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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 «قانون استخدام کشوری»

 کلیات -فصل اول 

 :تعاریف : 1ماده 

 .یا مؤسسات دولتی است هااز وزارتخانهاستخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی  -الف 

 .گرددانجام آن می خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به -ب 

در حدود قوانین و مقررات  ها و مؤسسات دولتیحکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صالحیتدار وزارتخانه -پ 

 .مربوط است

 .شناخته شده است نه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوانوزارتخا -ت 

 .شوداداره می مؤسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و -ث 

 :مگر در موارد زیرخواهد بود  ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانونامور استخدامی وزارتخانه : 2ماده 

 .وزارت دربار شاهنشاهی -الف 

 .وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید ای خواهد بود که به تصویبنامهامور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین

وجود مستخدمین رسمی  های مندرج در این قانون ازتواند بدون رعایت محدودیتوزارت دربار شاهنشاهی می

 .استفاده کندها و مؤسسات دولتیوزارتخانه

 .سازمان اطالعات و امنیت کشور -ب 

 :قانون تجارت اداره شوند های مندرج درمؤسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکت -پ 

سط سازمان امور اداری و تو های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانونمقررات استخدامی شرکت

 .مجلسین تقدیم شود های استخدامتصویب کمیسیون استخدامی کشور تدوین و جهت

داشته و هزینه آنها از  هایی که جنبه محلیهای بهداری و سازمانها و مؤسسات تابع آنها و انجمنشهرداری -ت 

 .شوددرآمدهای خاص محلی تأمین

 :استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهیمستخدمین تابع مقررات قانون  -ث 

شاهنشاهی نیستند مشمول  آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح. 1

استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به  بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفاتمقررات این قانون خواهند

 .خواهد بود 1343های کشوری مصوب دوم آبان سازمانهای استخداممحدودیت از معافیت وزارت جنگ

اداری و استخدامی کشور محول است  اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور .2

تشریفات مقرر معمول  های تابعه پس از طیوسیله سازمان شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران بهدر نیروهای مسلح

 .خواهد شد

 .های قضایی و استادی و دانشیاریدارندگان رتبه -ج 
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 .مستخدمین مجلسین -چ 

آنان وجود نداشته باشد یا  مستخدمین مشمول بندهای )ج( و )چ( در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف :تبصره 

 .شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ریعمومی قوانین استخدام کشوطبق قوانین مربوط تابع احکام

 .های اجتماعیسازمان بیمه -ح 

سازمان امور اداری و  مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط

 .تقدیم شود های استخدام مجلسینتصویب کمیسیوناستخدامی کشور تدوین و جهت

برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و  وزیر و وزراء و معاونان و سفراء و استانداران و مدیر عامل سازماننخست : 3ماده 

وزراء مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین  وزیر و رؤسای دفاتر نخستاستخدامی کشور و

 انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات ازمجلسین  منصوب یا به نمایندگی رسمی بدین مقامات

خاص آنان مغایرتی نداشته  که با قوانینهر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا

 .باشد شامل حال آنها خواهد بود

پس از خاتمه اشتغال در مقامات  انددهمستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب ش :تبصره 

توانند متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پستیمذکور در صورتی که در

 اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل مؤسسات جزء سابقهمشمول این قانون به خدمت در مؤسسات دولتی غیر

 .خواهد شد ب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداختخدمت رسمی محسو

 .نخواهند بود رسمی و پیمانی ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارجمستخدمین وزارتخانه : 4ماده 

آنان طبق مقررات شده و با  شوند کارگر شناختهافرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می :تبصره 

اند مشمول مقررات این قانون نیستند. کارگر شناخته شده افرادی که طبق قوانین خاص خودقانون کار رفتار خواهد شد

استخدامی  مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری وها و مؤسسات دولتیوزارتخانه تشخیص مشاغل کارگری در

 .کشور است

گانه استخدامی برای تصدی  های دوازدهکسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه مستخدم رسمی : 5ماده 

 .مشمول این قانون استخدام شده باشد ها یا مؤسسات دولتیوزارتخانههای سازمانییکی از پست

ای تصدی صورتی که بر های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی درواگذاری پست :تبصره 

ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و  تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود هایبرخی از پست

های سازمانی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پستدولتی استخدامی کشور مستخدمین مؤسسات

مزبور هم شخص مورد نیاز  در مؤسساتتار کرد و در صورتی کهمنصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رف مذکور

مستخدم پیمانی توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوانمی یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 .استخدام نمود برای تصدی پست مزبور

کار مشخص استخدام  ت برای مدت معین ومستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موق : 6ماده 

 .شودمی

سازمان امور اداری و  ای خواهد بود که توسطنامهشرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین :تبصره 

 .رسدتصویب هیئت وزیران میاستخدامی کشور تهیه و به
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از طرف سازمان امور اداری  های مرتبط و مستمر و مشخصی است کهشغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت : 7ماده 

های مشاغلی است که از لحاظ نوع رسته عبارت از مجموع رشته.عنوان کار واحد شناخته شده باشدو استخدامی کشور به

 .تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد کار و حرفه و رشته

دولتی به طور مستمر برای یک شغل  ها و مؤسساتپست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه : 8ماده 

 .این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد مستخدم در نظر گرفته شده اعم ازو ارجاع آن به یک 

استخدام افراد به طور رسمی برای  شناخته شده وهایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت پست : 1تبصره 

 .است ها ممنوعتصدی این پست

ها و مؤسسات وزارتخانه دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون الیحه سازمان اساسی : 2تبصره 

 .را تهیه و به مجلسین تقدیم کند دولتی مشمول این قانون

تصویب این قانون سازمان تفصیلی  سسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه ازها و مؤوزارتخانه : 3تبصره 

واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم  های ثابت سازمانی کلیهپستخود را با قید تعداد

اصالح  ظر خود را مشعر بر موافقت یاهای تفصیلی ندریافت طرح سازماناست ظرف شش ماه بعد از کنند. سازمان موظف

ها و مؤسسات سازمان تفصیلی وزارتخانهدر های دولتی اعالم کند. هر نوع تغییرات بعدیها یا سازمانآنها به وزارتخانه

بروز اختالف نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت

کشور دولت تصمیم  ها یا مؤسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامیاز دو مورد فوق بین وزارتخانه یک در هر

 .خواهد کرد مقتضی اتخاذ

 .ترفیع عبارت است از احراز یک پایه باالتر : 9ماده 

تی مشمول این قانون دول انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه : 10ماده 

پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه  قطع گردد با حفظ گروه و پایه وبدون آن که جریان خدمت وی

 .دولتی دیگر مشمول این قانون درآید

یا عادی که در پست ثابت  مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی : 11ماده 

 .سازمانی خود دارد

وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر یا  اعزام مستخدم رسمی به مأموریت از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به : 12ماده 

عضویت آنها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به  دولت شاهنشاهی ایران المللی کههای بینسازمان

های هزینه ها والعادهمقتضی بداند بالمانع است. حقوق و فوق ایران شرکت در آنها راشاهنشاهی  هایی که دولتسازمان

مؤسسه متبوع پرداخت خواهد وزارتخانه یا ای که دارند از طرفاستحقاقی این قبیل مأمورین بر اساس حقوق گروه و پایه

 .افراد نباید پرداخت گردد مؤسسه محل مأموریت وجهی به این شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا

خود را با رضایت مستخدم برای  توانند مستخدم رسمیها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میوزارتخانه : 1تبصره 

قانون نیست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در این گونه  یکی از مؤسسات دولتی که مشمول اینمدت موقت در اختیار

 شوندای که در آن مأمور میشد و حقوق و مزایای خود را از مؤسسهمحسوب نخواهد آنانمؤسسات جزء سابقه خدمت 

 .دریافت خواهند کرد

صورتی که طبق مقررات  المللی مأمور خدمت شوند درهای بینمستخدمین رسمی که در یکی از سازمان : 2تبصره 
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ریافت وجهی از وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود د آنان پرداخت شود به هیچ عنوان حقهای مزبور حقوقی بهسازمان

 .ندارند

اداری و استخدامی کشور تهیه و به  به وسیله سازمان امور 12و  11و  10نامه مربوط به اجرای مواد آیین : 3تبصره 

 .رسیدتصویب هیئت وزیران خواهد

 در ورود به خدمت و انتصابات -فصل دوم 

 .شودمت رسمی دولت از طریق امتحان و سابقه انجام میاستخدام اشخاص به خد : 13ماده 

اداری و استخدامی کشور  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان اموروزارتخانه : 1تبصره 

تعهد  های تربیتی مربوطهای اختصاصی یا دورهالتحصیالن آموزشگاهفارغ دانشجویان یا توانند در قبال داوطلبان یانمی

تصویب این قانون از  های تربیتی که قبل ازاختصاصی یا دورههایالتحصیالن آموزشگاهعمل آورند. فارغ استخدامی به

شده از شرکت در امتحان و نسبت به استخدام آنها ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتیطرف وزارتخانه

 .مسابقه معاف هستند

استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا  ربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری ونامه مآیین : 2تبصره 

 .خواهد رسید

 :داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند : 14ماده 

 .سال تمام 40سال تمام و نداشتن بیش از  18حداقل داشتن  -الف 

 .تابعیت ایران -ب 

 .م خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودنانجا -پ 

 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر -ت 

معتاد نبودن به استعمال افیون و  عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخالق و تجاهر به فسق و -ث 

 .مسریهمبتال نبودن به امراض

 .له ابتداییسانامه ششحداقل داشتن گواهی -ج 

 .داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار -چ 

حداکثر سن مذکور در بند  شوند مشمول محدودیت مربوط بهافرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می :تبصره 

 .الف این ماده نخواهند بود

 .مجلسین خواهد بود باستخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصو : 15ماده 

اداری و استخدامی کشور صورت  امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور : 16ماده 

 .گیردمی

و مسابقه را با حفظ حق نظارت  تواند اجرای امتحانسازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضاء می :تبصره 

 .کننده محول داردماستخدابه دستگاه

خدمت رسمی یک دوره آزمایشی  اند قبل از ورود بهکسانی که در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده : 17ماده 

 .را طی خواهند کرد

 .سازمانی بالمانع است های ثابتکنند به پستانتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می : 1تبصره 
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 .شوندمی افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب : 2تبصره 

کننده تعیین مؤسسه استخدام مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا : 18ماده 

 .بیشتر نخواهد بود شش ماه کمتر و از دو سالشود ولی در هیچ مورد ازمی

صورتی که مستخدم به استخدام  حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در : 1تبصره 

 .شودمی آزمایش جزء سابقه خدمت وی محسوبرسمی پذیرفته شود خدمت

و پرداخت های مستخدم رسمی تعیین هزینه ها والعادههای مستخدم آزمایشی مطابق فوقالعاده و هزینهفوق : 2تبصره 

 .خواهد شد

دهند در پایان دوره آزمایشی به  افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و عالقه به کار از خود نشان : 19ماده 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین  کننده و اطالعمؤسسه استخدامموجب حکم وزارتخانه یا

 .خواهند شدیای قانونی آن برخوردارمزا رسمی منظور و از حقوق و

مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون  افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت : 20ماده 

کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و یا مؤسسه استخدام آنان از طرف وزارتخانههیچ گونه تعهد حکم بر کناری

 .شودداده می ی کشور اطالعاستخدام

 .پرداخت خواهد شد شوند حقوق مرخصی استحقاقیبه افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می :تبصره 

تاریخ بر کناری حق شرکت  شوند تا یک سال ازبه استخدام رسمی پذیرفته نمی 20کسانی که طبق ماده  : 21ماده 

 .نخواهند داشت می برای همان شغل رااستخدام رس مجدد در مسابقات ورودی

توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت  های سازمانی باپس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست : 22ماده 

مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به  حاصله از امتحانات و تحصیالت و امتیازات

 .گیردصورت می استخدام رسمی

کاردانی و استعداد و رشد فکری و  انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و : 23ماده 

 .قبلی صورت گیرد تجارب آنان در مشاغل

دولتی مشمول این  مؤسسات ها وسازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه : 24ماده 

های هرکدام را مشخص و بر این اساس وظایف و مسئولیت داده و با کسب نظر مشورتی آنهاقانون را مورد بررسی قرار

 ها و مؤسسات دولتی مکلفند درشرایط تعیین شد وزارتخانهو در هر مورد که این شرایط احراز هر شغل را معین کند

 .غل را رعایت کنندانتصابات خود شرایط احراز آن مشا

ها و مؤسسات دولتی مشمول وزارتخانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل : 25ماده 

 .ها قرار دهدرستهاین قانون را در یکی از

های شغلی در یکی از رسته شوندمستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می : 1تبصره 

 .قرار خواهند گرفت

یا مؤسسات دولتی مربوط در داخل  هاتواند با کسب نظر وزارتخانهسازمان امور اداری و استخدامی کشور می : 2تبصره 

 .تشخیص دهد های تخصصیاقتضای نوع شغل رشته ها بههر یک از رسته

مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع  به آنها در رستههایی که مشاغل مربوط انتصاب مستخدمین رسمی به پست : 26ماده 
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مستخدم و تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و موافقت  الزم احراز آن پست و رضایتاست مگر با داشتن شرایط

 .استخدامی کشور سازمان امور اداری و

رییس مؤسسه دولتی مربوط و تأیید  ب وزیر یاتوانند با تصویرؤسای ادارات و مقامات باالتر در صورت اقتضاء می :تبصره 

 .داشتن شرایط الزم در رسته دیگر به خدمت بگمارند استخدامی کشور مستخدم را باسازمان امور اداری و

طریق امتحان و مسابقه  سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از : 27ماده 

ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خواهد وزارتخانه تصدی مشاغل تهیه و در اختیارصالحیتدار برایفهرستی از افراد 

مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور دولتی مشمول این قانون ها و مؤسساتگذاشت و وزارتخانه

 .فهرست تأمین کنند درد از میان افراد مذکورو استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خو اداری

مستخدمین رسمی را مورد  ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعدادوزارتخانه : 28ماده 

منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که  پرونده استخدامی مستخدم بررسی قرار داده و نتیجه را در

کارآموزی  مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دورهمستخدم و برای تصدی و معرف استحقاقموجب ارشاد 

 .جدید باشد

اداری و استخدامی کشور تهیه و به  ای خواهد بود که توسط سازمان امورنامهاجرای مفاد این ماده طبق آیین :تبصره 

 .رسدمی تصویب هیئت وزیران

استخدام مستخدمین رسمی را در  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکامرتخانهوزا : 29ماده 

گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و  همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر بدو ورود به خدمت

 .استخدامی کشور ارسال دارند

 رسمیدر حقوق و مزایای مستخدمین  -فصل سوم 

گیرد. سازمان امور گروه قرار می ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون در دوازدهکلیه مشاغل وزارتخانه : 30ماده 

ها و شرایط تصدی از لحاظ مکلف است کلیه مشاغل را براساس اهمیت وظایف و مسئولیتاداری و استخدامی کشور

 .های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد کندگروهازبرای تخصیص به یکی  بندی ومعلومات و تجربه طبقه

به عمل خواهد آمد  30در ماده  های دوازده گانه مذکوراستخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه : 31ماده 

ی را که گیرد گروهتوجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می اداری و استخدامی کشور باو در هر مورد سازمان امور

 .کندگیرد تعیین میمی مستخدم جدید در آن قرار

عدد صد به شرح زیر  حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای : 32ماده 

 :شودتعیین می

 >3715صفحه  - 6جلد  - 21جدول: دوره <

گیرد به استثنای ماده قرار نمی که در جدول موضوع این 3حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده  :تبصره 

جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده  رییس دفتر وزیر با توجه بهوزیر ورییس دفتر نخست

 :شودتعیین می شده است به شرح زیر

 875ارتخانه معاون وز -الف 

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور  - مدیر عامل سازمان برنامه -وزیر نخست معاون –سفیر  -استاندار  -ب 



 
  

 

www.dad-man.ir 

1000 

 1125وزیر  -پ 

 1250وزیر نخست -ت 

کلف اداری و استخدامی کشور م شود. سازمان امورچهل ریال تعیین می 32ضریب جدول حقوق موضوع ماده  : 33ماده 

دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را  علت افزایش هزینه زندگی و عواملاست در موردی که به

 .پیشنهاد کند برای تصویب مجلسین به دولت

شود و مربوط وارد خدمت می شود در پایه یک گروهمستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می : 34ماده 

 .پایه همان گروه ترفیع یابد مقرر در این قانون تا آخرین د با رعایت شرایطتوانمی

ها و مؤسسات وزارتخانه بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانوندر صورت رضایت : 35ماده 

 .کنندمی سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطاءدولتی در ازاء هر دو

 :پذیر استگروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکانتغییر  : 36ماده 

 .در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد -الف 

 .مستخدم واجد شرایط الزم برای تصدی شغل گروه جدید باشد -ب 

 .از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر برآید -پ 

این ماده با تأیید سازمان امور اداری  تغییر گروه مستخدمین از گروه نه به باال عالوه بر رعایت شرایط مذکور در : 1ره تبص

 .پذیر استامکانو استخدامی کشور

خواهند گرفت که حقوق آن پایه با  ای از گروه جدید قراردهند همواره در پایهمستخدمینی که تغییر گروه می : 2تبصره 

 .گرفته است نزدیکتر باشدمی مستخدم در پایه گروه قبلی تقریب اضافی با حقوقی که

شود و به استخدامی کشور تهیه می به وسیله سازمان امور اداری و 36و  35و  30نامه اجرایی مواد آیین : 37ماده 

 .تصویب شورا خواهد رسید

و مؤسسات دولتی مشمول این  هاای بعضی از مشاغل وزارتخانههدر صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت : 38ماده 

العاده رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق مبالغی عالوه بر حقوق به مستخدمین قانون اقتضاء نماید که

 العاده وقالعاده مزبور و میزان این فومشاغل مستحق دریافت فوقخواهد شد تعیین شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت

سازمان امور اداری و استخدامی  پیشنهاد العاده در مورد مشاغل مختلف بنا بههمچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق

 .کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت

 .گروه تجاوز کند تواند از حقوق آخرین پایه همانالعاده شغل در هر گروه نمیمبلغ فوق : 1تبصره 

العاده مزبور به آن فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی کهفوق : 2تبصره 

 .گیرد انجام وظیفه کندتعلق می

 .استفاده خواهد کرد العاده شغل مورد تصدی خودمستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق : 3تبصره 

تواند از خدمت متوالی می صی استعالجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماهمستخدم رسمی طی مرخ : 4تبصره 

 .خود استفاده کندالعاده شغل مورد تصدیفوق

های خواهد شد و جمع پرداختی بینیساله ضمن بودجه کل کشور پیش العاده شغل همهمیزان اعتبار فوق : 5تبصره 
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 .مصوب نباید تجاوز کند نظور در بودجهاعتبار م العاده شغل هر سال از مبلغفوق

هایی العادهاین قانون فوق 38در ماده  العاده شغل مذکورتوانند عالوه بر فوقها و مؤسسات دولتی میوزارتخانه : 39ماده 

 .مستخدمین پرداخت کنند به شرح زیر به

مشخص به طور غیر مستمر قابل  انجام وظایفالعاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای فوق -الف 

 .پرداخت است

دوری از مرکز و هزینه زندگی و  العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا وفوق -ب 

 .شودتعیین می محرومیت از تسهیالت زندگی

کند قابل انجام وظیفه می از محل خدمت خود العاده مأموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارجفوق -پ 

 .پرداخت است

کنند قابل پرداخت وظیفه می العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجامفوق -ت 

 .است

 .قابل پرداخت است داران و مأمورین پرداختداران و تحصیلالعاده کسر صندوق که فقط به تحویلفوق -ث 

 .جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت استالعاده تضمین که فقط به صاحبفوق -ج 

های زیر به مستخدمین جبران هزینه توانند مبالغی برایها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میوزارتخانه : 40ماده 

 :خود پرداخت کنند

آمدهایی برای انجام وظایف  نوعاً مستلزم رفت و هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها -الف 

 .گیردمربوط است تعلق می

 .شوند قابل پرداخت استمی هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل -ب 

 .هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است -پ 

که منشأ خدمات برجسته شوند  توانند به مستخدمینیها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میوزارتخانه : 41ماده 

 .پاداش اعطا نمایند مبلغی معادل یک ماه به عنوانیک بار در سال حداکثر

ود و به تصویب شکشور تهیه می به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی 40و  39نامه اجرای مواد آیین : 42ماده 

 .هیئت وزیران خواهد رسید

ها و مؤسسات دولتی وزارتخانه تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشدمستخدم رسمی نمی : 43ماده 

ها و پاداش مندرج در این فصل تحت ها و هزینهالعادهتصدی و فوق مزایای پست سازمانی مورد توانند غیر از حقوق ونمی

 .مستخدمین خود پرداخت کنند نوان وجهی بههیچ ع

مقررات الحاقی آنها از  حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و : 1تبصره 

 .است شمول این ماده مستثنی

 .استماده مستثنی  پرداخت هزینه پذیرایی به شرط وجود اعتبار در بودجه کل کشور از شمول این : 2تبصره 

 های آموزشیدر تنظیم و اجرای برنامه -فصل چهارم 

های آموزشی و یا یا اجرای برنامه ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامهوزارتخانه : 44ماده 

 .اداری و استخدامی کشور برسانند به تصویب سازمان امورکارآموزی مستخدمین خود را
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ها و مؤسسات دولتی و وزارتخانه توانند با توجه به احتیاجاتن امور اداری و استخدامی کشور میسازما : 1تبصره 

 .تنظیم کند آموزشی و کارآموزی الزم راهایهمکاری آنها برنامه

ماده را راساً یا به وسیله  های مصوب موضوع اینتواند برنامهسازمان امور اداری و استخدامی کشور می : 2تبصره 

 .اجرا کند یا مؤسسات صالحیتدار دیگر ها و مؤسسات مربوطزارتخانهو

 -کالس  -گونه مؤسسه آموزشی  توانند به تشکیل هیچها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمیوزارتخانه : 45ماده 

آن که قبالً موافقت  دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر که هر نوع تعهد استخدامی برایدوره تعلیمات و نظایر آن

 .کرده باشنداستخدامی کشور را در این مورد جلب سازمان امور اداری و

و مؤسسات دولتی این قانون  هاهای آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانهاستفاده از بورس : 46ماده 

نامه اجرای این ماده توسط ر است آییناستخدامی کشو به موافقت سازمان امور اداری و شود موکولتخصیص داده می

 .خواهد رسید کشور تهیه و به تصویب شورا سازمان امور اداری و استخدامی

 در تأمین آسایش و حفظ سالمت مستخدمین رسمی -فصل پنجم 

 .های مربوط دارندالعادهفوق مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و : 47ماده 

آنان باشد از مرخصی استعالجی  هایی که مانع از انجام خدمتمستخدمین رسمی و صورت ابتالء به بیماری : 48ماده 

 .استفاده خواهند کرد

 .چهار ماه در سال خواهد بود العالج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجیهای صعبجز در موارد بیماری :تبصره 

 .بدون حقوق استفاده کند تواند با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع از مرخصیمستخدم رسمی می : 49ماده 

 .شد مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد : 1تبصره 

بدون حقوق استفاده نماید  تواند از مرخصیحداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می : 2تبصره 

یک سال متوالی باشد موکول به جلب موافقت سازمان  اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از ه سال خواهد بودس

 .خواهد بود امور اداری و استخدامی کشور نیز

نماید الزامی استفاده می محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق : 3تبصره 

برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال  از پایان دوران مرخصی پست مناسب رتی که پسنیست. در صو

 .آیدآماده به خدمت در می

ای که از طرف سازمان نامهآیین قانون به موجب 49و  48و  47های موضوع مواد ترتیب تحصیل مرخصی : 50ماده 

 .شودرسد معین میوزیران می هیئت تهیه و به تصویبامور اداری و استخدامی کشور

 .خانواده آنان را فراهم کند دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و : 51ماده 

مذکور همکاری و  دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات : 52ماده 

ای خواهد بود که به نامهمؤسسات مذکور طبق آیین بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به نسبت به آنها کمک الزم را

 .تصویب هیئت وزیران خواهد رسیداستخدامی کشور تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و

کار برای ایجاد محیط مناسب  ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی ووزارتخانه : 53ماده 

اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و  عمل آورند. سازمان امورمستخدمین اقدامات الزم را به

 .هدایت الزم را معمول دارد
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 در تکالیف عمومی مستخدمین -فصل ششم 

در امور اداری اطاعت  خود را مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق : 54ماده 

قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور  امر مقام مافوق را بر خالف نماید. اگر مستخدم حکم یا

خود را  که بعد از این اطالع مقام مافوق کتباً اجرای دستورمقام مافوق اطالع دهد. در صورتی را با قوانین و مقررات به

 .مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بودتأیید کرد مستخدم 

 .ممنوع است مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور : 55ماده 

 .به اجازه دولت است شود موکولهای دول بیگانه که به مستخدم دولت داده میقبول القاب و نشان : 56ماده 

امور خارجه موجب انفصال از  یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارتخروج از تابعیت ایران و  : 57ماده 

 .خدمت دولت خواهد بود

تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه  رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و : 58ماده 

 .اداری است

رسیدگی به موجب  ین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری وتشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدم : 1تبصره 

 .کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید وسیله سازمان امور اداری و استخدامی ای خواهد بود که بهنامهآیین

 مقانون استخدا 5ماده  مستخدمین غیر نظامی وزارت جنگ از لحاظ تقصیر تخلف اداری و تابع مقررات : 2تبصره 

 .خواهند بودنیروهای مسلح شاهنشاهی

 :های اداری به قرار زیر استانواع مجازات : 59ماده 

 .توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت -الف 

 .های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماهالعادهکسر حقوق و فوق -ب 

 .از سه ماه تا شش ماه های ماهانه مستخدم تا یک سومالعادهکسر حقوق و فوق -پ 

 .انفصال موقت از سه ماه تا یک سال -ت 

 .تنزیل تا دو پایه یا یک گروه -ث 

 .انفصال دائم از خدمت دولت -ج 

به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل  توانند به تشخیص خود بدون مراجعهرؤسای ادارات و مقامات باالتر آنان می : 1تبصره 

 .متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند را در مورد مستخدم ادهمجازات بند الف این م

توانند بدون مراجعه به دادگاه می رؤسای ادارات و مقامات باالتر با تأیید مقام مافوق خود و همچنین وزراء : 2تبصره 

 .خود معمول دارندرا در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه  مجازات بند )ب( این ماده اداری کتباً با ذکر دلیل

 در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین -فصل هفتم 

امور اداری و استخدامی کشور  تواند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به سازمانمستخدمین رسمی می : 60ماده 

 .شکایت کنند

عالی کشور به سازمان اداری و دیوان  شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به : 61ماده 

 .شود استخدامی کشور تقدیم

 .و استخدامی کشور است مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری : 62ماده 
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 .هایی محول داردهیئت تواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود بهشورا می : 1تبصره 

آنها و همچنین ترتیب دریافت  این ماده و عزل و نصب اعضای 1های مذکور در تبصره ترتیب تشکیل هیئت : 2تبصره 

ها طبق هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت های مذکور و رسیدگی هرهیئت شکایات و ارجاع آنها به

 استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهدری وبه وسیله سازمان امور ادا ای خواهد بود کهنامهآیین

 .رسید

تصویب این قانون برای هر یک از  تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخسازمان امور استخدامی کشور می : 3تبصره 

ای حداکثر معادل نصف عادهالبازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق ماده یک نفر از قضاتهای مذکور در اینهیئت

 .بازنشستگی به آنها بپردازد حقوق

االجراء دولتی مربوط قطعی و الزم هر گاه رأی به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا مؤسسه : 63ماده 

دولتی و در غیاب  تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رأی به شورایمی رأی صادره معترض باشد است و هر گاه شاکی به

 .دیوان عالی کشور شکایت کند شورای دولتی به

شکایت استخدامی مصوب نوزدهم  قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد :تبصره 

کشور تقدیم شده  تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی سی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی کهبهمن هزار و سیصد و

 .خواهد گرفتسابق مورد رسیدگی قرار باشد طبق مقررات قانون

هیچ مورد استعفای مستخدم  تواند با یک ماه اعالم قبلی از خدمت دولت استعفا کند درمستخدم رسمی می : 64ماده 

انه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم یابد که وزارتختاریخی تحقق می دولت نخواهد بود استعفا از رافع تعهدات او در برابر

استعفا رد  یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصولبا آن موافقت کند. وزارتخانه به موجب حکم رسمی

ابالغ نگردد این امر در حکم عدم قبول قبول استعفا یا قبول استعفا را کتباً اعالم دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا

 .شکایت کند 60تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده می ا تلقی خواهد شد مستخدماستعف

خود حاضر نشود از  در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطالع و عذر موجه در محل خدمت : 65ماده 

آن که مشمول مقررات شود مگر رفتار می شناخته شده و مانند مستخدم مستعفی با وی تاریخ ترک خدمت مستعفی

 .خواهد شد بازنشسته این قانون باشد که در آن صورت 75یا  74مواد 

بوده نتوانسته است در محل  هر گاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او :تبصره 

تخانه یا مؤسسه مربوط قرار نگیرد او مورد قبول وزار حضور خود را اطالع دهد و ادعایخدمت حاضر شود و یا عدم

سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم کند شورای مدارک مورد استناد به تواند شکایت خود را به ضمیمهمی

مقتضی صادر کند. در  و حکم امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی سازمان

 پرداخت مت مراجعت و حقوق مدت غیبت به ویخد اکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بهصورتی که حکم شورا ح

داده شده باشد از تاریخی که مستعفی شناخته شده آماده به خدمت  خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری

 .شودخدمت با وی رفتار میآماده به محسوب و مانند مستخدم

کرده است به او مسترد  خدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداختوجوهی که مست : 66ماده 

 .خواهد شد

احتیاج به وجود او مانعی  استعفا کرده است در صورت 64استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده  : 67ماده 
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واهد شد به شرط آن که وجوهی را منظور و محسوب خ مستخدمین از لحاظ بازنشستگیندارد. سوابق خدمت این قبیل

 .بازنشستگی مسترد دارند جا به صندوق اند یکدریافت داشته 66که طبق ماده 

در گروه مورد اشتغال  از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت 64هر گاه مستخدمی که طبق ماده  : 68ماده 

تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره کننده میستخداما وزارتخانه یا مؤسسه دولتیتر باشدسابق خود یا گروه پائین

 .آزمایش معاف دارد

خدمت در گروهی باالتر از  از خدمت استعفا نموده است داوطلب 64هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده  : 69ماده 

لی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی گذراندن امتحان خواهد بود و باشد استخدام او مشروط به گروه مورد اشتغال سابق خود

 .دارد را از گذراندن دوره آزمایشی معاف تواند اوکننده میاستخدام

 در بازنشستگی و وظیفه -فصل هشتم 

اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات  اداره کل بازنشستگی فعلی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و : 70ماده 

 .شوداداری و استخدامی کشور می منتزع و تابع سازمان امور خود از وزارت دارایی

و تفاوت تطبیق حقوق و  ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوقوزارتخانه : 71ماده 

فه کار و العاده تضمین و اضاآزمایشی را به استثناء فوق های مستخدمین رسمی و مستخدمینالعادهفوقمزایای مستمر و

 .مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازندکرده و بابت سهم کسر صندوق و مأموریت کم

خدمت مشغولند هشت و نیم  در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون به : 1تبصره 

از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای  144و  143مواد m حداکثر تا انقضاء مهلت مقرر دردرصد مذکور در این ماده

 .شودبازنشستگی کشوری تحویل میکسر صندوق کم شده به صندوق های تضمین والعادهفوق

ایشان احتساب و برداشت  کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه : 2تبصره 

 .خواهد شد

منصوب شوند کسور بازنشستگی  ستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یادر مورد م : 3تبصره 

به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به  معادل کسور آخرین پایه مربوط و آنان در دوران نمایندگی

 .خواهد شد صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت

کسانی را که دوره آزمایشی را طی  ت دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماهها و مؤسساوزارتخانه : 72ماده 

 .کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند شوند برداشتپذیرفته میکرده و به استخدام رسمی

ر ماه مبلغی برابر ه 71موضوع ماده  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند عالوه بر کسوروزارتخانه : 73ماده 

 .آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند مستخدمین رسمی و مستخدمین هشت و نیم درصد حقوق

بازنشستگی کشوری استفاده  مؤسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق : 1تبصره 

از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری  مستخدمین خودکسور پرداختی خواهند کرد باید مبلغی معادل

 .پرداخت کنند

این قانون  3مذکور در ماده  ها و مؤسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقاماتوزارتخانه : 2تبصره 

ماه مبلغی معادل کسور مزبور متصدی آن مقامات هستند هر  مکلفند تا زمانی که مستخدمینانتخاب یا منصوب شوند

 .کشوری پرداخت کنندبه صندوق بازنشستگی پرداختی آنان از بودجه خود
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 .به قبول آن است تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلفمستخدم رسمی می : 74ماده 

 .داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت -الف 

 .پنج سال سن با الاقل سی سال سابقه خدمتداشتن حداقل پنجاه و  -ب 

توانند طبق خدمت دارند می مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه : 75ماده 

 :است کنند و دولت مکلف به قبول آنشرایط زیر تقاضای بازنشستگی

متوالی دارند به شرط دارا  یازده سال سابقه خدمتمستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از  -الف 

 .سالگی متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار شدن بیست و نه سال خدمت

متوالی دارند به شرط دارا  مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت -ب 

 .سالگی و سهخدمت متوالی و رسیدن به پنجاه شدن بیست و هشت سال

متوالی دارند به شرط دارا  مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت -پ 

 .سالگی خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دوشدن بیست و هفت سال

ند به شرط دارا متوالی دار مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت -ت 

 .سالگی خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یکشدن بیست و شش سال

متوالی دارند به شرط دارا شدن  مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت -ث 

 .متوالی و رسیدن به پنجاه سالگیبیست و پنج سال خدمت

متوالی دارند به شرط دارا  یخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمتمستخدمین رسمی که در تار -ج 

 .سالگی خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نهشدن بیست و چهار سال

دارند به شرط دارا شدن  مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت متوالی -چ 

 .متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی بیست و سه سال خدمت

متوالی دارند به شرط دارا  مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت -ح 

 .سالگی متوالی و رسیدن به چهل و هفت شدن بیست و دو سال خدمت

متوالی دارند به شرط دارا شدن  سابقه خدمتمستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال  -خ 

 .سالگی متوالی و رسیدن به چهل و شش بیست و یک سال خدمت

یا بیست و پنج سال  مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی -د 

 .شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی سابقه خدمت متناوب دارند به

را که شصت سال سن و الاقل  توانند مستخدمین رسمیها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میوزارتخانه : 76ماده 

 .دارند بازنشسته کنند بیست سال سابقه خدمت

رسمی را که شصت و پنج سال  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمینوزارتخانه : 77ماده 

 .ته کنندسن دارند بازنشس

ضرب در سنوات خدمت  میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان : 78ماده 

 .از بازنشستگی تجاوز نکند بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل مشروط بر این که حقوق

سه سال آخر خدمت است  یه مستخدم رسمی درمتوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پا : 1تبصره 
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کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات  سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال ولی در صورتی که مجموع

 .خدمت رسمی خواهد بود

دولت هستند از میزان  اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت : 2تبصره 

گرفته کمتر شود حق دارند درخواست آنان تعلق می قانون در صورت بازنشسته شدن بهی که در تاریخ تصویب اینحقوق

حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در این قانون مبنای احتساب کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب

کسور  ضرایب قانونی مدت ده سال تمام طبققبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در  صورتی مورد

آن را طی پنج سال بنمایند و در  بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت

ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت  نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدتصورتی که

 .التفاوت کافی استپرداخت کسور فقط نسبت به مابهنکرده باشد تعهد آن پرداخت به قسمتی از

 3دولتی مذکور در ماده  میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات : 3تبصره 

ماده عبارت است از یک این  2مقررات قسمت آخر تبصره  از شاغل یا بازنشسته با رعایت شوند اعممنصوب شده یا می

ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام طبق جدول حقوق این قانون ام آخرین حقوق مقام مربوطسی

صورت مخیرند فقط از  اینتجاوز نکند. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در مربوط

رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی  وزیر وند رییس دفتر نخستیکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کن

 .هستند

کار کردن باز بماند حقوق  ای ناقص شود به نحوی که ازهر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه : 79ماده 

ین که از متوسط دریافت خواهد کرد مشروط بر ا حقوق ضرب در سنوات خدمتام متوسطای برابر با یک سیوظیفه

 .حقوق او تجاوز نکند

مدت خدمت او پانزده سال  در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد : 1تبصره 

 .منظور خواهد گردید

وراث رعایت شرایط قانونی به  در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با : 2تبصره 

 .گیردوی تعلق می

علیل یا ناقص شود به نحوی که از  هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه : 80ماده 

 .گرددحقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می متوسط حقوق او به عنوان کار کردن باز بماند تمام

شرایط مقرر به وراث قانونی  اده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایتدر صورتی که مستخدم موضوع این م :تبصره 

این قانون درباره وراث قانونی اجراء خواهد  83مقررات ماده  اگر فوت او در اثر همان حادثه باشدگیرد ولیوی تعلق می

 .شد

تاریخ فوت بازنشسته محسوب  هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در : 81ماده 

 .شد بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد و نصف حقوق

مدت خدمت او پانزده سال  در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد :تبصره 

 .محسوب خواهد شد

وظیفه طبق مقررات این  هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق : 82ماده 
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 .پرداخت خواهد شد قانون به وراث قانونی وی

عنوان حقوق وظیفه به وراث  هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به : 83ماده 

 .هد شدخوا قانونی وی پرداخت

 .گرفت با تصویب شورا صورت خواهد 83و  80و  79برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد  : 84ماده 

مشمول این قانون که طبق  ها و مؤسسات دولتیسوابق خدمت بالانقطاع مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه : 85ماده 

نشستگی و وظیفه جزء سابقه خدمت ایشان لحاظ باز یابند ازمستخدم رسمی تبدیل وضع می مقررات این قانون به

 .محسوب و منظور خواهد شد

وضع استخدامی وی متوالیاً در  منظور از خدمت بالانقطاع مدتی است که مستخدم بدون فاصله تا تاریخ تبدیل : 1تبصره 

 .دولتی خدمت کرده باشد ها یا مؤسساتوزارتخانه

غیر رسمی خود به  ه وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمتمستخدمین غیر رسمی موضوع این ماد : 2تبصره 

بر اساس یک چهلم  79وظیفه موضوع ماده  پرداخت نخواهند کرد و حقوق بازنشستگی و یا حقوق صندوق بازنشستگی

ام متوسط حقوق ضرب در سنواتی که با غیررسمی به عالوه یک سی متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بالانقطاع

 .اند احتساب خواهد شدکرده مستخدم رسمی خدمتعنوان 

شود که به عالوه مدت می از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه : 3تبصره 

 .احتساب واقع نخواهد شد رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد خدمت او در استخدام

دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی  وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه : 86ماده 

 :باشند با دارا بودن شرایط زیرمادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می که پدر واند و همچنین نوادگانیبوده

ها مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ه باشند مگر این که به موجبفرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشت -الف 

در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و  رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و یا مؤسسات آموزشی

 .شد پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد

مدارک مثبته در یکی از  ر به موجبفرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگ -ب 

شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان  رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وها یا مؤسسات آموزشیدانشگاه

 .شد بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد

 .مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر -پ 

 .رده باشدعیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نک -ت 

 .باشد شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده -ث 

 .العمرنباشند مادام العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کارفرزندان و نوادگان علیل یا ناقص -ج 

وراث قانونی که طبق این  ر یک ازشود و سهم هحقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می : 87ماده 

 .گرددصندوق بازنشستگی ضبط می قانون قطع شود به نفع

اخذ حقوق وظیفه ممنوع  در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر : 88ماده 

 .است

و مؤسسات مذکور در بند ت  سات دولتیدریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواماً از مؤس : 89ماده 
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حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق  در صورتی که شخصی مستحق دریافت دوممنوع است ولی 2ماده 

 .آنها مخیر است بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک از

قانون و بقیه مدت را در  ندر صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در مؤسسات دولتی مشمول ای :تبصره 

حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر  شمول این قانون خدمت کند حق داردمؤسسات دولتی خارج از

کند و در هر حال برای ایام واحد خدمت پرداخت دو حقوق مؤسسه مربوط دریافت یک از این دو دسته مؤسسات از

صندوق بازنشستگی  است و برایانداز و بازخرید خدمت و امثال آن تواماً ممنوعپسیا حقوق بازنشستگی و  بازنشستگی

 .بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد

ت و پرداخت هر گونه وجه ممنوع اس ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانوناشتغال بازنشستگان در وزارتخانه : 90ماده 

 .به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است ها و مؤسسات مزبوروزارتخانه از این بابت از طرف

مشمول این قانون نیستند و  و مؤسسات دولتی که 2اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذکور در بند ت ماده  : 91ماده 

حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام  موجب قطع 3ت مذکور در ماده مقاما همچنین تصدی یکی از

 .مربوط خواهد شد

به محرومیت از حقوق اجتماعی  هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً با تبعاً : 92ماده 

ی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد جرائم خدمت محکومیت او از لحاظ ارتکاب محکوم شود در صورتی که

شد و  محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهدکسور بازنشستگی تا تاریخ معادل آن چه به عنوان

ای باشد به عائله او حقوق وظیفه داشتهدر صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال

خواهد شد و پس گرفته پرداختاز حقوق اجتماعی به او تعلق می ابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیتبر

 .کندتمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می از اعاده حیثیت شخصاً از

دادگاه موجب حکم  کند بههر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می : 93ماده 

تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً  محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود صالحیتدار اصالتاً یا تبعاً به

صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان بود در از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد

دوره بازنشستگی باشد در  محکومیت مربوط بهشود و اگر جرم وستگان متوفی میشود که در مورد وراث بازنشمی رفتاری

 .خواهد شد مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت

از حقوق وظیفه استفاده خواهند  و با رعایت شرایط مقرر در آن 86منظور از عائله افرادی است که طبق ماده  :تبصره 

 .کرد

اند به موجب شناخته شده هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی : 94ماده 

دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت  صالحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از حکم قطعی دادگاه

مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند ثبوت برسد صالحیتدار به ایشان از اتهام منتسبه در محکمه

 .بود

کند وظیفه استفاده می هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق : 95ماده 

را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق  حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خودمفقوداالثر شود در مدت یک سال

حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعداً معلوم تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه به آنان 86ایط ماده شر
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در صورتی که معلوم شود و شودمستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود

 .گرددده میدر حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعا

یا عناوین دیگر از این قبیل  توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی : 96ماده 

 .حقوق بازنشستگی جایز است فقط تا میزان یک چهارم

 .ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد : 97ماده 

کماکان از محل صندوق  بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق تگان و وظیفهحقوق بازنشس : 98ماده 

مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف  شد و در صورتی که ضریب جدولبازنشستگی کشوری پرداخت خواهد

 .ترمیم کند بگیران را حقوق بازنشستگان و وظیفهتغییر شده است است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این

ای است هستند شناسنامه مالک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت : 99ماده 

اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این داشته و سیصد و سی و هفت در دستکه در تاریخ سوم تیر ماه هزار

 در بدو استخدام ارائه خواهند کرد در صورتی که ماه تولدای است کهنامهشوند شناسمی قانون به استخدام دولت پذیرفته

 .محسوب خواهد شد ماه یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر

ز بودجه کل کشور ا در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در : 100ماده 

 .پرداخت کندمحل درآمد عمومی تأمین و

استرداد کسور بازنشستگی  وجوه صندوق بازنشستگی منحصراً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و : 101ماده 

 .حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد نباید به مصرف دیگر برسد متخلفین در است و به هیچ عنوان

تودیع کرد شرایط تودیع وجوه  توانهای دولتی ایران میوجوه صندوق بازنشستگی را فقط در یکی از بانک :تبصره 

 .شود که به تصویب شورا خواهد رسیدمعین می بهره آن به موجب قراردادی بازنشستگی در بانک و میزان

حقوق بازنشستگی و وظیفه و  برقراری ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و : 102ماده 

ها طبق رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ترتیب وصول و پرداخت

 .رسداستخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا میامور اداری و ای خواهد بود که توسط سازماننامهآیین

 ری و استخدامی کشوردر تشکیل سازمان امور ادا -فصل نهم 

استخدامی کشور وابسته به  به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و : 103ماده 

همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور  کلیه اوراق و اسناد و داراییشودوزیری تأسیس مینخست

مذکور در  هاینامهفعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آیینهاینامهشوند. آیینیمنتقل م اداری و استخدامی کشور

 .این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود

 :وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است : 104ماده 

 .در زمینه امور استخدامی -الف 

 .دولتی مشمول این قانون ها و مؤسساتر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانهمراقبت د. 1

 .ایجاد هماهنگی دادن دستورهای الزم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور. 2

 .رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی. 3

 .مشورتی به دولت زم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهایانجام مطالعات و تحقیقات ال. 4
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 .اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران. 5

 .اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت. 6

 .اظهار نظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون. 7

 ها و تشریفات اداریتشکیالتی و روشدر زمینه امور  -ب 

 .ها و مؤسسات دولتیها و وظائف وزارتخانهبررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف. 1

ها و مشابه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به منظور تمرکز اموربررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه. 2

 .مؤسسات دولتی ذیصالحیت

 .ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونن داخلی وزارتخانهتجدید نظر در سازما. 3

 .کارها بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان. 4

داری و مقررات مالی و خزانه های حسابداری و ممیزی وبررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش. 5

 .بایگانی و سایر مسائل اداری رداری وکارپردازی و انبا

 :سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است : 105ماده 

 شورا -الف 

 دبیر کل -ب 

بازنشسته که الاقل پانزده سال  شورا مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا : 106ماده 

سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور  وزارت یا معاونت وزارت یا سابقه خدمت دولتی و سابقه

 .شوندمنصوب می وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونیوزیر و تصویب هیئتپیشنهاد نخست داشته باشند به

هیچ نوع شغل موظف دیگری  یفه حق ندارندکنند و جز این وظاعضای شورا به طور تمام وقت موظفاً انجام وظیفه می

 .داشته باشند

یکی از دو حقوق بازنشستگی  تواند ازدر صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت شورا منصوب شود فقط می : 1تبصره 

 .استفاده کند یا عضویت شورا

از اعضای شورا یک نفر دیگر  ر یکانتصاب مجدد اعضای شورا بالمانع است و در صورت فوت و یا استعفای ه : 2تبصره 

 .شودبرگزیده می باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی که دارای شرایط مقرر

 .گزینندمی اعضای شورا در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست شورا بر : 3تبصره 

بود که توسط شورا تهیه و به  ای خواهدنامهطرز کار و رسیدگی شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین : 4تبصره 

 .رسدتصویب هیئت وزیران می استخدامی کشور پیشنهاد و به وسیله سازمان امور اداری و

با تصویب هیئت وزیران صورت  بر کناری هر یک از اعضای شورا پس از رسیدگی به دالئل لزوم بر کناری فقط : 5تبصره 

 .خواهد گرفت

ده سال سابقه خدمت داشته و  دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقالً : 107ماده 

وزیر و به فرمان همایونی برای عالیه باشند به پیشنهاد نخست امور اداری و دارای تحصیالتصاحب بصیرت و سابقه در

 .به ترتیب مذکور در این ماده بالمانع استشود و انتصاب مجدد دبیر کلمی نج سال منصوبمدت پ

 :وظایف شورا به شرح زیر است : 108ماده 
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 .هایی که به موجب قانون در صالحیت شورا استنامهرسیدگی و تصویب آیین -الف 

 .شوداظهار نظر نسبت به مسائلی که از طرف دبیر کل به شورا ارجاع  -ب 

 .رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی -پ 

 .قانون رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این -ت 

ترین مرجع اداری دارد و عالی دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست : 109ماده 

 .کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است ین و مقررات موضوعه مسئولقوان سازمان است و در حدود

سازمان امور اداری و استخدامی کشور  دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور : 110ماده 

های ید همچنین کلیه پرداختآبنا به دستور وی به عمل می کلیه مستخدمین سازمانمند است و نصب و عزلبهره

تواند در می گیرد. دبیر کلدستور دبیر کل صورت میاستخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به سازمان امور اداری و

دبیر کل را برای ادای تواند در موارد مقتضیمی هر مورد که مقتضی بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نیز

 .دعوت کند ت در جلسات خودتوضیحات الزم به شرک

 .وزیر استدبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست : 111ماده 

( و 2( و )1های )موضوع قسمت دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی : 112ماده 

ها و قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانهحدود  این قانون در 104( بند ب ماده 3) ( بند الف و قسمت5)

 .االجراء استقانون الزم مؤسسات دولتی مشمول این

مقررات این قانون باشند یا نباشند  ها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از آن که مشمولها و شهرداریوزارتخانه :تبصره 

ح و تغییر مقررات استخدامی قبالً موافقت سازمان امور وضع و اصال استخدامی و هر نوع مکلفند نسبت به کلیه لوایح

 .کشور را جلب نمایند اداری و استخدامی

مدارک مربوط به وظایف سازمان  ها و مؤسسات دولتی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و اوراق ووزارتخانه : 113ماده 

 .ن قرار دهنداختیار آن سازما کشور را در موارد الزم درامور اداری و استخدامی

 در مقررات مختلف -فصل دهم 

مطرح در این قانون مستخدم  توانند جزء در مواردها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمیوزارتخانه : 114ماده 

 .بالفاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند وی بر کنار کنند مگر این که رسمی را از پست سازمانی

دولتی مربوط و تایید سازمان امور  حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه و یا مؤسسه : 115ماده 

 .پذیر استامکان تصویب هیئت وزیراناداری و استخدامی کشور و

ز ای ادولتی به وجود یک عده در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحالل وزارتخانه یا مؤسسه : 116ماده 

 .آیندبه حال آماده به خدمت در می نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور مستخدمین رسمی احتیاج

سازمان امور اداری و  در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطالع : 1تبصره 

چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این  خواهند بود وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع خود استخدامی کشور در اختیار

مؤسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی آن وزارتخانه یا قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در

دیگری برای آنان در  پست سازمانیاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان خود در

 .ا یا مؤسسات دولتی فراهم کندهوزارتخانه
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وزارتخانه مربوط قرار گرفته  در مورد انحالل مؤسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن مؤسسه در اختیار : 2تبصره 

 .شودماده رفتار میاین 1و با آنان طبق تبصره 

فاصله در اختیار سازمان امور اداری و بال در مورد انحالل وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه : 3تبصره 

ها و یا مؤسسات دولتی مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه خواهند گرفت تا سازماناستخدامی کشور قرار

 .فراهم کند

ن حقوق و پس از آن تا پایا آیند شش ماه اول تماممستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می : 117ماده 

 .دریافت خواهند نمود حقوق گروه و پایه مربوط خود را دوران آمادگی به خدمت نصف

سابقه خدمت مستخدمین  دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ تمام حقوق جزء :تبصره 

 .رسمی محسوب خواهد شد

مستخدم آماده به خدمت در اختیار  ند تا زمانی کهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفوزارتخانه : 118ماده 

یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و  شود وکه جدیداً ایجاد میهاییدارند برای تصدی پست

ها و مؤسسات دولتی فقط در صورتی مجاز نشود وزارتخانهمزبور شخص واجد شرایط یافت چنان چه در میان مستخدمین

سازمان مزبور نتواند از میان  و باشند که قبالً به سازمان امور اداری و استخدامی کشور مراجعه کنندتخدام جدید میاس به

 .واجد شرایطی معرفی کند مستخدمین آماده به خدمتی که در اختیار دارد مستخدم

بدون متصدی است مشروط به  ود یاشهایی که جدیداً ایجاد میاستفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست :تبصره 

احراز با سوابق و تحصیالت مستخدم متناسب و در  لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط آن است که پست مزبور از

 .مستخدم مزبور باشدآخرین پست مورد تصدی سلسله مراتب اداری الاقل همطراز

رسمی انتصاب مجدد که با  چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم : 119ماده 

نشود حقوق آماده به خدمتش از تاریخ ابالغ  صادر شده در محل خدمت خود حاضر 118رعایت مقررات تبصره ماده

از آن تاریخ برای دعوت مجدد مستخدم گردد و دولت متوقف میبازنشستگی حکم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ

 .نماید قانون به شورا شکایت این 60تواند طبق ماده تعهدی ندارد و در این صورت مستخدم می مزبور به خدمت

این  69و  68مفاد مواد  در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعداً داوطلب شغلی باشند با آنان طبق :تبصره 

 .شودخدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می خدمت پذیرفته شوند سوابق د و اگر بهقانون رفتار خواهد ش

بازخرید و مستخدم مزبور را از  تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او رادولت می : 120ماده 

 .خدمت دولت معاف کند

خواهد بود از کلیه وجوهی که به  او پرداخت خواهد شد عبارت وجهی که در ازاء بازخرید خدمت مستخدم به : 1تبصره 

آخرین حقوق پایه مستخدم در ازاء هر سال خدمت کسر یک سال  کشوری پرداخته به اضافه یک ماهصندوق بازنشستگی

 .شد به نفع مستخدم محسوب خواهد

مرخصی نیز به وجوه مذکور در  ایامچنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق  : 2تبصره 

 .شد تبصره فوق اضافه خواهد

مؤسسات دولتی و مؤسسات  ها واستخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه : 3تبصره 

ذکور در شود افراد مزبور به خدمت یکی از مؤسسات م قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت این 2موضوع بند ت ماده 
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 بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمتایشان به استثنای وجوه اند کلیه وجوه پرداختی بهآمده

 .آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت

با هر قدر سابقه خدمت  رسندتواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی میدولت می : 121ماده 

 .کندبازنشسته 

مؤسسات دولتی حقوق دوران  ها و یادر صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه : 122ماده 

در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از شمول  شد و در صورتی که مستخدمین مزبور آماده به خدمت قطع خواهد

 .رفتار خواهد شد آنانبا  144ماده  این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد

توسط سازمان امور اداری  120 ماده 3و تبصره  119و  118و  116نامه مربوط به طرز اجرای مواد آیین : 123ماده 

 .تصویب شورا خواهد رسید و استخدامی کشور تهیه و به

توان مستخدم را در نمی وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حاالت زیر را خواهد داشت و : 124ماده 

 :قرار داد حال استخدامی دیگری

 .کندحال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می -الف 

بدون حقوق  یا مرخصی 47حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده  -ب 

 .کنداستفاده می این قانون 49موضوع ماده 

 .کندقانون استفاده می این 48حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعالجی موضوع ماده  -پ 

عهده نداشته و در انتظار  حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به -ت 

 .ارجاع خدمت است

گردیده یا از طرف وزارتخانه  به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصیحال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که  -ث 

 .طور موقت اعزام شده باشد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به و مؤسسه متبوع به

 .مشغول است حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم -ج 

گذرانیده و در حال  وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری راحال خدمت آزمایشی و آن  -چ 

 .این قانون است 17ماده  طی دوره آزمایشی موضوع

صالحیتدار از حقوق  حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع -ح 

 .کندبازنشستگی استفاده می

کردن نبوده و از حقوق  قادر به کار 80یا  79ی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد حال ازکارافتادگ -خ 

 .کنداستفاده می وظیفه مصرح در این قانون

کیفر خواست از طرف  حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صالحیتدار به علت صدور -د 

 .دشوخدمت ممنوع می مقامات قضایی از ادامه

کیفری اصالتاً یا تبعاً برای  حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا -ذ 

 .خدمت ممنوع استمدت معینی از اشتغال به

کیفری اصالتاً یا تبعاً برای  حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا -ر 

 .محروم است یشه از خدمت دولتهم
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 .خدمت شناخته شده است این قانون مستعفی از 65و  64حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد  -ز 

خود نتوانسته است در محل  حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار -ژ 

 .این قانون محرز شده باشد 65دن عذر او طبق تبصره ماده موجه بو خدمت حاضر شود و به

پرچم جزء سابقه خدمت او  در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر : 125ماده 

 .شودمحسوب می

زیر پرچم  اتمام خدمت مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از :تبصره 

ها و مؤسسات را برای خدمت اعالم دارد و وزارتخانه مؤسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود خود را به وزارتخانه یا

بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین  به خدمت دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را

 .خواهند آمدمستخدمین به حال آماده به خدمت درموجود نباشد این گونه  مذکور

قطعی از اتهام یا اتهامات  مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت : 126ماده 

خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت  خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه منتسبه به خدمت گمارده

شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت حال تعلیق خارج میرسمی که از ولی چنان چه برای مستخدم خواهد گردید

 .در خواهد آمد آماده به خدمت

تبعاً به انفصال موقت محکوم  مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا : 127ماده 

چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به  شود ولیمت گمارده میبه خد شود بعد از اتمام مدت انفصال

 .خدمت محسوب نخواهد شدموقت در هیچ حال جزء سابقه آید. مدت انفصالخدمت در می

گمارده نخواهد شد مگر این که  داری نقدی یا جنسی دولتداری یا تحصیلهیچ مستخدمی به شغل تحویل : 128ماده 

الضمان و شرایط ضامن طبق مؤسسه مربوط بدهد میزان وجه معتبری به وزارتخانه یا الضمان و یا ضامن قبالً وجه

 .هیئت وزیران خواهد رسید پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب ای خواهد بود که بهنامهآیین

زمانی دیگر تا موقعی که سا نماید به پستجمعی انجام وظیفه می انتصاب مستخدمی که در پست صاحب : 129ماده 

 .تسویه نشده است ممنوع استحساب دوره عملیات او

چهار ماه حقوق او بابت  در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر : 130ماده 

 .وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد مرخصی استحقاقی به

 با مواد این قانوندر تطبیق وضع مستخدمین  -فصل یازدهم 

بازنشستگی کشوری هستند  مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور : 131ماده 

 .شوندمی مستخدم رسمی محسوب

با  2مذکور در بند ج ماده  دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین : 132ماده 

 .کندقانون تطبیقمقررات این 

هستند پس از اجرای ماده  گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت : 133ماده 

که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین  شود ولی تا هنگامیتصدی تعیین میبا توجه به شغل مورد 30

 حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشورآن با جدول انطباق محل حقوق مستخدمین مزبور و

حکم موقت برای آنان صادر  و گانه زیر قرار خواهد دادهای هفتمستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه
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 و سال یک پایه تعیینخدمت رسمی آنها به ازاء هر د خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات

 :تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفتنیز مستخدمین در گروهی پائین 30شود پس از اجرای مفاد ماده می

 .ها و رانندگان با هر قدر تحصیلتلفنچی -مستخدمین جزء  -گروه یک 

 .اول متوسطه هستند ورهمستخدمینی که دارای تحصیالت مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان د -گروه دو 

نامه سوم متوسطه و گواهی مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن -گروه سه 

 .نشده است که معادل دیپلم کامل شناختهگذراندن یک دوره آموزشی بوده

ای یا های حرفهها یا آموزشگاههنرستان نامه ازمستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی -گروه چهار 

 .متوسطه شناخته شده باشد تحصیالت دوره کامل فنی باشند که معادل

کامل متوسطه یک دوره تخصصی  نامه دورهدبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که عالوه بر داشتن گواهی -گروه پنج 

 .فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد مذکور از طرف مراجع صالحه گذرانده باشند و ارزش دوره

 .شناخته شده باشد مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس -گروه شش 

فوق لیسانس که دوره  مستخدمینی که دوره تحصیالت دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا -گروه هفت 

 .نباشد داشته باشند پنج سالتحصیلی آن کمتر از 

گیرند که شرایط قرار می به استناد شغل مورد تصدی در گروهی 30مستخدمینی که پس از اجرای مفاد ماده  :تبصره 

اند در آنان بر اساس مدت زمانی که در آن شغل خدمت نموده شوند و پایهگروه ابقاء میاحراز آن گروه را ندارند در آن

 .شد احراز آن شغل نشوند پایه اضافه به آنان داده نخواهدولی تا زمانی که واجد شرایط ن خواهد شدگروه مربوط تعیی

در مورد هر  8ماده  3تبصره  را پس از اجرای مفاد 133دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده  : 134ماده 

 .رساندانجام  مؤسسات دولتی مشمول این قانون بهها ویک از وزارتخانه

مقررات این قانون از مجموع  در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با : 135ماده 

مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را  مدد معاش اوالد وی که طبق قانونحق تأهل و -مبلغ حقوق 

زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق و تادریافت خواهد کرد  به عنوان تفاوت تطبیق حقوق

بیشتر نشده باشد تا مدت چهار  آن اند برابر یا ازکردهتأهل و مدد معاش اوالد که قبل از تطبیق وضع دریافت می حق

تفاوت به اضافهولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را  سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد

 مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع مذکور دریافت خواهند کرد

ماده از حقوق حداکثر پایه  حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع هماناز حداکثر 133ماده 

 .گروه شغل تجاوز نکند

شغل وی از مجموع مزایا و  العادهتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوقدر صور :تبصره 

این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت  زیادتر شود اگر تفاوت 136های مذکور در مادهالعادهفوق

 شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور ازپرداخت میپس از کسر تفاوت تطبیق حقوق العاده شغلبه مستخدم فوق

العاده شغل مبلغی معادل فوق بابت تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از

 .پرداخت خواهد شد 136مجموع مزایای مذکور در ماده 

به اقتضای پست مورد تصدی  قررات این قانونمستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با م : 136ماده 
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های مذکور در این قانون منظور نشده است تا زمانی که هزینه ها والعادهدارد که جزء فوقمی مزایای مستمری دریافت

صورتی  داشته است دریافت خواهد کرد و درعناوین دریافت میکماکان مبلغی را که تحت آن متصدی پست مزبور باشد

بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به گیردمی العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلقلغ دریافتی از مبلغ فوقکه مب

 .کرد عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد

وی پس از تطبیق وضع  در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق : 1تبصره 

معاش اوالد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از  قانون از مجموع حقوق و حق تأهل و مدد استخدامی با مقررات این

 صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کردبرابر با آن باشد در این تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا

تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر  مستخدم تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود بهولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از 

 .شودتفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می

کنند قانونی خود دریافت می مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه : 2تبصره 

 .شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شدمی مزایای مذکور در این ماده محسوب التفاوت به عنوانمابه

مزایای مستمر و تفاوت تطبیق  از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و : 3تبصره 

 .در فصل سوم این قانون پرداخت کرد العاده شغل مذکورحقوق و فوقتوان بیش از حداکثرنمی

استخدامی کشور و تصویب هیئت  ع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری وانوا : 4تبصره 

 .وزیران تعیین خواهد شد

های ثابت سازمانی مصوب پست ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان ووزارتخانه : 137ماده 

و روز مزد را که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام  پیمانی –کمی رسمی از قبیل دون پایه حخود مستخدمین غیر

 :تبدیل کنندزیر به استخدام رسمی هایدارند با رعایت تبصره

مستخدم رسمی واجد شرایطی در  توانند تا زمانی کهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمیوزارتخانه : 1تبصره 

سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع  های ثابتمانی نیست پستساز اختیار دارند که شاغل پست

 .استخدامی آنان را تبدیل کنند

 :گیردتعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می : 2تبصره 

برای احراز شغل تحصیلی الزم  در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک -الف 

با احتساب کلیه سنوات خدمت بالانقطاع دولتی آنان به ازاء هر  تعیین و پایه آنان در گروه مربوطمورد تصدی به شرح زیر

 .گرددمی دو سال یک پایه تشخیص

 .نامه ششم ابتدایی استگواهی متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن -گروه یک 

 .نامه دوره اول متوسطه استگواهی متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن -گروه دو 

نامه سوم متوسطه و گذراندن گواهی متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن -گروه سه 

 .است باشد دهمعادل دیپلم کامل شناخته نش یک دوره آموزشی که

دیپلم دوره کامل متوسطه یا  متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن -گروه چهار 

فنی باشد که معادل تحصیالت دوره کامل متوسطه شناخته شده  ای یاهای حرفهآموزشگاه ها یانامه از هنرستانگواهی

 .باشد
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نامه دوره کامل متوسطه و گواهی حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن متصدیان مشاغلی که -گروه پنج 

 .صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد است که ارزش آن از طرف مراجعگذراندن یک دوره تخصصی

 .یسانس باشددانشنامه ل متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن -گروه شش 

دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس  متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن -گروه هفت 

 .کمتر از پنج سال نباشدباشد که دوره تحصیلی آن

 .شودتعیین می در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی -ب 

و تعیین شرایط احراز  30ماده  های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرایشرط تحصیلی مذکور در گروه : 3تبصره 

 .لزوم تجربه جانشین تحصیالت گردد های دوازده گانه در مواردگروهمشاغل و تخصیص آنها به

اگر از مجموع حقوق ثابت و  گیردعلق میای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تحقوق گروه و پایه : 4تبصره 

های مذکور در این قانون ها و هزینهالعادهکه جزء فوق دارددر زمان تبدیل دریافت می مزایای مستمری که مستخدم

شود می به وی پرداخت 38موقت تا زمان اجرای ماده التفاوت به عنوان مزایای شغل به طورمابه منظور نشده کمتر باشد

مستخدم حقوق پایه  باشد به اگر مجموع حقوق و مزایای مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وی کمترولی 

شود که حقوقش برابر یا با تقریب ای داده میمستخدم پایه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غیر این دو صورت به

 .قبل از تبدیل باشد مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر وی نزدیکترین مبلغ بهاضافی

ماده به مستخدم رسمی  حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این : 5تبصره 

 .گرددبازنشستگی کشوری پرداخت می شوند به صندوقتبدیل می

مزایای مستمر و تفاوت  و از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق : 6تبصره 

 .در فصل سوم این قانون پرداخت کرد العاده شغل مذکورحداکثر حقوق و فوقتوان بیش ازتطبیق نمی

که در بدو مرحله اول از بابت  ایمعین نشده است اضافه 38العاده شغل مذکور در ماده تا زمانی که فوق : 7تبصره 

آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که  این قانون بهبا جدول حقوق  تطبیق وضع مستخدمین رسمی

 .شد دارند کسر خواهددریافت می

حداکثر حقوق و مزایای  تواند پس از تبدیل ازحقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی : 8تبصره 

 .مشابه قرار دارند تجاوز نمایدمستخدمین رسمی که در مشاغل

شود مکلفند تکالیف تبدیل می مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی : 9ه تبصر

 .انجام دهند مورد مستخدمین رسمی مجرا استخاص استخدامی را که در

ارجاع مشمول این قانون و  ها و مؤسسات دولتیدر صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه : 138ماده 

رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و  مستخدمین تعدادی از مستخدمین های ثابت سازمانی بهپست

 :با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد

پایه و گروهی که به  منتظر خدمت باشند نصف حقوق 133به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده  -الف 

هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه  شود پرداخت خواهد شد ولی درمی آنان معینموجب این قانون برای 

 .نخواهد شد مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر

 .رفتار خواهد شد 117با سایر مستخدمین طبق ماده  -ب 
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غیر رسمی که در تاریخ تصویب  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمینوزارتخانه : 139ماده 

یابند مانند مستخدم آماده به خدمت سازمانی تبدیل وضع نمی به علت نبودن پست ثابت این قانون در خدمت دارند و

 شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیلموقع به پست ثابت سازمانی گمارده رفتار خواهند کرد و هر

 .یابندوضع می

 .از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود 4شمولین تبصره ماده م :تبصره 

اشتغال دارند  3مذکور در ماده  مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات : 140ماده 

 .یابندمی تطبیق یا تبدیل وضع137و  133طبق مفاد مواد 

مرحله اول بر اساس آخرین  خدمت کنند در 3کی از مقامات مذکور در ماده مستخدمین غیر رسمی که در ی : 1تبصره 

و در صورتی که در مؤسسات دولتی غیر  137ماده  2تبصره  اند طبق بند الفمقامات داشته شغلی که قبل از تصدی این

 تبدیل وضع 133اده تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماند با توجه به مدرکبوده مشمول این قانون متصدی شغلی

 .یابندمی

که در تاریخ تصویب این  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونخدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه : 2تبصره 

 .سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد را به عهده دارند جزء 3در ماده قانون تصدی مقامات مذکور

را به  3غیر دولتی ماده  تصدی یکی از مقامات 30که پس از اجرای ماده گروه قطعی مستخدمین رسمی  : 3تبصره 

 .اند تعیین خواهد شدداشته شغلی که قبل از تصدی آن مقامات عهده دارند بر اساس آخرین

سازمانی طبق مفاد بند الف از  های ثابتاجرا نشده است استخدام رسمی برای پست 30تا زمانی که ماده  : 141ماده 

اساس جدول حقوق مندرج در این قانون قابل پرداخت است  خواهد گرفت و حقوق آنان برصورت 137ماده  2ه تبصر

 .رسمی رفتار خواهد شد آنان مانند سایر مستخدمین با 30پس از اجرای مفاد ماده 

نیروهای مسلح استخدام  و مستخدمین مشمول قانون 2انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده  : 142ماده 

شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای  دولتی مشمول این قانون بهها و مؤسساتشاهنشاهی به وزارتخانه

 یا مؤسسه دولتی مربوط و سازمان امور اداری ورضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و

مقررات این قانون  خدمت طبق گروه و پایه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنواتاستخدامی کشور به عمل خواهد آمد و 

 .تعیین خواهد شد

صندوق بازنشستگی کشوری  کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به :تبصره 

 .منتقل شود

مأمور در خدمت یکی از  تصویب این قانون به عنوانمستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ  : 143ماده 

هستند در صورتی که حداکثر تا یک  2بند ت ماده  از این قانون یا مؤسسات مذکور در مؤسسات دولتی مستثنی شده

ای که در آن مشغول کارند عدم اند یا مؤسسهنشدهیا مؤسسه متبوع خود احضار سال از تاریخ فوق از طرف وزارتخانه

خدمت این گونه مدت. به وجود آنان را اعالم نکرده است به خدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد اجاحتی

از لحاظ بازنشستگی جزء سابقه خدمت رسمی  مستخدمین پس از انقضای مهلت مذکور در مؤسسات مستثنی شده مزبور

داد. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به محل خدمت خود خواهند  محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات مؤسسهآنان

 اند به مأخذ حقوق آخرین رتبهخدمت رسمی که تا انقضاء مهلت مذکور در فوق داشتهمدت حد بازنشستگی به تناسب
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ها یا مؤسسات وزارتخانه صورت انتقال مستخدمین مزبور بهرسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد. در

 .یافت انون خدمت رسمی آنان مجدداً ادامه خواهددولتی مشمول این ق

از وزارتخانه یا مؤسسه متبوع  توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانونمستخدمین موضوع این ماده می :تبصره 

شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون  ثابت سازمانی به آنان ارجاع خود تقاضا کنند که پست

 به تقاضای خود باقی باشد از مؤسسه محل خدمت خود فراارجاع نشود و مستخدم کماکان ت ثابت سازمانی به آنانپس

 .آیندشوند و به حال آماده به خدمت در میخوانده می

یکی از مؤسسات دولتی  مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت : 144ماده 

هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و  2مؤسسات مذکور در بند ت ماده  ده از این قانون یامستثنی ش

 کنند از سازمان امور اداری وسازمانی که در آن خدمت میاین قانون با اطالع توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویبمی

پست سازمانی به آنان ارجاع قانون ؤسسات دولتی مشمول اینها یا ماستخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارتخانه

 ها یا مؤسسات مزبور بهقانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این

کشور قرار  مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی آنان ارجاع نشود و

رفتار خواهد شد. در صورتی که این نوع  آید و طبق مقررات مربوط با اودر می گیرد و به حال آماده به خدمتمی

شود و مشمول ادامه خدمت رسمی آنان متوقف میخود منصرف شوند مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای

بازنشستگی به تناسب ستخدمین مزبور پس از رسیدن به حدخدمت خود خواهند بود. م مقررات خاص مؤسسه محل

خود از حقوق  خدمت رسمی که تا انقضاء مهلت مذکور در فوق داشته و به مأخذ حقوق آخرین رتبه رسمی مدت

دولتی مشمول این قانون  ها یا مؤسساتاستفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه بازنشستگی

 .یافت ت رسمی آنان مجدداً ادامه خواهدخدم

ها یا تفاوت ها یا هزینهالعادهفوق تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای : 145ماده 

ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار برای کلیه وزارتخانه بودجه کل کشورتطبیق طبق مقررات این قانون در

هستند و  تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولتاست حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در أمین نشدهالزم ت

مقررات سابق کماکان خاص استخدامی و هاینامهشوند طبق قوانین و آیینمزایای مستخدمینی که جدیداً استخدام می

 .قابل پرداخت است

ترین گروه شروع و به پائین های مختلف ازبار حقوق مستخدمین گروهدولت مکلف است نسبت به تأمین اعت : 1تبصره 

 .کند های باالتر اقداممستخدمین گروهترتیب نسبت به حقوق

العاده شغل موضوع زمانی که فوق کنند تامؤسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می : 2تبصره 

التفاوت حقوق مزبور کنند و مابهمعین می 141مفاد ماده  جدید خود را طبقحقوق مستخدم معین نشده است 38ماده 

خواهند  گرفته است به عنوان مزایا به مستخدمبه وی تعلق مینامه و مقررات خاصموجب آیین را با حقوق واحدی که به

 .پرداخت

در مؤسسات مذکور در بند ت ماده  قانونتأمین اعتبار الزم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این  : 146ماده 

 .مؤسسات مربوط خواهد بود شمول این قانون به عهده و مؤسسات دولتی خارج از 2

کشور تهیه و به تصویب هیئت  های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامینامهآیین : 147ماده 
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 .وزیران خواهد رسید

مقام اجرا با مقررات این قانون  پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در : 148ماده 

 .مغایر باشد ملغی خواهد بود

مذکور در این قانون نرسیده است  های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب مقاماتنامهتا زمانی که آیین :تبصره 

 .بود االجراء خواهدالزمهای فعلی معتبر ونامهآیین

ضمن اجرای آن ضروری تشخیص  تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصالحاتی را کهدولت می : 149ماده 

مقررات این قانون و اصالحاتی که به تصویب  های استخدام مجلسین تقدیم کندکمیسیون دهد جهت تصویب به

نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین  تقدیم الیحه ارسد تهای استخدام مجلسین میکمیسیون

 .االجراء استالزم

بگیرها و در متناسب  وظیفه دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و :تبصره 

 .مستخدمین شاغل اقدام الزم به عمل آورد ساختن آن با حقوق

 


