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  وريــات كشــريت خدمــون مديـانــق
  صـتلخي

   تعاريف –فصل اول 
  

   تعريف وزارتخانه-1ماده 
   تعريف موسسه دولتي-2ماده 
   يا نهاد عمومي غير دولتيه تعريف موسس-3ماده 
   تعريف شركت دولتي-4ماده 
   تعريف دستگاه اجرايي-5ماده 
   تعريف پست سازماني-6ماده 
  تگاه اجرائي تعريف كارمند دس-7ماده 
   تعريف امور حاكميتي-8ماده 
   تعريف امور اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي-9ماده 
   تعريف امور زير بنايي-10ماده 
   تعريف امور اقتصادي-11ماده 
   تعريف سازمان-12ماده 

   راهبرد ها و فناوري انجام وظايف دولت–فصل دوم 
  

  فرهنگي و خدماتي چگونگي اداره امور تصديهاي اجتماعي ، -13ماده 
   چگونگي اداره امور زير بنايي-14ماده 
   چگونگي اداره امور اقتصادي-15ماده 
   قيمت تمام شده-16ماده 
   عقد قرارداد– مناقصه -17ماده 
   واگذاري امور و تعيين تكليف كارمندان-18ماده 
   عقد قرارداد براي انجام خدمات– 19ماده 
   نظام پيشنهادات– 20ماده 
   واگذاري امور و تعيين تكليف كارمندان-21ماده 
   اقدامات الزم براي تقويت و حمايت بخش غير دولتي– 22ماده 
  ... ايجاد و اداره مهمانسرا و -23ماده 
   واگذاري امور و ميزان استخدام-24ماده 

   حقوق مردم–فصل سوم 
  

   حقوق مردم-25ماده 
   حقوق مردم و اطالع رساني-26ماده 
  اندارد ارائه خدمات به مردم است-27ماده 
   تاثير رضايت و عدم رضايت مردم در انتصابات-28ماده 

   ساختار سازماني–فصل چهارم 
  

  سقف پستهاي سازماني و سطوح مديريتي و  تشكيالت -29ماده 
   وزارتخانه ها و سازمانهاي تحت نظر معاون اول رئيس جمهور-30ماده 
  ازمان ارسال تشكيالت تفصيلي به س-31ماده 
   درصد پستي10 كارمند غير رسمي در سقف - هر كارمند مي توان متصدي يك پست سازماني شود-32ماده 
   ارسال تشكيالت به سازمان كه براساس قيمت تمام شده تنظيم شده-33ماده 
   تنظيم شرح وظايف و ايجاد واحد و پست سازماني– 34ماده 
  تهاي مورد نياز اصالح ساختار سازماني و تاسيس پس– 35ماده 

   فناوري اطالعات و خدمات اداري–فصل پنجم 
  

   بازبيني و اصالح روشهاي مورد عمل-36ماده 
   اطالع رساني الكترونيكي و ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي– 37ماده 
   ايجاد واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير دولتي– 38ماده 
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   بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري-39 ماده
   راه اندازي پايگاه اطالعات ايرانيان توسط سازمان ثبت احوال و شركت پست– 40ماده 

    ورود به خدمت–فصل ششم 
  

  )رصتهارعايت مراتب شايستگي و برابري ف-تشكيالت مصوب-مجوز( ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي براساس -41ماده 
   شرايط عمومي استخدام-42ماده 
   عمل به مقررات قبلي در شرايط استخدام-43ماده 
   امتحان و سابقه– 44ماده 

    استخدام–فصل هفتم 
  

  : استخدام به دو روش است -45ماده 
   رسمي براي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي-الف
   پيماني براي مدت معين–ب 

  . سال است3 استخدام رسمي  دوره آزمايشي براي– 46ماده 
  )مناقصه(17 بكارگيري كارمندان شركتي و موسسات دولتي براي انجام وظايف پستهاي سازماني ممنوع است باستناد ماده -47ماه 

 -3استعفاء  -2 بازنشستگي و از كار افتادگي  -1(   كارمندان رسمي در يكي از حاالت زير از خدمت دستگاه اجرايي منتزع مي گردند - 48ماده 
  ) اخراج يا انفصال -5 آماده به خدمت -4بازخريدي 

   شرايط تمديد قرارداد كارمندان پيماني–49ماده 
  ل مزاياي بيمه بيكاريشمو كارمندان م–50ماده 
  . مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي در برنامه هاي پنج ساله تعيين مي گردد-51ماده 
  .ممنوع است) 32 و 45ماده (ي افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حاالت  هر گونه بكارگير-52ماده 

    انتصاب و ارتقاء شغلي–فصل هشتم 
  

   رعايت شرايط تحصيلي و تجربي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي-53ماده 
   شرايط انتصاب به پستهاي مديريت حرفه اي–54ماده 
   بانك اطالعات مديران–55ماده 
  . هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره هاي ذيربط مي باشد–زش مديران  آمو-56ماده 
  . حرفه اي به تصويب شوراي عالي اداري مي رسدتيشرايط تخصصي و عمومي پستهاي مدير -57ماده 

    توانمند سازي كارمندان–فصل نهم 
  

   مورد نظر طراحي نظام آموزش كارمندان و متناسب ساختن آن با شغل-58ماده 
   قرارداد با موسسات معتبر دولتي و غير دولتي عقد تدوين برنامه هاي آموزشي توسط دستگاهها و مجوز -59ماده 
  . بورسهاي آموزشي كه منجر بر اخذ مدرك دانشگاهي نمي شود متناسب با وظايف دستگاههاي اجرايي توزيع مي گردد-60ماده 

  .در داخل و خارج كشور با هزينه دستگاه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع استهايي كه منجر اخذ مدرك مي شود بورس  -
 اعزام براي طي دوره آموزشي كه منجر به اخذ مدرك مي شود در داخل و خارج كشور با هزينه دستگاه و استفاده از ماموريت آموزشي -61ماده 

  .ممنوع است
  .واناييهاي شغلي خود طبق شيوه ها و الگوهاي ارائه شده مي باشند كارمندان موظف به افزايش مهارتها و ت-62ماده 
  . آئين نامه اجرايي فصل به تصويب هيات وزيران مي رسد-63ماده 

    حقوق و مزايا–فصل دهم 
  

. ن قرار مي گيرداي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان مبها نظام پرداخت كارمندان براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي-64ماده 
  .ضريب ريالي با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه پيش بيني مي شود

   طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل-65ماده 
   امتياز حق شاغل-66ماده 
  . جداول با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد-67ماده 
   فوق العاده ها-68ماده 
  ره وري غير مستمر فوق العاده به-69ماده 
  شاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي و عموميم شرايط تصدي -70ماده 
  :ي محسوب و به عنوان مقام شناخته مي شود  سمتهاي ذيل مديريت سياس-71ماده 

 -4رئيس جمهور نمايندگان مجلس و معاونين ،  وزراء -3 معاون اول رئيس جمهور ، نواب مجلس و اعضاي شوراي نگهبان -2 قوه 3 روساي -1
   پستهاي همتراز با تصويب هيات وزيران-6 معاونين وزراء -5استانداران و سفراء 



   امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هياتهاي مديره شركتهاي دولتي-72ماده 
   فوق العاده هاي شركتهاي دولتي-73ماده 
  .مزايا بايد به تصويب شورا برسد هر گونه تغيير در حقوق و – تشكيل شوراي حقوق و دستمزد -74ماده 
   پايان سالي عيد-75ماده 
   حداقل و حداكثر حقوق و مزايا-76ماده 
  . با وزير يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود68 ماده 10 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5 تعيين ميزان فوق العاده هاي بندهاي -77ماده 
  . پرداختهاي خارج از ضوابط قانون مديريت لغو مي گردد-78ماده 
  . كليه پرداختهاي بايد در فيش حقوقي بيايد-79ماده 
  .ماه ابالغ خواهد شد 3 ظرف آئين نامه ها -80ماده 

    ارزيابي عملكرد–فصل يازدهم 
  

   استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد-81ماده 
  ملكرد توسط سازمان و ارائه گزارش عي گيري استقرار نظام مديريت  پ-82ماده 
   گزارش ساالنه براساس شاخصهاي بين المللي -83ماده 

    حقوق و تكاليف كارمندان–فصل دوازدهم 
  

  . روز قابل ذخيره مي باشد15 روز و 30 مرخصي هر سال -84ماده 
  . سال هم قابل تمديد است2  برايتحصيالت عالي سال و براي ادامه 3مرخصي بدون حقوق در طول خدمت  -
 . ماه در سال وصعب العالج از محدوديت زماني مستثني مي باشد4جي استعال -

 .مي توانند از بدون حقوق استفاده نمايند) حداكثر تا شش سال(كاركنان زن كه همسر آنها در ماموريت باشد تا پايان مامورت  -

  ت پوشش بيمه تكميلي با مشاركت كاركنان قراردادن كاركنان تح-85ماده 
   تامين محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي كاركنان-86ماده 
   ساعت در هفته و ترتيب و تنظيم آن با پينهاد سازمان و تصويب هيات وزيران 44 ساعات كار كارمندان -87ماده 

  ،ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سابقه متناسب با ساعات كار) ت ساع11حداكثر (        تقليل ساعات كار تا   -

  . روز ولي ستاد مركزي مستثني است6 ساعات كاري دستگاههاي استاني در -

   حمايت قضايي از كارمندان-88ماده 
   استفاده از تسهيالت و امتيازات و انتصاب به مشاغل در عدالت استخدامي-89ماده 
  . پاسخگو خواهند بودعوظف به رعايت قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه بوده و در برابر قانون و ارباب رجو كارمندان م-90ماده 
  . اخذ رشوه و سوء استفاده از نظام اداري ممنوع مي باشد-91ماده 

دستور تواند  االترين مقام دستگاه يا مقامات مجاز ميده و به تاييد مدير برسد بــتخلف كارمند به تاييد حداقل يك بازرس معتمد رسي چنانچه -

  .از حقوق و مزايا و انفصال از خدمت دولتي يك ماه تا يكسال را صادر نمايند        كسر

  .پرونده به هيات رسيدگي ارسال و يكي از مجازاتها و بازخريد ، اخراج و انفصال دائم را صادر نمايند،  درصورت تكرار -

  .ان و سرپرستان بالفصل ، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند مدير-92ماده 
  . غير اداري و ايام تعطيل براساس اعالم نياز دستگاه مي باشد- كارمندان موظف به انجام وظايف در اوقات اداري -93ماده 
 ماه مجاز و عدم رعايت 4اقع ضروري يا حساس بصورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا تا  تصدي بيش از يك شغل ممنوع و در مو-94ماده

  .ماده فوق در هيات رسيدگي قابل طرح و تصميم گيري است
  .دريسبعنوان اعضاء كميته ها، كميسيون ، شورا و خدمات مشاوره اي غير مستمر و ت) ليسانس و باالتر(  بكارگيري بازنشستگان متخصص-95ماده 
   دستور مجدد-96ماده 
   رسيدگي به تخلفات اداري-97ماده
  . خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه باگواهي وزارت خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد شد-98ماده
 غير تصرفونه پرداخت بدون اضافه كار در حكم  در قبال كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز مي باشد و هرگتنها پرداخت اضافه كار -99ماده

  .قانوني وجوه و اموال عمومي است
 

3 

  . آئين نامه هاي اجرايي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد-100ماده
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    تامين اجتماعي–فصل سيزدهم 
  

  . كارمندان پيماني مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند-101ماده
  .ي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تامين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذيربط خواهند بود كارمندان رسم-

  . تغيير صندوق در طول خدمت براي يك بار امكان پذير است-102ماده
   شرايط بازنشستگي-103ماده
  .اضافه مي شود) قوقح% (5/2 سال هر سال مازاد 30بازنشستگي مازاد بر  تعيين حقوق -104ماده

   سابقه خدمت براي بازنشستگي-105ماده 
  )فوق العاده ويژه+فوق العاده هاي مستمر+ حقوق ثابت (مبناي محاسبه كسور بازنشستگي  -106ماده 
  .وجوه مرخصي هاي ذخيره شده  پرداخت خواهد شد) + سال30تا( به ازاي هر سال يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر -107ماده
   مشمول صندوق هاي بازنشستگي-108ماده
  شده اند و نظاميان...  بازنشسته يا 85 حقوق بازنشستگي كاركناني كه تا پايان سال -109ماده
   حقوق بازنشستگي اعضاي هيات علمي و قضات-110ماده
   پوشش بيمه خدمات درماني والدين-111ماده
  .ظام هماهنگ نبوده اند حقوق بازنشستگي كاركناني كه مشمول قانون ن-112ماده
   تجميع صندوقهاي بيمه اي-113ماده

  شورايعالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني  – چهاردهمفصل 
  

   تشكيل شورايعالي اداري-114ماده 
   وظايف شورايعالي اداري-115ماده 
   تشكيل شوراي توسعه مديريت و سرمايه اداري-116ماده
  .اي موسسات ، نهادها و وزارتخانه هايي كه مشمول قانون مديريت نمي باشندحقوق و مزاي -117ماده

   ارسال اطالعات درخواستي سازمان مديريت از طرف دستگاهها-118ماده 
   تنظيم آئين نامه ها تا يكسال-119ماده 
   حاالت استخدامي-120ماده 
  .هاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسدبه پيشن...  آئين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت و -121ماده

 معلق و آماده -4 نبود پست بعد از ماموريت و مرخصي بدون حقوق -3 حذف پست سازماني -2انحالل دستگاه  -1( موارد آماده بخدمت -122ماده 
  )به خدمت شدن 

  . ايجاد دستگاه اجرائي ممنوع مي گردد-123ماده 
  . قانون كار خواهد بودسبراسا) براساس نظر سازمان( در برخي از مشاغل  بكارگيري نيروي انساني-124ماده 
  . ريال و در سالهاي بعد به اندازه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعالم مي شود500 ضريب حقوق در سال اول -125ماده 
  .تامين مي شود...  و  افزايش يكباره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان از طريق واگذاري سهام-126ماده 
  .يش از موعد لغو مي شودمنابع به جزء قانون بازنشستگي پ كليه قوانين -127ماده 
  . سال است5 مدت آزمايشي اجراي قانون -128ماده 

  ) به تاييد شوراي نگهبان رسيد18/7/86 تبصره در تاريخ 106 ماده و 128(
                                                               

  

     

 مديريت تشكيالت ، آموزش و بودجه برنامه اي                                               


