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  قانون استخدام كشوري
  كليات - فصل اول

  :تعاريف -1 ماده
استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي بخدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي  -الف
  .است
  .خدمت دولت عبارت از اشتغال بكاري است كه مستخدم بموجب حكم رسمي مكلف بانجام آن مي گردد -ب
عبارت از دستور كتبي مقامات صالحيتدار وزارتخانه ها و شـركتها يـا مؤسسـات دولتـي در حـدود      حكم رسمي  -پ

  .قوانين و مقررات مربوط است
  .وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است -ت
  .دولت اداره مي شود مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و بوسيله -ث
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصـد   -ج

هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گـذاري شـركتهاي دولتـي ايجـاد شـود تـا       . سرمايه آن متعلق به دولت باشد
  .شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شودزماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به 

سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقـررات خـاص خـود مـي باشـند ولـي ايـن         -2ماده 
  .اين قانون خواهند بود 112سازمانها مشمول حكم تبصره ماده 

  1......-الف
  2........-ب
 1352ررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب پنجم خرداد ماه شركتهاي مذكور مشمول مق. شركتهاي دولتي -پ

مي باشند و هر گونه اصالحات بعدي در مقررات مذكور توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت 
  .تصويب كميسيونهاي استخدام مجلس تقديم مي شود

ه بـه پيشـنهاد سـازمان امـور اداري و     حقوق و مزاياي مستخدمين خارجي شركتهاي دولتي بـا رعايـت ضـوابطي كـ    
  .استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين مي شود

شهرداريها و مؤسسات تابع آنها و انجمنهاي بهـداري و سـازمانهايي كـه جنبـه محلـي داشـته و هزينـه آنهـا از          -ت
  3.درآمدهاي خاص محلي تأمين مي شود

                                                 
در اين بند وزارت دربار سابق ذكر شده بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران اين وزارت خانه منحل و كاركنان آن به موجب 1 

 .تعيين تكليف شدند 21/5/58اليحه قانوني مصوب 
ده بود كه بعد از انقالب اسالمي منحل و كاركنان آن طبق اليحه نام برده ش) ساواك(در اين بند سازمان اطالعات و امنيت كشور  2

 .يف شدندشوراي انقالب ايران تعيين تكل 4/12/58قانوني مصوب 
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  تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلحمستخدمين  -ث
آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح نيستند مشمول مقررات  .1

اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قـانون مربـوط بـه    
 4.خواهد بود 1343محدوديتهاي استخدام سازمانهاي كشوري مصوب دوم آبان معافيت وزارت جنگ از 

اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه بموجب اين قانون بعهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است  .2
عه پـس  در نيرهاي مسلح با تصويب هيأت وزيران و همچنين تصويب تشكيالت نيروهاي مسلح بوسيله سازمانهاي تاب

 .از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد

  .دارندگان رتبه هاي قضائي و اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي -ج
  5مستخدمين مجلسين -چ
  .مؤسسات دولتي كه به موجب قانون در تاريخ تصويب اين اصالحيه از شمول اين قانون مستثني هستند -ح
  .جه كه تابع مقررات استخدامي خاص خود مي باشدوزارت امور خار -خ
وزيـران باقتضـاي نـوع    ري و استخدامي كشور و تصـويب هيـأت   مؤسسات دولتي كه به تشخيص سازمان امور ادا -د

  .وظايف و فعاليتهاي مربوط بايد مشمول مقررات استخدامي خاص باشند
بعدي آن توسط سازمان امور اداري و اسـتخدامي  مقررات استخدامي هر يك از مؤسسات مزبور و هر گونه اصالحات 

كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون استخدامي تقديم مي شود و تا تاريخ تصويب آن مقـررات قبلـي آنهـا اجـرا     
  .خواهد شد

در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليـف آنـان وجـود نداشـته     ) چ(و ) ج(مستخدمين مشمول بندهاي  -1تبصره 
وانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شـده باشـند مشـمول مقـررات ايـن قـانون       باشد يا طبق ق

  .خواهند بود
  .امور استخدامي ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود -2تبصره 

تانداران و دبير كل سازمان امور اداري نخست وزير و وزرا و معاونان نخست وزير و معاونان وزرا و سفرا و اس -3ماده 
و استخدامي كشور و رؤساي دفاتر نخسـت وزيـر و وزراء، مشـمول مقـررات ايـن قـانون نيسـتند ولـي در صـورتيكه          
مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا بنمايندگي مجلس انتخاب يا منصوب شوند مدت خـدمت آنـان در ايـن    

                                                                                                                                                                  
هـ 25342ت /  64018شهرداريهاي سراسر كشور تابع آئين نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور موضوع تصويبنامه شماره  3

  .مي باشند 14/12/81مؤرخ 
شوراي انقالب اسالمي نام وزارت جنگ به وزارت  2/3/58اساس اليحه قانوني انتزاع سازمان هواشناسي از وزارت دفاع ملي مصوب بر 4

ارت دفاع تغيير نام يافت و پس از ادغام با وزارت سپاه پاسداران عنوان ن تغيير نام وزارت دفاع ملي به وزدفاع ملي و بموجب قانو
 .بخود گرفت» نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشيتباني«
، نام مجلس شورا، مجلس شوراي اسالمي تعيين گرديده است كه دراين مجموعه 21/4/59طبق قانون تعيين نام مجلس مصوب  5

قانون استخدامي . بجاي كلمه مجلسين كه در صفحات بعدي در متن قانون ذكر شده بود عبارت مجلس شوراي اسالمي آمده است
 .مي باشد 23/8/72راي اسالمي براساس مصوبه كاركنان مجلس شو
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رسمي محسوب شده و مقررات اين قانون تا آنجا كه بـا قـوانين خـاص آنـان     مقامات از هر لحاظ جزو سابقه خدمت 
  .مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود

  :مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود -4ماده 
  رسمي و پيماني

ر شـناخته شـده و بـا آنـان طبـق      د كـارگ ولت مشغول مي شـون افراديكه طبق مقررات قانون كار بخدمت د -تبصره
افراديكه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شـده انـد مشـمول ايـن قـانون      . مقررات قانون كار رفتار خواهد شد

  .نيستند
تشخيص مشاغل كـارگري در وزارتخانـه هـا و مؤسسـات دولتـي مشـمول ايـن قـانون بعهـده سـازمان امـور اداري            

  6.شور استواستخدامي ك
 30مستخدم رسمي كسي است كه بموجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي جدول حقوق موضوع مـاده   -5ماده 

  .براي تصدي يكي از پستهاي سازماني وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد
نـوع اسـت ولـي در صـورتيكه بـراي      واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مسـتخدمين رسـمي مم   -تبصره

تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سـازمان امـور   
بـه   شـده از ايـن قـانون را بعنـوان مـأمور     اداري و استخدامي كشور مستخدمين شركتها و مؤسسات دولتي مستثني 

با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتيكه در مؤسسات تصدي پستهاي سازماني مذكور منصوب نمود و 
مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مـي تـوان مسـتخدم مـورد     

حقوق و مزاياي مستخدمين شـركتهاي  . احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود
  .ذكور در فوق با توافق سازمانهاي ذيربط از اعتبارات سازمان متبوع يا محل خدمت پرداخت مي شودم

پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص اسـتخدام  مستخدم  -6ماده 
  .مي شود
بود كه توسط سـازمان امـور اداري و    شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آئين نامه اي خواهد -تبصره

  7.استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد
ل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سـازمان امـور   غش -7ماده 

  .اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد
شته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصـيلي و تجربـي وابسـتگي    رسته عبارت از مجموع ر

  .نزديك داشته باشد

                                                 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ملحقات آن  6/6/64مؤرخ  1301/9در خصوص تشخيص مشاغل كارگري به بخشنامه شماره  6

 .كه مراجعه شود
 ..مراجعه شودآئين نامه استخدام پيماني با آخرين اصالحات  به 7
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پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بـه طـور مسـتمر     -8ماده 
  .داراي متصدي يا بدون متصدي باشدبراي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اينكه 

پستهايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي  -1تبصره 
  .تصدي اين پستها ممنوع است

هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پسـت  -2تبصره 
  .ثابت سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كنند

سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصالح آنها به وزارتخانـه  
ن تفصيلي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين هر نوع تغييرات در سازما. ها يا سازمان هاي دولتي اعالم كند

در صورت بروز اختالف نظر در ايـن مـورد   . قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود
بين وزارتخانه يا مؤسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ خواهـد  

  .كرد
  8.ترفيع عبارت است از احراز يك پايه باالتر -9ماده 

انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون  -10ماده 
بدو آنكه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خـدمت خـود بخـدمت وزارتخانـه يـا مؤسسـه       

  9.مول اين قانون در آيددولتي ديگر مش
  :مأموريت عبارت است از -11ماده 
  .محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد -الف
اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و مؤسساتي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيـران مـي رسـد و     -ب

زمانهاي بين المللي كه دولت ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ايران شركت همچنين اعزام به سا
  .در آنها را مقتضي بداند

  10.اعزام مستخدم براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور -پ
  .صندوق قابل پرداخت استحقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريق يك  -12ماده 

                                                 
 .پرداخت، بجاي پايه، افزايش سنواتي اعطا مي شودبا اجراي قانون نظام هماهنگ  8
شوراي انقالب اسالمي ايران، انتقال مستخدمين وزراتخانه ها و مرسسات دولتي مشمول  20/2/59به موجب اليحه قانوني مصوب  9

 . قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس نيز مجاز است
شواري انقالب اسالمي، مأموريت كاركنان دولت و شهرداريها از جمله مستخدمين وزارت  22/10/58اوني مصوب به موجب اليحه ق 10

همچنين بموجب قانون مصوب . خانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به نهادهاي انقالب اسالمي مجاز است
قالب اسالمي به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مجلس شوراي اسالمي مأموريت كاركنان نهادهاي ان 6/11/64

  . استخدام كشوري پيش بيني شده است
 مجاز است ... .مجلس شوراي اسالمي، مأموريت مستخدمين شرتها و مؤسسات دولتي به وزارتخانه ها و 10/8/63بموجب قانون مصوب  -
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و همچنين ترتيب اعزام مستخدمين رسمي مشمول قـانون اسـتخدام    12و  11آئين نامه نحوه اجراي مواد  -تبصره
كشوري براي اشتغال در پستهاي ثابت سازماني خـارج از كشـور و تعيـين مـدت آن بوسـيله سـازمان امـور اداري و        

  11.وزيران مي رسد استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت

  در ورود به خدمت و انتصابات -فصل دوم
  .استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان يا مسابقه انجام مي شود -13ماده 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند با موافقت سازمان امـور اداري و اسـتخدامي    -1تبصره 
يا دانشجويان آموزشگاههاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات  كشور در قبال داوطلبان

  .تعهد استخدامي بعمل آورند يعالي آموزش
ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مي توانند مستخدمين پيماني را كـه در   وزارتخانه -2تبصره 

تخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحـان بطـور رسـمي    در اس) 24/12/51(تاريخ تصويب اين اصالحيه 
ايـن   14از حداكثر مقرر در ماده  1351استخدام كنند مشروط بر آنكه سن آنان در تاريخ بيست و چهارم اسفند ماه 

  .قانون تجاوز نكرده باشد
و اسـتخدامي كشـور تهيـه و بـه      آئين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سـازمان امـور اداري   -3تبصره 

  12.تصويب شورا خواهد رسيد
 :براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل الزم است -14ماده 

  13.سال تمام 40سال تمام و نداشتن بيش از  18حداقل داشتن  -الف
  تابعيت ايران -ب
  14.انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن -پ
  .حكوميت جزائي مؤثرنداشتن سابقه م -ت
  .عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن باستعمال افيون -ث
  15.حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدائي -ج
  .داشتن توانايي انجام كاريكه براي آن استخدام مي شود -چ

                                                 
  .مراجعه شود 11سات موضوع بند ب ماده ن نامه مأموريت با آخرين اصالحات و فهرست مؤسآئي به 11
 .مراجعه شودآئين نامه امتحانات و مسابقات و اصالحات بعدي آن به  12
 .مراجعه شود 22/2/71قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب  به -13
ي استخدام افراد داراي مجلس شوراي اسالم 23/2/77بموجب قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان معافيت پزشكي مصوب  14

  .معافيت پزشكي در صورتيكه واجد شرايط مورد احتياج دستگاه مربوط باشند بالمانع است
و در قوانين مذكور  و قانون حمايت از آزادگان )ج(و قانون معافيت از بند  يالت استخدامي و اجتماعي جانبازانهقانون تسبه  15

 .مراجعه شود ه استوارد شد) ج(و ) الف(مستثنياتي به بندهاي 
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ه حداكثر سـن مـذكور   به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط بافراديكه مجدداً  -1تبصره 
  .در بند الف اين ماده نخواهند بود

حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افراديكه داوطلـب اسـتخدام در مشـاغل تخصصـي كـه       -2تبصره 
  .سال تمام مي باشد 45فهرست آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شورا مي رسد 

بيگانه به موجب قـوانين مصـوب مجلـس شـوراي اسـالمي      ام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع استخد -15ماده 
  .خواهد بود

امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي بـه وسـيله سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور        -16ماده 
  .صورت مي گيرد

تواند اجراي امتحان و مسابقه را بـا حفـظ حـق     سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي -تبصره
  16.ت به دستگاه استخدام كننده محول داردرنظا

كسانيكه در امتحان يا مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شـده انـد قبـل از ورود بـه خـدمت رسـمي        -17ماده 
  .يكدوره آزمايشي را طي خواهند كرد

  .ا طي مي كنند به پستهاي ثابت سازماني بالمانع استانتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي ر -1تبصره 

  .افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند -2تبصره 

وزارتخانـه يـا مؤسسـه اسـتخدام كننـده      مدت خدمت آزمايشي داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط  -18ماده 
  .رد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بودتعيين مي شود ولي در هيچ مو

حقوق دوره آزمايشي برابر مقررات اين قانون تعيين و پرداخت مـي گـردد و در صـورتيكه مسـتخدم بـه       -1تبصره 
  .استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايشي جزو سابقه خدمت وي محسوب مي شود

ايشي مطابق فوق العاده و هزينه هاي مسـتخدم رسـمي تعيـين و    فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزم -2تبصره 
  .پرداخت خواهد شد

افراديكه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و عالقه به كار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي بـه   -19ماده 
ي كشور از لحاظ تطبيـق بـا   موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده و تأييد سازمان امور اداري و استخدام

  .مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد
افراديكه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون  -20ماده 

ف وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده صـادر و جريـان بـه سـازمان امـور      هيچگونه تعهد، حكم بركناري آنان از طر
  .اداري و استخدامي كشور اطالع داده مي شود

  .به افراديكه طبق اين ماده از خدمت بركنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد -تبصره
                                                 

، در مورد برگزاري امتحان و مسابقه استخدامي، اختيارات الزم به دستگاههاي  27/10/77مؤرخ  7454/11بخشنامه شماره  به 16
 .مراجعه شود اجرائي تفويض شده است
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ند تا يكسال از تاريخ بركناري حـق شـركت   به استخدام رسمي پذيرفته نمي شو 20كساني كه طبق ماده  -21ماده 
  .مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت

وجه به شرايط احـراز شـغل و بـا    پس از اتمام دوره آزمايشي، انتصاب قطعي افراد به پستهاي سازماني با ت -22ماده 
ات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبـل از  يت تحصيالت و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقرعا

  .ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد
انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد براساس لياقـت و شايسـتگي و كـارداني و اسـتعداد و رشـد       -23ماده 

  .فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد
استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها در مؤسسات دولتي مشمول  سازمان امور اداري و -24ماده 

اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليتهاي هر كدام را مشخص و بـر ايـن   
و مؤسسـات دولتـي    اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها

  .مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشـاغل وزارتخانـه هـا و مؤسسـات دولتـي       -25ماده 

  .مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد
براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هـاي  مستخدمين رسمي باقتضاي شغلي كه  -1تبصره 

  .شغلي قرار خواهند گرفت
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مربـوط در   -2تبصره 

  .داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل، رشته هاي تخصصي تشخيص دهد
. نتصاب مستخدمين رسمي به پستهايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مسـتخدم قـرار نـدارد   ا -26ماده 

  .ممنوع است مگر با داشتن شرايط الزم احراز آن پست و رضايت مستخدم
رؤساي ادارات و مقامات باالتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رئيس مؤسسـه دولتـي مربـوط     -تبصره

  .را با داشتن شرايط الزم در رسته ديگر به خدمت بگمارند مستخدم
كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسـابقه  و استخدامي سازمان امور اداري  -27ماده 

فهرستي از افراد صالحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون 
و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در موارديكـه فهرسـت مـذكور از طـرف     اهد گذاشت خو

سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده، احتياجات استخدامي مربوط خـود را از ميـان افـراد مـذكور در     
  .فهرست تأمين كنند

در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند -28ماده 
اين سنجش بنحوي صورت خواهد گرفت . بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند

كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شـغل و يـا لـزوم گذرانـدن دوره     
  .زي جديد باشدكارآمو
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اجراي مفاد اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيـه   -تبصره
  .و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را  -29ماده 
به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري در بدو ورود 

  .و استخدامي كشور ارسال دارند

  17در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي -فصل سوم
خدامي كليه مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون بوسيله سازمان امـور اداري و اسـت   -30ماده 

كشور براساس اهميت وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي از لحاظ معلومـات و تجربـه طبقـه بنـدي و بـه يكـي از       
  .گروههاي جدول يا جداول حقوق تخصيص مي يابد

جدول يا جداول حقوق موضوع اين ماده از طرف سازمان امور اداري و اسـتخدامي كشـور تهيـه و بـه تائيـد شـوراي       
  .رسد حقوق و دستمزد مي

تطبيق حقوق فعلي مستخدمين رسمي مشمول اين قانون با جداول موضوع اين ماده براساس آئين نامـه   -1تبصره 
اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تنظيم و به تائيد شورا مي رسد بعمل خواهد آمد ولي در هيچ 

  .مستخدم فوق در حين تطبيق وجهي كسر نخواهد شد مورد با اجراي اين تبصره از حقوق گروه و پايه استحقاقي
معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرك ليسانس ) 28/12/1353(از تاريخ تصويب اين اصالحيه  -2تبصره 

و دارا بودن ساير شرايطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيـين مـي شـود از حقـوق و مزايـاي      
تعداد معاونان هر استانداري كه مشـمول حكـم ايـن تبصـره مـي شـوند بـه        . استفاده خواهند نمود معاون وزارتخانه

پيشنهاد استاندار و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزير كشور تعيين مي شود و در هيچيـك  
  18.از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد كرد

ريخ تصويب اين اصالحيه ببعد در سمت معاونت شهرداري پايتخـت خـدمت   مستخدمين رسمي كه از تا -3تبصره 
  .نمايند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود

جمع حقوق و فوق العاده شغل مستشاران ديوان محاسبات بـه پيشـنهاد وزيـر امـور اقتصـادي و دارائـي        -4تبصره 
  .توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود

بعمـل   30استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي جـداول حقـوق مـذكور در مـاده      -31ه ماد
خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط با توجه به شـغلي كـه اسـتخدام بـراي آن صـورت مـي گيـرد        

  .گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند

                                                 
 .مراجعه شود به قانون نظام هماهنگ پرداختدر مورد حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي  17
ماده ) 2(تبصره ) الف(، معاونان استانداريها با مشموالن بند 8/2/81هـ مؤرخ  26343ت /  4488تصويبنامه شماره  8راي بند در اج 18

 .يك قانون نظام هماهنگ پرداخت همطراز شده اند
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بيشـتر   900كمتـر و از عـدد    100حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قـانون از عـدد   جداول  -32ماده 
  .حقوق مستخدم تعيين خواهد شد 33كه با اعمال ضريب ماده  19نخواهد بود

 33قرار نمي گيرد و با اعمال ضريب ماده  30حقوق ماهانه مقامات مذكور در زير در جداول موضوع ماده  -1تبصره 
  :ين مي شودبشرح زير تعي

  1000            معاون وزارتخانه -الف
  1100        استاندار، سفير، معاون نخست وزير -ب
  1250    وزير، دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور  -پ
  1400              نخست وزير -ت

ها انجام وظيفه در مقام سرپرست وزارتخانه ) 22/11/57(حقوق و مزاياي افراديكه بعد از انقالب اسالمي  -2تبصره 
  20.نموده اند معادل حقوق و مزاياي وزير تعيين مي گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است

  .چهل ريال تعيين مي شود 32ضريب جدول حقوق موضوع ماده  -33ماده 
تغييـر   سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه بعلت افزايش هزينه زندگي و عوامـل ديگـر  
 21.ضريب جدول حقوق ضروري باشد، تغيير ضريب را براي تصويب مجلس شوراي اسالمي به دولت پيشنهاد كند

                                                 
ن جدول مجلس شوراي اسالمي جايگزين اي 13/6/70قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب  1جدول موضوع ماده  19

 .گرديده است
به افرادي كه به طور موقت به سرپرستي مقامات مزبور منصوب .... .به موجب اليحه قانوني مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي مقامات 20

به طور موقت به سرپرستي مقامات  22/11/57شوراي انقالب، حقوق و مزاياي افرادي كه بعد از  25/4/59شده يا مي شدند مصوب 
 .قانون استخدام منصوب شده اند، معادل حقوق و مزاياي مقامات موضوع اين تبصره تعيين مي گردد 32د رتبصره ماده  مذكور

  :تغييرات ضريب جدول بترتيب زير بوده است 21
  ريال 70به  60از  1/1/54از  -    ريال 60به  50از  1/1/53از  -    ريال 50به  40از  1/12/51از  -
  ريال 100به  90از  1/1/58از     ريال 90به  80از  1/7/57از  -    ريال 80 به 70از  1/1/56از  -

 1/1/76و از تاريخ  140ضريب  1/1/75و از تاريخ  120ضريب  1/1/74در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 
ضريب  1/1/80و از تاريخ  230ضريب  1/1/79يخ و از تار 200ضريب  1/1/78و از تاريخ  180ضريب  1/1/77و از تاريخ  160ضريب 

 380ضريب  1/1/84و از تاريخ  350ضريب  1/1/83و از تاريخ  320ضريب  1/1/82و از تاريخ  290ضريب  1/1/81و از تاريخ  260
 .ريال به تصويب هيأت دولت رسيده است
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  جدول حقوق ماهانه مستخدمين رسمي
  عيناً به تائيد شوراي حقوق و دستمزد رسيد 1354اصالحي در سال  30كه در اجراي ماده 

  پايه  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 گروه

  900 863 828 793 758 723 688 653 618 583 548 513 478 443 12  
780 752 724 696 668 640 612 584 556 528 500 472 444 416 388 11  
658 660 635 610 585 560 535 510 485 460 435 410 385 360 333 10  
619 595 571 547 523 499 475 451 427 403 379 355 331 307 283 9  
544 522 500 478 456 434 412 390 368 346 324 302 280 258 236 8  
499 478 457 436 415 394 373 352 331 310 289 268 247 226 205 7  
446 427 408 389 370 351 332 313 294 275 256 237 218 199 180 6  
383 367 351 335 319 303 287 271 255 239 223 207 191 175 159 5  
323 310 297 284 271 258 245 232 219 206 193 180 167 154 141 4  
284 273 262 251 240 229 218 207 196 158 174 163 152 141 130 3  
260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 2  
184 178 172 166 160 154 148 142 136 130 124 118 112 106 100 1  

  .بشرح زير تكميل گرديد 32جدول ماده  24/12/51رخ ويه مبموجب اصالح
  بعنوان پايه پانزده      619      در گرو نه

  بعنوان پايه پانزده      685      در گروه ده 
  بعنوان پايه هاي چهارده و پانزده    780و  752      در گروه يازده

  بعنوان پايه هاي دوازده و سيزده    863و  828      در گروه دوازده
  .تصويب گرديد 900جدول حقوق عدد  12گروه  14رقم پايه  10/2/67الحيه مؤرخ بموجب اص -

بمنظور استقرار نظام هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمين دولت، شوراي حقـوق و دسـتمزد از    -تبصره
تشكيل مي شود  وزير دارائي و يكي از وزراء به انتخاب نخست وزير و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

و شركتهاي دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشـد، همچنـين    وزارتخانه ها و كليه مؤسسات
مكلفند قبل از هر نوع تغيير ميزان حداقل حقوق و مزاياي مسـتخدمين خـود قـبالً     2موضوع بند ت ماده  مؤسسات

  .موافقت شوراي مذكور را كسب كنند
ت دولتي كه بموجب قانون خاص خود، شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكـر نـام   كليه مؤسسا

آن مؤسسات در قانون مربوط مي باشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم ايـن تبصـره خواهنـد بـود و قـوانين و      
  .واهد بودمقررات كليه مؤسسات دولتي در موارديكه با مقررات اين تبصره مغاير است ملغي خ
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وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود، آئين نامه اجرائي 
  22.اين تبصره بوسيله شوراي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

يك گـروه مربـوط وارد خـدمت    مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه  -34ماده 
سابقه خدمت دولتي باشند به ازاي هر دو سـال سـابقه خـدمت    مي شود و در صورتيكه اين قبيل مستخدمين داراي 

مدت خدمت زير پـرچم و خـدمات اجتمـاعي    . دولتي آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطا مي شود
حكم اين ماده شامل كليه مسـتخدميني كـه طبـق مقـررات ايـن      . زنان جزو سابقه خدمت دولتي محسوب مي شود

  23.قانون به استخدام رسمي پذيرفته شده اند نيز مي باشد
در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون، وزارتخانـه هـا و    -35ماده 

طـا مـي كننـد بـه مسـتخدمي كـه خـدمات        به آنـان اع  24مؤسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع
خدمات برجسته با ضوابطي كه در آئين نامـه  . برجسته اي انجام داده باشد بجاي يك پايه مي توان دو پايه اعطا كرد

  .تعيين مي شود تشخيص خواهد شد 28موضوع تبصره ماده 
كند و به تصويب هيـأت وزيـران   در نقاطي از كشور كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد مي  -تبصره

  .مي رسد هر يك سال اشتغال مستخدمين رسمي از لحاظ ترفيع هيجده ماده تا دو سال محسوب مي شود
  :است تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير -36ماده 
  .در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد -الف
  .ايط الزم براي تصدي شغل گروه جديد باشدمستخدم واجد شر -ب
  .از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر برآيد -پ

مي يابند در پايه اي از گروه جديد قرار مي گيرند كه در گـروه قبلـي    يا مستخدميني كه ارتقا گروه يافته -1تبصره 
قبلي مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد، آخرين پايـه گـروه جديـد بـه آنـان       دارا بوده اند در موارديكه پايه

  .اعطا مي شود
پستي در گروه پائين تـر بـه او ارجـاع كـرد و در ايـن      در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم مي توان  -2تبصره 

وده است و تفاوت حقوق پايـه و  صورت مستخدم در پايه اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه در گروه قبلي دارا ب
گروه قبلي با پايه گروه جديد را دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوق آمادگي بـه خـدمت و حقـوق بازنشسـتگي و     

  .وظيفه او مبناي محاسبه قرار مي گيرد و در غير اين صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد
  .مستخدمين بابت تفاوتهاي مذكور در فوق محسوب خواهد شدهر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اينگونه 

ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروه پائين تر منصوب مي شود تا باالترين گروهي كـه قـبالً دارا   
اين ماده با داشتن ساير شرايط مجاز اسـت و در ايـن صـورت در    ) پ(بوده است بدون گذارندن امتحان مقرر در بند 

                                                 
 .ص شده استپرداخت مشخ هماهنگقانون نظام  18تركيب شوراي حقوق و دستمزد در ماده  22
 .شوراي انقالب اسالمي ملغي شده است 15/2/57خدمات اجتماعي زنان بموجب مصوبه مؤرخ  23
 .بموجب قانون نظام هماهنگ پرداخت، افزايش سنواتي جايگزين ترفيع شده است 24



 

12 
 

در گروه پائين تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفـاوت  ايه اي از گروه باالتر قرار مي گيرد كه پ
  .حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد

در موقـع   32استفاده مستخدم رسمي از حقوق شغل مورد تصدي براساس جدول حقوق موضـوع مـاده    -3تبصره 
شغل در دوران آمادگي به خدمت و بازنشستگي، يا در برقراري حقوق وظيفه از كار افتـادگي و  تنزل گروه و يا تغيير 

ايـن حكـم در   . فوت مشروطه و فوت مشروط بر آنست كه حداقل شش ماه تمام تصدي پست مربوط را داشته باشـد 
ه خدمت شـده يـا مـي    مورد مستخدمين موضوع تبصره اين ماده كه بعلت عدم قبول پست در گروه پائين تر آماده ب

  .شوند نيز جاري است
بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شـود و بـه    36و  35و  30آئين نامه اجرائي مواد  -37ماده 

  25.تصويب شورا خواهد رسيد
ول در صورتيكه نوع كار و وظايف و مسئوليتهاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتـي مشـم    -38ماده 

اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي عالوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شـود، مبلغـي بـه عنـوان     
  .فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد

تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليـل يـا حـذف ايـن     
العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشـور و تصـويب هيـأت وزيـران      فوق

  .صورت خواهد گرفت
  26.جمع حقوق و فوق العاده شغل نمي تواند از دو برابر باالترين حقوق جدول مربوط تجاوز كند -1تبصره 

است كه مستخدم رسمي در شغل كه فوق العاده مزبور بـه  فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت  -2تبصره 
  .آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند

  .مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد -3تبصره 

توالي مي توانـد  مستخدم رسمي طي مرخصي استعالجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت م -4تبصره 
  .از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند

ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه سـاله ضـمن بودجـه كـل كشـور پـيش بينـي خواهـد شـد و جمـع            -5تبصره 
  .پرداختيهاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند

  27.از يك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند 3مقامات دولتي مذكور در ماده  فوق العاده شغل -6تبصره 

ايـن قـانون فـوق     38وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند عالوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده  -39ماده 
  :العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند

                                                 
 ..مراجعه شودآئين نامه هاي اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل و اصالحات آن به  25
  .ظام هنماهنگ بال اثر شده استاين تبصره با قانون ن 26
 .اين تبصره طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت بال اثر مي باشد 27
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قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص بطـور غيـر مسـتمر قابـل     فوق العاده اضافه كار كه فقط در  -الف
  .پرداخت است

  .فوق العاده بدي آب و هوا به مستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است -ب
اقد تسهيالت الزم فوق العاده محروميت از تسهيالت زندگي به مستخدميني كه در نقاطي خدمت مي كنند كه ف -پ

  .زندگي است قابل پرداخت است
فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني كه محل جغرافيائي خدمت آنان تغيير مـي كنـد حـداكثر بمـدت      -ت

  .پنج سال در هر محل قابل پرداخت است
كند قابل پرداخت فوق العاده روزانه كه فقط در قبال روزهائيكه مستخدم خارج از محل خدمت انجام وظيفه مي  -ث

  .است
فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كـه در خـارج از كشـور انجـام وظيفـه مـي كننـد قابـل          -ج

  .پرداخت است
  .فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويلداران و تحصيلدارن و مأمورين پرداخت قابل پرداخت است -چ
  .عان نقدي يا جنسي قابل پرداخت استفوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جم -ح
فوق العاده سختي شرايط محيط كار فقط به مستخدميني كه در شرايط غير متعارف محـيط كـار بـه تشـخيص      -خ

  .و استخدامي كشور مجبور به انجام وظيفه مي باشند قابل پرداخت استسازمان امور اداري 
اي غير متعارف مجبور به انجام وظيفه باشند قابل پرداخـت  فوق العاده نوبت كاري به مستخدميني كه در نوبت ه -د

  .است
از  حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود در يك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كـرد نبايـد   -1تبصره 

پنج سال تجاوز كند مگر با رضايت مستخدم كه در هر حال فوق العاده هاي موضوع بندهاي ب و پ اين ماده طبـق  
  .مربوط به او پرداخت خواهد شد مقررات

  .دولت مكلف است ترتيبات و ضوابطي براي تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين تعيين كند
مستخدميني كه بنا به ضرورت و تشخيص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و شـركت   -2تبصره «

ع بنـد  ووا خدمت نمايند، مشمول محدوديت زمـاني موضـ  هاي دولتي بيش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و ه
  28».نخواهند بود و فوق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد» ت«

                                                 
بشرح متن اضافه  5/3/67قانون استخدام كشوري مصوب  39به ماده  2اين تبصره براساس قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره  28

  :شده است ضمناً قانون مورد اشاره ذيالَ درج مي گردد
به  2از نيروي انساني متخصص و كارآمد در نقاط محروم و بد آب و هوا تبصره زير بعنوان تبصره  بمنظور بهره وري بيشتر - :احداده وم

  .قانون استخدام كشوري اضافه مي گردد 39ماده 
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وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي را براي جبران هزينـه هـاي زيـر بـه      -40ماده 
  29:مستخدمين خود پرداخت كنند

هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظيفـه   -الف
  .مربوط است تعلق مي گيرد

هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود اعزام يا منتقل مي شـوند قابـل پرداخـت     -ب
  .است
  .ع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت استهزينه نقل مكان كه فقط در موق -پ

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشاً خـدمات برجسـته    -41ماده 
شوند پاداش پرداخت كنند جمع پاداشهاي پرداختي به يك مستخدم در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقـوق و  

ه او تجاوز كند ولي با تصويب هيأت وزيران تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي يك مـاه مجـاز خواهـد    مزاياي يك ما
  30.بود

بوسيله سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور تهيـه مـي شـود و بـه          40و  39آئين نامه اجرائي مواد  -42ماده 
  31.تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

صدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشـد وزارتخانـه هـا و مؤسسـات     مستخدم رسمي نمي تواند ت -43ماده 
دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش منـدرج در  

  32.تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كننداين فصل 

                                                                                                                                                                  
دولتي بيش از مستخدميني كه بنا به ضرورت و تشخيص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و شركت هاي  -2تبصره 

نخواهند بود و فوق العاده محل ) ت(پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمايند، مشمول محدوديت زماني موضوع بند 
  .خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد

تخدامي خاص مي باشند و يا ضمناً در صورتي كه در مقررات مورد عمل ساير مؤسسات و شركت هاي دولتي كه داراي مقررات اس
شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است براي پرداخت فوق العاده محل خدمت در نقاط محروم و بد آب و هوا، از لحاظ زماني 

  .محدويت پيش بيني شده باشد، مشمول حكم اين قانون خواهند بود
شور، با همكاري سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت نقاط محروم و بد آب و هوا توسط سازمان امور اداري و استخدامي ك

يك هزار و سيصد و  وزيران خواهد رسيد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني پنجشنبه پنجم خرداد ماده
 .تبه تأييد شوراي نگهبان رسيده اس 12/3/1367س شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ شصت و هفت مجل

  مراجعه شود آئين نامه هاي مربوط  به 29
 .قانون نظام هماهنگ پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اوالد نيز پيش بيني شده است 9ضمناً طبق ماده 

تصويب نامه در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني ( 12/6/73هـ مؤرخ  215ت / 23347تصويبنامه شماره  3در اجراي بند  30
در پايان نيمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمين رسمي و ثابت كه داوطلبنانه در ) اغل در دهستانهامتخصص و مجرب ش

 .دهستانهاي موضوع جدول پيوست خدمت مي كنند برابر يكماه حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت مي شود
 
 .ه شودمراجع 11/10/73قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب به  32
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ن منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از حق كشف قاچاق موضوع قواني -1تبصره 
  .شمول اين ماده مستثني است

حق تهيه و تنظـيم و رهبـري و    –حق تحقيق  –حق تأليف و تصنيف و ترجمه  –پرداخت حق تدريس  -2تبصره 
حمـه كارشناسـان حـق    حق الز –حق حضور در جلسه  –گويندگي و اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي و هنري 

العالج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آنكه امور راجع به آنها در غيـر از سـاعات اداري و عـالوه بـر     
و عيدي پايان سال و كمك خواربار از شمول ايـن مـاده    33انجام شود همچنين هزينه پذيرائيوظيفه اصلي مستخدم 

  .مستثني است
بصره بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و پـس از تصـويب   آئين نامه اجرائي موضوع اين ت
  34.هيأت وزيران قابل اجرا است

و الحاق موادي به قـانون   28/12/1345قانون اصالح پاره اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  292تبصره ماده 
  .مذكور به قوت خود باقي است

  برنامه هاي آموزشي در تنظيم و اجراي -فصل چهارم
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشـي و   -44ماده 

  .يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند
با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند  -1تبصره 

  35.همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي الزم را تنظيم كند
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسـاً يـا بوسـيله     -2تبصره 

  .را كندوزارتخانه ها و مؤسسات صالحيت دار ديگر اج
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است طبق ضـوابط و برنامـه اي كـه تنظـيم خواهـد نمـود        -3تبصره 

مؤسسه اي براي آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين دولت تأسيس كند مؤسسه مزبور مـي توانـد بـراي ايـن     

                                                 
هيأت وزيران فوق العاده اي تحت عنوان هزينه پذيرائي به  8/2/81هـ مؤرخ  26343ت /  4488تصويبنامه شماره  7در اجراي بند  33

  :قرار ير تعيين و پرداخت مي گردد
  حقوق و فوق العاده شغل%) 100(استاندار معادل حداكثر  -الف
  و فوق العاده شغل حقوق%) 70(معاونان استانداران معادل حداكثر  -ب
  حقوق و فوق العاده شغل%) 100(فرمانداران معادل حداكثر  -پ
  حقوق و فوق العاده شغل%) 70(بختشداران معادل حداكثر  -ت
 حقوق و فوق العاده شغل%) 50(كثر معاونان فرماندار معادل حدا -ث
 .مراجعه شود قانون استخدام كشوري 43ماده  2آئين نامه اجرايي قسمتي از تبصره به  -34
 .به نظام جامع اموزش كاركنان مراجعه شود -35
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ه دريافت كرده و آنرا طبق تصويب نامه هيأت منظور در حدود قوانين و مقررات مربوط بابت آموزش كمك و يا شهري
  36.وزيران به مصرف برساند

 -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند بـه تشـكيل هيچگونـه مؤسسـه آموزشـي      -45ماده 
ه قـبالً  دوره تعليماتي و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت بوجود آورد مبادرت ورزند مگر آنكـ  -كالس

  .موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند
دروه تحصيالت عالي كه طبق برنامه هاي رسمي به منظور خدمت در رشته هاي مربوط به رسته آموزشـي   -تبصره

سـابقه خـدمت   وزارت آموزش و پرورش طي مي شود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسـور مربـوط جـزو    
  .مستخدم محسوب مي گردد

استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـي مشـمول    -46ماده 
اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است، آئين نامـه اجـراي   

 داري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيداين ماده توسط سازمان امور ا

  در تأمين و آسايش و حفظ سالمت مستخدمين رسمي -فصل پنجم
مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و فـوق العـاده هـاي مربـوط را      -47ماده 
  .دارند
مرخصـي  يي كـه مـانع از انجـام خـدمت آنـان باشـد از       مستخدمين رسمي در صورت ابتال بـه بيماريهـا   -48ماده 

  .رداستعالجي استفاده خواهند ك
  37.جز در بيماريهاي صعب العالج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعالجي چهار ماه در سال خواهد بود -تبصره

  .استفاده كندمستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا مؤسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق  -49ماده 

  .مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد -1تبصره 

حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بـدون حقـوق بـا موافقـت      -2تبصره 
تخدميني كـه در رشـته هـاي    سازمان متبوع استفاده نمايد سه سال خواهد بود ولي براي ادامه تحصيالت عالي مسـ 

مشاغل دبيري و آموزگاري خدمت مي كنند و فاقد دانشنامه ليسانس هستند همچنين براي ادامه تحصـيالت عـالي   
  38.تخصصي در رشته مربوط به شغل مستخدم حداكثر اين مرخصي تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود

                                                 
 9/8/74و  28/12/73قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين واصالحات آن مصوب  43ماده ) ج(بند به -36

  .مراجعه شود
ي جانبازاني كه كميسيون پزشكي تائيد نمايد قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازارن محدوديت چهار ماه را برا 19ماده  37

 . منتفي نموده است
قانون اعطا مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به مأموريت خارج از كشور اعزام مي شوند مصوب به  38
 .مراجعه شود مجلس شوراي اسالمي 1/9/66
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مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مـي نمايـد   محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در  -3تبصره 
در صورتيكه پس از پايان دوران مرخصي پست سـازماني مناسـب بـراي ارجـاع بـه مسـتخدم مـذكور        . الزامي نيست

  .موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد
هـاي مـورد نيـاز     مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيالت عالي و تخصصـي در رشـته   -4تبصره 

از لحاظ بازنشسـتگي و وظيفـه بـا    . وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي بشود
  .پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب مي شود

غال دارنـد  آن دسته از مستخدمين رسمي كه همسر آنان در مشاغل حساس دولتي در داخل كشور اشـت  -5تبصره 
تشـخيص مشـاغل   . سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند 6به تبعيت از محل كار همسر مي توانند حداكثر تا 

  39.حساس با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود
به موجب آئين نامه اي كـه از طـرف    اين قانون 49و  48و  47ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد  -50ماده 

  40.سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد معين مي شود
دولت مكلف است بطرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسـمي و خـانواده آنـان را فـراهم      -51ماده 
  41.كند

مستخدمين رسمي را تشويق و با مؤسسات مذكور همكـاري   دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاوني -52ماده 
و نسبت به آنها كمك الزم را بنمايد نحوه همكاري و كمك دولت به مؤسسات مذكور طبق آئين نامه اي خواهد بـود  

  42.كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ا و مؤسسات دولتي مكلفند در تأمين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محـيط مناسـب كـار    وزارتخانه ه -53ماده 

  .براي مستخدمين اقدامات الزم را بعمل آورند
  .سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت الزم را معمول دارد

  در تكاليف عمومي مستخدمين -فصل ششم
خدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكـام و اوامـر رؤسـاي مـافوق خـود را در امـور اداري       مست -54ماده 

اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانين و مقـررات تشـخيص دهـد مكلـف اسـت كتبـاً       . اطاعت نمايد
  .مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد

از اين اطالع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تائيد كرد مسـتخدم مكلـف بـه اجـراي دسـتور      در صورتيكه بعد 
  .صادره خواهد بود

                                                 
قانون استخدام كشوري الحاق گرديده  49اسالمي به شرح متن به ماده مجلس شوراي  3/3/1371اين تبصره براساس مصوبه مؤرخ  39

 .است
 .مراجعه شود آئين نامه مرخصي هابه  40
مراجعه هيأت وزيران در زمينه بيمه مأموران خارج از كشور  28/11/1375هـ مؤرخ  14490ت /  125415تصويب نامه شماره  به 41

 شود 
 .شود مراجعه 52نامه اجرائي ماده  آئينبه  42
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  .مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور شود ممنوع است -55ماده 

  .مي شود موكول به اجازه دولت استقبول القاب و نشانهاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده  -56ماده 

خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجـب انفصـال    -57ماده 
  .از خدمت دولت خواهد بود

رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيـين مجـازات آنهـا بعهـده      -58ماده 
  .ادگاه اداري استد

تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آئين  -1تبصره 
  .نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

زارت جنگ و يا ژاندارمري كل كشور و يـا شـهرباني كـل كشـور     مستخدمين مشمول اين قانون كه در و -2تبصره 
قانون استخدام نيروهاي مسلح  5شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصير و تخلف اداري و قصور تابع حكم تبصره ماده 

  .خواهند بود
  .........-59ماده 

  در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين -فصل هفتم
  ..........-60ماده 

  ..........-61ماده 

  .........-62ماده 

  ........-63ماده 

مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعالم قبلي از خدمت دولت اسـتعفا كنـد در هـيچ مـورد اسـتعفاي        -64ماده 
استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتـي  . او در برابر دولت نخواهد بودمستخدم رافع تعهدات 

وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مكلف است ظرف يـك مـاه از   . به موجب حكم رسمي با آن موافقت كندمربوط مستخدم 
اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابالغ نگـردد  . تاريخ وصول استعفا، رد يا قبول استعفا را كتباً اعالم دارد

 60ند در صورت قبول نشدن استعفا طبق مـاده  مستخدم مي توا. اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد
  .شكايت كند

  .........-65ماده 

وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده اسـت بـه او    -66ماده 
  .مسترد خواهد شد
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سـوابق  . انعي نـدارد استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است در صورت احتياج بوجود او مـ  -67ماده 
بشرط آنكـه وجـوهي را كـه طبـق     . خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد

  .دريافت داشته اند يكجا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند 66ماده 
ورد اشتغال نموده است داوطلب خدمت در گروه ماز خدمت استعفا  64هر گاه مستخدمي كه طبق ماده  -68ماده 

سابق خود يا گروه پائين تر باشد وزارتخانه يا مؤسسه دولتـي اسـتخدام كننـده مـي توانـد داوطلـب را از گذرانيـدن        
  .امتحان و دوره آزمايشي معاف دارد

از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بـاالتر   64هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده  -69ماده 
شتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذارندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانـه يـا مؤسسـه    از گروه مورد ا

  .دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذارندن دوره آزمايشي معاف دارد

  در بازنشستگي و وظيفه -فصل هشتم
سـتقل وابسـته بـه سـازمان امـور      صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسه اي م 1354از اول سال  -70ماده 

اداري و استخدامي كشور تأسيس و به موجب اساسنامه اي كه به تصويب كميسيونهاي استخدام و امـور اقتصـادي و   
  .دارائي مجلس مي رسد اداره خواهد شد

و اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظـايف و دارائـي   
  .موجودي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمين خود به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل مي شود

بازنشسـته   1353حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا آخر سال  -1تبصره 
فوت شده يا بشوند از محـل   1353ا آخر سال ث مستخدميني كه ترايا از كار افتاده شده يا بشوند همچنين وظيفه و

اعتبار خاصي كه به عنوان كمك به صندوق بازنشستگي هر سال در بودجه كـل كشـور منظـور مـي شـود پرداخـت       
  .خواهد شد

به  1354كسور بازنشستگي متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمين رسمي كه در اول فروردين سال  -2تبصره 
ان و ترتيبي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور با جلب نظـر وزارت امـور   خدمت اشتغال دارند به ميز

اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كـه در  
  .قوانين بودجه كل كشور منظم مي گردد به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد

مستخدمين پيماني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون اسـتخدام كشـوري    1354از اول سال  -3تبصره 
و آن دسته از مستخدمين موقت شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون اسـتخدام كشـوري كـه مشـمول     

رمنـدان در برابـر اثـرات ناشـي از     مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نمي باشند مشمول مقررات قانون حمايـت كا 
پيري و از كار افتادگي و فـوت خواهنـد بـود و صـندوق بازنشسـتگي كشـوري عهـده دار وظـايف صـندوق حمايـت           

  .مستخدمين مزبور خواهد بود
اجازه داده مي شود كه اداره امور صـندوق بازنشسـتگي شـهرداريها بـه پيشـنهاد سـازمان امـور اداري و         -4تبصره 

  .ر و موافقت وزير كشور به عهده صندوق بازنشستگي كشوري قرار گيرداستخدامي كشو
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وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و  -71ماده 
 مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را بـه اسـتثناء فـوق العـاده تضـمين و     

  .صندوق بازنشستگي كشوري بپردازنداضافه كار و كسر صندوق و روزانه كم كرده و بابت سهم مستخدمين به 
اين قـانون بـه خـدمت مشـغولند      11ماده ) ب(در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند  -1ره صتب

ي فوق العاده هاي تضـمين و اضـافه   هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثنا
  .كار و كسر صندوق و روزانه كم شده، به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود

كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمـام حقـوق و تفـاوت تطبيـق حقـوق ايشـان        -2تبصره 
  .احتساب و برداشت خواهد شد

نمايندگي مجلس انتخـاب شـوند كسـور بازنشسـتگي آنـان در دوران       در مورد مستخدمين رسمي كه به -3تبصره 
نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و تفـاوت تطبيـق حقـوق هـر مـاه از مقـرري آنـان كسـر و بـه صـندوق           

  .بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد
ده شغل اولين مـاه كسـاني را   وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق و فوق العا -72ماده 

كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي شـوند برداشـت كننـد و بـه صـندوق بازنشسـتگي       
  .كشوري بپردازند

هر ماه مبلغـي   71وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند عالوه بر كسور موضوع ماده  -73ماده 
د حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشسـتگي كشـوري   برابر هشت و نيم درص

  .بپردازند
مؤسساتيكه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشسـتگي كشـوري اسـتفاده     -1تبصره 

صـندوق بازنشسـتگي    خواهند كرد بايد مبلغي معادل كشور پرداختي مستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط بـه 
  .كشوري پرداخت كنند

وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مـذكور در مـاده    -2تبصره 
اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زمانيكه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي  3

  .ان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنندمعادل كسور پرداختي آن
  :مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است -74ماده 
  .داشتن شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت -الف
  .داشتن پنجاه و پنج سال سن با الاقل سي سال سابقه خدمت -ب

كليه وزارتخانه ها، شركتها و مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شـركتها و سـازمانهايي كـه     -1تبصره 
شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است، مي توانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عنـاوين مشـابه خـود را    

براساس درخواسـت كتبـي آنـان و موافقـت     ، در مشاغل غير تخصصي )به جز مشموالن قانون كار و تأمين اجتماعي(
ه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند براساس سنوات خدمت مقام دستگاه اجرائي مشروط به آنكباالترين 
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به افـرادي كـه براسـاس ايـن     . بازنشسته و در صورتيكه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند
روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاي هر سال سـابقه خـدمت قابـل قبـول      45مبلغي معادل  قانون بازخريد مي شوند،

بـه عـالوه كسـور    ) در صورتي كه كسر يك سال بيش از شش مـاه باشـد، يـك سـال تمـام محسـوب خواهـد شـد        (
بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي سـهم مسـتخدم و حقـوق و مزايـاي مرخصـيهاي اسـتحقاقي اسـتفاده نشـده وي         

  .خت خواهد شدپردا
مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بـاالترين مقـام دسـتگاه     -2تبصره 

اجرايي و تصويب شورايي مركب از نمايندگان تام االختيار و زير برنامه و بودجـه و دبيـر كـل سـازمان امـور اداري و      
  .ا خواهد بوداستخدامي كشور و دستگاه اجرايي مربوط قابل اجر

مستخدميني كه بيش از يك سال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد، در صورتيكه در اين مدت با توجه به  -3تبصره 
معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مشاغلي كه شرايط احراز آن را دارند، جذب دسـتگاه هـاي دولتـي    

  .ه مي شوندنگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشست
هر نوع استخدام جديد بجاي افرادي كه به موجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته مي شوند ممنوع است  -4تبصره 

و همچنين اشتغال مجدد افراد مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديـده انـد در كليـه دسـتگاههاي     
ق به خدمت يكي از دستگاههاي دولتي درآمـده انـد عـالوه بـر     دولتي ممنوع است و در صورتيكه ثابت شود افراد فو

مجازات مقرر در قوانين كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجـوه بازنشسـتگي و يـا حـق بيمـه پـس گرفتـه        
  .خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت

نون بيش از يازده سال سـابقه خـدمت دارنـد مـي تواننـد      مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قا -75ماده 
  :طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است

در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خـدمت دارنـد بشـرط دارا شـدن     مستخدمين رسمي كه  -الف
  .بيست و نه سال خدمت و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي

مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شـرط دارا شـدن    -ب
  .بيست و هشت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگي

مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت دارند به شـرط دارا شـدن    -پ
  .خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگيبيست و هفت سال 

مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شـدن   -ت
  .بيست و شش سال خدمت و رسيدن به پنجاه و يك سالگي

د به شـرط دارد شـدن   مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت دارن -ث
  .بيست و پنج سال خدمت و رسيدن به پنجاه سالگي

دارا شـدن  مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شـرط   -ج
  .سالگيچهل و نه سالگي بيست و چهار سال خدمت و رسيدن به 
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بيش از هفده سال سابقه خدمت دارنـد بـه شـرط دارا شـدن      مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون -چ
  .بيست و سه سال خدمت و رسيدن به چهل و هشت سالگي

مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت دارند به شـرط دارا شـدن    -ح
  .بيست و دو سال خدمت و رسيدن به چهل و هفت سالگي

كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت دارنـد بـه شـرط دارا شـدن     مستخدمين رسمي  -خ
  .بيست و يك سال خدمت و رسيدن به چهل و شش سالگي

مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند به شـرط رسـيدن بـه     -د
  .چهل و پنج سالگي

  .و بندهاي آن سابقه خدمت رسمي است 75خدمت در ماده مقصود از سابقه  -تبصره

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و  -76ماده 
  .الاقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند

مستخدمين رسمي را كه شصـت و پـنج    وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه -77ماده 
  .سال سن دارند بازنشسته كنند

ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از يك سي ام متوسط حقوق پايه آنـان ضـرب    -78ماده 
  .حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكنددر سنوات خدمت مشروط بر اينكه 

متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخـر خـدمت    -1تبصره 
در صورتيكه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معـدل حقـوق   است ولي 

  .سنوات خدمت رسمي خواهد بود
ايـن قـانون بازنشسـته شـده يـا مـي شـود در         30 در مورد مستخدمي كه براساس حقوق گروه و پايه موضوع مـاده 

صورتيكه مدت استفاده از حقوق گروه و پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مـدت متوسـط حقـوق    
  .محسوب مي شود

در احتساب متوسط حقـوق بـه منظـور    ) بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند(تفاوت تطبيق حقوق  -2تبصره 
  .زنشستگي و وظيفه منظور و محسوب مي شودبرقراري حقوق با

  .......-3تبصره 

  ........-4تبصره 

در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كـه در دوران خـدمت    -5تبصره 
گـروه  به نمايندگي مجلس انتخاب شده يا بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يـك گـروه بـاالتر از حقـوق پايـه      

مربوط به باالترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آن را داشته اند مبناي محاسبه قرار مي گيرد و مبنـاي مزبـور   
  .بجاي متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب مي شود
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آن نيـز باشـند مخيرنـد فقـط از يكـي از دو حقـوق        3هر گاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يـا تبصـره   
  .بازنشستگي مربوط استفاده كنند

حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يك دوره كامل قانونگذاري به رياست يا نيابت رياسـت مجلـس   
قـانون   32انتخاب شده يا مي شوند اعم از شاغل يـا بازنشسـته بـه ترتيـب براسـاس بنـدهاي ت و پ تبصـره مـاده         

  .قانون تعيين مي شوداستخدام كشوري و با رعايت مقررات اين 
هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحويكه از كار كردن بـاز بمانـد حقـوق     -79ماده 

وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اينكه از متوسط 
  .حقوق او تجاوز نكند

نوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خـدمت او پـانزده   در صورتيكه س -1تبصره 
  .سال منظور خواهد گرديد

ور در اين ماده فوت شود چهار پنجم حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قـانوني  كدر صورتيكه مستخدم مذ -2تبصره 
  .به وراث وي تعلق مي گيرد

حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحـوي   هر گاه مستخدم رسمي به علت -80ماده 
كه از كار كردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبيق و فوق العاده شـغل او بـه عنـوان حقـوق وظيفـه در مـورد وي       

  .برقرار مي گردد
فـوت   اشـد در تـاريخ  هر گاه مستخدم رسمي فوت شود خواه بـه حـد بازنشسـتگي رسـيده يـا نرسـيده ب       -81ماده 

  .حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد بازنشسته محسوب و چهار پنجم
حقوق بازنشستگي او بـه عنـوان حقـوق وظيفـه طبـق      دم بازنشسته فوت شود چهار پنجم هر گاه مستخ -82ماده 

  .مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد
مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده  هر گاه -83ماده 

  .نوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شدبه ع شغل او
  .با تصويب شورا صورت خواهد گرفت 83و  80و  79برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد  -84ماده 

از كار افتاده در صورتيكه بهبودي حاصل نمايند و توانايي اشتغال يافته باشـند   اعاده به خدمت مستخدمين -تبصره
  .قبل از رسيدن به سن شصت سالگي بالمانع است

آن قسمت از سوابق خدمت دولتي مستخدمين رسمي كه كسور بازنشستگي مربوط بـه آن بـه صـندوق     -85ماده 
مي گردد و مدت مذكور با توجه به تبصره هاي زير  بازنشستگي كشوري پرداخت نشده باشد خدمت غيررسمي تلقي

  .از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد
مستخدم موضوع اين ماده مي تواند وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسـمي خـود بـه     -1تبصره 

او براسـاس   79نشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع مـاده  صندوق بازنشستگي پرداخت نكند در اين صورت حقوق باز
يك چهلم متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل ضرب در سنوات خدمت غيـر رسـمي بـه عـالوه     
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يك سي ام متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسـمي  
هد شد و فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسـبه مـي شـود كـه بـه      خدمت كرده است احتساب خوا

  .عالوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد
مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون تطبيق يا تبديل وضع يافته اند در صورتيكه كسور بازنشسـتگي   -2تبصره 
درصد حقوق پايه رسمي كه در تاريخ اول فروردين مـاده   5/8دمت غير رسمي موضوع اين ماده را بر مبناي مدت خ

يك هزار و سيصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخـت كننـد سـوابق مـذكور از لحـاظ بازنشسـتگي و       
بـه   31/3/1345بعد از تاريخ وظيفه جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد و در مورد مستخدميني كه 

استخدام رسمي پذيرفته شده يا بشوند اولين حقوق پايه رسمي كه در بدو خدمت رسمي به آنـان تعلـق مـي گيـرد     
  .مالك پرداخت كسور بازنشستگي موضوع اين تبصره خواهد بود

مربـوط بـه ايـن    سابقه خدمت مستخدمين در كار ثابت نيروهاي مسلح در صورتيكه كسور بازنشسـتگي   -3تبصره 
خدمت طبق مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح به صندوق بازنشستگي كشوري قابل انتقال باشد جـزو خـدمت   

  .رسمي محسوب و در غير اين صورت در حكم خدمت غير رسمي تلقي مي شود و تابع حكم اين ماده خواهد بود
ان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پـدري كـه در كفالـت    فرزند: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از -86ماده 

متوفي بوده اند، همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بـودن شـرايط   
  :زير
فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگـر اينكـه بـه موجـب مـدارك مثبتـه در يكـي از         -الف
شگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايـان  دان

  .بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد
فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر بـه موجـب مـدارك مثبتـه در يكـي از       -ب

زشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشـند حقـوق وظيفـه آنـان در     دانشگاهها يا مؤسسات آمو
  .پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد

  .مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر -پ
  عيال دائمي متوفي -ت
  .شوهر در صورتيكه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد -ث
  .زندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمرفر -ج

ي بين وراث مستخدم تقسيم مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع مـي  حقوق وظيفه به تساو -87ماده 
قـانون اسـتخدام كشـوري    شود به تساوي به سهم بقيه وراث افـزوده مـي شـود حكـم ايـن مـاده از تـاريخ تصـويب         

درباره وراث مستخدمين رسمي كه براساس  86همچنين حكم مندرج در بند ج ماده . قابل اجرا است) 31/3/1345(
  .قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود

خدمين رسمي در هر موردي كه در مواد مختلـف قـانون اسـتخدام    حقوق وظيفه مست 1354از اول سال  -1تبصره 
كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي تعيين شده است جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يـا  
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يا حقوق بازنشستگي اصالح مـي  محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار مي شود به چهار پنجم حقوق وظيفه 
  .شود

م شامل وراث وظيفه بگير فعلي جز در موارديكه حقـوق وظيفـه بـه علـت انفصـال يـا محروميـت از حقـوق         اين حك
  .اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز خواهد بود

  .حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح نيز خواهد بود
كـه قبـل از    78مـاده   3ن رسمي موضوع تبصره حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدمي 1354از اول سال  -2تبصره 

  .فوت شده اند به ميزان چهار پنجم حقوق بازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت مي شود 1345خرداد ماده  31
  -88ماده 
  -الف
حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از دريافت بيش از يك  -ب

ها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسـته بـه   سازمان
سرمايه يا بودجه ساالنه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل % 25آنها و همچنين مؤسسات غير دولتي كه بيش از 

  .درآمد عمومي تأمين مي شود ممنوع است
ؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز حكم اين ماده شامل م -پ

  .خواهد بود
  .مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود

ت مـي كنـد   مستخدم رسمي كه در شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خـدم  -89ماده 
مي تواند نسبت به مدت خدمت در مؤسسات مذكور از مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه اسـتفاده كنـد و   

حقوق بازنشستگي يا . در اين صورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري نخواهد بود
ظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسـات مسـتثني شـده از ايـن     و

طبـق مقـررات مربـوط بـه آن مؤسسـات پرداخـت مـي شـود و بـراي صـندوق           قانون كه در آن خدمت كرده اسـت  
ئـد بـر سـي سـال     بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه اين گونـه مسـتخدمين، زا  

  .خدمت قابل احتساب نيست
اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قـانون ممنـوع اسـت و پرداخـت هـر       -90ماده 

گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصـرف غيـر قـانوني در وجـوه     
  .دولتي است

رسمي بازنشسـته در مقامـات مـذكور در     مستخدمين اشتغال) 28/12/53(تاريخ تصويب اين اصالحيه از  -91ماده 
اجبـاري نرسـيده باشـد     يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي مشروط به آنكه به سن بازنشسـتگي  32تبصره ماده 

ت رسـمي محسـوب   مقرر جزو مدت خـدم  اعاده به خدمت تلقي و مدت اشتغال به شرط پرداخت كسور بازنشستگي
به اين مقامات منصوب شده انـد بـدون رعايـت شـراط سـن       22/11/57وزرا و نخست وزيران كه از تاريخ . مي گردد

  .بازنشستگي اجباري اعاده بخدمت خواهند شد
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هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصـالتاً يـا تبعـاً بـه محروميـت از حقـوق        -92ماده 
كوم شود در صورتيكه محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سـالگي  اجتماعي مح

نرسيده باشد معادل آنچه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداختـه بـه عنـوان كمـك بـه عائلـه وي       
جاه و پنج سال داشته باشـد بـه   پرداخت خواهد شد و در صورتيكه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پن

جتماعي به او تعلـق مـي   عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق ا
  .گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند

قانون از حقوق بازنشستگي خود اسـتفاده مـي كنـد بـه موجـب حكـم       هر گاه شخصي كه به موجب اين  -93ماده 
دادگاه صالحيتدار اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محـروم  

در صورتيكه محكوميـت مربـوط بـه دوره خـدمت وي     . است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود
د با عائله او همان رفتار مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميـت مربـوط   باش

  .به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد
رر در آن از حقـوق وظيفـه اسـتفاده    و با رعايـت شـرايط مقـ    86منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده  -تبصره

  .خواهند كرد
هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند بـه   -94ماده 

موجب حكم قطعي دادگاه صالحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محـروم شـوند و   
اتهام منتسبه در محكمه صالحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقـوق بازنشسـتگي مـدت     بعداً برائت ايشان از

  .محروميت خواهند بود
هر گاه مستخدمين كه طبق مقررات قانوني از حقوق بازنشستگي يـا حقـوق وظيفـه اسـتفاده مـي كنـد        -95ماده 

ه نكند وراث قانوني او در صورتيكه طبـق  مفقوداالثر شود و مدت يكسال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالب
حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگـر بعـداً    86شرايط ماده 

و در صـورتيكه  معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت بطور دائم برقرار مـي شـود   
  .حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گرددمعلوم شود در حال 

توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت با محكوميت حقوقي با عناوين ديگـر از ايـن    -96ماده 
  .قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است

  .وق وظيفه خواهد شدترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حق -97ماده 

حقوق بازنشستگي و وظيفه بگيران فعلي براسـاس قـوانين و مقـررات سـابق كماكـان از محـل صـندوق         -98ماده 
بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتيكه ضريب جداول حقوق مستخدمين رسمي شاغل تغييـر يابـد   

ده است حقـوق بازنشسـتگان و وظيفـه بگيـران را     دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير ش
  .ترميم كند

مالك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند شناسـنامه اي   -99ماده 
است كه در تاريخ سوم تيرماه هزار و سيصد و سي و هفت در دست داشته اند و در مـورد مسـتخدميني كـه بعـد از     
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در . ي به استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه ايست كه در بدو استخدام ارائه خواهنـد كـرد  تصويب اين قانون
صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مسـتخدمين از روي مـدارك رسـمي مشـخص نباشـد اول مهرمـاه       

  .محسوب خواهد شد
تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين وجوهي كه از حقوق و تفاوت  زدرآمد صندوق بازنشستگي ا -100ماده 

ايـن قـانون و    137و تبصره پنج مـاده   72و  71رسمي و آزمايش كسر مي شود منحصر است بوجوه مذكور در مواد 
مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العـاده شـغل مسـتخدم در صـورت عـدم كفايـت وجـوه        

  .مبود آنرا در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كندصندوق بازنشستگي دولت مكلف است ك
و فـوق العـاده موضـوع     1/1/1349از تاريخ  39فوق العاده هاي موضوع بندهاي ب و پ و ت اصالحي ماده  -تبصره

 71اده اصالحي ماده مزبور از تاريخ اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري بـه مسـتثنيات منـدرج در مـ    ) ج(بند 
به تصويب نرسيده است فـوق   39اضافه مي شود و تا زماني كه آئين نامه اجرايي بندهاي ب و پ و ت اصالحي ماده 

العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا به ترتيبي كه در مقررات سابق پيش بيني شده است قابـل پرداخـت و   
  .مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود

نحوه بهره برداري و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در اساسـنامه صـندوق تعيـين خواهـد      -101ماده 
  .شد

اساسـنامه بانـك بـه تصـويب شـوراي پـول و       . صندوق مي تواند راساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك تأسيس نمايد
  .ار خواهد رسيدتباع

  .كشوري در حكم اختالس اموال دولتي مي باشد استفاده غير مجاز از وجوه صندوق بازنشستگي -تبصره

و ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه  -102ماده 
ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهـداري حسـابها طبـق    

  .كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا مي رسدآئين نامه اي خواهد بود 

  در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور -فصل نهم
به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته بـه   -103ماده 

اوراق و اسناد و دارائي همچنين مسـتخدمين شـوراي عـالي اداري كشـور بـه      نخست وزيري تأسيس مي شود، كليه 
آئين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري كشـور تـا تصـويب    . سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي شوند

  .آئين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود
  :وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است -104ماده 

  :در زمينه امور استخدامي -الف
 .در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانونمراقبت  .1

 .ه منظور ايجاد هماهنگيدادن دستورهاي الزم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي كشور ب .2

 .رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي .3
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 .انجام مطالعات و تحقيقات الزم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت .4

 .اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران .5

 .اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت .6

 .درباره مقررات استخدامي مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانوناظهارنظر  .7

  :در زمينه امور تشكيالتي و روشها و تشريفات اداري -ب
 .ها و وظايف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتيررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ب .1

تي به منظـور تمركـز امـور مشـابه در     بررسي و پيشنهاد تفكيك وظايف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دول .2
 .وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ذيصالحيت

 .ي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانونلتجديد نظر در سازمان داخ .3

 .بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها .4

اره طرز تنظيم بودجه و روشهاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مـالي و  بررسي و تهيه پيشنهاد درب .5
 .كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري

قانون برنامه و بودجـه كشـور مصـوب     8موضوع بند (و عملكرد در دستگاه هاي اجرائي كشوري ارزشيابي كارآئي  .6
مائي آنها در جهت برقراري روش هاي صحيح اداري و اصول مديريت و گزارش به منظور ارشاد و راهن) 1351اسفند 

آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشـور بـه تصـويب هيـأت     . نخست وزير به آن
 .وزيران خواهد رسيد

  :سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است -105ماده 
  .شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود -الف
  .هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي -ب
  .دبيركل -پ

  ......106ماده 
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مسـتخدميني كـه اقـالً ده سـال سـابقه خـدمت        -107ماده 

سابقه در امور اداري و داراي تحصيالت عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزيـر بـراي مـدت     داشته و صاحب بصيرت و
  .پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بال مانع است

داري و تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امـور ا  -108ماده 
  .استخدامي كشور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود

  :شوراي داراي وظايف و اختيارات زير است
  .رسيدگي و تصويب آئين نامه هايي كه بموجب قانون در صالحيت شورا است -الف
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  .نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع مي شوداظهارنظر  -ب
تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عـاليترين مرجـع اداري   حدهاي دبير كل به وا -109ماده 

  .سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است
ن امـور اداري و اسـتخدامي   دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات بـراي اداره امـور سـازما    -110ماده 

كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنـا بـه دسـتور وي بعمـل مـي آيـد همچنـين كليـه         
  .پرداختهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبيركل صورت مي گيرد

  .ل نخست وزير استكل در اجراي وظايف قانوني خود مسئو دبير -111ماده 

  .دبير كل مي تواند قسمتي از وظايف خود را به معاونان خود تفويض نمايد -تبصره
  .معاونان دبير كل و معاونان وزراي مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها خواهند بود

) 2(و ) 1(امي موضوع قسمتهاي دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخد -112ماده 
و  هـا  اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه 104بند ب ماده ) 3(بند الف و قسمت ) 5(و 

  .مؤسسات دولتي مشمول اين قانون الزم االجرا است
اين قانون باشند يـا نباشـند   وزارتخانه ها و شهرداريها و كليه مؤسسات دولتي اعم از آنكه مشمول مقررات  -تبصره

مكلفند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر نوع وضـع و اصـالحي و تغييـر تشـكيالت و مقـررات اسـتخدامي قـبالً        
تشكيالت شركتهاي دولتي با رعايت ضـوابطي كـه از   . موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند

كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد به تصويب مراجع مقـرر در  طرف سازمان امور اداري و استخدامي 
  .اساسنامه مربوط خواهد رسيد

موظفند كليه اطالعات و  2وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذور در بند ت ماده  -113ماده 
مي كشـور را در مـوارد الزم در اختيـار آن    اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظـايف سـازمان امـور اداري و اسـتخدا    

  .سازمان قرار دهند

  در مقررات مختلف -فصل دهم
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مصرح در اين قانون مستخدم  -114ماده 

  .ب نمايندزماني ديگري منصواو را به پست سارسمي را از پست سازماني وي بركنار كنند مگر اينكه بالفاصله 
حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امـور   -115ماده 

اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد مشروط بر اينكه اعتبار الزم براي ايجاد پست سازماني جديـد موجـود   
  .باشد

به علت حذف پست سازماني يا انحالل وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي به وجود يك يا در صورتيكه  -116ماده 
  .احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيندعده اي از مستخدمين رسمي 
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سـه در اختيـار   در مورد انحالل شركت يا مؤسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن شركت يـا مؤس  -1تبصره 
  .وزارتخانه مربوط قرار مي گيرند

در مورد انحالل وزارتخانه ها مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بالفاصله در اختيار سازمان امـور   -2تبصره 
اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه هـا و يـا   

  .ات دولتي فراهم كندمؤسس
هر گاه پست ثابت سازماني مستخدم رسمي كه در اختيار وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتـي متبـوع    -3تبصره 

خود نيست به ديگري واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختيار آن وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتـي قـرار   
  .شده است آماده به خدمت خواهد بودگيرد تا زمانيكه به پست سازماني منصوب ن

به مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماده اول تمام حقـوق گـروه و پايـه     -117ماده 
مربوط و تفاوت تطبيق حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شـد و  

  .كمتر نخواهد بود 32ي به خدمت از حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق ماده در هيچ مورد حقوق دوران آمادگ
دوران آمادگي به خدمت با پرداخـت كسـور بازنشسـتگي بـه ماخـذ تمـام حقـوق جـزو سـابقه خـدمت            -1تبصره 

  .مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد
  ......-2تبصره 

  ......-3تبصره 

دوره عضويت مجدداً به  وان محاسبات انتخاب مي شوند در پايانمستخدمين رسمي كه به مستشاري دي -4تبصره 
ان مذكور انتخاب نشوند به پست سازماني ديگري منصوب مي شوند و هر گاه پست سازماني بالمتصـدي  عضويت ديو

اشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگي به خدمت از تمام حقوق پايه گـروه مربـوط اسـتفاده    نبموجود 
  .ند كردخواه

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تـا زمانيكـه مسـتخدم آمـاده بـه خـدمت در        -118ماده 
اختيار دارند براي تصدي پستهائيكه جديداً ايجاد مي شود و يا بدون متصدي اسـت از مسـتخدمين مزبـور اسـتفاده     

خدم آماده به خدمت واجـد شـرايط نداشـته باشـند يـا      نمايند و فقط در صورتي مجاز به استخدام هستند كه با مست
  .نتوانند از مستخدمين آماده به خدمت واجد شرايط در ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي استفاده كنند

استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پستهائيكه جديداً ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط  -تبصره
زبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق تحصيالت مستخدم متناسـب و در  به آن است كه پست م

ولي در صورتيكه پسـت سـازماني   . سلسله مراتب اداري الاقل همتراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد
رفتـار   36ماده  2طبق تبصره  بالتصدي در همان گروه يا گروه باالتر براي ارجاع به وي موجود نباشد مي توان با وي

  .كرد
تا دو ماه از تاريخ ابالغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقـررات  با مستخدم آماده به خدمتي كه  -119ماده 

  .اين قانون رفتار خواهد شد 65صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشود طبق حكم ماده  118تبصره ماده 
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به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مسـتخدم مزبـور را از   دولت مي تواند  -120ماده 
  .خدمت دولت معاف كند

وجهي كه در ازاء بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليـه وجـوهي    -1تبصره 
پايه مستخدم در ازاي هر سـال خـدمت    كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق

  .كسر يك سال بنفع مستخدم محسوب خواهد شد
باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مـذكور   داشته چنانچه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده -2تبصره 

  .در تبصره فوق اضافه خواهد شد
زارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتـي و  استخدام مجدد افراديكه خدمتشان بازخريد شده است در و -3تبصره 

اين قانون ممنوع است و در صورتيكه ثابت شود افراد مزبور بـه خـدمت    2مؤسسات و شركتهاي موضوع بند ت ماده 
يكي از مؤسسات و شركتهاي مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجـوه بازنشسـتگي پـس    

  .در قبال سوابق خدمت آنان هيچگونه تعهدي نخواهد داشت گرفته خواهد شد و دولت
دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مـي رسـند بـا هـر قـدر سـابقه        -121ماده 

  .خدمت بازنشسته كند
دولتـي،   در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا شركتها يا مؤسسات -122ماده 

حقوق دوران آمادگي به خدمت قطع خواهد شد و در صورتيكه مستخدمين مزبور در يكي از شـركتها يـا مؤسسـات    
  .با آنان رفتار خواهد شد 144دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 

ه تجـويز شـده   مادگي به خدمت بيش از شش ماران آولي در كليه موارديكه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دو
ع اين ماده در مدت زائد بـر شـش   است و در صورتيكه مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضو

  .ه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع استما
توسـط سـازمان امـور     120مـاده   3و تبصـره   119و  118و  116مواد  آئين نامه مربوط به طرز اجراي -123ماده 

  .اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد
وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حاالت زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را  -124ماده 

  :در حال استخدامي ديگري قرار داد
  .ل و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كندحال اشتغا -الف
يا مرخصـي بـدون حقـوق     47حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده  -ب

  .اين قانون استفاده مي كند 49موضوع ماده 
ايـن قـانون اسـتفاده مـي      48حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعالجي موضوع ماده  -پ

  .كند
حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را بـه عهـده نداشـته و در     -ت

  .انتظار ارجاع خدمت است
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حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه غير از وظيفه اصلي پست ثابـت   -ث
ده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي يا خدمت در يكـي  سازماني خود گردي

  .اين قانون اعزام شده باشد 11از مؤسسات موضوع بند ب ماده 
  .حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است -ج
وضع مستخدمي است كه امتحانات وروردي به اسـتخدام كشـوري را گذرانيـده و در    حال خدمت آزمايشي و آن  -چ

  .اين قانون است 17حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 
حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صالحيتدار از حقـوق   -ح

  .بازنشستگي استفاده مي كند
قادر به كار كردن نبوده و از حقوق  80يا  79ي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد حال از كار افتادگ -خ

  .وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند
حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صالحيتدار به علت صدور كيفر خواسـت از طـرف    -د

اين قـانون از ادامـه خـدمت ممنـوع مـي       59ماده  4در حدود تبصره مقامات قضائي يا به علت تصميم دادگاه اداري 
  .شود

حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصـالتاً يـا تبعـاً     -ذ
  .براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است

حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً و تبعاً براي كه به موجب  حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است -ر
  .هميشه از خدمت دولت محروم است

  .اين قانون از خدمت مستعفي شده است 64حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده  -ز
سـت در  حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسـته ا  -ژ

  .اين قانون محرز شده است 65محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 
حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ج مـاده   -س
  .اخراج شده باشد 65محكوم يا طبق ماده  59
  .درباره او اجرا شده باشد 59كه مجازات مقرر در بند ت ماده  حال بركناري و آن وضع مستخدمي است -ش

در صورتيكه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شـود مـدت خـدمت زيـر پـرچم جـزو سـابقه         -125ماده 
  .خدمت او محسوب مي شود

ت زير مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماده پس از اتمام خدم -تبصره
پرچم خود را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعالم دارد و وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت به گمارند و در صورتيكه پست سازماني مناسب براي ارجاع 

  .ن به حال آماده به خدمت در خواهند آمدبه مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمي
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مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده اسـت پـس از احـراز برائـت قطعـي از اتهـام يـا         -126ماده 
اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جزو سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق بـه  

انچه براي مستخدم رسمي كه از حـال تعليـق خـارج مـي شـود پسـت سـازماني        وي پرداخت خواهد گرديد ولي چن
  .موجود نباشد به صورت آماده بخدمت در خواهد آمد

مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفـري اصـالتاً يـا تبعـاً بـه انفصـال موقـت         -127ماده 
شود ولي چنانچه پستي براي وي موجود نباشد به حال محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي 

  .مدت انفصال موقت در هيچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد. آماده به خدمت در مي آيد
هيچ مستخدمي به شغل تحويلداري و يا تحصيلداران نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهـد شـد مگـر     -128ماده 

ن معتبري به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضـامن  اينكه قبالً وجه الضمان و يا ضام
  .طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا مـوقعي   -129ماده 
  .حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است كه

در صورتيكه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و فوق  -130ماده 
  .العاده هاي مربوط به او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد

  با مواد اين قانوندر تطبيق وضع مستخدمين  -فصل يازدهم
مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشـوري هسـتند    -131ماده 

  .مستخدم رسمي محسوب مي شوند
دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده  -132ماده 

  .يق كندبا مقررات اين قانون تطب 2
گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پـس از اجـراي    -133ماده 
با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشـده اسـت    30ماده 

حقوق مندرج در اين قانون سـازمان امـور اداري و    براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول
استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروههاي هفتگانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت 
براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنها به ازا هـر دو سـال   

نيـز مسـتخدمين در گروهـي پـائين تـر از گـروه موقـت قـرار          30پس از اجراي مفاد ماده . تعيين مي شوديك پايه 
  .نخواهند گرفت

مسـتخدمين جـزء كـه عمـالً متصـدي مشـاغل خـدمتگزاري جـزء هسـتند و متصـديان مشـاغل نظيـر              -گروه يك
  .يلخدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحص

  .مستخدميني كه داراي تحصيالت مقدماتي قديمي يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند -گروه دو
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مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشـتن گواهينامـه سـوم متوسـطه و      -گروه سه
  .ستگذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده ا

يا گواهينامه از هنرستانها و آموزشـگاه هـاي حرفـه اي يـا     مستخدميني كه داراي ديپلم كامل متوسطه  -گروه چهار
  .فني باشند كه معادل تحصيالت دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد

وره كامـل  دارندگان رتبه دبيري غير ليسانسيه و همچنين مستخدميني كه عالوه بر داشتن گواهينامـه د  -گروه پنج
متوسطه يك دوره تخصصي گذارنده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف شوراي عالي آموزش و پـرورش يـا شـوراي    

  .مركزي دانشگاه ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد
  .مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد -گروه شش
مستخدميني كه دوره تحصيالت دانشگاهي را تمام كرده و دانشـنامه دكتـرا يـا فـوق ليسـانس داشـته        -تگروه هف
  .باشند

مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت بـه گـروه قطعـي در پايـه اي از گـروه       -1تبصره 
ور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخـرين  قطعي قرار مي گيرند كه در گروه موقت دارا بوده اند و چنانچه پايه مزب

  .پايه گروه جديد به آنان اعطا مي شود
يـا عضـويت در   ) حسـابرس (مستخدمين رسمي كه به منظور اشتغال به مشاغل مديريت عامل يا بازرس  -2تبصره 

مؤسسات دولتي  هيأتهاي مديره و يا هيأتها و شوراهاي قانوني ديگر به طور موظف و تمم وقت به شركتهاي دولتي و
اين قانون تطبيـق   30غير مشمول مأمور مي شوند مشاغل مورد تصدي آنان با مشاغل گروههاي جداول حقوق ماده 

  .و گروه شغل آنان بر اين اساس تعيين مي شود
  .هم طراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل گروه هاي جداول حقوق اين قانون با شورا استتشخيص 

در مـورد   8را پس از اجراي مفاد تبصره دو ماده  133دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده  -134ماده 
  .هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند

در صورتيكه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع اسـتخدامي او بـا مقـررات ايـن قـانون از       -135ماده 
مبلغ حقوق، حق تأهل و مدد معاش اوالد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتـر شـود تفـاوت     مجموع

اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونـه مسـتخدمين   
فت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر با جمع مبلغ حقوق و حق تأهل و مدد معاش اوالد كه قبل از تطبيق وضع دريا

نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پـس از انقضـاء ايـن مـدت     
ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آنكه مجموع حقوق و تفاوت تطبيـق حقـوق   

از حداكثر حقوق نوع رتبـه مسـتخدم قبـل از تطبيـق و در مرحلـه قطعـي        133ماده آنان در مرحله تطبيق موضوع 
  .موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند

در صورتيكه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايـا و   -تبصره
زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در ايـن   136فوق العاده هاي مذكور در ماده 

صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتيكه تفاوت دو مبلغ 
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ادل مجمـوع  معـ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فـوق العـاده شـغل مبلغـي     
  .پرداخت خواهد شد 136مزاياي مذكور در ماده 

مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون بـه اقتضـاي پسـت مـورد      -136ماده 
مي دارد كه جزو فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است  تتصدي مزاياي مستمري درياف

ه مبلـغ دريـافتي از   ست دريافت خواهد كرد و در صـورتيك بلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته اكماكان م
مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشـد تفـاوت ايـن دو مبلـغ را بـه عنـوان       

  .تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد
م رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضـع  در صورتيكه مستخد -1تبصره 

استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تأهل و مدد معاش اوالد وي بيشتر شود اگر تفـاوت ايـن دو   
ايـن مـاده اسـتفاده     مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اينصورت مستخدم رسمي از مقـررات 

نخواهد كرد ولي در صورتيكه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود بـه مسـتخدم تفـاوت تطبيـق     
  .مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود

فـت  مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قـانوني خـود دريا   -2تبصره 
مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبـق مفـاد ايـن مـاده     

  .رفتار خواهد شد
از تاريخ تصويب اين قانون به هيچيك از مستخدمين رسـمي بابـت حقـوق و مزايـاي مسـتمر و تفـاوت        -3تبصره 

  .ه شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كردتطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاد
انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور و تصـويب      -4تبصره 

  .هيأت وزيران تعيين خواهد شد
ـ       -137ماده  ت سـازماني  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قـانون مكلفنـد طبـق سـازمان و پسـتهاي ثاب

در  31/3/45مصوب خود مستخدميني غير رسمي از قبيـل دون پايـه، حكمـي، پيمـاني و روزمـزد را كـه در تـاريخ        
استخدام دارند و همچنين افرادي را كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ مـذكور بـه مشـاغل    

  .مستخدم تبديل كنندغير كارگري اشتغال داشته اند با رعايت تبصره هاي زير به 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي  -1تبصره 

در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پستهاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسـمي ارجـاع و وضـع    
  .استخدامي آنها را تبديل كنند

تعيـين نشـده اسـت     30تا هنگاميكه گروه و پايه قطعي مستخدمين غيـر رسـمي براسـاس مـاده      -فال -2تبصره 
مستخدمين غير رسمي كه متصدي پست ثابـت سـازماني هسـتند بـه طـور موقـت در يكـي از گروههـاي هفتگانـه          

بـا احتسـاب    مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربـوط 
  .كليه سنوات خدمت دولتي آنان به ازاء هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد
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كه عمالً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خـدمتگزاري  مستخدمين جزء  -1گروه 
  .جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل

  .داراي تحصيالت مقدماتي قديمي يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند مستخدميني كه -2گروه 

مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامـه دوره اول متوسـطه و    -3گروه 
  .گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد

مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه هـاي حرفـه    -4 گروه
  .اي يا فني باشند كه معادل تحصيالت دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد

رزش مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه هستند و يك دوره تخصصي گذرانده اند كـه ا  -5گروه 
  .آن از طرف شورايعالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد

  .مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد -6گروه 

  .مه دكتري يا فوق ليسانس داشته باشندمستخدميني كه دوره تحصيالت دانشگاهي را تمام كرده و دانشنا -7گروه 

در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مسخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمي تعيـين و بـا آنـان بـه همـان       -ب
  .طريق رفتار خواهد شد

و تعيـين شـرايط    30شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده  -3تبصره 
  .مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيالت گردد احراز

همچنين در رشته هاي مشاغل دبيري و آموزگاري و پزشكي و مشاغل نظير كه سلسله مراتب اداري در آنها ملحوظ 
امي كشور تهيه و بـه تصـويب   و استخدنيست تجربه و تخصص براساس آئين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري 

ل در صورت احراز شرايط بدون تغيير مي گيرد و متصديان اين گونه مشاغشورا خواهد رسيد مالك طبقه بندي قرار 
  .به گروههاي باالتر ارتقاء خواهند يافت 30شغل با رعايت ماده 

يرد اگر از مجموع حقوق ثابـت  حقوق گروه و پايه ايكه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گ -4تبصره 
و مزاياي مستمري كه مستخدم به اقتضاي پست مورد تصدي دريافت مي دارد كه جزو فوق العاده ها و هزينه هـاي  
مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي موقت شـغل تـا زمانيكـه متصـدي سـت      

حكم اين تبصره از تاريخ اجـراي مرحلـه   . به وي پرداخت مي شود 38راي ماده مزبور باشد به طور موقت تا زمان اج
  .موقت قابل اجرا است

حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در ايـن مـاده بـه مسـتخدم      -5تبصره 
  .رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد

خ تصويب اين قانون به هيچيك از مستخدمين غيـر رسـمي از بابـت حقـوق و مزايـاي مسـتمر و       از تاري -6تبصره 
مزاياي موقت شغل نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصـل سـوم ايـن قـانون پرداخـت      

  .كرد
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ايـاي شـغل آنـان    ترفيعات مستخدمين غير رسمي پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهار سال بابـت مز  -7تبصره 
  .محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء اين مدت ترفيعات خود را براساس اين قانون دريافت خواهند داشت

حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزايـاي   -8تبصره 
  .يدمستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نما

مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شـود مكلفنـد    -9تبصره 
  .تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجري است انجام دهند

مدرك باالترين  137و  133مالك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غير رسمي موضوع دو ماده  -10تبصره 
ايـن قـانون مـدرك     30تحصيلي است كه در تاريخ تطبيق يا تبديل دارار مي باشند و هر گاه قبـل از اجـراي مـاده    

  .تحصيلي باالتري اخذ و ارائه كنند گروه موقت آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تغيير خواهد كرد
از تاريخ تصويب ايـن   100الحاقي به ماده آثاري مالي مترتب بر اجراي اين اصالحيه به استثناي تبصره  -11تبصره 

  .معتبر و قابل اجرا خواهد بود) 12/8/49(اصالحيه 
در صورتيكه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع  -138ماده 

د آمـاده بـه خـدمت    پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسـمي متصـدي پسـتي نشـون    
  :محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد

منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كـه بـه    133به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده  -الف
ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونـه  . موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد

  .دمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شدمستخ
  .رفتار خواهد شد 117با ساير مستخدمين طبق ماده  -ب

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غيـر رسـمي كـه در تـاريخ      -139ماده 
صـرفاً از نظرپرداخـت حقـوق ماننـد      تصويب قانون در خدمت دارند و براساس اين قـانون تبـديل وضـع نمـي يابنـد     

مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شوند طبق مقررات اين قانون 
  .به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند

ند مي توان مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده را كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي هست -1تبصره 
به پستهاي موقت منصوب نمود مشروط بر اينكه حقوق پست موقت آنان كمتر از حقوق آماده به خدمت نباشـد كـه   
در اين صورت در مدت تصدي تابع مقررات مربوط به مستخدمين پيماني خواهند بـود و حقـوق آمـاده بـه خـدمت      

  .دريافت نخواهند داشت
ن عده از مستخدمين غير رسمي را كه تبديل وضع نمي يابند به تقاضاي دولت مي تواند سوابق خدمت آ -2تبصره 

آنان با پرداخت يك ماه آخرين حقوق در ازا هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي اسـتفاده نشـده   
  .آنان بازخريد نمايد
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اشـتغال   3ذكور در مـاده  مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مـ  -140ماده 
  .تطبيق يا تبديل وضع مي يابند 137و  133دارند طبق مفاد مواد 

خـدمت كننـد در مرحلـه اول براسـاس      3مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در مـاده   -1تبصره 
ولتـي غيـر   و در صـورتيكه در شـركتهاي دولتـي يـا مؤسسـات د      137ماده  2مدرك تحصيلي طبق بند الف تبصره 

تبديل  133مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در درست دارند با رعايت ماده 
  .وضع مي يابند

خدمت مسخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كـه در تـاريخ تصـويب     -2تبصره 
  .به عهده دارند جزو سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شدرا  3اين قاون تصدي مقامات مذكور در ماده 

را  3تصدي يكي از مقامات غير دولتـي مـاده    30گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده  -3تبصره 
  .به عهده دارند براساس باالترين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد

اجرا نشده است استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت سـازماني طبـق مقـررات     30ه ماده تا زمانيك -141ماده 
اين قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مـدرك تحصـيلي الزم بـراي احـراز     

اهد شـد و پـس از   شغل مورد نظر به شرح زير تعيين و حقوق آنان براساس جدول مندرج در اين قانون پرداخت خو
  .با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي شود 30اجراي مفاد ماده 

  .متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم براي احراز آنها داشتن گواهينامه ششم ابتدائي است -1گروه 

  .ه سوم متوسطه استمتصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم براي احراز آنها داشتن گواهينام -2گروه 

متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم براي احـراز آنهـا طبـق قـوانين خـاص مربـوط داشـتن         -3گروه 
گواهينامه دوره اول متوسطه و گذارندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش آن معـادل ديـپلم كامـل شـناخته نشـده      

  .باشد
زم براي احراز آنها داشتن ديـپلم دوره كامـل متوسـطه يـا     متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي ال -4گروه 

گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاههاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصـيالت دوره كامـل متوسـطه شـناخته     
  .شده باشد

و  متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسـطه  -5گروه 
گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه ها، 

  .عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد
  .متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد -6گروه 

ل شرط تحصيلي الزم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فـوق ليسـانس   متصديان مشاغلي كه حداق -7گروه 
  .باشد

و مستخدمين مشمول قانون اسـتخدام نيروهـاي مسـلح بـه      2انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده  -142ماده 
بـا تقاضـاي   وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بـودن شـرايط احـراز شـغل مـورد نظـر       
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وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا مؤسسه مربوط به عمل خواهـد آمـد و گـروه و    
  .پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد

  .د شدنيز براساس مفاد همين ماده عمل خواه 2نسبت به مستخدمين بند چ ماده 
كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدمين و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي  -تبصره

  .كشوري منتقل شود
مـأمور شـده يـا     11مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي از مؤسسات موضوع بند ب مـاده   -143ماده 

ي مربوط خود احضار و دعوت به كار نشده و يـا از طـرف مؤسسـه    بشوند تا وقتيكه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولت
ايكه در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج به وجود آنان اعالم نشده است به خدمت خود در آن مؤسسات ادامه 
خواهند داد و تا زماني كه خدمت ايشان در آن مؤسسـات ادامـه دارد اشـتغال آنـان در مؤسسـات مـذكور در حكـم        

  .ي تلقي شده و جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شدخدمت رسم
در صورت اعالم عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي 

  .متبوع، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد
ل به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكو -تبصره

  .دولتي مشمول اين قانون است
هر گاه اين گونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاي مشمول اين قانون بازنشسته يـا از كـار افتـاده يـا     

روه هـاي جـداول حقـوق ايـن     فوت شوند آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا از كار افتادگي يا فوت آنها با مشاغل گ
مبناي تعيين حقـوق بازنشسـتگي يـا     78ماده  1و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره قانون مقايسه و حقوق گروه 

  .وظيفه اي كه به آنان يا وراث آنها تعلق مي گيرد خواهد بود
نون اسـتخدام  چنين مستخدمي با مشاغل گروه هـاي جـداول حقـوق قـا    تشخيص هم طراز بودن شغل مورد تصدي 

  .استكشوري با شورا 
مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كـه در يكـي از شـركتها و مؤسسـات دولتـي مسـتثني شـده يـا          -144ماده 

اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط بـه آن   2مؤسسات مذكور در بند ت ماده 
مسـتخدمين  آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت خدمت ايـن گونـه   مؤسسات منتقل شده يا بشوند به خدمت در 

گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحلـه اول اجـراي قـانون    . جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد
استخدام كشوري تعيين مي شود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه هـا يـا مؤسسـات    

  .مشمول قانون خواهد بوددولتي 
و بازنشسـتگي و وظيفـه    32مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقـوق مـاده    -1تبصره 

همچنين در هر مورد كه در مقررات استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براي تعيين تكليف آنان وجود نداشـته باشـد   
  .مشمول مقررات اين قانون خواهند بود

گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسـات مربـوط آنـان كـه از      -2تبصره 
و تغييرات بعدي آن تبعيت خواهند كرد براساس طبقـه بنـدي مشـاغل مقـررات اسـتخدامي       32جدول حقوق ماده 
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د و در مورديكـه مسـتخدم   مربوط كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين خواهـد شـ  
قبل از اجراي طبقه بندي مشاغل مؤسسه بازنشسته يا از كار افتاده يا فوت شود همچنـين نسـبت بـه مسـتخدمين     

مؤسسات آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا از كار افتادگي يا فوت آنها در مؤسسـه محـل    سايرموضوع اين ماده در 
و پايه تعيين شده بـدون  مقايسه و حقوق گروه  30مذكور در ماده  خدمت با مشاغل گروه هاي جدول حقوق مربوط

حقوق بازنشستگي يا وظيفه اي كه به آنان يا وراث قانوني آنهـا تعلـق مـي    مبناي تعيين  78رعايت تبصره يك ماده 
  .گيرد خواهد بود

  .ورا مي باشدتشخيص هم طراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي با مشاغل گروه هاي جداول مربوط با ش
مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل مـي توانـد درخواسـت كنـد مشـمول مقـررات بازنشسـتگي         -3تبصره 

كشوري مكلف است كليه كسور بازنشسـتگي  مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اين صورت صندوق بازنشستگي 
  .پرداختي مستخدم را به صندوق بازنشستگي مربوط واريز كند

قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفـه در حكـم سـوابق خـدمت در مؤسسـه      سوابق خدمت 
مربوط منظور مي شود و به شرط آنكه حقوق بازنشستگي از حداكثر حقـوق بازنشسـتگي مقـرر در قـانون اسـتخدام      

  .كشوري تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محل خدمت خواهد بود
دوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفـه مربـوط بـه ايـن گونـه      هر گاه صن

  .مستخدمين با كسري مواجه شود دولت كمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود
 تا زمانيكه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت -145ماده 

تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشـمول ايـن قـانون    
اعتبار الزم تأمين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خـدمت دولـت   

ين و آئـين نامـه هـاي خـاص اسـتخدامي و      هستند و مزاياي مستخدميني كه جديداً استخدام مي شوند طبـق قـوان  
  .مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است

دولت مكلف است نسبت به تأمين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع  -1تبصره 
  .و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروههاي باالتر اقدام كند

ن قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تـا زمانيكـه فـوق العـاده شـغل      مؤسسات دولتي مشمول اي -2تبصره 
معـين مـي كننـد و مابـه      141معين نشده است حقوق مستخدم جديد خـود را طبـق مفـاد مـاده      38موضوع ماده 

التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آئين نامه و مقررات خاص به وي تعلـق مـي گرفتـه اسـت بـه      
  .ان مزايا به مستخدم خواهند پرداختعنو

تأمين اعتبار الزم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در مؤسسات مـذكور در بنـد ت    -146ماده 
  .و شركتها و مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده مؤسسات مربوط خواهد بود 2ماده 
فصل به وسيله سازمان امور اداري و اسـتخدامي كشـور تهيـه و بـه تصـويب      ي اين يآئين نامه هاي اجرا -147ماده 

  .هيأت وزيران خواهد رسيد
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پس از تصويب اين قانون آن قسمت و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات ايـن قـانون مغـاير     -148ماده 
  .باشد ملغي خواهد بود

اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرابي مذكور در  -تبصره
  .آئين نامه هاي فعلي معتبر و الزم االجرا خواهد بود

را كـه ضـمن اجـراي آن ضـروري     دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصـالحاتي   -149ماده 
ات اين قانون و اصالحاتي كـه بـه تصـويب    تشخيص دهد جهت تصويب كميسيون استخدام مجلس تقديم كند، مقرر

كميسيون هاي استخدام مجلس مي رسد تا تقديم اليحه نهايي به مجلس و تعيين تكليف آن از طـرف مجلـس الزم   
  .االجرا است

دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفـه بگيرهـا و در    -تبصره
  .ا حقوق مستخدمين شاغل اقدام الزم به عمل آوردمتناسب ساختن آن ب

وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول ايـن قـانون مكلفنـد براسـاس پسـت هـاي سـازماني         -150ماده 
مصوب مستخدمين پيماني و همچنين كاركناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافـت دسـتمزد بـه    

در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه ) 2/10/57(در تاريخ تصويب اين اصالحيه  كار گمارده شده اند و
  .خدمت دولتي به رسمي تبديل كنند

گروه شغلي آنان براساس طرح طبقه بندي مشاغل تعيين و پايه آنها به ازاء هر دو سال سـابقه خـدمت دولتـي يـك     
  .پايه تعيين خواهد شد

راي اجراي اين ماده و همچنين ترتيب انتقـال كسـور بازنشسـتگي مربـوط بـه ايـن گونـه        آئين نامه الزم ب -تبصره
ان از ساير صندوق هاي مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري به پيشنهاد سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي    نكارك

  .كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ن ها و مؤسسـات و شـركت هـاي دولتـي و شـهرداري هـا در       خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازما -151ماده 

اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسـوب و منظـور خواهـد    
  .شد

احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاههاي موضوع اين ماده باستثناي مستخدمين 
اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچگونه تعهدي نـدارد از لحـاظ تعيـين پايـه و      120مشمول ماده 

بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي مربوط به بازخريـد سـنوات مزبـور را بـه صـندوق      
  .بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند

ولتي مشمول فرمان آموزش رايگان بـا رعايـت ضـوابطي    مدت خدمت مستخدمين رسمي در مدارس غير د -تبصره
 1356مـرداد مـاده    19كه در آئين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس مذكور مصوب 
  .پيش بيني شده است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان محسوب مي شود

 .قابل پرداخت مي باشد 1/7/1357ريخ آثار مالي مترتب بر اين اصالحيه از تا


