
 کشوری متن کامل قانون مدیریت خدمات

کمیسدیون مشدترر رددیدبه الدح  یددح مددیریت  6831مهدر مدا   قانون مدیریت خددمات کشدوری مبدوش مشدت 

قانون اداده جمهوری ادالمه ایران ( 38)مطاالق اصل مشتاد و پنج   خدمات کشوری مجلس شورای ادالمه

 موافقت مجلس الا اجرای آزمایشه آن الح مدت پنج ددا،، ادالمه تقدی  بردید  الود، پس از کح الح مجلس شورای

اجددرا  دده  جهددت 58/7/31الددح تاییددد شددورای نرهیددان ردددید و در تدداری   63/7/6831در جلسددح نلندده مددور  

  .ای از دوی رئیس مجلس الح دولت االالغ بردید نامح

  

 قانون مدیریت خدمات کشوری

  

 تعاریف -فصل اول 

  

ازمانه مشخبه ادت کح تدقق یک یا چند مدف از امداف دولت را الرنهد  واحد د: وزارتخانح  -1ماده 

 .شود و تودط وزیر ادار  مه بردد دارد و الح موجب قانون ایجاد شد  یا مه

شود و الا داشتن  واحد دازمانه مشخبه ادت کح الح موجب قانون ایجاد شد  یا مه: مؤدسح دولته -2ماده 

بانح و دایر مراجع قانونه  وری را کح الر نهد  یکه از قوای دحادتقال، حقوقه، الخشه از وظایف و ام

 .دمد  الاشد انجام مه مه

 .شود کلیح دازمانهایه کح در قانون اداده نام الرد  شد  ادت درحک  مؤدسح دولته شناختح مه

الا ادت و  واحد دازمانه مشخبه ادت کح دارای ادتقال، حقوقه: مؤدسح یا نهاد نمومه غیردولته  -3ماده 

الودجح دا نح آن از مدل %( 85)شود و الیش از پنجا  درصد  تبویب مجلس شورای ادالمه ایجاد شد  یا مه

 .دارد و خدماته ادت کح جنیح نمومه  دار وظایف  مناالع غیردولته تأمین بردد ونهد 

دولت  مای النرا  اقتبادی ادت کح الح موجب قانون الرای انجام قسمته از تبدی: شرکت دولته -4ماده 

قانون اداده، االالغه از دوی مقام معظ  رمیری جزء ( 44)موجب دیادتهای کله اصل چهل و چهارم  الح

درمایح و دهام آن متعلق الح دولت %( 85)وظایف دولت مدسوش مه بردد، ایجاد و الیش از پنجا  درصد 

ه و شرکتهای دولته ما، مؤدسات دولت بذاری وزارتخانح مر شرکت تجاری کح از  ریق درمایح. الاشد مه

دهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق الح %( 85)منفرداً یا مشترکاً ایجاد شد  مادام کح الیش از پنجا  درصد 

 . الذکر الاشد شرکت دولته ادت واحدمای دازمانه فوق

 الذکر صرفاً الا تبویب مجلس شورای ادالمه تشکیل شرکتهای دولته تدت مریک از نناوین فوق -6تیبر  

ادت الا %( 85) ما کمتر از پنجا  درصد  مجاز ادت، ممچنین تیدیل شرکتهایه کح دهام شرکتهای دولته در آن

 .افزایش درمایح الح شرکت دولته ممنوع ادت 

شرکتهایه کح الح حک  قانون یا دادبا  صالح، مله و یا مبادر  شد  و شرکت دولته شناختح شد  یا  -5تیبر  

 .قه مه بردندشوند، شرکت دولته تل مه

کح در این قانون ذکر شد  الر کلیح شرکتهایه کح شمو، قوانین و مقررات « شرکتهای دولته» احکام  -8تیبر  

 .نمومه الر آنها مستلزم ذکر یا تبریح نام ادت نیز انما، خوامد شد



ردولته ، ما، مؤدسات دولته ، مؤدسات یا نهادمای نمومه غی کلیح وزارتخانح: ددترا  اجرائه  -5ماده 

شرکتهای دولته و کلیح ددترامهایه کح شمو، قانون الر آنها مستلزم ذکر و یا تبریح نام ادت از قییل شرکت 

مای دولته، ددترا   الانک مرکزی، الانکها و الیمح مله نفت ایران ، دازمان بسترش و نودازی صنایع ایران،

 .شوند اجرائه نامید  مه

ز جایرامه کح در داختار دازمانه ددترامهای اجرائه الرای انجام نیارت ادت ا: پست دازمانه -6ماده 

. شود الینه و الرای تبدی یک کارمند در نظر برفتح مه پیش( ثاالت و موقت)وظایف و مسؤولیتهای مشخص 

 .پستهای ثاالت صرفاً الرای مشاغل حاکمیته کح جنیح ادتمرار دارد ایجاد خوامد شد

ی ادت کح الراداس ضواالط و مقررات مرالو ، الح موجب حک  و یا فرد: کارمند ددترا  اجرائه -7ماده 

 .شود قرارداد مقام صالحیتدار در یک ددترا  اجرائه الح خدمت پذیرفتح مه

آن ددتح از اموری ادت کح تدقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور ادت و منافع آن : امورحاکمیته -8ماده 

مندی از این نوع خدمات موجب مددودیت الرای ادتفاد   و الهر  الدون مددودیت شامل ممح اقشار جامعح بردید 

 .شود دیرران نمه

 :از قییل

 .ریزی و نظارت در الخشهای اقتبادی، اجتمانه، فرمنره ودیاده دیادترذاری، الرنامح -الف

 .الرقراری ندالت و تأمین اجتمانه و الاز توزیع درآمد -ش

 .اندبار و تضییع حقوق مردمایجاد فضای دال  الرای رقاالت و جلوبیری از  -ج

 .ما و مزیتهای  زم الرای رشد و تودعح کشور و رفع فقر و الیکاری نمودن زمینح فرام  -د

 .قانونرذاری، امور ثیته، ادتقرار نظ  و امنیت و ادار  امور قضائه -مـ

 .حفظ تمامیت ارضه کشور و ایجادآمادبه دفانه و دفاع مله -و

 .انه ادالمه و صیانت از مویت ایرانه، ادالمهترویج اخالق، فرمنگ و می -ز

 .ادار  امور داخله، مالیح نمومه، تنظی  رواالط کار و رواالط خارجه -ح

 .حفظ مدیط زیست و حفاظت از مناالع  ییعه و میراث فرمنره - 

 .تدقیقات النیادی، آمار و ا النات مله و مدیریت فضای فرکانس کشور -ی

ومه، کنتر، و پیشریری از الیماریها و آفتهای وابیر، مقااللح و کامش اثرات ارتقاء الهداشت و آموزش نم -ر

 .حوادث  ییعه و الدرانهای نمومه

این قانون نظیر موارد مذکور در اصو، الیست و نه  ( 66)و ( 65)، (9)الخشه از امور مندرج در مواد -،

و نهادما و مؤدسات نمومه قانون اداده کح انجام آن تودط الخش خبوصه و تعاونه ( 85)ام و ده( 59)

 .الاشد وزیران امکانپذیر نمه غیردولته الا تأیید میأت

موجب قانون اداده در قوانین  کح الا رنایت دیادتهای کله مبوش مقام معظ  رمیری الح دایر مواردی -م

 .بیرد نادی جزء این امور قرار مه



ادت کح منافع اجتمانه حاصل از آنها آن ددتح از وظایفه : ، فرمنره و خدماته امور اجتمانه - 9ماده 

آموزش و پرورش : نسیت الح منافع فردی الرتری دارد و موجب الهیود وضعیت زندبه افراد مه بردد، از قییل

، ا النات و ارتیا ات  ، توانیخشه، ترالیت الدنه و ورزش ، درمان ، نلوم و تدقیقات ای نمومه و فنه و حرفح

 .لیغات ادالمه، منری و تی نمومه و امور فرمنره

ای ادت کح موجب تقویت  آن ددتح از  رحهای تملک داراییهای درمایح:  امور زیرالنایه - 11ماده 

،  مای انرژی  رحهای آش و خار و شیکح: زیرداختهای اقتبادی و تولیدی کشور مه بردد، از قییل 

 . ارتیا ات و را 

الرداری از اموا، جامعح  ، متبدی ادار  و الهر  تآن ددتح از اموری ادت کح دول: امور اقتبادی - 11ماده 

،  تبدی در امور صنعته: کند، از قییل  ادت و مانند اشخاص حقیقه و حقوقه درحقوق خبوصه نمل مه

 . قانون این( 65)الرداری از رحهای مندرج درماد  ، مسکن و الهر  ، الازربانه ونقل ، حمل کشاورزی

 .ریزی کشور مه الاشد در این قانون دازمان مدیریت و الرنامحمنظور از دازمان : دازمان - 12ماده 

  

  

 راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت -فصل دوم 

  

( 85)ام  و ده( 59)، فرمنره و خدماته الا رنایت اصو، الیست و نه   امور تبدیهای اجتمانه - 13ماده 

خبوصه و نهادما و مؤدسات نمومه  قانون اداده جمهوری ادالمه ایران از  ریق تودعح الخش تعاونه و

 :مای ذیل انجام مه بردد غیردولته تعیین صالحیت شد  و الا نظارت و حمایت دولت و الا ادتفاد  از شیو 

انما، حمایتهای  زم از الخش تعاونه و خبوصه و نهادما و مؤدسات نمومه غیردولته مجری این  -6

 . وظایف

 .نهادما و مؤدسات نمومه غیردولته خرید خدمات از الخش تعاونه وخبوصه و -5

، وابذاری  مشارکت الا الخش تعاونه و خبوصه و نهادما و مؤدسات نمومه غیردولته از  ریق اجار  -8

 . امکانات و تجهیزات و مناالع فیزیکه 

وابذاری مدیریت واحدمای دولته الح الخش تعاونه و خبوصه و نهادما و مؤدسات نمومه غیردولته الا  -4

 . مام و یا الخشه از مزینح درانح خدماتپرداخت ت

 .ایجاد و ادار  واحدمای دولته موضوع این ماد  تودط ددترامهای اجرائه -8

مقدور نیاشد ( 4لغایت 6)الذکر ابر انجام امور موضوع این ماد  الح یکه از  رق چهاربانح فوق -6تیبر  

 .ایجاد و ادار  واحدمای دولته وظیفح دولت ادت

ید صالحیت نلمه و اخالقه کلیح افراد موضوع این قانون کح الح موجب این ماد  در الخشهای تأی -5تیبر  

آموزشه، الهداشته و فرمنره اشتغا، خوامند داشت مطاالق ضواالط فبل شش  این قانون و تأیید ادتانداردمای 

 .مرالو  و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطاالق قوانین و مقررات مرالو  ادت



تعاونه )، حمایت و نظارت ددترامهای اجرائه تودط الخش غیردولته،  یرالنایه الا مدیریتامور ز - 14ماده 

انجام خوامد شد و در موارد ادتثنائه الا تبویب میأت ( و خبوصه و نهادما و مؤدسات نمومه غیردولته

 . وزیران تودط الخش دولته انجام خوامد شد

قانون اداده جمهوری ادالمه ( 44)و چهارمامور تبدیهای اقتبادی الا رنایت اصل چهل  - 15ماده 

دولت مکلف ادت الا . ایران و دیادتهای االالغه مقام معظ  رمیری الح الخش غیردولته وابذار مه بردد

کنندبان جلوبیری و  رنایت قوانین و مقررات مرالو  از ایجاد اندبار، تضییع حقوق تولیدکنندبان و مبرف

بذاری و الرقراری ندالت و تأمین اجتمانه و الازتوزیع  یت درمایحفضای رقاالت دال  و رشد و تودعح و امن

 .ما و مزیت  زم و رفع الیکاری را فرام  نماید درآمد و فرام  نمودن زمینح

و کنتر، مراحل ( دتاند )وری و ادتقرار نظام کنتر، نتیجح و مدبو،  الح منظور افزایش الهر  -16ماده 

بیری و انطاء اختیارات  زم الح مدیران الرای ادار   کز تبمی انجام کار و یا مردو، جلوبیری از تمر

ردد  ای کح تودط دازمان تهیح و الح تبویب میأت وزیران مه نامح واحدمای تدت درپردته خود الراداس آئین

 . نمل آورند ددترامهای اجرائه موظفند اقدامات ذیل را الح

ت واحدمای مجری از قییل واحدمای آموزشه، شد  فعالیتها و خدمات و مدبو  تعیین قیمت تمام -الف 

پژومشه، الهداشته، درمانه، خدماته، تولیدی و اداری، متنادب الا کیفیت و مدل جغرافیایه ارائح فعالیتها و 

خدمات، در چهارچوش متودط قیمت تمام شد  فعالیتها و خدمات مذکور در الودجح مبوش دا نح مله و 

 .ریزی کشور یا ادتان الرنامح ادتانه الا تأیید دازمان مدیریت و

الینه دازوکارمای نظارته الرای  برا و ادتانداردمای کیفه خدمات و پیش تعیین شاخبهای مدفمند و نتیجح -ش 

 .کنتر، کمیت و کیفیت خدمات ارائح شد 

یین شد  آن و تع انعقاد تفاممنامح الا مدیران واحدمای مجری الراداس حج  فعالیتها و خدمات و قیمت تمام -ج 

 .تعهدات  رفین

مای انتیارات مذکور الح شورای  جایه فبو، و الرنامح انطاء اختیارات  زم الرای پیشنهاد جاالح -د 

جایه انتیارات مله الراداس احکام قانون  ریزی ادتان در چهارچوش احکام قانون الودجح دا نح جاالح الرنامح

 .الودجح دا نح خوامد الود

ای کح الا  نامح شد ، اختیارات  زم اداری وماله الح مدیران، الح موجب آئین مالرای اجراء نظام قیمت تما -مـ 

 . ردد تعیین مه بردد پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

بیرد، الح ننوان کمک تلقه شد  و پس از  انتیاراته کح الراداس قیمت تمام شد  در اختیار واحدما قرار مه -و 

مدیران ددترامهای اجرائه نسیت . مزینح قطعه منظور مه بردد رالط الح ی ذیپرداخت الح حساش الانکه واحدما

الینه شد  در تفاممنامح در مدت مدیریت خود مسؤو، و الح نهادمای نظارته  الح تدقق امداف و نتایج پیش

الار الح دازمان ارائح نمایند و  ما  یک پادخرو خوامند الود و موظفند بزارش اقدامات مرالو ح را مر شش

ما  قیل از اردا، لوایح الودجح دالیانح الح مجلس تقدی   ان نیز مکلف ادت بزارش نملکرد این ماد  را یکدازم

 . نماید

ددترامهایه کح الا پیشنهاد دازمان و تبویب میأت وزیران امکان مدادیح قیمت تمام شدة  - 6تیبر  

 .   اقدام خوامند نمودمدبو ت و خدمات خود را نداشتح الاشند از  ریق مدادیح مزینح تمام شد

ریزی کشور اجراء شد  و  دا، تودط دازمان مدیریت و الرنامح الاید ظرف یک احکام این ماد  مه - 5تیبر  

 .الاشد الودجح ددترامهای موضوع این قانون فقط الا رنایت مفاد این ماد  قاالل تنظی  و ارائح مه 6837از دا، 

شود از ریق مناقبح و الا نقد قرارداد الا شرکتها و  مهالح ددترامهای اجرائه اجاز  داد   - 17ماده 

 ور شفاف و  ، قیمت مر واحد کار و قیمت کل الح ، حج  کار معین مؤدسات غیردولته الراداس فعالیت مشخص



، اجاز  داد   در صورت ندم مراجعح متقاضیان. مشخص الخشه از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند

 .ربزاری مناقبات و تأیید دازمان از  ریق ترر تشریفات مناقبح اقدام برددشود الا رنایت قانون ال مه

شرکتهای موضوع این ماد  حسب وظایف مرالو  تودط دازمان مدیریت و الرنامح ریزی کشور یا  -تیبر  

وزارت کار وامور اجتمانه تعیین صالحیت شد  و درصورت تخلف از حک  این ماد  لغو صالحیت مه 

 .بردند

الینه شد  در این قانون، تمام و یا قسمته از  کارمندان الخشهای غیردولته کح الراداس احکام پیش - 18ماده 

وظایف و تبدی امور دولته و دایر امور قاالل وابذاری کح حسب قوانین و مقررات مرالو  معین خوامد شد 

ددترامهای اجرائه . الاشند، کارکنان تدت پوشش کارفرمای غیر دولته تلقه مه بردند  را نهد  دار مه

 .بونح تعهد و یا مسؤولیته در قیا، این کارمندان ندارند میچ

کارفرمایان این کارمندان موظفند الا کارمندان تدت پوشش خود مطاالق قانون کار وتأمین اجتمانه و دایر 

. مند الودصالح در این راالطح خوا قوانین و مقررات مرالو ح رفتار نمایند و پادخروی مقامات و یا مراجع ذی

مهای اجرائه موظفند درصورت تخلف کارفرمای الخش غیردولته در احقاق حقوق کارمندان از مدل  ددترا

 .رالط را پرداخت نمایند نامح دریافت شد  تعهدات کارمندان ذی ضمانت

منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائح خدمات خود مجاز خوامند  مهای اجرائه الح ددترا - 19ماده 

،  مای تودعح مدیریت نظیر ادتقرار نظامهای نوین مدیریته ای در زمینح ود، الرای انجام خدمات مشاور ال

مای انسانه و  ، تودعح و مدیریت درمایح الازنرری و پا یش وظایف و مأموریتها و داختارمای تشکیالته

أیید صالحیت شد  تودط فنآوریهای نوین اداری الا مراکز آموزشه ، پژومشه ، دولته و مؤدسات خبوصه ت

 .رالط نقد قرارداد نمایند ، الا رنایت مقررات ذی دازمان

مندی از فکر و اندیشح  منظور ایجاد انریز  و افزایش کارآیه و الهر  مهای اجرائه مکلفند الح ددترا - 21ماده 

نهادما و رالط خود داز و کار منادب الرای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیش و خالقیت کارمندان ذی

ای  نامح نظام پیشنهادما و ندو  پرداخت پاداش الراداس آئین. ما را فرام  آورند  بیری اثربذاری آن در تبمی 

 .ردد تبویب میأت وزیران مه خوامد الود کح الا پیشنهاد دازمان الح

الخش  الا کارمندان ردمه و یا ثاالت ددترامهای اجرائه کح تمام یا الخشه از وظایف آنها الح - 21ماده 

 .غیردولته وابذار مه بردد الح یکه از روشهای ذیل نمل خوامد شد

 .انتقا، الح دایر واحدمای ممان ددترا  یا ددترا  اجرائه دیرر -الف

 .الازخرید دنوات خدمت -ش

 .موافقت الا مرخبه الدون حقوق الرای مدت دح تا پنجسا، -ج 

در صورت تمایل کارمندان الح . الاشد ابذار شد  مهانتقا، الح الخش غیردولته کح مجری وظایف و فعالیتهای و -د

رالط الا حفظ دواالق مرالو  تودط دولت تأمین  جایه تغییر صندوق ذی تغییر صندوق الازنشستره مزینح جاالح

 . مه بردد

انجام وظیفح در الخش غیردولته الح شکل مأمور کح حقوق و مزایای وی را الخش غیردولته پرداخت  -مـ

 .کند مه

ورت وابذاری دهام شرکتهای دولته الح ندوی کح شرکت مذکور غیردولته شود، قوانین و درص - 6تیبر  

مقررات قانون کار الرکارمندان شرکت وابذار شد  انما، مه بردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید 

 .د توانند کماکان تاالع صندوق الازنشستره قیله خود الاقه المانن شوند و درصورت تمایل مه مدسوش مه



رالط الح  الرداری الخشه از ددترا  ذی الهر (  یا شرکت دولته)در مواردی کح الا حفظ مالکیت دولت  - 5تیبر  

نامح اجرائه  آئین. الاشد غیردولته وابذار بردد، مأموریت کارمندان مرالو  الح الخش غیردولته مجاز مه الخش

 .ردد تبویب میأت وزیران مه این ماد  الاپیشنهاد دازمان الح

ددترا  اجرائه  تواند دح  ریق از  رق پنج بانح فوق را الح ترتیب اولویت انتخاش و الح کارمند مه -8 تیبر 

الاتوجح الح اولویت تعیین شد  از دوی کارمند یکه از روشها را انتخاش  ددترا  مرالو ح مکلف ادت. انالم کند

 .و اقدام کند

مایت از الخش غیردولته اقدامات  زم الرای منظور تقویت و ح ددترامهای اجرائه موظفند الح - 22ماده 

آموزش، دازماندمه، ایجاد تسهیالت و کمکهای ماله، رفع موانع اداری و خرید خدمات از الخش غیردولته 

 .نمل آورند ردد، الح وزیران مه ای کح الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت نامح الراداس آئین

ائردرا، مجتمع مسکونه، رفامه، واحدمای درمانه و آموزشه ایجاد و ادار  مربونح مهمانسرا، ز -23ماده 

 .الاشد ، فضامای ورزشه، تفریده و نظایر آن تودط ددترامهای اجرائه ممنوع مه

ددترامهایه کح الراداس وظایف قانونه خود الرای ارائح خدمات الح مردم نهد  دار انجام الرخه از  -6تیبر  

 .الاشند فبل از حک  این ماد  مستثنه مهامور فوق مه الاشند الا رنایت احکام این 

اند الا  منا ق مدروم کشور تا زمانه کح از نظر نیروی انسانه کارشناس و متخبص تودعح نیافتح - 5تیبر  

 .الاشند تبویب میأت وزیران از حک  این ماد  مستثنه مه

اری  تبویب این قانون از ت در رادتای اجراء احکام این فبل کلیح ددترامهای اجرائه موظفند - 24ماده 

 :اقدامات ذیل را انجام دمند

ددتح از وظایفه کح قاالل وابذاری الح الخش غیردولته ادت  ما  پس از تبویب این قانون آن حداکثر شش -الف 

الح ندوی کح  ه . را احباء و الا رنایت رامکارمای مطروحح در این فبل نسیت الح وابذاری آنها اقدام نمایند

 . از میزان تبدیهای دولت در امور قاالل وابذاری کامش یاالد% ( 55)درصدمر الرنامح الیست 

این قانون الح ندوی تعیین بردد کح تعداد کارمندان ( 86)تعداد مجوزمای ادتخدامه مذکور در ماد  -ش 

الاشند مر دا، الح  کنند و یا  رف قرارداد مه ددترامهای اجرائه کح الح مر ندو حقوق و مزایا دریافت مه

 .در امور غیرحاکمیته نسیت الح دا، قیل کامش یاالد%( 5)ن دو درصدمیزا

حداکثرمعاد، یک دوم کارمندان کح الح روشهای الازنشستره، الازخریدی، ادتعفاء و دایر موارد از  - ج 

 . شوند ادتخدام نمایند  خدمت ددترامهای اجرائه خارج مه

 . و، این ماد  مستثنه مستنداین قانون از شم( 3)وظایف حاکمیته موضوع ماد  -6تیبر  

نامح اجرائه این ماد  شامل وظیفح قاالل وابذاری درچهارچوش این قانون، حمایتهای دولت الرای  آئین -5تیبر  

تودعح الخش غیردولته و ندو  خرید خدمات از الخش خبوصه و تعاونه و تعیین تکلیف کارمندان واحدمای 

 .ردد ازمان الح تبویب میأت وزیران مهوابذار شد  و دایر موارد النا الح پیشنهاد د

دیوان مدادیات و دازمان الازرده کل کشور موظفند اجراء این فبل را در ددترامهای اجرائه  -8تیبر  

 .کنتر، نمود  و الا مدیران متخلف الرخورد قانونه نمایند

  

 حقوق مردم -فصل سوم 

  



ران مردم مستند و الاید الا رنایت موازین ، خدمترزا مدیران و کارمندان ددترامهای اجرائه - 25ماده 

اخالق ادالمه و اداری و  یق دوبندی کح در الدو ورود اداء نمود  و منشور اخالقه و اداری کح امضاء 

مای قانونه  نمایند وظایف خود را الح ندو احسن در را  خدمت الح مردم و الا درنظربرفتن حقوق و خوادتح مه

 .آنها انجام دمند

الذکر، متن دوبند نامح و تعهدات کارمندان ددترامهای اجرائه الا پیشنهاد  ، و مفاد منشور فوقاصو - 6تیبر  

 ..ردد وزیران مه تبویب میأت دازمان الح

توانند متنادب الا وظایف و شرایط خاص ددترا  مرالو  نالو  الر موارد  ددترامهای اجرائه مه - 5تیبر  

 .بوش میأت وزیران الح آن اضافح نمایند، مواردی را الا رنایت منشور اخالقه م فوق

ددترامهای اجرائه مکلفند مردم را الا حقوق و تکالیف خود در تعامل الا ددترامهای اجرائه آشنا  - 26ماده 

ویژ  صدا و دیمای جمهوری ادالمه ایران دطح آبامه نمومه در  نمود  و از  ریق ودایل ارتیا  جمعه الح

 .نات  زم را الح ندو مطلوش و منادب دراختیار مردم قرار دمنداین زمینح را ارتقاء داد  و ا ال

مردم در ادتفاد  از خدمات ددترامهای اجرائه درشرایط مساوی از حقوق یکسان الرخوردارند،  - 27ماده 

ددترامهای اجرائه موظفند حداکثر ظرف دح ما ، مراحل، زمان و کیفیت و ادتاندارد ارائح خدمات و تغییرات 

نمود  و از  رق مختلف الح ا الع مردم الردانند و در صورت الروز مربونح تخلف،  مستند و شفافآنها را 

 . نهد  خوامند داشت مسؤولین ددترامهای اجرائه مسؤولیت پادخرویه الح مردم و شکایت آنان را الح

ز دولت مکلف ادت الح منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و ندم رضایت مردم ا - 28ماده 

مندی از دایر امتیازات  نملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتباش و تمدید قراردادمای ادتخدامه و الهر 

ما، ضواالط اداری و  ما، شیو  نامح ادتخدامه و انما، تشویقات و تنییهات لداظ نمود  و کلیح آئین نامح

 .یدادتخدامه مرالو  الح کارمندان دولت را الح ننوان یک نامل مؤثر منظورنما

  

 ساختار سازمانی -فصل چهارم 

  

،  راحه و تنظی  تشکیالت خود را متنادب الا ویژبیهای  ددترامهای اجرائه مکلفند دازماندمه - 29ماده 

ردد الا  مرالو  در چهارچوش الروما، ضواالط و شاخبهایه کح دازمان تهیح و الح تبویب میأت وزیران مه

 :رنایت موارد ذیل انجام دمند 

ف پستهای دازمانه الا رنایت رامیردمای مذکور در فبل دوم این قانون و الا پیشنهاد ددترا  و تأیید دق -الف 

 . ردد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

تشکیالت و دقف پستهای دازمانه مبوش حداقل پس از یک الرنامح و حداکثر پس از دو الرنامح پنجسالح  -ش 

 . ید مورد الازنرری و تبویب مجدد قرار خوامد برفت متنادب الا دیادتها و احکام الرنامح جد

منظور کوتا  نمودن مراحل انجام کار و دلسلح مراتب اداری، دطوح نمودی مدیریته در ددترامهای  الح -ج 

 : اجرائه مله و ادتانه الا احتساش الا ترین مقام اجرائه در مرواحد دازمانه، الح قرار ذیل تعیین مه بردد

 . دطح( 4)حداکثر در: مؤدسات دولته  وزارتخانح ما و -

   .دطح( 8)حداکثر: واحدمای ادتانه  -

 .دطح( 5)حداکثر: واحدمای شهردتانه ، منا ق و نواحه ممتراز -



 .یک دطح: دایر واحدمای تقسیمات کشوری  -

توانند  هشوند، م جمهور ادار  مه ما و دازمانهای مستقل کح تدت نظر معاون رئیس مرکدام از وزارتخانح -د

معاون یا نناوین مشاالح در داختار تشکیالته خود پیش ( 8)معاون ودایر مؤدسات دولته حداکثر( 8)حداکثر

( 8)تواند حداکثر الینه نمایند و متنادب الا حج  کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای دازمانه مر معاون مه

 .مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا نناوین مشاالح داشتح الاشد

مدیریته مورد نیاز حوز  وزیر یا رئیس مؤدسات دولته از درجمع پستهای مدیریته مذکور در این پستهای 

 .الند تأمین خوامد شد

و ( 65)حداکثر( 76)ماد ( ج)و (ش)،(الف)تعداد پستهای مشاور الرای مقامات اجرائه مذکور در الندمای -مـ 

ای رؤدای مؤدسات دولته الابستر  کشوری و الر(4)الرای دایر مقامات اجرائه مذکور در این ماد  حداکثر

 .پست در دقف پستهای مبوش تعیین مه بردد( 8)حداکثر

الا ( الح ادتثناء ادتانداریها ) ما و دایر ددترامهای اجرائه در مراکز ادتانها  واحدمای دازمانه وزارتخانح -ی 

دازمانهای موجود در این دطح شوند و  این قانون حداکثر در دطح ادار  کل دازماندمه مه( 59)رنایت ماد 

 .یاالند تغییر مه

کح ددترامهای اجرائه مطاالق شرح وظایف قانونه و تشکیالت مبوش خود الزاماً موظف الح  در صورته - 

مزارنفر جمعیت الاشند  مای کمتر از ده ارائح خدماته در شهردتانهای کمتر از مفتادمزارنفر جمعیت و الخش

رالط احداث نشد  الاشند موظفند  ن قانون داختمانهای واحدمای اداری ذیکح درتاری  تبویب ای در صورته

رالط خود را در مجتمع اداری مراکز شهردتان و الخش کح الح ننوان نمایندبه تدت نظر فرماندار  کارمندان ذی

 . و الخشدار ایجاد مه بردد مستقر نمود  و از ایجاد واحدمای مستقل خودداری نمایند

مای پشتییانه و  مزینح  .بردد رالط نمه نح شهرما موجب لغو این حک  الرای واحدمای ذیافزایش جمعیت این بو

دردایر شهرما الا تشخیص . الینه مه بردد  پیش( ادتانداریها )ما در الودجح وزارت کشور  خدماته این مجتمع

 .میأت وزیران اجراء این الند امکانپذیر مه الاشد

 ..ردد ازمان الح تبویب میأت وزیران مهنامح اجرائه این الند الا پیشنهاد د آئین

شوند، در صورت  ما و دازمانهای مستقل کح تدت نظر معاون رئیس جمهور ادار  مه وزارتخانح - 31ماده 

توانند حسب وظایف قانونه خود در الرخه از دطوح  ضرورت الا تأیید دازمان و تبویب میأت وزیران مه

در این صورت کلیح واحدمای واالستح الح یک وزارتخانح و  .تقسیمات کشوری واحد دازمانه داشتح الاشند

مؤدسات مستقل واالستح الح رئیس جمهور در مر یک از دطوح تقسیمات کشوری در یک واحد دازمانه ادغام 

 .بیرند و تدت مدیریت واحد قرار مه

 .ردد موارد ادتثناء از حک  اخیر این ماد  الا تأیید دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

تهیح و یک نسخح ( 59)ددترامهای اجرائه مکلفند تشکیالت تفبیله خود را الا رنایت مفاد ماد  - 31ده ما

دازمان موظف ادت حداکثر ظرف مدت دح ما  از تاری  وصو، پیشنهاد، . از آن را الح دازمان اردا، دارند

رالط  ددترامهای اجرائه ذی .مغایرت و یا ندم مغایرت الا الروما، ضواالط و شاخبهای مذکور را انالم نماید

 .موظفند پس از اصالح موارد مغایر، تأییدیح دازمان را کسب نمایند

، متبدی یکه از پستهای دازمانه خوامند الود و  مریک از کارمندان ددترامهای اجرائه - 32ماده 

االالغ این  دا، از و پرداخت حقوق الدون داشتن پست دازمانه مبوش پس از یک  کاربیری افراد مربونح الح

 . قانون ممنوع ادت



پستهای دازمانه %( 65)درصد توانند در شرایط خاص الا تأیید دازمان تا د  ددترامهای اجرائه مه -تیبر 

مبوش، الدون تعهد ادتخدامه و در دقف انتیارات مبوش افرادی را الح صورت دانته یا کار معین الرای 

 .کاربیرند دا، الح حداکثر یک

موضوع )شکیالت داخله واحدمایه از ددترامهای اجرائه کح الراداس قیمت تمام شد  تنظی  ت - 33ماده 

ای از تشکیالت خود را جهت تطییق الا ضواالط  شود الرنهد  آنها الود  و نسخح ادار  مه(  این قانون« 61»ماد  

 . الح دازمان اردا، خوامند داشت

زمانه در ددترامهای اجرائه صرفاً در تنظی  شرح وظایف و ایجاد مربونح واحد و پست دا - 34ماده 

دازمان مکلف الح نظارت الر حسن انجام این کار مه . الاشد چهارچوش وظایف قانونه مبوش آنها مجاز مه

 .الاشد

دا، نسیت  کلیح ددترامهای اجرائه موظفند در چهارچوش احکام این فبل حداکثر ظرف مدت یک -35ماده 

 .اقدام نمایند الح پیشنهاد اصالح داختار دازمانه خود

پستهای مورد نیاز واحدمای مستقر در شهردتانها و الخشهای تودعح نیافتح وکمتر تودعح یافتح و  -تیبر  

درصورت نیود پست الالتبدی . خوامد شد این قانون تأمین( 59)جدیدالتأدیس از درجمع پستهای موضوع ماد 

 .ن فبل پست جدید ایجاد نمایدالذکر دولت موظف ادت الا رنایت احکام ای الرای واحدمای فوق

  

 فناوری اطالعات و خدمات اداری -فصل پنجم 

  

ددترامهای اجرائه موظفند فرآیندمای موردنمل و روشهای انجام کار خود را الا مدف افزایش  - 36ماده 

و ، دالمت و صدت امور  ، کیفیت ، مزینح ، دقت وری نیروی انسانه و کارآمدی فعالیتها نظیر درنت الهر 

مورد اجراءبذارند و حداکثر مر دح  تأمین رضایت و کرامت مردم و الراداس ددتورالعمل دازمان تهیح و الح

 .دا، یک الار این روشها را مورد الازالینه و اصالح قرار دمند

وری و کارآمدی فعالیتها، صدت امور و رضایت مردم از خدمات دولته الراداس  میزان الهر  -تیبر  

ردد، دالیانح تودط دازمان الا ممکاری  شنهاد ددترامهای اجرائه الح تأیید دازمان مهشاخبهایه کح الا پی

 .شود بیری قرار برفتح و نتایج آن در ارزیااله نملکرد آنها لداظ مه رالط مورد انداز  ددترامهای ذی

ددترامهای اجرائه موظفند الا مدف الهیود کیفیت و کمیت خدمات الح مردم و الا رنایت  - 37ماده 

 :ترتیب انجام دمند  رالط اقدامات زیر را الح مای ذی تورالعملدد

الندی انجام آن و مدارکه کح  ا الع ردانه الکترونیکه درخبوص شیو  ارائح خدمات ممرا  الا زمان - 6

 .متقاضه الاید ارائح نماید

 . مای الکترونیکه ارائح فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از  ریق االزار و ردانح - 5

صورت الکترونیکه و حذف لزوم مراجعح حضوری مردم الح ددترا  اجرائه  ارائح خدمات الح شهروندان الح - 8

 . الرای دریافت خدمت

این ماد  از تاری  تبویب این قانون الح ترتیب یک، دو و دح دا، ( 8)و( 6)مدت زمان اجراء الندمای -تیبر 

 .تعیین مه بردد



ردانه الکترونیکه از  ، واحدمای خدمات ارائح خدمات الح مردم منظور تسریع و دهولت در الح - 38ماده 

کلیح ددترامهای اجرائه موظفند . بردد  ریق الخش دولته و غیر دولته در مراکز شهردتانها ایجاد مه

الاشد را تودط این مراکز  انجام آن ددتح از خدماته کح از این  ریق قاالل ارائح مه 6837حداکثرتا پایان دا، 

 .ردد تبویب شورای ناله اداری مه ددتورالعمل اجرائه این ماد  الح. یندارائح نما

الرداری منادب از داختمانها و  جویه و الهر  منظور صرفح ددترامهای اجرائه موظفند الح - 39ماده 

مای غیرضرور و فرام  آوردن موجیات ایمنه و دالمت  ومزینح فضامای اداری و جلوبیری از تشریفات زائد

کاربیری فضاما، تجهیزات و ملزومات اداری کح تودط  ندان الراداس ضواالط و ادتانداردمای الحشغله کارم

 .دازمان تهیح و االالغ مه بردد، اقدام نمایند

دا، داختمانهای مورد ادتفاد  خود را الا  کلیح ددترامهای اجرائه موظفند حداکثر ظرف مدت یک -تیبر  

مای مازاد را حسب مورد در ادتانها الح ادارات کل اقتبادی و دارایه ادتانداردمای یاد شد  تطییق داد  و فضا

ادتان و در مرکز الح وزارت امور اقتبادی و دارایه انالم نمایندتا از  ریق این وزارتخانح حسب مورد الا 

 . الردار آن تعیین بردد ریزی وتودعح ادتان ددترامهای الهر  تبویب میأت وزیران و یا شورای الرنامح

حساالان موظفند فضامای مازاد را الح  کح در مهلت تعیین شد  ددترامهای اجرائه اقدام نکنند ذی تهدر صور

 .وزارت یا ادار  کل متیوع جهت اقدام الح ترتیب فوق انالم نمایند

الح منظور ایجاد زیر داخت ا الناته و تمرکز امور مرالو  الح ادتفاد  از فناوری ا النات در  -41ماده 

دولت موظف ادت از  ریق دازمان ثیت احوا، و شرکت پست جمهوری ادالمه ایران و خدمات اداری، 

 .مشارکت کلیح ددترامهای اجرائه پایرا  ا النات ایرانیان را  راحه، داماندمه و اجراءنماید

ما و  این پایرا  الا ادتفاد  از شمار  مله و کد پسته از  ریق داماندمه، مدایت و اتبا، داد  -6تیبر  

 .النات موجود ددترامها تشکیل مه برددا 

پایرامهای ا النات داد  مای مرالو  الح خود  6831کلیح ددترامهای اجرائه موظفند تا پایان دا،  -5تیبر  

 .را الا ادتفاد  از شمار  مله و کد پسته آماد  نمایند

 .ردیدنامح این ماد  تودط دازمان تهیح و الح تبویب میأت وزیران خوامد آئین -8تیبر  

مربونح . دازمان مسؤو، پیریری و نظارت الر حسن انجام تکالیف مبرح در این ماد  مه الاشد -4تیبر  

ارائح خدمات و الرقراری ارتیا  الا مراجعانه کح نیاز الح شنادایه افراد و آدرس مدل ادتقرار آنها مه الاشد از 

 .الاشد اجرائه ممنوع مهالدون ادتفاد  از شمار  مله و کدپسته تودط ددترامهای  6833دا، 

  

  

 ورود به خدمت -فصل ششم 

  

ورود الح خدمت و تعیین صالحیت ادتخدامه افرادی کح داو لب ادتخدام در ددترامهای اجرائه  - 41ماده 

، تشکیالت مبوش و رنایت مراتب شایستره و الراالری فرصتها انجام  الاشند الراداس مجوزمای صادر  مه

 .شود مه

 :نمومه ادتخدام در ددترامهای اجرائه نیارتند ازشرایط  - 42ماده 



و حداکثر چهل دا، الرای ادتخدام ردمه و الرای متخببین الامدرر  داشتن حداقل دن الیست دا، تمام -الف 

 . دا،  تدبیله دکتری چهل و پنج

 . داشتن تاالعیت ایران -ش 

 . انجام خدمت دور  ضرورت یا معافیت قانونه الرای مردان -ج 

 .انتیاد الح دخانیات و مواد مخدر ندم -د 

 .نداشتن داالقح مدکومیت جزائه مؤثر -مـ

الرای مشاغله کح مدارر ممتراز در شرایط )داراالودن مدرر تدبیله دانشرامه و یا مدارر ممتراز -و 

 ( . الینه شد  ادت احراز آنها پیش

ای کح  شوند الراداس آئین نامح مه  مکح ادتخدا داشتن دالمت جسمانه و روانه و توانایه الرای انجام کاری -ز 

 . ردد الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

 . انتقاد الح دین میین ادالم یا یکه از ادیان شناختح شد  در قانون اداده جمهوری ادالمه ایران -ح 

 .التزام الح قانون اداده جمهوری ادالمه ایران -  

حقوق و مدت خدمت اتیاع خارجه حسب قوانین و مقررات خاص خود کاربیری موقت و تعیین  الح - 6تیبر  

 .انجام خوامد شد

ادتخدام افراد در ددترامهای اجرائه در مشاغل تخببه و کارشناده و الا تر منو  الح احراز  - 5تیبر  

کور الاشد کح نناوین و مدتوای مهارتهای مذ توانایه آنان در مهارتهای پایح و نمومه فناوری ا النات مه

 .تودط دازمان تهیح و االالغ خوامد شد

 . ادتخدام ایثاربران و خانواد  مای آنان الراداس قوانین مبوش مرالو  الح خود خوامد الود - 8تیبر  

 .قوت خود الاقه ادت قوانین و مقررات بزینش الح - 4تیبر  

ق  مذکور در این ماد  در کاربیری افراد الا مدرر تدبیله دیپل  و یا الا حداقل دن کمتراز ر الح - 8تیبر  

موارد یا منا ق خاص الرای مدت زمان مشخص و الرای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغله کح الا پیشنهاد 

 .الاشد ردد مجاز مه دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

توانند در صورته کح در قوانین و مقررات قیله مورد نمل خود شرایطه  ددترامهای اجرائه مه - 43ماده 

 .این قانون داشتح الاشند، آن را مالر نمل قرار دمند( 45)و  الر شرایط ماد  نال

شدن در امتدان نمومه کح الح  ور  کاربیری افراد در ددترامهای اجرائه پس از پذیرفتح الح - 44ماده 

ددتورالعمل مرالو  الح ندو  .  نمومه نشر آبهه مه بردد و نیز امتدان یا مساالقح تخببه امکانپذیر ادت

 .ردد مه  تبویب شورای تودعح مدیریت الربزاری امتدان نمومه و تخببه الح

  

 استخدام -فصل هفتم 

  



 .پذیرد از تاری  تبویب این قانون، ادتخدام در ددترامهای اجرائه الح دو روش ذیل انجام مه  -45ماده 

 . ادتخدام ردمه الرای تبدی پستهای ثاالت در مشاغل حاکمیته -الف 

 . الرای مدت معین  یمانه الرای تبدی پستهای دازمانه وادتخدام پ -ش 

اند الا رنایت مقررات این  کارمندانه کح الح موجب قوانین مورد نمل الح ادتخدام ردمه درآمد  - 6تیبر  

 .قانون الح صورت ادتخدام ردمه ادامح خوامند داد

این قانون النا الح پیشنهاد ( 3)ماد  این ماد  الاتوجح الح ویژبیهای مذکور در( الف)مشاغل موضوع الند - 5تیبر  

 .ردد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

دا، و الرای مشاغل  شبت و پنج  دن کارمند پیمانه در انتهای مدت قرارداد ادتخدام نیاید از - 8تیبر  

 .تخببه از مفتاد دا، تجاوز کند 

نامح مشخص مه بردد و در مورد  مانتعیین مدل خدمت وشغل مورد تبدی کارمندان پیمانه در پی - 4تیبر  

 .رالط مه الاشد نهد  ددترا  اجرائه ذی کارمندان ردمه الح

نمایند قیل از ورود الح خدمت ردمه  کح شرایط ورود الح ادتخدام ردمه را کسب مه کسانه - 46ماده 

از الدو  الاشد  ه خوامند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل دور  آزمایشه را کح مدت آن دح دا، مه یک

 :خدمت جزء کارمندان ردمه منظور خوامند شد

کار، خالقیت، نوآوری، روحیح  ، کاردانه، نالقح الح(نلمه، انتقادی و اخالقه)حبو، ا مینان از لیاقت  -الف 

خدمت الح مردم و رنایت نظ  انضیا  اداری از  ریق کسب امتیاز  زم الا تشخیص کمیتح تخببه تعیین 

 .صالحیت کارمندان ردمه

 . ه دور  مای آموزشه و کسب امتیاز  زم  -ش 

 .تأیید بزینش -ج 

ادتخدام   کح در ضمن یا پایان دور  آزمایشه کارمندان شرایط ادامح خدمت و یا تیدیل الح درصورته - 6تیبر  

 :ردمه را کسب ننمایند الا وی الح یکه از روشهای ذیل رفتار خوامد شد

 .ی احراز شرایط  زمانطاء مهلت دودالح دیرر الرا -الف 

 . تیدیل وضع الح ادتخدام پیمانه -ش 

 .لغو حک  -ج 

و ( 45)الا کارمندان پیمانه درصورت شرکت در آزمون و احراز صالحیتهای موضوع ماد  - 5تیبر  

 .پذیرفتح شدن الرای ادتخدام ردمه در مشاغل حاکمیته الح شرح زیر رفتار خوامد شد

 .شود ردمه مدسوش مه دواالق پیمانه آنها جزو دواالق -6

 .شود فبل ورود الح خدمت اضافح مه( 45)ماد ( الف)داالقح دنوات خدمت آنها الح دقف دن موضوع الند -5

 .ردد آئین نامح اجرائه این ماد  تودط دازمان تهیح و الح تبویب میأت وزیران مه - 8تیبر  



نجام تمام یا الخشه از وظایف و کاربیری کارمندان شرکتها و مؤدسات غیر دولته الرای ا الح - 47ماده 

اختیارات پستهای دازمانه ددترامهای اجرائه تدت مر ننوان ممنوع مه الاشد و ادتفاد  از خدمات کارمندان 

 .این قانون امکانپذیر ادت ( 67)این بونح شرکتها و مؤدسات صرفاً الراداس ماد 

 :را  اجرائه منتزع مه بردندکارمندان ردمه در یکه از حا ت ذیل از خدمت در ددت - 48ماده 

 . رالط الازنشستره و یا از کارافتادبه کله  یق قوانین ذی -

 . ادتعفاء -

دا، متواله یا چهاردا، متناوش  الازخریدی الح دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیااله نملکرد کارمند در دح -

 (.ددای کح الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه ر الراداس آئین نامح )

 (.655)آماد  الخدمت الراداس ماد  -

 .رالط اخراج یا انفبا، الح موجب احکام مراجع قانونه ذی -

بردند در مدت انفبا، اجاز   کارمندانه کح الح موجب احکام مراجع قانونه از خدمت منفبل مه - 6تیبر  

 .ادتخدام و یا مربونح اشتغا، در ددترامهای اجرائه را نخوامند داشت 

کارمندانه کح از ددترا  اجرائه اخراج مه بردند، اجاز  ادتخدام و یا مربونح اشتغا، مجدد در  - 5تیبر  

 .اجرائه را نخوامند داشت  ممان ددترا 

 :الاشد تمدید قرار داد کارمندان پیمانه منو  الح تدقق شرایط ذیل مه - 49ماده 

 .ادتمرار پست دازمانه کارمندان -

 . االه نملکرد و رضایت از خدمات کارمندکسب نتایج مطلوش از ارزی -

 . جلب رضایت مردم و ارالاش رجوع -

 . ارتقاء دطح نلمه و تخببه در زمینح شغل مورد تبدی -

 .درصورت ندم تمدید قرارداد الا کارمندان پیمانه مطاالق قوانین و مقررات مرالو  نمل خوامد شد -تیبر  

 .ای الیمح الیکاری مطاالق قوانین و مقررات مرالو  خوامند الودکارمندان ، مشمو، ادتفاد  از مزای - 51ماده 

مای  در الرنامح  مجموع مجوزمای ادتخدام ددترامهای اجرائه الا رنایت فبل دوم این قانون - 51ماده 

ما و مؤدسات دولته الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت  پنجسالح تعیین مه بردد و ده  مریک از وزارتخانح

 .ردد مه وزیران

کاربیری نیروی انسانه در ددترامهای اجرائه خارج از مجوزمای موضوع این ماد   مر بونح الح -تیبر  

کح الدون مجوز الح کار برفتح  الاشد و پرداخت مربونح وجهه الح افرادی خالف قانون مدسوش و ممنوع مه

 .شوند تبرف غیر قانونه در اموا، نمومه مدسوش مه بردد مه

وتیبر  ( 48)اربیری افراد در ددترامهای اجرائه الح غیر از حا ت مندرج در ماد ک مر نوع الح -52ماده 

 .الاشد این قانون ممنوع مه( 85)ماد 

  



  

 انتصاب و ارتقاء شغلی -فصل هشتم 

  

انتباش و ارتقاء شغله کارمندان الاید الا رنایت شرایط تدبیله و تجراله  زم و پس از احراز  - 53ماده 

 .موفق در مشاغل قیله آنان صورت بیرد شایستره و نملکرد

، ددترامهای اجرائه موظفند  منظور ادتقرار نظام شایستره و ایجاد ثیات در خدمت مدیران الح - 54ماده 

 :اقدامات زیر را انجام دمند 

 ، شرایط تخببه  زم را تعیین نمود  تا افراد ای در انتخاش و انتباش افراد الح پستهای مدیریت حرفح -الف 

در مواردی کح از این  ریق امکان انتخاش وجود نداشتح . از مسیر ارتقاء شغله الح مراتب الا تر ارتقاء یاالند

 . ، انتخاش صورت مه پذیرد الاشد، الا الربزاری امتدانات تخببه  زم

ح ای از افراد شایست دمتهای مدیریت حرفح%( 68)توانند الرای حداکثر پانزد  درصد  ددترامهای اجرائه مه

خارج از ددترا  ( الا رنایت تخبص و تجرالح شاغل نسیت الح شغل ، الدون رنایت دلسح مراتب مدیریته)

 .ادتفاد  نمایند

الدون الزام الح رنایت (  این قانون( 76)مذکور در ماد )نز، و نبب متبدیان پستهای مدیریت دیاده  -ش 

 .الاشد مسیر ارتقاء شغله از اختیارات مقامات الا تر مه

تغییر دمت افراد . الاشد و تمدید آن الالمانع ادت ای چهاردالح مه ور  خدمت در پستهای مدیریت حرفحد -ج 

ردد امکانپذیر مه  ای کح الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه نامح قیل از مدت مذکور الراداس آئین

 . الاشد

مادر تخببه الرای انتباش  در اجراء این ماد  مجموع شرکتهای زیر مجمونح یک شرکت - 6تیبر 

 .مدیران یک ددترا  اجرائه تلقه مه بردد

( د)، یکه از پستهای معاونین مقامات اجرائه مذکور در الندمای  در مر یک از ددترامهای اجرائه - 5تیبر 

ای ادت کح الا  نامح این قانون ثاالت تلقه مه بردد و نز، و نبب متبدی آن الراداس آئین( 76)ماد  ( مـ)و 

 .ردد وزیران مه شنهاد دازمان الح تبویب میأتپی

ددترامهای اجرائه موظفند امکان ارتقاء مسیر شغله را الاتوجح الح امتیازات مرالو ح در فضای  - 8تیبر  

 .رقاالته الرای کلیح کارمندان فرام  نمایند

 .تلقه مه بردند ای این قانون مدیران دیاده و القیح مدیران حرفح( 76)مدیران مذکور در ماد   - 4تیبر  

مای انسانه و شنادایه افراد واجد شرایط احراز  منظور حفظ درمایح دازمان مکلف ادت الح - 55ماده 

 .رالط اقدام نماید پستهای مدیریت نسیت الح ایجاد الانک ا النات مدیران جهت ادتفاد  مقامات و مدیران ذی

مؤثری را الرای آموزش مدیران متنادب الا  مای اجرائه ما و دامانح دازمان موظف ادت الرنامح -56ماده 

وظایف و نقشهای موردانتظار در الخشها و ددترامهای اجرائه کشور تنظی  نماید و مربونح انتباش و ارتقاء 

 .الاشد رالط مه مای ذی مدیران منو  الح  ه دور 

وندو   ددتورالعمل اجرائه این فبل و شرایط تخببه و نمومه پستهای مدیریت حرفح ای - 57ماده 

 .ردد تبویب شورای ناله اداری مه ارتقاء مسیر شغله الا پیشنهاد دازمان الح



  

  

 توانمندسازی کارمندان -فصل نهم 

  

، نظام  منظور ارتقاء دطح کارایه و اثرالخشه ددترامهای اجرائه دازمان موظف ادت الح - 58ماده 

، مهارت و  د کح ممرا  الا متنادب داختن دانشای  راحه نمای بونح آموزش کارمندان ددترامهای اجرائه را الح

مای  زم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش  نررش کارمندان الا شغل موردنظر، انریز 

ای الین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش الرقرار بردد و از حداقل درانح  تأمین نماید الح ندوی کح راالطح

 .مرالو  در مر دا، الرخوردار بردند دانت آموزشه الراداس مقررات

،  ددترامهای اجرائه مکلفند الا رنایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت - 59ماده 

 .مای آموزشه کارمندان خود را تدوین نمایند الرنامح

آموزشه مای  مای آموزشه مبوش الرای اجراء دور  توانند در قالب الرنامح ددترامهای اجرائه مه -تیبر  

ممچنین ددترامهای مزالور . ما و مؤدسات آموزش ناله انعقاد قرارداد نمایند مورد نیاز خود الا دانشرا 

ما و فعالیتهای آموزشه و پژومشه خود را الح  ، اجراء و ارزشیااله دور  توانند کلیح مراحل  راحه مه

تخببه آنها الح تأیید دازمان  مؤدسات و مراکز آموزشه و پژومشه دولته و غیردولته کح صالحیت فنه و

 .ردید  الاشد، وابذار نمایند

بردد و از دوی دولتهای  کلیح الوردهای آموزشه کح منجرالح اخذ مدرر تدبیله دانشرامه نمه - 61ماده 

بیرد از  ریق دازمان، متنادب الا وظایف  الملله دراختیار دولت قرار مه خارجه یا از  رف مؤدسات الین

شود تودط ددترا   مایه کح  یق قرارداد دوجانیح الربزار مه دور . توزیع مه برددددترامهای اجرائه 

 .اجرائه مرالو  اقدام خوامد شد

شود الا نظر وزارت  مای آموزشه کح منجر الح اخذ مدرر دانشرامه مه الوردها و دور  -تیبر 

 .دد الهداشت،درمان و آموزش پزشکه و نلوم، تدقیقات و فناوری حسب مورد توزیع مه بر

مای آموزشه کح  انزام کارمندان ددترامهای اجرائه از زمان تبویب این قانون الرای  ه دور  - 61ماده 

بردد در داخل و خارج از کشور الا مزینح ددترامهای  منجر الح اخذ مدرر دانشرامه و یا معاد، آن مه

 .الاشد مرالو ح و ادتفاد  از مأموریت آموزشه ممنوع مه

 .الاشند مشمو، مقررات خاص خود مهایثاربران  -تیبر  

کارمندان موظفند مموار  نسیت الح توانمنددازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغله خود اقدام  - 62ماده 

دنجه مداوم کارمندان خود را  ما و الرومای  زم الرای افزایش توان و توان ددترامهای اجرائه شیو . نمایند

 .شود الح مورد اجراءخوامند بذارد مهکح تودط دازمان تهیح و االالغ 

 . ردد آئین نامح اجرائه این فبل الح پیشنهاد دازمان و الح تبویب میأت وزیران مه - 63ماده 

  

  

 حقوق و مزایا -فصل دهم 



  

نظام پرداخت کارمندان ددترامهای اجرائه الراداس ارزشیااله نوامل شغل و شاغل و دایر  - 64ماده 

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیااله نوامل مذکور در این فبل ضرش . ادآته خوامد الودویژبیهای مذکور در مو

بیرد و الرای الازنشستران و موظفین یا  در ضریب ریاله، مینای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار مه

 .بردد مستمری الریران نیز الح ممین میزان تعیین مه

الح شاخص مزینح زندبه در  یدح الودجح دا نح پیش الینه  ضریب ریاله مذکور در این ماد  الاتوجح -تیبر  

 . و الح تبویب مجلس شورای ادالمه مه ردد

کلیح مشاغل مشمو، این قانون الراداس نوامله نظیر اممیت و پیچیدبه وظایف و مسؤولیتها،  - 65ماده 

 .ه یاالنددطح تخبص و مهارتهای مورد نیاز الح یکه از  یقات جدو، یا جداو، حق شغل اختباص م

 .الاشد مه( 1555)و حداکثر آن( 5555)حداقل امتیاز جدو، یا جداو، ارزشیااله مشاغل

مرکدام از مشاغل متنادب الا ویژبیها، حداکثردر پنج رتیح، مقدماته، پایح ، ارشد، خیر  و ناله  -6تیبر  

این ماد  اختباص  یقح الندی مه بردند و مرکدام از رتیح ما الح یکه از  یقات جدو، یا جداو، موضوع 

 . مای خیر  و ناله الح مشاغل کارشناده و الا تر اختباص مه یاالد رتیح. یاالد مه

بیرند و الراداس نوامله نظیر االتکار و خالقیت ،  شاغلین مرالو  در الدو ادتخدام در رتیح مقدماته قرار مه

جلب رضایت ارالاش رجوع میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات الرجستح،  ه دور  مای آموزشه و میزان 

ردد ارزیااله و  الراداس ضواالطه کح متنادب الا ویژبیهای مشاغل الح تبویب شورای تودعح مدیریت مه

. یاالند حسب امتیازات مکتسیح و ه حداقل مدت تجرالح مرالو  الح دطوح پایح، ارشد، خیر  و ناله ارتقاء مه

شوند و افرادی کح نالو  الر شرایط  یین مهنخیرانه کح  یق ضواالط مبوش شورای ناله انقالش فرمنره تع

کح الح پیشنهاد دازمان الح  ای نامح از تجرالح و مهارت  زم الرخوردار مستند  یق آئین  نمومه در الدو ادتخدام

 .بیرند ما معاف و در یکه از رتیح مای دیرر قرار مه ردد از  ه الرخه از رتیح تبویب میأت وزیران مه

ریت و درپردته متنادب الا پیچیدبه وظایف و مسؤولیتها ، حیطح درپردته و کلیح نناوین مدی -5تیبر  

نظارت و حسادیتهای شغله و دایر نوامل مرالو  در یکه از  یقات جدو، فوق العاد  مدیریت کح حداقل 

 .ادت، قرارمه بیرند(8555)و حداکثر آن ( 855)امتیاز آن 

رت آموزش و پرورش والهداشته و درمانه وزارت امتیاز  یقح مشاغل آموزشه تمام وقت وزا -8تیبر  

 .مدادیح مه بردد(6/6)الهداشت، درمان و آموزش پزشکه در جدو، یا جداو، حق شغل الا ضریب 

مای آموزشه و مهارت  کلیح شاغلین مشمو، این قانون الراداس نوامله نظیر تدبیالت، دور - 66ماده 

و تجرالح از امتیاز حق شاغل کح   ، دنوات خدمت( مرالو  نالو  الر حداقل شرایط مذکور در اولین  یقح شغل)

 .بردند مند مه الاشد، الهر  امتیاز مه(4855)و حداکثر( 6555)حداقل 

 .امتیاز شغل وی تجاوز نخوامد کرد%( 78)درصد حداکثرامتیاز این ماد  الرای مر شاغل از مفتاد و پنج

ای کح الا پیشنهاد  نامح اند الراداس آئین ل نمود مای نلمیح تدبی منرمندان و افرادی کح در حوز  -تیبر  

 .ردد الا مقا ع ردمه تدبیله ممتراز مه بردند دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

آن النا الح پیشنهاد دازمان الح تبویب ( 5)و( 6)مای و تیبر ( 18)جدو، یا جداو، موضوع ماد  - 67ماده 

 یقات شغله آن الح یکه از  یقات جداو، حق شغل الا  ردد و تخبیص مرکدام از مشاغل و میأت وزیران مه

. پیشنهاد دازمان تودط شورای تودعح مدیریت انجام و الرای اجراء الح ددترامهای اجرائه االالغ مه بردد 

ردد  ارزیااله نوامل مرالو  الح شاغل الراداس ضواالطه کح الا پیشنهاد دازمان الح تبویب شورای مذکور مه

 .نماید جام خوامدشد و دازمان الر اجراء این امر نظارت مهتودط ددترامهای اجرائه ان



کح حقوق ثاالت تلقه ( 11)مای آن و ماد  و تیبر ( 18)نالو  الر پرداختهای موضوع ماد  - 68ماده 

 :مایه الح شرح زیر الح کارمندان قاالل پرداخت مه الاشد العاد  بردد فوق مه

و موا الرای مشاغل تخببه کح شاغلین آنها دارای مدارر یافتح و الدی آش  العاد  منا ق کمتر تودعح فوق -6

امتیازحقوق ثاالت و الرای %( 58)الاشند تا الح میزان الیست و پنج درصد تدبیله کارشناده ارشد و الا تر مه

. حقوق ثاالت مرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خوامد شد%( 55)دایر مشاغل تا الیست درصد

 .ردد   الرنامح پنجسالح الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مهفهردت این منا ق در مر دور

العاد  ایثاربری متنادب الا درصد جانیازی و مدت خدمت داو لیانح درجیهح ومدت ادارت  فوق -5

 .بیرد امتیاز تعلق مه (785)مای دولته تا  امتیاز والح دارندبان نشان(6855)تا

نگ در منا ق جنرزد  مشغو، خدمت اداری الود  اند الح ازاء مردا، کارمندان و الازنشستران کح در زمان ج

 . شود امتیاز در نظربرفتح مه(658)خدمت در زمان جنگ 

العاد  دخته کار و کار در مدیطهای غیر متعارف نظیر کار الا اشعح و مواد شیمیایه ، کار الا الیماران  فوق -8

امتیاز و در (6555)مراقیتهای ویژ  الیماردتانه تا  روانه ، نفونه و در اورژانس و در الخشهای دوختره و

مورد کار الا مواد دمه، آتش زا و منفجر  وکار در انماق دریا، امتیاز یاد شد  الا تبویب میأت وزیران تا دح 

 .الراالر قاالل افزایش خوامد الود

مو، این قانون کح الریر مش مندی و او د الح کارمندان مرد شاغل و الازنشستح و وظیفح کمک مزینح نائلح -4

حداکثر . امتیاز و حداکثر دح فرزند(555)امتیاز و الرای مر فرزند معاد،( 355)الاشند معاد، دارای ممسر مه

کنند الح شر  ادامح تدبیل و نیز غیر شاغل الودن فرزند،  دن الرای او دی کح از مزایای این الند ادتفاد  مه

کارمندان زن شاغل و الازنشستح و وظیفح الریر . وامد الوددا، تمام و نداشتن شومر الرای او د اناث خ(58)

الاشد و یا خود الح  مشمو، این قانون کح دارای ممسر نیود  و یا ممسر آنان معلو، و یا از کار افتاد  کله مه

. شوند مند مه تنهایه متکفل مخارج فرزندان مستند از مزایای کمک مزینح نائلح مندی موضوع این الند الهر 

رالط مشمو، مددودیت دقف دنه مزالور  علو، و از کارافتاد  کله الح تشخیص مراجع پزشکه ذیفرزندان م

 .الاشند نمه

العاد  شغل الرای مشاغل تخببه، متنادب الا دطح تخبص و مهارتها ، پیچیدبه وظایف و  فوق -8

ح کاردانه مسؤولیتها و شرایط الازار کار الا پیشنهاد دازمان و تبویب میأت وزیران الرای مشاغل تا دط

امتیاز والرای مشاغل الا تر حداکثر (6855)امتیاز و الرای مشاغل ممسطح کارشناده حداکثر(755)حداکثر 

 . این فوق العاد  الا رنایت تیبر  این ماد  قاالل پرداخت مه الاشد.. امتیاز تعیین مه بردد(5555)

 :الاشد ن ماد  قاالل پرداخت مهفوق العاد  کارایه و نملکرد درچهارچوش ضواالط این الند و تیبر  ای -1

از کارمندان مر ددترا  الراداس رتیح الندی نمرات ارزشیااله کارمندان، %( 75)الح حداکثر مفتاددرصد -الف 

 یق نملکرد کارمندان و الاتوجح الح امتیازی کح از نوامله نظیر رضایت ارالاش رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر 

نماید تا  الراداس ددتورالعمله کح دازمان االالغ مه. نمایند  مهالخشه و کیفیت و درنت در اتمام کار کسب 

 .الاشد امتیازات مرالو  الح حقوق ثاالت وی در مقا ع دح مامح قاالل پرداخت مه%( 55)

درصد مذکور در این الند متنادب الا میزان %(75)           مندی کارمندان مر ددترا  از دقف مفتاد میزان الهر  -ش 

ما و ارزیااله نملکرد ددترا  کح تودط دازمان و تبویب  الیف قانونه و اجراء الرنامحموفقیت در تدقق تک

و % 85، % 85)بردند الح ترتیب الندی مه شورای ناله اداری در دح دطح متودط، خوش و ناله رتیح

 . تعیین مه بردد%( 75

رالط مشمو، دریافت این  رتیح ددترا  ذیمتنادب الا ( 76)مقامات ددترامهای اجرائه مذکور در ماد  -ج 

 .العاد  مه الاشند فوق



جایه مدل  الح منظور جیران مزینح دفر و مأموریت روزانح داخل و خارج از کشور، نوالت کاری ، جاالح -7

خدمت کارمندان الا تشخیص ددترا  اجرائه ، کسر صندوق و تضمین، میالغه الا پیشنهاد دازمان و تبویب 

 .ارمندان پرداخت خوامد شدمیأت وزیران الح ک

العاد  اشتغا، خارج از کشور  الح کارمندانه کح در خارج از کشور در پستهای دازمانه اشتغا، دارند فوق -3

 .ردد پرداخت مه بردد الراداس ضواالطه کح الح پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

کنند دریافت دیرری الح ادتثناء  از کشور ادتفاد  مهاین بونح کارمندان در مدته کح از فوق العاد  اشتغا، خارج 

بیرد  کح الح موجب قوانین خاص الرای اشتغا، درخارج از کشور الح این بونح کارمندان تعلق مه مواردی

 .نخوامند داشت

کح النا الح درخوادت ددترا ، کارمندان موظف الح انجام خدماته خارج از وقت اداری بردند  درصورته -9

توان میالغه تدت ننوان  ردد، مه ای کح الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه امحالراداس آئین ن

 .التألیف الح آنها پرداخت نمود التدریس، حق الترجمح وحق التدقیق، حق اضافح کار ، حق

التدریس الح مر یک از کارمندان نیاید از  مجموع میالغ قاالل پرداخت تدت ننوان اضافح کار و حق

 .حقوق ثاالت و فوق العاد  مای وی تجاوز نماید%( 85)حداکثر

کارمندان آن ددترا  کح الح اقتضاء شغله، اضافح کار الیشتری دارند %( 55)در مر ددترا  اجرائه حداکثر تا

 .الاشند مستثنه مه%( 85)از مددودیت دقف

پذیری ،  الملله، ریسک الین العاد  ویژ  در موارد خاص الاتوجح الح نوامله از قییل الازارکار داخله و فوق - 65

تأثیر اقتبادی فعالیتها دردرآمد مله ، انجام فعالیت و وظایف تخببه و دتادی و تدقیقاته و حسادیت کار 

از مشاغل ، در الرخه از %( 58)ای الرای حداکثر الا پیشنهاد دازمان و تبویب میأت وزیران امتیاز ویژ 

مای مستمرمذکوردر این فبل در نظر  العاد  ثاالت و فوقدقف امتیاز حقوق %( 85)ددترامهای اجرائه تا 

 . برفتح خوامدشد

این ماد  در مر کدام از ددترامهای اجرائه، ( 1)و ( 8)مای مذکور در الندمای  العاد  پرداخت فوق -تیبر  

احکام )مشرو  الح انما، اصالحات داختاری، نیروی انسانه ، فنآوری و وابذاری امور الح الخش غیردولته

آمد  ، در دقف انتیارات مبوش از  مای الح نمل و ادتفاد  ازمناالع حاصل از صرفح جویه( کوردراین قانونمذ

انجام اصالحات مذکور در این . بردد ما جزء دیون منظور نمه العاد  الاشد و این فوق امکانپذیر مه 6837دا، 

 . تیبر  الاید الح تأیید دازمان الردد

انتیاراته کح از مدل %( 58)شود تا الیست و پنج درصد اجاز  داد  مهالح ددترامهای اجرائه  -69ماده 

الا ) جویه مه بردد را  اصالحات مذکور در تیبر  ماد  فوق الذکر درمرکدام از واحدمای دازمانه صرفح

وری غیرمستمر الح کارمندان و مدیرانه کح در ممان  العاد  الهر  الح ننوان فوق( حساش مرالو ح تأیید ذی

 . دمند پرداخت نمایند دمات الرجستح انجام مهواحدما، خ

شرایط تبدی مشاغل اختباصه ددترامهای اجرائه الح تنادب وظایف پستهای قاالل تخبیص  - 71ماده 

مای آموزشه مورد نیاز و نوامل مؤثر  الح مر شغل، از لداظ معلومات، تدبیالت ، تجرالح، مهارت و دور 

و در . دازمان و تبویب شورای تودعح مدیریت تعیین مه بردد دیرر الا پیشنهاد ددترا  اجرائه و تأیید

 . الاشد انتباش افراد الح مشاغل مذکور رنایت شرایط مبوش الزامه مه

شرایط تبدی مشاغل نمومه کح درالیش از یک ددترا  شاغل دارند الح تنادب پستهای قاالل  -6تیبر  

تودعح مدیریت جهت اجراء الح تخبیص الح مر شغل تودط دازمان تهیح و پس از تبویب شورای 

 .بردد رالط االالغ مه ددترامهای ذی

ددترامهای اجرائه موظفند حداکثر ظرف مدت دح دا، شرایط تبدی مشاغل اختباصه خود را  -5تیبر  

صورت دازمان موظف ادت شرایط تبدی مشاغل اختباصه را رأداً  در غیراین. الح دازمان انالم نمایند 

 .تا تغییر ضواالط قیله، شرایط مبوش فعله قاالل اجراءادت . پیشنهاد نماید الح شورای تودعح مدیریت



شوند و امتیاز شغله  دمتهای ذیل مدیریت دیاده مدسوش شد  و الح ننوان مقام شناختح مه - 71ماده 

 :مقامات مذکور در این ماد  الح شرح زیر تعیین مه بردد

 .امتیاز( 63555)رؤدای دح قو   -الف 

( 67555)، رئیس جمهور، نواش رئیس مجلس شورای ادالمه و انضاء شورای نرهیان معاون او -ش 

 .امتیاز

 .امتیاز (61555)وزراء، نمایندبان مجلس شورای ادالمه و معاونین رئیس جمهور  -ج 

 .امتیاز(68555)ادتانداران و دفراء  -د

 .امتیاز(64555)معاونین وزراء  -مـ

و تعیین دایر  بردند  این ماد  ممتراز مه(ش)ش ادالمه الا مقامات الندنخست وزیران دوران انقال -6تیبر  

مای کارکنان اداری مجلس الح نهد   مای ممطراز الح نهد  میأت وزیران الود  و تعیین ممطرازی پست پست

 .رئیس مجلس خوامد الود

کح حقوق ثاالت ( (11)مذکور در ماد )نالو  الر حقوق موضوع ماد  فوق و امتیاز ویژبیهای شاغل  -5تیبر  

 .این قانون نیز حسب مورد الح مقامات تعلق خوامد برفت( 13)مای ماد   العاد  بردد فوق تلقه مه

مقامات مذکور در این ماد  کح حداقل دودا، در پست مدیریتهای دیاده انجام وظیفح نمود  یا  -8تیبر  

وند ، چنانچح حقوق ثاالت و فوق العاد  تری منبوش ش النمایند پس از تبدی مقام در صورته کح الح دمت پائین

العاد  مستمر وی در پست قیله  حقوق ثاالت وفوق%( 35)مستمرآنها در مسؤولیت جدید از مشتاد درصد 

مای  این تفاوت تطییق الا ارتقاء. را تفاوت تطییق دریافت خوامند نمود%(35)التفاوت تا کمترالاشد الح میزان ماالح

التفاوت در مدادیح حقوق  مستهلک مه بردد و این ماالح( ما ق العاد نوامل شغل و شاغل و فو )العدی 

 . الازنشستره و وظیفح نیز مالر نمل خوامد الود

الح )دولت مجاز ادت الا پیشنهاد دازمان، الرخه از امتیازات قانونه مقامات موضوع این قانون  -4تیبر  

و یا دمتهای خاص و ویژ  قضائه تسری ای  را الح مشاغل خاص ویژ  مدیریت حرفح( ادتثناء حقوق و مزایا

 . دمد

امتیاز شغله مدیران نامل و انضاء میأتهای مدیر  شرکتهای دولته کح الراداس دیادتهای  -72ماده 

قانون اداده جمهوری ادالمه ایران الاید در ( 44)مبوش مقام معظ  رمیری درمورد اصل چهل و چهارم

حسادیت، دطح تخببه کارمندان، تأثیر و نقش اقتبادی اختیار دولت الماند الا توجح الح نوع وظایف، 

 . شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیه و اثرالخشه و ده  شرکت در درآمد مله تعیین خوامد بردید

این بونح . الاشد الراالر حداکثر ارقام امتیاز شغله مذکور در این فبل مه(8/6)دقف امتیاز این ماد  حداکثر

 .مند خوامند الود الهر ( 13)مای مذکور در ماد  العاد  ازات شاغل و فوقکارمندان حسب مورد از امتی

حقوق و مزایای مدیران نامل و انضاء میأت مدیر  دایر شرکتهای دولته کح الراداس دیادتهای  -تیبر  

ای  مبوش مقام معظ  رمیری الاید شرکت آنها الح الخش غیردولته وابذار بردد، مشاالح دایر مدیران حرفح

 . این قانون تعیین و پرداخت مه بردد مذکور در

الح منظور ارتقاء کارایه و دود دمه النرامهای اقتبادی و ایجاد انریز  و تدرر در آنها ، الح  - 73ماده 

کارمندان آن ددتح از شرکتهای دولته کح الراداس دیادتهای مبوش مقام معظ  رمیری در مورد اصل چهل 

ای کح الح  ه ایران الاید در اختیار دولت الماند الراداس آئین نامحقانون اداده جمهوری ادالم( 44)وچهارم

ردد متنادب الا میزان دود حاصل و میزان اثربذاری آنها در تودعح اقتبادی  تبویب میأت وزیران مه

حداکثر . وری الح  ور غیرمستمر پرداخت خوامد شد العاد  الهر  ما، فوق وری النرا  کشور و نملکرد و الهر 



حقوق ثاالت %( 45)کارمندان تا دقف چهل درصد%( 75)العاد  حسب مورد الرای مفتاددرصد وقامتیاز این ف

 . الاشد مریک از کارمندان مه

توانند  و این ماد  را مه(13)ماد ( 1)مای مذکور در الند مشمولین این قانون صرفاً یکه از فوق العاد  -تیبر  

 . دریافت نمایند

ین حقوق و مزایای کارمندان ددترامهای اجرائه، شورای حقوق و الح منظور ممامنره در تعی -74ماده 

و دارایه ودو نفر از  ریزی کشور و وزیراموراقتبادی ددتمزد الا نضویت رئیس دازمان مدیریت و الرنامح

رالط و مجموناً دو نفر نمایند  از کمیسیونهای اجتمانه و  الح انتخاش میأت وزیران و رئیس ددترا  ذی وزراء

شود، کلیح ددترامهای اجرائه  تشکیل مه( ننوان ناظر الح)الودجح و مدادیات مجلس شورای ادالمهالرنامح و 

رالط  ان  از این کح مشمو، مقررات این قانون الاشند یا نیاشند مکلفند قیل از اتخاذ تبمی  در مراجع قانونه ذی

مر نوع پرداخت جدید موافقت الرای تعیین و یا تغییر میانه و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا 

 .مبوالات و تبمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قاالل اجراء ادت. شورای مذکور را کسب کنند

 .و ددتمزد الح نهد  دازمان خوامد الود  وظایف دالیرخانح شورای حقوق

از مربونح میأت وزیران و دایر مراجعه کح اختیار تنظی  مقررات پرداخت دارند، موظفند قیل  -تیبر  

 . بیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند تبمی 

  

 .الاشد مه( 8555)امتیاز میزان نیدی پایان دا، کارمندان و الازنشستران و موظفین معاد، - 75ماده 

حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق الازنشستران و وظیفح الریران مشمو، این  - 76ماده 

قوق الریران ددترامهای اجرائه و صندوقهای الازنشستره واالستح الح ددترامهای اجرائه مر قانون و دایر ح

 .دا، الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه ردد

مای  العاد  الراالر حداقل حقوق ثاالت و فوق( 7)مای مستمر نیاید از العاد  دقف حقوق ثاالت و فوق -تیبر  

 . مستمر تجاوز کند

 . العاد  مستمر تلقه مه بردند فوق( 13)ماد ( 8)و(8)،(5)ای مذکور درالندمایم فوق العاد 

این قانون ( 13)ماد ( 65)و( 9)،(3 )،(7)،(1)،(8)مای مذکور درالندمای تعیین میزان فوق العاد  - 77ماده 

 . وامد الودرالط الا وزیر و یا رئیس ددترا  اجرائه ویا مقامات و مدیران خ تا دقف تعیین شد  تودط مراجع ذی

در ددترامهای مشمو، این قانون کلیح میانه پرداخت خارج از ضواالط و مقررات این فبل الح  -78ماده 

ادتثناء پرداختهای قانونه کح در زمان الازنشستح شدن یا از کارافتادبه و یا فوت پرداخت مه بردد و ممچنین 

درویس ،  اته نظیر درویس رفت و آمد، دلفالرنامح کمکهای رفامه کح الح ننوان یارانح مستقی  درازاء خدم

 .بردد مهد کودر و یا دایر موارد پرداخت مه بردد ، الا اجراء این قانون لغو مه

مای مشمو، کسور الازنشستره مریک از  العاد  در صورته کح الا اجراء این فبل، حقوق ثاالت و فوق -تیبر  

نمودند کامش یاالد، تا میزان دریافته قیله ، تفاوت  کارمندان کح الح موجب قوانین و مقررات قیله دریافت مه

مای العدی مستهلک مه  تطییق دریافت خوامند نمود واین تفاوت تطییق ضمن درج در حک  حقوقه الا ارتقاء

 .این تفاوت تطییق در مدادیح حقوق الازنشستره یا وظیفح نیز منظور مه بردد. بردد

ما، الاید در  ین قانون ان  از مستمر، غیرمستمر، پاداش و مزینحکلیح میالغ پرداخته الح مشمولین ا -79ماده 

 . فیش حقوقه کارمندان درج بردد



ما  الا پیشنهاد  8نامح اجرائه این فبل از تاری  تبویب این قانون حداکثر ظرف مدت  آئین - 81ماده 

ما  پس از (8)ردد و ددترامهای اجرائه موظفند حداکثر ظرف مدت دازمان الح تبویب میأت وزیران مه

 . ما و ددتورالعملهای مرالو  نسیت الح صدور احکام اقدام نمایند نامح االالغ آئین

  

  

 ارزیابی عملکرد -فصل یازدهم 

  

وزیران  تبویب میأت ای کح الا پیشنهاد دازمان الح نامح ددترامهای اجرائه مکلفند الراداس آئین - 81ماده 

،  ، مدیریت و کارمندان مشتمل الر ارزیااله نملکرد دازمانردد، الا ادتقرار نظام مدیریت نملکرد  مه

وری را در واحدمای خود الح مورد اجراءبذاشتح و ضمن  مای دنجش و ارزیااله نملکرد و میزان الهر  الرنامح

 .، نتایج حاصل را الح دازمان بزارش نمایند ای و منظ  تهیح بزارشهای نوالح

دیریت نملکرد را در دطح کلیح ددترامهای اجرائه دازمان موظف ادت ادتقرار نظام م - 82ماده 

پیریری و نظارت نمود  و مر دا، بزارشه از نملکرد ددترامهای اجرائه و ارزشیااله آنها در االعاد 

ای کح الا پیشنهاد دازمان  نامح شاخبهای اختباصه و نمومه و ندو  اجراء احکام این قانون را الراداس آئین

 . دد، تهیح و الح رئیس جمهور و مجلس شورای ادالمه ارائح نمایدر وزیران مه تبویب میأت الح

الملله و بزارشهای دریافته از  دازمان موظف ادت مر دالح الراداس شاخبهای الین - 83ماده 

، پس از انطیاق الا چش  انداز االالغه، جایرا  و میزان پیشرفت کشور را در مقایسح الا دایر  رالط ددترامهای ذی

عیین و بزارش  زم را الح رئیس جمهور و مجلس شورای ادالمه ارائح نماید و از نتایج آن کشورمای جهان ت

 .مای تودعح ادتفاد  نماید در تدوین رامیردمای الرنامح

  

  

 حقوق و تکالیف کارمندان -فصل دوازدهم

  

و مزایای الا ادتفاد  از حقوق   کارمندان ددترامهای اجرائه داله ده روز حق مرخبه کاری - 84ماده 

 . حداکثر نیمه از مرخبه کارمندان درمر دا، قاالل ذخیر  شدن ادت. مرالو  را دارند

رالط  توانند در  و، مدت خدمت خود الا موافقت ددترا  ذی کارمندان ددترامهای اجرائه مه - 6تیبر  

ح حداکثر دح دا، از مرخبه الدون حقوق ادتفاد  نمایند و در صورته کح کسب مرخبه الرای ادام

 .تدبیالت ناله تخببه در رشتح مرالو  الح شغل کارمندان الاشد تا مدت دو دا، قاالل افزایش خوامد الود

کارمندان ددترامهای اجرائه  یق بوامه و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ما  مرخبه  - 5تیبر  

، درمان و  الهداشتالعالج الح تشخیص وزارت  الیماریهای صعب. ادتعالجه در دا، ادتفاد  خوامند نمود

الینه  نامح این فبل پیش الاشد و مقررات مرالو  در آئین آموزش پزشکه از مددودیت زمانه مذکور مستثنه مه

 .بردد مه

مشمولین مقررات قانون تأمین اجتمانه از نظر ادتفاد  از مرخبه ادتعالجه تاالع ممان مقررات  - 8تیبر  

 . الاشند مه



توانند تا پایان مأموریت حداکثر الح مدت  الرند مه آنها در مأموریت السر مه کارمندان زن کح ممسر - 4تیبر  

 .شش دا، از مرخبه الدون حقوق ادتفاد  نمایند

تبویب  ای کح الح نامح مای مبوش و آئین ددترامهای اجرائه مکلفند در چهارچوش الودجح -85ماده 

آنان را نالو  الر ادتفاد  از الیمح پایح  ردد، کارمندان و الازنشستران و افراد تدت تکفل وزیران مه میأت

مای  ، الا مشارکت آنان الح صورت ممامنگ و یکنواخت الرای کلیح کارمندان دولت تدت پوشش الیمح درمان

 .تکمیله قرار دمند

ددترامهای اجرائه مکلفند در ایجاد مدیط منادب کار و تأمین شرایط الهداشته و ایمنه الرای   -86ماده 

 .نمل آورند امات  زم را الحکارمندان خود اقد

الاشد و ترتیب و تنظی  دانات کار  دانات کار کارمندان دولت چهل و چهار دانت در مفتح مه - 87ماده 

بردد و تغییر دانت کار کارمندان در موارد  وزیران تعیین مه ادارات الا پیشنهاد دازمان و تبویب میأت

میزان دانات تدریس معلمان و انضاء میات . الاشد هرالط م ضروری الا رنایت دقف مذکور الا ددترا  ذی

 .رالط تعیین خوامد شد نلمه از دانات موظف، در رحهای  یقح الندی مشاغل ذی

توانند الا موافقت ددترا  اجرائه دانات کار خود را تا یک چهارم دانت کار روزانح  کارمندان مه - 6تیبر  

 .تقلیل دمند( دانت 66حداکثر )

ایا، ندو  مدادیح دواالق خدمت این قییل کارمندان متنادب الا دانات کار آنان تعیین خوامد میزان حقوق و مز

 .شد

توانند در موارد خاص الا موافقت میأت وزیران و رنایت دقف دانات  ددترامهای اجرائه مه - 5تیبر  

 .ی تنظی  نمایندای و فبله دانات کار خود را الح ترتیب دیرر کار الا توجح الح شرایط جغرافیایه و منطقح

دتاد .) کلیح ددترامهای اجرائه ادتانه موظفند دانات کار خود را در شش روز مفتح تنظی  نمایند - 8تیبر  

 (.الاشند مرکزی ددترامهای اجرائه مشمو، این حک  نمه

مای قانونه در الراالر شاکیان مورد  کارمندان ددترامهای اجرائه در انجام وظایف و مسؤولیت - 88ماده 

الاشند و ددترامهای اجرائه مکلفند الح تقاضای کارمندان الرای دفاع از انجام وظایف آنها الا  حمایت قضائه مه

 .ادتفاد  از کارشنادان حقوقه خود یا برفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائه نمایند

ش الح مشاغل کارمندان ددترامهای اجرائه درمورد ادتفاد  از تسهیالت و امتیازات و انتبا - 89ماده 

دازمانه درصورت داشتن شرایط  زم از حقوق یکسان الرخوردار الود  و ددترامهای اجرائه مکلفند الا 

، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این  رنایت موازین و مقررات مرالو ح و ندالت ادتخدامه

 .قانون مدنظر قرار دمند

،  ، صداقت ، درنت الاشند کح وظایف خود را الا دقت کارمندان ددترامهای اجرائه موظف مه - 91ماده 

، انباف و تیعیت از قوانین و مقررات نمومه و اختباصه ددترا  مرالو ح انجام دمند و  رویه ، بشاد  امانت

 . رالط پادخرو الاشند  ور یکسان و ددترا  ذی در مقاالل نموم مراجعین الح

ارالاش رجوع . الاشد انین و مقررات نمومه ممنوع مهانتنایه الح امور مراجعین و تخلف از قو مربونح اله

رالط و  توانند در الراالر الرخورد نامنادب کارمندان الا آنها و کوتامه در انجام وظایف الح ددترا  اجرائه ذی مه

 .یا الح مراجع قانونه شکایت نمایند

تسهیالت، حق   نح امتیاز،ادتفاد  از مربو.الاشد اخذ رشو  و دوء ادتفاد  از مقام اداری ممنوع مه - 91ماده 

، مدیح و موارد مشاالح در مقاالل انجام وظایف اداری و وظایف مرتیط الا شغل تودط کارمندان  مشاور 

رالط خود تخلف مدسوش مه  جز ددترا  ذی ددترامهای اجرائه در تمام دطوح از افراد حقیقه و حقوقه الح

 .شود



ت مستقی  مدیران از  ریق انجام الازردیهای مستمر ددترامهای اجرائه موظفندنالو  الر نظار - 6تیبر  

چنانچح تخلف مر یک از . داخله تودط الازردان معتمد و متخبص در اجراء این ماد  نظارت مستقی  نمایند

مدیر مرالو ح الردد الا ترین مقام ددترا  اجرائه  کارمندان مستند الح بزارش حداقل یک الازرس معتمد الح تأیید

مزایا و نناوین مشاالح و یا   مجاز، مه توانند ددتور انما، کسر یک دوم از حقوق، یا مقامات و مدیران

 .انفبا، از خدمات دولته الرای مدت یک ما  تا یک دا، را الرای فرد متخلف صادر نمایند

در صورت تکرار این تخلف الح ادتناد بزارشهایه کح الح تأیید الازرس معتمد و مدیر مرالو ح الردد  - 5تیبر  

  فرد خا ه الح میأتهای ردیدبه الح تخلفات اداری ارجاع و یکه از مجازاتهای الازخرید، اخراج و پروند

 . انفبا، دائ  از خدمات دولته انما، خوامد شد

ددترامهای اجرائه موظفند پروند  افراد حقیقه و حقوقه رشو  دمند  الح کارمندان  - 8تیبر  

 .  قضائه الح مراجع قضائه ارجاع نماینداجرائه را جهت ردیدبه و صدور حک  ددترامهای

دازمان موظف ادت ادامه افراد حقیقه و حقوقه رشو  دمند  الح کارمندان ددترامهای اجرائه را  - 4تیبر  

 .جهت ممنونیت نقد قرارداد الح کلیح ددترامهای اجرائه انالم نماید

رواالط دال  کارمندان خود در ، مسؤو، نظارت وکنتر، و حفظ  مدیران و درپردتان الالفبل - 92ماده 

در صورته کح کارمندان مزالور الا . الاشند و در مورد نملکرد آنان الاید پادخرو الاشند انجام وظایف مدولح مه

بردند و یا تخلفاته نظیر رشو  و یا دوءادتفاد  در حیطح مدیریت  اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت

و  الر الرخورد الا کارمندان خا ه الا مدیران و درپردتان کارمندان مسؤولین مزالور مشامد  و اثیات بردد، نال

نیز کح در کشف تخلف یا جرای  امما، نمود  الاشند مطاالق قوانین مرالو ، الا آنان رفتار خوامد ( حسب مورد)

 .شد

الح انجام ( 37)کلیح کارمندان ددترامهای اجرائه موظفند در دانات تعیین شد  موضوع ماد  - 93ماده 

ف مرالو  الپردازند و درصورته کح در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل الح وظای

خدمات آنان نیاز الاشد الراداس انالم نیاز ددترا  مکلف الح حضور در مدل کار و انجام وظایف مدولح در 

 .قیا، حق الزحمح یا اضافح کاری الراالر مقررات مرالو  خوامند الود

در موارد ضروری . الاشد ش از یک پست دازمانه الرای کلیح کارمندان دولت ممنوع مهتبدی الی -94ماده 

الا تشخیص مقام مسؤو، مافوق تبدی موقت پست دازمانه مدیریته یا حساس الح صورت درپردته الدون 

 .الاشد الرای حداکثر چهار ما  مجاز مه  دریافت حقوق و مزایا

ط مر یک از کارمندان دولت ان  از قیو، کنند  پست دوم یا مقام ندم رنایت مفاد ماد  فوق الذکر تود -تیبر  

 . صادرکنند  حک  متخلف مدسوش و در میأت ردیدبه الح تخلفات اداری ردیدبه و اتخاذ تبمی  خوامد شد

در موارد خاص الح ( الا مدرر تدبیله کارشناده و الا تر)کاربیری الازنشستران متخبص الح  - 95ماده 

مای  ای غیرمستمر، تدریس و مشاور  ما، شوراما، مجامع و خدمات مشاور  ما، کمیسیون ننوان انضاء کمیتح

دانت اداری کارمندان  حقوقه مشرو  الراین کح مجموع دانت اشتغا، آنها در ددترامهای اجرائه از 

 .الاشد موظف تجاوز نکند الالمانع مه

 .دان شاغل مشاالح تعیین و پرداخت مه برددالزحمح این افراد متنادب الا دانات کار مفتره معاد، کارمن حق

، احکام و اوامر رؤدای  الاشند در حدود قوانین و مقررات کارمندان ددترامهای اجرائه مکلف مه - 96ماده 

مافوق خود را در امور اداری ا انت نمایند، ابر کارمندان حک  یا امر مقام مافوق را الرخالف قوانین و 

. کلفند کتیاً مغایرت ددتور را الا قوانین و مقررات الح مقام مافوق ا الع دمندمقررات اداری تشخیص دمند، م

، مقام مافوق کتیاً اجراء ددتور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف الح اجراء  در صورته کح العد از این ا الع

الا مقام ددتور صادر  خوامند الود و از این حیث مسؤولیته متوجح کارمندان نخوامد الود و پادخرویه 

 .الاشد ددتوردمند  مه



شد  ادت و دایر تخلفات کارمندان   ردیدبه الح مواردی کح در این قانون ممنوع و یا تکلیف - 97ماده 

. الاشد مه - 6875مبوش -ددترامهای اجرائه و تعیین مجازات آنها  یق قانون ردیدبه الح تخلفات اداری 

 .« مشخص شد  ادت کح ترتیب آن در این ماد ( 96)الح ادتثناء ماد »

خروج از تاالعیت ایران و یا قیو، تاالعیت کشور الیرانح الح شر  بوامه وزارت امور خارجح  - 98ماده 

 .موجب انفبا، از خدمات دولت خوامد الود

پرداخت اضافح کاری تنها در قیا، انجام کار اضافه در دانات غیر اداری مجاز مه الاشد و  - 99ماده 

ننوان الدون انجام کار اضافه در حک  تبرف غیر قانونه وجو  و اموا، نمومه  مربونح پرداخت تدت این

 .ادت

 .ردد وزیران مه تبویب میأت مای اجرائه این فبل الا پیشنهاد دازمان الح نامح آئین -111ماده 

  

 تأمین اجتماعی -فصل سیزدهم

  

از مزایای تأمین اجتمانه نظیر  کلیح کارمندان پیمانه ددترامهای اجرائه از لداظ الرخورداری -111ماده 

الاشند  الازنشستره، از کارافتادبه، فوت، الیکاری، درمان الا رنایت این قانون مشمو، قانون تأمین اجتمانه مه

توان الرای مشاغل حاکمیته در ددترامهای  ا جراءشدن این قانون، مه و کارمندان ردمه را کح پس از  زم

رداری از مزایای تأمین اجتمانه حسب تقاضای خود مشمو، قانون تأمین اجرائه ادتخدام نمود از لداظ الرخو

 .بیرند رالط قرار مه اجتمانه یا قوانین الازنشستره مورد نمل ددترا  اجرائه ذی

جای دازمان تأمین اجتمانه یا دازمان الازنشستره  توانند در صورت تمایل الح کارمندان مه -112ماده 

در این صورت ده  کارفرمایه دولت . ای قرار بیرند ز صندوقهای الیمحکشوری مشمو، مقررات یکه دیرر ا

الاشد و  الرای خدمات تأمین اجتمانه حداکثر الح میزان ده  کارفرمایه مقررات قانون تأمین اجتمانه مه

این قییل کارمندان از لداظ الازنشستره، وظیفح، از کارافتادبه . التفاوت تودط کارمندان پرداخت مه بردد ماالح

تغییر صندوق در  و، مدت قرارداد فقط . الاشند اند مه نظایر آن مشمو، مقررات صندوقه کح انتخاش کرد  و

 .الاشد یک الار امکانپذیر مه

 .ردد نامح اجرائه ندو  تغییر صندوقها الا پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه آئین -تیبر  

 :تواند کارمند خود را الازنشستح نماید زیر مه ددترا  اجرائه الا داشتن یکه از شرایط -113ماده 

پنج دا، الرای مشاغل تخببه الا  و حداقل ده دا، داالقح خدمت الرای مشاغل غیرتخببه و ده( الف

 .دا،  85تدبیالت دانشرامه کارشناده ارشد و الا تر الا درخوادت کارمند الرای دنوات الا تر از 

 . ا، داالقح خدمت الا الیست و پنج روز حقوقحداقل شبت دا، دن و حداقل الیست و پنج د( ش

الرای متبدیان مشاغل دخت « ش»و ممچنین شر  دنه مزالور در الند ( الف)داالقح مذکور در الند  -6تیبر  

 .کمتر مه الاشد و شر  دنه الرای زنان منظور نمه بردد دا، آور و جانیازان و معلو ن تا پنج و زیان

دا، داالقح خدمت الرای مشاغل غیرتخببه  ارمندانه کح دارای دهددترامهای اجرائه مکلفند ک -5تیبر  

دا، داالقح خدمت الرای مشاغل تخببه وشبت  وشبت دا، دن و ممچنین کارمندانه کح دارای ده و پنج

 .الاشند را رأداً و الدون تقاضای کارمندان الازنشستح نمایند دا، دن مه و پنج



دا، دن و حداقل الیست و پنج دا،  را کح دارای شبت و پنجددترامهای اجرائه موظفند کارمندانه  -8تیبر  

. دقف دنه الرای متبدیان مشاغل تخببه مفتاددا، ادت. الاشند را الازنشستح کنند داالقح خدمت مه

کح الیش از  دا، ادت، در صورته الذکر کح داالقح خدمت آنها کمتر از الیست و پنج کارمندان تخببه فوق

دا، داالقح، ادامح خدمت دمند و در غیر   توانند تا ردیدن الح الیست و پنج شند مهالیست دا، داالقح خدمت داشتح الا

 .شوند صورت الازخرید مه این

در منرام تعیین حقوق الازنشستره الح کارمندانه کح الیش از ده دا، خدمت دارند الح ازاء مر  -114ماده 

ق الازنشستره نالو  الر حقوق رق  تعیین شد  حقو%( 8/5)دا، خدمت مازاد الر ده دا،، دو و نی  درصد 

 .تعیین شد  مدادیح و پرداخت خوامد بردید

منظور از داالقح خدمت در این قانون الرای الازنشستره، آن مدت از دواالق خدمت کارمندان  -115ماده 

نماید و  صورت تمام وقت انجام شد  و کسور مرالو  را پرداخت نمود  یا مه الاشد کح در حالت اشتغا، الح مه

وقت الانوان الح ادتناد قانون راجع الح خدمت نیمح وقت  ادتدقاقه و ادتعالجه و مدت خدمت نیمحمرخبه 

و مدت (  ور کامل پرداخت شد  الاشد مشرو  الر این کح کسور الازنشستره الح) - 6815الانوان ـ مبوش 

 .ننوان داالقح خدمت کارمندان مدسوش مه بردد خدمت نظام وظیفح الح

انه کح در االتداء یا حین خدمت الح تدبیل مقا ع ردمه آموزشه یا معاد، آن مدت خدمت کارمند -تیبر  

شوند جزء داالقح خدمت الرای الازنشستره منظور  مند مه یاالند و از مزایای تدبیالت مرالو ح الهر  اشتغا، مه

، کح ممرا  الا تدبیل حداقل دح چهارم از وقت اداری را الح انجام وظایف مدولح اشتغا مرر آن. بردد نمه

این قانون الا موافقت دازمان ( 16)الاشند، مأموریتهای تدبیله و تعهدات خدمته تدبیله الا رنایت ماد  داشتح

 .ریزی کشور انجام مه بیرد مدیریت و الرنامح

مینای مدادیح کسور الازنشستره و الرای مدادیح حقوق الازنشستره کارمندان مشمو، این قانون  -116ماده 

 .الاشد  این قانون مه( 13)ماد « 65»العاد  الند  مای مستمر و فوق العاد  حقوق ثاالت الح اضافح فوق

شوند الح ازاء مر دا، خدمت یک ما  آخرین  الح کارمندان مشمو، این قانون کح الازنشستح مه -117ماده 

 .مای ذخیر  شد  پرداخت خوامد شد الح اضافح وجو  مرالو  الح مرخبه( دا، تا ده)حقوق و مزایای مستمر 

اند از دنوات خدمته کح  مت از داالقح خدمت کارمند کح در ازاء آن وجو  الازخریدی دریافت نمود آن قس

 .شود مشمو، دریافت این وجو  مه بردد کسر مه

کارمندانه کح تا قیل از تبویب این قانون الح ادتخدام درآمد  و از نظر الازنشستره مشمو،  -118ماده 

الاشند  الینه شد  در این فبل تاالع صندوق خود مه رنایت احکام پیشالاشند، الا  صندوق الازنشستره کشوری مه

الا رنایت . درآیند و این صندوق را انتخاش کنند کح پس از اجراء این قانون الح ادتخدام ردمه  و یا درصورته

 .احکام مذکور در این قانون مشمو، دایر مقررات قانونه قیله خوامند الود

انون حقوق کلیح الازنشستران، وظیفح الریران یا مستمری الریران از تاری  تبویب این ق -119ماده 

اند  الازنشستح یا از کارافتاد  و یا فوت نمود  6838صندوقهای الازنشستره کشوری و لشکری کح تا پایان دا، 

ضرش ضریب ریاله کح الاتوجح الح شاخص مزینح زندبه در  یدح الودجح  کح کمتر از حاصل در صورته

این ماد  و « ش»و « الف»و ارقام مذکور در جداو، الندمای ( 658) بردد الا رنایت ماد  مه الینه دالیانح پیش

 .یاالد مای مرالو  الاشد تا این میزان افزایش مه تیبر 

حقوق الازنشستره، از کارافتادبه یا فوت کارمندان کشوری الراداس امتیاز ردیف آخرین برو  شغله ( الف

 .دا، دنوات خدمت مطاالق جدو، و احکام زیر خوامد الود الراداس دهالذکر و  مرالو  در ضریب ریاله فوق

  

 امتیاز مرالو ح برو  شغله

 4555 5و6



 امتیاز مرالو ح برو  شغله

8 4855 

4 8555 

8 8855 

1 1555 

7 1855 

3 7555 

9 7855 

65 3555 

66 3855 

65 9555 

68 9855 

64 65555 

68 65855 

61 66555 

67 66855 

63 65555 

69 65855 

55 68555 

  

قانون نظام ممامنگ پرداخت ( 6)ماد ( 5)امتیاز مرالو  الح تعیین حقوق الازنشستره مقامات موضوع تیبر 

نهد  داشتح و  کارمندان دولت وممترازان آنها کح العد از پیروزی انقالش ادالمه، تبدی مقامات را الح

اند الح شرح زیر خوامد  الازنشستح شد 

 :الود

  

  

  

  

  

  

  

  

حقوق الازنشستره، وظیفح و یا فوت کارمندان نیرومای مسلح الراداس امتیاز ردیف جایرا  شغله مرالو  ( ش

 :دا، دنوات خدمت مطاالق جدو، و احکام زیر خوامد الود الراداس ده در ضریب ریاله مذکور در این ماد  و

 64855 «الف»مقامات موضوع الند 

 68855 «ش»مقامات موضوع الند 

 61855 «ج»مقامات موضوع الند 

 67855 «د»مقامات موضوع الند 

 69555 «مـ»مقامات موضوع الند 



 

 ننوان

 درجح یا رتیح شغله

 امتیاز

 ننوان

 درجح یا رتیح شغله

 امتیاز

 ننوان

 درجح یا رتیح شغله

 امتیاز

 4درجوخح یا رتیح 
دتوان دوم یا رتیح  8455

65 

9555 
 61درمنگ یا رتیح 

65155 

 8یا رتیح  8برومیان 
ن دوم یا رتیح دتوا 1555

66 

9155 
 67یا رتیح  5درتیپ 

68555 

 1یا رتیح  5برومیان 
دتوان یک  یا رتیح  1155

65 

65555 
 63درتیپ یا رتیح 

68355 

 64455 69درلشکر یا رتیح  65355 68دروان یا رتیح  7555 7یا رتیح  6برومیان 
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دا، دارای (5)این ماد  کح در  و، دوران خدمت حداقل الح مدت « الف وش»مشمو ن الندمای - 6تیبر  

نان اضافح الح امتیاز حقوق آ« الف»اند، درصدمای زیر حسب مورد و الراداس جدو، الند  دمتهای مدیریته الود 

 :خوامد شد

  

 درصد 8 مشاغل درپردته و ممتراز

 درصد 65 معاونین مدیر کل و ممتراز آنان

 درصد 68 مدیران کل و ممتراز آنان

 درصد 55 مدیر  شرکتهای دولته میأت  مدیران نامل و انضاء 

 درصد 58 پ.مـ .ن( 6)ماد  « 8»و « 5»مقامات موضوع تیبر  مای 

  

دا، ادت الح ازاء  الریران کح داالقح پرداخت کسور الازنشستره آنها الیش از ده شستران و وظیفحالازن - 5تیبر  

بردد و افرادی کح داالقح پرداخت  الذکر اضافح مه الح ارقام فوق%( 8/5)نی  درصد و  دو( دا، تا د )مر دا، 

از %( 8/5)نی  درصد  الح ازاء مر دا، دو و( دا، تا پانزد )کسور الازنشستره آنها کمتر از ده دا، ادت 

مشرو  الر این کح میزان حقوق الازنشستره یا وظیفح آنان از حداقل حقوق . الذکر کسر مه بردد ارقام فوق

 .الازنشستره کمتر نرردد

و ( 683)، (687)قانون ادتخدام کشوری و مواد ( 38)و ( 35)کارمندانه کح الح ادتناد مواد  - 8تیبر  

کح  دارند، درصورته قانون دپا  و ناجا حقوق وظیفح یا مستمری دریافت مه قانون اجا وموارد مشاالح( 689)

آنان مطاالق قوانین و  دا، الاشد مدت داالقح منظور شد  داالقح پرداخت کسور الازنشستره آنها کمتر از ده

 . ا جراء ادت مقررات مورد نمل کح تعیین شد  زم

یاالد و الا این  الریران معاد، شاغلین افزایش مه و وظیفح مندی و او د الازنشستران کمک مزینح نائلح -4تیبر  

و اصالحات العدی آن  57/66/6835قانون تنظی  الخشه از مقررات ماله دولت مور  ( 3)افزایش حک  ماد 

 .لغو مه بردد



الریران چنانچح الراداس مقررات مورد نمل قیله الیش از ارقام  مر کدام از الازنشستران و وظیفح - 8تیبر  

 .الاشد نمایند ممان ارقام مالر پرداخت مه لذکر دریافت مها فوق

الاشد الح شرح زیر تطییق  این ماد  نمه« ش»درجات داالق نظامیان منفک از خدمت کح در جدو، الند  - 1تیبر  

 :یاالد مه

 معاد، دتوان دوم دتوانیار دوم و دتوانیار دوم، افسریار( الف

 معاد، دتوان دوم دتوانیار یک ، ممافر دوم، ممافر دوم( ش

 معاد، دتوان یک  ممافر یک ( ج

 معاد، دروان درممافر دوم( د

 معاد، دربرد درممافر دوم( مـ

 معاد، درمنگ دوم درممافر یک ( و

کح در  و، دوران خدمت حداقل الح مدت دو دا، دارای « ش»الح مر یک از مشمو ن موضوع الند  - 7تیبر  

الح شرح زیر الح حقوق آنان ( دو)اند، درصدی از جدو، شمار   مدیریت الود  نناوین شغله فرماندمه، ریادت و

 :اضافح خوامد شد

 درصد  8 9اله  3کارمندان در رتیح شغله 

 درصد 65 68اله 65کارمندان در رتیح شغله 

 درصد 68 61اله  64کارمندان در رتیح شغله 

 درصد 55  63و  67کارمندان در رتیح شغله 

 درصد 58 والح الا  69تیح شغله کارمندان در ر

  

الح العد در خدمت نیرومای مسلح  68/6/6883کلیح نظامیان الا تر از درجح درمنره کح از تاری   - 3تیبر  

اند و احکام خاص قضائه الرای آنان تعیین نشد  ادت، صرفاً از حقوق ردیف درجح درمنره الرخوردار  نیود 

 .ن الند نخوامند شدمای ای خوامند شد و مشمو، دایر تیبر 

مجلس شورای ادالمه از مقررات این  -6875مبوش  -مشمولین قانون حالت اشتغا،  -9تیبر  

 .الاشند ددتورالعمل مستثنه مه

الریران انضاء میأت نلمه و  حقوق کلیح الازنشستران، موظفین یا مستمری 6/6/6831از تاری   -111ماده 

کح کمتر از حاصل ضرش ضریب ریاله موضوع  اند در صورته  قضات کح الازنشستح، ازکارافتاد  و فوت شد

این ماد  و ( ش)و( الف)و ارقام مذکور در جداو، الندمای ( 658)این قانون الا رنایت ماد  ( 659)ماد 

 :یاالد مای مرالو  الاشد تا این میزان افزایش مه تیبر 

الراداس امتیاز ردیف آخرین مرتیح حقوق الازنشستره ، موظفین یا مستمری الریران انضاء میأت نلمه ( الف

 .نلمه و الر اداس ده دا، دنوات خدمت مطاالق جدو، و احکام زیر خوامد الود

 امتیاز  مرتیح نلمه

مراله آموزشیار 

 وپژومشیاران

9855 

 66555 مراله 

 64555 ادتادیار

 61555 دانشیار

 63555 ادتاد



الراداس امتیاز ردیف آخرین برو  و الر اداس   حقوق الازنشستره ، موظفین یا مستمری الریران قضات( ش

 :ده دا، دنوات خدمت مطاالق جدو، و احکام زیر خوامد الود

 امتیاز برو 

 3855 یک

 9855 دو

 65855 دح

 66855 چهار

 65855 پنج

 68855 شش

 68555 مفت

 61555 مشت

  

از مدرر لیسانس و معاد، آن  در مدادیح امتیاز حقوق مینای دارندبان مشاغل قضائه الا کمتر -6تیبر  

موضوع ماد  واحد  قانون تعیین وضعیت قضائه کسانه کح دح دا، در داددرامای انقالش ادالمه اشتغا، الح )

 .از امتیاز برو  شغله آنان کسر خوامد شد%( 8) پنج درصد ( اند کار قضائه داشتح

داشتن مدرر تدبیله کارشناده ارشد در مدادیح امتیاز حقوق دارندبان پایح قضائه در صورت  -5تیبر  

و الرای مدرر تدبیله دکترا یا معاد، آن %( 8)درصد  مای قاالل قیو، الرای قضات پنج یا معاد، آن در رشتح

 .الح امتیاز برو  شغله آنان اضافح مه بردد%( 65)درصد   ما د  در ممان رشتح

رپردته در صورت داشتن مسؤولیتهای الح متبدیان مشاغل مدیریت و د الر امتیازات فوق نالو  -8تیبر  

زیر حداقل الح مدت دودا، در  و، دوران خدمت درصدمای زیر حسب مورد الح امتیاز حقوق آنان اضافح 

 .الرای دنوات کمتر از دودا، نیز الح ممان نسیت مدادیح و پرداخت خوامد شد. خوامد شد

دادبستری شهردتان، داددتان انقالش  رئیس ،(غیر از تهران)داددتان نظامه ادتان، داددتان نمومه  -6

 %(.8)درصد پنج  مستقل الح مأخذ 5ادالمه ادتان، رئیس دادبا  حقوقه 

، داددتان نظامه تهران، (غیر از تهران)مدیران کل، رئیس دازمان قضائه نیرومای مسلح مرکز ادتان  -5  

 %(.65)درصد الح مأخذ د  رئیس کل دادبستری ادتان، رئیس شعیح او، دادبا  انقالش ادالمه تهران

رئیس دیوان ندالت اداری، رئیس دازمان  معاونان رئیس قو  قضائیح و معاونان وزیر دادبستری،  -8  

داددتان تهران، رئیس کل  رئیس دازمان قضائه نیرومای مسلح، داددتان انتظامه قضات، الازرده کل کشور، 

 .وق میناحق%( 68)درصد دادبستری ادتان تهران الح مأخذ پانزد 

 %(.55)درصد الیست رئیس دیوان ناله کشور و داددتان کل کشورالح مأخذ -4

در مورد مشمولین این ماد  ( 659)ماد  « 1»و « 8»، «4»، «8»، «5»، «6»مای  تیبر  -4تیبر  

 .الاشد ا جراء مه  زم

صندوق مای  الح منظور یکنواخته و ممامنگ دازی دایر حمایتهای قانونه مشترکین کلیح -111ماده 

 .ا جراءخوامد الود الازنشستره ددترامهای اجرائه مشمو، این قانون، الندمای زیر  زم

توانند والدین تدت تکفل خود را در  کلیح شاغلین و الازنشستران مشترر صندوقهای الازنشستره مه -6

ت درمانه خود خدما  مای خدمات درمانه نیاشند، تدت پوشش الیمح  کح تدت پوشش میچ یک از الیمح صورته

 .قرار دمند



کح ورثح قانونه الاشند، در صورت نداشتن شغل یا شومر و فرزندان ذکور  فرزندان اناث مشرو  الر آن -5

دالره و در صورت اشتغا، الح تدبیالت دانشرامه تا الیست و  کح ورثح قانونه الاشند تا الیست مشرو  الر آن

 .ی والدین خود الرخوردار مه بردنددالره از کمک مزینح او د، الیمح و یا مستمر  پنج

نامح ندو   ریزی کشور و وزارت رفا  و تأمین اجتمانه مکلفند، آئین دازمان مدیریت و الرنامح -112ماده 

الریران آن ددتح از ددترامهای اجرائه کح مشمو،  تطییق و تعیین حقوق الازنشستران، موظفین یا مستمری

این قانون و احکام ( 659)ماد  « الف»اند را الا جدو، الند  ود نی 6875قانون نظام ممامنگ پرداخت مبوش 

 . مرالو  تهیح و حداکثر ظرف مدت دح ما  از تاری  تبویب این قانون الح تبویب میأت وزیران الردانند

اقتبادی، اجتمانه و فرمنره جمهوری  دولت مکلف ادت تا پایان قانون الرنامح چهارم تودعح -113ماده 

خبوص تجمیع کلیح صندوقهای الازنشستره ان  از کشوری و تأمین اجتمانه در دازمان ادالمه ایران در 

 . نمل آورد  تامین اجتمانه اقدامات قانونه  زم را الح

  

 و سرمایه انسانی  شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت -فصل چهاردهم 

  

، داختار تشکیالته و  د، نقش و انداز  دولتمنظور ایجاد تدو، در نظام اداری کشور در االعا الح  -114ماده 

، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم  ، مدیریت مناالع انسانه نظامهای ادتخدامه

،  ور و ارزش افزا، پادخرو، شفاف و ناری از فساد و تیعیض و نیل الح نظام اداری و مدیریته کارا، الهر 

 . دا ر، شورای ناله اداری الا ترکیب و اختیارات زیر تشکیل مه بردد مردمبرا و  ، نتیجح اثرالخش

 :انضاء شورای یاد شد  نیارتند از

 .کح در غیاش او معاون او، وی ریادت شورا را الر نهد  خوامد داشت( رئیس شورا)رئیس جمهور  - 6

 (.نضو و دالیر شورا)رئیس دازمان مدیریت و الرنامح ریزی کشور  -5

ء آموزش و پرورش، الهداشت، درمان و آموزش پزشکه وکار و اموراجتمانه و دح نفر از وزراء وزرا -8

   .الخشهای دیرر الح انتخاش میأت وزیران

 .رالط حسب مورد وزیر یا رئیس ددترا  مستقل ذی -4

 .دو نفر از ادتانداران الح انتخاش ادتانداران درادر کشور - 8

 .اری و مدیریت الح انتخاش رئیس جمهوردونفر صاحب نظر در رشتح حقوق اد -1

 .دو نفر از نمایندبان مجلس شورای ادالمه الح انتخاش مجلس شورای ادالمه الح ننوان ناظر -7

دالیرخانح شورا در دازمان مدیریت و الرنامح ریزی کشور خوامد الود و دازمان مسؤو، نظارت الر حسن 

 .الاشد اجراء تبمیمات مرالو  مه

 .ا جراء ادت جمهور  زم ز تأیید رئیسمبوالات این شورا پس ا

 :الاشد وظایف و اختیارات شورای یاد شد  الح شرح زیر مه -115ماده 



اصالح داختار تشکیالت ددترامهای اجرائه الح ادتثناء ددترامهایه کح احکام آنها در قانون اداده آمد   -6

 .و مقام معظ  رمیری تأدیس شد  ادت( ر )   ویا الح امر امام خمینه

تجدید نظر در داختار داخله ددترامهای اجرائه الح منظور ایجاد انسجام تشکیالته و حذف وظایف  -5

 . موازی، مشاالح و تکراری

مای دتادی  مای دتادی ددترامهای اجرائه و مددود نمودن فعالیت حوز  تفکیک وظایف اجرائه از حوز  -8

، نظارت و کنتر، و  ، دازماندمه ریزی ، الرنامح ذاری، دیادتر الح انما، حاکمیت و امور مدیریته و رامیردی

، شهردتانه و دایر دطوح جغرافیایه و اصالح داختار تشکیالته  انتقا، وظایف اجرائه الح واحدمای ادتانه

 . نمل آمد  متنادب الا تغییرات الح

ما در یک  زارتخانحتنظی  ددتورالعمل در مورد ادغام واحدمای ادتانه و شهردتانه واالستح الح مر یک از و -4

 . واحد دازمانه

در  دازی دولت الررده تعیین نقش و انداز  دولت و اتخاذ ضواالط و دیادتهای منادب الرای کوچک -8

 .چهارچوش دیادتهای کالن و قوانین مرالو ح 

  .رالط مذکور در این قانون  الررده و موافقت الا ایجاد مرنوع ددترا  اجرائه قیل از ارائح الح مراجع ذی -1

مای کشور الح ندوی کح ضمن ارتقاء کیفه و  بیری شوراما و کمیتح الازنرری و اصالح نظام تبمی  -7

 .بیرند  موازی و غیرضرور حذف شوند نمودن مراحل آن مراجع و نهادمای تبمی  کوتا 

 . تدوین مقررات  زم الرای اجراء صدیح احکام این قانون - 3

و فعالیتهای قاالل وابذاری ددترامهای اجرائه الح شهرداریها و الخش  ، امور شنادایه و وابذاری وظایف - 9

مای غیرضرور و ممچنین تعیین ندو  ارتیا  و تنظی  منادیات  غیردولته الا مدف رمادازی دولت از تبدی

 .نظام اداری الا شورامای ادالمه رودتا، الخش و شهر، شهردتان و ادتان 

مای موردنمل در ددترامهای اجرائه الا برایش  ها و رویحاصالح و مهندده مجدد دیستمها، روش - 65

،  کنندبان دازی مراحل انجام کار، خودکاردازی نملیات و کامش میزان ارتیا  کارمندان الا مراجعح داد 

 .نمودن فعالیتها مای اداری و اقتبادی ، کامش مزینح افزایش رضایت مراجعان

 . ری و کارآیه نیروی انسانه و مدیریت ددترامهای اجرائهو تبویب  رحهای  زم الرای ارتقاء الهر  - 66

 . دازی داختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانه الخش دولته تبویب مقررات  زم درجهت الهینح -65

، وابذار و  ، مندل مای مرالو  الح تعیین تکلیف نیروی انسانه ددترامهایه کح ادغام تبویب ددتورالعمل - 68

 .شود رر ددترامها منتقل مهیا وظایف آنها الح دی

اداری ،   الرداری مطلوش از فضاما و تجهیزات و ودائط نقلیح تبویب ددتورالعمل ناظر الر الهر  - 64

 .  جایه و تأمین داختمانهای اداری جاالح

مای تدو، نظام اداری و  رحهای مبوش شورا کح نیاز الح  پیشنهاد مناالع موردنیاز الرای تدقق الرنامح - 68

 .دید داردمناالع ج

رالط موکو، الح تأیید شورای  ایجاد مربونح ددترامهای اجرائه جدید الراداس پیشنهاد ددترامهای ذی -تیبر 

 .وزیران و الا تبویب مجلس شورای ادالمه خوامد الود ناله اداری و تبویب میأت

نامید  مه  شورای تودعح مدیریت و درمایح انسانه کح در این قانون شورای تودعح مدیریت - 116ماده 

   .شود الرای انجام وظایف ذیل و الا ترکیب مذکور در این ماد  تشکیل مه بردد



 : ترکیب شورا  -الف 

 (رئیس شورا)رئیس دازمان مدیریت و الرنامح ریزی کشور  -6

 . ما الح مدت چهاردا، دونفر از معاونین شاغل الا تجرالح مرتیط وزارتخانح -5

 .یت و حقوق اداری الح مدت چهاردا،دونفر صاحب نظر در زمینح مدیر -8

 .یک نفر از معاونین تخببه دازمان مدیریت و الرنامح ریزی کشور -4

یک نفر از انضاء کمیسیون اجتمانه مجلس شورای ادالمه الا معرفه کمیسیون الح تبویب مجلس  -8

 .شورای ادالمه الح ننوان ناظر

 .ننوان دالیر شورا کشور الح ریزی رالط دازمان مدیریت و الرنامح معاون ذی -1

 .النا الح پیشنهاد رئیس دازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاش مه بردند( 4)و(8)،(5)انضاء مذکور در الندمای

 . وزیر کار وامور اجتمانه -7

 :وظایف و اختیارات  -ش 

 .الررده و تبویب تعاریف و شرح وظایف رشتح مای شغله -6

 . له و ندو  تخبیص آنها الح  یقات جداو، حقوقالررده و تبویب شرایط احراز رشتح مای شغ -5

 .بیرد مایه کح الح موجب این قانون در صالحیت شورا قرار مه الررده و تبویب ددتورالعملها و رویح -8

ممامنره در اظهار نظر و پادخرویه الح ادتعالمات و االهامات اداری و ادتخدامه ددترامهای اجرائه در  -4

 . اجراء مفاد این قانون

 . مای واحد اداری و ادتخدامه در چهارچوش مقررات این قانون ایجاد رویح -8

اتخاذ تبمی  در خبوص از کارافتادبه و فوت الح دیب انجام وظیفح و دایر امور مرالو ، الرای  -1

 .الاشند کارمندانه کح تاالع صندوق الازنشستره کشوری مه

ریزی کشور و یا وزراء در ارتیا  الا تعهدات دایر مواردی کح از  رف رئیس دازمان مدیریت و الرنامح  -7

 .شود این قانون الرای کسب نظر مشورته ارجاع مه

 .ردد نامح ندو  ادار  شورای تخببه الا پیشنهاد دازمان مدیریت الح تبویب میأت وزیران مه آئین -3

تأیید رئیس نهد  شورای امور اداری و ادتخدامه کشور الود  ادت الا  دایر وظایفه کح  یق قانون الح -9

 .جمهور

 . ددترامهای مشمو، این قانون  زم ا جراء ادت  تبمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور الرای

  

 مقررات مختلف -فصل پانزدهم 

  



کلیح ددترامهای اجرائه الح ادتثناء نهادما، مؤدسات و تشکیالت و دازمانهایه کح زیرنظر  - 117ماده 

شوند، وزارت ا النات، نهادمای نمومه غیردولته کح الا تعریف مذکور  دار  مهمستقی  مقام معظ  رمیری ا

تطییق دارند، انضاء میأت نلمه و قضات، میأتهای مستشاری دیوان مدادیات، شورای نرهیان، ( 8)در ماد 

شوند و در خبوص  مجمع تشخیص مبلدت نظام و مجلس خیربان رمیری مشمو، مقررات این قانون مه

 .شود امه و انتظامه مطاالق نظر مقام معظ  رمیری نمل مهنیرومای نظ

الاشد و  مه 6875حقوق و مزایای قضات تاالع قانون نظام ممامنگ پرداخت کارمندان دولت مبوش -6تیبر  

( 555)و( 65)قانون مذکور در خبوص انداد مینای برو  آنان الح ترتیب الح( 64)جدو، موضوع ماد 

 .افزایش مه یاالد

قضات نظامه دازمان قضائه نیرومای مسلح در مدته کح در پستهای قضائه انجام وظیفح  الح - 5تیبر  

حقوق و مزایای مستمر قضات %( 35)التفاوت مجموع دریافته آنان تا مشتاددرصد نمایند، معاد، ماالح مه

 .بردد العاد  ویژ  پرداخت مه ممتراز دادبستری فوق

الرای الرخورداری کارکنان نیرومای مسلح از مقررات فبل درصورت موافقت فرماندمه کل قوا  -8تیبر  

قانون آجا ، امتیازات ( 681)دم  و دیزدم  این قانون، حداقل و حداکثر دریافته آنان الا رنایت مقررات ماد  

مدادیح و پرداخت ( 5/6)متعلقح الح شغل و شاغل الاتوجح الح کیفیت خاص خدمته در نیرومای مسلح الا ضریب

 .بردد مه

دان نیرومای انتظامه کماکان از فوق العاد  دخته کار  یق مقررات ادتخدامه این نیرو نالو  الر فوق کارمن

 .مای مذکور در فبل دم  این قانون الرخوردار مه الاشند العاد 

مطاالق قانون کار جمهوری ادالمه ایران در ددترامهای ( 654)کارمندانه کح الا رنایت ماد  -4تیبر  

 .الاشند ند از شمو، این قانون مستثنه مهاجرائه اشتغا، دار

کارمندان دیاده و کارمندان شاغل در پستهای دیاده وزارت امورخارجح مشمو، مقررات  - 8تیبر  

الاشند و کارمندان غیردیاده  مه 6885تشکیالته، ادتخدامه، ماله و انضیا ه وزارت امورخارجح مبوش 

 .خوامند نمود شاغل در پستهای پشتییانه از این قانون تیعیت

ددترامهای اجرائه موظفند کلیح ا النات و ادناد و مدارر مرالو  را در موارد  زم در  -118ماده 

مای مرالو   نامح اختیار دازمان قرار دمند و ددتورالعملهای این دازمان در چهارچوش مفاد این قانون و آئین

 .الاشد الرای کلیح ددترامهای اجرائه  زم ا جراء مه

دا،  ما و ددتورالعملهای مرالو  الح اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک آئین نامح -119ماده 

الا پیشنهاد دازمان الح تبویب ( ادتثناء مواردی کح در این قانون الرای آن زمان دیرری مشخص شد  ادت الح)

 . ردد میأت وزیران مه

 :داشت  کارمندان ردمه دریکه از حا ت ذیل قرار خوامند -121ماده 

 . اشتغا، در یکه از پستهای دازمانه -الف 

 مرخبه ادتعالجه ، ادتدقاقه و الدون حقوق  - ش 

 .این قانون ( 655)خدمت الح موجب ماد  آماد  الح - ج 

انتقا، یا مأموریت الح ددترامهای اجرائه دیرر و یا مأموریت آموزشه الرای  ه دور  مای آموزش کوتا   -د 

 . مدت و یا کارآموزی



موجب احکام قطعه مراجع قضائه و یا میأتهای ردیدبه الح تخلفات  انفبا، موقت یا دائ  و یا اخراج الح -مـ 

 .این قانون ( 96)اداری ویا احکام ماد 

 .ادتعفاء والازخریدی الح موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون ردیدبه الح تخلفات اداری -و 

 . الینه شد  ادت ح تخلفات اداری و دایر قوانین پیشدایر حا ت کح در قانون ردیدبه ال -ز 

آئین نامح اجرائه ندو  انتقا، و مأموریت کارمندان مشمو، این قانون الح دایر ددترامهای  - 121ماده 

اجرائه و مرخبه الدون حقوق شامل ندو  احتساش دواالق خدمت و ندو  پرداخت حقوق و مزایا و ارتیا  

 .ردد الا رنایت مفاد این قانون الح پیشنهاد دازمان الح تبویب میأت وزیران مه دازمانه و دایر موارد مرالو 

کارمندان ردمه ددترامهای اجرائه در حا ت زیر الح صورت آماد  الح خدمت، کح مدت آن  - 122ماده 

 :آیند حداکثر یک دا، خوامد الود درمه

 .رالط اندال، ددترا  اجرائه ذی -6

 .حذف پست دازمانه کارمندان  -5

 .نیود پست دازمانه العد از اتمام مأموریت یا مرخبه الدون حقوق -8

کارمندانه کح الراداس تبمی  مراجع مذکور در میأت ردیدبه الح تخلفات اداری یا مراجع قضائه از  -4

 . خدمت معلق یا آماد  الح خدمت شد  الاشند

رداخت خوامد شد و در صورت در دوران آمادبه الح خدمت ، الح کارمندان مزالور حقوق ثاالت پ - 6تیبر  

ندم اشتغا، در ددترامهای اجرائه دیرر کارمندان آماد  الح خدمت در صورت دارا الودن شرایط الازنشستره، 

صورت الا دریافت یک ما  و نی  حقوق و مزایای مستمر الح ازاء مر دا، داالقح خدمت  الازنشستح و در غیراین

 . دو وجو  مرخبیهای ذخیر  شد  الازخرید خوامند ش

الح تخلفات اداری ازاتهام مرالو   و یا میأتهای ردیدبه کح الراداس حک  مراجع قضائه کارمندانه - 5تیبر 

 . الرائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمرالو  را الرای مدت آمادبه الح خدمت دریافت خوامند نمود

و نناوین مشاالح الرای ایجاد کلیح اختیارات قانونه ددترامهای اجرائه و شوراما و مجامع  -123ماده 

 .مربونح ددترا  اجرائه از تاری   زم ا جراءشدن این قانون لغو مه بردد

دارد در دقف پستهای  کاربیری نیروی انسانه در الرخه از مشاغل کح دازمان انالم مه الح -124ماده 

 . الاشد الراداس قانون کار امکانپذیر مه دازمانه مبوش و مجوزمای ادتخدامه

الاشند نیاید  مجموع دریافته کارمندانه کح الح موجب قانون کار در ددترامهای اجرائه شاغل مه -ر  تیب

 . الراالر حقوق و مزایای کارمندان مشاالح تجاوز کند(5/6)از

ضرایب حقوق مذکور در فبو، دم  و دیزدم  الح تفکیک مر فبل، متنادب الا احکام این  - 125ماده 

بردد و در دالهای العد حداقل الح انداز  نر  تورم کح مردالح  انبد لایر تعیین مهقانون در اولین دا، اجراء پ

 .یاالد بردد، افزایش مه از دوی الانک مرکزی انالم مه

الارماله مرنوع افزایش یک الار  حقوق و مزایای کارمندان و الازنشستران موضوع این قانون  -126ماده 

تبادی قاالل نرضح در الورس و ممچنین انما، پلکانه افزایش از  ریق وابذاری دهام دولته در النرامهای اق

 .شود دنواته در حد الودجح مبوش دا نح و حداکثر در  و، مدت اجراء آزمایشه این قانون تأمین مه



کلیح قوانین و مقررات نام و خاص الح جز قانون الازنشستره پیش از موند کارکنان دولت  - 127ماده 

ا جراءشدن این قانون لغو مه  ادالمه مغایر الا این قانون از تاری   زممجلس شورای  8/1/6831مبوش 

 .بردد

 . ا جراء شدن این قانون خوامد الود  دا، از تاری   زم مدت زمان آزمایشه این قانون پنج - 128ماده 

مشتاد  تیبر  در جلسح مور  مشت  مهرما  یکهزار و دیبد و 651و  ماد   653قانون فوق مشتمل الر       

و شش کمیسیون مشترر ردیدبه الح  یدح مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای ادالمه  یق اصل مشتاد 

قانون اداده تبویب بردید و پس از موافقت مجلس الا اجراء آزمایشه آن الح مدت پنج دا،، در ( 38)و پنج 

 ./الح تأیید شورای نرهیان ردید 63/7/6831تاری  

  

 


