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  فصل اول ـ كليات
   ـ تعاريف١ماده 

 . است ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي دولت در يكي از وزارتخانه الف ـ استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت
 .گردد مكلف به انجام آن ميموجب حكم رسمي  به ب ـ خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم

ها و شركتها يا مؤسسات دولتـي در حـدود قـوانين ومقـررات مربـوط       پ ـ حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صالحيتداروزارتخانه 
 . است

 . قانون به اين عنوان شناخته شده است موجب ت ـ وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به
 .شود قانون ايجاد و به وسيلة دولت اداره مي موجب اني مشخصي است كه بهث ـ مؤسسه دولتي واحدسازم

صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصدسـرمايه آن متعلـق بـه     قانون به ج ـ شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازة 
بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلـق بـه    ، تا زماني كهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود     هر شركت تجارتي كه ازطريق سرمايه     . دولت باشد 

 .شود ،شركت دولتي تلقي مي شركتهاي دولتي است
سازمانها مشمول حكم تبصرة ماده  باشند ولي اين  ـ سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظراستخدامي تابع مقررات خاص خود مي  ٢ماده 
 : اين قانون خواهندبود١١٢

 ...الف ـ 
 ...ب ـ 

باشـند و هرگونـه    مـي ١٣٥٢استخدامي شركتهاي دولتـي مصـوب پـنجم خـرداد مـاه       ، شركتهاي مذكور مشمول مقررات پ ـ شركتهاي دولتي 
كميسـيونهاي اسـتخدام مجلـس     سازمان امور اداري و استخدامي كشور تـدوين و جهـت تصـويب    اصالحات بعدي در مقررات مذكور توسط 

پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشـور   خدمين خارجي شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه بهمست  حقوق و مزاياي  . شود  تقديم مي 
 .شود مي رسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين هيأت وزيران مي تصويب به

خـاص محلـي تـأمين     آمـدهاي ت ـ شهرداريها و مؤسسات تابع آنها و انجمنهاي بهداري وسازمانهايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از در 
 .شود مي

قـانون اسـتخدام    ـ آن عده از مستخدمين مـورد نيـاز وزارت جنـگ كـه مشـمول     ١ث ـ مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح  
از خـود، تـابع   استخدامي كارمندان مـورد نيـ   ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات. قانون خواهند بود   نيروهاي مسلح نيستند مشمول مقررات اين     

 . خواهد بود١٣٤٣كشوري مصوب دوم آبان  معافيت وزارت جنگ از محدوديتهاي استخدام سازمانهاي قانون مربوط به
،در نيروهاي مسـلح بـا    عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است به موجب اين قانون  ـ اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به ٢

 .تشريفات مقرر معمول خواهد شد وسيله سازمانهاي تابعه پس از طي تشكيالت نيروهاي مسلح به  و همچنين تصويبتصويب هيأت وزيران
 . دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي هاي قضايي و اعضاي رسمي هيأت علمي ج ـ دارندگان رتبه

 . چ ـ مستخدمين مجلس
 .اصالحيه از شمول اين قانون مستثنا هستند  اينموجب قانون در تاريخ تصويب ح ـ مؤسسات دولتي كه به
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 .باشد خود مي خ ـ وزارت امور خارجه كه تابع مقررات استخدامي خاص
وظايف و فعاليتهاي مربوط  د ـ مؤسسات دولتي كه به تشخيص سازمان امور اداري واستخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران به اقتضاي نوع 

 .ص باشندخا بايد مشمول مقررات استخدامي
كشـور تـدوين و جهـت     اصالحات بعدي آن توسط سازمان امور اداري و استخدامي   مقررات استخدامي هريك از مؤسسات مزبور و هرگونه       

 .، مقررات قبلي آنها اجراخواهد شد شود و تا تاريخ تصويب آن تقديم مي تصويب كميسيون استخدامي مجلس
قوانين مربوط تـابع   در هر موردكه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق)  چ(و )  ج( ـ مستخدمين مشمول بندهاي  ١تبصره 

 .شده باشند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود احكام عمومي قوانين استخدام كشوري
 .دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود ها و مؤسسات  ـ امور استخدامي ساير وزارتخانه٢تبصره 

وزرا و سفرا و استانداران و دبيركـل سـازمان امـور اداري واسـتخدامي كشـور و       وزير و معاونان وزير و وزرا و معاونان نخست  ـ نخست ٣ماده 
رسـمي بـدين مقامـات منصـوب يـا بـه        مقررات اين قانون نيسـتند ولـي در صـورتي كـه مسـتخدمين      وزير و وزرا، مشمول    رؤساي دفاتر نخست  

جزو سابقه خدمت رسمي محسوب شده و مقررات  نتخاب يامنصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ          نمايندگي مجلس ا  
 .حال آنها خواهد بود تا آنجا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل اين قانون

 :رج نخواهند بودقانون از دو نوع خا ها و مؤسسات دولتي مشمول اين  ـ مستخدمين وزارتخانه٤ماده 
  رسمي و پيماني

قـانون كـار رفتـار     شوند كارگر شناخته شده و بـا آنـان طبـق مقـررات     مشغول مي تبصره ـ افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت 
 .اند مشمول اين قانون نيستند افرادي كه طبق قوانين خاص خودكارگر شناخته شده. خواهد شد

 . كشور است عهده سازمان امور اداري و استخدامي ، به مشمول اين قانون ها و مؤسسات دولتي وزارتخانهتشخيص مشاغل كارگري در 
بـراي تصـدي يكـي از    ٣٠هاي جداول حقـوق موضـوع مـاده     رسمي در يكي از گروه موجب حكم  ـ مستخدم رسمي كسي است كه به ٥ماده 

 .، استخدام شده باشد قانونها يامؤسسات دولتي مشمول اين  پستهاي سازماني وزارتخانه
تصـدي برخـي از پسـتهاي     ولـي در صـورتي كـه بـراي    .  تبصره ـ واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير ازمستخدمين رسمي ممنوع اسـت  

استفاده نمود ممكن است بـا تصـويب سـازمان امـور اداري واسـتخدامي كشـور، مسـتخدمين شـركتها و                 تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي    
سـازماني مـذكور منصـوب نمـود و بـا آنـان ماننـد مسـتخدم          عنـوان مـأمور بـه تصـدي پسـتهاي      مستثنا شده از اين قـانون را بـه    ت دولتي مؤسسا
مورد نياز يافت نشود بـا تصـويب سـازمان امـور اداري واسـتخدامي كشـور        رفتار كرد و در صورتي كه در مؤسسات مزبور هم شخص            پيماني

 . مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود عنوان را بهتوان مستخدم مورد احتياج  مي
پرداخـت   ربـط از اعتبـارات سـازمان متبـوع يـا محـل خـدمت        سـازمانهاي ذي  حقوق و مزاياي مستخدمين شركتهاي مذكور در فوق بـا توافـق           

 .شود مي
 .شود ن و كار مشخص استخدام ميطورموقت براي مدت معي موجب قرارداد به  ـ مستخدم پيماني كسي است كه به٦ماده 

اي خواهد بود كه توسط سـازمان امـور اداري واسـتخدامي كشـور تهيـه و بـه        نامه آيين موجب تبصره ـ شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به 
 .رسد تصويب هيأت وزيران مي

رف سازمان امور اداري واسـتخدامي كشـور    ـ شغل عبارت از مجموع وظايف و مسؤوليتهاي مرتبط ومستمر و مشخصي است كه از ط ٧ماده 
 .عنوان كار واحد شناخته شده باشد به

 .داشته باشد نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك هاي مشاغلي است كه از لحاظ رسته عبارت از مجموع رشته
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يـك شـغل و ارجـاع آن     طور مستمر براي مؤسسات دولتي بهها و   ـ پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه درسازمان وزارتخانه ٨ماده 
 .به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم ازاين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد

پسـتها ممنـوع    طـور رسـمي بـراي تصـدي ايـن      شناخته شده و استخدام افراد به عنوان پست موقت  ـ پستهايي كه جنبه استمرار ندارد به ١تبصره 
 . است
سازماني كليه واحدهاي  مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پستهاي ثابت ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٢ره تبص

 .و استخدامي كشور تسليم كنند تابع خود تهيه و به سازمان امور اداري
هاي دولتي  ها يا سازمان وزارتخانه عر بر موافقت يا اصالح آنها به، نظر خود را مش تفصيلي سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاي

ايـن قـانون منـوط بـه موافقـت سـازمان امـور اداري و         ها و مؤسسات دولتي مشـمول     در سازمان تفصيلي وزارتخانه     هر نوع تغييرات  . اعالم كند 
نه يا مؤسسه مربوطه بـا سـازمان امـور اداري واسـتخدامي     در صورت بروز اختالف نظر در اين موردبين وزارتخا   . كشور خواهد بود    استخدامي

 .كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ خواهدكرد
 . ـ ترفيع عبارت است از احراز يك پايه باالتر٩ماده 
جريـان   يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتـي مشـمول ايـن قـانون بـدون آن كـه        ـ انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت ١٠ماده 

 .خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگرمشمول اين قانون درآيد خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه
 : ـ مأموريت عبارت است از١١ماده 

 .اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد الف ـ محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه
اعزام به سـازمانهاي   رسد و همچنين كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران مي ها و مؤسساتي طور موقت به وزارتخانه بهب ـ اعزام مستخدم  

 .بداند المللي كه دولت ايران عضويت آنها راپذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ايران شركت در آنها را مقتضي بين
 .در داخل يا خارج كشور ارآموزيهاي آموزشي يا ك پ ـ اعزام مستخدم براي طي دوره

 . ،منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است  ـ  حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت١٢ماده 
اشـتغال در   اعـزام مسـتخدمين رسـمي مشـمول قـانون اسـتخدام كشـوري بـراي          و همچنين ترتيـب ١٢ و ١١نامه نحوه اجراي مواد  تبصره ـ آيين 

شـود و بـه تصـويب هيـأت      مـي  وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشـور تهيـه   آن به ماني خارج از كشور و تعيين مدت  پستهاي ثابت ساز  
 .رسد وزيران مي

 
  فصل دوم ـ در ورود به خدمت و انتصابات

 .شود امتحان يا مسابقه انجام مي  ـ استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق١٣ماده 
توانند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشـور درقبـال داوطلبـان يـا      مي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نه ـ وزارتخا ١تبصره 

 .عمل آورند ، تعهد استخدامي به آموزشي هاي تربيتي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالي دانشجويان آموزشگاههاي اختصاصي يادوره
تصـويب ايـن اصـالحيه     توانند مستخدمين پيماني را كه در تاريخ استخدام كشوري مي ات دولتي مشمول قانونها و مؤسس  ـ وزارتخانه ٢تبصره 

استخدام كنند مشروط بر آن كـه سـن آنـان در تـاريخ      طور رسمي در استخدام دارند بارعايت مقررات مربوط از طريق امتحان به    ) ٢٤/١٢/٥١(
 .تجاوز نكرده باشد  اين قانون١٤در ماده  از حداكثر مقرر ١٣٥١بيست وچهارم اسفندماه 

 .سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شوراخواهد رسيد نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف  ـ آيين٣تبصره 
 :  ـ براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل الزم است١٤ماده 

 . تمام  سال٤٠ از  سال تمام و نداشتن بيش١٨الف ـ حداقل داشتن 
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 . ب ـ تابعيت ايران
 . پ ـ انجام خدمت پرچم يا معافيت قانون بودن

 .ت ـ نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
 . افيون ث ـ عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال

 . ج ـ حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدايي
 .شود كه براي آن استخدام ميچ ـ داشتن توانايي انجام كاري 

شوند مشمول محدوديت مربـوط بـه حـداكثر سـن مـذكور دربنـد الـف ايـن مـاده           مي  ـ افرادي كه مجدداً به استخدام رسمي پذيرفته ١تبصره 
 .نخواهند بود

آن بـا پيشـنهاد    سـت  ـ حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در موردافرادي كه داوطلب اسـتخدام در مشـاغل تخصصـي كـه فهر     ٢تبصره 
 .باشد  سال تمام مي٤٥رسد  تصويب شورا مي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به

 .موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود به  ـ استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه١٥ماده 
 .گيرد مي يله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورتوس به  ـ امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي١٦ماده 

به دسـتگاه اسـتخدام    تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت اقتضا مي تبصره ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت 
 .كننده محول دارد

آزمايشـي را طـي    ، يـك دوره  اند قبل از ورود بـه خـدمت رسـمي    شدهقبول   ـ كساني كه در امتحان يا مسابقه ورودي استخدام رسمي ١٧ماده 
 .خواهند كرد

 . كنند به پستهاي ثابت سازماني بالمانع است مي  ـ انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي١تبصره 
 .شوند  ـ افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي درحكم مستخدم رسمي محسوب مي٢تبصره 

شـود ولـي در هـيچ     مـي  رسمي توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننـده تعيـين    ـ مدت خدمت آزمايشي داوطلبان ورود به استخدام ١٨ ماده
 .مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشترنخواهد بود

پذيرفته شـود   م به استخدام رسميگردد و در صورتي كه مستخد  ـ حقوق دوره آزمايشي برابر مقررات اين قانون تعيين وپرداخت مي ١تبصره 
 .شود محسوب مي مدت خدمت آزمايشي جزو سابقه خدمت وي

 .خواهد شد هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت  و هزينهفوق العاده هاي مستخدم آزمايشي مطابق  و هزينهفوق العاده ـ ٢تبصره 
موجب حكم وزارتخانه  به ار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي ـ افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني وعالقه به ك١٩ماده 

كننده و تأييدسازمان امور اداري و استخدامي كشـور از لحـاظ تطبيـق بـامقررات اسـتخدامي در عـداد مسـتخدمين رسـمي           يا مؤسسه استخدام  
 .منظور و ازحقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد

گونـه تعهـد،    هـيچ  ابقاي در خدمت مورد نظـر تشـخيص داده نشـوند بـدون      در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ـ افرادي كه ٢٠ماده 
كننـده صـادر و جريـان بـه سـازمان امـور اداري واسـتخدامي كشـور اطـالع داده           حكم بركناري آنان از طرف وزارتخانه يامؤسسـه اسـتخدام        

 .شود مي
 .شوندحقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد اده از خدمت بركنار ميتبصره ـ به افرادي كه طبق اين م

سال از تاريخ بركناري حق شركت مجـدد درمسـابقات ورودي    شوند تا يك نمي  به استخدام رسمي پذيرفته٢٠ ـ كساني كه طبق ماده  ٢١ماده 
 . استخدام رسمي براي همان شغل رانخواهند داشت
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تحصيالت و امتيازات  پستهاي سازماني باتوجه به شرايط احراز شغل و با رعايت ، انتصاب قطعي افراد به مايشي ـ پس از اتمام دوره آز ٢٢ماده 
 .گيرد استخدام رسمي صورت مي كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه

لياقـت و شايسـتگي و كـارداني و اسـتعداد و رشـد فكـري وتجـارب آنـان در           بايد براسـاس  ـ انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي ٢٣ماده 
 .مشاغل قبلي صورت گيرد

را مـورد بررسـي    ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كليه مشاغل وزارتخانه  ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است ٢٤ماده 
ايف ومسؤوليتهاي هر كدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احرازهر شغل را معين كند و در هـر  قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظ       
 .كنند ها و مؤسسات دولتي مكلفند در انتصابات خودشرايط احراز آن مشاغل را رعايت مورد كه اين شرايط تعيين شدوزارتخانه

قانون را در يكـي   ها و مؤسسات دولتي مشمول اين  مشاغل وزارتخانههريك از  ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است  ٢٥ماده 
 .ها قرار دهد از رسته
 . هاي شغلي قرارخواهند گرفت شوند در يكي از رسته آن استخدام شده يا مي  ـ مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي١تبصره 
هـا بـه    هريك از رسته ها يا مؤسسات دولتي مربوط در داخل اكسب نظر وزارتخانهتواند ب  ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي ٢تبصره 

 .تشخيص دهد هاي تخصصي ، رشته اقتضاي نوع شغل
اسـت مگـر بـا داشـتن      مربوط به آنها در رسته مربوط مسـتخدم قـرار نـدارد ممنـوع      ـ انتصاب مستخدمين رسمي به پستهايي كه مشاغل ٢٦ماده 

 . مستخدم ت و رضايتشرايط الزم احراز آن پس
،مسـتخدم را بـا داشـتن     توانند با تصويب وزير يـا ريـيس مؤسسـه دولتـي مربـوط      تبصره ـ رؤساي ادارات و مقامات باالتر در صورت اقتضامي 

 .بگمارند شرايط الزم در رسته ديگر به خدمت
، فهرسـتي ازافـراد     طريـق امتحـان و مسـابقه   ضـروري تشـخيص دهـد از     ـ سازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور در هـر مـورد كـه       ٢٧ماده 

ها و مؤسسات  ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون خواهدگذاشت و وزارتخانه     صالحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختياروزارتخانه       
، احتياجـات   يـه گرديـده  مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امـوراداري و اسـتخدامي كشـور ته        دولتي مشمول اين قانون   

 .مربوط خود را از ميان افراد مذكور در فهرست تأمين كنند استخدامي
قـرار داده و نتيجـه را    معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي ها و مؤسسات دولتي مكلفند در فواصل  ـ وزارتخانه ٢٨ماده 

ارشاد و معرف استحقاق مستخدم بـراي   نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ش بهاين سنج. سازند  در پرونده استخدامي مستخدم منعكس    
 .تصدي مقامات ياترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذراندن دوره كارآموزي جديدباشد

يـأت وزيـران   تصـويب ه  توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به اي خواهد بود كه نامه تبصره ـ اجراي مفاد اين ماده طبق آيين 
 .رسد مي

مكلفند رونوشت احكام استخدام مسـتخدمين رسـمي را دربـدو ورود بـه خـدمت       ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٢٩ماده 
 .همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغييرگروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري واستخدامي كشور ارسال دارند

   در حقوق و مزاياي مستخدمين رسميفصل سوم ـ
وسـيلة سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشوربراسـاس اهميـت        اين قـانون بـه   ها و مؤسسات دولتي مشمول  ـ كليه مشاغل وزارتخانه ٣٠ماده 

. يابد ق تخصيص ميبندي و به يكي از گروههاي جدول ياجداول حقو ، طبقه معلومات و تجربه    وظايف و مسؤوليتها و شرايط تصدي از لحاظ       
 .رسد كشور تهيه و به تأييد شوراي حقوق و دستمزد مي جدول يا جداول حقِوموضوع اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي
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اي كـه ازطـرف سـازمان امـور      نامه قانون با جداول موضوع اين ماده براساس آيين  ـ تطبيق حقوق فعلي مستخدمين رسمي مشمول اين ١تبصره 
ايـن تبصـره از حقـوق گـروه و پايـه       عمل خواهد آمد ولي در هيچ مورد با اجـراي    رسد به   اداري و استخدامي كشور تنظيم و به تأييدشورا مي        

 .استحقاقي مستخدم فوق درحين تطبيق وجهي كسر نخواهد شد
اقل مـدرك ليسـانس ودارا بـودن سـاير     معاونـان اسـتاندار در صـورت داشـتن حـد     )٢٨/١٢/١٣٥٣( ـ از تاريخ تصويب ايـن اصـالحيه    ٢تبصره 

تعـداد  . وزارتخانه استفاده خواهنـد نمـود   شود از حقوق و مزاياي معاون شرايطي كه از طرف سازمان امور اداري واستخدامي كشور تعيين مي         
تخدامي كشـور و موافقـت   شوند به پيشـنهاد اسـتاندار وتأييـد سـازمان امـور اداري و اسـ       كه مشمول حكم اين تبصره مي معاونان هر استانداري  
 .يك از استانها از دو نفر تجاوزنخواهد كرد شود و در هيچ وزيركشور تعيين مي

به بعد در سمت معاونت شـهرداري پايتخـت خـدمت نمايندمشـمول مقـررات        ـ مستخدمين رسمي كه از تاريخ تصويب اين اصالحيه ٣تبصره 
 .مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود

شوراي حقـوق و دسـتمزد    محاسبات به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط  شغل مستشاران ديوانفوق العادهع حقوق و  ـ جم ٤تبصره 
 .شود تعيين مي

عمـل خواهـد آمـدو در هـر مـورد        به٣٠هاي جداول حقوق مذكور در ماده   ـ استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي ازگروه ٣١ماده 
گيـرد تعيـين    جديد در آن قرار مـي  گيرد گروهي را كه مستخدم استخدام براي آن صورت مي ه مربوط باتوجه به شغلي كه    وزارتخانه يا مؤسس  

 .كند مي
 بيشتر نخواهدبود كـه بـا اعمـال ضـريب     ٩٠٠ كمتر و از عدد ١٠٠اين قانون از عدد   ـ جداول حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول  ٣٢ماده 
 .خواهد شد ن حقوق مستخدم تعيي٣٣ماده 

شـرح زيـر تعيـين     بـه ٣٣گيـرد و بـا اعمـال ضـريب مـاده        قرار نمـي ٣٠موضوع ماده   ـ حقوق ماهانه مقامات مذكور در زير در جداول ١تبصره 
 :شود مي

 ١٠٠٠ الف ـ معاون وزارتخانه
 ١١٠٠وزير ب ـ استاندار، سفير، معاون نخست

 ١٢٥٠و استخدامي كشور  اداريپ ـ وزير،مديرعامل سازمان برنامه دبيركل سازمان امور
 ١٤٠٠وزير ت ـ نخست

اند معادل حقوق و  نموده ها انجام وظيفه در مقام سرپرست وزارتخانه) ٢٢/١١/٥٧(  ـ حقوق و مزاياي افرادي كه بعد از انقالب اسالمي ٢تبصره 
 . اعتبار مربوط قابل پرداخت است گردد و از محل مزاياي وزير تعيين مي

 .شود تعيين مي  چهل ريال٣٢دول حقوق موضوع ماده  ـ ضريب ج٣٣ماده 
علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغييرضـريب جـدول حقـوق     سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است درموردي كه به          

 .تصويب مجلس شوراي اسالمي به دولت پيشنهاد كند ضروري باشد، تغيير ضريب را براي
، شوراي حقوق و دستمزد از وزيردارايـي و يكـي از وزرا    رار نظام هماهنگ در تعيين حقوق ومزاياي مستخدمين دولتمنظور استق تبصره ـ به 

هـا وكليـه مؤسسـات و شـركتهاي دولتـي       وزارتخانه. شود امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي     وزير و دبيركل سازمان     به انتخاب نخست  
حـداقل    مكلفند قبل از هر نـوع تغييـر ميـزان   ٢موضوع بند ت ماده  ن باشند يا نباشند، همچنين مؤسساتمقررات اين قانو   اعم از اين كه مشمول    

 .مذكور را كسب كنند حقوق و مزاياي مستخدمين خود قبالً موافقت شوراي
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مؤسسـات در قـانون    نقوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكـر نـام آ   موجب قانون خاص خود، شمول   كليه مؤسسات دولتي كه به    
مؤسسـات دولتـي در مـواردي كـه بـا       مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقـررات كليـه   باشد با تصويب هيأت وزيران     مربوط مي 

 .مقررات اين تبصره مغايراست ملغي خواهد بود
وسـيله   ايـن تبصـره بـه    نامه اجرايـي  آيين. واهد بودامور اداري و استخدامي كشور خ عهده سازمان  وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به      

 .رسد هيأت وزيران مي شود و به تصويب شوراي مذكور تهيه مي
شود و در صورتي كـه ايـن    مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت استخدام مي  ـ مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن  ٣٤ماده 

آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصـدي بـه آنـان     ي باشند به ازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتيخدمت دولت قبيل مستخدمين داراي سابقه 
 .شود خدمت دولتي مستخدم محسوب مي مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه.شود اعطا مي

 و.باشد اند نيز مي فته شدهقانون به استخدام رسمي پذير حكم اين ماده شامل كليه مستخدميني كه طبق مقررات اين
ها ومؤسسات دولتي در ازاي هـر   ، وزارتخانه بخش بودن خدمات هريك ازمستخدمين رسمي مشمول اين قانون  ـ در صورت رضايت ٣٥ماده 

ن دو پايـه  تـوا  جـاي يـك پايـه مـي     انجام داده باشد به اي كنند به مستخدمي كه خدمات برجسته به آنان اعطا مي دو سال خدمت يك پايه ترفيع   
 .شود تشخيص خواهد شد  تعيين مي٢٨ماده  نامه موضوع تبصره خدمات برجسته با ضوابطي كه در آيين.اعطا كرد

رسـد هريـك سـال     كند و بـه تصـويب هيـأت وزيـران مـي      كشور پيشنهاد مي تبصره ـ در نقاطي از كشور كه سازمان امور اداري و استخدامي  
 .شود تا دو سال محسوب مي ، هيجده ماه عاشتغال مستخدمين رسمي از لحاظ ترفي

 : پذير است  ـ تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زيرامكان٣٦ماده 
 .الف ـ در گروه جديد، پست سازماني بدون متصدي وجودداشته باشد
 .ب ـ مستخدم واجد شرايط الزم براي تصدي شغل گروه جديدباشد

 .جديد از عهده امتحانات مقرر برآيد تصدي شغل گروهپ ـ از لحاظ معلومات مورد لزوم براي 
در مواردي كه . اند گيرند كه در گروه قبلي دارابوده اي از گروه جديد قرار مي يابند درپايه  ـ مستخدميني كه ارتقاي گروه يافته يا مي ١تبصره 

 .شود  اعطاميپايه قبلي مستخدم در گروه جديدوجود نداشته باشد، آخرين پايه گروه جديد به آنان
اي از  مستخدم در پايـه  تر به او ارجاع كرد و در اين صورت پستي در گروه پايين توان  ـ در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم مي ٢تبصره 

 و گروه جديد را دريافت خواهد كرد گروه جديد قرار خواهد گرفت كه درگروه قبلي دارا بوده است و تفاوت حقوق پايه گروه قبلي با پايه 
 بـه   آمـاده   مسـتخدم   صـورت   ايـن  غيـر  در و گيـرد  مـي  قـرار  به خدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه     در تعيين حقِو، آمادگي   

 .شد خواهد  خدمت 
 .بابت تفاوتهاي مذكور در فوق محسوب خواهد شد گونه مستخدمين هر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اين

است بدون گذرانـدن   شود تا باالترين گروهي كه قبالً دارا بوده تر منصوب مي پايين د مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروهارتقاي گروه مجد 
گيـرد كـه در گـروه     اي ازگـروه بـاالتر قـرار مـي     اين ماده باداشتن ساير شرايط مجاز است و در اين صورت در پايـه )  پ(امتحان مقرر در بند  

 . وتفاوت حاصل از ارتقاي گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور درفوق محسوب خواهد شدتر دارا بوده است پايين
 در موقع تنزل گروه ويا تغيير شـغل در  ٣٢براساس جدول حقوق موضوع ماده   ـ استفاده مستخدم رسمي از حقوق شغل مورد تصدي ٣تبصره 

اسـت كـه حـداقل شـش مـاه تمـام        ارافتادگي و فوت مشروط بـر آن ، يا دربرقراري حقوق وظيفه از ك    ، بازنشستگي   دوران آمادگي به خدمت   
تر آمـاده   علت عدم قبول پست در گروه پايين كه به اين حكم در مورد مستخدمين موضوع تبصره اين ماده      . باشد  تصدي پست مربوط را داشته    

 . شوند نيز جاري است شده يا مي به خدمت
 .شود و به تصويب شوراخواهد رسيد امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي وسيله سازمان  به٣٦ و ٣٥ و ٣٠نامه اجرايي مواد   ـ آيين٣٧ماده 



 قانون استخدام كشوري

 ٨صفحه 

،اقتضا نمايد كـه   ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از مشاغل وزارتخانه  ـ در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسؤوليتهاي بعضي ٣٨ماده 
شاغلين آن مشـاغل پرداخـت خواهـد      شغل بهفوق العادهعنوان  رداخت شود، مبلغي بهشاغل آن پ مبالغي عالوه بر حقوق به مستخدمين رسمي      

 در موردمشـاغل  فوق العاده وهمچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده مزبور و ميزان اين  فوق العاده مستحق دريافت     تعيين مشاغل . شد
 . و تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفتكشور  مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي

 .تواند از دوبرابر باالترين حقوق جدول مربوط تجاوز كند  شغل نميفوق العاده ـ جمع حقوق و ١تبصره 
گيـرد انجـام    مـي   مزبور بـه آن تعلـق  فوق العادهمستخدم رسمي در شغلي كه   شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كهفوق العاده ـ  ٢تبصره 
 .ه كندوظيف

 . شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كردفوق العاده ـ مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از٣تبصره 
 شـغل مـورد   فوق العادهتواند از  ـ مستخدمين رسمي طي مرخصي استعالجي حداكثرتا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي  ٤تبصره 

 .تصدي خود استفاده كند
شغل هر سـال از   فوق العادهبيني خواهد شد و جمع پرداختيهاي  كل كشور پيش  شغل همه ساله ضمن بودجهفوق العادهن اعتبار  ـ ميزا ٥تبصره 

 .مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايدتجاوز كند
 . ازيك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند٣ شغل مقامات دولتي مذكور در ماده فوق العاده ـ ٦تبصره 

شـرح زيـر بـه     بـه  هـايي  فـوق العـاده   اين قـانون  ٣٨ شغل مذكور در ماده فوق العادهتوانند عالوه بر ها و مؤسسات دولتي مي  ـ وزارتخانه ٣٩ماده 
 :مستخدمين پرداخت كنند

 . است طور غيرمستمر قابل پرداخت براي انجام وظايف مشخص به كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي  اضافهفوق العادهالف ـ 
 . كنند قابل پرداخت است  بدي آب و هوا به مستخدميني كه در نقاط بدآب و هوا انجام وظيفه ميفوق العادهب ـ 
اسـت قابـل    كننـد كـه فاقـد تسـهيالت الزم زنـدگي      كه در نقـاطي خـدمت مـي     محروميت از تسهيالت زندگي به مستخدمينيفوق العادهپ ـ  

 . پرداخت است
در هـر محـل قابـل     مدت پـنج سـال   كند حداكثر به جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي قط به مستخدميني كه محل محل خدمت ففوق العادهت ـ  

 . پرداخت است
 . كند قابل پرداخت است خارج از محل خدمت انجام وظيفه مي  روزانه كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدمفوق العادهث ـ 
 . كنند قابل پرداخت است  مستخدميني كه درخارج از كشور انجام وظيفه مي اشتغال خارج از كشور فقط بهفوق العادهج ـ 
 .  كسر صندوق كه فقط به تحويلداران وتحصيلداران و مأمورين پرداخت قابل پرداخت استفوق العادهچ ـ 
 .  تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي ياجنسي قابل پرداخت استفوق العادهح ـ 
در شـرايط غيرمتعـارف محـيط كـار، بـه تشـخيص سـازمان امـوراداري و          ط محيط كار فقـط بـه مسـتخدميني كـه     سختي شرايفوق العادهخ ـ  

 . باشندقابل پرداخت است مجبور به انجام وظيفه مي[ كشور]استخدامي 
 . است غيرمتعارف مجبور به انجام وظيفه باشند قابل پرداخت  نوبت كاري به مستخدميني كه در نوبتهايفوق العادهد ـ 

تجاوز كنـد مگـر     ـ حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود دريك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد نبايد از پنج سال ١تبصره 
 .مربوط به او پرداخت خواهدشد هاي موضوع بندهاي ب و پ اين ماده طبق مقررات فوق العاده با رضايت مستخدم كه در هر حال

، بيش از پنج سال در  دولتي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و شركتهاي وزارتخانه به ضرورت و تشخيص ـ مستخدميني كه بنا  ٢تبصره 
 محل خـدمت طبـق مقـررات    فوق العادهنخواهندبود و »  ت«نمايند مشمول محدوديت زماني موضوع بند  نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت     

 .پرداخت خواهد شد مربوط به آنان



 قانون استخدام كشوري

 ٩صفحه 

 :خود پرداخت كنند هاي زير به مستخدمين توانند مبالغي را براي جبران هزينه مي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ارتخانه ـ وز٤٠ماده 
 .گيرد مي آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظيفه است تعلق الف ـ هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي

 . شوند قابل پرداخت است خدمت خود اعزام يا منتقل مي  به مستخدميني كه به خارج از محلب ـ هزينه سفر كه فقط
 . مستخدمين دولت قابل پرداخت است پ ـ هزينه نقل مكان كه فقط در موقع تغيير محل خدمت

. جسـته شـوندپاداش پرداخـت كننـد    توانند به مستخدميني كه منشـأ خـدمات بر   مي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٤١ماده 
او تجاوز كند ولي با تصـويب هيـأت    در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه        جمع پاداشهاي پرداختي به يك مستخدم     

 .حقوق و مزاياي يك ماه مجاز خواهد بود وزيران تا دو برابر مجموع
وزيـران خواهـد    شـود و بـه تصـويب هيـأت     له سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه مـي وسي  به٤٠ و ٣٩نامه اجرايي مواد   ـ آيين ٤٢ماده 
 .رسيد
توانند غير از حقـوق   نمي ها و مؤسسات دولتي وزارتخانه. سازماني را داشته باشد تواند تصدي بيش از يك پست  ـ مستخدم رسمي نمي ٤٣ماده 

هـيچ عنـوان وجهـي بـه مسـتخدمين خـود        ها و پاداش مندرج در اين فصل تحـت   هزينهها و فوق العادهو  و مزاياي پست سازماني مورد تصدي   
 .پرداخت كنند

خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها ازشمول اين ماده مسـتثني    ـ حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت ١تبصره 
 . است

هـاي   برنامـه  مه حق تحقيق ـ حق تهيه و تنظيم و رهبـري و گوينـدگي و اجـراي     ـ پرداخت حق تدريس ـ حق تأليف و تصنيف و ترج ٢تبصره 
حرف پزشـكي مشـروط بـر آن     الزحمه صاحبان العالج و حق الزحمه كارشناسان ـ حق  آموزشي و فرهنگي و هنري ـ حق حضور در جلسه حق 

م شود،همچنين پرداخـت هزينـه پـذيرايي و عيـدي پايـان      كه امور راجع به آنها در غير ازساعات اداري و عالوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجا  
كشـور   وسـيله سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي     موضوع اين تبصره به نامه اجرايي آيين.  خواربار از شمول اين ماده مستثني است     سال و كمك  

 . اجراست شود و پس از تصويب هيأت وزيران قابل تهيه مي
 

 هـ٣٤٨٦٩ت/٩٢٢١١شماره قانون استخدام كشوري) ٤٣(ماده ) ٢(قسمتي از تبصره نامه اجرايي  اصالح آيين ۱۳۸۵/۸/۶
     
     

 ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه
ريـزي كشـور و     سازمان مديريت و برنامـه ٢١/١/١٣٨٥ مورخ ٧١٥٦/١٠٠ بنا به پيشنهاد شماره  ٣٠/٧/١٣٨٥        هيئت وزيران در جلسه مورخ      

 : ـ تصويب نمود١٣٤٥قانون استخدام كشوري ـ مصوب ) ٤٣(اده م) ٢(به استناد تبصره 
هــ  ١٢٥٥٥ت/ ٢١١٥٠هـاي شـماره   نامـه  قانون استخدام كشوري، موضوع تصويب) ٤٣(ماده ) ٢(نامه اجرايي قسمتي از تبصره          الف ـ آيين 

 :شود  به شرح زير اصالح مي١/٤/١٣٧٦هـ مورخ١٦٩٦٥ت/٥٨١٣٥ و شماره ٢٦/١/١٣٧٥هـ مورخ ١٤٩٠٢ت/٢١٠٣١، شماره ٤/٢/١٣٧٤مورخ 
 :شوند اضافه مي) ١(ـ تبصره هاي زير به ماده ١        

ـ حق التدريس مستخدمان قانون استخدام كشوري براي هر ساعت به مأخذ يك بيستم حقوق و فـوق العـاده شـغل آنـان تعيـين                 ١        تبصره
 .شود مي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي براسـاس مقـررات اسـتخدامي اعضـاي هيئـت علمـي        ـ حق التدريس اعضاي هيئت علمي      ٢        تبصره
 .شود تعيين مي



 قانون استخدام كشوري

 ١٠صفحه 

) ٢٠(ريال و مازاد برآن به ازاي هر كلمه حـداكثر  ) ٣٠(« حذف مي شود و عبارت » تا ده هزار كلمه« عبارت ) ٥(ماده  ) الف(ـ در بند    ٢        
 .يابد تغيير مي» وق العاده شغل مستخدممعادل يك ده هزارم حقوق و ف« به عبارت » ريال

) ١٥(ريال و مازاد بر آن بـه ازاي هركلمـه حـداكثر    ) ٢٥(« حذف مي شود و عبارت » تا ده هزار كلمه« عبارت ) ٥(ماده  ) ب(ـ در بند    ٣        
 . يابد تغيير مي» العاده شغل مستخدم معادل يك دوازده هزارم حقوق و فوق« به عبارت » ريال
حـداكثر  « بـه عبـارت   » )ب(و ) الـف (با رعايت ضوابط مذكور تا دو برابـر مبـالغ مـذكور در بنـدهاي     « عبارت ) ٥(ماده ) پ(ـ در بند   ٤        

 .يابد تغيير مي»  العاده شغل مستخدم و فوق معادل يك شش هزارم حقوق 
ريال و ) ١٥(« حذف مي شود و عبارت»  است، تا ده هزار كلمهكه از لوازم تأليف، تصنيف و ترجمه« عبارت ) ٥(ماده ) ث( ـ در بند  ٥        

 .يابد تغيير مي» العاده شغل مستخدم معادل يك سي هزارم حقوق و فوق« به عبارت » ريال) ١٠(مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 
 :شود به شرح زير تعيين مي) ٦( ـ ميزان حق تحقيق ساعتي موضوع ماده ٦        
دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري و معادل آنها و همچنين دارنـدگان مـدرك كمتـر از ليسـانس كـه سـابقه            «         

 ».صالحيت تحقيق را دارا باشند يك سي ام حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) ٢(تحقيق دارند و طبق تشخيص هيئت موضوع ماده 
 :شود به شرح زير تعيين مي) ٨(موضوع ماده  ـ ميزان حق حضور در جلسه، ٧        

 ».ساعته، حداكثر به ميزان يك بيستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) ٢(براي هر جلسه         « 
 . شود اضافه مي» و مقررات« عبارت »  طبق قانون« بعد از عبارت  ) ٩(  ـ در ماده ٨        

 . شوند  لغو مي٤/١/١٣٧٤هـ مورخ ١٦٩٦٥ت/٥٨١٣٥ و شماره ٤/٢/١٣٧٤هـ مورخ ١٢٥٥٥ت/٢١١٥٠هاي شماره  نامه         ب ـ تصويب
قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      ) ١٤٣(ماده » هـ« و» د« و بندهاي ) ٥٤(نامه اجرايي ماده  آيين) ٩(        پ ـ ماده  

 حـذف و شـماره مـواد بعـدي بـه ترتيـب اصـالح        ١٤/٢/١٣٨٤هـ مورخ ٣٢٨٢٣ت/٧٦٦٣نامه شماره    جمهوري اسالمي ايران، موضوع تصويب    
 .شود مي

مـذكور بـه قـوت خـود بـاقي        و الحاق موادي به قانون٢٨/١٢/١٣٤٥مستقيم مصوب  اي مواد قانون مالياتهاي  قانون اصالح پاره٢٩٢تبصره ماده  
 . است

  هاي آموزشي فصل چهارم ـ در تنظيم و اجراي برنامه
هاي آموزشـي و ياكـارآموزي مسـتخدمين     مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت ارتخانه ـ وز ٤٤ماده 

 .خود را به تصويب سازمان امور اداري واستخدامي كشور برسانند
هـاي   و مؤسسات دولتي و باهمكاري آنهـا برنامـه  ها  تواندباتوجه به احتياجات وزارتخانه  ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي ١تبصره 

 .كند آموزشي و كارآموزي الزم را تنظيم
هـا و مؤسسـات    وزارتخانـه  وسـيله  هاي مصوب موضوع اين ماده را رأساً يـا بـه   تواندبرنامه  ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي ٢تبصره 

 .مربوط يا مؤسسات صالحيتدار ديگراجرا كند
آمـوزش   اي بـراي  اي كـه تنظـيم خواهـد نمـود مؤسسـه      طبـق ضـوابط و برنامـه    ازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است ـ س ٣تبصره 

توانـد بـراي ايـن منظـور در حـدود قـوانين ومقـررات مربـوط بابـت           مؤسسه مزبـور مـي  .مديريت و فنون اداري مستخدمين دولت تأسيس كند  
 .نامه هيأت وزيران به مصرف برساند ن را طبق تصويبو آ ، كمك و يا شهريه دريافت كرده آموزش

تعليمـاتي و نظـاير    گونه مؤسسه آموزشي ـ كـالس ـ دوره    توانند به تشكيل هيچ نمي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٤٥ماده 
امور اداري و اسـتخدامي كشـور را    افقت سازمانوجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبالً مو    به  آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت       

 .باشند در اين مورد جلب كرده



 قانون استخدام كشوري

 ١١صفحه 

آمـوزش و پـرورش    هاي مربوط به رسـته آموزشـي وزارت   منظور خدمت در رشته به هاي رسمي تبصره ـ دوره تحصيالت عالي كه طبق برنامه 
 .گردد مي  مستخدم محسوبشود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه باپرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت طي مي

موافقت سـازمان   شود موكول به مستخدمين مشمول اين قانون تخصيص داده مي  ـ استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور كه به ٤٦ماده 
شورا خواهـد  نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و به تصويب  ،آيين امور اداري و استخدامي كشور است     

 .رسيد
  رسمي مستخدمين سالمت وحفظ وآسايش فصل پنجم ـ درتأمين

 .هاي مربوط را دارند فوق العاده ـ مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه حق مرخصي بااستفاده از حقوق و ٤٧ماده 
 .خواهند كرد  مرخصي استعالجي استفادهمانع از انجام خدمت آنان باشد از  ـ مستخدمين رسمي در صورت ابتال به بيماريهايي كه٤٨ماده 

 .از مرخصي استعالجي چهار ماه در سال خواهد بود ، حداكثر مدت استفاده العالج تبصره ـ جز در بيماريهاي صعب
 .تواند با موافقت وزارتخانه يامؤسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند  ـ مستخدم رسمي مي٤٩ماده 

 .جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد ون حقوق از لحاظ بازنشستگي ـ مدت مرخصي بد١تبصره 
متبـوع اسـتفاده نمايـد     تواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سـازمان  خود مي  ـ حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول خدمت ٢تبصره 

كننـد و فاقـد دانشـنامه     وزگـاري خـدمت مـي   هـاي دبيـري وآم   تحصيالت عالي مستخدميني كه در رشـته        سه سال خواهد بود، ولي براي ادامه      
، حـداكثر ايـن مرخصـي تـا دو سـال ديگـر        بـه شـغل مسـتخدم    ليسانس هستندهمچنين براي ادامه تحصيالت عالي تخصصي در رشـته مربـوط      

 .تمديد خواهد بود قابل
در صـورتي كـه   .  نيست مايد الزامين  ـ محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي درمدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي ٣تبصره 

 .آيد سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشدبه حال آماده به خدمت درمي ، پست پس از پايان دوران مرخصي
بـوط  يـا مؤسسـه مر   هاي مورد نيـاز وزارتخانـه   تحصيالت عالي و تخصصي در رشته  ـ مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه ٤تبصره 

كسـور مربـوط جـزو سـابقه خـدمت رسـمي        تحصيلي بشود، از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخـت  مشروط به اين كه منجر به اخذ مدرك     
 .شود مي مستخدم محسوب

از محـل كـار همسـر      ـ آن دسته از مستخدمين رسمي كه همسر آنان درمشاغل حساس دولتي در داخل كشور اشتغال دارند به تبعيت ٥تبصره 
 . حقوق استفاده نمايند  سال از مرخصي بدون٦توانند حداكثر تا  مي

 .تشخيص مشاغل حساس با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تأييدسازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود
ن امـوراداري و  اي كـه از طـرف سـازما    نامـه  موجـب آيـين    ايـن قـانون بـه   ٤٩ و٤٨ و ٤٧ ـ ترتيب تحصـيل مرخصـيهاي موضـوع مـواد      ٥٠ماده 

 .شود رسد تعيين مي مي استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران
 . ـ دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت ودرمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند٥١ماده 
مذكور همكـاري ونسـبت بـه آنهـا كمـك      مستخدمين رسمي را تشويق و با مؤسسات   ـ دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاوني ٥٢ماده 

سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي     وسـيلة  اي خواهد بـود كـه بـه    نامه به مؤسسات مذكور طبق آيين  نحوه همكاري و كمك دولت    . الزم بنمايد 
 .وزيران خواهد رسيد كشور تهيه و به تصويب هيأت

مستخدمين اقـدامات الزم   بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار برايشرايط  ها و مؤسسات دولتي مكلفند در تأمين  ـ وزارتخانه ٥٣ماده 
 .عمل آورند را به

 .مورد نظارت و هدايت الزم را معمول دارد سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين
  فصل ششم ـ در تكاليف عمومي مستخدمين



 قانون استخدام كشوري

 ١٢صفحه 

اگـر مسـتخدم   . نمايد ،احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت ت ـ مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررا ٥٤ماده 
و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دسـتور را بـاقوانين و مقـررات بـه مقـام مـافوق         حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانين       

 دستور خود را تأييد كردمستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد در صورتي كه بعداز اين اطالع مقام مافوق كتباً اجراي         . اطالع دهد 
 .بود

 . در امور اداري كشور شود ممنوع است  ـ مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه٥٥ماده 
 . شود موكول به اجازه دولت است داده مي  ـ قبول القاب و نشانهاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت٥٦ماده 
دولـت خواهـد    شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خـدمت  به  ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه ٥٧ماده 
 .بود

 . دادگاه اداري است عهده  ـ رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصورمستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به٥٨ماده 
اي خواهـد بـود كـه     نامه آيين موجب ، به شخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين وچگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي ـ ت ١تبصره 

 .وسيلة سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد به
هسـتند از   شور و يـا شـهرباني كـل كشـور شـاغل خـدمت       ـ مستخدمين مشمول اين قانون كه در وزارت جنگ و ياژاندارمري كل ك  ٢تبصره 

 . قانون استخدام نيروهاي مسلح خواهند بود٥تبصره ماده  لحاظ تقصير و تخلف اداري و قصور، تابع حكم
 ... ـ ٥٩ماده 

  فصل هفتم ـ در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين
 ... ـ ٦٣ماده ...    ـ ٦٢ماده ...    ـ ٦١ماده ...    ـ ٦٠ماده 

رافـع تعهـدات او در    در هـيچ مـورد اسـتعفاي مسـتخدم    . تواند با يك ماه اعالم قبلي ازخدمت دولت استعفا كند  ـ مستخدم رسمي مي ٦٤اده م
موجب حكم رسمي بـا آن موافقـت    به يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط مستخدم   تحقق مي   استعفا از تاريخي  . برابر دولت نخواهد بود   

اگر تا پايان يك ماه . دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا، رد ياقبول استعفا را كتباً اعالم دارد     نه يا مؤسسه  وزارتخا. كند
استعفا طبـق   تواند در صورت قبول نشدن مستخدم مي. مذكور رد ياقبول استعفا ابالغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفاتلقي خواهد شد  

 . كند شكايت٦٠ماده 
 .. ـ ٦٥ماده 
 .به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مستردخواهد شد  ـ وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي٦٦ماده 
مسـتخدمين از   سوابق خدمت ايـن . در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد  ـ استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است ٦٧ماده 

انـد يكجـا بـه صـندوق بازنشسـتگي       داشته  دريافت٦٦شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده        نشستگي منظور و محسوب خواهدشد به     لحاظ باز 
 .مسترد دارند

تـر    از خدمت استعفانموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خوديا گروه پـايين ٦٤ ـ هرگاه مستخدمي كه طبق ماده  ٦٨ماده 
 .معاف دارد تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايشي كننده مي امؤسسه دولتي استخدامباشد وزارتخانه ي

مورد اشتغال سـابق   استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي باالتر از گروه  از خدمت٦٤ ـ هرگاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده   ٦٩ماده 
تواند او را از گذرانيـدن دوره   كننده مي استخدام  خواهد بود ولي وزارتخانه يا مؤسسه دولتيامتحان خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن  

 .دارد آزمايشي معاف
  فصل هشتم ـ در بازنشستگي و وظيفه



 قانون استخدام كشوري

 ١٣صفحه 

اي مسـتقل وابسـته بـه سـازمان امـور اداري واسـتخدامي كشـور         صـورت مؤسسـه    صندوق بازنشستگي كشوري به١٣٥٤ ـ از اول سال   ٧٠ماده 
 .رسد اداره خواهد شد مجلس مي تصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارايي اي كه به موجب اساسنامه س و بهتأسي

مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارايي وموجـودي و اسـناد و اوراق        اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه        
 .شود به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل ميبودجه و تعهدات و مستخدمين خود

 بازنشسته يا ازكارافتاده شده يا بشـوند،  ١٣٥٣وراث مستخدميني كه تا آخر سال   ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه ١تبصره 
نوان كمك به صـندوق بازنشسـتگي   ع كه به  فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي١٣٥٣تا آخر سال      همچنين وظيفه وراث مستخدميني كه    

 .شود پرداخت خواهد شد كل كشور منظور مي هر سال در بودجه
خدمت اشـتغال دارنـد بـه      به١٣٥٤مستخدمين رسمي كه در اول فروردين ماه سال   ـ كسور بازنشستگي متعلق به مدت خدمت گذشته ٢تبصره 

ور با جلـب نظـر وزارت اموراقتصـادي و دارايـي و سـازمان برنامـه و بودجـه        امور اداري و استخدامي كش  ميزان و ترتيبي كه از طرف سازمان      
گـردد بـه صندِوبازنشسـتگي     تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبـاري كـه درقـوانين بودجـه كـل كشـور منظـور مـي         پيشنهاد و به 

 .كشوري پرداخت خواهد شد
ا ومؤسسـات دولتـي مشـمول قـانون اسـتخدام كشـوري و آن دسـته ازمسـتخدمين         ه  مستخدمين پيماني وزارتخانه١٣٥٤ ـ از اول سال  ٣تبصره 

باشـند مشـمول    موقت شركتها و مؤسسات دولتي مستثنا شده ازقانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي ووظيفـه خاصـي نمـي        
دار  واهند بود و صندوق بازنشسـتگي كشـوري عهـده   خ كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت مقررات قانون حمايت  

 .صندوق حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود وظايف
شود كه اداره امور صندِوبازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري واسـتخدامي كشـور و موافقـت وزيـر       ـ اجازه داده مي ٤تبصره 

 .عهده صندِوبازنشستگي كشوري قرار گيرد كشور به
فـوق  هشت و نيم درصد از جمع حقـوق و تفـاوت تطبيـق حقـوق ومزايـاي مسـتمر و        ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه  ـ وزارتخانه ٧١ماده 
، كـم كـرده و بابـت     كار و كسر صندوق و روزانه  تضمين واضافهفوق العادههاي مستخدمين رسمي ومستخدمين آزمايشي را به استثناي       العاده
 .ه صندوق بازنشستگي كشوري بپردازندمستخدمين ب سهم

 ايـن قـانون بـه خـدمت دولـت مشغولندهشـت و نـيم درصـد         ١١ماده )  ب(موضوع بند   ـ در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات ١تبصره 
، بـه   كـم شـده  كـار و كسرصـندوق و روزانـه     هـاي تضـمين و اضـافه    فوق العـاده ايشان به استثناي  مذكور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي      

 .شود تحويل مي صندوق بازنشستگي كشوري
 .برمبناي تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب وبرداشت خواهد شد  ـ كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت٢تبصره 
معادل كسور آخرين   نمايندگيانتخاب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران  ـ در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلس ٣تبصره 

 .خواهد شد از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق هر ماه
آزمايشـي را طـي     شغل اولين مـاه كسـاني را كـه دوره   فوق العادهمكلفند حقوق و  ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٧٢ماده 

 .شوندبرداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند  به استخدام رسمي پذيرفته ميكرده و
 هـر مـاه مبلغـي برابرهشـت و نـيم درصـد       ٧١مكلفند عالوه بر كسور موضوع ماده  ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٧٣ماده 

 . بازنشستگي كشوري بپردازندآزمايشي خود را به صندوق حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين
خواهنـد كـرد بايـد مبلغـي       ـ مؤسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده ومستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري اسـتفاده  ١تبصره 

 .كشوري پرداخت كنند ، به صندوق بازنشستگي خود از بودجه مؤسسه مربوط معادل كسور پرداختي مستخدمين



 قانون استخدام كشوري

 ١٤صفحه 

قـانون انتخـاب يـا      ايـن ٣مستخدمين رسمي آنها به يكـي از مقامـات مـذكور در مـاده      ها و شركتها و مؤسسات دولتي كه نه ـ وزارتخا ٢تبصره 
مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسـورپرداختي آنـان از بودجـه خـود بـه       منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين  

 .دپرداخت كنن صندوق بازنشستگي كشوري
 : بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است تواند طبق شرايط زير تقاضاي  ـ مستخدم رسمي مي٧٤ماده 

 . الف ـ داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت
 . خدمت ب ـ داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن باالاقل سي سال سابقه

شمول قانون بر آنها مسـتلزم   ،شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه ت دولتيها، شركتها و مؤسسا  ـ كليه وزارتخانه ١تبصره 
، در ) جـز مشـموالن قـانون كـار و تـأمين اجتمـاعي       بـه (توانندمستخدمين رسـمي يـا ثابـت يـا داراي عنـاوين مشـابه خـود را              ، مي   ذكر نام است  

سـال سـابقه    االترين مقام دسـتگاه اجرايـي مشـروط بـه آن كـه بـيش از بيسـت           ب  غيرتخصصي براساس درخواست كتبي آنان و موافقت        مشاغل
 . سال باشد، بازخريد نمايند بازنشسته و در صورتي كه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست خدمت داشته باشند براساس سنوات خدمت

در (خدمت قابل قبـول   ي مستمر در ازاي هر سال سابقه روز حقوق و مزايا٤٥معادل   شوند، مبلغي   به افرادي كه براساس اين قانون بازخريد مي       
عالوه كسوربازنشستگي يا حق بيمه پرداختـي سـهم    به) ماه باشد، يك سال تمام محسوب خواهد شد صورتي كه كسر يك سال بيش از شش       

 .خواهد شد مستخدم و حقوق ومزاياي مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت
اجرايـي و تصـويب شـورايي     يك در مشاغل تخصصي نيز بادرخواست كتبي مستخدم و موافقت باالترين مقام دستگاه ـ مفاد تبصره   ٢تبصره 

كشـور و دسـتگاه اجرايـي مربـوط قابـل اجـرا        االختيار وزيربرنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي مركب از نمايندگان تام  
 .خواهد بود

معرفـي سـازمان امـور     خدمت آنان بگذرد، در صورتي كه در اين مدت باتوجـه بـه   يش از يك سال از آمادگي به ـ مستخدميني كه ب ٣تبصره 
شرايط احراز آن را دارند، جذب دسـتگاههاي دولتـي نگردنـدطبق شـرايط ايـن قـانون بازخريـد يـا          اداري و استخدامي كشور در مشاغلي كه 

 .شوند بازنشسته مي
اسـت و همچنـين اشـتغال مجـدد      شوند ممنوع موجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته مي به جاي افرادي كه يد به ـ هر نوع استخدام جد ٤تبصره 

دولتي ممنوع است و در صـورتي كـه ثابـت شـود افـراد       اند در كليه دستگاههاي   بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده       افراد مزبور كه خدمتشان   
اسـتثناي وجـوه    ، كليـه وجـوه پرداختـي بـه ايشـان بـه       اند، عالوه برمجازات مقرر در قـوانين  رآمدهخدمت يكي از دستگاههاي دولتي د      فوق به 

 . بازنشستگي و يا حق بيمه پس گرفته خواهد شدو دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت
تواننـد طبـق شـرايط زيرتقاضـاي       دارنـد مـي  از يـازده سـال سـابقه خـدمت      ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بـيش  ٧٥ماده 

 : بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است
سـال خـدمت و    شرط دارا شدن بيست و نـه  الف ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازيازده سال سابقه خدمت دارند به 

 . رسيدن به پنجاه و چهار سالگي
شرط دارا شدن بيست وهشت سال خـدمت   يخ تصويب اين قانون بيش ازدوازده سال سابقه خدمت دارند بهب ـ مستخدمين رسمي كه در تار 
 . و رسيدن به پنجاه و سه سالگي

شرط دارا شدن بيست وهفت سال خدمت و  پ ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازسيزده سال سابقه خدمت دارند به 
 . لگيرسيدن به پنجاه و دو سا

شرط دارا شدن بيست وشش سال خـدمت   ت ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازچهارده سال سابقه خدمت دارند به 
 . و رسيدن به پنجاه و يك سالگي
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سـال خـدمت و    شرط دارا شدن بيست و پنج ث ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازپانزده سال سابقه خدمت دارند به 
 . رسيدن به پنجاه سالگي

شرط دارا شدن بيست وچهار سال خدمت و  ج ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازشانزده سال سابقه خدمت دارند به 
 . رسيدن به چهل و نه سالگي

سـال خـدمت و    شرط دارا شـدن بيسـت و سـه     بهچ ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازهفده سال سابقه خدمت دارند 
 . رسيدن به چهل و هشت سالگي

شرط دارا شدن بيسـت و دوسـال خـدمت و     ح ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازهيجده سال سابقه خدمت دارند به 
 . رسيدن به چهل و هفت سالگي

سـال خـدمت و    شرط دارا شدن بيست و يك  ازنوزده سال سابقه خدمت دارند بهخ ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش 
 . رسيدن به چهل و شش سالگي

 . سالگي شرط رسيدن به چهل و پنج بيست سال سابقه خدمت دارند به د ـ مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل
 . سابقه خدمت رسمي است  و بندهاي آن٧٥تبصره ـ مقصود از سابقه خدمت در ماده 

بيسـت سـال سـابقه     توانند مستخدمين رسـمي را كـه شصـت سـال سـن و الاقـل       مي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ٧٦ماده 
 .خدمت دارند بازنشسته كنند

 .دارند بازنشسته كنند و پنج سال سنمكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت  ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه٧٧ماده 
خـدمت مشـروط    ام متوسط حقوق پايه آنان ضـرب در سـنوات   است از يك سي  ـ ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت ٧٨ماده 

 .حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين
در صـورتي كـه    حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت اسـت ولـي   اين قانون عبارت از معدل ـ متوسط حقوق از لحاظ  ١تبصره 

 .رسمي خواهد بود سال كمتر باشد متوسط حقِو، معدل حقوق سنوات خدمت مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه
مدت استفاده از حقوق  شود در صورتي كه ته شده يا مي اين قانون بازنشس٣٠ماده  در مورد مستخدمي كه براساس حقوق گروه و پايه موضوع       

 .شود مي گروه و پايه مذكور از سه سال كمترباشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب
حقـوق بازنشسـتگي و    در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراري) همسر و فرزند بدون احتساب مدد معاش( ـ تفاوت تطبيق حقوق  ٢تبصره 

 .شود ور و محسوب ميوظيفه منظ
 ... ـ ٣تبصره 
 ... ـ ٤تبصره 
نماينـدگي مجلـس انتخـاب     مشمول قانون استخدام كشوري كه در دوران خدمت به  ـ در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي ٥تبصره 

رين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي باالت ، حقوق يك گروه باالتر از حقوق پايه گروه مربوط به نمايندگي شوند به ازاي هر دوره     شده يا مي  
 .شود حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب مي جاي متوسط گيرد و مبناي مزبور به اندمبناي محاسبه قرار مي آن را داشته

 .فاده كننداست نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط  آن٣هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 
شـوند   شده يا مـي  كامل قانونگذاري به رياست يا نيابت رياست مجلس انتخاب حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يك دوره      

 قـانون اسـتخدام كشـوري و بارعايـت مقـررات ايـن قـانون تعيـين         ٣٢بندهاي ت و پ تبصره مـاده   ترتيب براساس   اعم از شاغل يا بازنشسته به     
 .شود مي
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ام  اي برابريـك سـي   شود به نحوي كه از كار كردن بـاز بمانـد حقـوق وظيفـه     اي ناقص علت حادثه  ـ هرگاه مستخدم رسمي عليل يا به ٧٩ماده 
 .خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوزنكند متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت

منظـور خواهـد    ماده از پانزده سـال كمتـر باشـد مـدت خـدمت از پـانزده سـال        ع اين ـ در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضو ١تبصره 
 .گرديد
وي تعلـق    ـ در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شودچهارپنجم حقـوق وظيفـه او بـا رعايـت شـرايط قـانوني بـه وراث        ٢تبصره 

 .گيرد مي
نحوي كه از كاركردن باز بماند تمـام   سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به بهعلت حادثه ناشي از كار يا  ـ هرگاه مستخدم رسمي به ٨٠ماده 

 .گردد عنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي  شغل اوبهفوق العادهحقوق و تفاوت تطبيق و 
محسـوب و تمـام حقـوق      ـ هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حدبازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فـوت بازنشسـته   ٨١ماده 

 .قانوني وي پرداخت خواهد شد وظيفه يا حقوق بازنشستگي او به وراث
 .ماده از ده سال كمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد تبصره ـ در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين

مقررات اين قانون بـه وراث   عنوان حقوق وظيفه طبق  ـ هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقِووظيفه يا حقوق بازنشستگي او به ٨٢ماده 
 .قانوني وي پرداخت خواهد شد

حقوق وظيفه  عنوان  شغل او بهفوق العادهسبب انجام وظيفه فوت شودتمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و   ـ هرگاه مستخدم رسمي به ٨٣ماده 
 .به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد

 .  باتصويب شورا صورت خواهد گرفت٨٣ و ٨٠ و ٧٩ ـ برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد ٨٤ماده 
سـن  از رسيدن به  بهبودي كامل حاصل نمايند و توانايي اشتغال يافته باشند قبل تبصره ـ اعاده به خدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتي كه 

 . شصت سالگي بالمانع است
رسمي كه كسور بازنشستگي مربوط به آن بـه صندِوبازنشسـتگي كشـوري پرداخـت       ـ آن قسمت از سوابق خدمت دولتي مستخدمين ٨٥ماده 

ن بازنشستگي و وظيفه جـزو سـابقه خـدمت آنـا     هاي زير از لحاظ گردد و مدت مذكور باتوجه به تبصره تلقي مي نشده باشد خدمت غيررسمي   
 .محسوب ومنظور خواهد شد

كسور بازنشستگي سنوات خدمت غيررسمي خـود بـه صندِوبازنشسـتگي پرداخـت      تواند وجهي بابت  ـ مستخدم موضوع اين ماده مي ١تبصره 
فوق متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و   او براساس يك چهلم٧٩و يا حقوق وظيفه موضوع ماده       صورت حقوق بازنشستگي    نكند در اين  

 شغل ضرب درسنواتي فوق العادهحقوق و تفاوت تطبيق حقوق و  ام متوسط در سنوات خدمت غيررسمي به عالوه يك سي  شغل ضربلعادها
شـود كـه    مسـتخدم محاسـبه مـي    احتساب خواهد شد و فقـط آن مـدت از خـدمت غيررسـمي           كه باعنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است      

 .واقع نخواهد شد به سي سال برسد و زايد بر آن مورد احتسابعالوه مدت خدمت او دراستخدام رسمي  به
خـدمت غيررسـمي    اند در صورتي كـه كسـور بازنشسـتگي مـدت      ـ مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون تطبيق ياتبديل وضع يافته ٢تبصره 

 وسيصـد و چهـل و هفـت بـه آنـان تعلـق        درصدحقوق پايه رسمي كه در تاريخ اول فروردين ماه يك هـزار  ٥/٨موضوع اين ماده را برمبناي      
خــدمت رســمي آنــان محســوب خواهــد شــد و در  داشــته اســت پرداخــت كنندســوابق مــذكور از لحــاظ بازنشســتگي و وظيفــه جــزو ســابقه 

پذيرفته شده يا بشوند اولين حقوق پايه رسمي كه در بدوخدمت رسـمي بـه         به استخدام رسمي   ٣١/٣/١٣٤٥موردمستخدميني كه بعد از تاريخ      
 .گيرد مالك پرداخت كسوربازنشستگي موضوع اين تبصره خواهد بود آنان تعلق مي
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طبق مقررات قـانون   مسلح در صورتي كه كسور بازنشستگي مربوط به اين خدمت  ـ سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي ٣تبصره 
محسوب و در غير اين صـورت در حكـم خـدمت     دمت رسمياستخدام نيروهاي مسلح به صندِوبازنشستگي كشوري قابل انتقال باشد جزو خ      

 .شود و تابع حكم اين ماده خواهد بود تلقي مي غيررسمي
انـد، همچنـين    بـوده  فرزندان وزوج و زوجه دايمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي:  ـ وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از ٨٦ماده 

 :اند با دارا بودن شرايط زير مستخدم متوفي بوده فالتنوادگاني كه پدرشان فوت شده و در ك
موجـب مـدارك مثبتـه در يكـي از دانشـگاهها يامؤسسـات        الف ـ فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشـندمگر ايـن كـه بـه     

 .سال عمر آنان قطع خواهد شد ينآموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و دراين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجم
موجـب مـدارك مثبتـه در يكـي از دانشـگاهها يامؤسسـات        شوهر ولي اگـر بـه   ب ـ فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن 

 .خواهد شدآموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست وپنجمين سال عمر آنان قطع 
 .پ ـ مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر

 . ت ـ عيال دايمي متوفي
 .عيال متوفاي خود بوده باشد ث ـ شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت

 .العمر قادر به انجام كار نباشند مادام العضو مستخدم متوفي كه ج ـ فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص
شودبه تساوي بـه سـهم    شود و سهم هريك از وراث قانوني كه قطع مي تقسيم مي وق وظيفه به تساوي بين وراث قانوني مستخدم ـ حق ٨٧ماده 

همچنـين حكـم منـدرج در    .  اجرا اسـت  قابل) ٣١/٣/١٣٤٥(شود حكم اين ماده ازتاريخ تصويب قانون استخدام كشوري  بقيه وراث افزوده مي 
حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شـده اسـت از ايـن     تخدمين رسمي كه براساس قوانين و مقررات سابق   وراث مس    درباره ٨٦بند ج ماده    

 .قابل اجرا خواهد بود تاريخ
كشوري نصـف حقـوق    رسمي در هر موردي كه در مواد مختلف قانون استخدام  حقوق وظيفه وراث مستخدمين١٣٥٤ ـ از اول سال   ١تبصره 

علت انفصال يامحروميـت از حقـوق اجتمـاعي مسـتخدم برقـرار       است جز در مورد حقوق وظيفه كه به    تگي تعيين شده  وظيفه يا حقوق بازنشس   
 .شود حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصالح مي شود به تمام مي

مستخدم برقـرار شـده    علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي حقوق وظيفه به بگير فعلي جز در مواردي كه اين حكم شامل وراث وظيفه   
 .است نيز خواهد بود

 .مسلح نيز خواهد بود حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي
 فـوت  ١٣٤٥خـرداد مـاه   ٣١ كـه قبـل از   ٧٨ مـاده  ٣مستخدمين رسمي موضوع تبصـره    حقوق وظيفه وراث قانوني١٣٥٤ ـ از اول سال  ٢تبصره 
 .شود زنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت مياند به ميزان چهار پنجم حقِوبا شده
يـا مسـتمري يـا بازخريـد خـدمت بـراي ايـام واحـد خـدمت ازسـازمانها و             ـ دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفـه  ٨٨ماده 

ا و همچنين مؤسسات غير دولتي آنه ، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به ،شركتهاي دولتي ها، مؤسسات   صندوقهاي مربوط به وزارتخانه   
شـود ممنـوع    وزيران از محل درآمـد عمـومي تـأمين مـي     سرمايه يا بودجه ساالنه آنها به تشخيص هيأت    %) ٢٥(درصد    كه بيش از بيست و پنج     

 . است
ت بـه مـدت   تواندنسـب  كنـد مـي   دولتي خارج از شـمول ايـن قـانون خـدمت مـي       ـ مستخدم رسمي كه در شركتهاي دولتي و مؤسسات ٨٩ماده 

صـورت مشـمول پرداخـت كسـور      بازنشستگي و وظيفـه همـان مؤسسـه اسـتفاده كنـد و در ايـن         خدمت خود در مؤسسات مذكور از مقررات      
چنـين مسـتخدمي بـه تناسـب ايـام خـدمت در هريـك از         حقوق بازنشستگي يـا وظيفـه    . بازنشستگي به صندِوبازنشستگي كشوري نخواهد بود     

شـود و   مـي  كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت ثنا شده از اين قانون كه در آن خدمت     مشمول يا مؤسسات مست     مؤسسات
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، زايـد برسـي سـال خـدمت قابـل       گونـه مسـتخدمين   ميزان حقوق بازنشسـتگي و وظيفـه ايـن    براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين      
 . احتساب نيست

از اين بابـت از طـرف    دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه ها و مؤسسات نه ـ اشتغال بازنشستگان در وزارتخا ٩٠ماده 
 . بازنشستگان در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است ها و مؤسسات مزبور به وزارتخانه

 يـا رياسـت   ٣٢ ت مـذكور در تبصـره مـاده   مستخدمين رسمي بازنشسـته در مقامـا   اشتغال) ٢٨/١٢/٥٣( ـ از تاريخ تصويب اين اصالحيه  ٩١ماده 
و مـدت اشـتغال بـه شـرط      سن بازنشستگي اجبـاري نرسـيده باشـند اعـاده بـه خـدمت تلقـي        مؤسسات و شركتهاي دولتي مشروط به آن كه به        

ات  بـه ايـن مقامـ   ٢٢/١١/٥٧وزيران كه از تاريخ  وزرا ونخست. گردد پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزومدت خدمت رسمي محسوب مي        
 .خدمت خواهند شد به اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده شده منصوب

محكوم شود در صورتي  خدمت دارد اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي  ـ هرگاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه ٩٢ماده 
عنوان كسـور بازنشسـتگي تـا     باشد معادل آنچه به پنجاه و پنج سالگي نرسيدهجرايم خدمتي نباشد و به سن   كه محكوميت او از لحاظ ارتكاب     

حـداقل   عنوان كمك عائله وي پرداخت خواهدشد و در صـورتي كـه در تـاريخ محروميـت از حقـوق اجتمـاعي          محكوميت پرداخته به    تاريخ
محروميت از حقوق اجتماعي بـه او تعلـق    تگي كه در تاريخاي برابر با نصف حقوق بازنشس پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقِووظيفه      

 .كند خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقِوبازنشستگي خود استفاده مي گرفته پرداخت مي
 تبعـاً بـه   موجـب حكـم دادگـاه صالحيتداراصـالتاً يـا      كنـد بـه   موجب اين قانون از حقِوبازنشستگي استفاده مـي   ـ هرگاه شخصي كه به ٩٣ماده 

حقوق بازنشستگي محروم خواهـد   محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تازماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصاً از دريافت           
شـود كـه در مـورد وراث بازنشسـتگان متـوفي       رفتـاري مـي   محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائلـه او همـان      در صورتي كه  . بود
، مربوط به دوره بازنشستگي باشد درمـدت حيـات مسـتخدم تمـام حقـوق بازنشسـتگي بـه عائلـه اوپرداخـت           و محكوميتشودو اگر جرم    مي

 . خواهد شد
 . و بارعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهندكرد٨٦تبصره ـ منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 

قطعـي دادگـاه    موجـب حكـم   انـد بـه   دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شـده   اين قانون مستحق ـ هرگاه مستخدميني كه طبق مقررات ٩٤ماده 
از اتهـام منتسـبه در محكمـه     صالحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبـع آن ازدريافـت حقـوق بازنشسـتگي محـروم شـوند و بعـداً برائـت ايشـان                      

 .يت خواهند بوددريافت حقوق بازنشستگي مدت محروم صالحيتدار به ثبوت برسد مستحق
كند مفقوداالثر شود ومدت يـك سـال     ـ هرگاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقِوبازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي ٩٥ماده 

 حقوق وظيفه به آنـان تعلـق گيـرد حـق    ٨٦نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده  حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه      
مـذكور فـوت شـده حقـوق وظيفـه موقـت از تـاريخ فـوت          اگر بعداً معلوم شود مستخدم   . قانوني خود را تقاضا كنند      دارند موقتاً حقوق وظيفه   

 .گردد است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات طوردايم برقرار مي به
دولت يا محكوميت حقوقي يا عنـاوين ديگـر از ايـن قبيـل فقـط تـاميزان يـك         يا وظيفه در قبال مطالبات ـ توقيف حقوق بازنشستگي  ٩٦ماده 

 . چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است
 . ـ ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقِووظيفه خواهد شد٩٧ماده 
كشـوري پرداخـت    و مقررات سابق كماكـان از محـل صـندوق بازنشسـتگان    قوانين  بگيران فعلي براساس  ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه ٩٨ماده 

به نسبتي كه هزينه زنـدگي موجـب    حقوق مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است خواهد شد و در صورتي كه ضريب جداول 
 .بگيران را ترميم كند اين تغيير شده است حقِوبازنشستگان و وظيفه
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اي اسـت كـه درتـاريخ سـوم      اين قانون در خـدمت دولـت هسـتند شناسـنامه     مستخدميني كه در تاريخ تصويب ـ مالك تشخيص سن  ٩٩ماده 
شـوند   به استخدام دولت پذيرفته مي اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون داشته تيرماه هزار و سيصد و سي و هفت در دست  

تـاريخ ورود بـه خـدمت مسـتخدمين از روي مـدارك       در صورتي كه ماه تولد يا ماه  . ند كرد اي است كه دربدو استخدام ارايه خواه        شناسنامه
 .مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد رسمي

 شغل مستخدمين رسمي وآزمايشـي كسـر   فوق العاده ـ درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق وتفاوت تطبيق حقوق و  ١٠٠ماده 
هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق   اين قانون و مبلغ ماه اول١٣٧ و تبصره پنج ماده ٧٢ و ٧١جوه مذكور در موادشود منحصر است به و      مي
دولت مكلـف اسـت كمبـود آن را در بودجـه كـل كشـور از         در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي      .  مستخدم   شغل فوق العاده و  

 .درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند محل
اصـالحي مـاده   ) ج( موضـوع بنـد   فـوق العـاده   و ١/١/١٣٤٩ از تـاريخ  ٣٩ماده  هاي موضوع بندهاي ب و پ و ت اصالحي فوق العاده تبصره ـ 

نامـه اجرايـي    شـود و تـا زمـاني كـه آيـين      مـي   اضـافه ٧١استخدام كشوري به مستثنيات مندرج در ماده    مزبور از تاريخ اجراي مرحله اول قانون      
خارج از مركز و بدي آب و هوا به ترتيبي كه در مقررات   اشتغالفوق العاده به تصويب نرسيده است     ٣٩حي ماده   اصال  بندهاي ب و پ و ت     

 .اين تبصره خواهد بود بيني شده است قابل پرداخت و مشمول معافيت موضوع پيش سابق
 .ندوق تعيين خواهد شدبرداري و استفاده از وجوه صندِوبازنشستگي كشوري در اساسنامه ص  ـ نحوه بهره١٠١ماده 

 .اساسنامه بانك به تصويب شوراي پول و اعتبارخواهدرسيد. تأسيس نمايد تواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك صندوق مي
 .باشد كشوري در حكم اختالس اموال دولتي مي تبصره ـ استفاده غيرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگي

وصـول و    بـه تقاضـاي بازنشسـتگي وصـدور احكـام و برقـراري حقـوق بازنشسـتگي و وظيفـه و ترتيـب           ـ ترتيب و تشريفات مربوط ١٠٢ماده 
خواهد بود كه توسط سازمان امور  اي نامه رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حسابها طبق آيين پرداخت وجوه بازنشستگي و وظيفه مستخدمين    

 .رسد اداري و استخدامي كشورتهيه و به تصويب شورا مي
 نهم ـ در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشورفصل 

وزيـري تأسـيس    نخسـت  عالي اداري كشورسازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور وابسـته بـه      جاي شوراي موجب اين قانون به  ـ به ١٠٣ماده 
. شوند داري و استخدامي كشور منتقل ميعالي اداري كشور به سازمان امورا همچنين مستخدمين شوراي  شود، كليه اوراق و اسناد و دارايي        مي

هـاي مـذكور درايـن قـانون مـورد عمـل سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي           نامـه  عالي اداري كشور تا تصويب آيين    شوراي  هاي فعلي   نامه  آيين
 .كشورخواهد بود

 : قرار زير است  ـ وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به١٠٤ ماده
 

 : امور استخداميالف ـ در زمينه 
 . ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كشور در وزارتخانه  ـ مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي١
 . استخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي  ـ دادن دستورهاي الزم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين٢
 . مي ـ رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رس٣
 . پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت  ـ انجام مطالعات و تحقيقات الزم در امور استخدامي و دادن٤
 . بگيران  ـ اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه٥
 .  ـ اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت٦
 .  از شمول اين قانونخارج  ـ اظهارنظر درباره مقررات استخدامي مؤسسات دولتي٧
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 : ب ـ در زمينه امور تشكيالتي و روشها و تشريفات اداري

 . ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي وزارتخانه ها و وظايف  ـ بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف١
هـاو مؤسسـات و    ه در وزارتخانـه و شركتهاي دولتي به منظور تمركز امور مشاب ها و مؤسسات  ـ بررسي و پيشنهاد تفكيك وظايف وزارتخانه ٢

 . صالحيت شركتهاي دولتي ذي
 . دولتي مشمول اين قانون ها و مؤسسات  ـ تجديدنظر در سازمان داخلي وزارتخانه٣
 .منظور تسهيل و بهبود جريان كارها  ـ بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زايد به٤
داري و مقررات مالي وكـارپردازي و انبـارداري و    حسابداري و مميزي و خزانه بودجه و روشهاي ـ بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم  ٥

 . بايگاني و ساير مسايل اداري
بـه  ) ١٣٥١ قانون برنامه و بودجه كشورمصوب اسـفند  ٤ ماده ٨موضوع بند (كشوري   ـ ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي ٦

نامه اجرايـي ايـن    آيين. وزير آنها درجهت برقراري روشهاي صحيح اداري و اصول مديريت وگزارش آن به نخست        منظور ارشاد و راهنمايي     
 .وزيران خواهد رسيد بند به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت

 : زير است  ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان١٠٥ماده 
 .شود به اختصار شورا ناميده مي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانونالف ـ شوراي 

 . ب ـ هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي
 . پ ـ دبيركل

 ... ـ ١٠٦ماده 
ابقه بصـيرت و سـ   مستخدميني كه اقالً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب  ـ دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين ١٠٧ماده 

شود وانتصـاب مجـدد دبيركـل بـه ترتيـب       وزير براي مدت پنج سال منصوب مي پيشنهاد نخست امور اداري و داراي تحصيالت عاليه باشند به    
 . است مذكور در اين ماده بالمانع

كشـور و بـا     اسـتخدامي انجام وظايف آن به پيشـنهاد سـازمان امـور اداري و     ـ تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه ١٠٨ماده 
 .شود تصويب هيأت وزيران تعيين مي

اسـت و در حـدود     ـ دبيركل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري واستخدامي كشور رياست دارد و عاليترين مرجع اداري سازمان  ١٠٩ماده 
 . قوانين و مقررات موضوعه مسؤول كليه امورسازمان امور اداري و استخدامي كشور است

مند اسـت و نصـب    براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشوربهره  ـ دبيركل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات ١١٠ ماده
امور اداري و اسـتخدامي كشـور در حـدود     آيد، همچنين كليه پرداختهاي سازمان دستور وي به عمل مي      و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به      

 .گيرد دستور دبيركل صورت مي بودجه مصوب به
 . وزير است نخست  ـ دبيركل در اجراي وظايف قانوني خود مسؤول١١١ماده 

 .خود تفويض نمايد تواند قسمتي از وظايف خود را به معاونان تبصره ـ دبيركل مي
 .ودها خواهند ب مربوط به معاونان وزارتخانه معاونان دبيركل و معاونان وزراي مشاور مشمول مقررات

بنـد الـف و قسـمت    )٥(و ) ٢(و ) ١( ـ دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشوردر زمينه امور استخدامي موضوع قسمتهاي  ١١٢ماده 
 . االجراست دولتي مشمول اين قانون الزم ها و مؤسسات  اين قانون در حدودقوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه١٠٤بند ب ماده ) ٣(
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اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشندمكلفند نسبت به كليه لوايح  ها و شهرداريها و كليه مؤسسات دولتي ه ـ وزارتخانه تبصر
سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي كشـور را جلـب       استخدامي و هر نوع وضع واصالح و تغيير تشكيالت و مقررات استخدامي قـبالً موافقـت        

 .نمايند
رسد  هيأت وزيران مي سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب ت شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه از طرف   تشكيال

 .مربوط خواهد رسيد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه
اطالعات واسناد و اوراق و مدارك  موظفند كليه ٢ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ومؤسسات مذكور در بند ت ماده   ـ وزارتخانه ١١٣ماده 

 .مربوط به وظايف سازمان امور اداري واستخدامي كشور را در موارد الزم در اختيار آن سازمان قراردهند
  فصل دهم ـ در مقررات مختلف

را از پست سـازماني   رسميتوانند جز در موارد مصرح در اين قانون مستخدم  نمي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ١١٤ماده 
 .وي بركنار كنند مگر اين كه بالفاصله او رابه پست سازماني ديگري منصوب نمايند

و اسـتخدامي كشـور     ـ حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهادوزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري ١١٥ماده 
 .اعتبارالزم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشدعمل خواهد آمد مشروط بر اين كه  به

اي ازمسـتخدمين   وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي به وجود يك يا عده علت حذف پست سازماني يا انحالل  ـ در صورتي كه به ١١٦ماده 
 .آيند مزبور به حال آماده به خدمت درمي رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين

مربـوط قـرار    آمـاده بـه خـدمت آن شـركت يـا مؤسسـه در اختيـار وزارتخانـه          در مورد انحالل شركت يا مؤسسه دولتي مستخدمين ـ ١تبصره 
 .گيرند مي

خدمت آن وزارتخانه بالفاصله در اختيار سازمان امور اداري واسـتخدامي كشـور    ها مستخدمين آماده به  ـ در مورد انحالل وزارتخانه ٢تبصره 
 .دولتي فراهم كند ها و يا مؤسسات سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه رفت تا سازمان مزبور پستقرار خواهند گ

ديگري واگذار شـده    ـ هرگاه پست سازماني مستخدم رسمي كه در اختياروزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي متبوع خود نيست به ٣تبصره 
پست ثابت سازماني منصوب نشـده اسـت     يا شركت يا مؤسسه دولتي قرار گيرد تا زماني كه بهوزارتخانه باشد و مستخدم مجدداً در اختيار آن  

 .خواهد بود آماده به خدمت
تطبيق حقـوق و   آيند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پايه مربوط و تفاوت درمي  ـ به مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت ١١٧ماده 

،نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هيچ مورد حقِودوران آمادگي به خدمت از حقـوق   گي به خدمتپس از آن تا پايان دوران آماد 
 . كمتر نخواهد بود٣٢حقوق ماده  پايه يك و گروه يك جدول

 مستخدمين رسمي محسوب خواهد  ـ دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسوربازنشستگي به مأخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت ١تبصره 
 .شد

 ... ـ ٢تبصره 
 ... ـ ٣تبصره 
شوند در پايـان دوره عضـويت در صـورتي كـه مجدداًبـه عضـويت        انتخاب مي  ـ مستخدمين رسمي كه به مستشاري ديوان محاسبات ٤تبصره 

 خـدمت  موجـود نباشـد آمـاده بـه     شوند و هرگاه پست سازماني بالمتصـدي  ديگري منصوب مي ديوان مذكور انتخاب نشوند به پست سازماني 
 .به خدمت از تمام حقوق پايه گروه مربوط استفاده خواهند كرد خواهند شد و در دوران آمادگي

مكلفند تا زمـاني كـه مسـتخدم آمـاده بـه خـدمت در اختيـار دارنـدبراي تصـدي           ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ١١٨ماده 
ي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و فقط درصورتي مجاز به استخدام هستند كه يا متصد  شود و يا بدون     پستهايي كه جديداً ايجاد مي    
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هـا ومؤسسـات    آماده به خدمت واجد شـرايط در سـاير وزارتخانـه    خدمت واجد شرايط نداشته باشند يا نتوانند از مستخدمين        مستخدم آماده به  
 .دولتي استفاده كنند

اسـت كـه پسـت     شود يا بـدون متصـدي اسـت مشـروط بـه آن      جديداً ايجاد مي  به خدمت در پستهايي كهتبصره ـ استفاده از مستخدمين آماده 
مراتـب اداري الاقـل همطـراز آخـرين      احراز با سوابق تحصيالت مستخدم متناسـب و در سلسـله   مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط 

موجـود   بالتصدي در همان گروه يا گروه باالتر براي ارجاع به وي سازمانيولي در صورتي كه پست . مستخدم مزبور باشد  پست مورد تصدي  
 . رفتار كرد٣٦ ماده ٢توان با وي طبق تبصره  نباشد مي

 صـادر  ١١٨مـاده   ابالغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصـره   ـ با مستخدم آماده به خدمتي كه تا دو ماه از تاريخ ١١٩ماده 
 . اين قانون رفتار خواهد شد٦٥ل خدمت خود حاضر نشود،طبق حكم ماده شده باشد در مح

 .دولت معاف كند سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت  ـ دولت مي١٢٠ماده 
صـندوق   ت خواهـد بـود از كليـه وجـوهي كـه بـه       ـ وجهي كه در ازاي بازخريد خدمت مسـتخدم بـه اوپرداخـت خواهـد شـد عبـار       ١تبصره 

نفع مسـتخدم محسـوب    ، كسر يك سال به حقوق پايه مستخدم در ازاي هر سال خدمت بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين 
 .خواهد شد

فوق اضافه خواهـد   ذكور در تبصرهداشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه م  ـ چنانچه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده ٢تبصره 
 .شد

ها و مؤسسـات و شـركتهاي دولتـي ومؤسسـات و شـركتهاي       است در وزارتخانه  ـ استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان بازخريد شده ٣تبصره 
انـد كليـه    هاست و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكـي ازمؤسسـات مـذكور درآمـد       اين قانون ممنوع   ٢موضوع بند ت ماده     

گونـه تعهـدي نخواهـد     استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت درقبال سوابق خدمت آنـان هـيچ   وجوه پرداختي به ايشان به  
 . داشت

 .كند بازنشسته خدمت رسندباهرقدرسابقه مي سالگي شصت سن تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به  ـ دولت مي١٢١ماده 
، حقـِودوران آمـادگي بـه     ها و يا شركتها يا مؤسسـات دولتـي   در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت دريكي از وزارتخانه ـ  ١٢٢ماده 

مسـتثنا شـده از شـمول ايـن قـانون مشـغول        مستخدمين مزبور در يكي از شركتها يا مؤسسات دولتـي       خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه       
 .آنان رفتار خواهد شد با ١٤٤مفاد ماده  خدمت شوند طبق

ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده اسـت درصـورتي كـه              
آمادگي به خدمت وجهي دريافت  مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير ازمؤسسات موضوع اين ماده در مدت زايد بر شش ماه از تاريخ             

 . به خدمت ممنوع است يد دريافت حقوق آمادگينما
 توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشـور تهيـه و   ١٢٠ ماده ٣ و تبصره ١١٩ و١١٨ و ١١٦نامه مربوط به طرز اجراي مواد   ـ آيين  ١٢٣ماده 

 .به تصويب شورا خواهد رسيد
اسـتخدامي   تـوان مسـتخدم را در حـال     خواهـد داشـت و نمـي    ـ وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكـي ازحـاالت زيـر را    ١٢٤ماده 

 :ديگري قرار داد
 .كند معيني انجام وظيفه مي الف ـ حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در مدت

 اين قـانون  ٤٩ماده   يا مرخصي بدون حقوق موضوع٤٧استحقاقي موضوع ماده  ب ـ حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي 
 .كند اده مياستف

 .كند  اين قانون استفاده مي٤٨استعالجي موضوع ماده  پ ـ حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي
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 . خدمت است اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و انتظار ارجاع ت ـ حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق
سازماني خـود گرديـده    اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت طورموقت مأمور انجام وظيفه ي است كه بهث ـ حال مأموريت و آن وضع مستخدم 

 اين قانون ١١براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي يا خدمت در يكي ازمؤسسات موضوع بند ب ماده  يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع   
 .اعزام شده باشد

 . قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است ستخدمي است كه طبقج ـ حال خدمت زير پرچم و آن وضع م
طـي دوره آزمايشـي    امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حـال  چ ـ حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه 

 .  اين قانون است١٧موضوع ماده 
 .كند موجب حكم رسمي مراجع صالحيتدار از حقِوبازنشستگي استفاده مي به ح ـ حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون

در ايـن    قادر به كار كـردن نبـوده و از حقـوق وظيفـه مصـرح     ٨٠ يا ٧٩خ ـ حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفادمواد  
 .كند قانون استفاده مي

علـت   مقامات قضايي يـا بـه   علت صدور كيفرخواست از طرف مات صالحيتدار بهمقا د ـ حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم 
 .شود  اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي٥٩ ماده ٤ تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره

معيني از اشـتغال  مدت  موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي به ذ ـ حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه 
 . به خدمت ممنوع است

حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه ازخدمت دولـت   موجب ر ـ حال انفصال دايم و آن وضع مستخدمي است كه به 
 . محروم است

 . اين قانون از خدمت مستعفي شده است٦٤ز ـ حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 
خدمت حاضر شـود   خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل ژ ـ حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي 

 . اين قانون محرز شده باشد٦٥ و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده
محكوم يا طبـق مـاده   ٥٩قرر در بند ج ماده حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات م موجب س ـ حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به 

 . اخراج شده باشد٦٥
 . درباره او اجرا شده باشد٥٩مقرر در بند ت ماده  ش ـ حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات

 .شود احضار شود مدت خدمت زير پرچم جزو سابقه خدمت اومحسوب مي  ـ در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم١٢٥ماده 
اسـت حـداكثر ظـرف دو مـاه پـس از اتمـام خـدمت زيـر پـرچم خـودرا بـه             تبصره ـ مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلـف  

مكلفنـد مسـتخدمين    هـا و مؤسسـات دولتـي    وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خودرا براي خدمت اعالم دارد و وزارتخانـه   
گونـه   مـذكور موجـود نباشـد ايـن     كه پسـت ثابـت سـازماني مناسـب بـراي ارجـاع بـه مسـتخدمين          د و در صورتي   مذكور را به خدمت بگمارن    
 .خدمت درخواهند آمد مستخدمين به حال آماده به

ه خـدمت گمـارد   است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به  ـ مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق درآمده ١٢٦ماده 
او محسوب و حقوق مدت تعليـق بـه وي پرداخـت خواهـد گرديـدولي چنانچـه بـراي مسـتخدم          خواهد شد و مدت تعليق جزو سابقه خدمت 

 .خدمت درخواهد آمد شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به مي رسمي كه از حال تعليق خارج
ري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً به انفصال موقـت محكـوم شـودبعد از اتمـام مـدت      ادا موجب حكم قطعي دادگاه  ـ مستخدم رسمي كه به ١٢٧ماده 

مدت انفصال موقـت در هـيچ   . آيد درمي چنانچه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت      شود ولي   انفصال به خدمت گمارده مي    
 .خدمت محسوب نخواهد شد حال جزو سابقه
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الضـمان و يـا    نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبالًوجه حويلداري و يا تحصيلداري ـ هيچ مستخدمي به شغل ت ١٢٨ماده 
به پيشنهاد وزارت دارايي  خواهد بود كه اي نامه الضمان و شرايط ضمان طبق آيين بدهد ميزان وجه ضامن معتبري به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط     

 .وزيران خواهدرسيد به تصويب هيأت
دوره عمليـات او   نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب وظيفه مي  ـ انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام ١٢٩ ماده

 . تسويه نشده است ممنوع است
 او مربـوط بـه   هـاي  فـوق العـاده   ـ در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقِامرخصي داشته باشد حداكثر چهارماه حقوق و  ١٣٠ماده 

 .پرداخت خواهد شد بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي
  فصل يازدهم ـ در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

رسـمي محسـوب    مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هسـتند مسـتخدم    ـ مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون ١٣١ماده 
 .شوند مي

 بـامقررات ايـن قـانون    ٢رسمي را به اسـتثناي مسـتخدمين مـذكور در بنـد ج مـاده       ت وضع استخدامي مستخدمين ـ دولت مكلف اس ١٣٢ماده 
 .تطبيق كند

باتوجـه بـه شـغل    ٣٠اين قانون در خدمت دولت هستند پـس از اجـراي مـاده      ـ گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب ١٣٣ماده 
حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن  گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل  ي كه شود ولي تا هنگام     مورد تصدي تعيين مي   
هفتگانـه   طور موقت در يكي از گروههـاي  در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشورمستخدمين رسمي را به با جدول حقوق مندرج   

خدمت دولتي آنها به ازاي  د شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنواتزير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادرخواه
 . تراز گروه موقت قرار نخواهند گرفت  نيز مستخدمين در گروهي پايين٣٠پس از اجراي مفاد ماده .شود هر دو سال يك پايه تعيين مي

ند و متصديان مشاغل نظيرخدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان خدمتگزاري جزء هست گروه يك ـ مستخدمين جزء كه عمالً متصدي مشاغل  
 . امور اداري واستخدامي كشور با هرقدر تحصيل

 .يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند گروه دو ـ مستخدميني كه داراي تحصيالت مقدماتي قديمي
يـك دوره آموزشـي    داشتن گواهينامه سوم متوسـطه و گذرانـدن   مستلزم مربوط خاص گروه سه ـ مستخدميني كه با احراز رتبه آنان طبق قوانين 

 . بوده كه معادل ديپلم شناخته نشده است
اي يا فني باشندكه معادل تحصيالت  گروه چهار ـ مستخدميني كه داراي ديپلم كامل متوسطه ياگواهينامه از هنرستانها و آموزشگاههاي حرفه 

 .دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد
يـك دوره تخصصـي    مستخدميني كه عالوه بر داشتن گواهينامه دوره كامل متوسـطه  گروه پنج ـ دارندگان رتبه دبيري غيرليسانسيه و همچنين 

دانشگاهها، عالي يا فوق ديـپلم شـناخته شـده     عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور ازطرف شوراي  
 .باشد

 .ستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند ياارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشدگروه شش ـ م
 .گروه هفت ـ مستخدميني كه دوره تحصيالت دانشگاهي راتمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند

گيرند كه در گروه  اي از گروه قطعي قرارمي  قطعي در پايهتغيير گروه موقت به گروه  ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع ١تبصره 
 .شود اعطا مي اند و چنانچه پايه مزبور درگروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان موقت دارا بوده
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مـديره و يـا هيأتهـا و     در هيأتهـاي يا عضويت )  حسابرس(مديريت عامل يا بازرس   ـ مستخدمين رسمي كه به منظور اشتغال به مشاغل ٢تبصره 
شوند مشاغل مورد تصدي آنـان   مأمور مي طور موظف وتمام وقت به شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي غيرمشمول    شوراهاي قانوني ديگر به   

 .شود اساس تعيين مي  اين قانون تطبيق و گروه شغل آنان براين٣٠جداول حقوق ماده  با مشاغل گروههاي
 . گروههاي جداول حقوق اين قانون با شورا است ودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغلتشخيص همطراز ب

ها و   در مورد هريك ازوزارتخانه٨ را پس از اجراي مفاد تبصره دو ماده ١٣٣  ـ دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده ١٣٤ماده 
 .رساند مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام

حقِو، حق تأهل و  ر صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس ازتطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ ـ د ١٣٥ماده 
تفاوت تطبيق حقـوق دريافـت خواهـد     عنوان دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به مدد معاش اوالد وي كه طبق قانون مستحق     

گونه مستخدمين با جمع مبلـغ حقـوق و حـق تأهـل ومـدد معـاش اوالد كـه قبـل از تطبيـق وضـع دريافـت               ق اين حقو  كرد و تا زماني كه مبلغ     
ايـن   بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پـس از انقضـاي   اندبرابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع   كرده  مي

حقوق آنـان در مرحلـه    خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق   يافتمدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور در        
موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايـه گـروه     از حداكثرحقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي     ١٣٣تطبيق موضوع ماده    

 .شغل تجاوزنكند
هـاي مـذكور در    فوق العـاده  شغل وي از مجموع مزايا وفوق العادهحقِوداشته باشد ولي تبصره ـ در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق  

 شـغل پـس از كسـر    فـوق العـاده  مسـتخدم   دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت بـه     زيادتر شود اگر تفاوت اين     ١٣٦ماده  
كور ازتفـاوت تطبيـق حقـوق كمتـر و يـا برابـر باشـد بـه مسـتخدم از          در صورتي كه تفاوت دو مبلـغ مـذ  . شود تفاوت تطبيق حقِوپرداخت مي   

 . پرداخت خواهد شد١٣٦  شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در مادهفوق العاده بابت
فت مستمري دريا او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي  ـ مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي ١٣٦ماده 
داشـته   تحت آن عنـاوين دريافـت مـي    مذكور در اين قانون منظور نشده است كماكان مبلغي را كه    هاي  ها و هزينه    فوق العاده دارد كه جزو      مي

 گيرد بيشتر باشد تفاوت استناد اين قانون به او تعلق مي  شغلي كه بهفوق العادهاست دريافت خواهد كرد ودر صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ 
 .اين دومبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد

استخدامي با مقـررات ايـن    مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع  ـ در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق  ١تبصره 
مبلغ ازتفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد قانون از مجموع حقوق و حق تأهل ومدد معاش اوالد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو            

در صـورتي كـه تفـاوت دو مبلـغ مـذكور از تفـاوت تطبيـق         مستخدم رسمي از مقررات اين مـاده اسـتفاده نخواهـد كـرد ولـي            در اين صورت  
 .شود مبلغ دو حقوق پرداخت مي مزاياكمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت

عنـوان   التفاوت بـه  كنند مابه حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي  ـ مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط  ٢ه تبصر
 .شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد مي مزاياي مذكور در اين ماده محسوب

بيش از حـداكثر   توان رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي خدمينيك از مست  ـ از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ ٣تبصره 
 .اين قانون پرداخت كرد  شغل مذكور در فصل سومفوق العادهحقوق و 

 وزيـران تعيـين خواهـد     ـ انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصـويب هيـأت   ٤تبصره 
 .شد
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مكلفند طبق سازمان و پستهاي ثابت سازماني مصوب خودمسـتخدمي غيررسـمي    ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ١٣٧ماده 
افـرادي را كـه طبـق قـوانين خـاص خـود         در استخدام دارنـد و همچنـين  ٣١/٣/٤٥، پيماني وروزمزد را كه در تاريخ  ، حكمي از قبيل دون پايه   

 .هاي زير به مستخدم رسمي تبديل كنند تبصره اند با رعايت ته شده و درتاريخ مذكور به مشاغل غير كارگري اشتغال داشتهكارگر شناخ
توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي دراختيار دارنـد كـه شـاغل     نمي ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ١تبصره 

 .استخدامي آنها را تبديل كنند سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع ي ثابتپست سازماني نيست پستها
  ـ ٢تبصره 

متصدي پست ثابـت    تعيين نشده است مستخدمين غيررسمي كه٣٠براساس ماده  الف ـ تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي مستخدمين غيررسمي 
موقت براي آنـان صـادر خواهـد شـد و      انه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكمطور موقت در يكي ازگروههاي هفتگ     سازماني هستند به  

 .گردد يك پايه تشخيص مي پايه آنان در گروه مربوط بااحتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنان به ازاي هر دو سال
تگزاران جـزء بـه تشـخيص سـازمان     خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظيرخدم  ـ مستخدمين جزء كه عمالً متصدي مشاغل ١گروه 

 . امور اداري واستخدامي كشور با هر قدر تحصيل
 . ـ مستخدميني كه داراي تحصيالت مقدماتي قديمي ياتحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند٢گروه 
يـك دوره آموزشـي    توسطه و گذراندنمربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول م  ـ مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص ٣گروه 

 .كامل شناخته نشده باشد بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم
اي يــا  نامــه از هنرســتانها يــا آموزشــگاههاي حرفــه     يــا گــواهي  نامــه دوره كامــل متوســطه    ـ مســتخدميني كــه داراي گــواهي     ٤گــروه 

 .شده باشد شناخته متوسطه كامل دوره تحصيالت معادل باشندكه فني
عـالي   شوراي اند كه ارزش آن از طرف هستند و يك دوره تخصصي گذرانده نامه دوره كامل متوسطه  ـ مستخدميني كه داراي گواهي ٥گروه 

 .آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها،عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد
 . حصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشدداراي دانشنامه ليسانس هستند ياارزش ت[  كه] ـ مستخدميني ٦گروه 
 .كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند  ـ مستخدميني كه دوره تحصيالت دانشگاهي را تمام٧گروه 

 .ب ـ در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانندساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان به همان طريق رفتارخواهد شد
 و تعيين شـرايط احرازمشـاغل و تخصـيص    ٣٠نخواهد بود كه در اجراي ماده   ـ شرط تحصيلي مذكور در گروههاي فوق مانع از آن  ٣صره تب

 .تجربه جانشين تحصيالت گردد گانه در موارد لزوم آنها به گروههاي دوازده
تجربـه و تخصـص    راتب اداري در آنها ملحوظ نيسـت هاي مشاغل دبيري و آموزگاري و پزشكي ومشاغل نظير كه سلسله م     همچنين در رشته  

گيـرد   بندي قرار مـي  اي كه از طرف سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهدرسيد مالك طبقه نامه  براساس آيين 
 . تر ارتقا خواهد يافت به گروههاي باال٣٠ماده  مشاغل در صورت احراز شرايط بدون تغيير شغل با رعايت گونه و متصديان اين

مسـتمري كـه    گيرد اگـر از مجمـوع حقـوق ثابـت و مزايـاي      غيررسمي تعلق مي اي كه به ترتيب فوق به مستخدم  ـ حقوق گروه و پايه ٤تبصره 
باشـد مـا   منظـور نشـده كمتـر     هاي مذكور در اين قـانون  ها و هزينه فوق العادهدارد كه جزو    مي  مستخدم به اقتضاي پست مورد تصدي دريافت      

. شـود   بـه وي پرداختـه مـي   ٣٨طور موقت تازمان اجـراي مـاده    شغل تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد به عنوان مزاياي موقت التفاوت به  به
 . از تاريخ اجراي مرحله موقت قابل اجراست حكم اين تبصره

شـوند بـه    تبـديل مـي   در ايـن مـاده بـه مسـتخدم رسـمي     غيررسمي كه به ترتيـب مـذكور     ـ حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين ٥تبصره 
 .گردد مي صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت
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تـوان بـيش    شغل نمـي  غيررسمي از بابت حقوق و مزايايي مستمر و مزاياي موقت يك از مستخدمين  ـ از تاريخ تصويب اين قانون هيچ ٦تبصره 
 .قانون پرداخت كرد شغل مذكوردر فصل سوم اين فوق العادهاز حداكثر حقوق و 

خواهد شد ولي پـس از   وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب  ـ ترفيعات مستخدمين غيررسمي پس از تبديل ٧تبصره 
 . انقضاي اين مدت ترفيعات خود رابراساس اين قانون دريافت خواهند داشت

رسـمي كـه در    تواند پس از تبديل از حـداكثر حقـوق و مزايـاي مسـتخدمين     ينم  ـ حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غيررسمي ٨تبصره 
 .مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد

خاص استخدامي را كـه   شود مكلفند تكاليف استخدامي آنها به رسمي تبديل مي موجب اين قانون وضع  ـ مستخدمين غيررسمي كه به ٩تبصره 
 .هندانجام د در مورد مستخدمين رسمي مجراست

تحصـيلي اسـت كـه در      بـاالترين مـدرك  ١٣٧ و ١٣٣ ـ مالك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي وغيررسمي موضـوع دو مـاده    ١٠تبصره 
اخـذ و ارايـه كننـد گـروه موقـت آنـان         اين قانون مدرك تحصيلي باالتري٣٠باشند وهرگاه قبل از اجراي ماده    تاريخ تطبيق يا تبديل دارا مي     

 .جديد تغيير خواهد كرد ليبراساس مدرك تحصي
معتبـر و  ) ١٢/٨/٤٩(  از تاريخ تصويب ايـن اصـالحيه  ١٠٠تبصره الحاقي به ماده   ـ آثار مالي مترتب بر اجراي اين اصالحيه به استثناي ١١تبصره 

 .قابل اجرا خواهد بود
پسـتهاي ثابـت سـازماني     ل اين قانون و ارجاعها و مؤسسات دولتي مشمو وزارتخانه  ـ در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي ١٣٨ماده 

 :رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و باآنان به طريق زير رفتار خواهد شد ، تعدادي از مستخدمين به مستخدمين
قانون بـراي آنـان   اين  موجب منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به١٣٣الف ـ به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده  

گونه مستخدمين ازحقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد  در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين     ولي. شود پرداخت خواهد شد     تعيين مي 
 .شد

 . رفتار خواهد شد١١٧ب ـ با ساير مستخدمين طبق ماده 
در خدمت دارنـد   مستخدمين غيررسمي كه در تاريخ تصويب قانونبا آن عده از  ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون  ـ وزارتخانه ١٣٩ماده 

رفتار خواهند كرد و هر موقع بـه پسـت    يابندصرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت   و براساس اين قانون تبديل وضع نمي      
 .ندياب مي شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع ثابت سازماني گمارده

پسـتهاي موقـت منصـوب     توان بـه  ها و مؤسسات دولتي هستند مي  ـ مستخدمين غيررسمي موضوع اين ماده را كه دراختيار وزارتخانه  ١تبصره 
صـورت در مـدت تصـدي تـابع مقـررات       موقت آنان كمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد كـه در ايـن         نمود مشروط بر اين كه حقوق پست      

 . نخواهندداشت دريافت خدمت به خواهندبودوحقِوآماده مانيپي مربوط به مستخدمين
يابند بـه تقاضـاي آنـان باپرداخـت يـك مـاه        غيررسمي را كه تبديل وضع نمي تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين  ـ دولت مي ٢تبصره 

 .بازخريد نمايد اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان آخرين حقوق در ازاي هر سال خدمت به
 و ١٣٣ اشـتغال دارنـد طبـق مفـادمواد     ٣اين قانون در مقامات مذكور در ماده   ـ مستخدمين رسمي و غيررسمي كه در تاريخ تصويب ١٤٠ماده 
 .يابند  تطبيق يا تبديل وضع مي١٣٧

تحصيلي طبق بنـد الـف    راساس مدرك خدمت كنند در مرحله اول ب٣مذكور در ماده   ـ مستخدمين غيررسمي كه در يكي از مقامات ١تبصره 
انـد باتوجـه بـه مـدرك      متصدي شـغلي بـوده    و در صورتي كه درشركتهاي دولتي يا مؤسسات دولتي غيرمشمول اين قانون ١٣٧ ماده   ٢تبصره  

 .يابند  تبديل وضع مي١٣٣دارند با رعايت ماده  تحصيلي كه در دست
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قـانون تصـدي مقامـات     سسات دولتي مشمول اين قانون كه در تـاريخ تصـويب ايـن   ها ومؤ  ـ خدمت مستخدمين غيررسمي وزارتخانه ٢تبصره 
 .عهده دارند جزوسوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد  را به٣مذكور در ماده 

عهـده دارندبراسـاس     را بـه ٣ تصـدي يكـي از مقامـات غيردولتـي مـاده      ٣٠  ـ گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پـس از اجـراي مـاده    ٣تبصره 
 .اندتعيين خواهد شد باالترين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته

قانون بـه عمـل خواهـد     رسمي براي تصدي پستهاي ثابت سازماني طبق مقررات اين  اجرا نشده است استخدام٣٠ ـ تا زماني كه ماده   ١٤١ماده 
 شغل مـوردنظر بـه شـرح زيـر تعيـين و حقـوق آنـان         آمد و گروه موقت مستخدمين جديدبارعايت حداقل مدرك تحصيلي الزم براي احراز           

 .شود  باآنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي٣٠براساس جدول مندرج دراين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده 
 . تبراي احراز آنها داشتن گواهينامه ششم ابتدايي اس  ـ متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم١گروه 
 . براي احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه است  ـ متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم٢گروه 
دوره اول متوسـطه و   براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربـوط داشـتن گواهينامـه     ـ متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم ٣گروه 

 .تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد شگذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارز
از هنرسـتانها يـا    براي احراز آنها داشـتن ديـپلم دوره كامـل متوسـطه يـا گواهينامـه        ـ متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم ٤گروه 

 .تحصيالت دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد اي يا فني باشد كه معادل آموزشگاههاي حرفه
براي احـراز آنهـا داشـتن گواهينامـه دوره كامـل متوسـطه وگذرانـدن يـك دوره           ـ متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم ٥ه گرو

 .عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها،عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد شوراي تخصصي است كه ارزش آن از طرف
 .براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد ل شرط تحصيلي الزم ـ متصديان مشاغلي كه حداق٦گروه 
 .براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس باشد  ـ متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي الزم٧گروه 
هـا و مؤسسـات دولتـي     وزارتخانـه  سلح به ومستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي م٢ ـ انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده  ١٤٢ماده 

مشمول اين قانون به شرط دارابودن شـرايط احـراز شـغل مـوردنظر بـا تقاضـاي وزارتخانـه يامؤسسـه دولتـي و رضـايت مسـتخدم و موافقـت                   
ن قـانون  شـغل ارجـاعي و سـنوات خـدمت طبـق مقـررات ايـ        وزارتخانه يامؤسسه مربوط به عمل خواهد آمد و گروه و پايـه آنـان باتوجـه بـه      

 .خواهد شد تعيين
 .عمل خواهد شد  نيز براساس مفاد همين ماده٢نسبت به مستخدمين بند چ ماده 
 .منتقل شود مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري گونه مستخدمين اعم از سهم تبصره ـ كسور بازنشستگي اين

كـه از طـرف     مأمور شـده يـا بشـوند تـا وقتـي     ١١ازمؤسسات موضوع بند ب ماده  ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي  ١٤٣ماده 
خدمت هستند عدم احتياج بـه   اي كه در آن مشغول وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار ودعوت به كار نشده و يا از طرف مؤسسه       

د و تازماني كـه خـدمت ايشـان در آن مؤسسـات ادامـه      خدمت خود در آن مؤسسات مذكور ادامه خواهند دا   وجود آنان اعالم نشده است به     
 .آنان در مؤسسات مذكور در حكم خدمت رسمي تلقي شده وجزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد دارد اشتغال

مستخدم بـه حـال   ،  متبوع در صورت اعالم عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين ونبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي        
 .آماده به خدمت درخواهد آمد

مشـمول ايـن قـانون     ها و مؤسسات دولتـي  به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه تبصره ـ تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول 
 . است
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شـغل قبـل از    از كارافتاده يا فوت شوند آخـرين مشمول اين قانون بازنشسته يا   گونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاي          هرگاه اين 
تعيين شده بـدون رعايـت    گروههاي جداول حقوق اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها با مشاغل    

 .گيرد خواهد بود مي اي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق  مبناي تعيين حقِوبازنشستگي يا وظيفه٧٨ ماده ١تبصره 
 . تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي بامشاغل گروههاي جداول حقوق قانون استخدام كشوري باشوراست

 ٢ ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي ازشركتها و مؤسسات دولتي مستثنا شده يـا مؤسسـات مـذكور دربنـد ت مـاده       ١٤٤ماده 
 رسمي استخدام شده و ياطبق مقررات قانوني مربوط به آن مؤسسات منتقل شـده يابشـوند بـه خـدمت در آن مؤسسـات            اين قانون به صورت   

گروه و پايه ايـن مسـتخدمين فقـط    . محسوب خواهد شد گونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان خدمت اين ادامه خواهند داد و مدت   
هـا يـا مؤسسـات     شود وتعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي ازوزارتخانـه   ن مي درمرحله اول اجراي قانون استخدام كشوري تعيي      

 .دولتي مشمول قانون خواهد بود
 و بازنشسـتگي و وظيفـه همچنـين در هرمـورد كـه در      ٣٢جدول حقوق ماده   ـ مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه  ١تبصره 
 .قانون خواهند بود تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين حكمي براياستخدامي مؤسسه مربوط  مقررات
 و ٣٢مقـررات اسـتخدامي مؤسسـات مربـوط آنـان كـه از جـدول حقِومـاده           ـ گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع ايـن مـاده طبـق    ٢تبصره 

اسـتخدامي مربـوط كـه بـه تأييدسـازمان امـور اداري و اسـتخدامي        بندي مشاغل مقـررات   طبقه تغييرات بعدي آن تبعيت خواهند كرد براساس 
 . خواهد شد كشور رسيده باشد تعيين

بـه مسـتخدمين موضـوع     مؤسسه بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت بندي مشاغل و در موردي كه مستخدم قبل از اجراي طبقه    
نشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها درمؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههاي جدول شغل قبل از باز ، آخرين اين ماده در ساير مؤسسات 

 مبنـاي تعيـين حقِوبازنشسـتگي يـا     ٧٨شده بدون رعايت تبصـره يـك مـاده      مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين      ٣٠حقِومربوط مذكور در ماده     
 .دگيرد خواهد بو مي اي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق وظيفه

 .باشد طراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي بامشاغل گروههاي جدول مربوط با شورا مي تشخيص هم
خدمت خـود شـود    توانددرخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل  ـ مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل مي  ٣تبصره 

مسـتخدم را بـه صـندوق بازنشسـتگي مربـوط       كسور بازنشسـتگي پرداختـي  كشوري مكلف است كليه  كه در اين صورت صندوق بازنشستگي  
 .واريز كند

شـود و بـه    مربـوط منظـور مـي    بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسـه       سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ       
تجـاوز نكنـد مشـمول مقـررات بازنشسـتگي و       ريشرط آن كه حقوق بازنشستگي ازحداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشو        

 .محل خدمت خواهد بود وظيفه مؤسسه
مسـتخدمين بـا كسـري مواجـه      گونـه  پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اين       هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت      
 .شود دولت كمبود آن را تأمين وپرداخت خواهد نمود

مقـررات ايـن    ها يـا تفـاوت تطبيـق طبـق     ها يا هزينه فوق العادهاي پرداخت حقوق طبق جدول حقِواين قانون و براي  ـ تا زماني كه بر ١٤٥ماده 
است حقـوق و مزايـاي مسـتمر     ها ومؤسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار الزم تأمين نشده      قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه       

شـوند طبـق قـوانين و     جديـداً اسـتخدام مـي    قانون در خدمت دولـت هسـتند و مزايـاي مسـتخدميني كـه         اين    مستخدميني كه در تاريخ تصويب    
 . استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است هاي خاص نامه آيين

نسبت بـه حقـوق   ترتيب  ترين گروه شروع و به  ـ دولت مكلف است نسبت به تأمين اعتبار حقِومستخدمين گروههاي مختلف از پايين ١تبصره 
 .مستخدمين گروههاي باالتر اقدام كند
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معـين نشـده   ٣٨ شـغل موضـوع مـاده    فوق العادهكنند تا زماني كه   ـ مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحداستفاده مي  ٢تبصره 
نامـه و   موجـب آيـين   با حقِوواحدي كه بهالتفاوت حقوق مزبور را  كنند و مابه  معين مي١٤١ است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده    

 . عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت گرفته است به مي مقررات خاص به وي تعلق
 وشـركتها و  ٢ ـ تأمين اعتبار الزم براي پرداخت كليـه تعهـدات ناشـي ازاجـراي ايـن قـانون در مؤسسـات مـذكور در بنـد ت مـاده            ١٤٦ماده 

 .مؤسسات مربوط خواهد بود عهده اين قانون بهمؤسسات دولتي خارج از شمول 
 .خواهد رسيد هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران نامه  ـ آيين١٤٧ماده 
ت اين قانون مغايرباشد ملغي خواهـد   ـ پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين ومقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررا ١٤٨ماده 
 .بود

هـاي فعلـي معتبـر و     نامـه  آيين تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است نامه اجرايي مذكور در اين قانون به تبصره ـ تا زماني كه آيين 
 .االجرا خواهد بود الزم
اتي را كـه ضـمن اجـراي آن ضـروري تشـخيص دهـدجهت       سـال اصـالح   تواند از تاريخ تصويب اين قـانون ظـرف سـه     ـ دولت مي ١٤٩ماده 

رسد تا تقديم  مجلس مي اين قانون و اصالحاتي كه به تصويب كميسيونهاي استخدام      تصويب كميسيون استخدام مجلس تقديم كند، مقررات      
 . االجرا است تكليف آن از طرف مجلس الزم اليحه نهايي به مجلس و تعيين

سـاختن آن بـا حقـوق     بگيرها و در متناسب حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه ي اين ماده نسبت به ترميمتبصره ـ دولت مكلف است در اجرا 
 .مستخدمين شاغل اقدام الزم به عمل آورد

مسـتخدمين پيمـاني و    هـاي سـازماني مصـوب    اين قانون مكلفنـد براسـاس پسـت    ها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول  ـ وزارتخانه ١٥٠ماده 
انـد و در تـاريخ تصـويب ايـن اصـالحيه       شده خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد به كار گمارده كاركناني را كه براي انجام    همچنين  

 .دولتي به رسمي تبديل كنند درخدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت) ٢/١٠/٥٧(
 .خواهد شد آنها به ازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتي يك پايه تعيين بندي مشاغل تعيين و پايه گروه شغلي آنان براساس طرح طبقه

گونه كاركنان از سايرصندوقهاي مربـوط   انتقال كسور بازنشستگي مربوط به اين نامه الزم براي اجراي اين ماده و همچنين ترتيب تبصره ـ آيين 
 .وزيران خواهد رسيد كشور به تصويب هيأتبه صندوق بازنشستگي كشوري به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي 

ايـن قـانون از لحـاظ     ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقـررات   ـ خدمت تمام وقت در وزارتخانه ١٥١ماده 
 .تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزوخدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد

 ايـن  ١٢٠مشـمول مـاده    در دستگاههاي موضوع اين ماده بـه اسـتثناي مسـتخدمين    بازخريد شده مستخدميناحتساب سنوات خدمت تمام وقت   
و وظيفه مشروط بر اين است كـه كليـه    گونه تعهدي ندارد، از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي آنان هيچ قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت 

 .كشوري پرداخت نمايند بازنشستگيصندِو مزبوررابه وجوه دريافتي به بازخريدسنوات
نامـه اجرايـي    ، بـا رعايـت ضـوابطي كـه درآيـين      مشمول فرمان آموزش رايگان تبصره ـ مدت خدمت مستخدمين رسمي در مدارس غيردولتي 

تگي جـزو  است از لحاظ پايه و بازنشس بيني شده  پيش١٣٥٦ مردادماه ١٩مدارس مذكور مصوب  قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان  
 .شود محسوب مي سابقه خدمت آنان

 .باشد پرداخت مي  قابل١/٧/١٣٥٧آثار مالي مترتب بر اين اصالحيه از تاريخ 
 
 



 ها  در كارگاه  عمومي  و بهداشت  حفاظت نامه آيين
 

   حفاظـت   به  مربوط  عمومي شوند بايد مقررات  مي  تاسيس  در آتيه    كه  هايي  هاي موجود و كارگاه      كارگاه   كليه :١  ماده
 . نمايند  كار رعايت  قانون٤٨   ماده شود طبق  مقرر مي نامه  آيين  در اين  كار را كه و بهداشت

 
    ساختمان-   اول صلف

 . باشد  متناسب  محل  و هواي  آب ها بايد با وضع ها و كارخانه  كارگاه  ساختمان:٢  ماده
   ماشـين  وسـيله   بـه   شده  اشغال  فضا منظور گردد و فضاي  متر مكعب١٢ بايد   حداقل  هر كارگر در كارگاه  براي :٣  ماده

 .شود  نمي  مزبور محسوب  متر جزء فضاي  سه  باالتر از ارتفاع  فضاي  همچنينكار  به  مربوط  يا ابزار و اثاثيه آالت
  داخـل   بـه   از نفـوذ رطوبـت    و انـدود شـود كـه     سـاخته   بايد بـا مصـالحي    كارگاه  عمارات  و كف  و بدنه    سقف :٤  ماده

 . گردد  خارج گرما و يا سرماي  نفوذ  مانع االمكان  نمايد و حتي  جلوگيري كارگاه
 شستشـو باشـد و     قابل  شود كه  مفروش  مناسب  نحوي  و به  بوده  حفره  بايد هموار و بدون  كارگاه  عمارات  كف:٥  ماده

 . نگردد  كارگران  لغزيدن توليد گرد و غبار نكند و موجب
   شـيب   داراي كارگـاه    باشـد بايـد كـف     داشـته   كارگـاه   كـف   را بـه    آب   شدن   ريخته   كار اقتضاي    نوع   كه  در مواردي 

 . باشد  كارگاه  در كف  آب  شدن  از جمع  و جلوگيري  آب  خروج  براي  مخصوص  و مجراي متناسب
 سـانتيمتر    متـر و شصـت    تـا يـك    ديـوار كارگـاه   برند بايد بدنه  بكار مي  و سمي  مواد شيميايي  كه هايي در محل :٦  ماده
 .د شستشو باش  قابل  زمين  از كف ارتفاع
 برود بايـد    اشخاص  سقوط  احتمال  موجود باشد كه هايي ها يا سوراخ  دهانه  كارگاه   در ساختمان    كه  در صورتي :٧  ماده
 از   جلـوگيري   سـانتيمتر باشـد موجبـات   ٦٠   آن  ارتفـاع   حداقل  كه هايي  و نرده  محكم  فلزي هاي  پوشش   نصب  وسيله  به

 .يد آ  خطر بعمل  و رفع  اشخاص سقوط
در .  مزبـور باشـد    بـا عـرض    متناسـب   آن  سـانتيمتر و پاگردهـاي  ١٢٠   بايد حداقل   كارگاه   عمومي   پلكان  عرض:٨  ماده

 نبايـد    شـود و در مسـير پلكـان     نصـب   محكم  بايد نرده  باز پلكان  دارد در طرف  از چهار پله  بيش   كه  هايي  مورد پلكان 
 . باشد  وجود داشته  مانعي هيچگونه

 . باشد  ورود نور و هوا داشته  براي  در و پنجره  كافي  اندازه  كار به  محل  وسعت  تناسب  بايد به  كارگاه عمارات:٩  ماده
  شـود حتـي    مـي   واقـع   حريق  بيشتر در معرض  كه  است  طوري  آن  محصول  كار و نوع  وسايل  كه  هايي  كارگاه:١٠  ماده

 . شوند ز ساخته نسو  بايد با مصالح االمكان
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   روشنايي-   دوم فصل
در .  شـود   تـامين   كـار و محـل    بـا نـوع   متناسـب )   يـا مصـنوعي   طبيعـي  (  كـافي   روشنايي   بايستي  در هر كارگاه  :١١  ماده

   مخصوصـي   حبابهاي چشم  از ناراحتي  ممانعت  شود بايد براي  استفاده  قوي  از نور مصنوعي    روشنايي   براي   كه  صورتي
 . گردد نصب
   نگـاه   چراغها و حبابها بايـد نظيـف    و كليه  شده ها تعبيه  اطاق  روشنايي  جهت  كه  و سقف    بدنه  هاي   پنجره  كليه:١٢  ماده

 . شود داشته
 

    و حرارت  تهويه-   سوم فصل
در مـورد  .  نماينـد   تـنفس   سـالم   هـواي   هميشـه   كـارگران   شود كه  تهويه  بايد بطوري  كار در هر كارگاه    محل:١٣  ماده
 متـر  ٥٠   الـي ٣٠   كـار در هـر سـاعت     نـوع   هر كارگر بر حسـب       براي   الزم   هواي   مقدار حداقل    كار پوشيده   هاي  محل

 .باشد  مي مكعب
  لشود بايد مواد مزبور با وسـاي   مضر ايجاد مي  دود و يا گاز و يا گرد و غبار و يا بخارهاي  كه هايي در كارگاه :١٤  ماده
 . ايجاد ننمايد  كارگران  براي  و خطري  مزاحمت  شود كه  هدايت  كارگاه  خارج  توليد به  از محل  موثر طوري فني
 . شود  استفاده  مصنوعي  تهويه  نباشد بايد از وسايل  كافي  طبيعي  تهويه  كه هايي دركارگاه:١٥  ماده
   تحملـي   قابـل   وضـع   به  آن  داخلي  حرارت  درجه  و تابستان  در زمستان  باشد كه  وسائلي  بايد داراي هر كارگاه :١٦  ماده

 . شود نگاهداري
 

    با حريق  و مبارزه  سوزي  از آتش  جلوگيري-   چهارم فصل
   درهـاي   بـاز شـوند بنـام     خـارج   بـه   كـه  اي  طرفـه   يك  بايد درهاي  تعداد كارگران    تناسب   كار به    در هر سالن   :١٧  ماده

 . شوند  منتهي  ساختمان  راهروها و يا معابر خروجي  مزبور به  باشد و درهاي  وجود داشته نجات
   از داخـل   مخصوصـي   و يـا چراغهـاي    عاليم وسيله  باشد و بايد به    نبايد قفل    هيچوقت   نجات   خروجي   درهاي :١٨  ماده

 . باشد مشخص
 متـر  ٤   هـر كـدام    متر و ساير طبقات٥   اول طبقه (  بلندتر از دو طبقه هاي ها و پاگردها در ساختمان       پلكان   كليه :١٩  ماده

 . شوند  نسوز ساخته  ساختماني بايد با مصالح) شود  مي محاسبه
   توقـف   بـراي   پلـه   در تـا نخسـتين    عرض  اندازه  به اي  فاصله شود بايد الاقل    باز مي    پلكان   طرف   به   كه   درهايي :٢٠  ماده

 . باشد داشته
بكـار رود  ) آژيـر ( خطـر    اعـالم   مخصـوص  رود بايد وسايل  مي  بروز حريق  بيشتر احتمال  كه هايي   در كارگاه  :٢١  ماده
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 . شود  خطر شنيده  كار اعالم  محوطه  در تمام كه طوري به
   آتـش   در مقابـل   مقـاوم  ه كـ  هـا و مخـازني    را در تانك  مورد نياز كارخانه  مواد محترقه   است   كارفرما موظف  :٢٢  ماده

 . باشند  داشته  كافي  كار مجزا و فاصله ها بايد از محل  و تانك  مخازن  نمايد و اين باشند نگهداري
   و روشـن   دخانيات  وجود دارد استعمال  االشتعال  يا سريع  االحتراق  و يا مواد سريع  مواد منفجره  كه  در نقاطي  :٢٣  ماده

 . گردد  آنها بايد ممنوع  و امثال  فندك-  ت كبري  و حمل كردن
 :  است گير الزامي  برق  و نصب  در موارد زير تعبيه:٢٤  ماده

 .شود  و انبار مي  و يا انفجار توليد و يا ذخيره  احتراق  مواد قابل  در آن  كه هايي  ساختمان-الف
 .شود  مي ديگر درآنها نگهداري تعالاش  و يا موادقابل وروغن ونفت  بنزين  كه ها و مخازني  تانك-ب
 . بلند هاي  و دوكش  مرتفع هاي  كوره-  ج
 

    آالت  ماشين  و حفاظ ، پوشش  آالت  ماشين-   پنجم فصل
 و   آن  و امثـال   دنـده   زنجيـر و چـرخ      فلكـه،    تسـمه،   از قبيل )  ترانسميسيون( نيرو     دهنده   انتقال  هاي   قسمت   كليه :٢٥  ماده

 بـا    و يـا حفـاظ    پوشـش   باشـد بايـد داراي    كارگر داشته  براي   ايجاد سانحه    امكان  ها كه    از ماشين   هايي  قسمت  همچنين
 .  باشد  كافي استقامت

 .  ساخت  آنها را متوقف  بخشي ها بايد بطور اطمينان  ماشين  و روغنكاري  تعمير و نظافت  به  از شروع  قبل:٢٦  ماده
  وسـيله   بـه   ابـزار مطمـئن   كـار بـا    ايـن    ازتعميـر الزمسـت    يـا پـس   منظور آزمايش ها به   ماشين  انداختن  راه  هنگام -  تبصره

 . گيرد  او انجام صالحيت  ذي  فني  و يا نماينده نظر مدير فني  تحت فني متخصصين
 و   بنـزين   مخـازن  انفجـار از قبيـل   و   و اشـتعال   احتراق  و قابل  مواد خطرناك ها و مخازن    تعمير تانك    در موقع  :٢٧  ماده
 مـواد زائـد و     هـر گونـه   كـه  طـوري   شستشو شـود بـه      خوبي   به   و سپس    مذكور تخليه    بايد مخازن    و غيره    و روغن   نفت

  هـاي   شود بايـد دريچـه    خارج  بكلي  احتمالي  موجوده  گازهاي  آنكه   گردد و براي     زائل   آن   از جدار داخلي    خطرناك
 . گردد  تهويه  الزم  وسايل  و به ز بوده با مخازن

 
    الكتريكي  وسايط-   ششم فصل

   خطـر بـرق    شود كـه   و بكار برده  و نصب    ساخته   و طوري    بوده   حفاظ   بايد داراي    الكتريكي   و ادوات    وسايل :٢٨  ماده
 . باشد  وجود نداشته  سوزي  و آتش زدگي
 آنهـا    فنـي   صـالحيت   اشخاصـي كـه    توسـط   بايد فقـط   الكتريكي  و ادوات    وسايل   و يا تنظيم     و امتحان    نصب :٢٩  ماده

 . قرار دهد  بكار آنرا مورد آزمايش  از شروع  قبل  گيرد و متخصص محرز باشد انجام
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   مناسـب  هـاي   پريـز در محـل    مقـدار كـافي    بـه   و آزاد الزمسـت   متحـرك   هاي   از ازدياد سيم     جلوگيري   براي :٣٠  ماده
 . نمود  از آنها استفاده  بتوان سهولت گردد تا به نصب
   فلـزي  هـاي  ها و سـاير قسـمت    حفاظ  و همچنين ها و متعلقات ها و بست   و لوله    برق  هاي   كابل  ها و زره     پوشش :٣١  ماده

   مـوثري   زمـين  تصـال  بايـد ا   احتمـالي   از بروز خطـرات   جلوگيري  نيستند براي   فشار برق    مستقيماً تحت    كه   برق  وسايل
 . باشند داشته
   باشند تا بتواننـد بـا حـداكثر جريـان      كم  مقاومت  و در نتيجه  كافي  ضخامت  بايد داراي   زمين   اتصال  هاي   سيم :٣٢  ماده

  جريـان ضـمناً بايـد در مـدار    .  باشـند   داشته  بوجود آيد استقامت  عايق  شدن  و يا خراب  رفتن  در اثر از بين   كه  احتمالي
   مدار يـا قسـمت    گرددتمام زمين  به  برق جريان  اتصال  موجب  كه   نقصي   پيدا شدن    در صورت    شود كه   بيني   پيش  وسايل
 .كند  آنرا قطع معيوب

   آنهـا را محافظـت    مكـانيكي  وسـيله   بـه  رود بايسـتي   مـي   زمـين   اتصال هاي  سيم  به  صدمه  احتمال  كه  در نقاطي :٣٣  ماده
 .نمود
 بـا    از اينكـه   باشـند اعـم    عـايق   بـدون   فلـزي  هـاي   قسـمت   داراي  كه  متحرك  الكتريكي هاي  در مورد دستگاه :٣٤  ماده

 : آيد  زير بعمل  بايد احتياطات  كار كنند يا دائم  متناوب جريان

   باشـند مگـر اينكـه     داشـته   زمـين   اتصـال   بخشـي   بطور اطمينـان   مزبور بايستي  وسايل   عايق   بدون   فلزي  هاي   بدنه -  الف
 . باشد  ولت٢٥٠ با فشار كمتر از   دائم جريان

 .  است  ممنوع  ولت٢٥٠ از   با ولتاژ بيش  متحرك  الكتريكي هاي  دستگاه  بكار بردن-  ب
 .  شود ر برده با ولتاژ كمتر بكا  موثر مقدور نباشد بايد جرياني  زمين  اتصال  سيم  بكار بردن  كه  در مواردي-  ج
   الكتريكـي   مخصوص  از وسايل  بايد فقط  اشتعال   مواد قابل    در مجاورت    و همچنين    اشتعال   به   آماده  هاي   در محيط  -د  

 . باشد  بخش  اطمينان  ايجاد اشتعال  عدم  از لحاظ  شود كه  استفاده متحركي
   نمـود و در صـورت    متصـل   زمـين   و بـه   قطع  جريان ليد از منبع ك وسيله   بايد آنرا به     برق   تعمير شبكه    در مدت  :٣٥  ماده
 . برقرار كرد  مستقيم  نيز اتصال  شبكه هاي  سيم  بين لزوم
 يـا   كشـي  ها يا سـيم   و دستگاه  آالت  ماشين  وجود دارد تعمير يا نصب     فشار برق    تحت   خطوط   كه   در محيطي  :٣٦  ماده

 مجـاز    آن  انجـام   بـرق   جريـان   از قطـع   پـس   و فقط  نمايد اكيداً ممنوع زدگي برق ممكن است ايجاد     ديگر كه   هرعمل
 .خواهد بود

  رطوبـت  (  موجوده  و ساير شرايط  با فشار الكتريسيته  مناسب  عايق  روپوش   بايد داراي    برق  هاي  ها و كابل     سيم :٣٧  ماده
   قـرار گرفتـه    و يـا كانـال    در لولـه   االمكـان   و حتـي   نصب  فني  اصول  و روي  بوده)   و غيره    و ساييدگي    ضربه -و گرما   
 . باشند
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 قـرار داد    در حفـاظ   نمود بايـد طـوري    عايق  توان   نمي   را كه   هايي   و ساير سيم     جراثقال -   گردان   پل  هاي   سيم :٣٨  ماده
 . شود  جلوگيري  احتمالي  از اتصال كه
  شـود بايسـتي    توليـد مـي    اشـتعال   و مـواد قابـل    احتـراق   قابـل    و يـا گازهـاي      منفجره مواد     كه  هايي   در كارگاه  :٣٩  ماده

 كارهـا    قبيـل   ايـن   بـراي   فنـي   اصـول   طبـق   كـه   ننمايد و از موتورهايي  ايجاد جرقه  باشند كه  نحوي  به  برقي  هاي  اتصال
 . شود  استفاده  شده ساخته
   مـوثر داشـته    زمـين   دارد بايـد اتصـال    سـاكن   توليـد الكتريسـيته    احتمال  كه هايي  و دستگاه    آالت   ماشين   كليه :٤٠  ماده

 . شود  آنها جلوگيري  روي  ساكن  الكتريسيته  بارهاي باشند تا از تراكم
   قابـل  ات انفجار و مايع  قابل  گرد و غبار و بخارات-گازها  ( انفجار     و يا قابل     اشتعال   مواد قابل    كه   در محيطي  :٤١  ماده

   سـاكن   الكتريسيته  بارهاي  نيز از تراكم  ديگري  مطمئن  وسايل  بايد به  زمين  بر اتصال وجود دارد عالوه )   و غيره   اشتعال
 . نمود جلوگيري

 
    آشاميدني  آب-   هفتم فصل

 و   سربسـته   در مخـازن  دار كـافي  مقـ   بـه   گوارا و سالم  آشاميدني  آب  است ها كارفرما مكلف  كارگاه   در كليه  :٤٢  ماده
 . بگذارد  كارگران  شود در دسترس  و نگاهداري  ساخته  بهداشت  اصول  طبق  كه محفوظ

 . شود  داده  طعام  نمك هاي كنند بايد قرص  كار مي  مديدي  مدت  زياد براي  در گرماي  كه  كارگراني  به:٤٣  ماده
 .  است  ممنوع  آب  آشاميدن راي ب  عمومي  از ليوان  استفاده:٤٤  ماده

 
    در كارگاه  و نظافت  نظم-   هشتم فصل

   اصـول   بايـد طبـق    ديگـر كارگـاه   هـاي   انبارهـا و سـاير قسـمت   - راهروهـا  - كـار   هاي  كار و سالن هاي   محل :٤٥  ماده
 . شود  نگاهداري بهداشت

ها بايـد    سالن  شوند كف  نگاهداشته  عيب  و بي  بوده  پاكيزهها بايد ها و درها و شيشه   پنجره -   سقف - ديوارها   :٤٦  ماده
 . نباشد  تر و لغزنده  و در حدود امكان  بوده پاكيزه
   صـورت   ترتيبـي   و به  شده  كار انجام هاي  نوبت  دارد بايد در فواصل  امكان  كه  تا جايي  كردن  جارو و نظافت  :٤٧  ماده

 . شود جلوگيري از انتشار گرد و غبار  گيرد كه
   تعـداد كـافي    كار بايـد بـه    و در هر محل  است  ممنوع  پله  و ديوار و راه  زمين  روي   و بيني    دهان   آب   انداختن :٤٨  ماده

   بايـد قابـل    ظـروف  ايـن .  موجـود باشـد    اخالط  انداختن  براي  ديگري   و ظروف    زباله   ريختن   براي   مخصوصي  ظروف
 . شوند  و گندزدايي  نگهداري  بهداشتي  مناسب در شرايط و   بوده  كردن پاك
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   تصـفيه  هـاي  هـا و يـا حوضـچه     چـاه    به   فاضالب   مجاري  وسيله   بايد به    كارخانجات   و ساير فضوالت     فاضالب :٤٩  ماده
   بـه   باشـد كـه   ي آنهـا طـور    و شـيب   و قطـر داخلـي    شده  نفوذ ساخته  غير قابل  بايد با مصالح     مجاري   شود و اين    ريخته

   وجـود نـدارد بـه     كـافي   شـيب   كه هايي در محل.  نمايد  هدايت  تصفيه هاي  ها و يا حوضچه      چاه   را به    فاضالب  سهولت
 . گردد  منظور تامين  اين  بايستي  مكانيكي وسايل
 مزبور بـا   ردد بايد فضوالت گ  يا بيماري  مسموميت  موجب  است  ممكن  حاصله  فضوالت  كه  هايي   در كارگاه  :٥٠  ماده

   بايد از نظـر حفـظ    فضوالت  در دفع  گردد در هر حال    تصفيه   مخصوص  هاي   در حوضچه    يا شيميايي    فيزيكي  عمليات
 . آيد  بعمل  الزمه هاي بيني  و پيش  دقت  ممكنه  از خطرات  و جلوگيري  و بهداشت سالمت

 عبـور و مـرور     شـود كـه    گـذارده   انبارهـا و يـا كارگـاه     در داخـل  يد طـوري   با   كارگاه   و محصول    مواد اوليه  :٥١  ماده
 خطـر    شـود كـه    چيده  باشد و ضمناً مواد مزبور بايد طوري  ممكن  راحتي  به  نقليه   اقتضا وسايل    و در صورت    كارگران

 . باشد  وجود نداشته  و بروز سوانح سقوط
   بايـد طـوري    مسـتراح   بطـور مجـزا باشـد سـاختمان      و زنانه  مردانه  مستراح افي تعداد ك   بايد داراي    هر كارگاه  :٥٢  ماده

  شـود از شـير برداشـته     مـي   اسـتعمال   در آن  كه  گردد و آبي  منتقل  خارج  به  هواكش وسيله  به  آن  عفونت   بوي  باشد كه 
 شـود    گذاشـته   آفتابـه   يـك  هـر مسـتراح   باشـد و در    وجـود داشـته    مستراح  بايد يك  كارگر حداقل ٢٥ هر    براي. شود

 .  است ها الزامي  مستراح  مرتب شستشو و گندزدايي
   اصـول   طبـق   شود كـه   ساخته ها بايد طوري  يا شير باشد روشويي  روشويي  تعداد كافي  بايد داراي  هر كارگاه  :٥٣  ماده

 . باشد  وجود داشته  روشويي  بايد يك نفر كارگر حداقل ٢٠ هر  براي.  باشد  كردن  پاك  و قابل  استفاده  قابل بهداشتي
   و وسـايل   گـذارده   در اختيـار آنـان     صابون   مقدار كافي    به   كارگران   نظافت   تامين   براي   است   كارفرما مكلف  :٥٤  ماده

 . نمايد  را تامين  كارگران  و روي  دست  كردن خشك
 و گـرد و    يا مواد كثيف  يا محرك  يا عفوني  مواد سمي   در معرض   كارگران   بدن   پوست   كه  هايي   در كارگاه  :٥٥  ماده

   هـر شـش    براي  است كنند كارفرما مكلف   زياد كار مي     در گرماي    كارگران   كه  هايي   در كارگاه    و همچنين   غبار بوده 
 نمايـد و محـل     و سـرد تهيـه    بـا آبگـرم    دوش  يـك  كنند حداقل   مي   كار خود را ترك      زمان   در يك    كه  نفر كارگري 

 . شود  و گندزدايي  نظيف  كامل ها بايد با مراقبت روش
   شخصـي   لبـاس   و گـذاردن   تعـويض   بـراي   انفـرادي  هـاي   و قفسـه     كـافي    با وسعت    بايد اطاقي    در هر كارگاه   :٥٦  ماده

 . شود  و پاكيزه گندزدايي و   بايد مرتباً تهويه  آن هاي  مزبور و قفسه اطاق.  يابد  اختصاص كارگران
 

    ناهار خوري-   نهم فصل
 و   كـافي   با وسـعت   مخصوصي  محل نمايند بايد داراي  مي  در همانجا غذا صرف  آن  كارگران  كه  هر كارگاه  :٥٧  ماده
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   روشـنايي  راي بايـد دا   غـذاخوري  محـل . خورند باشد  غذا مي  موقع   در يك    كه  اي   عده   براي   ميز و نيمكت    تعداد الزم 
 . شود  نگهداري  پاكيزه  بهداشتي  اصول  طبق  و پيوسته  بوده كافي
 . باشد  آلودگي  از هر گونه  و عاري  پاك  بايد هميشه  غذاخوري  ظروف:٥٨  ماده
مـل   كا  خـود مراقبـت     شخصـي    نظافـت    بـه    و نسـبت     تميز بوده    روپوش   بايد داراي    غذاخوري   محل   كاركنان :٥٩  ماده

 . بشوند  پزشكي  معاينه  مرتبه  يك بنمايند و ماهي
 بـا    كـه   بشـويند و درصـورتي    خود را با صـابون   و روي    بايد دست    غذاخوري   محل   از ورود به     قبل   كارگران :٦٠  ماده

 . نمايند  كار خود را تعويض  سروكار دارند لباس  و يا كثيف  يا عفوني مواد سمي
 

    فردي  استحفاظي  وسايل-   دهم فصل
 كـار بايـد    لبـاس .  كار مجاناً در اختيار هـر كـارگر بگـذارد          لباس   دو دست    در هر سال     است   كارفرما موظف  :٦١  ماده

 بـروز    دهـد و موجـب    خـود را انجـام    وظـائف   راحتـي   كارگر بتواند به  شود كه  تهيه  كار باشد و طوري   با نوع   مناسب
 . نگردد سوانح
 .ه كارگران زن عالوه بر لباس كار بايد سربند نيز داده شود ب-تبصره 
   كـار وسـايل    نـوع   بـر حسـب  - كـار    بـر لبـاس   كننـد بايـد عـالوه       كـار مـي      با مواد شيميايي     كه   كارگراني   به :٦٢  ماده

 مـواد مزبـور    ب را از آسـي   آنـان   كـه   و غيـره   و عينك  مخصوص  و دستكش  بند و كفش     پيش   از قبيل    الزم  استحفاظي
 . شود  دارد، داده مصون
 بنـد نسـوز و     يـا پـيش   كنند بايـد لبـاس    كار مي  فلز و آهنگري  ذوب هاي  كوره  در مجاورت  كه  كارگراني  به :٦٣  ماده
سـوز   ن  و كفـش   دستكش  فوق  بر وسايل كنند عالوه  كار مي  مستقيماً با مواد گداخته  كه  كارگراني  و به  يا عينك   نقاب
 . شود داده
   كـه   هـر محلـي    بلند و بطور كلـي  هاي  مانند ديوارها و پايه  كار ديگر در ارتفاعات  و هر نوع     كشي   سيم   براي :٦٤  ماده

   داده  كمربنـد اطمينـان    كـارگران   كارگر مقدور نباشـد بايـد بـه      از سقوط    جلوگيري   براي   حفاظتي   وسايل   تعبيه  امكان
 .شود
  كــن  لبــاس  جــدا از محــل  مخصوصــي كننــد بايــد در محــل  كــار مــي  بــا مــواد ســمي  كــه  كــارگراني بــاس ل:٦٥  مــاده

 . بدارد مصون نفوذ سم   را از آسيب كارگران  شستشوشودكه ترتيبي  و به نگاهداري عمومي
   مخصـوص   و كـاله  ي حفـاظت   قرار دارند بايـد كفـش    اجسام  سقوط  كار در معرض     موقع   كه   كارگراني   براي :٦٦  ماده

 . شود  باشد تهيه  اطمينان  قابل  كه  ديگري  سخت  از فلز و يا ماده حفاظتي
 كـار    مشـغول  آالت  ماشين  گردنده هاي  قسمت  در نزديكي   كه   نمايد كارگراني    مراقبت   است   كارفرما مكلف  :٦٧  ماده
 . نمايند دنگهداريسربن وسيله  و يا به  نموده كوتاه  خود را موهاي. باشند مي
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 و   سـمباده   وجـود دارد از قبيـل    كـارگران    چشـم    بـراي    خطراتـي    كـه    اسـت    كار طـوري     نوع   كه   در مواردي  :٦٨  ماده
   بـا كـار در دسـترس     مناسـب   مخصـوص  هـاي   عينك  است  كارفرما مكلف  و نظائر آن    تراش  هاي   و ماشين   جوشكاري
 . بگذارد كارگران

   خطـر بـرق   كننـد و در معـرض    كـار مـي    فشار بـرق     تحت   شبكه   روي   كه   كارگراني   به   است  ما مكلف  كارفر :٦٩  ماده
 . بدهد  الكتريسيته  عايق  مخصوص  و كاله  و كفش  دستكش  بر ابزار مخصوص  هستند عالوه زدگي
 مـواد مزبـور از     بـه   آلـوده   محـيط  ويـه  و يا ته  از انتشار گرد و غبار و مواد شيميايي       جلوگيري   كه   در مواردي  :٧٠  ماده
 و در اختيار كـارگر    تهيه  ديگري  متناسب  استحفاظي  و يا وسايل  ماسك  است   نباشد كارفرما موظف     ممكن   فني  لحاظ

 . قرار دهد مربوطه
   كار كفـش   نوع اسب تن شود كارفرما بايد به  مي  انجام  در آب  كه  و در مورد كارهايي   مرطوب  هاي   در محيط  :٧١  ماده

 . و در دسترس كارگران بگذارد  نفوذ تهيه  غير قابل هاي  دستكش  لزوم  و در صورت  الستيكي هاي يا چكمه
كـار  )   و غيـره  شيشـه  و خـورده   شيشـه  هـاي   و جـام   فلـزي   اوراق از قبيل (  با اشياء و مواد برنده  كه  كارگراني  به :٧٢  ماده
 .شود  كار داده  با نوع  متناسب هاي كنند بايد دستكش مي
   لـزوم   و در صـورت   را مرتباً بازرسي  استحفاظي  وسايل  خود كليه  فني  مسئولين وسيله   به   است   كارفرما مكلف  :٧٣  ماده

 . باشد  آماده  كارگران  حفاظت  تامين  مزبور براي  وسايل  نمايد تا پيوسته تعمير و يا تعويض
 و در اختيـار    او تهيـه  وسـيله   به  كه  استحفاظي  مرتباً از وسايل  كارگران  نمايد كه  مراقبت  است  كلف كارفرما م  :٧٤  ماده
 .شود  مي  محسوب  وظيفه  مزبور قصور در انجام  از وسايل  استفاده عدم.  نمايند  استفاده  شده  گذاشته آنان

 
    اوليه هاي  كمك-   يازدهم فصل

   تحـت   ديـده   آسـيب   يا اشخاص  بيماران  فوري  استفاده  براي   مركزي   امكان   در صورت    است  ف كارفرما مكل  :٧٥  ماده
 داروهـا و    محتـوي   يا چند قفسـه   بايد يك   امكان   عدم   نمايد و در صورت      يا پزشكيار تاسيس     يا چند پزشك    نظر يك 

  آنهـا بـراي    بـه   فـوري   دسترسـي   كه  در نقاطي  كارگاه  خطرات  و نوع  با تعداد كارگران  متناسب  اوليه هاي   كمك  لوازم
   مخصـوص   عاليـم  وسـيله  هـا بايـد بـه     قفسـه    نصـب    و محـل     اوليـه   هاي  مراكز كمك .  ميسر باشد ايجاد نمايد     كارگران
  مقـررات    مشـمول   آنـان   كـارگران   كه كارفرماياني.  باشند  مطلع  آن  از محل  كارگران   كليه   باشد كه    مشخص  بصورتي

  هـاي   كمك  انجام  هزينه اي  حرفه  از كار يا بيماري  ناشي  حادثه  وقوع توانند در صورت باشند مي    مي   اجتماعي  هاي  بيمه
   دريافـت   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي   بيمـه   از سـازمان   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي    بيمه   قانوني   اليحه ٨٥   ماده   را طبق   اوليه

 .نمايند
 آنهـا وجـود     و امثال زدگي  و برق  خفگي  از قبيل  مهم   مخاطرات   كار احتمال    نوع  سبب  به   كه  هايي  ر كارگاه  د :٧٦ماده  



 ها نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه آيين

 

٩

 

 . را بنمايد  الزم هاي بيني  پيش ديده   كارگر آسيب  نجات  براي است   دارد كارفرما مكلف
   پسـت   اولـين   را بـه   واگيـر مراتـب    امـراض   به ران از كارگ  از ابتال يكي  اطالع  محض  به  است  كارفرما مكلف  :٧٧  ماده

 . دهد  اطالع  كارگران  اجتماعي هاي  بيمه  سازمان  به  و همچنين  بهداري وزارت
   بـه   مربـوط   بهداشـتي    دسـتورات    خود و همچنين     كارگاه   به   مربوط   بهداشتي   دستورات   است   كارفرما مكلف  :٧٨  ماده

   نصـب   مناسـب  هـاي   در محـل   كـارگران   اطالع  براي  است گيري در آمده  همه  صورت  به  كه  واگير و امراضي  امراض
 .نمايد
   ارسـال   كـار محـل    ادارات  بـه   خود را در آخـر هـر مـاه        ديدگان   و حادثه    آمار بيماران    است   كارفرما موظف  :٧٩  ماده
 .دارد
 ١٣٣٧   اسـفند مـاه    كـار مصـوب    قـانون ٦٠   از مـاده   دوم  شق  مشمول مهنا  آيين  اين  مقررات  از اجراي  متخلفين :٨٠  ماده

 .خواهند بود
   شـورايعالي   جلسـه   و در يـازدهمين   كـار تـدوين    قـانون ٤٧   اسـتناد مـاده    به  تبصره٢ و     ماده ٨٠ بر     مشتمل  نامه   آيين  اين

 .   اجرا است قابل و   رسيده  نهايي  تصويب  به١٤/٦/١٣٣٨   يكشنبه  مورخ  فني حفاظت


