براي پیشنهاد جابه-د 
.کام قانون بودجه ساالنه خواهد بودجایی اعتبارات ملی براساس احچهارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جابه

اي که با پیشنهاد نامهشده، اختیارات الزم اداري ومالی به مدیران، به موجب آئینبراي اجراء نظام قیمت تمام-هـ 
. رسد تعیین می گرددسازمان به تصویب هیأت وزیران می

گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می-و 
مدیران دستگاههاي اجرائی نسبت به . هزینه قطعی منظور می گرددربط بهپرداخت به حساب بانکی واحدهاي ذي

بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتی پاسخگو تحقق اهداف و نتایج پیش
بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است ماه یکقدامات مربوطه را هر ششخواهند بود و موظفند گزارش ا
. ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نمایدگزارش عملکرد این ماده را یک

حصوالت و دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة م- 1تبصره 
. خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود



ریزي کشور اجراء شده و از سال سال توسط سازمان مدیریت و برنامهباید ظرف یکاحکام این ماده می-2تبصره 
.باشدنظیم و ارائه میبودجه دستگاههاي موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل ت1387

شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می- 17ماده 
طور شفاف و مشخص بخشی ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به، حجم کار معینغیردولتی براساس فعالیت مشخص

شود با رعایت قانون ، اجازه داده میر صورت عدم مراجعه متقاضیاند. از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند
.برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد

شرکتهاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا وزارت کار -تبصره 
.شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صالحیت می گردندوامور اجتماعی تعیین صالحیت

بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از کارمندان بخشهاي غیردولتی که براساس احکام پیش-18ماده 
وظایف و تصدي امور دولتی و سایر امور قابل واگذاري که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده 

گونه تعهد و یا دستگاههاي اجرائی هیچ. باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غیر دولتی تلقی می گردند میدار
.مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و 
ههاي اجرائی دستگا. صالح در این رابطه خواهند بودتار نمایند و پاسخگوي مقامات و یا مراجع ذيمقررات مربوطه رف

نامه دریافت شده موظفند درصورت تخلف کارفرماي بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت
.ربط را پرداخت نمایندتعهدات کارمندان ذي

نظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي مههاي اجرائی بهدستگا-19ماده 
، بازنگري و پاالیش هاي توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهاي نوین مدیریتیاي در زمینهانجام خدمات مشاوره

اي نوین اداري با مراکز هاي انسانی و فنآوریه، توسعه و مدیریت سرمایهوظایف و مأموریتها و ساختارهاي تشکیالتی
ربط عقد ، با رعایت مقررات ذيآموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صالحیت شده توسط سازمان

.قرارداد نمایند

مندي از فکر و اندیشه و منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهرهههاي اجرائی مکلفند بهدستگا-20ماده 
ربط خود ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن يخالقیت کارمندان ذ

اي خواهد بود که با نامهنظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین. ها را فراهم آورند گیريدر تصمیم
.رسدتصویب هیأت وزیران میپیشنهاد سازمان به

سمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی با کارمندان ر-21ماده 
.واگذار می گردد به یکی از روشهاي ذیل عمل خواهد شد

.انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر- الف

.بازخرید سنوات خدمت-ب

.ا پنجسالموافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه ت- ج 



در صورت تمایل کارمندان به تغییر . باشدانتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده می- د
. ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گرددجایی تغییر صندوق ذيصندوق بازنشستگی هزینه جابه

.کنده حقوق و مزایاي وي را بخش غیردولتی پرداخت میانجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور ک-هـ

درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتی به نحوي که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات -1تبصره 
شوند و قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرماي جدید محسوب می

.توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند تمایل میدرصورت 

ربط به برداري بخشی از دستگاه ذيبهره) یا شرکت دولتی(در مواردي که با حفظ مالکیت دولت - 2تبصره 
ئی این ماده نامه اجراآئین. باشدغیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز میبخش

.رسدتصویب هیأت وزیران میباپیشنهاد سازمان به

. دستگاه اجرائی اعالم کندتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و بهکارمند می-3تبصره 
.اقدام کندباتوجه به اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روشها را انتخاب و دستگاه مربوطه مکلف است

منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات الزم براي آموزش، دستگاههاي اجرائی موظفند به-22ماده 
سازماندهی، ایجاد تسهیالت و کمکهاي مالی، رفع موانع اداري و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس 

.عمل آورندرسد، بهمیوزیران اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأتنامهآئین

ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهاي درمانی و آموزشی ، فضاهاي -23ماده 
.باشدورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می

دم عهده دار انجام برخی از امور فوق دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود براي ارائه خدمات به مر-1تبصره 
.باشندمی باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می

اند با تصویب مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروي انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته- 2تبصره 
.باشندهیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می

از تاریخ تصویب این قانون اقدامات در راستاي اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند- 24ماده 
:ذیل را انجام دهند

دسته از وظایفی که قابل واگذاري به بخش غیردولتی است را ماه پس از تصویب این قانون آنحداکثر شش- الف 
به نحوي که طی هر برنامه . سبت به واگذاري آنها اقدام نماینداحصاء و با رعایت راهکارهاي مطروحه در این فصل ن

. از میزان تصدیهاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش یابد% ) 20(بیست درصد

این قانون به نحوي تعیین گردد که تعداد کارمندان ) 51(تعداد مجوزهاي استخدامی مذکور در ماده-ب 
باشند هر سال به میزان دو کنند و یا طرف قرارداد میو مزایا دریافت میدستگاههاي اجرائی که به هر نحو حقوق 

.در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد%) 2(درصد



خدمتازمواردسایرواستعفاءبازخریدي،بازنشستگی،روشهايبهکهکارمندانسومیکحداکثرمعادل		-ج 
. نماینداستخدامشوندمیخارجاجرائیدستگاههاي

. این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند) 8(وظایف حاکمیتی موضوع ماده-1تبصره 

نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاري درچهارچوب این قانون، حمایتهاي دولت براي آئین- 2تبصره 
تکلیف کارمندان واحدهاي واگذار توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین 

.رسدشده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههاي اجرائی کنترل - 3تبصره 
.نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند

مردمحقوق -فصل سوم 

، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق اسالمی مدیران و کارمندان دستگاههاي اجرائی-25ماده 
نمایند وظایف خود را به و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداري که امضاء می

.هاي قانونی آنها انجام دهندفتن حقوق و خواستهنحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگر

الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههاي اجرائی با پیشنهاد اصول و مفاد منشور فوق-1تبصره 
..رسدوزیران میتصویب هیأتسازمان به

، ربوط عالوه بر موارد فوقتوانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مدستگاههاي اجرائی می- 2تبصره 
.مواردي را با رعایت منشور اخالقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند

دستگاههاي اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائی آشنا نموده - 26ماده 
می ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ویژه صدا و سیماي جمهوري اسالو از طریق وسایل ارتباط جمعی به

.ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند

مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائی درشرایط مساوي از حقوق یکسان برخوردارند، - 27ماده 
حل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مرا

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین مستند و شفاف
.عهده خواهند داشتدستگاههاي اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به

ه منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد دولت مکلف است ب-28ماده 
مندي از سایر امتیازات استخدامی و اعمال کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامی و بهره

می مربوط به کارمندان ها، ضوابط اداري و استخداها، شیوه نامهتشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه
.دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید



ساختار سازمانی- فصل چهارم 

، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را متناسب با ویژگیهاي مربوط دستگاههاي اجرائی مکلفند سازماندهی- 29ماده 
رسد با رعایت موارد ذیل أت وزیران میدر چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هی

:انجام دهند 

سقف پستهاي سازمانی با رعایت راهبردهاي مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید - الف 
. رسدسازمان به تصویب هیأت وزیران می

از دو برنامه پنجساله تشکیالت و سقف پستهاي سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس-ب 
. متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت 

منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مدیریتی در دستگاههاي اجرائی به-ج 
: احد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گرددملی و استانی با احتساب باالترین مقام اجرائی در هرو

. سطح) 4(حداکثر در: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی -

	.سطح) 3(حداکثر: واحدهاي استانی -
.سطح) 2(حداکثر: واحدهاي شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز-

.یک سطح: سایر واحدهاي تقسیمات کشوري -

) 5(توانند حداکثرشوند، میجمهور اداره میمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیسها و سازهرکدام از وزارتخانه- د
معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش بینی نمایند و ) 3(معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر

دیرکل یا مدیر یا رئیس م) 5(تواند حداکثرمتناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازمانی هر معاون می
.یا عناوین مشابه داشته باشد

پستهاي مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهاي مدیریتی مذکور در این بند 
.تأمین خواهد شد

و براي سایر ) 10(حداکثر) 71(ماده) ج(و)ب(،)الف(تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائی مذکور در بندهاي-هـ 
پست در ) 3(و براي رؤساي مؤسسات دولتی باگستره کشوري حداکثر)4(مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر

.سقف پستهاي مصوب تعیین می گردد

رعایتبا) استانداریهااستثناءبه(	ها و سایر دستگاههاي اجرائی در مراکز استانها واحدهاي سازمانی وزارتخانه- ي 
سازمانهاي موجود در این سطح تغییر وشوندمیسازماندهیکلادارهسطحدرحداکثرقانوناین) 29(ماده
.یابندمی

که دستگاههاي اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیالت مصوب خود الزاماً موظف به ارائه در صورتی-ط
هزارنفر جمعیت باشند در تر از سیهاي کمخدماتی در شهرستانهاي کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش



ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذيصورتی
ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد ذي

. ایجاد واحدهاي مستقل خودداري نمایندمی گردد مستقر نموده و از

وپشتیبانیهايهزینه	.گرددربط نمیافزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم براي واحدهاي ذي
هیأتتشخیصباشهرهادرسایر. گرددمیبینیپیش) استانداریها(کشوروزارتبودجهدرهامجتمعاینخدماتی
.باشدمیامکانپذیربندایناجراءوزیران

..رسدنامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میآئین

شوند، در صورت ضرورت با ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره میوزارتخانه-30ماده 
د در برخی از سطوح تقسیمات کشوري توانند حسب وظایف قانونی خوتأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می

در این صورت کلیه واحدهاي وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به . واحد سازمانی داشته باشند
رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوري در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار 

.گیرندمی

.رسداین ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میموارد استثناء از حکم اخیر

تهیه و یک نسخه از آن را ) 29(دستگاههاي اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده-31ماده 
م سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عد. به سازمان ارسال دارند

ربط موظفند پس از اصالح موارد دستگاههاي اجرائی ذي. مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذکور را اعالم نماید
.مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند

، متصدي یکی از پستهاي سازمانی خواهند بود و هرگونه هریک از کارمندان دستگاههاي اجرائی- 32ماده 
ابالغ این قانون ممنوع ازسالیکازپسمصوبسازمانیپستداشتنبدونحقوقپرداختو	کارگیري افرادبه

.است

پستهاي سازمانی مصوب، %) 10(درصدتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا دهدستگاههاي اجرائی می-تبصره
سال ار معین براي حداکثر یکبدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا ک

.کارگیرندبه

موضوع ماده (تنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از دستگاههاي اجرائی که براساس قیمت تمام شده -33ماده 
اي از تشکیالت خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان شود برعهده آنها بوده و نسخهاداره می) این قانون» 16«

. ارسال خواهند داشت

تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههاي اجرائی صرفاً در چهارچوب -34ماده 
.سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد. باشدوظایف قانونی مصوب آنها مجاز می

سال نسبت به ر ظرف مدت یککلیه دستگاههاي اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکث-35ماده 
.پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند



پستهاي مورد نیاز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و - تبصره 
دي براي درصورت نبود پست بالتص. خواهد شداین قانون تأمین) 29(جدیدالتأسیس از سرجمع پستهاي موضوع ماده

.الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نمایدواحدهاي فوق

فناوري اطالعات و خدمات اداري-فصل پنجم 

وري دستگاههاي اجرائی موظفند فرآیندهاي موردعمل و روشهاي انجام کار خود را با هدف افزایش بهره- 36ماده 
، سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت ، کیفیت، هزینه، دقتا نظیر سرعتنیروي انسانی و کارآمدي فعالیته

مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به
.بازبینی و اصالح قرار دهند

و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با وري و کارآمدي فعالیتها، صحت امورمیزان بهره-تبصره 
ربط مورد رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذيپیشنهاد دستگاههاي اجرائی به تأیید سازمان می

.شودگیري قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میاندازه

با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستگاههاي اجرائی موظفند -37ماده 
:ترتیب انجام دهند ربط اقدامات زیر را بههاي ذيدستورالعمل

بندي انجام آن و مدارکی که متقاضی باید اطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان- 1
.ارائه نماید

.هاي الکترونیکیانجام خدمات از طریق ابزار و رسانهارائه فرمهاي موردنیاز جهت - 2

صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائی براي ارائه خدمات به شهروندان به-3
.دریافت خدمت

ال تعیین این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه س) 3(و) 1(مدت زمان اجراء بندهاي-تبصره
.می گردد

رسانی الکترونیکی از طریق بخش ، واحدهاي خدماتمنظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردمبه- 38ماده 
کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال . گردددولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می

دستورالعمل . باشد را توسط این مراکز ارائه نمایندن طریق قابل ارائه میانجام آن دسته از خدماتی که از ای1387
.رسدتصویب شوراي عالی اداري میاجرائی این ماده به

برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جویی و بهرهمنظور صرفهدستگاههاي اجرائی موظفند به- 39ماده 
غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان براساس هايوهزینهجلوگیري از تشریفات زائد
کارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهیه و ابالغ می گردد، اقدام ضوابط و استانداردهاي به

.نمایند

تفاده خود را با سال ساختمانهاي مورد اسکلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک-تبصره 
استانداردهاي یاد شده تطبیق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارایی استان 



و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعالم نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران 
. بردار آن تعیین گرددسعه استان دستگاههاي بهرهریزي وتوو یا شوراي برنامه

حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت یا که در مهلت تعیین شده دستگاههاي اجرائی اقدام نکنند ذيدر صورتی
.اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعالم نمایند

ر مربوط به استفاده از فناوري اطالعات در خدمات به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امو-40ماده 
اداري، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسالمی ایران و مشارکت کلیه 

.دستگاههاي اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید

ها و اطالعات کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال دادهاین پایگاه با استفاده از شماره ملی و- 1تبصره 
.موجود دستگاهها تشکیل می گردد

پایگاههاي اطالعات داده هاي مربوط به خود را با 1386کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند تا پایان سال -2تبصره 
.استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند

.ین ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسیدنامه اآئین-3تبصره 

هرگونه ارائه . سازمان مسؤول پیگیري و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد- 4تبصره 
1388خدمات و برقراري ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 

.باشدبدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می

تورود به خدم- فصل ششم 

ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائی -41ماده 
.شودو برابري فرصتها انجام می، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگیباشند براساس مجوزهاي صادرهمی

:شرایط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی عبارتند از-42ماده 

و حداکثر چهل سال براي استخدام رسمی و براي متخصصین بامدرك داشتن حداقل سن بیست سال تمام-الف 
. سال تحصیلی دکتري چهل و پنج

.داشتن تابعیت ایران- ب 

.وره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردانانجام خدمت د- ج 

.عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر-د 

.نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر-هـ

براي مشاغلی که مدارك همتراز در شرایط احراز آنها (دارابودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك همتراز-و 
) .بینی شده استپیش



باکهاينامهآئینبراساسشوندمی		که استخدامانی و روانی و توانایی براي انجام کاريداشتن سالمت جسم-ز 
. رسدمیوزیرانهیأتتصویببهسازمانپیشنهاد

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

.سالمی ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوري ا- ط 

کارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام به-1تبصره 
.خواهد شد

استخدام افراد در دستگاههاي اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی - 2تبصره 
باشد که عناوین و محتواي مهارتهاي مذکور توسط سازمان تهیه اطالعات میآنان در مهارتهاي پایه و عمومی فناوري

.و ابالغ خواهد شد

. استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود- 3تبصره 

.قوت خود باقی استقوانین و مقررات گزینش به- 4تبصره 

با مدرك تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا کارگیري افرادبه- 5تبصره 
مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب 

.باشدرسد مجاز میهیأت وزیران می

در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه بر توانند در صورتی کهدستگاههاي اجرائی می-43ماده 
.این قانون داشته باشند، آن را مالك عمل قرار دهند) 42(شرایط ماده 

شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر کارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی پس از پذیرفتهبه-44ماده 
دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان . تخصصی امکانپذیر استآگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه 

.رسدمی	تصویب شوراي توسعه مدیریتعمومی و تخصصی به

	ماستخدا-فصل هفتم 
.پذیردمیانجامذیلروشدوبهاجرائیدستگاههايدراستخدامقانون،اینتصویبتاریخاز		-45ماده 

. پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتیاستخدام رسمی براي تصدي -الف 

. معینمدتبراي	استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و- ب 

اند با رعایت مقررات این قانون به کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده-1تبصره 
.صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد

این قانون بنا به پیشنهاد ) 8(این ماده باتوجه به ویژگیهاي مذکور در ماده) الف(ندمشاغل موضوع ب- 2تبصره 
.رسدسازمان به تصویب هیأت وزیران می



تخصصیمشاغلبرايوسالپنجوشصت		سن کارمند پیمانی در انتهاي مدت قرارداد استخدام نباید از-3تبصره 
.کندتجاوزسالهفتاداز

نامه مشخص می گردد و در مورد حل خدمت وشغل مورد تصدي کارمندان پیمانی در پیمانتعیین م-4تبصره 
.ربط می باشدعهده دستگاه اجرائی ذيکارمندان رسمی به

دوره نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یککه شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب میکسانی- 46ماده 
اشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء بآزمایشی را که مدت آن سه سال می

:کارمندان رسمی منظور خواهند شد

کار، خالقیت، نوآوري، روحیه خدمت ، کاردانی، عالقه به)علمی، اعتقادي و اخالقی(حصول اطمینان از لیاقت - الف 
تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت به مردم و رعایت نظم انضباط اداري از طریق کسب امتیاز الزم با 

.کارمندان رسمی

.طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز الزم - ب 

.تأیید گزینش- ج 

استخدام	که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل بهدرصورتی-1تبصره 
:شدخواهدررفتاذیلروشهايازیکیبهويباننمایندکسبرارسمی

.اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط الزم-الف 

. تبدیل وضع به استخدام پیمانی- ب 

.لغو حکم- ج 

شدنپذیرفتهو) 42(مادهموضوعصالحیتهاياحرازوآزموندرشرکتدرصورتپیمانیکارمندانبا	-2تبصره 
.شدخواهدتاررفزیرشرحبهحاکمیتیمشاغلدررسمیاستخدامبراي

.شودسوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می-1

.شودفصل ورود به خدمت اضافه می) 42(ماده) الف(سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند-2

.رسدآئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می- 3تبصره 

ري کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براي انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات کارگیبه-47ماده 
پستهاي سازمانی دستگاههاي اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه 

.این قانون امکانپذیر است ) 17(شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده

:ندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردندکارم-48ماده 



. ربطبازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذي-

. استعفاء-

براساس (سال متوالی یا چهارسال متناوب بازخریدي به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه-
).با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسداي کهآئین نامه

).122(آماده بخدمت براساس ماده-

.ربطاخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي-

گردند در مدت انفصال اجازه استخدام کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می- 1تبصره 
.دستگاههاي اجرائی را نخواهند داشت و یا هرگونه اشتغال در

کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان - 2تبصره 
.اجرائی را نخواهند داشت دستگاه

:باشدتمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می-49ماده 

.سازمانی کارمنداناستمرار پست-

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

. جلب رضایت مردم و ارباب رجوع-

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

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

.کارمندان ، مشمول استفاده از مزایاي بیمه بیکاري مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود- 50ماده 

پنجسالههايبرنامهدر	مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون- 51ماده 
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهسازمانپیشنهادبادولتیمؤسساتوهاوزارتخانهازهریکسهموگرددمیتعیین

کارگیري نیروي انسانی در دستگاههاي اجرائی خارج از مجوزهاي موضوع این ماده خالف قانون هر گونه به- تبصره 
شوند تصرف غیر که بدون مجوز به کار گرفته میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افراديمحسوب و ممنوع می

.ال عمومی محسوب می گرددقانونی در امو

) 32(وتبصره ماده) 45(کارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی به غیر از حاالت مندرج در مادههر نوع به- 52ماده 
.باشداین قانون ممنوع می 	



	
انتصاب و ارتقاء شغلی-فصل هشتم 

تجربی الزم و پس از احراز شایستگی و انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و- 53ماده 
.عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد

، دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیرانبه- 54ماده 
:زیر را انجام دهند 

، شرایط تخصصی الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ايدر انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفه- الف 
در مواردي که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري . ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند

. ، انتخاب صورت می پذیردامتحانات تخصصی الزم

با رعایت (اي از افراد شایسته سمتهاي مدیریت حرفه%) 15(توانند براي حداکثر پانزده درصد دستگاههاي اجرائی می
.خارج از دستگاه استفاده نمایند) تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی

بدون الزام به رعایت مسیر ) این قانون) 71(مذکور در ماده(عزل و نصب متصدیان پستهاي مدیریت سیاسی - ب 
.باشدی از اختیارات مقامات باالتر میارتقاء شغل

تغییر سمت افراد قبل از . باشد و تمدید آن بالمانع استاي چهارساله میدوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفه- ج 
. رسد امکانپذیر می باشداي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مینامهمدت مذکور براساس آئین

این ماده مجموع شرکتهاي زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی براي انتصاب مدیران یک در اجراء-1تبصره
.دستگاه اجرائی تلقی می گردد

) هـ(و ) د(، یکی از پستهاي معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهاي در هر یک از دستگاههاي اجرائی- 2تبصره
اي است که با پیشنهاد نامهمتصدي آن براساس آئیناین قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب) 71(ماده 

.رسدوزیران میسازمان به تصویب هیأت

دستگاههاي اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضاي رقابتی براي -3تبصره 
.کلیه کارمندان فراهم نمایند

.اي تلقی می گردندن قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفهای) 71(مدیران مذکور در ماده - 4تبصره 

هاي انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهاي منظور حفظ سرمایهسازمان مکلف است به-55ماده 
.ربط اقدام نمایدمدیریت نسبت به ایجاد بانک اطالعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذي

هاي اجرائی مؤثري را براي آموزش مدیران متناسب با وظایف و ها و سامانهمان موظف است برنامهساز- 56ماده 
نقشهاي موردانتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به 

.باشدربط میهاي ذيطی دوره



شرایط تخصصی و عمومی پستهاي مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر دستورالعمل اجرائی این فصل و-57ماده 
.رسدتصویب شوراي عالی اداري میشغلی با پیشنهاد سازمان به

	توانمندسازي کارمندان-فصل نهم 
، نظام آموزش منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههاي اجرائیسازمان موظف است به- 58ماده 

، مهارت و نگرش اي طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانشگونهاههاي اجرائی را بهکارمندان دستگ
هاي الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه

حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس اي بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از نحوي که رابطه
.مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند

هاي ، برنامهدستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت-59ماده 
.آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند

هاي آموزشی مورد نیاز هاي آموزشی مصوب براي اجراء دورهتوانند در قالب برنامهدستگاههاي اجرائی می-تبصره 
توانند کلیه مراحل همچنین دستگاههاي مزبور می. ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایندخود با دانشگاه

وهشی ها و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژ، اجراء و ارزشیابی دورهطراحی
.دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند

گردد و از سوي دولتهاي خارجی کلیه بورسهاي آموزشی که منجربه اخذ مدرك تحصیلی دانشگاهی نمی-60ماده 
ان، متناسب با وظایف دستگاههاي اجرائی گیرد از طریق سازمالمللی دراختیار دولت قرار مییا از طرف مؤسسات بین

.شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شدهایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار میدوره. توزیع می گردد

شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی میبورسها و دوره-تبصره
.تحقیقات و فناوري حسب مورد توزیع می گردد آموزش پزشکی و علوم، 

هاي آموزشی که منجر به اعزام کارمندان دستگاههاي اجرائی از زمان تصویب این قانون براي طی دوره- 61ماده 
گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههاي مربوطه و استفاده از اخذ مدرك دانشگاهی و یا معادل آن می

.باشدزشی ممنوع میمأموریت آمو

.باشندایثارگران مشمول مقررات خاص خود می-تبصره 

. کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتها و تواناییهاي شغلی خود اقدام نمایند-62ماده 
ن خود را که توسط سنجی مداوم کارمنداها و الگوهاي الزم براي افزایش توان و تواندستگاههاي اجرائی شیوه

.شود به مورد اجراءخواهند گذاردسازمان تهیه و ابالغ می

. رسدآئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می- 63ماده  		



حقوق و مزایا- فصل دهم 

و شاغل و سایر ویژگیهاي نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل- 64ماده 
امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، . مذکور در موادآتی خواهد بود

گیرد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري بگیران نیز به همین مبناي تعیین حقوق ومزایاي کارمندان قرار می
.گرددمیزان تعیین می

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیش بینی و به -تبصره 
. تصویب مجلس شوراي اسالمی می رسد

کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح -65ماده 
.طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابندتخصص و مهارتهاي مورد نیاز به یکی از 

.باشدمی) 6000(و حداکثر آن) 2000(حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل

هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه -1تبصره 
هاي رتبه. یابده یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص میبندي می گردند و هرکدام از رتبه ها ب

. خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد

گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خالقیت ، میزان شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می
برجسته، طی دوره هاي آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی افزایش مهارتها، انجام خدمات 

رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی که متناسب با ویژگیهاي مشاغل به تصویب شوراي توسعه مدیریت می
بط مصوب نخبگانی که طبق ضوا. یابندحداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می

مهارتوتجربهاز	شوند و افرادي که عالوه بر شرایط عمومی در بدو استخدامشوراي عالی انقالب فرهنگی تعیین می
ازبرخیطیازرسدمیوزیرانهیأتتصویببهسازمانپیشنهادبهکهاينامهآئینطبقهستندبرخوردارالزم
.گیرندمیقراردیگرهايرتبهازیکیدرومعافهارتبه

کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و -2تبصره 
و ) 500(حساسیتهاي شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن 

.است، قرارمی گیرند)5000(حداکثر آن 

تیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، ام-3تبصره 
.محاسبه می گردد)1/1(درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 

عالوه بر (هاي آموزشی و مهارت کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره- 66ماده 
) 1000(حداقلکهشاغلحقامتیازازتجربهو	، سنوات خدمت) حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط

.گردندمیمندبهرهباشد،میامتیاز)4500(حداکثرو

.امتیاز شغل وي تجاوز نخواهد کرد%) 75(درصدحداکثرامتیاز این ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج



اي که با پیشنهاد سازمان به نامهاند براساس آئینهاي علمیه تحصیل نمودهو افرادي که در حوزههنرمندان-تبصره 
.رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردندتصویب هیأت وزیران می

آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت ) 2(و) 1(هايو تبصره) 65(جدول یا جداول موضوع ماده- 67ماده 
رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد ان میوزیر

ارزیابی عوامل . سازمان توسط شوراي توسعه مدیریت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائی ابالغ می گردد 
رسد توسط دستگاههاي اجرائی کور میمربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي مذ

.نمایدانجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می

گردد که حقوق ثابت تلقی می) 66(هاي آن و مادهو تبصره) 65(عالوه بر پرداختهاي موضوع ماده- 68ماده 
:هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشدالعادهفوق

یافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصی که شاغلین آنها داراي مدارك ده مناطق کمتر توسعهالعافوق-1
امتیازحقوق ثابت و براي سایر %) 25(باشند تا به میزان بیست و پنج درصدتحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می

فهرست این مناطق . خواهد شدحقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت %) 20(مشاغل تا بیست درصد
.رسددر هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

امتیاز )1500(العاده ایثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تافوق-2
.گیردامتیاز تعلق می)750(هاي دولتی تا وبه دارندگان نشان

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هرسال خدمت 
. شودامتیاز در نظرگرفته می)125(در زمان جنگ 

العاده سختی کار و کار در محیطهاي غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، فوق-3
امتیاز و در مورد کار با مواد )1000(ی و در اورژانس و در بخشهاي سوختگی و مراقبتهاي ویژه بیمارستانی تا عفون

سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد 
.بود

بگیر مشمول این قانون که داراي مرد شاغل و بازنشسته و وظیفهمندي و اوالد به کارمندان کمک هزینه عائله-4
حداکثر سن براي . امتیاز و حداکثر سه فرزند)200(امتیاز و براي هر فرزند معادل) 800(باشند معادلهمسر می

مام و سال ت)25(کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، اوالدي که از مزایاي این بند استفاده می
کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که داراي . نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود

باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می
فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص . شوندمند میاین بند بهرهاز مزایاي کمک هزینه عائله مندي موضوع 

.باشندربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمیمراجع پزشکی ذي

العاده شغل براي مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و فوق-5
امتیاز و براي )700(تصویب هیأت وزیران براي مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و
این .. امتیاز تعیین می گردد)2000(امتیاز وبراي مشاغل باالتر حداکثر )1500(مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر

. فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد



:باشددرچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میفوق العاده کارایی و عملکرد- 6

از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق %) 70(به حداکثر هفتاددرصد- الف 
شی و کیفیت و عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازي که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخ

امتیازات مربوط به %) 20(نماید تا براساس دستورالعملی که سازمان ابالغ می. نمایند سرعت در اتمام کار کسب می
.باشدحقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می

د متناسب با میزان موفقیت درصد مذکور در این بن%)70(مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتادمیزان بهره- ب 
ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شوراي عالی اداري در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه

. تعیین می گردد%) 70و % 50، % 30(گردند به ترتیببندي میدر سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه

العاده ربط مشمول دریافت این فوقمتناسب با رتبه دستگاه ذي) 71(ادهمقامات دستگاههاي اجرائی مذکور در م-ج 
.می باشند

جایی محل خدمت به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاري ، جابه-7
تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و

.کارمندان پرداخت خواهد شد

العاده اشتغال خارج از کشور براساس به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهاي سازمانی اشتغال دارند فوق-8
.رسد پرداخت می گرددضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

کنند دریافت دیگري به استثناء این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می
گیرد نخواهند که به موجب قوانین خاص براي اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق میمواردي
.داشت

وظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداري گردند براساس که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مدرصورتی-9
توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، رسد، میاي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میآئین نامه

.التألیف به آنها پرداخت نمودالتدریس، حق الترجمه وحقالتحقیق، حقحق

%) 50(التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثرفه کار و حقمجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضا
.حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نماید

کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتري دارند از %) 20(در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا
.باشندمستثنی می%) 50(محدودیت سقف

پذیري ، تأثیر المللی، ریسکبینوداخلیبازارکارقبیلازعواملیبهباتوجهخاصموارددرژهویالعادهفوق	-10
اقتصادي فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادي و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد 

ل ، در برخی از دستگاههاي اجرائی تا از مشاغ%) 25(اي براي حداکثرسازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه
. هاي مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشدالعادهسقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) 50(



این ماده در هر کدام از دستگاههاي اجرائی، مشروط به ) 6(و ) 5(هاي مذکور در بندهاي العادهپرداخت فوق-تبصره 
و ) احکام مذکوردراین قانون(ي انسانی ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غیردولتیاعمال اصالحات ساختاري، نیرو

باشد امکانپذیر می1387آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال هاي به عملاستفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی
. باید به تأیید سازمان برسدانجام اصالحات مذکور در این تبصره . گرددها جزء دیون منظور نمیالعادهو این فوق

اعتباراتی که از محل اصالحات %) 25(شود تا بیست و پنج درصدبه دستگاههاي اجرائی اجازه داده می-69ماده 
حساب با تأیید ذي( جویی می گردد را مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهاي سازمانی صرفه

وري غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام هالعاده بهربه عنوان فوق) مربوطه
. دهند پرداخت نمایندمی

شرایط تصدي مشاغل اختصاصی دستگاههاي اجرائی به تناسب وظایف پستهاي قابل تخصیص به هر -70ماده 
د نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد هاي آموزشی مورشغل، از لحاظ معلومات، تحصیالت ، تجربه، مهارت و دوره

و در انتصاب افراد به مشاغل . دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شوراي توسعه مدیریت تعیین می گردد
. باشدمذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می

ابل تخصیص به شرایط تصدي مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي ق-1تبصره 
ربط ابالغ هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شوراي توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههاي ذي

.گرددمی

دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدي مشاغل اختصاصی خود را به - 2تبصره 
ت شرایط تصدي مشاغل اختصاصی را رأساً به شوراي صورت سازمان موظف اسدر غیراین. سازمان اعالم نمایند 

.تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست . توسعه مدیریت پیشنهاد نماید

شوند و امتیاز شغلی مقامات سمتهاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می- 71ماده 
:می گرددمذکور در این ماده به شرح زیر تعیین

.امتیاز) 18000(رؤساي سه قوه -الف 

.امتیاز) 17000(معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی و اعضاء شوراي نگهبان - ب 

.امتیاز)16000(وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و معاونین رئیس جمهور - ج 

.امتیاز)15000(استانداران و سفراء - د

.امتیاز)14000(ونین وزراء معا-هـ

هاي و تعیین سایر پستگردند این ماده همتراز می)ب(نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند- 1تبصره 
هاي کارکنان اداري مجلس به عهده رئیس مجلس همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازي پست

.خواهد بود



که حقوق ثابت تلقی )) 66(مذکور در ماده(موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهاي شاغل عالوه بر حقوق- 2تبصره 
.این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت) 68(هاي ماده العادهگردد فوقمی

ایند مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهاي سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنم- 3تبصره 
تري منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در پس از تصدي مقام در صورتی که به سمت پائین

العاده مستمر وي در پست قبلی کمترباشد به میزان حقوق ثابت وفوق%) 80(مسؤولیت جدید از هشتاد درصد 
عوامل شغل و (هاي بعدي ین تفاوت تطبیق با ارتقاءا. را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود%)80(التفاوت تامابه

التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالك عمل مستهلک می گردد و این مابه) هاشاغل و فوق العاده
. خواهد بود

ستثناء حقوق به ا(دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون -4تبصره 
. اي و یا سمتهاي خاص و ویژه قضائی تسري دهدرا به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه) و مزایا

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهاي مدیره شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام - 72ماده 
می ایران باید در اختیار دولت بماند با قانون اساسی جمهوري اسال) 44(معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم

توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادي شرکت، نوع تولید و خدمات، 
. کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید

این گونه کارمندان . باشدور در این فصل میبرابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذک)5/1(سقف امتیاز این ماده حداکثر
.مند خواهند بودبهره) 68(هاي مذکور در مادهالعادهحسب مورد از امتیازات شاغل و فوق

حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب -تبصره 
اي مذکور در این غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفهمقام معظم رهبري باید شرکت آنها به بخش

. قانون تعیین و پرداخت می گردد

به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههاي اقتصادي و ایجاد انگیزه و تحرك در آنها ، به کارمندان آن - 73ماده 
قانون ) 44(رهبري در مورد اصل چهل وچهارمدسته از شرکتهاي دولتی که براساس سیاستهاي مصوب مقام معظم 

رسد اي که به تصویب هیأت وزیران میاساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه
ها، وري بنگاهمتناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي کشور و عملکرد و بهره

العاده حسب مورد براي حداکثر امتیاز این فوق. وري به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شدالعاده بهرهفوق
. باشدحقوق ثابت هریک از کارمندان می%) 40(کارمندان تا سقف چهل درصد%) 70(هفتاددرصد

توانند دریافت یو این ماده را م)68(ماده) 6(هاي مذکور در بندمشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده- تبصره 
. نمایند

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایاي کارمندان دستگاههاي اجرائی، شوراي حقوق و دستمزد با -74ماده 
به انتخاب هیأت و دارایی ودو نفر از وزراءریزي کشور و وزیراموراقتصاديعضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه

مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات ربط ووزیران و رئیس دستگاه ذي
شود، کلیه دستگاههاي اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این تشکیل می) عنوان ناظربه(مجلس شوراي اسالمی

یا تغییر مبانی و مقررات ربط براي تعیین وقانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذي



مصوبات و . حقوق و مزایاي کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شوراي مذکور را کسب کنند
.تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است

.بودخواهدسازمانعهدهبهدستمزدو	وظایف دبیرخانه شوراي حقوق

گیري ر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیمهیأت وزیران و سای- تبصره 
. نظر موافق این شورا را اخذ نمایند 	

.باشدمی) 5000(امتیاز میزان عیدي پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل-75ماده 

، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این حداقل و حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین -76ماده 
قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههاي اجرائی و صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال با 

.پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد

هاي مستمر العادهحقوق ثابت و فوقبرابر حداقل ) 7(هاي مستمر نباید ازالعادهسقف حقوق ثابت و فوق-تبصره 
. تجاوز کند

. العاده مستمر تلقی می گردندفوق) 68(ماده) 5(و)3(،)2(هاي مذکور دربندهايفوق العاده

این قانون تا سقف ) 68(ماده) 10(و) 9(،)8(،)7(،)6(،)5(هاي مذکور دربندهايتعیین میزان فوق العاده- 77ماده 
. ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بودتعیین شده توسط مراجع ذي

در دستگاههاي مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء - 78ماده 
برنامه پرداختهاي قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین

سرویس ، مهد کودك و یا کمکهاي رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف
.گرددسایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می

ریک از کارمندان هاي مشمول کسور بازنشستگی هالعادهدر صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق-تبصره 
نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می

این تفاوت . هاي بعدي مستهلک می گرددخواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء
.ز منظور می گرددتطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نی

ها، باید در فیش کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه-79ماده 
. حقوقی کارمندان درج گردد

ماه با پیشنهاد سازمان به 3نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت آئین-80ماده 
ها و نامهماه پس از ابالغ آئین)3(رسد و دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدتأت وزیران میتصویب هی

. دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند 	



	
	دارزیابی عملکر- فصل یازدهم 

رسد، وزیران میتصویب هیأتاي که با پیشنهاد سازمان بهنامهدستگاههاي اجرائی مکلفند براساس آئین-81ماده 
هاي سنجش و ، برنامه، مدیریت و کارمندانبا استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان

، اي و منظموري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهاي نوبهارزیابی عملکرد و میزان بهره
.ن گزارش نمایندنتایج حاصل را به سازما

سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههاي اجرائی پیگیري و -82ماده 
نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههاي اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصی و 

رسد، وزیران میتصویب هیأتاي که با پیشنهاد سازمان بهنامهنعمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئی
. تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

المللی و گزارشهاي دریافتی از دستگاههاي سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بین- 83ماده 
و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهاي جهان ، پس از انطباق با چشم انداز ابالغی، جایگاهربطذي

تعیین و گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهاي 
.هاي توسعه استفاده نمایدبرنامه

حقوق و تکالیف کارمندان-فصل دوازدهم

و مزایاي مربوط را حقوقازاستفادهبا	ائی سالی سی روز حق مرخصی کاريکارمندان دستگاههاي اجر-84ماده 
. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است. دارند

ربط حداکثر سه توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيکارمندان دستگاههاي اجرائی می-1تبصره 
ق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیالت عالی تخصصی در سال از مرخصی بدون حقو

.رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود

کارمندان دستگاههاي اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی -2تبصره 
، درمان و آموزش پزشکی از العالج به تشخیص وزارت بهداشتبیماریهاي صعب. خواهند نموددر سال استفاده

.گرددبینی مینامه این فصل پیشباشد و مقررات مربوط در آئینمحدودیت زمانی مذکور مستثنی می

ان مقررات مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع هم- 3تبصره 
. باشندمی

توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش برند میکارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می- 4تبصره 
.سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

ران وزیتصویب هیأتاي که بهنامههاي مصوب و آئیندستگاههاي اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه-85ماده 
، با مشارکت آنان به رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمانمی

.هاي تکمیلی قرار دهندصورت هماهنگ و یکنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه



برايایمنیوبهداشتیشرایطتأمینوکارمناسبمحیطایجاددرمکلفنداجرائیدستگاههاي		-86ماده 
.عمل آورندامات الزم را بهاقدخودکارمندان

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می- 87ماده 
موارد ضروري با رعایت گردد و تغییر ساعت کار کارمندان دروزیران تعیین میپیشنهاد سازمان و تصویب هیأت

میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، . باشدربط میسقف مذکور با دستگاه ذي
.ربط تعیین خواهد شددرطرحهاي طبقه بندي مشاغل ذي

حداکثر (وزانه توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار رکارمندان می- 1تبصره 
.تقلیل دهند) ساعت11

.میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد

توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه دستگاههاي اجرائی می- 2تبصره 
.اي و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایندی و منطقهبه شرایط جغرافیای

ستاد .( کلیه دستگاههاي اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند-3تبصره 
).باشندمرکزي دستگاههاي اجرائی مشمول این حکم نمی

هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت م وظایف و مسؤولیتکارمندان دستگاههاي اجرائی در انجا-88ماده 
باشند و دستگاههاي اجرائی مکلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از قضائی می

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

جرائی درمورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی کارمندان دستگاههاي ا-89ماده 
درصورت داشتن شرایط الزم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات 

.دهند، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرارمربوطه و عدالت استخدامی

، ، امانت، صداقت، سرعتباشند که وظایف خود را با دقتکارمندان دستگاههاي اجرائی موظف می-90ماده 
، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم روییگشاده

. دربط پاسخگو باشنطور یکسان و دستگاه ذيمراجعین به

توانند در ارباب رجوع می. باشداعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میهرگونه بی
ربط و یا به مراجع قانونی برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذي

.شکایت نمایند

،مشاورهحقتسهیالت،	استفاده از هرگونه امتیاز،.باشدستفاده از مقام اداري ممنوع میاخذ رشوه و سوء ا-91ماده 
دراجرائیدستگاههايکارمندانتوسطشغلبامرتبطوظایفواداريوظایفانجاممقابلدرمشابهمواردوهدیه
.ودشمیمحسوبتخلفخودربطذيدستگاهجزبهحقوقیوحقیقیافرادازسطوحتمام

دستگاههاي اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر داخلی - 1تبصره 
چنانچه تخلف هر یک از کارمندان . توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند



رسد باالترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیر مربوطه بمستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید
دولتیخدماتازانفصالیاومشابهعناوینومزایا	مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،

.نمایندصادرمتخلففردبرايراسالیکتاماهیکمدتبراي

ی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهای- 2تبصره 
فرد خاطی به هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید، اخراج و انفصال دائم از 

. خدمات دولتی اعمال خواهد شد

اجرائی	کارمندان دستگاههايدستگاههاي اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به - 3تبصره 
.م قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایندحکصدورورسیدگیجهترا

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت - 4تبصره 
.ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اجرائی اعالم نماید

، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف یران و سرپرستان بالفصلمد- 92ماده 
در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب . باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشندمحوله می

حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در ضرر و زیان دولت
نیز که در کشف تخلف یا ) حسب مورد(گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان 

.جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد

به انجام وظایف ) 87(ند در ساعات تعیین شده موضوع مادهکلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف-93ماده 
مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد 

ري براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کا
.برابر مقررات مربوط خواهند بود

در موارد ضروري با . باشدتصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولت ممنوع می-94ماده 
تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت 

.باشدمیمجازماهچهارحداکثربراي	حقوق و مزایا

عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام -تبصره 
. صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد

عنوانبهخاصموارددر) باالترورشناسیکاتحصیلیمدركبا(متخصصبازنشستگانکارگیريبه	-95ماده 
هاي حقوقی مشروط اي غیرمستمر، تدریس و مشاورهها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهها، کمیسیونکمیتهاعضاء

بالمانعنکندتجاوزموظفکارمنداناداريساعت	براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرائی از 
.باشدمی

.مه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گرددالزححق

، احکام و اوامر رؤساي مافوق باشند در حدود قوانین و مقرراتکارمندان دستگاههاي اجرائی مکلف می-96ماده 
افوق را برخالف قوانین و مقررات اداري خود را در امور اداري اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام م



در صورتی که بعد از . تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند
، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این اطالع

.باشدحیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده میاین 

کارمندانتخلفاتسایرواستشده	رسیدگی به مواردي که در این قانون ممنوع و یا تکلیف- 97ماده 
به«. باشدمی- 1372مصوب-اداريتخلفاتبهرسیدگیقانونطبقآنهامجازاتتعیینواجرائیدستگاههاي

.» مشخص شده استمادهایندرآنترتیبکه) 91(مادهاستثناء

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال -98ماده 
.از خدمات دولت خواهد بود

عات غیر اداري مجاز می باشد و هرگونه پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کار اضافی در سا-99ماده 
.پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است

.رسدوزیران میتصویب هیأتهاي اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان بهنامهآئین- 100ماده 

تأمین اجتماعی-فصل سیزدهم

ندان پیمانی دستگاههاي اجرائی از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی نظیر کلیه کارم- 101ماده 
باشند و بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاري، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می

در دستگاههاي اجرائی توان براي مشاغل حاکمیتیاالجراءشدن این قانون، میکارمندان رسمی را که پس از الزم
استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا 

.گیرندربط قرار میقوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذي

سازمان بازنشستگی کشوري جاي سازمان تأمین اجتماعی یا توانند در صورت تمایل بهکارمندان می-102ماده 
در این صورت سهم کارفرمایی دولت براي خدمات . اي قرار گیرندمشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهاي بیمه

التفاوت توسط باشد و مابهتأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می
ندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول این قبیل کارم. کارمندان پرداخت می گردد

.باشدتغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می. باشنداند میمقررات صندوقی که انتخاب کرده

.رسدنامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میآئین-تبصره 

:تواند کارمند خود را بازنشسته نمایددستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می-103ماده 

پنج سال براي مشاغل تخصصی با تحصیالت وحداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سی) الف
.سال 30دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند براي سنوات باالتر از 

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

براي متصدیان مشاغل سخت و » ب«و همچنین شرط سنی مزبور در بند ) الف(سابقه مذکور در بند -1تبصره 
.ر نمی گرددکمتر می باشد و شرط سنی براي زنان منظوسالآور و جانبازان و معلوالن تا پنجزیان



سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی وشصت دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سی-2تبصره 
سال سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنجسال سن و همچنین کارمندانی که داراي سی و پنج

.دباشند را رأساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نماینسن می

سال سن و حداقل بیست و پنج سال دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنج- 3تبصره 
کارمندان . سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. باشند را بازنشسته کنندسابقه خدمت می

که بیش از بیست سال سابقه ر صورتیسال است، دالذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنجتخصصی فوق
صورت بازخرید سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر اینتوانند تا رسیدن به بیست و پنجخدمت داشته باشند می

.شوندمی

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال -104ماده 
رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده %) 5/2(سی سال، دو و نیم درصد خدمت مازاد بر 

.محاسبه و پرداخت خواهد گردید

باشد که منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می-105ماده 
نماید و مرخصی استحقاقی و سور مربوط را پرداخت نموده یا میصورت تمام وقت انجام شده و کدر حالت اشتغال به

- 1362وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب استعالجی و مدت خدمت نیمه سابقهعنوانبهوظیفهنظامخدمتمدتو) باشدشدهپرداختکاملطوربهبازنشستگیکسورکهاینبرمشروط(	
.گرددمیمحسوبارمندانکخدمت

مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال -تبصره 
مگر . گرددشوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگی منظور نمیمند مییابند و از مزایاي تحصیالت مربوطه بهرهمی
باشند، مأموریتهاي ارم از وقت اداري را به انجام وظایف محوله اشتغال داشتهکه همراه با تحصیل حداقل سه چهآن

ریزي کشور این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه) 61(تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده
.انجام می گیرد

رمندان مشمول این قانون حقوق مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی کا-106ماده 
.باشداین قانون می) 68(ماده» 10«العاده بند هاي مستمر و فوقالعادهثابت به اضافه فوق

شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می-107ماده 
.هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شدبه مرخصیبه اضافه وجوه مربوط) سالتا سی(مزایاي مستمر 

اند از سنوات خدمتی که مشمول آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریافت نموده
.شوددریافت این وجوه می گردد کسر می

ستگی مشمول صندوق کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنش- 108ماده 
باشند و یا بینی شده در این فصل تابع صندوق خود میباشند، با رعایت احکام پیشبازنشستگی کشوري می

با رعایت احکام مذکور . درآیند و این صندوق را انتخاب کنندکه پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درصورتی
.بلی خواهند بوددر این قانون مشمول سایر مقررات قانونی ق



از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمري بگیران صندوقهاي - 109ماده 
که کمتر اند در صورتیبازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده1385بازنشستگی کشوري و لشکري که تا پایان سال 

گردد با رعایت بینی میخص هزینه زندگی در الیحه بودجه سالیانه پیشضرب ضریب ریالی که باتوجه به شااز حاصل
هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش این ماده و تبصره» ب«و » الف«و ارقام مذکور در جداول بندهاي ) 125(ماده
.یابدمی

رین گروه شغلی مربوط در حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوري براساس امتیاز ردیف آخ) الف
.سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بودالذکر و براساس سیضریب ریالی فوق

امتیاز مربوطهگروه شغلی
24000و1
34500
45000
55500
66000
76500
87000
97500

108000
118500
129000
139500
1410000
1510500
1611000
1711500
1812000
1912500
2013000 	

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان ) 1(ماده) 2(امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره
اند به شرح عهده داشته و بازنشسته شدهدولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزي انقالب اسالمی، تصدي مقامات را به

:زیر خواهد بود



				
بوط در حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهاي مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مر) ب

:سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بودضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی

عنوان

درجه یا رتبه شغلی

امتیاز
عنوان

درجه یا رتبه شغلی
امتیاز

عنوان

درجه یا رتبه شغلی
امتیاز

ستوان سوم یا رتبه 45400سرجوخه یا رتبه 
10

1612600سرهنگ یا رتبه 9000

1713200یا رتبه 2سرتیپ 119600ستوان دوم یا رتبه 56000یا رتبه 3گروهبان 
1813800سرتیپ یا رتبه 1210200ستوان یکم یا رتبه 66600یا رتبه 2گروهبان 
1914400سرلشکر یا رتبه 1310800سروان یا رتبه 77200یا رتبه 1گروهبان 

2015000سپهبد یا رتبه 1411400سرگرد یا رتبه 87800استوار دوم یا رتبه 
15600ارتشبد1512000یا رتبه 2سرهنگ 98400استوار یکم یا رتبه 

سال داراي سمتهاي )2(این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت » الف وب«مشموالن بندهاي-1تبصره 
:به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد» الف«ساس جدول بند اند، درصدهاي زیر حسب مورد و برامدیریتی بوده

درصد5مشاغل سرپرستی و همتراز
درصد10معاونین مدیر کل و همتراز آنان

درصد15مدیران کل و همتراز آنان
درصد20دولتیشرکتهايمدیره	هیأت	مدیران عامل و اعضاء 

درصد25پ.هـ .ن) 1(ماده » 3«و » 2«مقامات موضوع تبصره هاي 

سال است به ازاء هر بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سیبازنشستگان و وظیفه- 2تبصره 
گردد و افرادي که سابقه پرداخت کسور الذکر اضافه میبه ارقام فوق%) 5/2(نیم درصدو دو) سالتا ده(سال 

الذکر کسر از ارقام فوق%) 5/2(به ازاء هر سال دو و نیم درصد ) سالپانزدهتا (بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است 
.مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد. می گردد

قانون ) 159(و )158(، )157(قانون استخدام کشوري و مواد ) 83(و ) 80(کارمندانی که به استناد مواد -3تبصره 
که سابقه پرداخت کسور دارند، درصورتیاجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمري دریافت می

14500»الف«مقامات موضوع بند 
15500»ب«مقامات موضوع بند 
16500»ج«مقامات موضوع بند 
17500»د«مقامات موضوع بند 
19000»هـ«مقامات موضوع بند 



آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین سال باشد مدت سابقه منظور شدهبازنشستگی آنها کمتر از سی
. االجراء استشد الزم

یابد و با این بگیران معادل شاغلین افزایش میمندي و اوالد بازنشستگان و وظیفهه عائلهکمک هزین- 4تبصره 
و اصالحات بعدي آن لغو می 27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ) 8(افزایش حکم ماده

.گردد

الذکر ورد عمل قبلی بیش از ارقام فوقبگیران چنانچه براساس مقررات مهر کدام از بازنشستگان و وظیفه- 5تبصره 
.باشدنمایند همان ارقام مالك پرداخت میدریافت می

باشد به شرح زیر تطبیق این ماده نمی» ب«درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند - 6تبصره 
:یابدمی

معادل ستوان سومستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار) الف
معادل ستوان دومنیار یکم، همافر سوم، همافر دومستوا) ب
معادل ستوان یکمهمافر یکم) ج
معادل سروانسرهمافر سوم) د

معادل سرگردسرهمافر دوم) هـ
معادل سرهنگ دومسرهمافر یکم) و

ي عناوین که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارا» ب«به هر یک از مشموالن موضوع بند -7تبصره 
به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد ) دو(اند، درصدي از جدول شماره شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده

:شد

درصد	95الی 8کارمندان در رتبه شغلی 
درصد1310الی10کارمندان در رتبه شغلی 
درصد1615الی 14کارمندان در رتبه شغلی 
درصد1820و 17کارمندان در رتبه شغلی 
درصد25وبه باال19کارمندان در رتبه شغلی  اند به بعد در خدمت نیروهاي مسلح نبوده15/1/1358کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ - 8تبصره 	

د شد و و احکام خاص قضائی براي آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهن
.هاي این بند نخواهند شدمشمول سایر تبصره

مجلس شوراي اسالمی از مقررات این دستورالعمل - 1372مصوب - مشمولین قانون حالت اشتغال - 9تبصره 
.باشندمستثنی می

بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمري1/1/1386از تاریخ -110ماده 
این قانون با ) 109(که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع مادهاند در صورتیبازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده



هاي مربوط باشد تا این میزان این ماده و تبصره) ب(و) الف(و ارقام مذکور در جداول بندهاي ) 125(رعایت ماده 
:یابدافزایش می

مستمري بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و حقوق بازنشستگی ، موظفین یا ) الف
.بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود

امتیاز مرتبه علمی
مربی آموزشیار 

وپژوهشیاران
9500

11000مربی 
14000استادیار
16000دانشیار

18000استاد

براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال 	موظفین یا مستمري بگیران قضاتحقوق بازنشستگی ،) ب
:سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود

امتیازگروه
8500یک
9500دو
10500سه

11500چهار
12500پنج

13500شش
15000هفت
16000هشت موضوع (دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرك لیسانس و معادل آن در محاسبه امتیاز حقوق مبناي-1تبصره 	

ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهاي انقالب اسالمی اشتغال به کار قضائی 
.از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد%) 5(پنج درصد ) اندداشته

دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا در محاسبه امتیاز حقوق- 2تبصره 
و براي مدرك تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان %) 5(درصدهاي قابل قبول براي قضات پنجمعادل آن در رشته

.به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد%) 10(درصد ها دهرشته

به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهاي زیر حداقل قبر امتیازات فوعالوه-3تبصره 
براي . به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد

.سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد



رئیس دادگستري شهرستان، دادستان انقالب اسالمی ،)غیر از تهران(ان عمومی دادستان نظامی استان، دادست-1
%).5(درصدپنج	مستقل به مأخذ2استان، رئیس دادگاه حقوقی  رئیستهران،نظامیدادستان،)تهرانازغیر(استانمرکزمسلحنیروهايقضائیسازمانرئیسکل،مدیران-2	

%).10(درصدبه مأخذ دهتهراناسالمیانقالبدادگاهولاشعبهرئیساستان،دادگستريکل کلبازرسیسازمانرئیساداري،عدالتدیوانرئیسدادگستري،وزیرمعاونانوقضائیهقوهرئیسمعاونان- 3	
استاندادگستريکلرئیستهران،دادستانمسلح،نیروهايقضائیسازمانرئیسقضات،انتظامیدادستانکشور،

.وق مبناحق%) 15(درصدپانزدهمأخذبهنتهرا

%).20(درصدبیسترئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ-4

االجراء در مورد مشمولین این ماده الزم) 109(ماده » 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«هاي تبصره- 4تبصره 
.باشدمی

حمایتهاي قانونی مشترکین کلیه صندوق هاي بازنشستگی به منظور یکنواختی و هماهنگ سازي سایر- 111ماده 
.االجراءخواهد بوددستگاههاي اجرائی مشمول این قانون، بندهاي زیر الزم

که توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتیکلیه شاغلین و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگی می-1
.خدمات درمانی خود قرار دهندی نباشند، تحت پوشش بیمههاي خدمات درمانتحت پوشش هیچ یک از بیمه

که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر فرزندان اناث مشروط بر آن-2
سالگی از کمکسالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنجکه ورثه قانونی باشند تا بیستآن

.هزینه اوالد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می گردند

نامه نحوه تطبیق و ریزي کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئینسازمان مدیریت و برنامه- 112ماده 
ام بگیران آن دسته از دستگاههاي اجرائی که مشمول قانون نظتعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمري

این قانون و احکام مربوط تهیه و ) 109(ماده » الف«اند را با جدول بند نبوده1370هماهنگ پرداخت مصوب 
. حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند

رهنگی جمهوري اسالمی اقتصادي، اجتماعی و فدولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه-113ماده 
ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهاي بازنشستگی اعم از کشوري و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی 

. عمل آورد اقدامات قانونی الزم را به

انسانیسرمایهو	شوراي عالی اداري و شوراي توسعه مدیریت-فصل چهاردهم 

، ساختار تشکیالتی و نظامهاي د، نقش و اندازه دولتابعادرکشورادارينظامردتحولایجادمنظوربه	-114ماده 
، روشهاي انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام ، مدیریت منابع انسانیاستخدامی

گرا و ، نتیجه، اثربخشضور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعیاداري و مدیریتی کارا، بهره
. ساالر، شوراي عالی اداري با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گرددمردم



:اعضاء شوراي یاد شده عبارتند از

.که در غیاب او معاون اول وي ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت) رئیس شورا(رئیس جمهور - 1

).عضو و دبیر شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -2

وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهاي دیگر -3
	.به انتخاب هیأت وزیران

.ربط حسب موردوزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذي-4

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

.صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهوردونفر- 6

.دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر-7

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء 
.اشدبتصمیمات مربوط می

.االجراء استجمهور الزممصوبات این شورا پس از تأیید رئیس

:باشدوظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر می-115ماده 

اصالح ساختار تشکیالت دستگاههاي اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به -1
.معظم رهبري تأسیس شده استو مقام ) ره(امر امام خمینی

تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههاي اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیالتی و حذف وظایف موازي، -2
. مشابه و تکراري

هاي ستادي به هاي ستادي دستگاههاي اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزهتفکیک وظایف اجرائی از حوزه-3
، نظارت و کنترل و انتقال وظایف ، سازماندهیریزي، برنامه، سیاستگذاريدیریتی و راهبردياعمال حاکمیت و امور م

، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصالح ساختار تشکیالتی متناسب با تغییرات اجرائی به واحدهاي استانی
.عمل آمدهبه

ها در یک واحد تانی وابسته به هر یک از وزارتخانهتنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استانی و شهرس-4
.سازمانی

در چهارچوب سازي دولتبررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهاي مناسب براي کوچک-5
.سیاستهاي کالن و قوانین مربوطه 

.ربط مذکور در این قانون بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذي- 6



نمودن هاي کشور به نحوي که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاهگیري شوراها و کمیتهبازنگري و اصالح نظام تصمیم-7
.گیرنده موازي و غیرضرور حذف شوندمراحل آن مراجع و نهادهاي تصمیم

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

، امور و فعالیتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی یی و واگذاري وظایفشناسا- 9
هاي غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداري با با هدف رهاسازي دولت از تصدي

.شوراهاي اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان 

سازي هاي موردعمل در دستگاههاي اجرائی با گرایش سادهمهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویهاصالح و-10
، افزایش رضایت کنندگانمراحل انجام کار، خودکارسازي عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه

.نمودن فعالیتهاهاي اداري و اقتصادي، کاهش هزینهمراجعان

.وري و کارآیی نیروي انسانی و مدیریت دستگاههاي اجرائیي الزم براي ارتقاء بهرهتصویب طرحها- 11

.سازي ساختار، ترکیب و توزیع نیروي انسانی بخش دولتیتصویب مقررات الزم درجهت بهینه-12

ذار و یا ، واگ، منحلهاي مربوط به تعیین تکلیف نیروي انسانی دستگاههایی که ادغامتصویب دستورالعمل-13
.شودوظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می

وجاییجابه،اداري	برداري مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیهتصویب دستورالعمل ناظر بر بهره- 14
. اداريساختمانهايتأمین

ب شورا که نیاز به منابع هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوپیشنهاد منابع موردنیاز براي تحقق برنامه- 15
.جدید دارد

ربط موکول به تأیید شوراي عالی ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههاي ذي-تبصره
.وزیران و با تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد بوداداري و تصویب هیأت

قانون شوراي توسعه مدیریت نامیده می شود براي شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این-116ماده 
	.انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد

: ترکیب شورا -الف 

)رئیس شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -1

. ها به مدت چهارسالدونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه-2

.فر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداري به مدت چهارسالدون-3

.یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور-4



یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شوراي -5
.اسالمی به عنوان ناظر

.کشور به عنوان دبیر شوراریزيریت و برنامهربط سازمان مدیمعاون ذي- 6

.بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند) 4(و)3(،)2(اعضاء مذکور در بندهاي

. وزیر کار وامور اجتماعی-7

:وظایف و اختیارات - ب 

.بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته هاي شغلی-1

. ب شرایط احراز رشته هاي شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوقبررسی و تصوی-2

.گیردهایی که به موجب این قانون در صالحیت شورا قرار میبررسی و تصویب دستورالعملها و رویه-3

جراء هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامی دستگاههاي اجرائی در ا-4
. مفاد این قانون

. هاي واحد اداري و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانونایجاد رویه-5

اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، براي کارمندانی که تابع - 6
.باشندصندوق بازنشستگی کشوري می

س سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون سایر مواردي که از طرف رئی-7
.شودبراي کسب نظر مشورتی ارجاع می

.رسدنامه نحوه اداره شوراي تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران میآئین-8

.ستخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهورعهده شوراي امور اداري و اسایر وظایفی که طبق قانون به-9

	. استاالجراءالزمقانوناینمشمولدستگاههاي	تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور براي
مقررات مختلف- فصل پانزدهم 

تقیم مقام کلیه دستگاههاي اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمانهایی که زیرنظر مس-117ماده 
تطبیق ) 3(شوند، وزارت اطالعات، نهادهاي عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در مادهمعظم رهبري اداره می

دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهاي مستشاري دیوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
د و در خصوص نیروهاي نظامی و انتظامی مطابق شوننظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات این قانون می

.شودنظر مقام معظم رهبري عمل می



باشد و جدول می1370حقوق و مزایاي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب- 1تبصره 
.می یابدافزایش) 200(و) 12(قانون مذکور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتیب به) 14(موضوع ماده

نمایند، به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهاي مسلح در مدتی که در پستهاي قضائی انجام وظیفه می-2تبصره 
حقوق و مزایاي مستمر قضات همتراز دادگستري %) 80(التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصدمعادل مابه

.گرددالعاده ویژه پرداخت میفوق

وافقت فرماندهی کل قوا براي برخورداري کارکنان نیروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و درصورت م-3تبصره 
قانون آجا ، امتیازات متعلقه به ) 136(سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده 

.گرددپرداخت میمحاسبه و) 2/1(شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهاي مسلح با ضریب

کارمندان نیروهاي انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو عالوه بر فوق 
.هاي مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشندالعاده

ههاي اجرائی مطابق قانون کار جمهوري اسالمی ایران در دستگا) 124(کارمندانی که با رعایت ماده-4تبصره 
.باشنداشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می

کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهاي سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیالتی، - 5تبصره 
باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهاي می1352استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 

.انی از این قانون تبعیت خواهند نمودپشتیب

دستگاههاي اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در اختیار سازمان -118ماده 
هاي مربوط براي کلیه دستگاههاي نامهقرار دهند و دستورالعملهاي این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین

.باشداالجراء میاجرائی الزم 

استثناء به(سال ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یکآئین نامه-119ماده 
با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران ) مواردي که در این قانون براي آن زمان دیگري مشخص شده است

. رسدمی

:حاالت ذیل قرار خواهند داشت کارمندان رسمی دریکی از- 120ماده 

. اشتغال در یکی از پستهاي سازمانی-الف 

حقوقبدونواستحقاقی،استعالجیمرخصی		-ب 

.قانوناین) 122(مادهموجببهخدمتبهآماده		-ج 

اه مدت و انتقال یا مأموریت به دستگاههاي اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی براي طی دوره هاي آموزش کوت- د 
. یا کارآموزي



موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به-هـ 
.این قانون ) 91(ویا احکام ماده

.استعفاء وبازخریدي به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداري-و 

. بینی شده استت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر قوانین پیشسایر حاال-ز 

آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههاي اجرائی و - 121ماده 
انی و سایر مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازم

.رسدموارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

کارمندان رسمی دستگاههاي اجرائی در حاالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک - 122ماده 
:آیندسال خواهد بود درمی

.ربطانحالل دستگاه اجرائی ذي-1

.پست سازمانی کارمندان حذف -2

.نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق-3

کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري یا مراجع قضائی از خدمت -4
. معلق یا آماده به خدمت شده باشند

ندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم در دوران آمادگی به خدمت ، به کارم-1تبصره 
اشتغال در دستگاههاي اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و 

صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایاي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهاي در غیراین
. ه شده بازخرید خواهند شدذخیر

به تخلفات اداري ازاتهام مربوط برائت و یا هیأتهاي رسیدگیکه براساس حکم مراجع قضائیکارمندانی- 2تبصره
. حاصل نمایند، حقوق و مزایاي مستمرمربوط را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود

رائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه براي ایجاد هرگونه دستگاه کلیه اختیارات قانونی دستگاههاي اج-123ماده 
.اجرائی از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون لغو می گردد

دارد در سقف پستهاي سازمانی کارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالم میبه-124ماده 
. باشدمکانپذیر میبراساس قانون کار امصوب و مجوزهاي استخدامی

باشند نباید مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههاي اجرائی شاغل می- تبصره 
. برابر حقوق و مزایاي کارمندان مشابه تجاوز کند)2/1(از



ن در ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانو-125ماده 
گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوي بانک اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می

.یابدگردد، افزایش میمرکزي اعالم می

بارمالی هرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایاي کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق - 126ماده 
م دولتی در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد واگذاري سها

.شودبودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می

ب کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصو- 127ماده 
.االجراءشدن این قانون لغو می گرددمجلس شوراي اسالمی مغایر با این قانون از تاریخ الزم5/6/1386

. االجراء شدن این قانون خواهد بود سال از تاریخ الزممدت زمان آزمایشی این قانون پنج- 128ماده  هشتاد و شش وسیصدویکهزارمهرماههشتممورخجلسهدرتبصره106و	ماده128برمشتملفوققانون					
کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی طبق اصل هشتاد و 

قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ) 85(پنجم
.به تأیید شوراي نگهبان رسید18/7/1386 	


