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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «جمهوری اسالمی ایران قانون استخدام نیروی انتظامی»

 

 کلیات :فصل اول 

 :گرددعناوین کامل آنها میدر این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین : 1ماده

 « .ایران اسالمیفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری»به جای « فرماندهی کل قوا» -الف 

 « .نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران»به جای « نیروهای مسلح» -ب 

 « .ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران»به جای « ستاد کل» -ج 

 « .ارتش جمهوری اسالمی ایران»به جای « ارتش» -د 

 « . سپاه پاسداران انقالب اسالمی»به جای « سپاه» -هـ 

 « .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران»به جای « نیروی انتظامی» -و 

 .« جمهوری اسالمی ایران انتظامیسیاسی نیروی -سازمان عقیدتی »به جای « سیاسی -سازمان عقیدتی » -ز 

 « .اسالمی ایران انتظامی جمهوریسازمان حفاظت اطالعات نیروی»به جای « سازمان حفاظت اطالعات» -ح 

 « .مسلح جمهوری اسالمی ایران نیروهایسازمان تأمین خدمات درمانی»به جای « سازمان تأمین خدمات درمانی» -ط 

 .و نیروی انتظامی سپاه ارتند از : ارتش،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در این قانون عب: 2ماده

 .آینداستخدام نیروی انتظامی در میبه کارکنان مشمول این قانون عبارتند از کسانی که برابر با مقررات این قانون: 3ماده

قررات نیروی انتظامی از نظر م وابسته بههایسیاسی و حفاظت اطالعات و سایر مجموعه -سازمانهای عقیدتی : 3-1تبصره

 .باشنداستخدام تابع این قانون می

اند، مشمول این قانون خواهند درآمدهانتظامی کلیه کارکنانی که براساس مقررات سابق به استخدام نیروی: 3-2تبصره

 .بود

 بندیشرایط عمومی استخدام و طبقه :فصل دوم 

 :تعاریف :بخش اول 

انجام خدمت در یکی از مشاغل  برای پذیرفتن شخص واجد شرایط استخدام در نیروی انتظامی عبارت است از: 4ماده

 .بینی شده در این قانونپیش

به عنوان کار واحد برای یک فرد  مستمر کهشغل عبارت است از مجموع وظایف و مسؤولیتها و اختیارات مرتبط و: 5ماده

 .شوددرنظر گرفته می

 :شودمشاغل نیروی انتظامی به سه گروه تقسیم می: 6ماده

سازمان برای کارکنان انتظامی  در جداولعبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که -شغل انتظامی  -الف 

 .گرددمحسوب می مشاغل انتظامیبینی شده است. مشاغل فرماندهی جزوپیش

 برای کارمندان در جداول سازمانعبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که -شغل کارمندی  -ب 
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 .بینی شده استپیش

با این عنوان تعیین شده  جداول سازمانعبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در -شغل مشترک  -ج 

 .باشدتخصیص به هر دو می قابلو منحصر به کارکنان انتظامی یا کارمندان نبوده و

ترین کارکنان اعم از انتظامی و شایستهبه نحوی تعیین گرددکهدر مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید : 6-1تبصره

 .کارمند منصوب گردند

محلهای سازمانی در جداول سازمان  قالب مشاغل انتظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در: 6-2تبصره

 .مشخص میشود

های علمی سنخیت از نظراطالعات و دانستنیی ورشته شغلی عبارت است از مجموعه مشاغلی که به لحاظ نزدیک: 7ماده

 .دارای محتوای مشترک باشند

نوع آموزش وابستگی و ارتباط  کار یاهای شغلی که از نظر تخصص یا نوعرسته عبارت است از مجموعه رشته: 8ماده

 .نزدیک داشته باشند

این قانون یا قانون خدمت وظیفه در ندرجکارکنان نیروی انتظامی کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات م: 9ماده

 :شوند و عبارتند ازعمومی به خدمت پذیرفته می

 وظیفه -پیمانی ج  -پایور ب  -الف 

شوند و نیروی انتظامی استخدام میگردد که برای انجام خدمت مستمردرکارکنان پایور به کسانی اطالق می: 10ماده

 :عبارتند از

 پایور محصل -پایور کارمند ج  -پایور انتظامی ب  -الف 

بینی شده در این قانون درجات پیشاز پایوران انتظامی کارکنانی هستند که پس از طی آموزشهای الزم به یکی: 11ماده

 .نمایندمی نائل و از لباس و عالئم انتظامی استفاده

تجربی و تخصصی استخدام و بدون تمهار پایوران کارمند کارکنانی هستند که براساس مدارج تحصیلی و یا: 12ماده

 .شوندبینی شده در این قانون نائل میهای پیشرتبهیکی از استفاده از لباس، درجات و عالئم انتظامی به

در یکی از مشاغل مندرج در این  انتصابپایوران محصل کارکنانی هستند که به منظور خدمت استخدام و قبل از: 13ماده

سایرمؤسسات آموزشی به هزینه نیروی انتظامی مشغول تحصیل  آموزشی نیروی انتظامی یا قانون در یکی از مراکز

 .باشندمی

انتظامی یا کارمندی برابر مقررات صورت گردد که خدمت پیمانی را بهکارکنان پیمانی به کسانی اطالق می: 14ماده

 .دهندمندرج در این قانون انجام می

های ضرورت، احتیاط یا یکی ازدورههستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی درکارکنان وظیفه کسانی : 15ماده

 .باشندذخیره مشغول خدمت می

 :شرایط عمومی استخدام :بخش دوم 

 :باشدشرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی به شرح زیر می: 16ماده

 .اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم -الف 

 .تزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیهال -ب 
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 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران -ج 

 .اسالمی ایران جمهوریعدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام -د 

 .استخدامایعدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاض -هـ 

 .عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی -و 

 .نداشتن سوء پیشینه کیفری -ز 

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر -ح 

 .داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر -ط 

 .دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال -ی 

 .سمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظرداشتن سالمت و توانائی ج -ک 

خواهد بود که توسط نیروی  اینامهآیینمراحل استخدام و چگونگی انجام مسابقه و آزمون ورودی براساس :16-1تبصره

تصویب فرماندهی کل ریزی کشور تهیه و با تأیید ستاد کل بهبرنامه مدیریت وانتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان

 .رسیدخواهد قوا

فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی،  هیأت مرکزی گزینش مرکب از وزیر کشور یا معاون امنیتی وانتظامی،: 17ماده

رئیس سازمان حفاظت اطالعات یا جانشین وی و معاون نیروی انسانی وی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین

های گزینش سیاستتعیین گردد و در چهارچوب مفاد این قانون وظیفهمی عنوان دبیر هیأت تشکیلبه نیروی انتظامی

های ریزی کشور و نظارت بر کار هستهمدیریت و برنامهسازمان کارکنان و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز با همکاری

 .گرددمرکزی تشکیل میهای گزینش در نیروی انتظامی توسط هیأت دارد. هستهرا بعهده گزینش در نیروی انتظامی

های مقاطع تحصیلی پایان دوره براساس یکی ازاستخدام کارکنان انتظامی برای خدمت به صورت پایور منحصراً: 18ماده

 .گیرددکترا و باالتر انجام می کارشناسی ارشد،راهنمایی، متوسطه، کاردانی، کارشناسی،

 :شوندکارمندان به دو صورت ذیل استخدام می: 19ماده

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و کاردانی، براساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره متوسطه، -الف 

 .باالتر

 .براساس مهارت عملی با حداقل مدرک نهضت سوادآموزی -ب 

زنان است به صورت  مستلزم به کارگیریکه تواند زنان را با حفظ موازین اسالمی در مشاغلینیروی انتظامی می: 20ماده

 .کارکنان انتظامی یا کارمند استخدام نماید

 .شودنامه انضباطی تعیین میآیین ومشاغل خاص زنان و امور انضباطی آنان بنا به مورد در جداول سازمانی: 20-1تبصره

از 07/07/1366ب مصو -ایران اسالمی ( قانون ارتش جمهوری196کلیه کارکنان زن که در اجرای ماده ): 20-2تبصره

توانند به وضعیت سابق اعاده شده و برابر درصورت تمایل میاندشده وضعیت انتظامی به کارمند معادل خود تبدیل

 .درجات متناسب نائل گردندبه مقررات این قانون

درک تحصیلی پایان که حداقل دارای مرا تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود، داوطلبانینیروی انتظامی می: 21ماده

ندی به صورت پیمانی خدمت انتظامی و یا شش سال خدمت کارمسال باشند با اخذ تعهد پنجدوره راهنمایی می

 .باشدمدت یا تجدید قرارداد مجاز نمیتمدید .یداستخدام نما
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بند )ب( ماده مشمول  مدرک تحصیلیاستخدام کارمند پیمانی براساس تخصص و مهارت عملی، از لحاظ: 21-1تبصره

 .( خواهد بود19)

انجام خدمت دوره ضرورت تلقی  منزلهاند بهخدمت کارکنان پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده: 21-2تبصره

علت ازخدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر مقررات قانون وظیفه گردد و درصورتی که قبل از خاتمه تعهد به هرمی

 .شد خواهدارعمومی با آنان رفت

باشند به صورت پیمانی می ضرورت تواند کارکنانی را که در حال انجام خدمت دورهنیروی انتظامی می: 21-3تبصره

 .استخدام نماید

( ازکارکنان پایور و مابقی به ترتیب از %70جداول سازمانی باید به نحوی تنظیم گردد که حداقل هفتاد درصد): 22ماده

 .وظیفه استفاده شودکارکنان پیمانی و 

خدماتی مطابق با دستورالعملی و تر در مشاغلی غیر از نگهبانیبه کارگیری کارکنان وظیفه دیپلمه و پائین :22-2تبصره

 .کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل به اجراء گذارده خواهد شدوزارت باشد که توسط نیروی انتظامی با هماهنگیمی

 کارکنان سایر نیروهای مسلح و سازمانها تواند به منظور تأمین نیروی انسانی، درصورت نیازازمینیروی انتظامی : 23ماده

های الزم و با رعایت مقررات نیروی انتظامی و همچنین رعایت مقررات آموزشبا ها و نهادهای انقالب اسالمیو وزارتخانه

 .نماید یا مأمور به خدمت استفاده ربط به صورت انتقالهای ذیسازمانها و وزارتخانهو نیروها

سنوات بازنشستگی قابل  و سابقه خدمت کارکنان منتقل شده به نیروی انتظامی ازلحاظ پایه خدمتی: 23-1تبصره

 .احتساب است

های قانونی برای اجرای مأموریت بسیجیانتواند در مواقع ضروری و برای مدت محدود ازنیروی انتظامی می: 23-2تبصره

و وضعیت خدمتی و حقوق و مزایای آنان به موجب دستورالعملی  کارگیریبهبه صورت مأمور استفاده نماید. نحوه خود

 کشور و ستاد کلریزیانتظامی با هماهنگی سپاه، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه که توسط نیرویخواهد بود

 .تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید

نظم و امنیت اجتماعی  توسعهگیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم ونیروی انتظامی به منظور بهره: 23-3تبصره

داوطلب واجد صالحیت، انتخاب و پس از آموزش و سازماندهی  افراد ای را به عنوان پلیس افتخاری از بینتواند عدهمی

ای خواهد بود که توسط نامهای این تبصره به موجب آئینچگونگی اجر .پلیس محلی به کار گیردچون الزم، با عناوینی

تصویب  ستاد کل بهریزی کشور تهیه و از طریقهماهنگی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه انتظامی با نیروی

 .رسدفرماندهی کل قوا می

ضرورت و احتیاط و همچنین از  دورهتواند درصورت نیاز از کارکنان وظیفه در حین خدمتنیروی انتظامی می: 24ماده

الزم به عنوان پایور استخدام نماید. این قبیل داوطلبان در  شرایطکارکنان پیمانی در طول مدت قرارداد با دارا بودن

این قانون مندرج در سایر داوطلبان از اولویت برخوردارند. آموزش و ترفیعات آنان نیز تابع مقرراتبه شرایط مساوی نسبت

 .بودخواهد 

مؤسسات آموزش عالی خود، کارکنان  علمیتواند به منظور تأمین استاد و تکمیل اعضاء هیأتنیروی انتظامی می: 25ماده

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استخدام و به مشاغل آموزشی  هیأت علمیمورد نیاز را براساس مقررات استخدامی

 .پژوهشی منصوب نمایدو
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توانند به ماده باشند می اینپایور که دارای شرایط الزم برای عضویت در هیأت علمی موضوعکارکنان  :25-1تبصره

 .درآیندعضویت هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی نیروی انتظامی

نوع استخدام کارکنان، جز در  تغییربینی شده در جداول سازمان و همچنیناستخدام جز برای مشاغل پیش: 26ماده

 .این قانون ممنوع استموارد مذکور در 

 :بندیسازمان و طبقه :بخش سوم 

ای و ها و عالئم رستهانواع رسته .گردندمیبندیهای مختلف دستهها و رستهمشاغل نیروی انتظامی در رشته: 27ماده

تهیه و از  بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور خواهدلباس و عالئم درجات به موجب دستورالعملی

 .تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید به طریق ستاد کل

های های آموزشی و مهارتتحصیلی، دورههایرشته نیروی انتظامی موظف است کلیه کارکنان خود را متناسب با: 28ماده

 .خواهد بود( 27ها، موضوع ماده )خاص برابر دستورالعمل رستهدر موارد بندی نماید. تغییر رستهآنان رسته

قانون را از نظر پیچیدگی به سه  ( این19نیروی انتظامی موظف است مشاغل کارمندان موضوع بند )ب( ماده): 29ماده

 .بندی نماید( طبقه3( و )2(، )1هر یک از سه گروه را به سه رده ) مشاغل( و میزان مهارت در انجام3( و )2(، )1گروه )

فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و  مهارتندان در بدو استخدام توسط کمیسیون ارزیابیتخصص و مهارت فنی این قبیل کارم

 .گرددرده آنان تعیین می

کلیه مشاغل مربوطه را به منظور  این قانوننیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال در چهارچوب: 30ماده

اساس آن نسبت به تعیین شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل با بر داده وبندی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارطبقه

 .قرار دهداقدام و پس از تصویب فرماندهی کل قوا در انتصابات و ترفیعات مالک عمل وزارت کشور هماهنگی

اهداف، نیروی انتظامی بر مبنای  کارکنانهایها و رتبهتعداد و ترکیب نیروی انسانی و همچنین نسبت درجه: 31ماده

توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و ازطریق  تجهیزاتی کهخط مشی و نیازها برابر جداول سازمان و

 .گرددفرماندهی کل قوا خواهد رسید، مشخص می تصویبستاد کل به

نیروی انتظامی را محلهای سازمانی  قانوننیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این: 32ماده

های مناسب برای یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه کارمندیمورد بررسی قرار داده و ضرورت انتظامی یا

 .برساند فرماندهی کل قوا سازمانی را درنظر گرفته و با هماهنگی وزارت کشور ازطریق ستاد کل به تصویبهر محل

درجات متناسب با  فاقد طیفای سازمانی مربوط به مشاغل تخصصی و یا تجربیچنانچه برخی از محله :32-1تبصره

محل سازمانی این قبیل مشاغل را ضمن تعیین  توان درجهمیتعداد یا ترکیب مشاغل مزبور در جداول سازمانی باشد،

شاغل خدمتی، درجهسیال مشخص نمود، که در این صورت برای انجام امور  نیاز به صورتحداقل و حداکثر درجه مورد

 .محل سازمانی شغل مورد تصدی خواهد بود مالک تعیین درجه

 آموزش :فصل سوم 

 :باشدهای آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل میدوره: 33ماده

 .های عمومی انتظامیدوره -الف 

 .های تخصصیدوره -ب 

 .دوره علمی -ج 
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 .های سرپرستیدوره -د 

 .تخصصی تکمیلیهای دوره -هـ 

 .های کاردانی علوم و فنون انتظامیدوره -و 

 .های کارشناسی علوم و فنون انتظامیدوره -ز 

 .های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامیدوره -ح 

 .دوره فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی -ط 

 .دوره عالی امنیت -ی 

مشاغل و استخدام و ارتقاء در نیروی بندی، )ح(، )ط( و )ی( از نظرطبقهز(و(، )های بندهای )عناوین دوره: 33-1تبصره

 .( اقدام خواهد شد54مطابق ماده )مدارک تحصیلی انتظامی کاربرد دارد و برای اعطای

نیازمندیهای آموزشی دیگر خود را در قالب مذکور هایتواند درصورت لزوم عالوه بر دورهنیروی انتظامی می: 33-2صرهتب

 .ضمن خدمت( اجرا نمایدو تخصصی کوتاه مدتموزشهای عرضی )آ

در سایر نیروهای مسلح و  تخصصیهای علمی ودر جهت توسعه همکاریهای مشترک، اطالع از آخرین یافته: 33-3تبصره

ود به تواند نسبت به اعزام کارکنان واجد شرایط خمی نیروی انتظامی تأمین بخشی از نیازمندیهای آموزشی تخصصی،

 .بینی نمایدپیشهای آموزشی خود برابر درخواست آناناقدام و سهمیه مناسب در دوره مصوب آن نیروهاهایکلیه دوره

 :باشدمراکز آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می: 34ماده

 .مراکز آموزش عمومی -الف 

 .تخصصی -آموزشگاههای علمی  -ب 

 .واحدهای آموزشی -ج 

 .های علوم و فنون انتظامیدانشکده -د 

 .دانشکده فرماندهی و ستاد -هـ 

 .گرددمی اطالق «دانشگاه علوم انتظامی»های نیروی انتظامی به مجموعه دانشکده: 34-1تبصره

أمین تحقیقات و فناوری منوط به ت علوم،تأسیس و ایجاد مراکز آموزشی موضوع این ماده با هماهنگی وزارت: 34-2تبصره

 .کشوراستریزیاعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

های نامهمقدماتی و آشنائی با مقررات و آئینانتظامی های عمومی انتظامی به منظور ارائه آموزشهای نظامی،دوره: 35ماده

 ف استخدامی موضوعهای مختلبرای خدمت در نیروی انتظامی متناسب با گونهآمادگی عمومی سازمانی با اهداف ایجاد

 .گرددبرای کلیه کارکنان در بدو خدمت تشکیل می (9ماده )

انتظامی پایور که دوره عمومی  کارکنانهای تخصصی به منظور ایجاد توانمندی تخصصی مورد نیاز برایدوره: 36ماده

پیمانی که بدون مهارت و اند و همچنین کارمندان پایور و گذرانده تخصصی-ظامی خود را در آموزشگاههای علمیانت

 .گرددمیارائه های ناجا بالفاصله بعد از دوره عمومی انتظامیشوند متناسب با رستهمی استخدامتخصصی

بتوانند از عهده مشاغل گروهبانی و آن آموختگانای تنظیم گردد که دانشبایست به گونهها میبرنامه آموزشی این دوره

 .های همطراز برآیندرتبه

 .گرددمی ارائه دوره تخصصی کارکنان وظیفه متناسب با مشاغل سازمانی خاص آنان :36-1بصرهت
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حداقل پایان دوره راهنمایی به مدرک دوره علمی به منظور ارتقاء تحصیالت کارکنان پایور انتظامی که با: 37ماده

 .گرددوزارت آموزش و پرورش تشکیل میبا هماهنگی  دوره متوسطه اند برای نیل به مدرک پایاناستخدام درآمده

ای کارکنان پایور نیروی رسته نمودن دانش های تخصصی تکمیلی به منظور تکمیل تخصص و به روز آمددوره: 38ماده

متناسب با رسته، رشته و مشاغل نیروی انتظامی حداقل به مدت  خاصانتظامی برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل

واحدهای  تخصصی و-ی علوم و فنون، آموزشگاههای علمیهادردانشکده فرماندهی و ستاد، دانشکده مورد یک ماه حسب

 .گرددآموزشی اجرا می

ها کارکنان بتوانند به موقع این دورهکلیه ها طوری اقدام نماید کهنیروی انتظامی مکلف است نسبت به تشکیل این دوره

 آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات یاتنظیم گردد که دانشها باید طوریدوره را طی نمایند. برنامه آموزشی این

 .های باالتر برآیندرتبه

ای محتوای آن با نیاز دانش رستهو گرددهای آموزشی که در مراکز آموزش برون سازمانی ارائه میدوره: 38-1تبصره

 .گرددمیتکمیلی محسوب تخصصی نیروی انتظامی مطابقت دارد معادل دوره

طی نمایند از طی دوره تخصصی  را( این قانون33های آموزشی مندرج در ماده )کارکنانی که هر یک از دوره: 38-2تبصره

 .باشندتکمیلی همان دوره ترفیع معاف می

 .دو ماه خواهد بود و سرگردیحداقل مدت آموزش در مقاطع استوار یکمی و ستوان سومی و سروانی: 38-3تبصره

مدیریت جزء برای کارکنانی که  فرماندهی ودوره سرپرستی به منظور احراز توانمندی الزم جهت تصدی مشاغل: 39هماد

اند به مدت حداقل سه ماه متناسب سومی یا رتبه معادل نایل گردیده ستواناز درجه استوار یکمی یا رتبه معادل به درجه

به موفقیت در  معادل منوطگردد نیل به درجه ستوان دومی یا رتبهمیهای علوم و فنون اجرا خدمتی دردانشکدهبا رسته

 .گردندآموختگان این دوره از سه ماه ارشدیت برخوردار میدانش .باشدطی این دوره می

خدمت کارکنان پیمانی و وظیفه  تخصصی بدوهای عمومی انتظامی ومراکز آموزش عمومی به منظور اجرای دوره: 40ماده

 .مختلف کشور اقدام نمایدنقاط تواند با توجه به نیاز خود نسبت به ایجاد این مراکز درنیروی انتظامی می .گرددمیایجاد 

تخصصی و دوره علمی بدو خدمت و  انتظامی، دورهتخصصی به منظور اجرای دوره عمومی -آموزشگاههای علمی : 41ماده

 لی پایان دوره راهنمایی به عنوانبا مدارک تحصی قلتکمیلی برای کسانی که حداهای تخصصیهمچنین دوره

 .گرددشوند، ایجاد میمیگروهبانی و باالتر از طریق مسابقه ورودی استخدام انتظامی برای خدمت در مشاغلپایور

 .مختلف کشور اقدام نماید نقاطهای مصوب نسبت به ایجاد این مراکز درتواند متناسب با رستهنیروی انتظامی می

ارتقاء تحصیلی کارکنان  پرورش جهتتواند با رعایت ضوابط و مقررات وزارت آموزش ونیروی انتظامی می :41-1تبصره

 .تخصصی اقدام نماید -علمی  آموزشگاههایپایور شاغل تا سطح پایان دوره متوسطه مهارتی در

 .گرددمی ایجاد عرضیهای تخصصی تکمیلی وواحدهای آموزشی به منظور ارائه آموزش: 42ماده

 .یگانهای عمده خود اقدام نمایدتواند با توجه به نیاز خود نسبت به ایجاد این واحدها درتابعیتنیروی انتظامی می

و کارمندان با مدرک پایان دوره  یک ماهکارمندان پایور در بدو خدمت دوره عمومی انتظامی را به مدت حداقل: 43ادهم

عالوه بر آن یک دوره تخصصی را به مدت حداقل یک ماه طی  اندگردیدهصص استخداممتوسطه که بدون مهارت و تخ

آموزشگاههای علمی  متوسطه در دوره عمومی انتظامی و تخصصی کارمندان دارای مدرک تحصیلی پایان دوره. نمایندمی

 .گرددفنون برگزار میکاردانی و باالتر دردانشکده علوم و تخصصی و دوره عمومی کارمندان با مدرک تحصیلی
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توانند با رعایت فاصله هرترفیع میهای تخصصی تکمیلی درکارمندان در طول خدمت ضمن طی حداقل یکی از دوره

دوره سرپرستی و برای تصدی مشاغل مدیریت میانی، دوره  مدیریتی جزء،شرایط و ضوابط مورد نیاز برای تصدی مشاغل

 .اغل مدیریت عالی، دوره عالی امنیت را طی نمایندمش مدیریت و برای تصدیفرماندهی و

 .تعیین خواهد شد(30)موضوع مادهبندی مشاغلفهرست مشاغل مدیریت جزء، میانی و عالی براساس طبقه :43-1تبصره

نظام آموزش و پرورش طراحی و  درکارکنان پایور انتظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه مهارتی که: 44ماده

نیل به درجه گروهبان یکمی در بدو خدمت دوره عمومی انتظامی برای باشدشود و مورد نیاز نیروی انتظامی میمی اجرا

تخصصی را دوره ماه و دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه فاقد مهارت عالوه بر دوره مذکور،شش را حداقل به مدت

گردد. تخصصی اجراء می -آموزشگاههای علمی دو خدمت ودرها در بنمایند. این دورهحداقل به مدت شش ماه طی می

گذرانند. این کارکنان با تکمیلی را در طول خدمت و در فاصله هر ترفیع میو های تخصصیکلیه کارکنان مزبور دوره

 .یندسرپرستی را طی نمادوره بایستضوابط مورد نیاز برای تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت جزء میشرایط و رعایت

عمومی انتظامی، دوره  دوره کارکنان پایور انتظامی دارای مدرک پایان دوره راهنمایی در بدو خدمت :44-1تبصره

 .نمایندآموزشگاههای علمی تخصصی طی می در تخصصی و دوره علمی را مجموعاً به مدت حداقل هجده ماه

گردند دوره تر استخدام میپایین متوسطه وحصیلی پایانکلیه کارکنان پیمانی که به صورت انتظامی با مدرک ت: 45ماده

با مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر این دوره را حداقل به مدت دو  کارکنانعمومی انتظامی را حداقل به مدت چهار ماه و

از طی دوره  عدبالفاصله ب این کارکنان درصورت دارا نبودن تخصص و مهارت مورد نیاز نیروی انتظامی.نمایندمیماه طی

ها نمایند. این دورهنیروی انتظامی طی می هایمتناسب با رستهعمومی انتظامی، دوره تخصصی را به مدت حداقل دو ماه

 .گرددمی آموزش عمومی اجرادر بدو خدمت و در مراکز

درصورت دارا نبودن سه ماه و  حداقلکلیه کارمندان پیمانی در بدو خدمت، دوره عمومی انتظامی را به مدت:46ماده

 .نماینددر مراکز آموزش عمومی طی می حداقل یک ماهمهارت و تخصص الزم یک دوره تخصصی به مدت

تکمیلی را متناسب  -دوره تخصصی یک کلیه کارکنان پیمانی انتظامی و کارمند در طول خدمت و قبل از ترفیع: 47ماده

 .گذرانندموزشگاههای علمی تخصصی و واحدهای آموزشی میآ فنون، های علوم وبا درجه یا رتبه در دانشکده

یابد و کسانی یک ماه تقلیل می بهاند دوره عمومی انتظامی آنانکارکنانی که خدمت سربازی را طی نموده: 47-1تبصره

از طی  باشند درصورتی که انفکاک آنان بیشتر از شش ماه نباشدگذرانده که خدمت سربازی خود را در نیروی انتظامی

 .معاف هستندانتظامی دوره عمومی

و به عنوان کارکنان پایور بدون  دادهکلیه کارکنان پیمانی که برابر قوانین و مقررات تغییر وضعیت خدمتی: 47-2تبصره

حداقل سه سال تجربه خدمتی و موفقیت در آزمون که از طریق مراکز داشتن شوند درصورتتغییر رسته به کار گرفته می

کارکنان درصورت به اینگونه.باشندگردد از طی آموزشهای عمومی انتظامی و تخصصی معاف میبرگزار میربطذی زشآمو

 .باشندکارگیری میبه کارگیری در رسته جدید موظف به طی دوره تخصصی قبل از

نمایند. کارکنان وظیفه را طی می مورد نیازهای عمومی انتظامی و تخصصیکارکنان وظیفه در بدو خدمت دوره: 48ماده

کارگیری در تخصصهای منطبق با تحصیالت آنان از طی دوره تخصصی بهدرصورت با مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر

 .گرددها در مراکز آموزش عمومی اجرا میاین دورهباشند.می معاف

و سطح تحصیالت آنان توسط  انتظامیبرنامه آموزش کارکنان وظیفه در بدو خدمت متناسب با نیاز نیروی: 48-1تبصره
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 .شدنیروی مذکور تهیه و به مورد اجرا گذارده خواهد

دستورالعملی که توسط نیروی انتظامی با برابر های سوادآموزی راسواد دورهسواد و کمکارکنان وظیفه بی: 48-2تبصره

 .یندنمارسد طی میوزیر کشور میتصویب هماهنگی نهضت سوادآموزی تهیه و به

منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز  بههای مختلف تحصیلیهای کاردانی علوم و فنون انتظامی در رشتهدوره: 49ماده

های نیروی انتظامی جهت کارکنان پایور انتظامی که با مدرک پایان رستهبا نیروی انتظامی در سطح کاردانی متناسب

 تحصیلی درنیمسالاند در بدو خدمت به مدت حداقل چهارگردیدهازطریق مسابقه ورودی جذب متوسطه دوره

 .گرددهای علوم و فنون تشکیل میدانشکده

آموختگان از عهده مشاغل دانش بعدیهای آموزشیها باید طوری تنظیم گردد که با طی دورهبرنامه آموزشی این دوره

 .سرهنگی برآیندستوان سومی تا مشاغل مربوط به درجات

حداکثر بیست و هفت سال سن با پایوران انتظامی و کارمندان با داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه :49-1رهتبص

 .ورودی دوره کاردانی شرکت نمایندتوانند درمسابقهدرصورت دارا بودن سایر شرایط الزم می

منظور تربیت نیروی متخصص مورد  به تحصیلیهای مختلفهای کارشناسی علوم و فنون انتظامی در رشتهدوره: 50ادهم

های نیروی انتظامی برای کارکنان پایور انتظامی که با مدرک رسته متناسب بانیاز نیروی انتظامی در سطح کارشناسی

 نیمسال تحصیلیاند در بدو خدمت به مدت حداقل هفتازطریق مسابقه ورودی جذب گردیده متوسطهپایان دوره

طوری تنظیم گردد که  بایستها میدورهگردد. برنامه آموزشی اینفنون تشکیل می های علوم ودر دانشکده

های بعدی حاصله از خدمت و همچنین طی دوره برآمده و با کسب تجاربآموختگان از عهده مشاغل ستوان دومیدانش

 .مشاغل باالتر برآینداز عهده کلیه

انتظامی را به صورت ناپیوسته  و فنون های کارشناسی علومند دورهتوادرصورت ضرورت، نیروی انتظامی می: 50-1تبصره

انتظامی در طول درجه ستوان سومی و همچنین دارندگان مدرک  فنونهای کاردانی علوم وآموختگان دورهبرای دانش

 دارا با آموزش عالی متناسب با نیاز نیروی انتظامی به مدت حداقل سه نیمسال تحصیلی مراکزکاردانی مؤسسات و

 .بودن حداکثر بیست و هفت سال سن از طریق مسابقه ورودی اجرا نماید

متوسطه به استخدام  پایان دورهتخصصی که با مدرک تحصیلی -آموختگان آموزشگاههای علمی دانش: 50-2تبصره

تحصیلی پایان دوره دومی و کارمندان با مدرک  استواراند در طول درجه گروهبان یکمی ونیروی انتظامی درآمده

توانند در مسابقه ورودی کارشناسی درصورت داشتن سایر شرایط الزم می سال سنمتوسطه و حداکثر بیست و هفت

 .انتظامی شرکت نمایند و فنون علوم

ی را و کارشناسی علوم و فنون انتظام کاردانیهای( از ظرفیت دوره%20تواند تا بیست درصد )نیروی انتظامی می: 51ماده

پذیرفته شدگان، از دوره عمومی انتظامی معاف و در زمان تحصیل .اختصاص دهدبه کارکنان شاغل واجد شرایط خود

 .بود درجه خواهندبدون نصب

براساس تقاضای شخصی یا محرز  انتظامیهای کاردانی و کارشناسی علوم و فنونتغییر رشته تحصیلی ورودی: 52ماده

ضرورت و نیاز سازمان درصورت دارا بودن شرایط و ضوابط  مربوط بنا برمه تحصیل در رشتهگردیدن عدم توانمندی ادا

 های علوم و فنون انتظامیشرایط و ضوابط مذکور در اساسنامه دانشکده.باشدپذیر میامکان برای یک بار مورد نیاز فقط

 .گرددمیبینیپیش
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تربیت متخصصان و پژوهندگان در  و امی به منظور گسترش دانشهای کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظدوره: 53ماده

برای کارکنان پایور با مدرک تحصیلی کارشناسی ازطریق  انتظامیهای نیرویسطح کارشناسی ارشد متناسب با رسته

 ایهدانشکدهسروانی و سرگردی یا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نیمسال تحصیلی در درجاتمسابقه ورودی در طول

 .گرددعلوم و فنون انتظامی تشکیل می

های علمی و تخصصها و یافته آخرین آموختگان بابایست طوری تنظیم گردد که دانشها میبرنامه آموزشی این دوره

علمی آشنا شده تا توانمندی و مهارت الزم را برای مدیریت،  پژوهشیمدیریتی متناسب با رسته مربوط و نیز با روشهای

آموختگان این دوره از یک سال ارشدیت برخوردار دانش.و از عهده مشاغل مربوط برآیند کسب نمودهو تعلیمتحقیق 

 .گردندمی

دوره را در صورت موفقیت در این توانندهای کارشناسی علوم و فنون میآموختگان رتبه اول دورهدانش :53-1تبصره

 .نیل به درجه سروانی طی نماینداز قبلمسابقه ورودی بالفاصله پس از فراغت از تحصیل و 

تحصیلی مربوط در این قانون با  هایدورهها و محتوایتواند با تطبیق وضعیت دانشکدهنیروی انتظامی می: 54ماده

 های کاردانی و کارشناسی مدرک کاردانی و کارشناسی وآموختگان دورهدانشبه مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عالی مدرک کارشناسی ارشد و مدیریت های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی و فرماندهی وآموختگان دورهدانشبه

 .نمایداعطاء آموختگان دوره عالی امنیت، مدرک دکترابه دانش

ریق مدیران نیروی انتظامی از ط وهای فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی به منظور تربیت فرماندهاندوره: 55ماده

های همطراز در دانشکده فرماندهی و و سرهنگ دومی یا رتبه سرگردیمسابقه ورودی برای کارکنان پایور در طول درجه

 :گرددمی زیر تشکیلستاد در سه سطح

مدیریت عالی به صورت بلند  فرماندهی وبرای کارکنان پایور با مدرک تحصیلی کارشناسی جهت تصدی مشاغل -الف 

دوره عالوه بر احراز شرایط برای تصدی مشاغل مذکور  آموختگان ایندانشمدت سه نیمسال تحصیلی که مدت حداقل به

 .گردندارشدیت برخوردارمیاز یک سال

مدیریت عالی به صورت کوتاه  فرماندهی وبرای کارکنان پایور با مدرک کارشناسی ارشد به باال جهت تصدی مشاغل -ب 

 عالوه بر احراز شرایط برای تصدی مشاغل مذکور از سه ماه آموختگان این دورهدانشهمدت حداقل به مدت شش ماه ک

 .گردندارشدیت برخوردار می

دوره بلندمدت برای آنان فراهم  طیبرای کارکنان پایور با مدرک کاردانی و همچنین کارشناسی که شرایط الزم برای -ج 

 دانش وتاه مدت حداقل به مدت شش ماه کهصورت ک یانی بهم نگردیده جهت تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت

 .گردندبر احرازشرایط برای تصدی مشاغل مذکور از سه ماه ارشدیت برخوردار میآموختگان این دوره عالوه

روشهای فرماندهی و مدیریت  با آموختگانبایست طوری تنظیم گردد که دانشبرنامه آموزشی این دوره می :55-1تبصره

ریزی و هدایت در مشاغل فرماندهی و مدیریت نیروی انتظامی برنامهطراحی، ای آشنا شده، توانمندی الزم را برایفرارسته

 .کسب نمایند

های داخلی و خط در زمینه سیاست انتظامیدوره عالی امنیت به منظور آموزش فرماندهان و مدیران عالی نیروی: 56ماده

ورودی به مدت حداقل سه نیمسال در دانشکده فرماندهی و ستاد  مسابقهانتظامی ازطریق -مشی کشور در امور امنیتی 

باالتر که دوره  و آموختگان دوره فرماندهی و مدیریت عالی و دارندگان مدرک کارشناسی ارشددانش براینیروی انتظامی
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گردد، برنامه و رتبه همطراز تشکیل می سرهنگیحداقل اند در درجهکوتاه مدت فرماندهی و مدیریت عالی را طی نموده

 آموختگان عالوه بر احراز شرایط الزم برای تصدی مشاغلتنظیم گردد که دانشطوری بایستآموزشی این دوره می

مهارت علمی الزم را توانمندی و پژوهشی آشنا شده تا -و مدیریت عالی در نیروی انتظامی با روشهای علمی فرماندهی

 .عمومی و انتظامی کشور به دست آورندامنیت ژوهش و طراحی اجرای سیاستهای کالنبرای تحقیق، پ

 .گردندآموختگان این دوره از یک سال ارشدیت برخوردار میدانش

مسؤولین کشوری در سطح و فرماندهان و مدیران عالی نیروهای مسلح با معرفی باالترین رده سازمانی :56-1تبصره

توانند با داشتن شرایط مذکور در مسؤولیت هستند می دارای ه به نحوی در امور امنیتی و انتظامیمدیران کل و باالتر ک

 .این دوره شرکت نمایند

مسابقه ورودی هستند، حداکثر سه  دارای های مندرج در این قانون کهکارکنان واجد شرایط آن دسته از دوره: 57ماده

 .دارند راها بار حق شرکت در آزمون هر یک از دوره

کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی و و های کاردانی، کارشناسیبه منظور اجرای دوره عمومی انتظامی دوره: 58ماده

 (1های علوم و فنون با رعایت تبصره )سرپرستی برای کارکنان پایور، دانشکده های تخصصی تکمیلی ودورههمچنین دوره

 .گردندفرماندهی کل قوا ایجاد میپس از کسب مجوز از ( و33ماده )

عالی انتظامی و دوره عالی امنیت  مدیریتهای فرماندهی ودانشکده فرماندهی و ستاد به منظور اجرای دوره: 59ماده

 .گرددتشکیل می

 .گردددانشکده اجرا می در اینآموختگان دوره فرماندهی و مدیریتهای تخصصی تکمیلی دانشدوره: 59-1تبصره

های مربوط و ایجاد شرایط الزم دوره اهدافهای هر یک از مراکز آموزشی نیروی انتظامی جهت تحققاساسنامه: 60ماده

این قانون توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تدوین و از طریق  درها، با رعایت مواد مندرجبرای اجرای دوره

 .رسدتصویب فرماندهی کل قوا میبهستادکل

سومی دوره کاردانی علوم درجه ستوان کارکنان پایور انتظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه برای نیل به: 61ماده

نمایند. این کارکنان در طول خدمت ضمن در بدو خدمت طی میانتظامی و فنون انتظامی را پس از طی دوره عمومی

میانی مدیریت و ضوابط برای تصدی مشاغل فرماندهی و تکمیلی در هر ترفیع با رعایت شرایطتخصصی هایطی دوره

سرگردی و سرهنگ دومی طی ازطریق مسابقه ورودی دوره فرماندهی و مدیریت عالی کوتاه مدت را درطول درجه

 .نمایندمی

ناسی درجه ستوان دومی دوره کارشبه کارکنان پایور انتظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه برای نیل: 62ماده

نمایند این کارکنان در طول خدمت انتظامی در بدو خدمت طی میعمومی علوم و فنون انتظامی را پس از طی دوره

سروانی و  درجه توانند در طولتخصصی تکمیلی در طول هر ترفیع با رعایت شرایط و ضوابط میهایدوره ضمن طی

عالی را در درجات سرگردی و سرهنگ دومی مدیریت فرماندهی وسرگردی دوره کارشناسی ارشد علوم و فنون و یا دوره 

 .طی نمایند

دوره عالی امنیت شرکت نمایند.  ورودیتوانند در مسابقهآموختگان دوره فرماندهی و مدیریت عالی بلندمدت میدانش

لزم به طی دوره کوتاه های عالی امنیت مبرای شرکت در دوره و فنون های کارشناسی ارشد علومآموختگان دورهدانش

 .باشندعالی می مدیریتمدت فرماندهی و
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آموزش عالی برون سازمانی تحصیل مؤسسات های کاردانی و باالتر که در دانشگاهها وآموختگان دورهدانش: 63ماده

ت به مدت حداقل اند، دوره عمومی انتظامی را در بدو خدمگردیدهاستخدام اند و به عنوان کارکنان پایور انتظامینموده

تصدی مشاغل برای های تخصصی تکمیلیعلوم و فنون طی نموده و در طول خدمت ضمن طی دورهسه ماه دردانشکده

 .( طی نمایند62ماده )مفاد های آموزشی مورد نیاز را برابرتوانند دورهفرماندهی و مدیریت می

یک دوره تخصصی متناسب با  طیا رشته تحصیلی ملزم بهکارگیری در مشاغل غیرمرتبط بگونه کارکنان درصورت بهاین

 .باشندمیهای نیروی انتظامی حداقل به مدت سه ماهرسته

انتظامی تهیه و پس از تأیید وزارت نیروی ای که توسطنامههای تحصیالت این کارکنان براساس آئینهزینه :63-1هتبصر

 .گرددرسد محاسبه و به آنان پرداخت میمینوزیرا کشور و با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیأت

مشروط به آن است که امکان و قانون بینی شده در اینهای آموزشی پیشاعزام کارکنان به هر یک از دوره: 64ماده

اهمیت دوره آموزشی را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصیل و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت، کیفیت

 .باشندداشته 

بتوانند به موقع برای طی  شرایط نیروی انتظامی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارکنان واجد :64-1تبصره

نیازهای سازمانی با تصویب فرمانده نیروی انتظامی فقط استثنائی و های مندرج در این قانون اعزام شوند. در موارددوره

 .افتدیتعویق ماعزام کارکنان به برای یک دوره

های علوم، تحقیقات و فناوری وزارتخانه هماهنگی تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را بانیروی انتظامی می: 65ماده

 اخذ سهمیه و یا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی خارج ازازطریق و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 .انتظامی تأمین نمایدنیروی

اعالم کند تا کارکنان بتوانند  تحصیلی خود رانیروی انتظامی موظف است همه ساله نیازمندیهای تخصصی و: 65-1تبصره

 .نمایندهای مزبور تحصیلدرصورت تمایل در رشته

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در های مورد نیازنیروی انتظامی هزینه تحصیلی کارکنانی را که در رشته: 65-2تبصره

 .نمایدکنند پرداخت مییل میتحص

امورانتظامی و در قالب سیاستهای کلی تواند به منظور مبادله علوم و تجربیات تخصصی درنیروی انتظامی می: 66ماده

های آموزشی قبول افراد نیروهای انتظامی آنها جهت طی دوره و کشور نسبت به اعزام کارکنان خود به سایر کشورها

 .مبادرت نماید

مورد نیاز خدمتی کارکنان را که ممتاز و تواند تجربیات مدون و نتایج تحقیقات علمی مرتبطنیروی انتظامی می: 67هماد

تخصصی تکمیلی طول خدمت پذیرفته و برای آنها گواهی کفایت آموزش شوند به عنوان بخشی ازآموزشهایشناخته می

 .نماید صادر

 .رسدانتظامی می نیروی اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب فرمانده :67-1تبصره

از امکانات آموزش از راه دور نسبت به استفاده تواند به منظور ارتقاء تحصیلی کارکنان خود بانیروی انتظامی می: 68ماده

 .ربط اقدام نمایدهای ذیین قانون با هماهنگی وزارتخانه( ا33موضوع ماده )آموزشی هایبرگزاری تمام یا قسمتی از دوره

( این قانون 28رعایت ماده ) ضوابط وتغییر رسته خدمتی کارکنان نیروی انتظامی در طول خدمت براساس: 69ماده

 .باشدهای مربوط به رسته جدید میهای تخصصی مورد نیاز ویا قبولی در آزمونمستلزم طی نمودن دوره
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تصویب این قانون براساس نظام  زمانهای آموزشی خود را تابیق آموزش کارکنان نیروی انتظامی که دورهتط: 70ماده

های آموزشی مندرج در این قانون براساس اند با دورهمنتقل شده انتظامیآموزش قبل گذرانده و یا کارکنانی که به نیروی

 تصویبنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل بهبود که توسط نیروی انتظامی با هماه خواهددستورالعملی

 .فرماندهی کل قوا خواهد رسید

 ترفیعات، ارزشیابی و انتصابات :فصل چهارم 

 :ترفیعات و ارزشیابی :بخش اول 

 .قانون ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه باالتر برابر مقررات این: 71ماده

نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت وسیله ای خواهد بود که بهنامهترفیعات و روش اجرای آن به موجب آئین :71-1تبصره

 .رسدقوا میفرماندهی کل کشور تهیه و ازطریق ستاد کل به تصویب

 :باشدعناوین و ترتیب درجات کارکنان انتظامی به شرح زیر می: 72ماده

 سرباز -1

 سرباز دوم -2

 مسرباز یک -3

 سرجوخه -4

 گروهبان سوم -5

 گروهبان دوم -6

 گروهبان یکم -7

 استوار دوم -8

 استوار یکم -9

 ستوان سوم -10

 ستوان دوم -11

 ستوان یکم -12

 سروان -13

 سرگرد -14

 سرهنگ دوم -15

 سرهنگ -16

 سرتیپ دوم -17

 سرتیپ -18

 سرلشگر -19

 سپهبد -20

 ارتشبد -21
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 :گردنداین ماده مجموعاً به پنج گروه تقسیم میدرجات مندرج در : 72-1تبصره

 گروه سربازی 4تا  1ردیفهای  -الف 

 داریگروه درجه 9تا  5ردیفهای  -ب 

 گروه افسری جزء 13تا  10ردیفهای  -ج 

 گروه افسری ارشد 16تا  14ردیفهای  -د 

 و باالتر گروه امرا 17ردیفهای  -هـ 

دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی براساس اسداران کمیته سابق انقالب اسالمی کهبعد از عناوین درجات پ: 72-2تبصره

کل قوا( و نیز پاسدارانی که براساس دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی فرماندهی مصوبپاسداران کمیته انقالب اسالمی )

پاسدار( اضافه کلمه )گردندمی ردیده و یا( این قانون به نیروی انتظامی منتقل گ23اند و به تجویز ماده )شدهتطبیق سپاه

 .شودمی

موضوع این قانون چهار سال  هایرتبهحداقل مدت توقف کارکنان پایور و پیمانی در هر یک از درجات و: 73ماده

 .باشدمی

طه اخذ مدرک پایان دوره متوس موفق بهتخصصی موضوع این قانون که -آموختگان آموزشگاههای علمی دانش: 74ماده

درجه سروانی نائل خواهند شد. درصورتی که کارکنان انتظامی  نهایت بهاند به درجه گروهبان یکمی و درمهارتی شده

 درجهخدمت از ارشدیت یا درجه تشویقی برخوردار شوند، به همان میزان و حداکثر به در طولمشمول این ماده

 .یابندسرگردی ارتقاء می

اند درصورتی متوسطه استخدام گردیدهدوره تر از پایانی که قبل از این قانون با مدرک پائینکارکنان انتظام: 74-1تبصره

 .گردندبه چهار سال ارشدیت نائل میگردند که موفق به اخذ مدرک پایان دوره متوسطه

دوره علمی  موفق به طی وشوندآن دسته از کارکنانی که با مدرک پایان دوره راهنمایی استخدام می: 74-2تبصره

 .یکمی نائل خواهند شدستواندرجه گردند به درجه گروهبان دومی و در نهایت بهنمی

ستوان سومی و در نهایت به درجه  درجههای علوم و فنون انتظامی بهآموختگان دوره کاردانی دانشکدهدانش: 75ماده

 .سرهنگی خواهند رسید

قوا، درجه سرتیپ دومی پس  کلمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهیدر موارد استثنایی به پیشنهاد فر :75-1تبصره

 .گرددبه آنان اعطاء می درجه تشویقیاز طی حداقل مدت توقف در درجه سرهنگی به صورت

 .گردندستوان دومی نائل می درجه های علوم و فنون انتظامی بهآموختگان دوره کارشناسی دانشکدهدانش: 76ماده

انتظامی یا دارا بودن مدرک عالی نیل به درجه سرتیپی و باالتر منوط به طی دوره فرماندهی و مدیریت :76-1تبصره

 .نیروی انتظامی خواهد بودقابل قبول تحصیلی کارشناسی ارشد و یا باالتر مورد نیاز و

آموزشی بدو خدمت براساس نیاز های دورهاز این قانون( طول هر یک« 60»موضوع ماده ها )چنانچه در اساسنامه: 77ماده

این قانون تعیین شود، کارکنان تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان در نیروی انتظامی بیش از حداقل زمان مقرر

لیکن نصب درجه، داشت، نیل به درجه مربوط و برخورداری از حقوق و دیگر امتیازات درجه را خواهنداستحقاق مقرر،

 .زشی خواهد بودموکول به اتمام دوره آمو

و دانشگاهها پس از استخدام و  آموزش عالیآموخته مدارس و مؤسساتوضعیت ترفیعات کارکنان انتظامی دانش: 78ادهم
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 .( این قانون خواهد بود76( و )75در مواد ) مقررات مندرجطی دوره آموزش انتظامی، حسب مورد تابع

باالتر از دو سال ارشدیت نسبت به تحصیل و معادل آن در ازاء هر سالدارندگان مدارک باالتر از کارشناسی : 78-1تبصره

 .گردندارشدیت از یک درجه باالتر برخوردار می دارندگان مدرک کارشناسی و در ازاء هر چهارسال

قات های علوم، تحقیوزارتخانه توسطسالهای قابل احتساب موضوع تبصره فوق برابر حداقل زمان تعیین شده: 78-2تبصره

 .باشدمقاطع تحصیلی می هر یک ازو فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در

کاردانی و باالتر مورد نیاز و قابل  تحصیلیبا کارکنان انتظامی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک: 79ماده

 :شودمیقبول نیروی انتظامی شوند به ترتیب زیررفتار

مدرک ارائه شده باشد، به درجات  ورودیتر از درجاتن ارائه مدرک تحصیلی جدید درجه آنان پائینچنانچه در زما -الف 

در درجات قبلی از چهار ماه ارشدیت نیز برخوردار شده و  سابقه خدمتورودی مدرک جدید نائل و به ازاء هر سال

 .( این قانون خواهد بود78مدرک تحصیلی جدید و با رعایت مقررات ماده ) آنان براساسترفیعات بعدی

ورودی مدرک ارائه شده باشد، به ازاء  درجاتچنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید درجه آنان برابر یا باالتر از -ب 

گردند و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید برخوردار می ارشدیتهر مقطع تحصیلی از یک سال و نیم

 .( این قانون خواهد بود76و )( 75)مقررات موادتابع

 :شوندنائل میزیر هایکارکنان پیمانی پس از طی دوره آموزش الزم به درجات یا رتبه: 80ماده

 .2دارندگان مدرک نهضت سوادآموزی و پایان دوره ابتدایی به رتبه  -الف 

 .5دومی یا رتبه دارندگان مدرک پایان دوره راهنمایی به درجه گروهبان -ب 

 .7یکمی یا رتبه دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه به درجه گروهبان - ج

 .10دارندگان مدرک کاردانی به درجه ستوان سومی یا رتبه  -د 

 .11دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی یا رتبه  -هـ

 ودارندگان مدارک باالتر در ازاء هر سال تحصیلی باالتر از کارشناسی از د -و 

درجه یا رتبه باالتر برخوردار ارشدیت نسبت به دارندگان مدارک کارشناسی و در ازاء هر چهار سال ارشدیت ازیکسال

 .گونه کارکنان نیز الزامی خواهد بود( در مورد این76رعایت مفاد تبصره ماده ).شوندمی

باشد ( می84های مذکور در ماده )رتبهمعادل ون( این قان21( ماده )1رتبه کارمندان پیمانی موضوع تبصره ): 80-1تبصره

آن ماده در محاسبه رتبه خدمتی و حقوقی این قبیل کارکنان رعایت (1)و ارشدیت مدارک تحصیلی مذکور در تبصره

 .صورت پایور تغییر وضعیت دهندگردد مگراین که بهنمی

از کسر مدت آموزش بدو  پساندتغییر وضعیت دادهسابقه خدمت پیمانی کارکنانی که به صورت پایور : 80-2تبصره

 .خواهد شد محاسبهخدمت کارکنان همطراز جزو مدت توقف در درجه یا رتبه

 .باشندمی عمومیکارکنان وظیفه از نظر نیل به درجات، تابع مقررات خدمت وظیفه: 81ماده

این قانون پس از استخدام و طی  (19الف( ماده)اولین رتبه خدمتی و وضعیت ترفیعاتی کارمندان موضوع بند ): 82ماده

 :دوره آموزشی مربوط حسب مورد به قرار زیر است

درطول خدمت، مدرک مزبور را ارائه شوند و یاکارمندانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه استخدام می -الف 

های بعدی چهار سال بوده و وقف آنان در کلیه رتبهو حداقل مدت تنائل (9نمایند از تاریخ ارائه مدرک به رتبه خدمتی )
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 .( خواهند رسید15خدمتی) نهایتاً به رتبه

 : خواهد بود قرار زیرآموخته مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها بهرتبه خدمتی کارمندان دانش -ب 

های بعدی، چهار سال رتبهتمامی  در( نائل و حداقل مدت توقف آنان10دارندگان مدرک کاردانی به رتبه خدمتی ) -1

 .( خواهند رسید16بوده و نهایتاً به رتبه خدمتی )

های بعدی تا رتبه آنان درتمامی رتبه( نائل و حداقل مدت توقف11دارندگان مدرک کارشناسی به رتبه خدمتی ) -2

 .( چهار سال خواهد بود17)

از دو سال ارشدیت نسبت به آن ارشناسی یا معادلدارندگان مدارک باالتر در ازاء هر سال تحصیلی باالتر از ک -3

 .گردنداز یک رتبه باالتر برخوردار میارشدیت دارندگان مدرک کارشناسی و در ازاء هر چهار سال

های علوم، شده توسط وزارتخانه تعیینهای قابل احتساب موضوع بند )ب( این ماده، برابر حداقل زمانسال: 82-1تبصره

 .باشدهر یک از مقاطع تحصیلی می پزشکی درری و بهداشت، درمان و آموزشتحقیقات و فناو

تر از پایان دوره ابتدائی استخدام پایینتحصیلی آن دسته از کارمندانی که قبل از تصویب این قانون با مدرک: 82-2تبصره

 با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی( و 3پایان دوره ابتدایی به رتبه )مدرک تحصیلی ( و با1اند به رتبه خدمتی )شده

چهار سال خواهد بود. هاشوند و حداقل مدت توقف آنان درتمامی رتبه( نائل می5متوسطه( به رتبه خدمتی )دوره اول)

( 10تر )( و کارمندان با مدرک تحصیلی پائین12پایان دوره راهنمایی) رتبه خدمتی نهائی کارمندان با مدرک تحصیلی

 .دخواهد بو

نائل شده و دوره ( 17) خدمتی( به کارمندانی که به رتبه20( و )19(، )18های خدمتی )اعطای رتبه: 82-3تبصره

ارشد و باالتر موردنیاز و قابل قبول نیروی انتظامی  کارشناسیفرماندهی و مدیریت عالی را طی نموده یا مدرک تحصیلی

 .رمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بودبه پیشنهاد ف موکولرا داشته باشند، حسب نیاز

و باالتر موردنیاز و قابل قبول  کاردانیبا کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی: 83ماده

 :شودنیروی انتظامی شوند، به شرح زیر رفتار می

های ورودی مدارک ارائه شده باشد، رتبهترازه خدمتی آنان پایینچنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، رتب -الف 

های قبلی از چهارماه ارشدیت نیز برخوردار سال سابقه خدمت در رتبهازاء هر های ورودی مدرک جدید نائل و بهبه رتبه

 .د بودخواه ( این قانون82بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید برابر بند )ب( ماده )ترفیعات شده و

رتبه خدمتی ورودی مدارک ارائه از چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، رتبه خدمتی آنان برابر یا باالتر -ب 

گردند و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک ارشدیت برخوردار مینیم شده باشد، به ازاء هر مقطع تحصیلی از یک سال و

 .( این قانون خواهد بود82)مقررات بند)ب( ماده تابع تحصیلی جدید

چنانچه مقطع تحصیلی مدرک  (،79در تعیین میزان ارشدیت موضوع بند )ب( این ماده و بند )ب( ماده ) :83-1تبصره

کارشناسی ارشد پیوسته، معادل سه مقطع و دکترای پزشکی معادل و ارائه شده کارشناسی پیوسته باشد معادل دو مقطع

 .گرددمیمحاسبه چهار مقطع

های یک تا سه برای الزم در یکی از ردهمهارت ( این قانون که با19اولین رتبه کارمندان موضوع بند )ب( ماده ): 84ماده

 کار در یکی از گروههای یک تا سه قرار دارند به شرح زیرپیچیدگی و سختینظر شوند که ازمشاغلی استخدام شده یا می

 :باشدمی
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 (1رتبه ) 1گروه  1رده  -الف 

 (3رتبه ) 1گروه  2و رده  2گروه  1رده  -ب 

 (5رتبه ) 1گروه  3و رده  2گروه  2و رده  3گروه  1رده  -ج 

 (6رتبه ) 2گروه  3و رده  3گروه  2رده  -د 

 (8رتبه ) 3گروه  3رده  -هـ

سال و مدرک پایان دوره  یکتدایی ازکارمندان موضوع این ماده در صورت ارائه مدرک پایان دوره اب: 84-1تبصره

گردند و در صورتی که در طول ارشدیت برخوردار می سالراهنمائی از چهار سال و مدرک پایان دوره متوسطه از شش

 .گردندمیبرخوردار مدارک گردند، از تاریخ ارائه مدرک تحصیلی جدید از ارشدیت مربوطهاین خدمت موفق به اخذ و ارائه

تحصیلی پایان دوره متوسطه را مدرک ( خواهد بود و چنانچه12رتبه نهایی کارمندان موضوع این ماده، ): 84-2تبصره

 .خواهند رسید (15ارائه نمایند در نهایت به رتبه خدمتی )

ناشی از رده مهارت فنی  حقوقیچنانچه رتبه حقوقی مدرک تحصیلی کارمندان موضوع این ماده از رتبه :84-3تبصره

 .شد خواهندر باشد، از رتبه حقوقی مدرک ارائه شده برخوردارباالت

صالح معادل هر یک از ذی مراجعکارمندان موضوع این ماده چنانچه مدرک هنری یا ورزشی که از طرف: 84-4تبصره

 .( با آنان رفتار خواهد شد3براساس تبصره ) نمایند،مقاطع تحصیلی رسمی ارزیابی شده باشد را ارائه

در گروه باالتری قرار دارد  شغلی کهکارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در: 84-5هتبصر

گانه مهارت انجام وظیفه نمایند، در صورت نیاز سازمان، به های سهردهاز ( این قانون با یکی29به تأیید کمیسیون ماده )

زمان انتصاب در رتبه آنان در رتبه ورودی رده مهارت و گروه شغلی جدید باالتر ازانتقال یافته و چنانچه مزبور گروه شغلی

یافته و از مزایای مقرره مربوط به آن در طول ورودی مزبور تغییر شغل جدید باشد از زمان انتصاب، رتبه آنان به رتبه

 .خواهند نمود خدمت استفاده

 .باشد( رتبه می20قانون، ) ها برای کارمندان موضوع اینتعداد رتبه: 85ماده

نمایند، چنانچه دوره آموزشی منجر به  طیهای آموزشی را در بدو استخدام در نیروی انتظامیکارمندانی که دوره: 86ماده

ازاء هر سال آموزش از دو سال ارشدیت و هر دو سال آموزش از یک  باشد، به اخذ مدرک تحصیلی در مقطع باالتر نشده

 .گردندمی خورداربررتبه باالتر

 :خواهد بودزیر ترفیع کارکنان با رعایت مقررات این قانون منوط به تصویب مقامات :87ماده

 .نیروی انتظامیفرمانده(، 17کارکنان انتظامی تا درجه سروانی داخل و کارمندان تا رتبه ) -الف 

 .فرماندهی کل قوا باال، ( و به18) کارکنان انتظامی از درجه سرگردی و به باال و کارمندان از رتبه -ب 

گیرد تا نتیجه آنها موردارزشیابی قرار میوضعیت کارکنان شاغل در کلیه مراحل خدمتی، توسط نیروی انتظامی: 88ماده

 .در ترفیعات و انتصابات مالک عمل واقع شود

درزمینه ارزیابی مکتبی و سازمان سیاسینیروی انتظامی در زمینه ارزیابی کارایی کارکنان، سازمان عقیدتی  :88-1تبصره

نامه اجرایی این ماده را با هماهنگی حداکثر ظرف مدت شش ماه آیینموظفند حفاظت اطالعات در زمینه ارزیابی امنیتی

 .به تصویب فرماندهی کل قوا برسانندتهیه و وزارت کشور

به آگاهی کلیه کارکنان رسیده و در  بایستمی گردد،ین میها تعینامهضوابط و معیارهای ارزیابی کارکنان که در این آیین



 
  

 

www.dad-man.ir 

 .گنجانده شودبه نحو مقتضی های آموزشی نیروی انتظامی نیزبرنامه

در هر دوره از ترفیع، برای سایر (88)مادهگانه موضوع تبصرههای سهتأیید وضعیت کارکنان در هر یک از ارزیابی: 89ماده

باشد مگر در مورد انتصاب در مشاغل فرماندهی و های جداگانه نمیارزیابیبه بوده و نیازامور خدمتی کارکنان نیز مالک 

 .نامه انتصابات تعیین خواهد شدموارد خاصی که در آیینو مدیریت

شود اعتراض که در مورد آنان اعالم می(88ماده)گانه موضوع تبصرهتوانند نسبت به نتایج ارزیابی سهکارکنان می: 90ماده

( رسیدگی و 122دالیل و مستندات مربوطه توسط هیأت موضوع ماده ) همراه بانمایند، در این صورت اعتراض آنان

 .خواهد شد نهایی اتخاذ تصمیم

فاقد شرایط ترفیع باشند و یا عدم کارائی شوند مگر اینکهکارکنان در رأس موعد قانونی به ترفیع مربوط نائل می: 91ماده

 .( قبالً اعالم شده باشد88موضوع ماده )هاینامهآیین آنان براساس و یا عدم صالحیت

افتد، تاریخ موعد قانونی  تعویقدر مواردی که تصویب ترفیع کارکنان به سبب انجام تشریفات اداری به :91-1تبصره

 .مالک عمل است

منصوب شده باشند مگر درمورد آن دسته ترباال کارکنان قبل از هر ترفیع یا همزمان با آن باید در شغل سازمانی: 92ماده

 .سیال باشدسازمانی از کارکنانی که شغل آنان دارای محل

آموزش و گردش مشاغل سازمانی  استخدام،هایهای الزم را در زمینهبینینیروی انتظامی مکلف است پیش: 92-1تبصره

 .ل به ترفیع محروم نگردندسازمانی از نی نداشتن محلبه نحوی انجام دهد که کارکنان به علت

مناطق جنگی و عملیاتی  مأمور بهوضعیت ترفیعاتی کارکنان منتسب، در حکم منتسب و همچنین کارکنان: 92-2تبصره

وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به تصویب  با هماهنگیباشد که توسط نیروی انتظامیمطابق دستورالعملی می

 .رسیدفرماندهی کل قوا خواهد

 .ایجاد یا باال بردن محل سازمانی به منظور ترفیع کارکنان ممنوع است: 92-3تبصره

العاده و ارزنده نشان خالقیت فوقو اعطاء ارشدیت به کارکنانی که از خود رشادت، فداکاری، تالش، ابتکار: 93ماده

( با پیشنهاد مستند فرماندهان 88ماده )های سه گانه موضوع ارزیابیبدون دهند تابع شرایط عمومی ترفیعات نبوده ومی

 .( این قانون خواهد بود87تصویب مقامات مصرحه در ماده )مربوط و یا مسؤوالن

سلسله مراتب در مشاغل حساس در در موارد استثنایی به منظور تأمین نیازمندیهای سازمان و حفظ تعادل: 94ماده

فرمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهی کل قوا حداکثر تا دو دپیشنها ممکن است کارکنان انتظامی و کارمندان با

 .ترفیع یابندرتبه موقت درجه یا دو

استفاده از درجه یا رتبه مزبور را حق شوند در تمام مدتی کهکارکنانی که به درجه یا رتبه موقت نائل می: 94-1تبصره

 .داشتخواهند دارند حقوق همان درجه یا رتبه را دریافت

یا رتبه درصورت طی دوره  هر درجههای موقت کارکنان به محض پایان حداقل مدت توقف دردرجات و رتبه: 94-2تبصره

 .شودآموزشی مربوط تبدیل به دائم می

بازخریدی، استعفا و بازنشستگی  تصویبدرصورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم کارایی و شایستگی و یا: 94-3تبصره

 .گرددمقام موضوع این ماده سلب می تصویبعد کارکنان، درجه یا رتبه موقت باپیش از مو

( این 130بازنشسته موضوع ماده )موقت درصورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه: 94-4تبصره
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 .گرددمیموقت آنان به دائم تبدیل درجه یا رتبه قانون، ازکارافتاده و یا فوت و شهید شوند،

 :خواهد بودزیر گیرند به شرحوضع ترفیع کارکنانی که تحت تعقیب قانونی قرار می: 95ماده

قانونی قرارگیرند از تاریخ صدور قرار درصورتی که در مراجع قضائی به علت ارتکاب جرائم خاص تحت پیگیرد -الف 

 .قبل از تاریخ استحقاق باشدقرار  تاریخ صدورگردد مشروط بر این کهبازداشت، ترفیع معلق می

موقوفی تعقیب و یا تعلیق گردد،  یادرصورتی که پرونده منتهی به صدور رأی قطعی برائت یا قرارهای منع پیگرد -ب 

 .استبالمانع ترفیع کارکنان از تاریخ استحقاق از این لحاظ

حداقل مدت توقف در درجه یا  اند، بهشدهمنفکدرصورت محکومیت، مدتی که براثر اجرای کیفر عمالً از خدمت  -ج 

 .رتبه اضافه خواهد شد

حکم و حبس با خدمت قرار  اجرایمحکومیتها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تأخیر -د 

 .گرفته اثری در ترفیع ندارند

( تعیین 71موضوع تبصره ماده ) ترفیعات، نامهالف( این ماده، در آئینعناوین جرائم خاص موضوع بند ): 95-1تبصره

 .گرددمی

 :انتصابات :بخش دوم 

 .انتصاب کارکنان در مشاغل غیرمرتبط با رسته آنان ممنوع است: 96ماده

 .شوندکارکنان باید در محل سازمانی مناسب با درجه یا رتبه خود منصوب: 97ماده

منصوب خواهند شد. در هر حال خود رجه یا رتبه باالتر از درجه یا رتبهدرصورت نیاز و در مواقع لزوم حداکثر تا دو د

 .ممنوع استآنان تر از درجه یا رتبهانتصاب آنان در محلهای پائین

تصویب فرماندهی کل قوا و درمورد سایر با انتصاب و عزل فرماندهان و مدیران منصوب در محلهای سرتیپی و باال :98ماده

 .گردد( این قانون تعیین می102نامه موضوع ماده )در آئین مورد یاراتی است که بنا بهکارکنان براساس اخت

تخلف انضباطی از شغل خود عزل یا کارکنانی که به سبب عدم کارائی در شغل خود یا به علت ارتکاب جرم: 99ماده

 .باالتر از شغل قبلی ممنوع استانتصاب آنان در شغل اندنیامده شوند، مادامی که به ترفیع بعدی نائلمی

جز در مواردی که با تصویب  نیروی انتظامی انتصاب اشخاص مأمور به خدمت در مشاغل فرماندهی و مدیریت: 100ماده

 .باشدپذیرد، مجاز نمینیروی انتظامی و وزیر کشور انجام می در امورفرماندهی کل قوا یا جانشین فرماندهی کل قوا

و پیمانی نباید بیش از دو ماه  پایورورد کارکنان منتسب و یا در حکم منتسب، هیچ یک از کارکنانجز در م: 101ماده

 .بدون شغل باشند

با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به  انتظامینامه انتصابات که توسط نیرویجزئیات اجرائی این بخش در آئین: 102ماده

 .دخواهد شرسد، تعیینتصویب فرماندهی کل قوا می

 وضعیت خدمتی کارکنان :فصل پنجم 

 :بود شرح زیر خواهدوضعیت کارکنان مشمول این قانون در طول خدمت حسب مورد به: 103ماده

 خدمت آزمایشی -الف 

 خدمت آموزشی -ب 

 حاضر به خدمت -ج 
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 خدمت تحت امر -د 

 مأمور -هـ 

 مأمور به خدمت -و 

 مرخصی -ز 

 غایب -ح 

 فراری -ط 

 بازداشت -ی 

 منتظر خدمت -ک 

 بدون کار -ل 

 منفصل از خدمت -م 

 منتسب -ن 

پذیرفته شده و به منظور  مربوط به خدمتوضع خدمتی پایورانی است که برابر مقررات -خدمت آزمایشی : 104ماده

 .گذرانندمی آزمایشی راارزیابی کارایی به مدت یک سال مرحله

 سابقه خدمتصورت رسمی، این مدت از هر لحاظ جزءدرصورت ادامه خدمت به : 104-1تبصره

 .گرددمحسوب می

سازمانی دریکی از مؤسسات یا مراکز وضع خدمتی کارکنانی است که بدون داشتن شغل -خدمت آموزشی : 105ماده

 .بینندآموزشی به هزینه نیروی انتظامی، آموزش می

باشد کارکنان با حفظ محل  ماهدوره آموزشی کمتر از شش جز در موارد آموزشهای بدو استخدام چنانچه :105-1تبصره

 .سازمانی به صورت مأمور، دوره را طی خواهند نمود

از مشاغل سازمانی عمالً انجام  مربوط در یکیوضع خدمتی کارکنانی است که برابر مقررات -حاضر به خدمت : 106ماده

 .نمایندوظیفه می

آموزش، سازماندهی و تجهیز  انتظامی جذب،ارکنانی است که توسط نیرویوضع خدمتی ک -خدمت تحت امر : 107ماده

سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت قرار  ها،وزارتخانهشده و از لحاظ انجام وظایفی خاص زیر نظر

 .گیرندمی

کشور وسازمان مدیریت و وزارتدستورالعمل اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی با هماهنگی : 107-1تبصره

 .رسدمی کل قواریزی کشور تهیه و ازطریق ستاد کل به تصویب فرماندهیبرنامه

سازمانی، غیر از شغل سازمانی  مشاغلوضع کارکنانی است که برای مدت حداکثر یک سال در یکی از -مأمور : 108ماده

 .شوندبینی نشده است، گمارده میپیش آنخود و یا در شغل موقتی که در سازمان محلی برای

ها یا نهادها یا وزارتخانه یکی ازوضع کارکنانی است که حداکثر به مدت دو سال به -مأمور به خدمت : 109ماده

 .گردندسازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت مأمور می

 .باشدقانون می ( این87ده)مأمور به خدمت شدن کارکنان منوط به تصویب مقامات مذکور در ما: 109-1تبصره

وپشتیبانی نیروهای مسلح و  مأمور به خدمت شدن در سایر نیروهای مسلح و ستاد کل و وزارت دفاع: 109-2تبصره
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 .باشدمندرج در این ماده نمی زمانیامور امنیتی و انتظامی( مشمول محدودیتوزارت کشور )

معرفی نمایند و عدم موافقت  مربوطهمقرر موظفند خود را به یگاناین گونه کارکنان پس از خاتمه مدت : 109-3تبصره

( 111عدم معرفی به موقع مشمول حکم مندرج در ماده ) و درصورت سازمان محل مأموریت نافی این تکلیف نخواهد بود

 .بوداین قانون خواهد

صور زیر در محل خدمت حضور  زیکی اوضع کارکنانی است که به مدت معین و به طور مجاز، به -مرخصی : 110ماده

 :نداشته باشند

روز مرخصی ساالنه را با استفاده از  سیکارکنان اعم از پایور، وظیفه و پیمانی حق استفاده از -مرخصی استحقاقی  -الف 

 .های بد آب و هوا و محروم چهل و پنج روز خواهد بوددر محل مرخصیباشند، مدتحقوق و مزایای مربوط دارا می

توانند با تجویز مراکز درمانی می باشند،نمی کارکنانی که به علت بیماری قادر به خدمت -مرخصی استعالجی  -ب 

 .مرخصی استفاده نمایندحقوق و مزایا از این ربط حداکثر تا چهار ماه در سال باذی

توانند نیاز به مرخصی دارند می اضطراراًکارکنانی که استحقاق مرخصی سالیانه را نداشته لکن -مرخصی اضطراری  -ج 

 .بعد استفاده نمایند سالحداکثر به مدت پانزده روز از مرخصی استحقاقی

سال در طول خدمت از  جمعاً سهتوانند حداکثرکارکنان در شرایط خاص و ضروری می -مرخصی بدون حقوق  -د 

 .مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند

 .گرددنمیت و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوباین مدت از لحاظ حقوق و ترفیعا

در طول سال به کارکنان مرخصی  روزتوان حداکثر تا سیبه مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی می -مرخصی تشویقی  -هـ 

 .تشویقی با حقوق و مزایا اعطاء نمود

بیست و پنج روز مرخصی با  تمتع ازتوانند برای یکبار جهت انجام حجکارکنان در طول خدمت می -مرخصی حج  -و 

 .حقوق و مزایا استفاده کنند

مندرج دراساسنامه مراکز آموزشی های آموزشی طبق مقرراتمرخصی استحقاقی کارکنان در طول دوره: 110-1تبصره

 .نیروی انتظامی خواهد بود

 .کشوری خواهد بود تخداماسمرخصی دوران بارداری و شیردهی کارکنان زن مطابق با مقررات: 110-2تبصره

الف( محروم، موضوع بند ) هوا وهای بد آب وهای مذکور، تعیین محلشرایط و نحوه استفاده از مرخصی: 110-3تبصره

 نامهآئینها با لحاظ مقررات این قانون مطابق با مرخصیاین ماده و حدود اختیارات فرماندهان و رؤسا دراعطای

 .واهد بودخمسلح های نیروهایمرخصی

اعطای مرخصی و مدت آن  نماید،میدر شرایط جنگی و بسیج همگانی و در مواقعی که ضرورت ایجاب: 110-4تبصره

وسیله نیروی انتظامی تهیه و ازطریق ستاد کل به تصویب  ای که بهنامهآئینتابع شرایط مندرج در این ماده نبوده و در

 .خواهد شد رسد، مشخصقوا میفرماندهی کل

اجباری است و درصورت عدم  ساالنهاز تاریخ تصویب این قانون استفاده حداقل از نصف مرخصی استحقاقی: 110-5تبصره

 .نخواهد شدهای ذخیره شده محسوباستفاده، جزء مرخصی

 .حاضرنشوندوضع کارکنانی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت -غایب : 111هماد

و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز  پانزده روزکارکنانی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح ازوضع  -فراری : 112ماده
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گردد و کارکنان فراری پس از معرفی یا دستگیری غیبت قطع می تاریخنماید. حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از

 خدمتیشود. وضعیتی مربوط رسیدگی مینموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات کیفر خدمتبالفاصله شروع به

 :اند به شرح زیر خواهد بودکارکنان پایور و پیمانی که مرتکب فرار از خدمت شده

بدون حقوق خواهد بود مگر این  مرخصیدرصورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار در حکم -الف 

های انتساب باشد که در این استعالجی یا یکی از وضعیت دیق مرخصیمصا( از122که به تشخیص هیأت موضوع ماده )

 .خواهد بود مطابق با مقررات مربوطصورت

 .گرددغیبت و فرارجزء خدمت محسوب نمیدرصورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام -ب 

اخراج خواهند شد و ایام  قطعیت رأی،اشد، از تاریخدرصورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت ب -ج 

 .گرددغیبت و فرار نیز جزو خدمت محسوب نمی

گردند و پس از فرار اخراج میآغاز هرگاه مدت فرار کارکنان پایور و پیمانی بالغ بر شش ماه گردد از زمان: 112-1تبصره

برائت و یا منع پیگرد حکم اخراج لغو خواهد شد.  صدور رأیآن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده ودرصورت

درصورت صدور و توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نمودهغیابی انجام گردد، کارکنان میمحاکمه درصورتی که

پس  گردد. مدت غیبت یا فرار کارکنان مذکورمیلغو رأی برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز

 .گیردقرار می الف()از بازگشت به خدمت در شمول بند

خاص خدمتی و عدم  وجود شرایطدرصورت صدور حکم محکومیتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد و: 112-2تبصره

 ( این قانون حکم اخراج لغو خواهد121موضوع ) تصویب هیأت مادهمصلحت اخراج با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و

 .گرددمحسوب نمی مدت عدم اشتغال جزو خدمتشد. به هرحال

 .شوندمیوضع کارکنانی است که برابر مقررات انضباطی بازداشت -بازداشت : 113ماده

تخلفات انضباطی به طور موقت از  ارتکابوضع کارکنانی است که برابر مقررات مربوط به علت -منتظر خدمت : 114ماده

خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی منظور  جزء ایامباشند. مدت انتظار خدمت،کار برکنار شده 

بازنشستگی  صندوقبازنشستگی این مدت براساس آخرین حقوق و مزایای آنان قبل از انتظار خدمت به کسورخواهد شد.

 .واریز خواهد شد

 :گردندمیبرکنار از علل زیر موقتاً از کاروضع کارکنانی است که به یکی  -کار بدون: 115ماده

 .شوندبه موجب قرارهای صادره از مراجع قضائی بازداشت و یا از شغل معلق -الف 

 .برابر احکام صادره از دادگاهها زندانی شوند -ب 

 .به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین شونددرصورتی که محکوم -ج 

 .درآن محل حاضر به خدمت نمایدکاریتواند کارکنان مشمول بند )ج( را به جای بدونانتظامی مینیروی : 115-1تبصره

 .گرددبازنشستگی محسوب مینظر کاری جزء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها ازمدت بدون: 115-2تبصره

 .بازنشستگی واریز خواهد شد صندوقی بهکارکسور بازنشستگی این مدت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از بدون

تأخیر اجرای حکم یاحبس  مجازات،ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرایمحکومیت: 115-3تبصره

 .کاری نخواهند بودبا خدمت قرار گیرند، باعث بدون

کارکنانی که حداکثر تا دو سال برای ،تواند حسب ضرورت و مصالح سازمانفرمانده نیروی انتظامی می: 115-4تبصره
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قضائی نماید. در این صورت کارکنان مزبور بابت ایام خدمت از مرجع شوند، پیشنهاد حبس با خدمت بهزندان محکوم می

 .برخوردار خواهند شدمربوط حقوق و مزایای

قضائی به طور دائم یا موقت از  از مراجعوضع کارکنانی است که طبق احکام قطعی صادره -منفصل از خدمت : 116ماده

 :شودرفتار می زیرگردند. با کارکنان مذکور به شرحخدمت منفک می

 .باشدانفصال دائم در حکم اخراج می -الف 

 .کار خواهد بودانفصال موقت تا یک سال در حکم بدون -ب 

خدمت یا معافیت از خدمت  ادامه( مطرح و از لحاظ121انفصال موقت بیش از یک سال در هیأت موضوع ماده ) -ج 

 .گردداتخاذ تصمیم می

گردند. مدت انتساب جزء می خود منفکوضعیت کارکنانی است که در یکی از حالتهای زیر از شغل -منتسب : 117ماده

 .گرددمدت خدمت برای ترفیع منظور می

نیروی انتظامی موظف است .شوندمیشغلکارکنانی که به واسطه حذف یا انحالل محل سازمانی موقتاً بدون  -الف 

 .نماید را مشخصحداکثر تا سه ماه وضعیت شغلی این قبیل کارکنان

سارقین مسلح و یا قاچاقچیان به  اشرار یاکارکنانی که به دست دشمنان خارجی اسیر گردیده یا توسط ضد انقالب یا -ب 

 .ان بودن و حداکثر تا شش ماه پس از آزادیاسارت یا درگروگگروگان گرفته شده باشند، برای تمام مدت

 .مشخص نمایدنیروی انتظامی موظف است ظرف مدت مزبور وضعیت این قبیل کارکنان را

سارقین مسلح و یا قاچاقچیان و یا به هر  یا کارکنانی که در نبرد با دشمنان خارجی یا رویارویی با ضدانقالب یا اشرار -ج 

 .وضعیت تا تعیین اند،پدید شدهها نانحو در سایر مأموریت

 .یک سال تحت معالجه باشند تاکارکنانی که به لحاظ بیماری بیش از چهار ماه از خدمت منفک گردیده و حداکثر -د 

 .قرار منع پیگرد و یا حکم برائت صدور( این قانون درصورت115الف( ماده )کاری کارکنان موضوع بند )مدت بدون -هـ 

های آموزشی خدمت به دوره طولن مأمور و مأمور به خدمت بیش از شش ماه و همچنین کارکنانی که درکارکنا -و 

 .خواهند بودگردند در حکم منتسببیش از شش ماه اعزام می

 امور انضباطی، تشویقات، تنبیهات و نحوه رسیدگی به شکایات: فصل ششم 

نامه انضباطی نیروهای مسلح تابع آئینقانون ضباطی با لحاظ مقررات اینکارکنان نیروی انتظامی از نظر امور ان: 118ماده

 .باشندمصوب فرمانده کل قوا می

 :گیرندمی قرارکارکنان به اقتضای ابراز لیاقت و شایستگی به شرح زیر مورد تشویق:119ماده

 .تشویق شفاهی -الف 

 .تشویق کتبی -ب 

 .تشویق در سطح قسمت -ج 

 .سطح سازمانتشویق در  -د 

 .تشویق در سطح نیروی انتظامی -هـ 

 .اعطای مرخصی تشویقی حداکثر به مدت سی روز در طول یک سال -و 

 .اعطای جوایز -ز 
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 .اعطای پاداش نقدی از یک تا سه برابر وجوه دریافتی ماهانه در طول یک سال -ح 

 .تظامیاعطای یک واحد ارتقاء حقوقی با تصویب فرمانده نیروی ان -طـ 

 .انتظامینیروی سفر حج یا عمره مفرده یا عتبات عالیات و سایر اماکن متبرکه با هزینه -ی 

 .مربوطهرتبه اعطای ارشدیت، به میزان کمتر از حداقل مدت توقف قانونی در درجه یا -ک 

 .قبلاعطای درجه یا یک رتبه تشویقی با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه -ل 

 .نشان اعطای -م 

خود تنبیه در حال اجرا را به  قانونیتوانند درحدود اختیاراتفرماندهان و مسؤولین درصورت اقتضاء می: 119-1تبصره

 .عنوان تشویق مورد عفو قرار دهند

همه ساله حداکثر به نسبت یک  قانون( این87تواند با تصویب مقامات مذکور در ماده )نیروی انتظامی می: 119-2تبصره

و شایستگی و خالقیت و ابتکار الزم را در جهت پیشبرد  خدمت داشتهرصد از کارکنانی که بیش از بیست سال سابقهد

 .اند، برای یک بار در طول خدمت یک رتبه حقوقی تشویقی اعطاء نمایدداده خود بروزاهداف سازمان از

دستورالعملی که توسط نیروی انتظامی رعایت با طـ( و )ی( این مادههای موضوع بندهای )ح(، )تشویق: 119-3تبصره

رسد، اعطاء و به مورد ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میو برنامهمدیریت تهیه و پس از تأیید وزارت کشور و سازمان

 .خواهد شدگذاشته اجرا

 :شود به شرح زیر استتنبیهاتی که به علت تخلفات کارکنان اعمال می: 120ماده

 .وبیخ شفاهیت -الف 

 .توبیخ کتبی -ب 

 .توبیخ در سطح قسمت -ج 

 .توبیخ در سطح سازمان -د 

 .توبیخ در سطح نیروی انتظامی -هـ 

 .روزی در قسمت حداکثر به مدت سی روزخدمت شبانه -و 

 .بازداشت غیرقابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر به مدت سی روز -ز 

 .پنجم، حداکثر به مدت چهار ماه کسر حقوق حداکثر به میزان یک -ح 

 .انتظار خدمت حداکثر به مدت شش ماه -ط 

 .کاری حداکثر تا سه ماهبدون -ی 

 .محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت چهار سال -ک 

 .تنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به مدت دو سال -ل 

 .تنزیل دائم یک درجه یا رتبه -م 

 .معافیت از خدمت -ن 

 .خراج از خدمتا -س 

مدت مذکور کارکنان مورد  انقضایدرصورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال شود، پس از: 120-1تبصره

قدمت قبل از تنبیه به عالوه مدت تنبیه نائل و به خدمت  مدت تنبیه، به درجه یا رتبه قبل از تنبیه با قدمتی معادل
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به طور  براساس درجه یا رتبه مزبور خواهد بود و درصورتی که تنزیل درجه یا رتبهنبعدی آنا ادامه داده و ترفیعات

از طی حداقل مدت قبل از تنبیه پس اعمال شود، کارکنان مورد تنبیه با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبهدائم

 .ون خواهد بودمقررات این قانبعدی آنان طبق توقف، به درجه یا رتبه باالتر نائل شده و ترفیعات

بازنشسته و کمتر از بیست  دارنددر معافیت از خدمت، کارکنانی که بیست سال و بیشتر سابقه خدمت: 120-2تبصره

 .سال بازخرید خواهند شد

های همطراز و باالتر برای آنان ردهرسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده انتظامی استان یا رؤسا ومسؤولین: 121ماده

هایی مرکب از اعضاء دهند در هیأتمعافیت از خدمت و یا اخراج می یا رتبه، محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه پیشنهاد

 :آیدعمل میزیر به مشروحه

 .معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی -الف 

 .رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی یا جانشین وی -ب 

 .تی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین ویربط سازمان عقیدمعاون ذی -ج 

 .ربط سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی یا جانشین ویمعاون ذی -د 

 .نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح -هـ 

( 122هیأت موضوع ماده ) تصویب( و121درصورت تراکم کار، یا ضرورت به پیشنهاد هیأت موضوع ماده ): 121-1تبصره

( در استانها یا یگانهای 121مقامات مذکور در ماده ) نمایندگان ثابتهایی با ترکیبو درجات خاص هیأت در مقاطع

 .باشدمی (121ها به منزله رأی هیأت موضوع ماده )توسط این هیأت شود و رأی صادرهمیمستقل تشکیل

اطالعات نیروی انتظامی هیأت  حفاظتو درمورد رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمانهای عقیدتی سیاسی: 121-2تبصره

شود در همان سازمانها ( تعیین می125( ماده )2موضوع تبصره ) اجرائینامهبدوی مستقل با ترکیب مشابه که در آئین

 .نماینده فرمانده نیروی انتظامی نیز با حق رأی عضو این هیأتها خواهد بود.گرددتشکیل می

اند بنا به انتظامی منصوب شده نیرویه با حکم یا تصویب جانشین فرماندهی کل قوا درتخلفات کارکنانی ک: 121-3تبصره

 .قرار خواهد گرفت رسیدگی( مورد122پیشنهاد وی توسط هیأت موضوع ماده )

( این 125( ماده )2تبصره ) موضوعنامهچگونگی اجرای تنبیه در مورد دارندگان درجات امیری در آیین: 121-4تبصره

 .گرددتعیین می قانون

 .رأی دعوت نماید اظهارنظر بدون حقتواند از اشخاصی که ضروری تشخیص دهد به منظورهیأت می: 121-5تبصره

رسیدگی وتجدیدنظر الزامی است و دعوت از شخص متخلف و معترض جهت استماع دفاعیات در جلسه: 121-6تبصره

به وی ابالغ شود و درصورتی که دوبار بدون عذر  ل جلسه کتباًتشکیباید حداقل یک هفته قبل موضوع تخلف و تاریخ

 .حضور نیابد غیاباً به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد هیأت( در جلسه هیأتبه تشخیصموجه )

مربوطه وخالصه پرونده و سوابق حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و دالئل: 121-7تبصره

 .گرددنان متخلف به تمامی اعضاء هیأت اعالم میکارک

ازدرجه یا رتبه خدمتی کارکنان بایست یک درجه یا رتبهدرجه یا رتبه خدمتی اعضاء هیأت رسیدگی می: 121-8تبصره

 .متخلف باالتر باشد

مورد تنزیل دائم درجه، معافیت و تصمیمات هیأتهای رسیدگی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و به جزدر: 121-9تبصره
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چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ رأی مورد اعتراض قرار نیز باشد. در این موارداخراج از خدمت قطعی می

 .گرددمیقطعی نگیرد

آموزشی مربوط بوده و  عهده شورایباطی و آموزشی محصلین بدو خدمت بهرسیدگی به تخلفات انض: 121-10تبصره

 .انتظامی قابل اجراخواهد بودتصمیمات متخذه پس از تصویب فرماندهی نیروی

کارآیی آنان محرز شود به  یا عدمکارمندانی که در طول و قبل از پایان خدمت آزمایشی عدم صالحیت و: 121-11تبصره

یا باالتر و با تصویب فرمانده نیروی انتظامی از کار برکنار  و نتظامی استان، رؤسا و مسؤولین همطرازپیشنهاد فرمانده ا

 .گرددمیمنتفی شوند و استخدام آنانمی

تاریخ ابالغ رأی تا زمان انفکاک از از گرددکارکنانی که رأی به معافیت و اخراج از خدمت آنها صادر می: 121-12تبصره

( در خدمت ابقاء شوند ایام انتظار 122هیأت تجدید نظر موضوع ماده )توسط شوند و درصورتی کهخدمت می نیرو، منتظر

 .گرددتبدیل میانتساب خدمت به

 :هیأت تجدیدنظر از اعضاء زیر تشکیل خواهد شد: 122ماده

 .جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی درصورت تعیین -الف 

 .روی انتظامی یا جانشین ویفرمانده نی -ب 

 .رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی -ج 

 .رئیس سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی یا جانشین وی -د 

 .رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا جانشین وی -هـ 

حداکثر ظرف مدت یک  بایستمی(121) کارکنان معترض به تصمیمات هیأتهای رسیدگی موضوع ماده: 122-1تبصره

خود را با ذکرادله و به انضمام مدارک الزم به دبیرخانه هیأت رسیدگی ماه از تاریخ ابالغ تصمیمات هیأت، اعتراض کتبی

 انقضاء مهلتارسال نمایند. هیأتهای رسیدگی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از سفارشیتسلیم و یا با پست

هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر و  تصمیمات اینراض پرونده را به دبیرخانه هیأت تجدید نظر ارسال نمایند.قانونی اعت

 .قطعی خواهد بود

ماه پس از ابالغ به محاکم صالحه  یکتوانند ظرفکارکنان نسبت به آراء قابل اجراء هر یک از دو هیأت می: 123ماده

 .باشداالجراء میالزم صورتر در هرشکایت نمایند. آراء قطعی محاکم مذکو

توجه به رأی محکمه و با  است باربط موظفدرصورت نقض آراء هر یک از هیأتها توسط محاکم، هیأت ذی :123-1تبصره

گیری نماید. کارکنان در مدت بین صدور رأی و تصمیم موضوع رسیدگیرعایت سایر مقررات و تشریفات قانونی مجدداً به

 .هیأت در وضعیت انتساب قرار خواهند داشت گیری مجددتصمیموقطعی محکمه 

که مستقیماً توسط سازمان قضائی مواردی اعالم جرم نظامی علیه هر یک از کارکنان پایور و پیمانی جز در: 124ماده

باالتر  فقط توسط فرماندهان انتظامی استانها و مقامات همطراز وباشد،می شود و یا دارای شاکی خصوصیکشف می

باشد مراتب انتظامی درصورتی که دالیل و مدارک وقوع جرم به دست نیامده و موضوع در زمره تخلفپذیرد.می صورت

 .قانون منعکس خواهد شداین (122( و )121توسط فرماندهان یاد شده به هیأتهای موضوع مادتین )

ابتداء به عنوان جرم توسط مرجع باشد، مجرمانه نیز در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان: 124-1تبصره

عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد در غیراین صورت، صدور به قضائی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی
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 .نخواهد بودبرائت از سوی مرجع قضائی، مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی رأیقرار منع تعقیب یا

 .است طور همزمان ممنوعرسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به به هر حال

نحوی که برخی از آنها  نباشد بهچنانچه کارکنان مرتکب چندین تخلف شوند که دارای منشاء واحدی: 124-2تبصره

قضائی و تخلفات انضباطی آنان  جرائم آنان توسط مراجع باشد،دارای عنوان مجرمانه و برخی دیگر دارای عنوان انضباطی

 .نامه انضباطی رسیدگی خواهد شدرسیدگی به تخلفات یا آئین نامهآئینحسب مورد مطابق با

مراتب تا فرمانده انتظامی استان یا رؤسا سلسله های باالتر در امور خدمتی به ترتیببه شکایات کارکنان از رده: 125ماده

شود. درصورت باقی بودن شاکی به شکایت خود مراتب در هیأت موضوع میتررسیدگیهای همطراز یا باالو مسؤولین رده

 .این قانون مطرح خواهد شد. رأی هیأت مذکور قطعی است( 122) ماده

و باالتر به وسیله فرمانده نیروی  همطرازشکایات کارکنان از فرماندهان انتظامی استانها و رؤسا و مسؤولین: 125-1تبصره

( مطرح خواهد 122باقی باشد موضوع در هیأت موضوع ماده ) شکایت خودرسیدگی و درصورتی که شاکی بهانتظامی 

 .شد

میزان اختیارات  و همچنینچگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای رسیدگی و هیأت تجدیدنظر: 125-2تبصره

د که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی بو ای خواهدنامهآئینهیأتهای مذکور درمورد رسیدگی به شکایات به موجب

 .تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید ازطریق ستاد کل بهوزارت کشور تهیه و

 پایان خدمت :فصل هفتم 

 :یابدخدمت کارکنان در نیروی انتظامی به یکی از علل زیر پایان می: 126ماده

 شهادت -الف 

 لولیتازکارافتادگی ناشی از جانبازی یا مع -ب 

 بازنشستگی -ج 

 بازخریدی -د 

 انتقال -هـ 

 فوت -و 

 استعفاء -ز 

 (درمورد کارکنان پیمانیاتمام قرارداد ) -ح 

 اخراج -طـ 

یک درجه یا رتبه باالتر نائل  شهادت بهشوند و از یک روز قبل ازکارکنان درموارد زیر شهید محسوب می: 127ماده

 :گردندمی

 .فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت کشته شدن یا -الف 

قاچاقچیان وسارقین و گروهکها و افراد ضد های قانونی مبارزه با اشرار وکشته شدن یا فوت در اجرای مأموریت -ب 

 .و ویژه ودر طول رفت و برگشت به سبب مأموریتانقالب و یا هرگونه مأموریت رزمی و یا جنگی

 .قاچاقچیان و یا سایر تبهکاران سارقین و یامن یا در گروگان ضدانقالب یا اشرار یاکشته شدن یا فوت در اسارت دش -ج 

 .قاچاقچیان و یا سارقین یا کشته شدن در حین تعقیب و مراقبت دشمن یا ضدانقالب یا اشرار یا تبهکاران -د 
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 .کشته شدن در هرگونه حمالت زمینی، هوائی و دریائی دشمن -هـ 

 .فوت در مسیر رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصیکشته شدن یا  -و 

مردم و حقوق عمومی و سایر  ناموسکشته شدن توسط اشرار، سارقین، قاچاقچیان و متجاوزین به جان و مال و -ز 

 .تبهکاران به سبب مأموریت

 .کشته شدن توسط ضدانقالب یا به سبب عملیات خرابکاری دشمن -ح 

ربط نیروی قسمتهای ذی توسطهای مصوب وها که طبق برنامهین آموزشهای رزمی و رزمایشکشته شدن در ح -ط 

 .گرددانتظامی اجراء می

 .به سبب مأموریت منفجره و محترقهسازی موادکشته شدن حین بررسی و آزمایش اسلحه و مهمات و خنثی -ی 

 .باشد غیرخدمتیام خدمت یاکشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از اینکه در ا -ک 

 .اشتغالقصد به سبب خدمت در زمانکشته شدن در زمان پایان خدمت ازطریق سوء -ل 

بر این که جراحات یا صدمات  مشروط فوت دراثر تشدید جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهای باال، -م 

 .باشدمذکور طبق تشخیص کمیسیون پزشکی علت فوت

 .یر مواردی که مطابق با مقررات بنیاد شهید از مصادیق شهادت باشدسا -ن 

عنوان به کارکنان اعم از همین منظور از مأموریتهای مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت :127-1تبصره

 .شودمی انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار

دهند یا بیش از یک سال از خدمت  دستد یا بخشی از آن را برای همیشه ازکارکنانی که یک یا چند عضو خو: 128ماده

سالمتی تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک  فقدانمنفک و تحت معالجه قرار گیرند و یا به علت

معلول شناخته  مواردو در سایر بدست نیاورند چنانچه ناشی از موارد مذکور در ماده فوق باشد جانباز خود راسال کارآئی

 .شوندمی

 :این کارکنان از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند بود

رفته آنها به حدی باشد که امکان ادامه کارکنانی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارائی ازدست -الف 

 .دهندادامه میمتخد خدمت برای آنان وجود داشته باشد به

ایشان درحدی باشد که امکان ادامه  رفتهکارکنانی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارائی از دست -ب 

سبب معالجه منفک از خدمت باشند حسب مورد بازنشسته، موظف  سال بهخدمت را از آنان سلب نماید و یا بیش از یک

 .گردندغال میاشت قانون حالتو یا مشمول

پزشکی برابر دستورالعمل مربوطه عالی تطبیق وضعیت کارکنان با این ماده از نظر پزشکی بر عهده شورای: 128-1تبصره

 .باشدمی

سال پس از بازنشستگی سالمت پنج گردند چنانچه حداکثر تاکارکنانی که براساس این ماده بازنشسته می: 128-2تبصره

پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد درصورتی که عالی بند که به تشخیص شورایخود را به نحوی بازیا

درجه و رتبه قانون با ( این87به خدمت باشند با تمایل شخصی و با تصویب مقامات مذکور در ماده ) اعاده واجد صالحیت

 .گردندقبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می

کشور تهیه و ازطریق ستاد کل به  وزارتل اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی و با هماهنگیدستورالعم: 128-3تبصره
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 .رسدتصویب فرمانده کل قوا می

 .گردندچهارسال ارشدیت برخوردار می( به تناسب آسیب وارده از یک ماه تا%10جانبازان باالی ده درصد ): 129ماده

ای خواهد بود که توسط نامهآئینطبق طبقه بندی صدمات وارده به جانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی :129-1تبصره

 .رسدستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا مینیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه وازطریق

رعایت سایر شرایط زیر بازنشسته  با کارکنان پایور مشمول این قانون با رسیدن به حد نصاب مقرر زیر و: 130ماده

 :گردندمی

 .امیران و کارمندان همطراز در سن شصت سالگی -الف 

 .افسران ارشد و کارمندان همطراز آنان در سن پنجاه و پنج سالگی -ب 

 .سایر کارکنان اعم از انتظامی و کارمند در سن پنجاه و دو سالگی -ج 

سابقه خدمت دارند  سی سالبا تقاضای بازنشستگی کارکنانی که حداقلنیروی انتظامی مکلف است : 130-1تبصره

 .نمایدهرچند به حد نصاب مربوط نرسیده باشند( موافقت)

چنانچه ارزیابی کارائی ساالنه  مربوط،کارکنان بعد از سی سال خدمت و قبل از رسیدن به حد نصاب سنی: 130-2تبصره

 .شوندسال بازنشسته میباشد درهمان آنان از دو سوم نمره کل ارزیابی کمتر

 .باشدمیبازنشستگی کارمندان منوط به داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت: 130-3تبصره

های سنی رسیدن به حد نصاباز در مواقع ضروری و نیاز نیروی انتظامی و با تمایل کارکنان پایور پس: 130-4تبصره

 .نیروی انتظامی به تعویق خواهد افتاد فرماندهبا تصویبمربوط بازنشستگی آنان به مدت سه سال 

توانند تقاضای می باشندکارکنانی که دارای حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت رسمی دولتی: 130-5تبصره

باشد و صرف تقاضای بازنشستگی رافع انتظامی مینیروی بازنشستگی نمایند، قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر

 .باشدکارکنان نخواهد بود. این مدت در مورد زنان بیست سال تمام میبه های محولههدات و مسؤولیتتع

بینی شده است از آنها پیش برایایکارکنان شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه: 130-6هتبصر

نظر سنوات بازنشستگی مشمول مقررات مربوطه آن از  نظایرآور و کار با اشعه وقبیل متصدیان مشاغل سخت وزیان

 .خواهند بود

بازنشسته شوند، به استثنای رتبه در صورتی که کارکنان در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه یا: 130-7تبصره

 .بازنشسته خواهند شد از تنبیه ( این ماده با درجه یا رتبه قبل3مشمولین تبصره )

ای را که صالحیت اعاده به خدمت بازنشستهکارکنان تواند در صورت نیاز،موارد استثنایی می نیروی انتظامی در: 131ماده

بازنشستگی آنان نگذشته باشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیأت مذکور در تاریخ داشته باشند و بیش از پنج سال از

حداکثر سه سال( به خدمت )برای مدت محدود این قانون با درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگی( 122)ماده

 .اعاده نماید

 .سال تمدید نماید سهتواند مدت یادشده را برای یک بار دیگر به مدت حداکثرهیأت فوق می: 131-1تبصره

تواند قبل از انقضای می سازمانتقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضای مدت فوق ممنوع است لیکن: 131-2تبصره

 .زبور آنان را مجدداً بازنشسته نمایدمدت م

آنان قطع شده و از حقوق درجه  بازنشستگیگردند از تاریخ اعاده، حقوقکارکنانی که به خدمت اعاده می: 131-3تبصره
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 از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین با آنان رفتار و مدت نمایند ومییا رتبه خود ومزایای شغل مربوط استفاده

 .بود آنان خواهدقبیل کارکنان بر سنوات قبلی اضافه و موجب تجدیدنظر در حقوق بازنشستگی جدید اینخدمت

در موارد خاصی که استفاده از آن از مگر کارکنان انتظامی بازنشسته، حق استفاده از لباس انتظامی را ندارند: 132ماده

 .طرف نیروی انتظامی مجاز اعالم گردد

آموزشی بعد از اتمام آن دوره مشروط  دورهنان پس از انجام خدمت به میزان حداقل دو برابر مدت آخرینکارک: 133ماده

 اند سابقه خدمت داشته باشند،که به هزینه نیروی انتظامی تحصیل کرده سنواتیبر اینکه حداقل دو برابر بیش از مجموع

 .قانون خواهد بوداین( 87)عهده مقامات مذکور در مادهتقاضای بازخریدی نمایند. تصویب این تقاضا به توانندمی

بازخریدی دراختیار  دارد تصویبدر زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود: 133-1تبصره

 .باشدفرماندهی کل قوا می

بل احتساب از نظر بازنشستگی قا خدمتشود به ازاء هر سالبه کارکنانی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می: 134ماده

( 147ماهانه پرداخت خواهد شد. به کارکنانی که در اجرای ماده ) مزایایمبلغی معادل یک و نیم برابر آخرین حقوق و

 .شدازاء هر سال خدمت سه برابر آخرین حقوق و مزایای ماهانه پرداخت خواهد گردند بهمی بازخرید

در این مورد پرداخت گردد،  بیشترین استخدام کشوری یا دیگر نیروهای مسلح مبلغچنانچه براساس قوانی: 134-1تبصره

 .مبلغ بیشتر مالک عمل خواهد بود

بازخریدی با درجه یا رتبه پس از تنزیل شوند درصورتکارکنانی که به تنزیل دایم درجه یا رتبه تنبیه می: 134-2تبصره

 .بازخرید خواهند شد

( از لحاظ 130ماده )( 6)موضوع تبصرهمت کارکنان در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژهمدت هر سال خد: 135ماده

حقوق سنوات بازخریدی یک سال و نیم محسوب  محاسبه پرداختمحاسبه سنوات خدمت برای بازنشستگی و نیز

 .شودمی

اند و بیش از پنج سال از ید شدهبازخر شخصیتواند در صورت نیاز، کارکنانی را که با تقاضاینیروی انتظامی می: 136ماده

آنها نگذشته باشد با تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده  خدمتزمان برکناری تا تاریخ تقاضای اعاده به

این قبیل کارکنان .برای یک بار با درجه یا رتبه و سابقه خدمت قبلی به خدمت اعاده نماید قانون فقط( این87)

 .اند مسترد نمایندداشته دریافتکه بابت بازخرید سوابق خدمتی مربوطهبایست وجوهی را می

دولت یا نهادهای انقالب اسالمی،  وابسته بهها، مؤسسات دولتی یادرصورت درخواست هر یک از وزارتخانه: 137ماده

ا تصویب مقامات آموزش، خدمت نموده باشند با تمایل شخصی و ب دورهکارکنان چنانچه حداقل دو برابر مدت آخرین

 .گردندقانون منتقل می ( این87مذکور در ماده)

های پشتیبانی نیروهای مسلح و بخشو انتقال کارکنان به سایر نیروهای مسلح و ستاد کل و وزارت دفاع: 137-1تبصره

 .باشدزش نمیخدمت به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دوره آموانجام امنیتی و انتظامی وزارت کشور مشمول شرط

انتقال کارکنان با تصویب  دارد،در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود: 137-2تبصره

 .پذیر استفرماندهی کل قوا امکان

تمایل شخصی آنان و با همان با اندتواند کارکنانی را که منتقل شدهنیروی انتظامی در صورت نیاز می: 137-3تبصره

انتقال از نظر پایه حقوق و بازنشستگی با تصویب مقامات مذکور مدت رجه یا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمتد
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 .خدمت اعاده نمایدقانون به ( این87در ماده )

دولت و کارکنان( را پس از  سهماعم ازنیروی انتظامی مکلف است کسور بازنشستگی و بیمه کارکنان ) :137-4تبصره

 .صورت اعاده به نیروی انتظامی مسترد نمایددر ربط واریز وانتقال، به صندوق سازمان یا وزارتخانه ذی

 :موارد فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به شرح زیر است: 138هماد

 .یخدمتی درارتباط با امور خدمتفوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل -الف 

تا خاتمه مأموریت در ارتباط با  ابالغ( این قانون از لحظه127فوت در طول مأموریت غیر از موارد مذکور در ماده ) -ب 

 .مأموریت

شده و یا در اثر حوادث و  مأموریت بیمارچنانچه کارکنان در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول -ج 

 .علت فوت شونداً به همانسوانح مصدوم و مجروح گردیده و بعد

 .های ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتیفوت در اثر بیماری -د 

 .فوت در رفت و برگشت از مرخصی -هـ

 .شوندمی محسوبکارکنانی که در موارد موضوع این ماده معلول شوند معلول خدمتی :138-1تبصره

 .گرددعادی محسوب می معلولیت( فوت یا138در ماده )فوت یا معلولیت در غیر از موارد مذکور : 139ماده

(، 1377.2.27مصوب  -انقالب اسالمی شهید ( قانون اساسنامه بنیاد4بارعایت ماده )برای تشخیص شهادت ): 140ماده

وت (، ف1374.3.31مصوب  -استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی تسهیالت ( قانون2با رعایت بند )جانبازی )

هیأتی با ترکیب زیر تشکیل معلولیت، انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلفدرحین

 :گرددمی

 .نماینده معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی -الف 

 ( .پزشکنماینده بهداری نیروی انتظامی ) -ب 

 .ربط یا نماینده ویفرمانده یگان ذی -ج 

 .امور ایثارگران یا نماینده وی مسؤول -د 

 .نماینده امور بیمه و بازنشستگی -هـ

( 141هیأت موضوع ماده ) تصویب( و140درصورت تراکم کار یا ضرورت به پیشنهاد هیأت موضوع ماده ): 140-1تبصره

منزله رأی هیأت موضوع و رأی صادره توسط آن هیأتها به  شودمیهائی با ترکیب مشابه در نواحی یا یگانها تشکیلهیأت

 .باشد( می140ماده )

انتظامی، هیأت مذکور رسیدگی نیروی در مورد کارکنان سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات: 140-2تبصره

 .نمایدمی

ا یکی مورد اعتراض جانباز یا معلول ی ابالغچنانچه نظریه هیأت مندرج در ماده فوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ: 141ماده

 :گردد خواهد بودعهده هیأت تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل میبه از وراث متوفی قرار گیرد صدور رأی نهایی

 .فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی -الف 

 .معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا نماینده وی -ب 

 .ربطرئیس بهداری نیروی انتظامی یا معاون ذی -ج 
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 .رئیس امور بیمه و بازنشستگی -د 

 .رئیس امور ایثارگران -هـ 

حسب مورد نماینده مربوطه در  باشددر مواردی که پرونده مربوط به کارکنان مأمور از سایر نیروهای مسلح: 141-1تبصره

 .هیأت با حق رأی شرکت خواهد نمود

بنیاد شهید و بنیاد  ( برای141( و)140مواد )های موضوع تشخیص شهادت یا جانبازی توسط هیأت: 141-2تبصره

 .جانبازان نیز مالک عمل خواهد بود

یا معلول یا یکی از وراث  جانبازآراء هر یک از دو هیأت مذکور ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ توسط: 141-3تبصره

 .متوفی قابل شکایت در مراجع صالحه خواهد بود

نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت  توسط( این قانون141( و )140(، )138(، )127نامه اجرایی مواد )آئین: 142ماده

 .قوا خواهد رسید فرماندهی کلکشور تهیه و ازطریق ستاد کل به تصویب

این قانون حسب مورد تابع  (87)در مادهاستعفاء کارکنان درصورت تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور: 143ماده

 :باشدیکی از بندهای زیر می

بالفاصله پس از پایان آموزش  هزینه آن یامحصلین در مدت طی دوره آموزشی بدو خدمت در نیروی انتظامی یا به -الف 

 .گردندمیهای تحصیلی مستعفیبا پرداخت دو برابر هزینه

رداخت هزینه مزبور از پ مدت خدمتاند به میزان یک دومکارکنانی که پس از آموزش، به خدمت مشغول گردیده -ب 

 درمورد آخرین دوره آموزشی طی شده، سنوات خدمتی آنان پس از آن دوره مالک.الف( معاف خواهند شدموضوع بند )

 .خواهد بود محاسبه

حقوق و مزایای  هزینه تحصیلی،در محاسبه مبلغی که برای تحصیل کارکنان صرف شده است کمک: 143-1تبصره

های تحصیلی در مراکزآموزشی، وجوهی که بابت شهریه به مؤسسههای جاریهزینه پرداختی به آنان در مدت تحصیل،

تهیه مدارک افزار ومأموریت آموزشی در داخل یا خارج از کشور و هزینه نوشت العادهشده است، فوقآموزشی پرداخت

 .گرددخوراک و پوشاک منظور می تحصیلی،

پس از خدمت به میزان مدت  استای پرداخت نکردهبرای تحصیل آنان هزینهکارکنانی که نیروی انتظامی : 143-2تبصره

 .گردندگردیده مستعفی می استخدامی تعیینحداقلی که برای تقاضای استعفاء در قرارداد

جنگ وجود دارد در اختیار  وقوعتصویب استعفاء در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال: 144ماده

 .باشدقوا میفرماندهی کل 

این که از تاریخ برکناری آنان تا  مشروط برکارکنان مستعفی، درصورت نیاز نیروی انتظامی با تقاضای شخصی: 145ماده

( این قانون با حفظ درجه یا رتبه 87تصویب مقامات مذکور در ماده ) باشد، بازمان تسلیم تقاضا بیش از پنج سال نگذشته

این کارکنان باید وجوهی را که براثر استعفاء .توانند برای یک بار به خدمت اعاده شوندمی از استفعاء خدمت قبلو قدمت

 ( این143موجب ماده )مسترد نمایند و همچنین وجوهی را که درزمان استعفاء بهانتظامی اند به نیرویدریافت داشته

 .اند، دریافت خواهند کردپرداخت نمودهقانون

نیل به ترفیع را به دست نیاورند  صالحیتا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبهکارکنانی که ت: 146ماده

انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و نیز برای و همچنین کارکنانی که فاقد توانایی الزم
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های رسیدگی هیأتتشخیص راج نباشند باخدمت آنان به مصلحت نیروی انتظامی نبوده و درحد اخادامه کارکنانی که

( از خدمت معاف گردیده و با آنان به 122ماده )تبصره ( ماده مزبور و نیز مفاد9( و رعایت تبصره )121موضوع ماده )

 :شودترتیب زیر رفتار می

این صورت  شد و در غیر منظور خواهندچنانچه حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشند در ردیف بازنشستگان

 .گرددبازخرید میسوابق خدمتی آنان براساس مقررات این قانون

کارکنان مربوط را مشروط به این که  درجات،تواند درموارد حذف و یا تعدیل سازمان و تورمنیروی انتظامی می: 147ماده

رای آنان وجود نداشته باشد با دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح شغل مناسبی بدر سایر نیروهای مسلح و ستاد کل و وزارت

 پانزده سال راکمتر از( این قانون با داشتن پانزده سال سابقه خدمت بازنشسته و87مذکور در ماده ) مقاماتتصویب

پنج سال  بازنشستگیبه مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخریدی و حقوق.بازخرید نماید

 .سال بیشتر نخواهد بود بازنشستگی آنان از سیهر صورت سنوات مؤثر در حقوقگردد لیکن در اضافه می

 :گردندکارکنان در موارد زیر اخراج می: 148ماده

 .با حکم دادگاه یا به تبع حکم دادگاه -الف 

 .( این قا نون122( و )121های رسیدگی موضوع مواد )با رأی هیأت -ب 

برابر مدت آموزش( به پایان  دوحداقلو کارکنانی که مدت تعهد خدمت آنان )چنانچه اخراج محصلین : 148-1تبصره

 .های تحصیلی مصروفه هستندپرداخت هزینهبه نرسیده است، ناشی از عمل ارادی آنان باشد ملزم

شورای آموزش و درمورد  عهدهتشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن عمل ارتکابی درمورد محصلین به: 148-2تبصره

درمورد سایر کارکنان به عهده کمیسیون موضوع ماده  مستقیم ورمندان در مدت آزمایشی به عهده فرمانده و یا رئیسکا

 .باشد( این قانون می121)

 دریافتی کارکنان :فصل هشتم 

های شغل و العادهمزایای مستمر و فوقحقوق، دریافتی ماهانه کارکنان پایور و پیمانی عبارت است از مجموع: 149ماده

 .سایر پرداختها

 :حقوق: بخش اول 

 :گرددمی تشکیلحقوق کارکنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذیل در ضریب ریالی: 150ماده

کارکنان مشمول این قانون  سطحعنوان کمترین میزان حقوق دریافتی درحداقل حقوق مبلغ معینی است که به -الف 

 .گرددپرداخت می

برای دارندگان مدرک  واحد648تر داقل حقوق برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و پائینعدد ح :150-1تبصره

 .گرددواحد تعیین می 530باالتر  ارشد وواحد و برای دارندگان مدرک کارشناسی 564کارشناسی 

 .کارائیحقواحد توان دو درحق کارایی مبلغی است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقی به -ب 

 .باشدمی 2.5واحد حق کارایی برای کلیه کارکنان عدد : 1هتبصر

قانون برای هر یک از مقاطع  ( این154اولین رتبه حقوقی کارکنان اعداد مشخصی است که به موجب ماده): 2تبصره

های رتبهبا مجموع اولین رتبه حقوقی و تعداد درجات یا  برابر استتحصیلی تعیین شده است و رتبه حقوقی کارکنان

 .درجه یا رتبه از اولینخدمتی دریافتی پس
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پایه سالهای قبل که کارائی و حقوحق ( درصد مجموع حداقل حقوق5( یا )4( یا )3حقوق پایه مبلغی است معادل ) -ج 

 .شودگیرد و به حقوق آنان اضافه میبه کارکنان تعلق می خدمتبراساس ارزشیابی کارکنان پس از هر یک سال

از حقوق پایه به میزان سه  1369سالکارکنان نیروی انتظامی در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پایان :صره تب

 .گردندآخرین درجه یا رتبه برخوردار می مربوط به( مجموع حداقل حقوق و حق کارایی%3درصد )

 .باشدنیروهای مسلح می کارکنانقضریب ریالی مذکور در این قانون همواره معادل ضریب ریالی حقو: 151ماده

قانون نظام هماهنگ پرداخت ( 1)( ماده2تعیین همطرازی مقامات نیروی انتظامی با مقامات مندرج در تبصره): 152ماده

برخورداری آنان ازامتیازات متعلقه به استناد ماده مذکور براساس دستورالعملی و 1370.6.13کارکنان دولت مصوب 

 فرماندهی کل قواتصویبانتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به ط نیرویبود که توسخواهد

 .رسدمی

گروههای جدول مربوط  باالترینمقامات مذکور در این ماده پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در: 152-1تبصره

وط تعیین و افزایش سنواتی نیز براساس آن مرب مبنای گروهیابند و حقوق هر یک از آنان براساس عددتخصیص می

 .محاسبه خواهد شد

انقالب اسالمی و مؤسسات و  نهادهایمقامات مذکور در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و: 152-2تبصره

ردار است ازافزایش سنواتی براساس عدد مبنای گروه مربوط برخوشرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام

 .خواهند شد

قدرت جذب نیروی انسانی  حفظمنظوربا توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در نیروی انتظامی و به: 153ماده

حداکثرحقوق مشمولین قانون استخدام کشوری مصوب حداقل و حداکثر حقوق مشمولین این قانون از حداقل و

نیروهای مواردی که نظام پرداخت یا اعداد حقوقی کارکنانو در کلیه  ( اضافه خواهد بود%20بیست درصد)31/03/1345

تغییر خواهد نمود ودر صورت اصالح گروه طور همزمانمسلح تغییرنماید، عوامل مندرج در این قانون به همان نسبت و به

توسط هیأت دولت واحد  13/06/1370دولت مصوب هماهنگ پرداخت کارکنانیا گروههای ورودی مشمولین قانون نظام

مورد توسط هیأت دولت یا ستاد ( با رعایت مفاد این ماده بر حسب150ماده ) (( ذیل بند )ب1کارائی موضوع تبصره )حق

 .یابدافزایش میهمان مقطع یا مقاطع مشابه نیروی انتظامی کل برای

موردنیاز نیروی انتظامی به شرح زیر تعیین و لاولین رتبه حقوقی کارکنان باتوجه به مدارک تحصیلی قابل قبو: 154ماده

 : گرددمی

 ( .1تر از پایان دوره ابتدایی، )پائین -الف 

 ( .3جدید و قدیم(، )پایان دوره ابتدائی ) -ب 

 ( .6پایان دوره راهنمائی یا سیکل و اول متوسطه سابق، ) -ج 

 (.9پایان دوره متوسطه، ) -د 

های علوم نظامی و انتظامی و دانشکدهاول ی و آموزشگاههای افسری و همافری سابق و دورههای کاردانپایان دوره -هـ

 ( .11های آموزشی همطراز، )سایر دوره

دانشکده علوم نظامی و انتظامی و سایر دوم های افسری و خلبانی سابق و دورههای کارشناسی و دانشکدهپایان دوره -و 

 . (13های آموزشی همطراز، )دوره
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 ( .15عمومی، ) پزشکیهای درمانی به جزهای کارشناسی ارشد و همچنین دکترای رشتهپایان دوره -ز 

 ( .16های علوم، )دکترای پزشکی عمومی و دکترای سایر رشته -ح 

که مدرکشان اساس  سابقاولین رتبه حقوقی دارندگان مدرک تحصیلی چهارم و پنجم متوسطه نظام: 154-1تبصره

 .گردد( تعیین می8( و )7ام بوده به ترتیب )استخد

های تخصصی و یا فوق دورهکه هابه اولین رتبه حقوقی دارندگان مدرک تحصیلی دکترا در کلیه رشته: 154-2تبصره

 .گردد( واحد اضافه می4( و )3باشند حسب مورد )نموده تخصصی قابل قبول و موردنیاز نیروی انتظامی را طی

هـ( به موجب مدرک مورد تأیید )ز(، )ح( و( و بندهای )2های مذکور در تبصره )در مواردی که طول دوره: 154-3رهتبص

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از سنوات مورد محاسبه در  یا های علوم، تحقیقات و فناورییکی از وزارتخانه

 .گردداولین رتبه حقوقی آنان افزوده میازاء هر سال تحصیل باالتر، یک واحد به به بندهای مزبور باشد

فرمان دراثر رشادت و به07/07/1366 اولین رتبه حقوقی کارکنانی که قبل از تصویب قانون ارتش مصوب: 154-4تبصره

قانون سابق ارتش از طریق درجه موقت ستوان سومی به  (33ماده )فرماندهی کل قوا یا در اجرای حضور در جبهه برطبق

 .گرددمی( تعیین11کاردانی( باشد )تر از فوق دیپلم )مدرک تحصیلی آنان پایین اند وگردیدهتر نایلدرجات باال

علوم، تحقیقات و فناوری  و پرورش،های آموزشموجب ارزیابی وزارتخانهمدرک تحصیلی که حسب مورد به: 154-5تبصره

 .در این ماده شناخته شود دارای ارزش برابر خواهد بودمقاطع مذکورو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل یکی از

مقررات استخدامی سابق  موجبعلت داشتن مدرک هنری یا ورزشی و یا تخصصی بهکارکنانی که به: 154-6تبصره

از نظر استخدامی معادل هر یک از مقاطع تحصیلی  ریزی کشوربرنامهنیروهای مسلح و یا مقررات سازمان مدیریت و

خواهد شده یا بشوند درمحاسبه حقوق آنان اولین رتبه حقوقی همان مدرک تحصیلی مالک عملبندیذکر طبقهالفوق

 .بود

در هر وضعیت خدمتی،  قانونتر استخدامی همینمدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه و مقاطع پائین: 154-7تبصره

این مدارک از اولین رتبه حقوقی قبلی بیشتر باشد، در  یحقوقموردنیاز و قابل قبول تلقی گردیده و چنانچه اولین رتبه

 .گرفتبراساس این ماده و سایر موارد رتبه حقوقی باالتر مالک محاسبه قرار خواهد متوسطهمورد مدرک پایان دوره

( 84اده )است با رتبه خدمتی موضوع مبرابر ( این قانون19اولین رتبه حقوقی کارمندان موضوع بند )ب( ماده ): 155ماده

 .همین قانون

نمایند، ماهانه مبلغی آموزشی را طی میهایدوره به محصلینی که قبل از نیل به درجه یا رتبه در بدو استخدام: 156ماده

( و براساس رتبه حقوقی مدرک تحصیلی اساس استخدام و 150در ماده )به میزان یک دوم حقوق حاصله ازعوامل مذکور

 .گرددآنان تعیین و پرداخت می قبول آموزشیقابل سنوات

حسب مورد مبالغی تا  بینندمیهای پروازی، دریانوردی و مأموریتی، آموزشبه محصلینی که در رشته :156-1تبصره

عنوان مزایای ویژه آموزشی در طول مدت آموزش به نمایندمی( مزایای شغلی که در آن کارآموزی%50پنجاه درصد )

 .شدعملی پرداخت خواهد

درصورت داشتن کارایی الزم به ازاء هر رتبه کلیه کارکنان پایور و پیمانی پس از حداقل مدت توقف در درجه یا: 157ماده

شود. این افزایش برای دارندگان درجات امیری، دو واحد خواهد اضافه میآنان چهار سال توقف یک واحد به رتبه حقوقی

 .بود
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ارتقاء، از یک چهارم رتبه  آخرینسال خدمت خود به ازاء هر سال خدمت پس از کلیه کارکنان درآخرین: 157-1تبصره

 .حقوقی برخوردار خواهند شد

از حقوق مربوطه به ترفیع  فوقمندی از ارتقاءکارکنان مشمول این ماده در صورت ترفیع، به جای بهره: 157-2تبصره

 .خود استفاده خواهند نمود

های شغل و مزایای مستمر العادهوفوقی این قانون حقوق آنان در مقایسه با مجموع حقوقکارکنانی که با اجرا: 158ماده

 التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع کاهش به عنوانمربوط کاهش یابد مابهکسورات قبل از اجرای این قانون قبل از اعمال

 .میزان کاهش خواهد یافت به همان نمایند. این تفاوت با هرگونه افزایش بعدیدریافت میالتفاوت تطبیقمابه

سنوات خدمتی مازاد بر سی سال  همچنیندر محاسبه حقوق پایه کارکنان، سنوات آموزشی بدو استخدام و: 159ماده

 .گرددقانون حداکثر سی سال محاسبه می ( این179ماده )منظور خواهد شد. لیکن خدمت مذکور در

مازاد بر سی سال، فقط از سالهای نماید بابتآنان از سی سال تجاوز میدر مورد کارکنانی که خدمت  :159-1تبصره

 .خواهد شدکسر افزایش حقوق آنان در طول خدمت مذکور حق بازنشستگی

آنان به عنوان کمک هزینه مسکن و  تکفلمزایای مستمر کارکنان مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت: 160ماده

 .گرددداخت میمندی پرکمک هزینه عائله

( 9مشمول این قانون طبق ماده ) موظفمندی عائله تحت تکفل کارکنان شاغل، بازنشسته وکمک هزینه عائله: 161ماده

مجلس شورای اسالمی و تغییرات و اصالحات بعدی آن 13/06/1370 مصوبقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 .شد پرداخت خواهدتعیین و

قانون نظام هماهنگ پرداخت (9)ماده(1عائله تحت تکفل کارکنان مجرد مشمول این قانون از مزایای بند ): 161-1تبصره

 .خواهند شدمندبهره13/06/1370کارکنان دولت مصوب 

تکفل آنان هستند، از کمک تحت کارکنان زن مشمول این قانون که دارای همسر از کارافتاده باشند که: 161-2تبصره

 .گردندبرخوردار می13/06/1370پرداخت کارکنان دولت مصوب هماهنگ ( قانون نظام9مندی موضوع ماده )لههزینه عائ

های بهای خانهکنند و میزان اجارهنمیاستفاده های سازمانیمیزان کمک هزینه مسکن کارکنانی که از خانه: 162ماده

 هایکننده از خانهی مسکن در سطح جامعه، به کارکنان استفادهبهااجارهباتوجه به سازمانی باید به نحوی تعیین گردد که

 .سایرین به میزان واحدی در امر مسکن کمک شودسازمانی و

نمایند باتوجه به عائله تحت نمی استفادههای سازمانیمیزان کمک هزینه مسکن کارکنان شاغل که از خانه: 163ماده

( این قانون در 150الف( ماده )حقوق مندرج در تبصره بند ) دد حداقلسیصدم عتکفل آنان مبلغی معادل حاصلضرب یک

 :گرددزیربنای مسکن متناسب با عائله بشرح زیر تعیین و محاسبه می ای در متراژمنطقهضریب

 عائله با متناسب تکفل تحت ¤مسکن متراژزیربنایتعداد عائله ردیف 

 متر مربع 50مجرد  1

 مربعمتر  70یک نفر  2

 متر مربع 90دو نفر  3

 متر مربع 100سه نفر  4

 متر مربع 130چهار نفر  5
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 متر مربع 150پنج نفر و بیشتر  6

حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح پرداخت قانون چگونگی»حقوق و مزایای کارکنان وظیفه، همواره برابر : 164ماده

و اصالحات بعدی آنها محاسبه و پرداخت  29/07/1363وب مص عمومیو قانون خدمت وظیفه« 07/05/1375مصوب 

 .خواهد شد

 های شغلالعادهفوق :بخش دوم 

شود که مشمول کار انتظامی گفته می سختیالعادهالعاده خاص و فوقهای شغل به مزایای شغل، فوقالعادهفوق: 165ماده

 .گیرندکسور بازنشستگی قرار می

شغل، خطرات، مسؤولیت، فرسودگی ناشی انتظامی ماهانه مبلغی با درنظرگرفتن نوع وشرایطکارکنان نیروی به: 166ماده

 .گرددپرداخت میشغل عنوان مزایایاز شغل و کیفیت کار به

( مجموع %105پنج درصد )و العاده شغل کارکنان شاغل در نیروی انتظامی نباید از یکصدمیزان فوق: 166-1تبصره

العاده شغل ( آن بیشتر باشد و فوق%175پنج درصد )و ائی شاغل کمتر و از یکصد و هفتادحداقل حقوق و حق کار

تحقیقی و مشاغل العاده شغل کارکنان متصدیفرماندهی، مدیریت و سرپرستی و همچنین فوقمشاغل کارکنان شاغل در

 .کارائی قابل افزایش استحقوق و حقحداقل ( مجموع%25تخصصی و یا آموزشی هر کدام تا بیست و پنج درصد )

مدارک همطراز از لحاظ  لیسانس وفوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری وحقوق و فوق: 166-2تبصره

( %80مطالعاتی وتحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد )استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی،

 آموزش عالیکارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسساتشغل  العادهفوقمجموع حقوق و

 .کمتر باشد

منظور جذب و نگهداری به 13/06/1370مصوب( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت6به موجب ماده ): 167ماده

 .گرددجذب( پرداخت میالعاده خاص )انتظامی فوق تخصصی و مدیریتی نیروینیروهای مناسب برای مشاغل

کارکنان دولت مصوب  پرداخت( قانون نظام هماهنگ6العاده دیگری که براساس ماده )هرگونه فوق :167-1تبصره

گردد شامل کارکنان نیروی استخدام کشوری پرداخت می قانونالعاده ویژه و...( به مشمولینمانند فوق) 13/06/1370

 .انتظامی نیز خواهد شد

ویژه نیروی انتظامی و مسؤولیتهای  مأموریتهایالعاده خاص، باتوجه بهعالوه بر پرداخت مزایای شغل و فوق: 168ماده

 پذیری آنان، ماهانه مبلغیشرایط محیطی و اجتماعی و ضریب باالی آسیبنیز ناشی از ارتباط مستمر کارکنان با مردم و

کارکنان نیروی انتظامی به«العاده سختی کار انتظامیفوق»( حقوق و مزایای شغل تحت عنوان %30درصد )سیمعادل

 .گرددپرداخت می

تهیه وتـوسط وزارت کشـور بـا هماهنگـی نامه اجرایی این بخش رانیروی انتظامی حداکثـر ظرف سه ماه آیین: 169ماده

 .رساندمیستـاد کل به تصـویب هیـأت وزیــران

 .برمبنای مقررات قبلی خواهد بودمذکور نامهین قانون تا زمان تصویب و ابالغ آیینپرداخت مزایا براساس ا :169-1تبصره

 کسورات :بخش سوم 

انداز اعم از سهم کارکنان و سهم پس وکلیه کسورات مربوط به بازنشستگی، بیمه درمانی، بیمه عمر و حوادث: 170ماده

 .ربط واریز خواهد شدی انتظامی( محاسبه و به صندوقهای ذینیروبه مورد تسریدولت برابر قوانین و مقررات مربوط )
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 دریافتی ماهانه کارکنان در موارد خاص  :بخش چهارم 

خدمت همطراز آنان و آخرین به حاضردریافتی ماهانه کارکنان منتسب بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان: 171ماده

 .گرددهای شغل محاسبه و پرداخت میالعادهفوق

ومقـررات، الـزاماً از سـوی در مـورد آن دسته از کارکنـان مأمـور به خـدمت که به موجب سـایر قوانین: 171-1هتبصر

قضایی نیروهـای مسلح، سازمان زندانهای نیروهـای مسلح و سازمان نیروی انتظامی به سـازمانهـائی نظیر ستـاد کـل ،

 .خواهد بودعمل دی در آن سازمانها باالتر باشد، شغل جدید مالکگردند، چنانچه شغل مورد تصمیاعزام وزارت کشور

های العادهدرجه یا رتبه مربوط و فوقحقوق میزان دریافتی کارکنان مأمور در داخل نیروی انتظامی بر مبنای: 172ماده

 .گرددشغل جدید آنان محاسبه می

گردند از تاریخ اعاده به خدمت می اعادهقانون به خدمت( این 131ای که به موجب ماده )کارکنان بازنشسته: 173ماده

های شغل مربوط که درآن انجام وظیفه العادهرتبه خود و فوق درجه یاحقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق

 .نمایند و از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین خواهند بودمیاستفاده خواهند کرد

کار یک دوم حقوق درجه یا رتبه بدوندریافتی ماهانه کارکنان منتظر خدمت برمبنای دو سوم وکارکنانمیزان : 174ماده

 .گرددآنان محاسبه و تعیین می

 .گرددمزایای مستمر کارکنان مشمول این ماده به طور کامل پرداخت می :174-1تبصره

 سایر پرداختها :بخش پنجم 

های انتقال، محل خدمت، بدی آب العادهفوقالعاده مأموریت در داخل و خارج از کشوروپاداش، هزینه سفر، فوق: 175ماده

 .گرددمیزان مشمولین قانون استخدام کشوری به کارکنان پرداخت می به و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی

حرومیت از تسهیالت زندگی مو العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوانامه پرداخت فوقآئین: 175-1تبصره

مسلح باید به نحوی تهیه گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد نیروهای نامه مربوط درمورد مشمولینهماهنگ با آئین

همطراز کارکنان معادل 31/03/1345بشمولین قانون استخدام کشوری مصوتجدیدنظر درمورد مدرصورت مذکور جز

 .دآنان در قانون استخدام کشوری باش

مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از العاده اشتغال خارجنامه فوقوزارت کشور با هماهنگی ستاد کل آئین: 175-2تبصره

پاسگاهها و پاسگاههای کوهستانی و مرزی سردسیر و گرمسیر از شاغلین العادهای که فوقاز تسهیالت زندگی را به گونه

 .رساندوزیران خواهدهیأت تصویببخشها و شهرهای مذکور بیشتر باشد تهیه و بهشهرستانها و شاغلین مراکز العادهفوق

نمایند درمواردی که به تشخیص استفاده میمأموریت العادهجز درزمینه نگهبانی و مواردی که کارکنان از فوق: 176ماده

 کند با درنظر گرفتن افزایش بازده در غیر ساعات خدمت ضرورت پیداادامه کار کارکنان باالترین مقام نیروی انتظامی

خواهد بود که به اینامهآئین گردد. میزان اضافه کار طبقافزایش ساعات خدمت اضافه کار پرداخت میکار به تناسب

 .وزیران خواهد رسیدتصویب هیأتبه وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و

ازدواج و فوت تابع قانون و مقررات  هایهزینهروی انتظامی ازنظر دریافت کمککارکنان شاغل و بازنشسته نی: 177ماده

 .خواهند بود31/03/1345استخدام کشوری مصوب 

متحدالشکل استفاده نمایند و یامشاغل آنان تهیه و تأمین لباس آن عده از کارکنان که الزاماً بایستی ازلباس: 178ماده

های ضروری آنان درصورتی که ضرورت و همچنین خوراک و سایر هزینهو ندنماید که لباس خاصی بپوشایجاب می
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 .ادامه خدمت روزانه کارکنان را ایجاب نماید، برعهده نیروی انتظامی خواهد بود خدمتیمقتضیات

 حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری :فصل نهم 

مورد به بازنشستگان،  وجوهی که حسبازحقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و حقوق مستمری عبارت است : 179ماده

از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی به طور ماهانه  مقررات مربوطازکارافتادگان و عائله تحت تکفل کارکنان برابر

 .گرددپرداخت می

 البراساس قانون حالت اشتغداالثرحقوق و مزایای کارکنان شهید و جانباز ازکارافتاده کلی ومفقو: 179-1تبصره

مجلس شورای اسالمی پرداخت  30/06/1372تحمیلی مصوبمفقوداالثر جنگمستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و

 .خواهد شد

مستخدمین شهید، جانباز اشتغال حقوق کارکنان مفقوداالثر درغیر از موارد مذکور در قانون حالت: 179-2تبصره

 .گردد( این قانون پرداخت می171براساس ماده )30/06/1372  باده و مفقوداالثر جنگ تحمیلی مصوازکارافت

مجلس شورای 07/07/1366 مصوباولین رتبه حقوقی کارکنان بازنشسته که قبل از تصویب قانون ارتش: 179-3تبصره

( باشد کاردانی تر از فوق دیپلم )تحصیلی آنان پائین اند و مدارکگردیدهاسالمی به درجات ستوان سومی و باالتر نائل

 .باشدقابل محاسبه می01/01/1371التفاوت آن از تاریخ مابه گردد ومی( تعیین11یازده)

شش ماه حقوق  شود و مدتهرگاه شخصی که دارای حقوق بازنشستگی یا وظیفه است مفقوداالثر: 179-4تبصره

قانون مستمری به آنها تعلق گیرد حق  مطابق این الحقوق چنانچهذویبازنشستگی یا وظیفه خود را مطالبه ننماید، وراث

مستمری موقتی تقاضا نمایند. چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقوداالثر فوت نموده، قانونی خود رادارند موقتاً مستمری

وضعیت حقوق آنان به حال  باشد،حال حیات میشود و درصورتی که معلوم شود درتاریخ فوق به طور دائم برقرار می از

 .گردداعاده می اولیه

آنان پایان پذیرفته  خدمت07/07/1366حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کسانی که قبل از تاریخ: 179-5تبصره

 حقوق و مزایای ارتشبراساس مقررات قانون ارتش و مشمولین قانون

 .گرددتعیین می

این حالت فقط مبلغ بیشتر  بوده و درممنوعدریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً : 180ماده

 .پرداخت خواهد شد

مستمری ازحقوق وی را خواهند داشت اگر چه فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه: 181ماده

 .ردحقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دا هرعنوانپدر یا مادر آنها که در حال حیات است به

تحمیلی براساس قانون حالت اشتغال  جنگحقوق شهدا، جانبازان از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و: 182ماده

مجلس شورای  1372.6.30انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب  مفقوداالثرمستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و

 (سی سال خدمتبازنشستگی )( تا رسیدن به شرایط عمومی%5رصد )پایه با ضریب پنج د تعیین و افزایش حقوقاسالمی

به عائله تحت تکفل آنان  مربوط به حقوق مستمری تعیین ومحاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات

 .گرددپرداخت می

شمول قانون حالت اشتغال  چنانچه درقانون ( این128میزان حقوق وظیفه، جانبازان موضوع بند )ب( ماده ): 183ماده

انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی قرار نگیرند به شرح زیر تعیین مفقوداالثر مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و
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 :گرددمی

های شغل و مزایای العادهآخرین فوق و درمورد کارکنان پایور و پیمانی، حقوقی معادل حقوق دو درجه یا رتبه باالتر -الف 

 .دو درجه یا رتبه باالتر مستمر

شدند با قدمتی به آن نائل می آموزشیای که بعد از پایان دورهدرمورد محصلین، حقوقی معادل حقوق درجه یا رتبه -ب 

 .معادل سابقه تحصیل

 .درمورد کارکنان وظیفه حقوقی معادل حقوق کارکنان پایور یک درجه باالتر -ج 

 .آنان وظیفهحقوق مستمری بگیران جانبازان بعداز فوت عبارت است از آخرین حقوق :183-1تبصره

( 140کمیسیون مندرج در ماده ) تشخیصمیزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران کارکنانی که بنا به: 184ماده

یا به سبب آن معلول یا فوت  این قانون در حین انجام وظیفه(138)مادهبینی شده دراین قانون در هر یک از موارد پیش

 :گرددتعیین میزیر شوند به شرح

 .العاده شغل و مزایای مستمرو فوق آخرین درمورد کارکنان پایور و پیمانی معادل حقوق یک درجه یا رتبه باالتر و -الف 

شدند با قدمتی ن نائل میآموزشی به آدوره ای که بعد از پایاندر مورد محصلین معادل نه دهم حقوق درجه یا رتبه -ب 

 .معادل سابقه تحصیل

 .درمورد کارکنان وظیفه حقوقی معادل حقوق کارکنان پایور همطراز -ج 

( این 140مندرج در ماده ) کمیسیونبگیران معلولین این ماده درصورتی که بنابه تشخیصحقوق مستمری :184-1تبصره

ودرصورتی که ناشی از معلولیت نباشد نه دهم آخرین  وق وظیفهحققانون فوت ناشی از معلولیت باشد معادل آخرین

 .بودحقوق وظیفه خواهد

( این 140مندرج در ماده ) کمیسیونبگیران کارکنانی که به تشخیصمیزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری: 185ماده

 :گرددمی زیر تعیینشوند به شرحقانون به طور عادی معلول یا فوت می

 .شغل و مزایای مستمر هایالعادهفوقکارکنان پایور و پیمانی، حقوقی معادل آخرین حقوق، درمورد -الف 

شدند با قدمتی آن نائل می آموزش بهای که بعد از پایان دورهدرمورد محصلین چهار پنجم حقوق درجه یا رتبه -ب 

 .معادل سابقه تحصیل

 .ر همطرازدرمورد کارکنان وظیفه نه دهم حقوق کارکنان پایو -ج 

 .خواهد بود وظیفه آنانبگیران معلولین موضوع این ماده معادل آخرین حقوقحقوق مستمری: 185-1تبصره

مفقوداالثر شوند حسب مورد برابر مواد یا با کارکنان بازنشسته درصورتی که جانباز ازکارافتاده و یا شهید و: 186ماده

رصورت فوت آخرین حقوق بازنشستگی استحقاقی به عنوان حقوق دو ( این قانون رفتار خواهد شد183( و )179)

 .بگیران آنها پرداخت خواهد گردیدمستمریبه مستمری

اند درصورت شهادت، جانباز بودهدولت کارکنان وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارکنان: 187ماده

برابر مقررات این قانون برمبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان آنان وظیفه شدن، فوت و یا معلولیت، حقوق مستمری و

کارکنان پایور همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه کمتراز حقوقاز بودجه مربوطه و

التفاوت آن از همطراز محاسبه شده و مابهپایور همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه برمبنای حقوق کارکنان

 .شود، پرداخت خواهد شدنیروی انتظامی منظور میاعتباری که بدین جهت همه ساله دربودجه
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نمایند از حقوق وظیفه استفاده می معلولینی که( این قانون و183هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده ): 188ماده

نیروی انتظامی دریافت نموده و ساالنه مبلغی معادل افزایش بودجه  مقرره را ازکمتر از بیست سال باشد حقوق وظیفه

سال  به بیستاستفاده خواهند کرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوطه واریز و پس از رسیدن مربوطهحقوق پایه

 .برخوردار خواهند شد نیروی انتظامیخدمت، از مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی

 

حقوق بازنشستگی بر مبنای  تا میزانبگیران بیش از حقوق بازنشستگی باشددرصورتی که حقوق مستمری: 189ماده

از محل اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه  انتظامی و مازاد آنسنوات خدمت از صندوق بازنشستگی نیروی

 بازنشستگی نیروی انتظامی راکمبود بودجه صندوق پرداخت خواهد شد. دولت مکلف است گرددمنظور مینیروی انتظامی

بینی شده است همه آنها پیش بگیران که احکام خاصی درموردمستمریازنظر جبران پرداخت حقوق وظیفه جانبازان و

 .بودجه کل کشور منظور نمایدساله در الیحه

عائله تحت تکفل آنان وجوهی  د بهشونمیکارکنانی که با داشتن حداقل بیست سال قدمت خدمت اخراج: 190ماده

 .گرددپرداخت می این قانون(179معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده )

مستمری و یا وظیفه را  بازنشستگی،کسانی که به موجب احکام مراجع قضائی که صالحیت تعیین حقوق :190-1تبصره

ده و درمواردی که به موجب احکام بعدی مبالغ مذکور، مقررگردیدارا باشند برای آنان مبالغ مشخصی تحت عناوین

به هر حال مبالغ فوق از میزان استحقاقی مندرج در این .گردد ازمبالغ جدید برخوردار خواهند شدجدیدی برای آنان مقرر

 .ماده تجاوز نخواهد کرد

 :بگیران مشمول این قانون عبارتند ازمستمری: 191ماده

 .استنمودهکه همسرش مخارج وی را تأمین می همسر دائم و شوهر درصورتی -الف 

خاتمه تحصیل حداکثر بیست  باشند تااوالد ذکور غیرشاغل تا سن بیست سال تمام و درصورتی که مشغول تحصیل -ب 

 .و پنج سال تمام

 .اوالد اناث جز درصورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند -ج 

 .دانپدر و مادری که در کفالت متوفی بوده -د 

 .نباشد برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود -هـ 

سن بیست و پنج سال تمام  تحصیل تابرادر صغیری که در کفالت متوفی بوده، تا سن بیست سال تمام و درصورت -و 

 .مشروط بر این که شاغل نباشد

 .درصورتی که شوهر داشته یا شاغل باشدخواهری که در کفالت متوفی بوده جز  -ز 

سن بیست و پنج سال تمام و  تحصیل تا اند، پسر تا سن بیست سال و درصورتهایی که تحت کفالت متوفی بودهنوه -ح 

 .باشد دختر جز درصورتی که شوهر داشته یا شاغل

مبتال گردند به طوری که برابر  عضونقص بگیران چنانچه به بیماری غیرقابل عالج و یاهر یک از مستمری: 191-1تبصره

العمر پرداخت خواهد معاش خود نباشند مستمری آنان مادام تأمینتشخیص کمیسیون عالی پزشکی برای همیشه قادر به

 .شد

شرایط سنی ادامه  نظر ازصرفبگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیزپرداخت مستمری به مستمری: 191-2تبصره
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 .خواهد یافت

( این 191ازطرف کارکنان برابر ماده ) کهایبگیران براساس آخرین سوابق خدمتی یا اظهارنامهحقوق مستمری: 192ادهم

 .تقسیم خواهد شدآنان گردد به طور مساوی بینقانون تنظیم می

دمتی دانند ودر سوابق خمیبرای رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافت مستمری :192-1تبصره

 :شودمرکب ازاعضای زیر تشکیل میاند هیأت رسیدگیکارکنان جزو افراد تحت تکفل قید نشده

 .فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی -الف 

 .معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا نماینده وی -ب 

 .مسؤول امور بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی یا نماینده وی -ج 

را از دست بدهد سهم وی به  حقوق مستمریبگیران فوت شود و یا شرایط دریافتنچه هر یک از مستمریچنا: 193ماده

 .شدبگیران افزوده خواهدسهم سایر مستمری

ازنظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای  مستمریهای شهدا، عالوه بر دریافت حقوق وظیفه وجانبازان و خانواده: 194ماده

 .گیرندترتیب تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می کشور، بهازان و شهدا در سطحدیگر مانند سایر جانب

شوند به میزان که شهید یا فوت می کارکنانیبگیرانپذیرد و به مستمریبه کارکنانی که خدمت آنان پایان می: 195ماده

استفاده نکرده باشند حداکثر معادل چهار ماه و استحقاقی  از مرخصیبه بعد در طول خدمت 1358مدتی که از سال 

براساس آخرین حقوق آنان موافقت نکرده باشد معادل تمام مدت مرخصی استفاده نشده سازمان با مرخصیدرصورتی که

 .گرددمزایا از محل اعتبارات نیروی انتظامی پرداخت می و

کسور بیمه و بازنشستگی که از  مذکور،ردند عالوه بر وجوهگبه کسانی که بازخرید، مستعفی و یا اخراج می :195-1تبصره

 .نیز پرداخت خواهد شد بازنشستگی و بیمهحقوق آنان کسر شده است از محل صندوق

شود حقوق بازنشستگان، آورده می قانونهرگاه حقوق ماهانه کارکنان شاغل اضافه گردد به همان نسبت که در: 196ماده

 .گرددمبلغ اضافی از محل بودجه نیروی انتظامی تأمین می شد وگیران اضافه خواهدببگیران و مستمریوظیفه

تابعیت با عائله تحت تکفل آنان  درصورت ترککسانی که از حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه برخوردارند: 197ماده

 .گرددمیبگیران فوت عادی رفتاربرابر مستمری

بازنشستگی یا صندوق  صندوقگیران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفعبترک تابعیت مستمری :197-1تبصره

 .بگیران خواهد شددولت یا سایر مستمری

یا به سبب آن در حدی باشد که به  وظیفه درصورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام: 198ماده

کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران  امانجتأیید کمیسیون عالی پزشکی نیروی انتظامی در

 نگهداری برخوردارنگهداری نشوند برحسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی ازحقوق جانبازانباشند و در آسایشگاه

تاالسمی و سایر  بیماریهای سرطان و مبتالیان بهنامه اجرایی این ماده و همچنین میزان هزینه درمانخواهند شد. آئین

 .رسدوزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می با هماهنگیبیماریهای خاص توسط نیروی انتظامی و

 

 امور خدماتی کارکنان :فصل دهم 

بیمارستانهای این نیرو و امکانات سازمان و توانند عالوه بر استفاده از درمانگاههاکارکنان نیروی انتظامی می: 199ماده
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 .مند شونددرمان نیز بهرهمکمل تأمین خدمات درمانی، از خدمات بیمه

بگیر شاغل و بازنشسته و وظیفهکارکنان بگیران و عائله تحت تکفلاز کارافتادگان، بازنشستگان، مستمری: 199-1تبصره

 .مکمل خواهند بودهایزیر پوشش سازمان تأمین خدمات درمانی وبیمه

توانند از تحت تکفل کارکنان می عائله ی که امکانات منحصر به یگان انتظامی مستقر در آنهاست،در مناطق: 199-2تبصره

 .امکانات مزبور استفاده نمایند

آن را از طریق ارائه تسهیالتی  است کمبودهای سازمانی موظفالمقدور ضمن تأمین خانهنیروی انتظامی حتی: 200ماده

معیشت کارکنان شاغل تأمین نماید. دولت مکلف است همه  جهت کمک بهسکن درمانند پرداخت ودیعه مسکن و وام م

 .ماده را در بودجه نیروی انتظامی منظور نماید اعتبارات مربوط به اینساله

تصویب فرمانده نیروی انتظامی بهنحوه استفاده کارکنان از این تسهیالت برابر دستورالعملی خواهد بودکه :200-1تبصره

 .رسدمی

ارتباط با انجام وظیفه منجر به در نیروی انتظامی موظف است کلیه کارکنان خود را درقبال حوادثی که: 201ماده

نامه اجرائی این ماده به گردد بیمه نماید. آئینپرداخت دیه میشهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی ویا

 .رسدصویب هیأت وزیران میتأیید وزارت کشور به تانتظامی و پیشنهاد نیروی

 .های کارکنان خواهد بودچگونگی اجرای این ماده تابع مقررات بیمه: 201-1تبصره

 .گردداعتبارات این ماده از محل صندوق بیمه مربوطه تأمین می: 201-2تبصره

گران، بازنشستگان و ورزشی ورفاهی به ایثارنیروی انتظامی متناسب با امکانات موظف است خدمات فرهنگی،: 202ماده

 .نماید ارائهکارکنان شاغل و خانواده تحت تکفل آنان

 مواد تکمیلی :فصل یازدهم 

انقالب اسالمی مصوب فرماندهی  کمیتهکارکنان تطبیق شده با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران: 203ماده

از حیث تطبیق درجه، رتبه یا ارشدیت مشمول  07/07/1366  مصوبکل قوا و نیز کارکنان تطبیق شده با قانون ارتش

 .مذکور واصالحات بعدی آنها خواهند بوددستورالعمل و قانون

جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقالب تعیین سنوات خدمتی کارکنان کمیته انقالب اسالمی برابر دستورالعمل: 204ماده

( جزء سنوات خدمت رسمی آنان 23/11/1357اریخ تأسیس این نهاد )تاز اسالمی مصوب فرماندهی کل قوا حسب مورد

 12/01/1370را تا تاریخگردیده ودولت موظف است پس از تصویب این قانون، کسور بازنشستگی کارکنان مذکورمحسوب

 .نماید انتظامی پرداختاعم از سهم دولت و کارکنان به صندوق بازنشستگی نیروی 

اند نیز مشمول مفاد این شده منفککمیته انقالب اسالمی که قبل از تصویب این قانون از خدمتپاسداران  :1-204تبصره

 .گردندماده می

دولت و یا نهادهای انقالب اسالمی  به ها و مؤسسات دولتی یا وابستهکارکنانی که سابقه خدمت در وزارتخانه: 205ماده

شده است، سابقه خدمتی مذکور جزو سنوات خدمتی آنان محسوب  منتقلانتظامیداشته و سوابق خدمتی آنان به نیروی 

 .خواهد شد

تمام سنوات و در غیر این  باشددرصورتی که سابقه خدمت قبلی درارتباط با شغل آنان در نیروی انتظامی :205-1تبصره

ت قبلی با شغل کارکنان برابر ارتباط سابقه خدم گردد. تشخیصمیصورت یک دوم آن جزو سنوات ترفیعاتی محسوب
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 .رسدمیانتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران بود که توسط نیرویدستورالعملی خواهد

با این قانون برابر  27/04/1369مصوب  ( قانون نیروی انتظامی1تطبیق کارکنان موضوع تبصره ماده ): 206ماده

پس از تأیید وزارت کشور ازطریق ستاد کل به تصویب تهیه و وسط نیروی انتظامیدستورالعملی خواهد بود که ت

 .رسید فرماندهی کل قوا خواهد

الذکر جزو کارکنان فوق دستورالعملاجرای تطبیق آن دسته از کارکنان مشمول ماده مذکور که براساس :206-1تبصره

 .خواهد گرفت رتانتظامی صونیروی انتظامی محسوب خواهند شد، توسط نیروی

 خقراردادی که قبل از تاری روزمزد ونیروی انتظامی موظف است تطبیق وضعیت و ادامه خدمت کارکنان: 207ماده

جوانمردان( که دراجرای قانون مربوط به غیرنظامی ) داوطلبانو همچنین تطبیق وضعیت و ادامه خدمت 01/01/1370

قبل  1360.10.14نمایند مصوبعملیاتی با نیروهای مسلح همکاری میدر مناطق  غیرنظامی کهوضع خدمتی داوطلبان

اندرا ظرف مدت شش ماه خدمت خود ادامه دادهاند و به علت نیاز سازمان بهبه کار گرفته شده 07/07/1366  از تاریخ

 .تعیین وضعیت نماید

کارفرما( وکسورات بازنشستگی و سهم بیمه شدهحق بیمه پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی ) :207-1تبصره

 .نیروی انتظامی واریز گردد بازنشستگیبایست به صندوقسهم دولت و کارکنان( میجوانمردان )

اطالعات درچهارچوب جداول سازمانی مصوب نیروی انسانی مورد نیاز سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت: 208ماده

 .گرددتوسط نیروی انتظامی تأمین می

انسانی کارکنان خود از اختیاراتی  نیرویرؤسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات در زمینه امور: 209ماده

 .باشندمیمعادل فرمانده نیروی انتظامی برخوردار

نمودن کارکنان از شمول  خدمتپذیرش استعفاء، بازخریدی و بازنشستگی و همچنین انتقال و مأمور به: 209-1تبصره

 .باشدماده خارج میاین 

، انجام وظایفی 27/04/1369مصوب  ایران( قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی4( ماده )8در اجرای بند ): 210ماده

های مزبور درجهت مأموریتها و نگهداری و است و همچنین هزینه انتظامیکه به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی

تهیه و به  انتظامیای خواهد بود که با مشارکت وزارت دادگستری، وزارت کشور و نیرویهنامآئین طبقبدرقه متهمین

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

های مندرج در این قانون را جز در اساسنامهو هاها، دستورالعملنامهنیروی انتظامی موظف است کلیه آئین: 211ماده

شده است حداکثر ظرف مدت یک سال تهیه و در سیر مراحل تصویب قرار تعیین مواردی که مهلت مشخصی برای آنها

 .دهد

کشورموظف است حداکثر ظرف های قانونی، وزارتدرصورت عدم تهیه موارد مذکور در این ماده و مهلت :211-1تبصره

 .قرار دهد تصویبمدت شش ماه نسبت به تهیه آنها اقدام و در سیر مراحل

 .باشدنمیقانون ندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در ایناختیارات فرما: 212ماده

دسته از موارد مندرج در این قانون که  آنجانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی و وزیر کشور، درمورد: 213ماده

 .ددرصورت تفویض اختیار، اعمال اختیارات خواهد نمو است،موکول به تصویب فرماندهی کل قوا گردیده
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