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 تعاریف-فصل اول
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولـت را بـر عهـده دارد و بـه                       :  وزارتخانه -1ماده

 . موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد
اشـتن اسـتقالل    واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با د              : مؤسسه دولتی -2ماده

 . حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد
 . شود کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می

مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب          واحد سازمانی   :  مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی     -3ماده
مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین                     

 . گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد
 

های دولـت بـه موجـب         انون برای انجام قسمتی از تصدی     بنگاه اقتصادی است که به موجب ق      :  شرکت دولتی  -4ماده
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولـت محـسوب       

هر شرکت تجـاری کـه از طریـق         .می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد                
های دولتی منفردا یا مشترکا ایجـاد شـده مـادام کـه بـیش از                  تخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت     سرمایه گذاری وزار  

 . پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است
رای اسالمی مجـاز   تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شو              -1تبصره

است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سـرمایه                     
 . به شرکت دولتی ممنوع است

 شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یـا مـی                        -2تبصره
 . لقی می گردندشوند شرکت دولتی ت

که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شـمول قـوانین و مقـررات                  » شرکت های دولتی  « احکام   -3تبصره
 . عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد

ردولتـی، شـرکت هـای      کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غی         :  دستگاه اجرایی  -5ماده
دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،                       

 . های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه
ز جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی بـرای انجـام وظـایف و                عبارت است ا  :  پست سازمانی  -6ماده

هـای ثابـت صـرفا بـرای      پـست . مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود          
 . مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد

اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قـرارداد مقـام              فردی است که بر     :  کارمند دستگاه اجرایی   -7ماده
 . صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود
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آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون                  :  امور حاکمیتی  -8ماده
ی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگـران           محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مند        

 . نمی شود
 : از قبیل

 .  سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی-الف
 .  برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد-ب
 . ر و تضییع حقوق مردم ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصا-ج
  . فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری-د
 .  قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی-ه
  . حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی-و
  .انی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی ترویج اخالق، فرهنگ و مب-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
  . تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت کشور-ی
های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث  ل و پیشگیری از بیماریها و آفت      ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنتر      -ک

  .طبیعی و بحران های عمومی
 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیـست و نهـم و سـی ام قـانون                   11 و   10،  9 بخشی از امور مندرج در مواد        -ل

ومی غیردولتی بـا تأییـد هیـأت وزیـران          اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عم             
 . امکانپذیر نمی باشد

 سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قـوانین عـادی                  -م
 . ء این امور قرار می گیرد جز

ی حاصـل از آنهـا نـسبت بـه          آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماع       :  امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی     -9ماده
آمـوزش و پـرورش عمـومی و فنـی و           : منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل             

حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطالعات و ارتباطـات عمـومی و امـور فرهنگـی،      
 . هنری و تبلیغات اسالمی

هـای    آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرسـاخت               : ر زیربنایی  امو -10ماده
 . طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه: اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل

از اموال جامعه است و ماننـد       آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری             :  امور اقتصادی  -11ماده
تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل،        : اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل           

 .  این قانون10بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 
 . ه ریزی کشور می باشدمنظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنام:  سازمان-12ماده
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  راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت-فصل دوم
 

 امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهـوری                    -13ماده
شـده  اسالمی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت                  

 : های ذیل انجام می گردد و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه
 .  اعمال حمایت های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف-1
  خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -2
اونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریـق اجـاره، واگـذاری امکانـات و                     مشارکت با بخش تع    -

 . تجهیزات و منابع فیزیکی
 واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت                   -4

 . تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات
 های اجرائی  ه واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه ایجاد و ادار-5

مقدور نباشد ایجـاد و اداره      ) 4 لغایت 1( الذکر     اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق            -1تبصره
 . واحدهای دولتی وظیفه دولت است

 کـه بـه موجـب ایـن مـاده در بخـشهای               تایید صالحیت علمی و اخالقـی کلیـه افـراد موضـوع ایـن قـانون                -2تبصره
بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط                  آموزشی،

 . و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است
تعاونی و خصوصی ( توسط بخش غیر دولتی،های اجرائی     امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه        -14ماده

انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسـط بخـش            ) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی      
 . دولتی انجام خواهد شد

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی جمهـوری           )44( امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهـارم          -15ماده
دولـت مکلـف اسـت بـا        . گـردد   ی ایران و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار مـی              اسالم

کنندگان و مصرف کنندگان جلـوگیری و فـضای           رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید          
تـامین اجتمـاعی و بـازتوزیع درآمـد و فـراهم      گذاری و برقراری عدالت و  رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه  

 . ها و مزیت الزم و رفع بیکاری را فراهم نماید کردن زمینه
و کنترل مراحل انجـام کـار و        ) ستانده( وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول            به منظور افزایش بهره    -16ماده

زم به مدیران برای اداره واحـدهای تحـت سرپرسـتی           گیری و اعطای اختیارات ال      یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم      
رسـد دسـتگاههای اجرائـی موظفنـد          ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می            نامه  خود بر اساس آئین   

 . اقدامات ذیل را به عمل آورند
وزشی، پژوهـشی ،    م شده فعالیتها و خدمات و محصوالت واحدهای مجری از قبیل واحدهای آم            ا تعیین قیمت تم   -الف

بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب بـا کیفیـت و محـل جغرافیـایی ارائـه فعالیتهـا و خـدمات، در                        
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چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و استانی بـا تاییـد سـازمان                      
 . ریزی کشور یا استان مدیریت و برنامه

یین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سـاز و کارهـای نظـارتی بـرای                      تع-ب
 . کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده

 انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمـت تمـام شـده آن و تعیـین                        -ج
 . تعهدات طرفین

ریـزی اسـتان      های اعتبارات مذکور به شورای برنامه       ارات الزم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه          اعطاء اختی  -د
 . در چهارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود

ای که بـا پیـشنهاد        نامه  الی به مدیران، به موجب آئین     برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات الزم اداری و م          -هـ
 . گردد رسد تعیین می سازمان به تصویب هیات وزیران می

 اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، بـه عنـوان کمـک تلقـی شـده و پـس از                            -و
هـای اجرائـی نـسبت بـه      مدیران دستگاه. گردد میربط به هزینه قطعی منظور  پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی    

تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مـسوول و بـه نهادهـای نظـارتی پاسـخگو                      
خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نماینـد و سـازمان نیـز مکلـف                         

 .  این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نمایداست گزارش عملکرد
هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمـام شـده محـصوالت و                      دستگاه -1تبصره

 . خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود
ریزی کـشور اجـراء شـده و از سـال               باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه           احکام این ماده می    -2تبصره
 . باشد های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می  بودجه دستگاه1387
د قـرارداد بـا شـرکتها و موسـسات غیـر            شود از طریق مناقصه و با عق        های اجرائی اجازه داده می       به دستگاه  -17ماده

 مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از            دولتی بر اساس فعالیت   
شـود بـا رعایـت قـانون          در صورت عدم مراجعـه متقاضـیان، اجـازه داده مـی           . خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند       

 . مان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گرددبرگزاری مناقصات و تایید ساز
ریزی کـشور یـا وزارت کـار و      حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه       مادهشرکتهای موضوع این    -تبصره

 . لغو صالحیت می گردند مادهامور اجتماعی تعیین صالحیت شده و در صورت تخلف از حکم این 
ی که بر اساس احکام پیش بینی شـده در ایـن قـانونف تمـام و یـا قـسمتی از                 کارمندان بخشهای غیر دولت    -18ماده

وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری کـه حـسب قـوانین و مقـررات مربـوط معـین خواهـد شـد را                            
 تعهد و   های اجرائی هیچ گونه     دستگاه. باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند           دار می   عهده

 . یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قـوانین و                    

ائـی  های اجر دستگاه. صالح در این رابطه خواهند بود مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی 
نامـه دریافـت شـده        موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضـمانت               

 . ربط را پرداخت نمایند تعهدات کارمندان ذی
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های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بـود، بـرای                      دستگاه -19ماده
های توسعه مدیریت نظیر اسـتقرار نظامهـای نـوین مـدیریتی، بـازنگری و پـاالیش                   ای در زمینه    شاورهانجام خدمات م  

های انسانی و فناوریهای نوین اداری بـا مراکـز            وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیالتی، توسعه و مدیریت سرمایه         
، با رعایت مقـررات ذی ربـط عقـد          آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صالحیت شده توسط سازمان          

 . قرارداد نمایند
مندی از فکر و اندیشه و خالقیت         های اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره              دستگاه -20ماده

 آن در    کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مـشارکت کارمنـدان و دریافـت پیـشنهادها و اثرگـذاری                     
ای خواهد بود که با پیشنهاد    نامه  نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین        . ها را فراهم آورند     گیری  متصمی

 . رسد سازمان به تصویب هیات وزیران می
های اجرائی که تمام یا بخشی از وظـایف آنهـا بـه بخـش غیـر دولتـی         با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه -21ماده

 . د به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شدگرد واگذار می
 . انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر-الف
 . بازخرید سنوات خدمات-ب
  . موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال-ج
رت تمایـل کارمنـدان بـه       در صـو  . باشـد    انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می             -د

ربط بـا حفـظ سـوابق مربـوط توسـط دولـت تـامین                 تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی         
 . گردد  می
 .  انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند-هـ

تهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شـود، قـوانین و مقـررات                 در صورت واگذاری سهام شرک     -1تبصره
شـوند و     گرد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب مـی           قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می        

 . توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند در صورت تمایل می
ربـط بـه بخـش        بهره برداری بخشی از دستگاه ذی       ) با شرکت دولتی  ( ردی که با حفظ مالکیت دولت      در موا  -2تبصره

آئین نامه اجرائی ایـن مـاده بـا           .باشد  غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می            
 . رسد پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می

. ند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائـی اعـالم کنـد                توا   کارمند می  -3تبصره
 . دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند

ی اقـدامات الزم بـرای آمـوزش،        های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتـ               دستگاه -22ماده
سازماندهی، ایجاد تسهیالت و کمکهای مالی، رفـع موانـع اداری و خریـد خـدمات از بخـش غیـر دولتـی بـر اسـاس                           

 . رسد، به عمل آورند ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می نامه آئین
ونی، رفاهی، واحدهای درمـانی و آموزشـی، فـضاهای           ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسک        -23ماده

 . باشد های اجرائی ممنوع می ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه
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دار انجام برخـی از امـور فـوق           هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده               دستگاه -1تبصره
 . باشند اده مستثنی میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این م می

انـد بـا تـصویب         مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتـه                -2تبصره
 . باشند هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می

نون اقـدامات   های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب ایـن قـا            در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه        -24ماده
 : ذیل را انجام دهند

حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیـر دولتـی اسـت را                        -الف
به نحوی که طی هـر برنامـه        . احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند              

 . یهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابدبیست درصد از میزان تصد
هـای   این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه) 51( تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده   -ب

باشند هر سال یه میزان دو درصـد در امـور    اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می              
 . کمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابدغیر حا

 حداکثر معادل یک سوم کارمندان که بـه روشـهای بازنشـستگی، بازخریـدی، اسـتعفاء و سـایر مـوارد از خـدمت                  -ج
 . شوند استخدام نمایند های اجرائی خارج می دستگاه
 . این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند) 8( وظایف حاکمیتی موضوع ماده-1تبصره

نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهـارچوب ایـن قـانونف حمایتهـای دولـت بـرای                        آئین -2بصرهت
توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار                   

 . رسد میشده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران 
هـای اجرائـی کنتـرل         دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فـصل را در دسـتگاه                -3تبصره

 . نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند
 

  حقوق مردم-فصل سوم
 

 موزاین اخالق اسالمی و     های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت           مدیران و کارمندان دستگاه    -25ماده
نماینـد وظـایف خـود را بـه           اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخالقی و اداری که امضاء مـی                  

 . های قانونی آنها انجام دهند نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته
نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرائی با پیشنهاد سازمان        وگندالدکر، متن س     اصول و مفاد منشور فوق     -1تبصره

 به تصویب هیات وزیران برسد 
توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق، مواردی                 دستگاههای اجرائی می   -2تبصره

 . را با رعایت منشور اخالقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند
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های اجرائی آشـنا نمـوده و    های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه      دستگاه -26ماده
از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمـومی در ایـن زمینـه را                       

 . ر اختیار مردم قرار دهندارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب د
هـای اجرائـی در شـرایط مـساوی از حقـوق یکـسان برخوردارنـد،                   مـردم در اسـتفاده از خـدمات دسـتگاه          -27ماده

های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنهـا را                      دستگاه
 بـه اطـالع مـردم برسـانند و در صـورت بـروز هرگونـه تخلـف، مـسوولین                     مستند و شفاف نموده و از طـرق مختلـف         

 . های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت انان را به عهده خواهند داشت دستگاه
 دولت مکلف است به منظور تامین حقـوق مـردم و مراجعـان، رضـایت و عـدم رضـایت مـردم از عملکـرد                          -28ماده

منـدی از سـایر امتیـازات اسـتخدامی و اعمـال              نتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره      کارمندان را در ارتقاء ، ا     
هـا، ضـوابط اداری و اسـتخدامی مربـوط بـه کارمنـدان        نامه  ها، شیوه   نامه  تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین       
 . دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید

 
  ساختار سازمانی-فصل چهارم

  
 دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیالت خود را متناسب بـا ویژگیهـای مربـوط                  -29ماده

رسد بـا رعایـت مـوارد ذیـل           در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می              
 : انجام دهند

کور در فـصل دوم ایـن قـانون و بـا پیـشنهاد دسـتگاه و تاییـد                    سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذ       -الف
 . رسد سازمان به تصویب هیات وزیران می

 تشکیالت و سقف پستهای سازمانی مصوب حـداقل پـس از یـک برنامـه و حـداکثر پـس از دو برنامـه پنجـساله                           -ب
 .  گرفتمتناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد

هـای اجـرای      سطوح عمومی مدیریتی در دسـتگاه     - به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری           -ج
 : گردد ملی و استانی با احتساب باالترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می

 . سطح) 4(حداکثر در: ها و موسسات دولتی  وزارتخانه-
  .سطح) 3(حداکثر :ای استانی واحده-
  .سطح) 2(حداکثر:  واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز-
 . یک سطح:  سایر واحدهای تقسیمات کشوری-
تواننـد   شـوند، مـی   های مستقل که تحـت نظـر معـاون رئـیس جمهـور اداره مـی                ها و سازمان     هر کدام از وزارتخانه    -د

معاون یاعناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پـیش بینـی           ) 3(تی حداکثر معاون و سایر موسسات دول    ) 5(حداکثر
مـدیر کـل یـا      ) 5(تواند حـداکثر    نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می               

 . مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد
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سات دولتی از سرجمع پـستهای مـدیریتی مـذکور در ایـن بنـد               پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موس        
 . تامین خواهد شد

و بـرای سـایر     ) 10(حداکثر) 7(ماده) ج(و)ب(،)الف( تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای           -هـ
پست در  ) 3(اکثرو برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حد        ) 4(مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر      

 . گردد سقف پستهای مصوب تعیین می
بـا رعایـت    ) بـه اسـتثناء اسـتانداریها     ( های اجرائی در مراکز استانها      ها و سایر دستگاه      واحدهای سازمانی وزارتخانه   -ی

 . ندیاب شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می) 29(ماده
های اجرائی مطابق شرح وظایف قـانونی و تـشکالت مـصوب خـود الزامـا موظـف بـه ارائـه                در صورتی که دستگاه    -ط

خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتـر از سـی هـزار نفـر جمعیـت باشـند در                          
ربط احداث نشده باشند موظفنـد کارمنـدان          صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی          

 اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد                 ذی ربط خود را در مجتمع     
 . گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند می

هـای پـشتیبانی و       هزینـه . گـردد   ربـط نمـی     دهای ذی افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واح          
در سایر شهرها بـا تـشخیص هیـات         . گردد  پیش بینی می  ) استانداریها(ها در بودجه وزارت کشور        خدماتی این مجتمع  

 . باشد وزیران اجرای این بند امکانپذیر می
 . رسد نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می آئین
شوند، در صـورت ضـرورت بـا          ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می              وزارتخانه -30ماده

توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد              تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می      
 و موسسات مـستقل وابـسته بـه رئـیس           ک وزارتخانه در این صورت کلیه واحدهای وابسته به ی       . سازمانی داشته باشند  

 . گیرند جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می
 . رسد موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به صتویب هیات وزیران می

تهیه و یک نـسخه از آن را بـه          )29(الت تفصیلی خود را رعایت مفاد ماده      های اجرائی مکلفند تشکی      دستگاه -31ماده
سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصـول پیـشنهاد، مغـایرت و یـا عـدم                     . سازمان ارسال دارند  

الح مـوارد   ربط موظفند پـس از اصـ        های اجرائی ذی    دستگاه. مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذکور را اعالم نماید         
 . مغایر، تایید به سازمان را کسب نمایند

های اجرائی، متصدی یکـی از پـستهای سـازمانی خواهنـد بـود و هرگونـه بـه                      هر یک از کارمندان دستگاه     -32ماده
 . کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابالغ این قانون ممنوع است

های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سـازمانی مـصوب، بـدون                      هدستگا-تبصره
تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سـال بـه کـار                        

 . گیرند
موضـوع  (  بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده          هـای اجرائـی کـه        تنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از دسـتگاه       -33ماده
ای از تـشکیالت خـود را جهـت تطبیـق بـا ضـوابط بـه         شود برعهده آنها بوده و نـسخه  اداره می ) این قانون » 16«ماده

 . سازمان ارسال خواهند داشت
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هـای اجرائـی صـرفا در چهـارچوب            تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دسـتگاه             -34ماده
 . باشد باشد سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می ف قانونی مصوب آنها مجاز میوظای
های اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سـال نـسبت بـه                     کلیه دستگاه  -35ماده

 . پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند
مـستقر در شهرسـتانها و بخـشهای توسـعه نیافتـه و کمتـر توسـعه یافتـه و                    پـستهای مـورد نیـاز واحـدهای         -تبصره

در صـورت نبـود پـست بالتـصدی         . این قانون تامین خواهد شد    ) 29(جدیدالتاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده     
 . الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید برای واحدهای فوق

 اطالعات و خدمات اداری فناوری -فصل پنجم
 

وری   های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افـزایش بهـره                    دستگاه -36ماده
نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سالمت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت                   

ان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مـورد                   العمل سازم   مردم و بر اساس دستور    
 . بازبینی و اصالح قرار دهند

وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی بر اساس شاخصهایی کـه بـا                  میزان بهره -تبصره
ربـط مـورد      هـای ذی    لیان توسط سازمان با همکاری دستگاه     رسد، سا   های اجرائی به تایید سازمان می       پیشنهاد دستگاه 

 . شود گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می اندازه
هـای    العمل  های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور                  دستگاه -37ماده
 : م دهندربط اقدامات زیر را به ترتیب انجا ذی

بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی بایـد            اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان           -1
 . ارائه نماید

 های الکترونیکی   ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه-2
ف لزوم مراجعه حضوری مـردم بـه دسـتگاه اجرائـی بـرای               ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذ         -3

 . دریافت خدمت
این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیـین                ) 3(و  ) 1( مدت زمان اجراء بندهای      -تبصره

 . گردد می
ونیکی از طریق بخـش   به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماتی رسانی الکتر      -38ماده

کلیه دستگاههای اجرائـی موظفنـد حـداکثر تـا پایـان سـال           . گردد  دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می        
دسـتور العمـل   . باشد را توسط این مراکز ارائه نماینـد        انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می            1386

 . رسد  عالی اداری میاجرائی این ماده به تصویب شورای
 دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و                  -39ماده

های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شـغلی کارمنـدان براسـاس                  جلوگیر از تشریفات زائد و هزینه     



 قانون مدیریت خدمات کشوری
 

 
10

گردد اقـدام   ضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابالغ می  ضوابط و استانداردهای به کار گیری ف      
 . نمایند
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حـداکثر ظـرف مـدت یـک سـال سـاختمانهای مـورد اسـتفاده خـود را بـا                         -تبصره

قتصادی و دارایی اسـتان     استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل ا                
و در مراکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند تا از طریق این وزارتخانـه حـسب مـورد بـا تـصویب هیـات                           

 . وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعینی گردد
ام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را بـه وزارت           در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقد         

 . یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعالم نمایند
 اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطالعات در خدمات، اداری،                به منظور ایجاد زیر ساخت     -40ماده

رکت پست جمهوری اسالمی ایران و مشارکت کلیه دسـتگاههای          دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و ش         
 . اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید

هـا و اطالعـات     این پایگاه با استفاده از شمار ملی و کد پـستی از طریـق سـاماندهی، هـدایت و اتـصال داده                  -1تبصره
 . گردد موجود دستگاهها تشکیل می

هـای مربـوط بـه خـود را بـا          های اطالعات داده     پایگاه 1386 کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال         -2تبصره
 . استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند

 .  آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید-3تبصره
هر گونه ارائه خـدمات     . باشد  رت بر حسن انجام تکالیف مطرح در این ماده می          سازمان مسئول پیگیری و نظا     -4تبصره

 بـدون   1388باشـد از سـال        و بقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محـل اسـتقرار آنهـا مـی                   
 . باشد استفاده از شمار ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می

 
 

 خدمتورود به -فصل ششم
 

 ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادی که داوطلـب اسـتخدام در دسـتگاههای اجرائـی مـی                     -41ماده
 . شود باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می

 :  شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از-42ماده
 داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و بـرای متخصـصین بـا مـدرک                -فال

 . تحصیلی دکتری چهل و پنج سال
 .  داشتن تابعیت ایران-ب
 .  انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان-ج
 .  عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر-د
 . ومیت جزائی موثر نداشتن سابقه محک-ه
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برای مشاغلی که مدارک همتراز در شـرایط احـراز آنهـا            ( دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز           -و
 ). پیش بینی شده است

ای کـه بـا       شـوند براسـاس آئـین نامـه          داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می             -ز
 . رسد ه تصویب هیات وزیران میپیشنهاد سازمان ب

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

انجـام   به کار گیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خـاص خـود                      -تبصره
 . خواهد داشت

 استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کاشناسی و باالتر منوط به احراز توانـایی آنـان                    -2تبصره
باشد که عناوین و محتوای مهارتهـای مـذکور توسـط سـازمان تهیـه و                   اطالعات می   در مهارتهای پایه و عموم فناوری     

 . ابالغ خواهد شد
 . های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود ایثارگران و خانواده استخدام -3تبصره
 .  قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است-4تبصره
 به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یـا                         -5تبصره

 مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیـشنهاد سـازمان بـه تـصویب                   مناطقی خاص برای مدت زمان    
 . باشد رسد مجاز می هیات وزیران می

توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شـرایطی عـالوه بـر      دستگاههای اجرائی می  -43ماده
 . رار دهند این قانون داشته باشند، آن را ملک عمل ق42مادهشرایط 
 به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نـشر               -44ماده

دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمـومی         . گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است          آگهی می 
 . رسد و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می

 .  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد-45ماده
 . استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی-الف
 .  استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین-ب

عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات ایـن قـانون بـه                 کارمندانی که به موجب قوانین مورد        -1تبصره
 . صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد

 این قانون بنا به پیـشنهاد سـازمان         8مادههای مذکور در       مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگی          -2تبصره
 . رسد به تصویب هیات وزیران می

ی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصـصی از   سن کارمند پیمان   -3تبصره
 . هفتاد سال تجاوز کند

گـردد و در مـورد         تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمـان نامـه مـشخص مـی                  -4تبصره
 . باشد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می
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نمایند قبـل از ورود بـه خـدمت رسـمی یـک دوره           نی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می          کسا -46ماده
باشد طی خواهند نمـود و در صـورت احـراز شـرایط ذیـل از بـدو خـدمت جـزء                        آزمایش را که مدت آن سه سال می       
 : کارمندان رسمی منظور خواهند شد

، کاردانی، عالقه به کار، خالقیت، نوآوری، روحیـه خـدمت           )یعلمی، اعتقادی و اخالق   ( حصول اطمینان از لیاقت      -الف
به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریـق کـسب امتیـاز الزم بـا تـشخیص کمیتـه تخصـصی تعیـین صـالحیت                           

 . کارمندان رسمی
 . های آموزشی و کسب امتیاز الزم طی دوره-ب
 . تائید گزینش-ج

ره آزمایشی کارمندان شرایط ادامـه خـدمات و یـا تبـدیل بـه اسـتخدام                  در صورتی که در ضمن یا ایران دو        -1تبصره
 : رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روزشهای ذیل رفتا خواهد شد

 . اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط الزم-الف
 . تبدیل وضع به استخدامی پیمانی-ب
 .  لغو حکم-ج

 و پذیرفته شـدن بـرای   42ماده شرکت در آزمون و احراز صالحیتهای موضوع        با کارمندان پیمانی در صورت     -2تبصره
 . استخدام در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد

 . شود  سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می-1
 . شود  فصل ورود به خدمت اضافه می42ماده سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف -2

 . رسد  آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می-3تبصره
 به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخـشی از وظـایف و اختیـارات                     -47ماده

دمات کارمنـدان ایـن گونـه       باشـد و اسـتفاده از خـ         پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع مـی         
 .  این قانون امکانپذیر است17مادهشرکتها و موسسات صرفا براساس 

 : گردند  کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می-48ماده
 .  بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط-
 .  استعفا-
( سب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمنـد در سـه سـال متـوالی یـا چهـار سـال متنـاوب               بازخریدی به دلیل ک    -

 ). رسد ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می براساس آئین نامه
 . 122ماده آماده بخدمت براساس -
 .  اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط-

گردند در مدت انفصال اجازه اسـتخدام و    ه موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می         کارمندانی که ب   -1تبصره
 . یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت

گردند، اجازه استخدام و یـا هـر گونـه اشـتغال مجـدد در همـان                    کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می       -2تبصره
 . اهد داشتدستگاه اجرائی را نخو

 : باشد  تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می-49ماده
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 .  استمرا پست سازمانی کارمندان-
 .  کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند-
 .  جلب رضایت مردم و ارباب رجوع-
 . ی ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصد-

 .  در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد-تبصره
 .  کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود-50ماده
های پنج ساله تعیین      م این قانون در برنامه    مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دو        -51ماده
 . ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد گردد و سهم هر یک از وزارتخانه می

هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این مـاده خـالف قـانون          -تبصره
شـوند تـصرف غیـر        باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته مـی                 محسوب و ممنوع می   

 . گردد قانونی در اموال عمومی محسوب می
 ایـن   32ماده و تبصره    45مادههر نوع به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حاالت مندرج در                -52ماده

 . باشد قانون ممنوع می
 صاب و ارتقاء شغلیانت-تمففصل ه

 
انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پـس از احـراز شایـستگی و                      -53ماده

 . عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد
امات زیر به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقد           -54ماده

 : را انجام دهند
ای، شرایط تخصصی الزم در تعیین نموده تـا افـراد از مـسیر      در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدریت حرفه   -الف

در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشـد، بـا برگـزاری             . ارتقائ شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند      
 . پذیرد م، انتخاب صورت میامتحانات تخصصی الز

بـا  (ای از افـراد شایـسته          درصد سمتهای مدیریت حرفـه     15توانند برای حداکثر پانزده درصد        دستگاههای اجرائی می  
 . خارج از دستگاه استفاده نمایند) رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی

 این قانون بدون الزام به رعایت مـسیر ارتقـاء           71مادهمذکور در   (مدیریت سیاسی    عزل و نصب متصدیان پستهای       -ب
 ). باشد شغلی از اختیارات مقامات باالتر می

تغییر سمت افراد قبـل از  . باشد و تمدید آن بالمانع است ای چهار ساله می    دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه      -ج
 . باشد رسد امکانپذیر می نهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میای که با پیش مدت مذکور براساس آئین نامه

 در اجراء این ماده مجموعه شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصـصی بـرای انتـصاب مـدیران یـک                      -1تبصره
 . گردد دستگاه اجرائی تلقی می
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) ه(و ) د(مـذکور در بنـدهای    در هر یک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معـاونین مقامـات اجرائـی                -2تبصره
ای است که با پیشنهاد سـازمان   گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه  این قانون ثابت تلقی می    ) 71(ماده

 . رسد به تصویب هیات وزیران می
تی برای   دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقائ مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقاب                -3تبصره

 . کلیه کارمندان فراهم نمایند
 . گردند ای تلقی می  این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه71ماده مدیران مذکور در -4تبصره
های انـسانی و شناسـایی افـراد واجـد شـرایط احـراز پـستهای                  سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه      -55ماده

 .  مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نمایدمدیریت نسبت به ایجاد بانک اطالعات
های اجرائی موثری را برای آمـوزش مـدیران متناسـب بـا وظـایف و                  ها و سامانه     سازمان موظف است برنامه    -56ماده

ط بـه   نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقاء مدیران منو                  
 . باشد های ذی ربط می طی دوره

ای و نحـوه ارتقـاء مـسیر     دستور العمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیرت حرفه     -57ماده
 . رسد شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می

 
 توانمند سازی کارمندان-هشتمفصل 

 
قاء سطح کارایی و اثر بخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان           سازمان موظف است به منظور ارت     -58ماده

ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل          دستگاههای اجرائی را به گونه    
ای  ی کـه رابطـه  های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحـو  مورد نظر، انگیزه 

بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هـر                     
 . سال برخوردار گردند

های آموزشی    دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه             -59ماده
 .  تدوین نمایندکارمندان خود را

های آموزشی مورد نیاز خود       های آموزشی مصوب برای اجراء دوره       توانند در قالب برنامه     دستگاههای اجرائی می  -تبصره
تواننـد کلیـه مراحـل        همچنین دسـتگاههای مزبـور مـی      . ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند          با دانشگاه 

 فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکـز آموزشـی و پژوهـشی                 ها و   طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره    
 . دولتی و غیر دولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند

گردد و از سوی دولتهـای خـارجی     کلیه بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی  -60ماده
گیرد از طریـق سـازمان، متناسـب بـا وظـایف دسـتگاههای                از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می         یا  

شـود توسـط دسـتگاه اجرائـی مربـوط اقـدام              هایی که طبق قرار داد دو جانبه برگزار می          دوره. گردد  اجرائی توزیع می  
 . خواهد شد
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شـود بـا نظـر وزارت درمـان و آمـوزش       درک دانـشگاهی مـی  های آموزشی که منجر به اخذ م بورسهای و دوره -تبصره
 . گردد پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می

های آموزشی که منجر به اخـذ          اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصوب این قانون برای طی دوره            -61ماده
از کـشور بـا هزینـه دسـتگاههای مربوطـه و اسـتفاده از               گردد در داخل و خـارج         مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می      

 . باشد ماموریت آموزشی ممنوع می
 . باشند ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می-تبصره
.  کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نماینـد                 -62ماده

و الگوهای الزم برای افزایش تـوان و تـوان سـنجی مـدام کارمنـدان خـود را کـه توسـط                 ها    دستگاههای اجرائی شیوه  
 . شود به مورد اجرا خواهند گذارد سازمان تهیه و ابالغ می

 . رسد آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می-63ماده
 

 حقوق و مزایا-همنفصل 
 

ندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشـیابی عوامـل شـغل و شـاغل و سـایر ویژگیهـای                  نظام پرداخت کارم  -64ماده
امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فـصل ضـرب در ضـریب ریـالی،                  . مذکور در مواد آتی خواهد بود     

 بگیران نیز به همین     گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری         مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می       
 . گردد میزان تعیین می

ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجـه سـاالنه پـیش بینـی و بـه             -تبصره
 . رسد تصویب مجلس شورای اسالمی می

لیتهای، سـطح   کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیـدگی وظـایف و مـسئو              -65ماده
 . یابند های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می تخصص و مهارت

 . باشد می) 6000(و حداکثر آن ) 2000(حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل 
بنـدی     خبره و عالی طبقه    رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد،      هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج          -1تبصره

های خبره و  رتبه. یابد  ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می              گردند و هر کدام از رتبه       می
 . یابد عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می

ر ابتکـار و خالقیـت، میـزان        گیرند و براسـاس عـواملی نظیـ         شاغلین مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می         
های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براسـاس ضـوابطی              افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره      

رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طـی           که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می          
نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شـورای  . یابند  ارشد، خبره و عالی ارتقا می     حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه،      

شوند و افرادی که عالوه بر شرایط عمومی در بدو اسـتخدام از تجربـه و مهـارت الزم                     عالی انقالب فرهنگی تعیین می    
هـا     برخـی از رتبـه     رسد از طی    ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می           نامه  برخوردار هستند طبق آئین   

 . گیرند های دیگر قرار می معاف و دی یکی از رتبه
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 کلیه عناوین مدیریت وسرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطـه سرپرسـتی و نظـارت و                   -2تبصره
و ) 500(العاده مدیریت که حـداقل امتیـاز آن    حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق          

 . گیرد است، قرار می) 5000(حداکثر آن 
 امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقـت وزارت آمـوزش و پـرورش و بهداشـتی و درمـانی وزارت بهداشـت،                       -3تبصره

 . گردد محاسبه می) 1/1(درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 
عـالوه بـر    (های آموزشـی و مهـارت         املی نظیر تحصیالت، دوره    کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عو       -66ماده

و ) 1000(، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل            )حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط       
 . گردند مند می باشد، بهره امتیاز می) 4500(حداکثر 

 . امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد%) 75(د حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درص
ای که با پیـشنهاد سـازمان بـه           نامه  اند براساس آیین    های علمیه تحصیل نموده     هنرمندان و افرادی که در حوزه     -تبصره

 . گردند رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می تصویب هیئت وزیران می
آن بنا به پیشنهاد سـازمان بـه تـصویب هیئـت            ) 2(و  ) 1(ای  ه  و تبصره ) 65(ماده جدول یا جداول موضوع      -67ماده

رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حـق شـغل بـا پیـشنهاد                          وزیران می 
ارزیابی عوامـل مربـوط   . گردد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابالغ می  

رسد توسط دستگاههای اجرایی انجـام        غل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می           به شا 
 . نماید خواهد شد و سازمان بر اجرای این امر نظارت می

گـردد    کـه حقـوق ثابـت تلقـی مـی         ) 66(مـاده هـای آن و       و تبـصره  ) 65(ماده عالوه بر پرداختهای موضوع      -68ماده
 : باشد به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میهایی  العاده فوق

العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هـوا بـرای مـشاغل تخصـصی کـه شـاغلین آنهـا دارای مـدارک                     فوق -1
امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا        %) 25(باشند تا به میزان بیست و پنج          تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می     

فهرست ایـن منـاطق در هـر    . حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد       %) 20 (بیست درصد 
 . رسد دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می

ز امتیـا ) 1500(العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا           فوق -2
 . گیرد امتیاز تعلق می) 750(های دولتی تا  و به دارندگان نشان

اند به ازای هر سال خـدمت          اداری بوده   کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت           
 . شود امتیاز در نظر گرفته می) 125(در زمان جنگ 

ارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کـار بـا بیمـاران روانـی،     العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متع    فوق -3
امتیاز و در مورد کـار بـا مـواد          ) 1000(عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا              

بل افزایش خواهـد    زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قا                    سمی، آتش 
 . بود
بگیر مشمول این قـانون کـه دارای    مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه           کمک به هزینه عائله    -4

حـداکثر سـن بـرای      . امتیاز و حداکثر سـه فرزنـد      ) 200(امیتاز برای هر فرزند معادل      ) 800(باشند معادل     همسر می 
سال تمـام و    ) 25(کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند،              ستفاده می اوالدی که از مزایای این بند ا      
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کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون کـه دارای  . نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد بود      
تنهایی متکفل مخارج فرزندان هـستند      باشد و یا خود به        همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می            

فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تـشخیص          . شوند  مند می   مندی موضوع این بند بهره      از مزایای کمک هزینه عائله    
 . باشند ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی مراجع پزشکی ذی

هارتهـا، پیچیـدگی وظـایف و مـسئولیتها و          العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخـصص و م              فوق -5
امتیاز و برای   ) 700(شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر                 

این . گردد  امتیاز تعیین می  ) 2000(امتیاز و برای مشاغل باالتر حداکثر       ) 1500(مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر     
 . باشد ا رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت میالعاده ب فوق

 : باشد العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می  فوق-6
بنـدی نمـرات ارزشـیابی کارمنـدان، طبـق         از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه     %) 70( به حداکثر هفتاد درصد      -الف

با توجه به امتیازی که از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقـا، اثـر بخـشی و کیفیـت و                       عملکرد کارمندن و    
امتیـاز مربـوط بـه      %) 20(نمایـد تـا       براساس دستورالعملی که سازمان ابالغ می     . نمایند  سرعت در اتمام کار کسب می     

 . باشد حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می
درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت         %) 70(دی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد        من   میزان بهره  -ب

ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شـورای عـالی اداری                 در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه      
 . گردد تعیین می%) 70و % 50، %30(گردند به ترتیب  بندی می در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه

العـاده    ربط مشمول دریافت این فوق      متناسب با رتبه دستگاه ذی    ) 71(ماده مقامات دستگاههای اجرایی مذکور در       -ج
 . باشند می
جـایی محـل خـدمت         روزانه داخل و خارج از کـشور، نوبـت کـاری، جابـه               به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت       -7

ه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران بـه                کارمندان با تشخیص دستگا   
 . کارمندان پرداخت خواهد شد

العاده اشتغال خـارج از کـشور براسـاس      به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق   -8
 . گردد رسد پرداخت می  میضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران

کننـد دریافـت دیگـری بـه اسـتثنا            العاده اشتغال خارج از کشور اسـتفاده مـی          این گونه کارمندان در مدتی که از فوق       
گیـرد نخواهنـد      مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمنـدان تعلـق مـی                    

 . داشت
رخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقـت اداری گردنـد براسـاس                 در صورتی که بنا به د      -9

تـوان مبـالغی تحـت عنـوان اضـافه کـار،        رسـد، مـی   ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیـران مـی        نامه  آئین
 . التألیف به آنها پرداخت نمود الترجمه و حق التدریس، حق التحقیق، حق حق

%) 50(التدریس به هـر یـک از کارمنـدان نبایـد از حـداکثر                 مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق         
 . های وی تجاوز نماید العاده حقوق ثابت و فوق

کارمندان آن دسـتگاه کـه بـه اقتـضا شـغلی، اضـافه کـار بیـشتری دارنـد از              %) 20(در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا       
 . باشند مستثنی می%) 50(محدودیت سقف 
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پـذیری، تـأثیر      المللـی، ریـسک     العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بـین                   فوق -10
 کار بـا پیـشنهاد       اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت               

در برخـی از دسـتگاههای اجرائـی تـا            از مـشاغل،  %) 25(ای برای حـداکثر       ان امتیاز ویژه  سازمان و تصویب هیئت وزیر    
 . های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد العاده سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) 50(

مـشروط بـه      اجرایی،این ماده در هر کدام از دستگاههای        ) 6(و  ) 5(های مذکور در بندهای       العاده   پرداخت فوق  -تبصره
و ) احکام مذکور در این قانون    (اعمال اصالحات ساختاری، نیروی انسانی، فنĤوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی              

باشـد     امکانپذیر می  1387های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال             جویی  استفاده از منابع حاصل از صرفه     
 . انجام اصالحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد. گردد ظور نمیها جزو دیون من العاده و این فوق

اعتبـاراتی کـه از محـل اصـالحات     %) 25(شود تا بیست و پنج درصد         به دستگاههای اجرایی اجازه داده می      -69ماده
حـساب    بـا تأییـد ذی    (گـردد را      جـویی مـی     الذکر در هر کدام از واحدهای سـازمانی صـرفه           مذکور در تبصره ماده فوق    

وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام                العاده بهره   به عنوان فوق  ) مربوطه
 . دهند پرداخت نمایند می

 شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظـایف پـستهای قابـل تخـصیص بـه هـر                    -70ماده
های آموزشی مورد نیـاز و عوامـل مـوثر دیگـر بـا پیـشنهاد        ت، تحصیالت، تجربه، مهارت و دوره   شغل، از لحاظ معلوما   

و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور       . گردد  دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می           
 . باشد رعایت شراط مصوب الزامی می

پیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص بـه              شرایط تصدی مشاغل عمومی که در        -1تبصره
ربـط ابـالغ      هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مـدیریت جهـت اجـرا بـه دسـتگاههای ذی                     

 . گردد می
 دستگاههای اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شـرایط تـصدی مـشاغل اختـصاصی خـود را بـه                      -2تبصره

در غیر این صورت سازمان مؤظف است شرایط تصدی مـشاغل اختـصاصی را رأسـاً بـه شـورای                    . اعالم نمایند سازمان  
 . تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است. توسعه مدیریت پیشنهاد نماید

 مقامـات   شـوند و امتیـاز شـغلی         سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می            -71ماده
 : گردد مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می

 . امتیاز) 18000( رؤسای سه قوه -الف
 . امتیاز) 17000( معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضا شورای نگهبان -ب
 . امیتاز) 16000( وزرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور -ج
 . امیتاز) 15000(ستانداران و سفرا  ا-د
 . امتیاز) 14000(معاونین وزرا -هـ

های   گردند و تعیین سایر پست        این ماده همتراز می   ) ب( نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند          -1تبصره
یس مجلس خواهد های کارکنان اداری مجلس به عهده رئ        همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست         

 . بود
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کـه حقـوق ثابـت تلقـی        )) 66(مـاده مـذکور در    ( عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل            -2تبصره
 . این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت) 68(مادههای  العاده گردد فوق می

 مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یـا بنماینـد           مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست           -3تبصره
العاده مستمر آنهـا در       تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق         پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین         

العاده مستمر وی در پـست قبلـی کمتـر باشـد بـه میـزان        حقوق ثابت و فوق%) 80(مسئولیت جدید از هشتاد درصد     
عوامـل شـغل و     (این تفاوت تطبیق بـا ارتقاهـای بعـدی          . را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود     %) 80(تا  التفاوت    مابه

التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیـز مـالک عمـل               گردد و این مابه     مستهلک می ) ها  العاده  شاغل و فوق  
 . خواهد بود

به استنثا حقوق و    (یازات قانونی مقامات موضوع این قانون        دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امت         -4تبصره
 . ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه) مزایا
های مدیره شرکتهای دولتـی کـه براسـاس سیاسـتهای مـصوب                امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت       -72ماده

قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران بایـد در اختیـار دولـت              ) 44(ل چهل و چهارم     مقام معظم رهبری در مورد اص     
بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصـصی کارمنـدان، تـأثیر و نقـش اقتـصادی شـرکت، نـوع تولیـد و                          

 . خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید
این گونه کارمنـدان    . باشد  برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می         ) 5/1(کثر  سقف امتیاز این ماده حدا    

 . مند خواهند بود بهره) 68(مادههای مذکور در  العاده حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق
 مـصوب   حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتهای دولتی کـه براسـاس سیاسـتهای                 -تبصره

ای مـذکور در ایـن        مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سـایر مـدیران حرفـه                  
 . گردد قانون تعیین و پرداخت می

 به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، بـه کارمنـدان آن                     -73ماده
قانون ) 44(دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم               دسته از شرکتهای    

رسـد    ای که به تصویب هیئت وزیران مـی         نامه  اساسی جمهوری اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین          
هـا،   وری بنگـاه  ملکـرد و بهـره  متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگـذاری آنهـا در توسـعه اقتـصادی کـشور و ع              

العاده حسب مـورد بـرای هفتـاد          حداکثر امتیاز این فوق   . وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد         العاده بهره   فوق
 . باشد حقوق ثابت هر یک از کارمندان می%) 40(کارمندان تا سقف چهل درصد %) 70(درصد 
تواننـد دریافـت      و این ماده را می    ) 68(ماده) 6(های مذکور در بند       دهالعا  مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق      -تبصره
 . نمایند
 به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دسـتمزد بـا                   -74ماده

وزرا به انتخـاب هیئـت      ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از               عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه     
 و محاسـبات      و بودجـه    ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتمـاعی و برنامـه              وزیران و رئیس دستگاه ذی    

 دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این           شود، کلیه   تشکیل می ) به عنوان ناظر  (مجلس شورای اسالمی    
ربط برای تعیین و یا تغییر مبـانی و مقـررات    بل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی    قانون باشند یا نباشند مکلفند ق     
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مصوبات و تصمیمات  . حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند                
 . شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است

 . به عهده سازمان خواهد بودوظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد 
گیـری    هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم                -تبصره

 . نظر موافق این شورا را اخذ نمایند
 . باشد می) 5000( امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل -75ماده
بگیران مشمول این قانون و        حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه            -76دهما

سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هـر سـال بـا پیـشنهاد                    
 . رسد سازمان به تصویب هیئت وزیران می

هـای مـستمر تجـاوز     العـاده  برابر حداقل حقوق ثابت و فـوق   ) 7(العاده مستمر نباید از       فوقسقف حقوق ثابت و     -تبصره
 . کند
 . گردند العاده مستمر تلقی می فوق) 68(ماده) 5(و) 3(، )2(های مذکور در بندهای  العاده فوق
ایـن قـانون تـا      ) 68(مـاده ) 10(و  ) 9(،  ) 8) (7(،  )6(،  )5(های مذکور در بنـدهای        العاده   تعیین میزان فوق   -77ماده

 . ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود سقف تعیین شده توسط مراجع ذی
 در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات ایـن فـصل بـه اسـتثنای        -78ماده

  گـردد و همچنـین برنامـه         یا از کارافتـادگی و یـا فـوت پرداخـت مـی             پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن      
سرویس، مهـد کـودک و        وآمد، سلف   های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت              کمک

 . گردد گردد، با اجرای این قانون لغو می یا سایر موارد پرداخت می
های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان          العاده  حقوق ثابت و فوق   در صورتی که با اجرای این فصل،        -تبصره

نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفـاوت تطبیـق دریافـت               که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می        
تفاوت تطبیق این . گردد خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می            

 . گردد در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می
 بایـد در فـیش    ها،  کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و هزینه          -79ماده

 . حقوقی کارمندان درج گردد
 مـاه بـا پیـشنهاد سـازمان بـه           3حداکثر ظرف مدت     اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون           نامه   آئین -80ماده

هـا و     نامـه   ماه پس از ابالغ آئین    ) 3(رسد و دستگاههای اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت           تصویب هیئت وزیران می   
 . دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند
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 ارزیابی عملکرد-دهمفصل 
 

رسـد،   ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران مـی          نامه  د براساس آئین   دستگاههای اجرایی مکلفن   -81ماده
هـای سـنجش و       با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سـازمان، مـدیریت و کارمنـدان، برنامـه                 

ای و مـنظم،      شهای نوبه وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزار              ارزیابی عملکرد و میزان بهره    
 . نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند

 سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت                 -82ماده
و نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخـصهای اختـصاصی و عمـومی                

رسد، تهیـه و      ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می           نامه  نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آئین       
 . به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

ربـط،   المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی    سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهای بین        -83ماده
انداز ابالغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سـایر کـشورهای جهـان تعیـین و                      پس از انطباق با چشم    

هـای    گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهـای برنامـه                     
 . توسعه استفاده نماید

 
 ارمندانحقوق و تکالیف ک-ازدهمیفصل 

 
 کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقـوق و مزایـای مربـوط را                     -84ماده
 . حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است. دارند
ربط حـداکثر سـه    یتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذ        کارمندان دستگاههای اجرایی می    -1تبصره

سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی تخصـصی در                    
 . رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود

ار ماه مرخـصی اسـتعالجی       کارمندان دستگاههای اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چه            -2تبصره
العـالج بـه تـشخیص وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از                   بیماریهای صعب . در سال استفاده خواهند نمود    

 . گردد بینی می نامه این فصل پیش باشد و مقررات مربوط در آئین محدودیت زمانی مذکور مستثنی می
 . باشند  استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان مقررات می مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر-3تبصره
توانند تا پایان مأموریت حـداکثر بـه مـدت شـش              برند می    کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می         -4تبصره

 . سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
ای که به تـصویب هیئـت وزیـران           نامه  ئینهای مصوب و آ      دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه      -85ماده
رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان بـه                        می

 . های تکمیلی قرار دهند  صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه
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کلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمنـدان              دستگاههای اجرایی م   -86ماده
 . خود اقدامات الزم را به عمل آورند

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کـار ادارات بـا              ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می           -87ماده
ردد و تغییر ساعت کار کارمنـدان در مـوارد ضـروری بـا رعایـت        گ   وزیران تعیین می     هیئت  پیشنهاد سازمان و تصویب   
میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمـی از سـاعات مؤظـف، در          . باشد  ربط می   سقف مذکور با دستگاه ذی    

 . ربط تعیین خواهد شد بندی مشاغل ذی طرحهای طبقه
حـداکثر  (ار خود را تا یک چهارم ساعت کـار روزانـه   توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات ک         کارمندان می  -1تبصره

 . تقلیل دهند)  ساعت11
 . میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد

ات کار با توجه به     توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساع              دستگاههای اجرایی می   -2تبصره
 . ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند شرایط جغرافیایی و منطقه

سـتاد  . ( کلیه دستگاههای اجرایی استانی مؤظفند ساعات کـار خـود را در شـش روز هفتـه تنظـیم نماینـد                     -3تبصره
 ). باشند مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی

هـای قـانونی در برابـر شـاکیان مـورد حمایـت               مندان دستگاههای اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت        کار -88ماده
باشند و دستگاهای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان بـرای دفـاع از انجـام وظـایف آنهـا بـا اسـتفاده از                          قضایی می 

 . کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند
 کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب بـه مـشاغل سـازمانی در                    -89ماده

صورت داشتن شرایط الزم از حقوق یکسان برخودار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایـت مـوازین و مقـررات                     
 . ذکور در این قانون مدنظر قرار دهندمربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در مورد م

باشـند کـه وظـایف خـود را بـا دقـت، سـرعت، صـداقت، امانـت،                      کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف می     -90ماده
رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابـل عمـوم                       گشاده

 . ربط پاسخگو باشند گاه ذیمراجعین به طور یکسان و دست
تواننـد در     اربـاب رجـوع مـی     . باشد  اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می              هرگونه بی 

ربـط و یـا مراجـع قـانونی           برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف بـه دسـتگاه اجرایـی ذی                 
 . شکایت نمایند

استفاده از هرگونه امتیاز، تـسهیالت، حـق مـشاوره،    . باشد  اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می      -91ماده
هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمنـدان دسـتگاههای اجرایـی در                    

 . شود  تخلف محسوب میربط خود تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی
 دستگاههای اجرایی مؤظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریـق انجـام بازرسـیهای مـستمر داخلـی                    -1تبصره

چنانچـه تخلـف هـر یـک از کارمنـدان           . توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند           
ید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایـی یـا مقامـات و              مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأی        
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توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای               مدیران مجاز، می  
 . مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند

تناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد              در صورت تکرار این تخلف به اس       -2تبصره
های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائـم از خـدمات                 خاطی به هیئت  

 . دولتی اعمال خواهد شد
شـوه دهنـده بـه کارمنـدان دسـتگاههای           دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقـوقی ر           -3تبصره

 . اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید
 سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایـی را جهـت                   -4تبصره

 . دممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نمای
 مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظـایف                   -92ماده

در صورتی که کارمندان مزبور با اقـدامات خـود موجـب            . باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند          محوله می 
سواستفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبـات          ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا             

نیز که در کشف تخلـف یـا   ) 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

بـه انجـام وظـایف    ) 87(مـاده  اجرائی مؤظفند در ساعات تعیین شـده موضـوع        کلیه کارمندان دستگاههای   -93ماده
مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشـد                        

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

در موارد ضروری با تـشخیص      . باشد   تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می            -94ماده
مصام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون درافت حقوق و مزایـا                   

 . باشد اه مجاز میبرای حداکثر چهار م
کننـده پـست دوم یـا مقـام           الذکر توسط هر یک از کارمنـدان دولـت اعـم از قبـول               عدم رعایت مفاد ماده فوق    -تبصره

 . صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد
در مـوارد خـاص بـه عنـوان         ) لی کارشناسـی و بـاالتر     با مدرک تحـصی   ( به کارگیری بازنشستگان متخصص      -95ماده

هـای حقـوقی      ای غیـر مـستمر، تـدریس و مـشاوره           ها، شوراها، مجامع و خدمات مـشاوره        ها، کمیسیون   اعضای کمیته 
مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهی اجرایـی از یـک سـوم سـاعت اداری کارمنـدان مؤظـف             

 . باشد تجاوز نکند بالمانع می
 . گردد الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می حق
باشند در حدود قوانین و مقررات، احکـام و اوامـر رؤسـای مـافوق                  کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می     -96ماده

ا امـر مقـام مـافوق را بـرخالف قـوانین و مقـررات اداری       خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمنـدان حکـم یـ      
در صـورتی کـه بعـد از        . تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند               



 قانون مدیریت خدمات کشوری
 

 
24

د و از این اطالع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بو             
 . باشد این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می

 رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دسـتگاههای                    -97ماده
) 91(مـاده بـه اسـتثنا     «. باشد   می -1372مصوب  -اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری          

 » .که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است
 خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شریط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از                    -98ماده

 . خدمات دولت خواهد بود
باشـد و هرگونـه پرداخـت         ر ساعات غیراداری مجاز می    کاری تنها در قبال انجام کار اضافی د          پرداخت اضافه  -99ماده

 . تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است
 . رسد های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می نامه  آئین-100ماده

 
 تأمین اجتماعی-زدهمدوافصل 

 
کارمنـدانی پیمـانی دسـتگاههای اجرایـی از لحـاظ برخـورداری از مزایـای تـأمین اجتمـاعی نظیـر                      کلیـه    -101ماده

باشـند و   بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مـشمول قـانون تـأمین اجتمـاعی، مـی           
اکمیتی در دسـتگاههای اجرایـی   توان بـرای مـشاغل حـ    االجرا شدن این قانون، می  کارمندان رسمی را که پس از الزم      

استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قـانون تـأمین اجتمـاعی یـا                     
 . گیرند ربط قرار می قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی

ی یـا سـازمان بازنشـستگی کـشوری         توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتمـاع            کارمندان می  -102ماده
در این صـورت سـهم کارفرمـایی دولـت بـرای خـدمات              . ای قرار گیرند    مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه      

التفـاوت توسـط      باشـد و مابـه      تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تـأمین اجتمـاعی مـی              
 کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفـه، از کـار افتـادگی و نظـایر آن مـشمول                  این قبیل . گردد  کارمندان پرداخت می  

 . باشد بار امکانپذیر می باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک اند می مقررات صندوقی که انتخاب کرده
 . رسد نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می  آئین-تبصره
 : تواند کارمند خود را بازنشسته نماید  دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می-103ماده
پنج سال برای مشاغل تخصـصی بـا تحـصیالت            و  سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی          حداقل سی ) الف

 .  سال30 از دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر
 . روز حقوق حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج) ب

بـرای متـصدیان مـشاغل سـاخت و         » ب«و همچنین شرط سنی مزبـور در بنـد          ) الف( سابقه مذکور در بند      -1تبصره
 . گردد ان منظور نمیباشد و شرط سنی برای زن آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر می زیان
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 سال سـابقه خـدمت بـرای مـشاغل غیـر تخصـصی و                 دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی       -2تبصره
شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج                     

 . نشسته نمایندباشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان باز سال سن می
 دستگاههای اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سـن و حـداقل بیـست و پـنج سـال                       -3تبصره

کارمنـدان  . سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سـال اسـت          . باشند را بازنشسته کنند     سابقه خدمت می  
سال است، در صورتی که بـیش از بـیس سـال سـابقه                جالذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پن           تخصصی فوق 

توانند تا رسیدن به بیست و پنج سـال سـابقه، ادامـه خـدمت دهنـد و در غیـر ایـن صـورت                           خدمت داشته باشند می   
 . شوند بازخرید می

 در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خـدمت دارنـد بـه ازای هـر سـال                        -104ماده
رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عـالوه بـر حقـوق تعیـین شـده               %) 5/2(سال، دو و نیم درصد         مازاد بر سی   خدمت

 . محاسبه و پرداخت خواهد گردید
باشد کـه      کارمندانی می    منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت              -105ماده

نماید و مرخصی استحقاقی و       نجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می         در حالت اشتغال به صورت تمام وقت ا       
 -1362مـصوب   -وقت بانوان را به استناد قانون راجـع بـه خـدمت نیمـه وقـت بـانوان                   استعالجی و مدت خدمت نیمه    

سـابقه  و مدت خدمت نظام وظیفه به عنـوان  ) مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد        (
 . گردد خدمت کارمندان محسوب می

مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یـا معـادل آن اشـتغال                     -تبصره
مگـر  . گـردد  شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی  مند می   یابند و از مزایای تحصیالت مربوطه بهره        می

داقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهـای                آن که همراه با تحصیل ح     
این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی کـشور       ) 61(مادهتحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت        

 . گیرد انجام می
زنشستگی کارمندان مشمول ایـن قـانون حقـو          مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق با         -106ماده

 . باشد این قانون می) 68(ماده» 10«العاده بند  های مستمر و فوق العاده قثابت به اضافه فوق
شوند به ازاء هر سال خـدمت یـک مـاه آخـرین حقـوق و                  به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می       -107ماده

 . های ذخیره شده پرداخت خواهد شد وه مربوط به مرخصیبه اضافه وج) تا سی سال(مزایای مستمر 
اند از سـنوات خـدمتی کـه مـشمول            آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده             

 . شود دریافت این وجوه می گردد کسر می
ظـر بازنشـستگی مـشمول صـندوق        کرامندانی که تا قبل از تصویب این قانون بـه اسـتخدام درآمـده و از ن                -108ماده

باشـند و یـا در        بینی شده در این فصل تـابع صـندوق خـود مـی              باشند، با رعایت احکام پیش      بازنشستگی کشوری می  
با رعایت احکام مـذکور     . صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند                 

 .  قانونی قبلی خواهند مبوددر این قانون مشمول سایر مقررات
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از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفـه بگیـران یـا مـستمری بگیـران صـندوق هـای                      -109ماده
انـد در صـورتی کـه          بازنشسته یا از کارافتاده و یا فـوت نمـوده          1385بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال         

گردد با  بینی می  توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه سالیانه پیش      کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با       
های مربوط باشد تا ایـن میـزان          این ماده و تبصره   » ب«و  » الف«و ارقام مذکور در جداول بندهای       ) 125(مادهرعایت  

 . یابد افزایش می
تیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در       حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس ام          ) الف

 . الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود ضریب ریالی فوق
 ،  5000 امتیـاز مربوطـه      4، گروه شغلی    4500 امتیاز مربوطه    3 ، گروه شغلی     4000 امتیاز مربوطه    2 و 1گروه شغلی   
، گـروه   6500 امتیاز مربوطه 7 ، گروه شغلی 6000 امتیاز مربوطه 6ه شغلی  ، گرو5500 امتیاز مربوطه  5گروه شغلی   

، گـروه  8000 امتیـاز مربوطـه    10، گـروه شـغلی      7500 امتیاز مربوطـه     9، گروه شغلی    7000 امتیاز مربوطه    8شغلی  
، گـروه  9500 امتیـاز مربوطـه   13، گروه شغلی 9000 امتیاز مربوطه 12، گروه شغلی   8500 امتیاز مربوطه    11شغلی  
، 11000 امتیـاز مربوطـه      16، گروه شـغلی     10500 امتیاز مربوطه    15، گروه شغلی    10000 امتیاز مربوطه    14شغلی  

 امتیـاز مربوطـه     19، گـروه شـغلی      12000 امتیـاز مربوطـه      18، گروه شـغلی     11500 امتیاز مربوطه    17گروه شغلی   
  13000 امتیاز مربوطه 20، گروه شغلی 12500

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمنـدان  ) 1(ماده) 2(تبصره تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع امتیاز مربوط به  
انـد بـه      دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تصدی مقامات را به عهده داشـته و بازنشـسته شـده                     

 : شرح زیر خواهد بود
 ، مقامـات    16500» ج«، مقامات موضوع بنـد      15500» ب«د   ، مقامات موضوع بن    14500» الف«مقامات موضوع بند    

  19000» هـ«، مقامات موضوع بند 17500» د«موضوع بند 
حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح بر اساس امتیـاز ردیـف جایگـاه شـغلی مربـوط در                      ) ب

 : بق جدول و احکام زیر خواهد بودضریب ریالی مذکور در این ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطا
  5400: ، امتیاز4سرجوخه با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  6000: ، امتیاز5 با رتبه 3گروهبان : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  6600: ، امتیاز6 با رتبه 2گروهبان : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  7200: متیاز، ا7 با رتبه 1گروهبان : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  7800: ، امتیاز8استوار دوم با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  8400: ، امتیاز9استوار یکم با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  9000: ، امتیاز10استوار سوم با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  9600: ، امتیاز11استوار دوم با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  10200: ، امتیاز12استوار یکم با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  10800: ، امتیاز13سروان با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  11400: ، امتیاز14سرگرد با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  12000: ، امتیاز15سرهنگ با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
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  12600: ، امتیاز16سرهنگ با رتبه : به شغلیعنوان درجه یا رت
  12200: ، امتیاز17 با رتبه 2سرتیپ : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  13800: ، امتیاز18سرتیپ با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  14400: ، امتیاز19سرلشگر با رتبه : عنوان درجه یا رتبه شغلی
  15000: ، امتیاز20ه سپهبد با رتب: عنوان درجه یا رتبه شغلی
  15600: ارتشبد، امتیاز: عنوان درجه یا رتبه شغلی

سـال دارای  ) 2(ایـن مـاده کـه در طـول دوران خـدمت حـداقل بـه مـدت         » الـف و ب  « مشموالن بندهای    -1تبصره
 بـه امتیـاز حقـوق آنـان اضـافه         » الف«اند، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند             های مدیریتی بوده    سمت

 : خواهد شد
 15 درصـد، مـدیران کـل و همتـراز آنـان      10 درصد، معاونین مدیر کل و همتراز آنـان    5مشاغل سرپرستی و همتراز     

» 3«و  » 2«هـای      درصـد، مقامـات موضـوع تبـصره        20های دولتـی      هیات مدیره شرکت    درصد، مدیران عامل و اعضاء      
 .  درصد25ب .هـ.ن) 1(ماده

بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال اسـت بـه ازاء هـر                   بازنشستگان و وظیفه     -2تبصره
گـردد و افـرادی کـه سـابقه پرداخـت کـسور               الذکر اضـافه مـی      به ارقام فوق  %) 5/2(دو و نیم درصد     ) تا ده سال  (سال  

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

قـانون  ) 159(و  ) 158(،  )157(قانون استخدام کـشوری و مـواد        ) 83(و  ) 80( کارمندانی که به استناد مواد       -3تبصره
دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کـسور          ا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می      اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناج       

بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل کـه تعیـین                      
 . االجراء است شد الزم
یابد و با این افـزایش   عادل شاغلین افزایش میبگیران م مندی و اوالد بازنشستگان و وظیفه  کمک هزینه عائله   -4تبصره
 . گردد  و اصالحات بعدی آن لغو می27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ) 8(مادهحکم 
هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الـذکر                    -5تبصره

 . باشد یند همان ارقام مالک پرداخت مینما دریافت می
باشـد بـه شـرح زیـر تطبیـق            این ماده نمی  » ب« درجات سابقه نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند            -6تبصره

 : یابد می
 ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار ، معادل ستوان سوم ) الف
 ان دوم ستوانیار یکم و ستوانیار سوم، همافر دوم ، معادل ستو) ب
) سـرهمافر دوم، معـادل سـرگرد، و   ) سـر همـافر سـوم، معـادل سـروان ، هــ      ) همافر یکم ، معادل ستوان یکم ، د    ) ج

 سرهمافر یکم ، معادل سرهنگ دوم 
که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سـال دارای عنـاوین              » ب« به هر یک از مشموالن موضوع بند         -7تبصره

به شرح زیر به حقوق آنـان اضـافه خواهـد     ) دو(اند، درصدی از جدول شماره        دیریت بوده شغلی فرماندهی، ریاست و م    
 : شد
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 درصد، کارمندان در رتبه شغلی      10،  13 الی   10 درصد، کارمندان در رتبه شغلی       5،  9 الی   8کارمندان در رتبه شغلی     
 25 و بـه بـاال،       19در رتبه شـغلی      درصد، کارمندان    20،  18 الی   17 درصد، کارمندان در رتبه شغلی       15،  16 الی   14

 درصد 
اند و     به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده       15/1/1358 کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ           -8تبصره

احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقـوق ردیـف درجـه سـرهنگی برخـوردار خواهنـد شـد و                         
 . ین بند نخواهند شدهای ا مشمول سایر تبصره

، مجلس شورای اسالمی از مقررات این دستورالعمل مستثنی         1372 مصوب   - مشمولین قانون حالت اشتغال    -9تبصره
 . باشند می

بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که          حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری      1/12/1386 از تاریخ    -110ماده
این قانون ) 109(مادهاند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع          شده بازنشسته، از کار افتاده و فوت     

های مربوط باشد تا ایـن میـزان          این ماده و تبصره   ) ب(و  ) الف(و ارقام مذکور در جداول بندهای       ) 125(مادهبا رعایت   
 : یابد افزایش می

می بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمـی و          موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات عل        حقوق بازنشستگی، ) الف
 . بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود

، مرتبه علمـی اسـتادیار،      11000، مرتبه علمی مربی ، امتیاز       9500مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران، امتیاز        
  18000مرتبه علمی استاد، امتیاز ، 16000، مرتبه علمی دانشیار، امتیاز 14000امتیاز 

حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براسـاس سـی سـال                    ) ب
 : سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود

، گـروه پـنج،     11500یـاز   ، گروه چهار، امت   10500، گروه سه ، امتیاز      9500، گروه دو، امتیاز     8500گروه یک ، امتیاز     
  16000، گروه هشت، امتیاز 15000، گروه هفت، امتیاز 13500، گروه شش، امتیاز 12500امتیاز 
موضـوع   (  در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیـسانس و معـادل آن                  -1تبصره

در دادسراهای انقالب اسـالمی اشـتغال بـه کـار قـضائی             ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال           
 . از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد%) 5(پنج درصد ) اند داشته
در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معـادل                 -2تبصره

ها   و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته          %) 5(های قابل قبول برای قضات پنج درصد          آن در رشته  
 . گردد به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می%) 10(ده درصد 

هـای زیـر     عالوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مـدیریت و سرپرسـتی در صـورت داشـتن مـسوولیت                 -3تبصره
. سب مورد به امتیاز حقوق آنـان اضـافه خواهـد شـد         حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر ح           

 . برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد
، رئیس دادگستری شهرستان، دادسـتان انقـالب اسـالمی          )غیر از تهران  ( دادستان نظامی استان، دادستان عمومی       -1

 %). 5( درصد  مستقل به مأخذ پنج2استان، رئیس دادگاه حقوق 
، دادستان نظامی تهران، رئیس کـل       )غیر از تهران  ( مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان           -1

 %). 10(دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران به مأخذ ده درصد 
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ن عـدالت اداری، رئـیس سـازمان بازرسـی کـل             معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیـوا           -3
کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری اسـتان                

 . حقوق مبنا%) 15(تهران به مأخذ پانزده درصد 
 %). 20( رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور به مأخذ بیست درصد -4

 . باشد االجراء می در مورد مشمولین این ماده الزم) 109(ماده» 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«های  صره تب-4تبصره
هـای بازنشـستگی    های قانونی مشترکین کلیه صـندوق   به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت      -111ماده

 .  بوداالجراء خواهد های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر الزم دستگاه
توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی کـه          های بازنشستگی می     کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق      -1

 . های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند تحت پوشش هیچ یک از بیمه
نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکـور مـشروط بـر     فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت             -2

آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحـصیالت دانـشگاهی تـا بیـست و پـنج سـالگی از           
 . گردند کمک هزینه اوالد،بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می

فاه و تامین اجتماعی مکلفند، آئـین نامـه نحـوه تطبیـق و              ریزی کشور و وزارت ر       سازمان مدیریت و برنامه    -112ماده
هـای اجرائـی کـه مـشمول قـانون نظـام              بگیران آن دسته از دسـتگاه       تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری     

این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر        ) 109(ماده» الف«اند را با جدول بند         نبوده 1370هماهنگ پرداخت مصوب    
 . ت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانندظرف مد

 دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی                    -113ماده
اعی های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتمـ              ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق     

 . اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد
 

 شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی-دهمسیزفصل 
 

هـای     به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تـشکیالتی و نظـام                    -114ماده
 کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیـل بـه نظـام                  های انجام   مدیریت منابع انسانی، روش     استخدامیف

گـرا و   ور و ارزش افـزا، پاسـخگو، شـفاف و عـاری از فـساد و تبعـیض، اثـر بخـش، نتیجـه                        اداری و مدیریتی کارا، بهره    
 . گردد ساالر، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می مردم

 : د ازاعضاء شورای یاد شده عبارتن
 . که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت) رئیس شورا( رئیس جمهور -1
 ). عضو و دبیر شورا(ریزی کشور   رئیس سازمان مدیریت و برنامه-2
هـای    وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتمـاعی و سـه نفـر از وزراء بخـش                -3
 . یگر به انتخاب هیات وزیراند
 . ربط حسب مورد  وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی-4
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 .  دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور-5
 .  دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور-6
 . لس شورای اسالمی به عنوان ناظر دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مج-7

ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات              دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه      
 . باشد مربوط می

 . االجراء است مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور الزم
 : باشد یر می وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح ز-115ماده

هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا بـه              های اجرائی به استثناء دستگاه       اصالح ساختار تشکیالت دستگاه    -1
 . و مقام معظم رهبری تاسیس شده است) ره(امر امام خمینی 

 وظایف موازی، مشابه    های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیالتی و حذف           تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه     -2
 . و تکراری

هـای سـتادی بـه         حـوزه   های اجرائی و محدود نمودن فعالیـت        های ستادی دستگاه     تفکیک وظایف اجرائی از حوزه     -3
ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظـایف           اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه        

ی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصالح ساختار تشکیالتی متناسب با تغییـرات بـه                اجرائی به واحدهای استان   
 . عمل آمده

هـا در یـک واحـد          تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه               -4
 . سازمانی

سـازی دولـت در چـارچوب     های مناسب برای کوچـک  ت بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاس   -5
 . های کالن و قوانین مربوطه سیاست

 . ربس مذکور در این قانون  بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی-6
فـی و کوتـاه نمـودن    های کشور به نحوی که ضمن ارتقـاء کی   گیری شوراها و کمیته      بازنگری و اصالح نظام تصمیم     -7

 . گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم
 .  تدوین مقررات الزم برای اجراء صحیح احکام این قانون-8
هـا و بخـش غیـر         های اجرایی به شـهرداری      های قابل واگذاری دستگاه      شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت       -9

های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظـام اداری        ازی دولت از تصدی   دولتی با هدف رهاس   
 . با شوراهای اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان

 
سـازی    های اجرایی با گرایش ساده      های مورد عمل در دستگاه      ها و رویه    ها، روش    اصالح و مهندسی مجدد سیستم     -10

کنندگان، افزایش رضایت مراجعان،      خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه          مراحل انجام کار،  
 . ها های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت کاهش هزینه

 . های اجرائی های الزم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه  تصویب طرح-11
 . ر جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی تصویب مقررات الزم د-12
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های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دسـتگاههای کـه ادغـام، منحـل، واگـذار و یـا                       تصویب دستور العمل   -13
 . شود وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می

فضاها و تجهیزات و وسائل نقلیه اداری، جابه جایی و تامین          تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از           -14
 . ساختمانها اداری

های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شـورا کـه نیـاز بـه منـابع                    پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه       -15
 . جدید دارد

بط موکول به تائید شـورای عـالی        ایجاد هر گونه دستگاهای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ر          -تبصره
 . اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود

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

 :  ترکیب شورا-فال
 ) رئیس شورا( رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -1
 . ها به مدت چهار سال  دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه-2
 .  دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهال سال-3
 . ه ریزی کشور یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنام-4
 یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شوریا اسالمی                  -5

 . به عنوان ناظر
 .  معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا-6

 . گردند  تائید رئیس جمهور انتخاب می بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و4 و 3 و 2اعضا مذکور در بندهای 
 .  وزیر کار و امور اجتماعی-7
 .  وظایف و اختیارات-ب
 :  وظایف اختیارات-1
 . های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداوال حقوق  بررسی و تصویب شرایط احراز رشته-2
 . گیرد ر صالحیت شورا قرار میهایی که به موجب این قانون د  بررسی و تصویب دستور العملها و رویه-3
 هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعامالت و ابهامات اداری و اسـتخدامی دسـتگاههای اجرائـی در اجـراء           -4

 . مفاد این قانون
 . های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون  ایجاد رویه-5
و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع               اتخاذ تصمیم در خصوص از کار افتادگی         -6

 باشند  صندوق بازنشستگی کشوری می
 سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه رزی کشور و یا وزراء در ارتباط بـا تعهـدات ایـن قـانون                          -7

 . شود برای کسب نظر مشورتی ارجاع می
 . رسد داری شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می آئین نامه نحوه ا-8
 .  سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمهور-9
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 . ستتصمیمات این شورا پس از تائید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون الزم االجرا ا
 

 مقررات مختلف-همچهاردفصل 
 

کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیالت و سازمانهایی که زیر نظر مـستقیم مقـام       -117ماده
 تطبیق دارند، 3مادهشوند، وزارت اطالعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در        معظم رهبری اداره می   

 قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبـان، مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام و                  اعضاء هیات علمی و   
شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام             مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می       

 . شود معظم رهبری عمل می
باشـد و جـدول        می 1370مندان دولت مصوب     حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کار          -1تبصره

 . یابد  افزایش می200 و 12 قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به 14مادهموضوع 
نماینـد،    به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قـضایی انجـام وظیفـه مـی                   -2تبصره

 درصـد حقـوق و مزایـای مـستمر قـضاوت همتـراز              80فتی آنان تـا هـشتاد درصـد         معادل ما به التفاوت مجموع دریا     
 . گردد داداگستری فوق العاده ویژه پرداخت می

در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخـورداری کارکنـان نیروهـای مـسلح از مقـررات فـصل دهـم و                       -3تبصره
 قانون آجا، امتیازات متعلقه به شـغل و         136مادهمقررات  سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت           

 . گردد  محاسبه و پرداخت می2/1شاغل به توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب 
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کـار طبـق مقـررات اسـتخدامی ایـن نیـرو عـالوه بـر فـوق                          

 . باشند ل دهم این قانون برخوردار میهای مذکور در فص العاده
هـای اجرائـی اشـتغال      مطابق قانون کار جمهوری اسالمی ایران در دستگاه   124ماده کارمندانی که با رعایت      -4تبصره

 . باشند دارند از شمول این قانون مستثی می
مقـررات تـشکیالت،     کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امـور خارجـه مـشمول                 -5تبصره

باشند و کارمندان غیر سیاسـی شـاغل در پـستهای      می 1352استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب         
 . پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود

  دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در مـوارد الزم در اختیـار سـازمان                    -118ماده
های مربوط برای کلیه دستگاههای  قرار دهند و دستور العملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه            

 . باشد اجرائی الزم االجراء می
بـه اسـثتناء    (ها و دستور العملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سـال                    آئین نامه  -119ماده

با پیـشنهاد سـازمان بـه تـصویب هیـات وزیـران             )  قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است        مواردی که در این   
 . رسد می

 :  کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت-120ماده
 .  اشتغال در یکی از پستهای سازمانی-الف
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 .  مرخصی استعالجی، استحقاقی و بدون حقو-ب
 .  این قانون122ادهم آماده به خدمت به موجب -ج
های آموزشی کوتاه مدت و یا         انتقال یا ماموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره              -د

 . کار آموزی
 انفصل موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا                       -ه

 . ن قانون ای91مادهاحکام 
 .  استعفاء و باز خریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری-و
 .  سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است-ز

 سـایر دسـتگاههای اجرائـی و         آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول ایـن قـانون بـه               -121ماده
مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقـوق و مزایـا و ارتبـاط سـازمانی و سـایر             

 . رسد موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می
به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حـداکثر یـک             کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالت زیر         -122ماده

 . آیند سال خواهد بود در می
 .  انحالل دستگاه اجرائی ذی ربط-1
 .  حذف پست سازمانی کارمندان-2
 .  نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق-3
لفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق        کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخ           -4

 . یا آماده به خدمت شده باشند
 در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عـدم اشـتغال                     -1تبصره

 و در غیـر     در دستگاههای اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرایط بازنشتسگی، بازنشـسته               
این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیـره                       

 . شده باز خرید خواهند شد
 کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهـام مربـوط برائـت                     -2تبصره

 . مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمودحاصل نمایند، حقوق و 
   کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه                 -123ماده

 . گردد اجرائی از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغو می
نسانی در برخی از مشاغل که سـازمان اعـالم مـی دارد در سـقف پـستهای سـازمانی                    به کارگیری نیروی ا   -124ماده

 . باشد مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می
 برابـر   2/1باشند نبایـد از       مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می            -تبصره

 .  مشابه تجاوز کندحقوق و مزایای کارمندان
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 ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین                    -125ماده
گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانـک مرکـزی                     سال اجرا پانصد ریال تعیین می     

 . یابد گردد، افزایش می اعالم می
 بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشـستگان موضـوع ایـن قـانون از طریـق                        -126دهما

واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افـزایش سـنواتی در حـد          
 . شود ون تامین میبودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قان

 کلیه قوانین و مقررات عـام و خـاص بـه جـز قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد کارکنـان دوت مـصوب                -127ماده
 . گردد  مجلس شورای اسالمی مغایر با این قانون از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون لغو می5/6/1386

 . الزم االجراء شدن این قانون خواهد بودمدت زمان آزماشی این قانون پنج سال از تاریخ -128ماده
 تبصره در جلسه مورخ هـشتم مهـر مـاه یکهـزار و سیـصد و هـشتاد و شـش         106 ماده و    128قانون فوق مشتمل بر     

کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی طبـق اصـل هـشتاد و پـنجم                    
 موافقـت مجلـس بـا اجـراء آزماشـی آن بـه مـدت پـنج سـال، در تـاریخ                       قانون اساسی تصویب گردید و پس از      ) 85(

 . به تائید شورای نگهبان رسید18/7/1386


