
 آن بعدی اصالحات و کشوری استخدام قانون

 کلیات – اول فصل

  :تعاریف  –۱ ماده

ها یا موسسات شرکت یا ها وزارتخانه از یکی در دولت خدمت به شخصی پذیرفتن از عبارت دولت استخدام –الف

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲دولتی است. )اصالحی مصوب 

 .گردد می آن انجام به مکلف رسمی حکم موجب به مستخدم که است کاری به اشتغال از عبارت دولت خدمت  –ب

ها یا موسسات دولتی در حدود شرکت و ها وزارتخانه صالحیتدار مقامات کتبی دستور از عبارت رسمی حکم  –پ

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲)اصالحی مصوب  .قوانین و مقررات مربوط است

عنوان شناخته شده است. )اصالحی مصوب ی مشخصی است که بموجب قانون باین سازمان واحد وزارتخانه– ت 

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

 اصالحی. )میشود اداره دولت بوسیله و ایجاد قانون بموجب که است مشخصی سازمانی واحد دولتی مؤسسه –ث 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب

ت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد شرک بصورت قانون اجازه با که است مشخصی سازمانی واحد دولتی شرکت –ج 

گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهسرمایه آن متعلق بدولت 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲شرکت دولتی تلقی میشود. )الحاقی مصوب بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهای دولتی است 

 سازمانها این ولی میباشند خود خاص مقررات تابع استخدامی مستخدمین مشروح در زیر از نظر و سازمانها  –۲ ماده

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی. )بود خواهند قانون این۳۳۱ ماده تبصره حکم مشمول

  .شاهنشاهی دربار وزارت –الف 

امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد 

 .رسید

وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .های دولتی استفاده کندوزارتخانه ها و موسساتو شرکت

 .کشور امنیت و اطالعات سازمان –ب 

 ۳۱۳۱ ماه خرداد پنجم مصوب دولتی شرکتهای استخدامی مقررات مشمول مذکور شرکتهای – دولتی شرکتهای –پ 

 جهت و تدوین کشور استخدامی و اداری امور سازمان توسط مذکور مقررات در بعدی اصالحات هرگونه و میباشند

حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با شود. می تقدیم مجلسین استخدام هایکمیسیون تصویب

 معمج طرف از میرسد وزیران هیئت بتصویب کشور استخدامی به پیشنهاد سازمان امور اداری ورعایت ضوابطی که 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی.)میشود تعیین مربوط عمومی

نها از آ هزینه و داشته محلی جنبه که هایی سازمان و بهداری های انجمن و آنها تابع موسسات و ها شهرداری –ت 

 .تامین شوددرآمدهای خاص محلی 

 مسلح نیروهای استخدام قانون مقررات تابع مستخدمین –ث 

آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند  – ۳

تابع مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود 

خواهد  ۳۱۳۱قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان 

 .بود



اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول  – ۱

ان و همچنین تصویب تشکیالت نیروهای مسلح شاهنشاهی است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیر

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. )اصالحی مصوب 

ب ومص اصالحی) دولتی علمی عالی مؤسسات و دانشگاهها علمی هیئت رسمی اعضای و قضائی هایرتبه دارندگان –ج 

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

 مجلسین مستخدمین –چ 

 صالحیا. )هستند مستثنی قانون این شمول از اصالحیه این تصویب تاریخ در قانون بموجب که دولتی مؤسسات –ح 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب

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

 .تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شوداستخدامی کشور تدوین و جهت 

 .میباشد خود خاص استخدامی مقررات تابع که خارجه امور وزارت –خ 

 وعن اقتضای به وزیران هیئت تصویب و کشور استخدامی و اداری امور سازمان تشخیص به که دولتی مؤسسات –د 

 .باشد خاص استخدامی مقررات مشمول باید مربوط فعالیتهای و وظایف

 استخدامی و اداری امور سازمان توسط آن بعدی اصالحات هرگونه و مزبور مؤسسات از یک هر استخدامی مقررات

 آنها بلیق مقررات آن تصویب تاریخ تا و میشود تقدیم مجلسین استخدام کمیسیونهای کشور تدوین و جهت تصویب

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب الحاقی. )شد خواهد اجرا

 اشدب نداشته وجود آنان تکلیف تعیین برای قانونی که مورد هر در( چ) و( ج) بندهای مشمول مستخدمین –۱ تبصره

 .ربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بودم قوانین طبق یا

 مصوب الحاقی. )بود خواهد قانون این مقررات مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه سایر استخدامی امور – ۲ تبصره

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

 اداری امور سازمان کل دبیر و برنامه سازمان عامل مدیر و استانداران و سفرا و معاونان و وزرا و وزیر نخست  –۳ ماده

 خدمینمست که صورتی در ولی نیستند قانون این مقررات مشمول وزرا و وزیر نخست دفاتر روسای و کشور استخدامی و

یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر  انتخاب مجلسین نمایندگی به یا منصوب مقامات بدین رسمی

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

 .باشد شامل حال آنها خواهد بود

از خاتمه اشتغال در  پس اند شده انتخاب یا منصوب ماده این در مذکور مقامات به که رسمی مستخدمین  –تبصره

مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد 

رزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال و

 .جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد

  .پیمانی و رسمی بود نخواهند خارج نوع دو از قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه مستخدمین  –۴ ماده

 .شوند می مشغول دولت خدمت به کار قانون مقررات طبق که افرادی – تبصره

کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته 

 شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند.

سازمان امور اداری و استخدامی تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده 

  .کشور است



 ۱۳به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده  که است کسی رسمی مستخدم  –۵ ماده

برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .باشد

لی در صورتی که برای و است ممنوع رسمی مستخدمین از غیر اشخاص به سازمانی های پست واگذاری – تبصره

تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور 

ی قانون را به عنوان مامور به تصد اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این

پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور 

هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را به 

ر در فوق مذکو شرکتهای مستخدمین مزایای و حقوق .انی برای تصدی پست مزبور استخدام نمودعنوان مستخدم پیم

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲با توافق سازمانهای ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود. )اصالحی مصوب 

 استخدام مشخص کار و معین مدت برای موقت طور به قرارداد موجب به که است کسی پیمانی مستخدم  –۶ ماده

 .شود می

موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و  به مستخدمین قبیل این استخدام شرایط –تبصره 

 .استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد

 امور سازمان طرف از که است مشخصی و مستمر و مرتبط های مسئولیت و وظایف مجموع از عبارت شغل  –۷ ماده

 .دباش شده شناخته واحد کار عنوان به کشور استخدامی و اداری

رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی 

 .نزدیک داشته باشد

 کی برای مستمر طور به دولتی موسسات و ها وزارتخانه سازمان در که است محلی از عبارت سازمانی پست  –۸ ماده

 .ته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشدگرف نظر در مستخدم یک به آن ارجاع و شغل

 رسمی طور به افراد استخدام و شده شناخته موقت پست عنوان به ندارد استمرار جنبه که هایی پست  –۱ تبصره

  .است ممنوع ها پست این تصدی برای

اساسی وزارتخانه ها و موسسات  سازمان الیحه قانون این تصویب تاریخ از سال یک ظرف است مکلف دولت  –۲ تبصره

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

ها انهوزارتخ ، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصالح آنها بهتفصیلیسازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای 

انون این قها و مؤسسات دولتی مشمولدر سازمان تفصیلی وزارتخانه های دولتی اعالم کند. هر نوع تغییراتیا سازمان

کشور خواهد بود. در صورت بروز اختالف نظر در این مورد بین  منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی

 .مان امور اداری واستخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکردوزارتخانه یا مؤسسه مربوطه با ساز

 .باالتر پایه یک احراز از است عبارت ترفیع  –۹ ماده

 قانون این مشمول دولتی موسسه یا وزارتخانه یک خدمت از رسمی مستخدم که است آن از عبارت انتقال  –۱۱ ماده

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

 .دولتی دیگر مشمول این قانون درآید

 :از است عبارت ماموریت  –۱۱ ماده

 .اصلی که در پست ثابت سازمانی خود داردمحول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه -الف



ن رسد و همچنیکه فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میها و مؤسساتیوزارتخانهطور موقت به اعزام مستخدم به -ب

المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را اعزام به سازمانهای بین

 .بداندمقتضی

 .خل یا خارج کشوردر دا های آموزشی یا کارآموزیاعزام مستخدم برای طی دوره -پ

 .است پرداخت قابل صندوق یک طریق از منحصراً ،مأموریت مدت در مستخدمین مزایای و حقوق  –۱۲ ماده

 استخدام قانون مشمول رسمی مستخدمین اعزامترتیب همچنین و ۳۱ و ۳۳ مواد اجرای نحوه نامهآیین -تبصره

وسیله سازمان امور اداری و  آن بهت مد تعیین و کشور از خارج سازمانی ثابت پستهای در اشتغال برای کشوری

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میمیاستخدامی کشور تهیه 

 انتصابات و خدمت به ورود در – دوم فصل

 مصوب اصالحی) .شود می انجام سابقه یا امتحان طریق از دولت رسمی خدمت به اشخاص استخدام  –۱۳ ماده

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

 ورکش استخدامی ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری ووزارتخانه  –۱ تبصره

 عالی مؤسسات و دانشگاهها و مربوط ترتیبی هایدوره یا اختصاصی آموزشگاههای دانشجویان یا داوطلبان قبال در

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .آورند بعمل استخدامی تعهد آموزشی

 تصویب به و تهیه کشور استخدامی و اداری امور سازمان طرف از ماده این اجرای طرز به مربوط نامه آیین  –۲ تبصره

 ۳۳ ماده در مقرر حداکثر از ۳۱۳۳ ماه اسفند چهارم و بیست تاریخ در آنان سن آنکه بر مشروط رسید خواهد شورا

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی. )باشد نکرده تجاوز قانون این

 تصویب به و تهیه کشور استخدامی و اداری امور سازمان طرف از ماده این اجرای طرز به مربوط نامهآیین -۳ تبصره

 .رسید خواهد شورا

 از قانون این مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه در ماده این ۱ تبصره مشمولین پیمانی خدمت سوابق – ۴ تبصره

العاده درصد اجرت و فوق ۲/۳بشرط پرداخت  ۱و  ۱و  ۳مین گروههای مستخد مورد در بعد به ۱۳/۱/۳۱۳۳ تاریخ

العاده مخصوص درصد اجرت و فوق ۲/۳و باالتر بشرط پرداخت  ۳مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروههای 

گی حاظ تعیین گروه و بازنشستلدریافتی بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع از

مؤسسه ببعد در  ۱۳/۱/۳۱۳۳آهن دولتی ایران از و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راه

 دریافتی دستمزد و حقوق درصد ۲/۳ پرداخت با بشوند یا شده استخدام مزبور در صورتیکه طبق مقررات بصورت رسمی

شده به موجب قانون اصالح و حذف بعضی از حذف) .واهد شدخ محسوب وظیفه و گیبازنشست گروه تعیین لحاظ از

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی:)است الزم ذیل شرایط رسمی خدمت به ورود برای  –۱۴ ماده

  .تمام سال ۳۳ از بیش نداشتن و تمام سال ۳۲ داشتن حداقل –الف 

  .ایران تابعیت –ب 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی. )افیون استعمال به نبودن معتاد و عقیده فساد به محکومیت عدم –ت 

 .موثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن – ت

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

  .مسریه امراض به نبودن مبتال و افیون



  .ابتدایی ساله شش نامه گواهی داشتن حداقل –ج 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .میشود استخدام آن برای که کاری انجام توانائی داشتن –چ 

 مذکور سن حداکثر به مربوط محدودیت مشمول شوند می پذیرفته رسمی استخدام به مجددا که افرادی –۱ تبصره

 .بود نخواهند ماده این الف بند در

 که تخصصی مشاغل در استخدام داوطلب که افرادی مورد در ماده این الف بند در مذکور سن حداکثر -۲ تبصره

 .باشدسال تمام می ۳۳رسد تصویب شورا میامور اداری و استخدامی کشور به سازمان پیشنهاد با آن فهرست

 .بود خواهد مجلسین مصوب قوانین موجب به بیگانه اتباع خدمت مدت و حقوق تعیین و استخدام  –۱۵ ماده

شور صورت ک استخدامی و اداری امور سازمان وسیله به رسمی استخدام داوطلبان ورودی مسابقه و امتحان  –۱۶ ماده

 .گیردمی

 حق حفظ با را مسابقه و امتحان اجرای تواند می اقتضا صورت در کشور استخدامی و اداری امور سازمان  –تبصره

 .دارد محول کننده استخدام دستگاه به نظارت

 کی رسمی خدمت به ورود از قبل اند شده قبول رسمی استخدام ورودی مسابقه یا امتحان در که کسانی  –۱۷ ماده

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .دوره آزمایشی را طی خواهند کرد

  .است بالمانع سازمانی ثابت های پست به کنند می طی را آزمایشی دوره که افرادی موقت انتصاب  –۱ تبصره

 .شوند می محسوب رسمی مستخدم حکم در آزمایشی دوره طول در ماده این در مذکور افراد  –۲ تبصره

خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین  مدت  –۱۸ ماده

 .می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود

 مستخدم صورتیکه در و میگردد پرداخت و تعیین قانون این مقررات برابر آزمایشی دوره حقوق  –۱ تبصره

 مصوب اصالحی) .میشود محسوب وی خدمت سابقه جزو آزمایشی خدمتمدت شود پذیرفته رسمی اماستخد به

۳۱۳۱/۳۳/۱) 

 و تعیین رسمی مستخدم های هزینه و ها العاده فوق مطابق آزمایشی مستخدم های هزینه و العاده فوق  –۲ تبصره

 .شد خواهد پرداخت

 هب آزمایشی دوره پایان در دهند نشان خود از کار به عالقه و کاردانی و لیاقت آزمایشی دوره در که افرادی  –۱۹ ماده

 مستخدمین عداد در کشور استخدامی و اداری امور سازمان اطالع و کننده استخدام موسسه یا وزارتخانه حکم موجب

 .شد خواهند برخوردار آن قانونی مزایای و حقوق از و منظور رسمی

 دونب نشوند داده تشخیص نظر مورد خدمت در ابقا برای صالح آزمایشی دوره پایان در یا طی در که افرادی  –۲۱ ماده

 یادار امور سازمان به جریان و صادر کننده استخدام موسسه یا وزارتخانه طرف از آنان کناری بر حکم تعهد گونه هیچ

 .شود می داده اطالع کشور استخدامی و

 .شد خواهد پرداخت استحقاقی مرخصی حقوق شوند می کنار بر خدمت از ماده این طبق که افرادی به  –تبصره

 تشرک حق کناری بر تاریخ از سال یک تا شوند نمی پذیرفته رسمی استخدام به ۱۳ ماده طبق که کسانی  –۲۱ ماده

  .داشت نخواهند را شغل همان برای رسمی استخدام ورودی مسابقات در مجدد

 با و شغل احراز شرایط به توجه با سازمانی های پست به افراد قطعی انتصاب آزمایشی دوره اتمام از پس  –۲۲ ماده

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

 .گیرد می صورت رسمی استخدام به ورود



رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری تصابات و ترفیعات مستخدمین ان  –۲۳ ماده

 .و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد

 مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه مشاغل کلیه است مکلف کشور استخدامی و اداری امور سازمان  –۲۴ ماده

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

اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی 

 .مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند

اری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اد امور سازمان  –۲۵ ماده

 .مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد

 های هرست از یکی در شوند می یا شده استخدام آن تصدی برای که شغلی اقتضای به رسمی مستخدمین  –۱ تبصره

  .گرفت خواهند قرار شغلی

امور اداری و استخدامی کشور می تواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در  سازمان  –۲ تبصره

 .داخل هر یک از رسته ها به اقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد

منوع مانتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد  – ۲۶ ماده

 (۳۱۳۳/۱/۱۳احراز آن پست و رضایت مستخدم. )اصالحی مصوب  است مگر با داشتن شرایط الزم

 ؤسسه دولتی مربوطم رئیس یا وزیر تصویب با میتوانند اقتضا صورت در باالتر مقامات و ادارات رؤسای – تبصره

 .رسته دیگر بخدمت بگمارندمستخدم را با داشتن شرایط الزم در

 مسابقه و امتحان طریق از دهد تشخیص ضروری که مورد هر در کشور استخدامی و اداری امور سازمان  –۲۷ ماده

لتی مشمول این قانون دو موسسات و ها وزارتخانه اختیار در و تهیه مشاغل تصدی برای صالحیتدار افراد از فهرستی

در مواردی که فهرست مذکور از طرف خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست 

 .تامین کنند

موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد  و ها وزارتخانه  –۲۸ ماده

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

زوم گذرانیدن دوره که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا ل

 .کار آموزی جدید باشد

 و تهیه کشور استخدامی و اداری امور سازمان توسط که بود خواهد ای نامه آیین طبق ماده این مفاد اجرای – تبصره

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به

 ار رسمی مستخدمین استخدام احکام رونوشت مکلفند قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۲۹ ماده

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

 .دارند ارسال کشور استخدامی

 رسمی نمستخدمی مزایای و حقوق در – سوم فصل

 استخدامی و اداری امور سازمان بوسیله قانون این مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه مشاغل کلیه  –۳۱ ماده

 گروههای از یکی به و بندیطبقه تجربه و معلومات لحاظ از تصدی شرایط و مسئولیتها و وظایف اهمیت براساس کشور

داول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری ج یا جدول. یابدمی تخصیص حقوق جداول یا جدول

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲)اصالحی مصوب .میرسد دستمزد و حقوق شورای بتأیید و تهیه کشور استخدامی و



 ایهنامآئین براساس ماده این موضوع جداول با قانون این مشمول رسمی مستخدمین فعلی حقوق تطبیق – ۱ تبصره

مورد با استخدامی کشور تنظیم و بتأیید شورا میرسد بعمل خواهد آمد ولی در هیچ ری وادا امور سازمان طرف از که

فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد. )اصالحی  اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲مصوب 

داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر  صورت در استاندار معاونان اصالحیه این تصویب تاریخ از – ۲ تبصره

 استفاده وزارتخانه معاون مزایای و حقوق از میشود تعیین کشور استخدامی اداری و شرایطی که از طرف سازمان امور

 ازمانس تأیید و استاندار پیشنهاد به میشوند تبصره این حکم مشمول که استانداری هر معاونان تعداد. نمود خواهند

. ردک نخواهد تجاوز نفر دو از استانها از هیچیک در و میشود تعیین کشور وزیر موافقت و کشور استخدامی اداری و امور

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی)

 تخدم پایتخت شهرداری معاونت سمت در بعد به اصالحیه این تصویب تاریخ از که رسمی مستخدمین – ۳ تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲عاون وزارتخانه خواهند بود. )اصالحی مصوب م به مربوط مقررات مشمول نمایند

 طتوس دارائی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به محاسبات دیوان مستشاران شغل العادهفوق و حقوق جمع – ۴ تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی. )میشود تعیین دستمزد و حقوق شورای

بعمل خواهد  ۱۳یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده  مشاغل تصدی برای فقط رسمی استخدام  –۳۱ ماده

 دممستخ را گروهی میگیرد صورت آن برای استخدام مؤسسه مربوط با توجه بشغلی که آمد و در هر مورد وزارتخانه یا

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .میکند تعیین میگیرد قرار آن در جدید

بیشتر نخواهد  ۰۳۳کمتر و از عدد  ۳۳۳رسمی مشمول این قانون از عدد  مستخدمین ماهانه حقوق جداول  –۳۲ ماده

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲)اصالحی مصوب .حقوق مستخدم تعیین خواهد شد۱۱بود که با اعمال ضریب ماده 

 ۱۱ ماده ضریب اعمال و گیردنمی قرار ۱۳ ماده موضوع جداول در زیر در مذکور مقامات ماهانه حقوق ۱ –تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ن میشود:)اصالحی مصوب تعیی زیر بشرح

  ۳۳۳۳ وزارتخانه معاون –الف 

  ۳۳۳۳ وزیر نخست معاون – سفیر – استاندار – ب

  ۳۱۳۳استخدامی کشور  و اداری امور سازمان کل دبیر – وزیر – پ

  ۳۳۳۳ وزیر نخست – ت

ست و زارتخانه ها انجام وظیفه نموده سرپر مقام در( ۳۱/۳۳/۱۱) انقالب از بعد که افرادی مزایای و حقوق ـ ۲ تبصره

 (۳۱۳۰/۱/۳۱اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است. )الحاقی مصوب 

 کشور استخدامی و اداری امور سازمان. شود می تعیین ریال چهل ۱۱ ماده موضوع حقوق جدول ضریب  –۳۳ ماده

به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر  که موردی در است مکلف

 .ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند

 از دستمزد و حقوق شورای ،دولت مستخدمین ومزایای حقوق تعیین در هماهنگ نظام استقرار منظوربه -تبصره

 شود.امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میوزیر و دبیرکل سازماننخست انتخاب به وزرا از یکی و وزیردارایی

مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین ها وکلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمولوزارتخانه

ای مستخدمین خود قبالً موافقت حداقل حقوق و مزایمکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان ۱موضوع بند ت ماده مؤسسات

 .مذکور را کسب کنندشورای



قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام موجب قانون خاص خود، شمولکلیه مؤسسات دولتی که به

مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات باشد با تصویب هیأت وزیرانمؤسسات در قانون مربوط میآن

 .مؤسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بودکلیه

ن اینامه اجراییامور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیینعهده سازمانوظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲صوب م اصالحی) .رسدهیأت وزیران میشود و به تصویبوسیله شورای مذکور تهیه میتبصره به

 رددمیگ خدمت وارد مربوط گروه یک پایه در میشود استخدام آن برای که شغلی باستناد رسمی مستخدم  –۳۴ ماده

 یک انآن دولتی خدمت سابقه سال دو هر بازای باشند دولتی خدمت سابقه دارای مستخدمینقبیل این صورتیکه در و

مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت میشود. اعطاء آنان به تصدی مورد شغل گروه در پایه

 رسمی استخدام حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون بهدولتی مستخدم محسوب میشود. 

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی) .میباشد نیز اندشده پذیرفته

 و ها وزارتخانه قانون این مشمول رسمی مستخدمین از یک هر خدمات بودن بخش رضایت صورت در  –۳۵ ماده

 ای برجسته خدمات که بمستخدمی .کنند می اعطا آنان به ترفیع پایه یک خدمت سال دو هر ازا در دولتی موسسات

تبصره موضوع ابطی که در آئین نامه ضو با برجسته خدمات کرد اعطاء پایه دو میتوان پایه یک بجای باشد داده انجام

 (۳۱۳۰/۲/۳۱تعیین میشود تشخیص خواهد شد. )اصالحی مصوب  ۱۲ماده 

 میرسد وزیران هیأت بتصویب و میکند پیشنهاد کشور استخدامی و اداری امور سازمان که کشور از نقاطی در – تبصره

)الحاقی مصوب و سال محسوب میشود. د تا ماه هجده ترفیع لحاظ از رسمی مستخدمین اشتغال یکسال هر

۳۱۳۰/۲/۳۱) 

  :است پذیر امکان زیر شرایط رعایت با رسمی مستخدم گروه تغییر  –۳۶ ماده

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

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

 .گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آیدم برای تصدی شغل لزو مورد معلومات لحاظ از –ت 

 دارا بلیق گروه در که میگیرند قرار جدید گروه از ایپایه در مییابند یا یافته گروه ارتقاء که مستخدمینی  –۱ تبصره

 عطاء آنان به جدید گروه پایه آخرین باشد نداشته وجود جدید گروه در مستخدم قبلی پایه مواردیکه در. اندبوده

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی) .میشود

تر باو ارجاع کرد و در این صورت ورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایینضر صورت در  –۲ تبصره

قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با ای از گروه جدیدمستخدم در پایه

دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای پایه گروه جدید را 

 محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.

های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوت

تر منصوب میشود تا باالترین گروهی که قبالً دارا بوده مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پایینارتقاء گروه 

 ای ازشرایط مجاز است و در این صورت در پایهاست بدون گذراندن امتحان مقرر در بند )پ( این ماده با داشتن سایر

مذکور  حقوقو تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت تر دارا بوده استگروه باالتر قرار میگیرد که در گروه پائین

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی) .در فوق محسوب خواهد شد

 آن تبصره و ۱۱ ماده موضوع حقوق جدول اساس بر تصدی، مورد شغل حقوق از رسمی مستخدم استفاده –۳ تبصره

 فتادگیکارا از وظیفه حقوق برقراری در یا بازنشستگی و بخدمت آمادگی دوران در شغل تغییر یا و گروه تنزل موقع در



مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.این حکم در مورد مستخدمین  وفوت

این ماده که بعلت عدم قبول پست درگروه پائین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری  ۱موضوع تبصره 

 (۳۱۳۰/۱/۳۳ مصوب الحاقی) ..است

 ۱۳۶۱/۱/۲۹ مصوب کشوری استخدام قانون ۳۶ ماده ۳ تبصره اصالح به راجع قانون

 از «۱۱ ماده موضوع حقوق جدول» عبارت از بعد «آن تبصره و» عبارت قانون این تصویب تاریخ از – واحده ماده

 دبع که دولت مستخدمین از دسته آن حقوق تعیین مورد در و میشود حذف کشوری استخدام قانون ۱۳ ماده ۱ تبصره

استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب  قانون ۱۱امات موضوع تبصره ماده مق از یکی به مذکور تاریخ از

ات طبق قانون مشمول مقرر قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا

ات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد الیحۀ قانونی مربوط به مربوط به این مقام

قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند  ۱۱دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده  مستخدمین

 .ایران رفتار خواهد شدشورای انقالب اسالمی  ۳/۱/۳۱۳۲مصوب 

و  ه از تاریخ تصویب اقدام نمایندصادر احکام اصالح به نسبت مکلفند دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه کلیه – تبصره

 مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد. وجوه پرداختی به این قبیل

 به و شود می تهیه کشور استخدامی و اداری امور سازمان وسیله به ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ مواد اجرایی نامه آیین  –۳۷ ماده

 .رسید خواهد شورا تصویب

ر صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول د  –۳۸ ماده

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

العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این 

فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور 

  .د گرفتاداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواه

 اصالحی) .باالترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند برابر دو از نمیتواند شغل العادهفوق و حقوق جمع  –۱ تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب

 هب مزبور العاده فوق که شغلی در رسمی مستخدم که است پرداخت قابل مدتی در فقط شغل العاده فوق  –۲ تبصره

 .کند وظیفه انجام گیرد می تعلق آن

 .کرد خواهد استفاده خود تصدی مورد شغل العاده فوق از استحقاقی مرخصی هنگام رسمی مستخدم  –۳ تبصره

 تواند می متوالی خدمت ماه دوازده هر در ماه چهار تا حداکثر استعالجی مرخصی طی رسمی مستخدم  –۴ تبصره

 .کند استفاده خود تصدی مورد شغل العاده فوق از

عاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی ال فوق اعتبار میزان  –۵ تبصره

 .های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند

قانون فوق العاده این  ۱۲ها و موسسات دولتی می توانند عالوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده وزارتخانه  –۳۹ ماده

 .هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند

 ابلق مستمر غیر طور به مشخص وظایف انجام برای اضافی کار ساعات قبال در فقط که کار اضافه العاده فوق –الف 

  .است پرداخت

گی و زند هزینه و مرکز از دوری و هوا و آب بدی عوامل مجموع به توجه با که مرکز از خارج اشتغال العاده فوق –ب 

 .محرومیت از تسهیالت زندگی تعیین می شود



 قابل کند می وظیفه انجام خود خدمت محل از خارج مستخدم که روزهایی قبال در فقط که ماموریت العاده فوق –ت 

  .است پرداخت

داخت رپ قابل کنند می وظیفه انجام کشور از خارج در که مستخدمینی به فقط کشور از خارج اشتغال العاده فوق –ت 

  .است

  .است پرداخت قابل پرداخت مامورین و داران تحصیل و داران تحویل به فقط که صندوق کسر العاده فوق –ث 

  .است پرداخت قابل جنسی یا نقدی جمعان صاحب به فقط که تضمین العاده فوق –ج 

 .وتحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت استفوِق العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران  -چ

 .فوِق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است -ح

 تشخیص به کار محیط متعارف غیر شرایط در که مستخدمینی به فقط کار محیط شرایط سختی العادهفوق –خ 

 (۳۱۳۱/۱/۳۲حاقی مصوب ال) .است پرداخت قابل میباشند وظیفه انجامبه مجبور استخدامی و اداری سازمان

 رداختپ قابل میباشند وظیفه انجام به مجبور متعارف غیر نوبتهای در که مستخدمینی به کاری نوبت العادهفوق –د 

 (۳۱۳۱/۱/۳۲ مصوب الحاقی) .است

 پنج از نباید کرد خواهد خدمت هوا و آب بد نقطه دریک خود خدمت طول در مستخدم که مدتی حداکثر -۱ تبصره

های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق فوِق العادهتجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال سال

 .مربوط به او پرداخت خواهدشدمقررات

ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و وزارتخانهمستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص -۲ تبصره

نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند ، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمتدولتیشرکتهای

 (۳۱۳۱/۱/۳ الحاقی) .پرداخت خواهد شدنخواهند بود و فوِق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان« ت»

 به زیر های هزینه جبران برای مبالغی توانند می قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۴۱ ماده

 :کنند پرداخت خود مستخدمین

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

 .است تعلق می گیرد مربوط

 پرداخت قابل شوند می منتقل یا مامور خود خدمت محل از خارج به که مستخدمینی به فقط که سفر هزینه –ب 

  .است

  .است پرداخت قابل دولت مستخدمین خدمت محل تغییر موقع در فقط که انتقال هزینه –ت 

تواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش می قانون این مشمول دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه  –۴۱ ماده

بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه  پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی

)اصالحی مصوب  .او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه مجاز خواهند بود

۳۱۳۳/۳/۱۱) 

 تصویب به و شود می تهیه کشور استخدامی و اداری امور سازمان وسیله به ۳۳ و ۱۰ مواد اجرای نامه آیین  –۴۲ ماده

 .رسید خواهد وزیران هیئت

 موسسات و ها وزارتخانه باشد داشته را سازمانی پست یک از بیش تصدی تواند نمی رسمی مستخدم  –۴۳ ماده

در  ی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرجنم دولتی

 .این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند



 از آنها الحاقی مقررات و قاچاق مرتکبین مجازات و خشخاش کشت منع قوانین موضوع قاچاق کشف حق  –۱ تبصره

  .ن ماده مستثنی استای شمول

 و رهبری و تنظیم و تهیه حق – تحقیق حق – ترجمه و تصنیف و تألیف حق – تدریس حق پرداخت – ۲ تبصره

 حق – کارشناس الزحمه حق – جلسه در حضور حق – هنری و فرهنگی و آموزشی های برنامه اجرای و گویندگی

در غیر از ساعات اداری و عالوه بر وظیفه امور راجعه بآنها  آنکه بر مشروط پزشکی حرف صاحبان الزحمه حق و العالج

ی مستثنمستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرائی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده 

 .است

هیأت  تصویب از پس و میشود تهیه کشور استخدامی آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره بوسیله سازمان امور اداری و

 .وزیران قابل اجرا است

و الحاق موادی بقانون  ۳۱۳۳/ ۳۱/  ۱۲قانون اصالح پاره ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۰۱تبصره ماده 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .مذکور بقوت خود باقیست

 آموزشی های برنامه اجرای و تنظیم در – چهارم فصل

موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و  و ها وزارتخانه  –۴۴ ماده

 .یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند

دولتی و  موسسات و ها وزارتخانه احتیاجات به توجه با توانند می کشور استخدامی و اداری امور سازمان  –۱ تبصره

 .همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی الزم را تنظیم کند

 وسیله به یا راسا را ماده این موضوع مصوب های برنامه تواند می کشور استخدامی و اداری امور سازمان  –۲ تبصره

 .کند اجرا دیگر صالحیتدار موسسات یا مربوط موسسات و ها وزارتخانه

 همؤسس نمود خواهد تنظیم که ای برنامه و ضوابط طبق است مکلف کشور استخدامی ر اداری وامو سازمان – ۳ تبصره

 .کند تأسیس دولت مستخدمین اداری فنون و مدیریت آموزش برای ای

مؤسسه مزبور میتواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .وزیران بمصرف برساند آنرا طبق تصویبنامه هیأتو 

 – آموزشی موسسه گونه هیچ تشکیل به توانند نمی قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۴۵ ماده

که  آن مگر ورزند مبادرت آورد وجود به دولت برای استخدامی تعهد نوع هر که آن نظایر و تعلیمات دوره – کالس

 .قبال موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند

 نقانو این دولتی موسسات و ها وزارتخانه مستخدمین به که کشور از خارج آموزشی های بورس از استفاده  –۴۶ ماده

یین نامه اجرای این ماده توسط آ است کشور استخدامی و اداری امور سازمان موافقت به موکول شود می داده تخصیص

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

 رسمی مستخدمین سالمت حفظ و آسایش تامین در – پنجم فصل

 .دارند مربوط های العاده فوق و حقوق از استفاده با مرخصی ماه یک سالی دولت رسمی مستخدمین  –۴۷ ماده

 جیاستعال مرخصی از باشد آنان خدمت انجام از مانع که هایی بیماری به ابتال صورت و رسمی مستخدمین  –۴۸ ماده

 .کرد خواهند استفاده

 خواهد سال در ماه چهار استعالجی مرخصی از استفاده مدت حداکثر العالج صعب های بیماری موارد در جز  –تبصره

 .بود

 .فقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کندموا با تواند می رسمی مستخدم  –۴۹ ماده



 .شد نخواهد محسوب خدمت سوابق جز بازنشستگی لحاظ از حقوق بدون مرخصی مدت  –۱ تبصره

 موافقت با حقوق بدون مرخصی از میتواند خود خدمت مدت طول در رسمی مستخدم که مدتی حداکثر  –۲ تبصره

 (۳۱۳۳/۱/۱۳مصوب اصالحی) .بود خواهد سالسه نماید استفاده متبوع سازمان

 نماید می استفاده حقوق بدون مرخصی از که مدتی در رسمی مستخدم سازمانی پست ماندن محفوظ  –۳ تبصره

ت . در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد نیس الزامی

 .حال آماده به خدمت در می آید به

 نیاز مورد هایرشته در تخصصی و عالی تحصیالت ادامه برای مستخدم حقوق بدون مرخصی مدت – ۴ تبصره

ه اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت ب منجر باینکه مشروط مربوط مؤسسه یا وزارتخانه

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب الحاقی) .مستخدم محسوب میشودکسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی 

 به دارد اشتغال کشور داخل در دولتی حساس مشاغل در آنان همسر که رسمی مستخدمین از دسته آن –۵ تبصره

 مصوب الحاقی) .سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ۳حداکثر تا انندتومی همسر کار محل از تبعیت

۳۱۱۳/۱/۱) 

 سازمان طرف از که ای نامه آیین موجب به قانون ۳۰ و ۳۲ و ۳۱ مواد موضوع های مرخصی تحصیل ترتیب  –۵۱ ماده

 .شود می معین رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه کشور استخدامی و اداری امور

 فراهم را آنان خانواده و رسمی مستخدمین درمان و بهداشت وسایل مقتضی طرق به است مکلف دولت  –۵۱ ماده

 .کند

 و یهمکار مذکور موسسات با و تشویق را رسمی مستخدمین تعاونی موسسات تاسیس است مکلف دولت  –۵۲ ماده

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

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

 ارک مناسب محیط ایجاد و ایمنی و بهداشتی شرایط تامین در مکلفند دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۵۳ ماده

 ل آورند.عم به را الزم اقدامات مستخدمین برای

 .معمول داردسازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت الزم را 

 مستخدمین عمومی تکالیف در – ششم فصل

 اطاعت اداری امور در را خود مافوق روسای اوامر و احکام مقررات و قوانین حدود در است مکلف مستخدم  –۵۴ ماده

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

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

 .تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود

  .است ممنوع کشور اداری امور در وقفه ایجاد موجب که عملی نوع هر از دولت مستخدم  –۵۵ ماده

  .ده می شود موکول به اجازه دولت استدا دولت مستخدم به که بیگانه دول های نشان و القاب قبول  –۵۶ ماده

 از انفصال موجب خارجه امور وزارت گواهی شرط به بیگانه کشور تابعیت قبول یا و ایران تابعیت از خروج  –۵۷ ماده

 .بود خواهد دولت خدمت

هده ه عب آنها مجازات تعیین و وظیفه انجام در مستخدمین قصور یا و اداری تخلف و تقصیر به رسیدگی  –۵۸ ماده

  .دادگاه اداری است

 آیین بموج به رسیدگی و اداری دادگاه تشکیل چگونگی و مستخدمین قصور و تخلف و تقصیر تشخیص  –۱ تبصره

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



مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل  –۲ تبصره

قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی  ۳تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده  خدمت هستند از لحاظ تقصیر و

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .خواهند بود

  :است زیر قرار به اداری های مجازات انواع  –۵۹ ماده

  .خدمت پرونده در درج با کتبی توبیخ –الف 

  .ماه سه تا ماه یک از سوم یک تا مستخدم ماهانه های العاده فوق و حقوق کسر –ب 

  .ماه شش تا ماه سه از سوم یک تا مستخدم ماهانه های العاده فوق و حقوق کسر –ت 

  .سال یک تا ماه سه از موقت انفصال –ت 

  .ا یک گروهی پایه دو تا تنزیل –ث 

  .دولت خدمت از دائم انفصال –ج 

 رذک با کتبا اداری دادگاه به مراجعه بدون خود تشخیص به توانند می آنان باالتر مقامات و ادارات روسای  –۱ تبصره

 .دارند معمول خود تابعه ادارات متخلف مستخدم مورد در را ماده این الف بند مجازات دلیل

ؤسسه دولتی و رؤسائی که در سلسله مراتب اداری از طرف این مقامات مجاز باشند میتوانند م رئیس و وزیر  –۲ تبصره

این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا « ب»کتباً با ذکر دلیل مجازات بند بدون مراجعه بدادگاه اداری 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .دولتی تابع خود معمول دارندمؤسسه 

و ج  -ث -در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده بمجازاتهای مندرج در شقوق ت – ۳ تبصره

محکوم میشوند در صورتیکه دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب 

قبول ملوکانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابالغ را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد  یا نشان

بوزارتخانه مربوط  خواهد شد و از تاریخ ابالغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مکلف است آنرا

ه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه مسترد دارد و در صورت تخلف مادام که مستخدم بوظیف

 .دولت بعنوان حقوق یا فوق العاده و مزایا و امثال آنرا نخواهد داشت

 ۱ ماده د و خ و ح و چ – ج – ت – پ –مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب 

 اآنه درباره الذکر فوق مقررات طبق مشابه بمجازاتهای محکومیت صورت در و میباشد نیز کشوری استخدام قانون

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .شد خواهد عمل

 بموجب قصور و تخلف تقصیر باتهام که را مستخدمینی توانند می دولتی مؤسسات رؤسای و وزراء – ۵ تبصره

 .نمایند بخدمت آماده میگیرند قرار اداری دادگاه تعقیب تحت اداری دادستان کیفرخواست

مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه متبوع بکار گمارده 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .خواهد شد

 مستخدمین استخدامی حقوق حفظ در – هفتم فصل

 کشوری استخدام قانون ۱ ماده پ بند موضوع استخدامی مقررات مشمول مستخدمین و رسمی مستخدمین  –۶۱ ماده

 مرجع ی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند.استخدام حقوق تضییع مورد در میتوانند

 رایب مسافت رعایت با ای یکماهه مهلت و میدارد ارسال او متبوع بسازمان را مستخدم شکایت از نسخه یک رسیدگی

ت. قطعی اس رأی این و کرد خواهد صادر مقتضی رأی و رسیدگی بموضوع مهلت انقضای از پس و تعیین پاسخ وصول

 (۳۱۳۲/۱/۱)اصالحی مصوب 



 صوبم الحاقی. )است کشور دیوانعالی مواد این مورد در قضائی های رتبه دارندگان بشکایت رسیدگی مرجع ـ ۱ تبصره

۳۱۳۲/۱/۱) 

 یزن و کشور استخدامی و اداری امور سازمان استخدامی رسیدگی بشکایاتبشکایات مطروحه در هیئتهای  ـ ۲ تبصره

 باشد هنشد رأی بصدور منتهی کشور دیوانعالی در قانون این تاریخ تا که مذکور هیئتهای آراء از تجدیدنظر تقاضاهای

 (۳۱۳۲/۱/۱ مصوب الحاقی. )شد خواهد رسیدگی تهران استان دادگاه در

 طرف از ۱/۳۳/۳۱۳۳ مصوب استخدامی بشکایات رسیدگی آئیننامه ۱۳ ماده اساس بر که تصمیماتی ـ ۳ تبصره

 ولی شده اتخاذ کشور استخدامی های مقدماتی رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری وهیئت

 اصالحی) .شد قطعی محسوب میشودبا بوده مستخدم بنفع که مواردی در است نگردیده قطعی رأی بصدور منجر

 (۳۱۳۲/۱/۳ مصوب

 انسازم به کشور عالی دیوان به آن غیاب در و دولتی شورای به تقدیم از قبل باید استخدامی شکایات  –۶۱ ماده

قانون استخدام کشوری  ۳۳شده به موجب قانون الیحه قانونی اصالح ماده حذف) .شود تقدیم کشور استخدامی و اداری

 (۳۱۳۲/۳/۱قانون مذکور مصوب  ۳۱و  ۳۱و  ۳۳و الغاء مواد 

 استخدامی بشکایات رسیدگی هیئت ۳۳ ماده در مذکور مستخدمین استخدامی شکایات به رسیدگی مرجع  –۶۲ ماده

 دگیرسی هیئت مشورتی نظر میتواند کشور استخدامی و اداری امور سازمان کل دبیر. است قانون این ۳۳۳ ماده موضوع

شده به حذف. )نماید استفسار کشوری استخدامی و مقرراتمسائل مربوط به اجرای قانون ستخدامی را در ا شکایات به

قانون مذکور مصوب  ۳۱و  ۳۱و  ۳۳قانون استخدام کشوری و الغاء مواد  ۳۳موجب قانون الیحه قانونی اصالح ماده 

۳۱۳۲/۳/۱) 

موضوع این ماده را تحت نظر خود به دگی به شکایات رسی میتواند استخدامی شکایات به رسیدگی هیئت  –۱ تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲هیئتهائی محول دارد. )اصالحی مصوب 

 ترتیب همچنین و آنها اعضای نصب و عزل و ماده این ۳ تبصره در مذکور های هیئت تشکیل ترتیب  –۲ تبصره

تخلفات اعضای  ات و رسیدگی بهشکای به هیئت هر رسیدگی و مذکور های هیئت به آنها ارجاع و شکایات دریافت

هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب 

 .هیئت وزیران خواهد رسید

 ره برای قانون این تصویب تاریخ از سال پنج تا لزوم صورت در تواند می کشور استخدامی امور سازمان  –۳ تبصره

از هیئت های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای حداکثر  یک

 .معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد

 الزم و قطعی مربوط دولتی موسسه یا وزارتخانه مورد در شود صادر شاکی مستخدم نفع به رای گاه هر  –۶۳ ماده

و هر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رای به شورای دولتی و  است االجرا

 ۳۳شده به موجب قانون الیحه قانونی اصالح ماده حذف) .در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند

 (۳۱۳۲/۳/۱مصوب قانون مذکور  ۳۱و  ۳۱و  ۳۳قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 

 وبمص استخدامی شکایت مورد در کشور عالی دیوان شعبه احکام بودن نظر تجدید قابل به مربوط قانون  –تبصره

 شورک عالی دیوان به قانون این اجرای تاریخ تا که شکایاتی ولی.  است ملغی هفت و سی و سیصد و هزار بهمن نوزدهم

  .رسیدگی قرار خواهد گرفت مورد سابق قانون مقررات طبق باشد شده تقدیم

 استعفای مورد هیچ در کند استعفا دولت خدمت از قبلی اعالم ماه یک با تواند می رسمی مستخدم  –۶۴ ماده

 لتیدو موسسه یا وزارتخانه که یابد می تحقق تاریخی از استعفا بود نخواهد دولت برابر در او تعهدات رافع مستخدم



سه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از موس یا وزارتخانه. کند موافقت آن با رسمی حکم موجب به مستخدم مربوط

تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعالم دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد این 

شکایت  ۳۳نشدن استعفا طبق ماده امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول 

 .کند

 از نشود حاضر خود خدمت محل در عذرموجه و اطالع بدون ماه دو مدت رسمی مستخدم صورتیکه در  –۶۵ ماده

 اینقانون ۱۳ یا ۱۳ مواد مقررات مشمول آنکه مگر میشود اخراج دولتی مؤسسه یا وزارتخانه خدمت از خدمت ترک تاریخ

 یا وزارتخانه درهمان مجدد استخدام حق ماده این مشمول مستخدمین .شد خواهد بازنشسته آنصورت در که باشد

 قانون این مشمول دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه سایر در مجدداً صورتیکه در و داشت نخواهند را دولتی مؤسسه

 هدخوا رفتار قانون این در مندرج مقررات برابر آنان خدمت سوابق احتساب مورد در شوند پذیرفته رسمی باستخدام

 (۳۱۳۰/۱/۳۳ مصوب اصالحی) .شد

 محل در است نتوانسته بوده او اختیار و قدرت حدود از خارج که بعللی شود مدعی مذکور مستخدم هرگاه  –تبصره

 می نگیرد قرار متبوع مؤسسه یا وزارتخانه قبول مورد او ادعای و دهد اطالع را خود حضور عدم یا و شود حاضر خدمت

اداری وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه ناد بدادگاه است مورد مدارک بضمیمه را خود شکایت تواند

صورتیکه حکم دادگاه اداری اداری مکلف است در اسرع وقت بشکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در

سازمانی  حقوق غیبت بوی پرداخت خواهد شد و اگر پستحاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بخدمت مراجعت و 

او بدیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت 

 .میشودبا وی رفتار 

ابالغ قابل رسیدگی حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ 

 اصالحی) .پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در اینمورد قطعی است

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب

 او به تاس کرده پرداخت بازنشستگی صندوق به بازنشستگی کسور بابت مستعفی مستخدم که وجوهی  –۶۶ ماده

 .شد خواهد مسترد

ورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق ص در است کرده استعفا که رسمی مستخدم مجدد استخدام  –۶۷ ماده

خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .دریافت داشته اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند ۳۳ماده 

از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال  ۳۳ ماده طبق که مستخدمی هرگاه  –۶۸ ماده

سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان 

 .و دوره آزمایش معاف دارد

ده است داوطلب خدمت در گروهی باالتر از نمو استعفا خدمت از ۳۳ ماده مفاد طبق که مستخدمی هرگاه  –۶۹ ماده

گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی 

 .دارداستخدام کننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف 

 وظیفه و بازنشستگی در – هشتم فصل

 ریادا امور بسازمان وابسته مستقل ایمؤسسه صورت به کشوری صندوق بازنشستگی ۳۱۳۳سال  اول از  –۷۱ ماده

 مجلسین دارائی و اقتصادی امور و استخدام کمیسیونهای بتصویب که ایاساسنامه بموجب و تأسیس کشور استخدامی و

ا ستخدمین شرکتهای دولتی بم وظیفه و بازنشستگی صندوق و فعلی بازنشستگی کل اداره. شد خواهد اداره میرسد



و تعهدات و مستخدمین خود بصندوق کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه 

 .میشود منتقل کشوری بازنشستگی

 یا بازنشسته ۳۱۳۱ سال آخر تا که مستخدمینی وراث وظیفه و کارافتادگی از وظیفه و بازنشستگی حقوق – ۱ تبصره

فوت شده یا بشوند از محل اعتبار  ۳۱۳۱وارث مستخدمینی که تا آخر سال یا بشوند همچنین وظیفه  شده کارافتاده از

 خاصی که بعنوان کمک بصندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور میشود پرداخت خواهد شد.

 ۳۱۳۳ماه سال  فروردین اول در که رسمی مستخدمین گذشته خدمت بمدت متعلق بازنشستگی کسور – ۲ تبصره

 امور وزارت نظر جلب با کشور استخدامی ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و بخدمت اشتغال دارند بمیزان و

 رد که اعتباری محل از رسید خواهد وزیران هیئت بتصویب و پیشنهاد بودجه و برنامه سازمان و دارائی و اقتصادی

 .شد خواهد پرداخت کشوری دوق بازنشستگیبصن میگردد منظور کشور کل بودجه قوانین

 و کشوری استخدام قانون مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه پیمانی مستخدمین ۳۱۳۳ سال اول از – ۳ تبصره

 قرراتم مشمول که کشوری استخدام قانون از شده مستثنی دولتی مؤسسات و شرکتها موقت مستخدمین از دسته آن

حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از نمیباشند مشمول مقررات قانون  خاصی وظیفه و بازنشستگی

 مزبور مستخدمین حمایت صندوق وظایف دارعهده کشوری کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی

 .بود خواهد

 استخدامی نهاد سازمان امور اداری وپیش به شهرداریها بازنشستگی صندوق امور اداره که میشود داده اجازه – ۴ تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .گیرد قرار کشوری بازنشستگی صندوق بعهده کشور وزیر موافقت و کشور

 و حقوق تطبیق تفاوت و حقوق جمع از درصد نیم و هشت ماه هر مکلفند دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۷۱ ماده

دمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه مستخ های العاده فوق و مستمر مزایای

 .کار و کسر صندوق و ماموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند

 هشت مشغولند خدمت به قانون این شمول از خارج دولتی موسسات در که رسمی مستخدمین مورد در  –۱ تبصره

از جمع دریافتی ماهانه ایشان به  ۳۳۳و  ۳۳۱درصد مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد  نیم و

 .استثنای فوق العاده های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می شود

 برداشت و احتساب ایشان پایه و گروه حقوق تمام مبنای بر خدمت به آماده مستخدمین بازنشستگی کسور  –۲ تبصره

 .شد خواهد

 کسور شوند منصوب یا انتخاب سنا و شورا مجلسین نمایندگی به که رسمی مستخدمین مورد در  –۳ تبصره

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

 .کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد

 ار آزمایشی دوره که را کسانی ماه اولین حقوق مکلفند قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۷۲ ماده

 .ق بازنشستگی کشوری بپردازندصندو به و کنند برداشت شوند می پذیرفته رسمی استخدام به و کرده طی

 مبلغی ماه هر ۱۳ ماده موضوع کسور بر عالوه مکلفند قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۷۳ ماده

 ریکشو بازنشستگی صندوق به را خود آزمایشی مستخدمین و رسمی مستخدمین حقوق درصد نیم و هشت برابر

 .بپردازند

از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده  خارج که موسساتی  –۱ تبصره

خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی 

 .کشوری پرداخت کنند



آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی شرکت و ها وزارتخانه  –۲ تبصره

این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی  ۱

 مصوب اصالحی) .معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

  .ی تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن استم رسمی مستخدم  –۷۴ ماده

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

  .خدمت سابقه سال سی الاقل با سن سال پنج و پنجاه حداقل داشتن –ب 

بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول  ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها،کلیه وزارتخانه – ۱ تبصره

موالن بجز مشاست، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را )قانون بر آنها مستلزم ذکر نام

 هاساس درخواست کتبی آنان و موافقت باالترین مقام دستگاقانون کار و تأمین اجتماعی( ، در مشاغل غیر تخصصی بر

تیکه خدمت بازنشسته و در صوراجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات

به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. 

در صورتیکه کسر یکسال بیش از شش ال سابقه خدمت قابل قبول )روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر س ۳۳معادل 

ماه باشد، یکسال تمام محسوب خواهد شد( بعالوه کسور بازنشستگی یا حق بیمۀ پرداختی سهم مستخدم و حقوق 

 (۳۱۳۳/۱/۱۱های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد. )اصالحی مصوب مزایای مرخصیو

ره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت باالترین مقام دستگاه مفاد تبص – ۲ تبصره

 تخدامیاس االختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری ونمایندگان تاماجرائی و تصویب شورائی مرکب از

 (۳۱۳۳/۱/۱۱ مصوب الحاقی. )بود خواهد اجراء قابل مربوط اجرائی دستگاه و کشور

مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به  – ۳ تبصره

استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند معرفی سازمان امور اداری و

 (۳۱۳۳/۱/۱۱میشوند. )الحاقی مصوب طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته 

 و. است ممنوع میشوند، بازنشسته یا بازخرید قانون این بموجب که افرادی بجای جدید استخدام هر نوع – ۴ تبصره

 ولتید دستگاههای کلیه در اندگردیده بازنشسته یا و شده بازخرید خدمتشان که مزبورافراد مجدد اشتغال همچنین

اند، عالوه بر مجازات مقرر از دستگاههای دولتی درآمدهد افراد فوق بخدمت یکیشو ثابت صورتیکه در و است ممنوع

ولت در خواهد شد و ددر قوانین، کلیۀ وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته

 (۳۱۳۳/۱/۱۱ مصوب الحاقی) .قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت

مین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق مستخد  –۷۵ ماده

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی)  :شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است

 رط دارا شدنش به دارند خدمت سابقه سال یازده از بیش قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین –الف 

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

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

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

ویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن تص تاریخ در که رسمی مستخدمین –ت 

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



 شدن دارا شرط به دارند خدمت سابقه سال چهارده از بیش قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین –ت 

  .نجاه و یک سالگیپ به رسیدن و متوالی خدمت سال شش و بیست

 دنش دارا شرط به دارند خدمت سابقه سال پانزده از بیش قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین –ث 

  .سالگی پنجاه به رسیدن و متوالی خدمت سال پنج و بیست

 دنش دارا شرط به دارند خدمت سابقه سال شانزده از بیش قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین –ج 

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

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

  .ه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگیس و بیست

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

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

سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن  نوزده از بیش قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین –خ 

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

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

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

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است ۱۳ز سابقه خدمت در ماده ا مقصود – تبصره

 و سن سال شصت که را رسمی مستخدمین توانند می قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۷۶ ماده

 .کنند بازنشسته دارند خدمت سابقه سال بیست الاقل

 نجپ و شصت که را رسمی مستخدمین کلیه مکلفند قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۷۷ ماده

 .کنند بازنشسته دارند سن سال

 سنوات در ضرب آنان پایه حقوق متوسط از است عبارت رسمی مستخدمین بازنشستگی حقوق میزان  –۷۸ ماده

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

 خدمت آخر سال سه در رسمی مستخدم پایه حقوق معدل از عبارت قانون این لحاظ از حقوق متوسط  –۱ تبصره

 حقوق معدل همان آن میزان باشد کمتر سال سه از مستخدمی رسمی خدمت سنوات مجموع که صورتی در ولی است

 .بود خواهد رسمی خدمت سنوات

 میزان از هستند دولت خدمت در قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین حقوق متوسط اگر  –۲ تبصره

 درخواست رنددا حق شود کمتر گرفته می تعلق آنان به شدن بازنشسته صورت در قانون این تصویب تاریخ در که حقوقی

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

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

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

ت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و در صورتی که نسب

  .نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است

مذکور در ماده  دولتی مقامات به خود خدمت دوران در که رسمی مستخدمین بازنشستگی حقوق میزان  –۳ تبصره

این ماده عبارت است از  ۱منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره  ۱

ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از  ۱۱یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده 

ق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقو



به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که  ۳۱۳۰ر۲ر۳۱مورد مستخدمینی که از تاریخ وزیر در

ی مقامات حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدمستخدم در دوران خدمت خود 

عهده دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه ههای یازده یا دوازده را

شورای سازمان امور گروه های دوازده گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با 

قامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت م یانمتصد اگر .است کشور استخدامی اداری و

مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .تبصره مستثنی هستند

  
 خدمت دوران در که کشوری استخدام قانون مشمول رسمی مستخدمین بازنشستگی حقوق تعیین در – ۵تبصره

 حقوق از رباالت گروه یک حقوق نمایندگی دوره هر بازاء میشوند و شده منصوب یا انتخاب مجلسین از یکی بنمایندگی

 .میگیرد قرار محاسبه مبنای اند داشته را آن تصدی نمایندگی از قبل که بشغلی مربوط گروه باالترین پایه

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و در تعیین 

 این ماده محسوب میشود. ۳مبنای مزبور بجای متوسط حقوق موضوع تبصره 

آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی  ۱هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره 

 نیابت ای بریاست قانونگذاری کامل یکدوره مدت برابر که رسمی مستخدمین بازنشستگی حقوق .وط استفاده کنندمرب

 ۱۱ ادهم تبصره پ و ت بندهای اساس بر ترتیب به بازنشسته و شاغلاز اعم میشوند یا شده انتخاب مجلسین ریاست

 (۳۱۳۱/۳۳/۱صالحی مصوب ا. )میشود تعیین قانون این مقررات رعایت با و کشوری استخدام قانون

 حقوق بماند باز کردن کار از که نحوی به شود ناقص ای حادثه علت به یا علیل رسمی مستخدم گاه هر  –۷۹ ماده

 طمتوس از که این بر مشروط کرد خواهد دریافت خدمت سنوات در ضرب حقوق متوسط ام سی یک با برابر ای وظیفه

 .نکند تجاوز او حقوق

تی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده صور در  –۱ تبصره

 .سال منظور خواهد گردید

 هب قانونی شرایط رعایت با او وظیفه حقوق نصف شود فوت ماده این در مذکور مستخدم که صورتی در  –۲ تبصره

 .گیرد می تعلق وی وراث

 حوین به شود ناقص یا علیل وظیفه انجام سبب به یا کار از ناشی حادثه علت به رسمی مستخدم گاه هر  –۸۱ ماده

 مصوب اصالحی) .گردد می قرار بر وی مورد در وظیفه حقوق عنوان به او حقوق تمام بماند باز کردن کار از که

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث  نصف شود فوت ماده این موضوع مستخدم که صورتی در – تبصره

این قانون درباره وراث قانونی اجرا  ۲۱قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 

 .خواهد شد

ه بازنشست فوت تاریخ در نرسیده یا رسیده بازنشستگی حد به خواه شود فوت رسمی مستخدم هرگاه  –۸۱ ماده

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

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

 .شد خواهد محسوب سال



ن قوق وظیفه طبق مقررات ایح عنوان به او بازنشستگی حقوق نصف شود فوت بازنشسته مستخدم گاه هر  –۸۲ ماده

 .قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

 وراث به وظیفه حقوق عنوان به او حقوق تمام شود فوت وظیفه انجام سبب به رسمی مستخدم گاه هر  –۸۳ ماده

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .شد خواهد پرداخت وی قانونی

  .با تصویب شورا صورت خواهد گرفت ۲۱و  ۲۳و  ۰۱ مواد موضوع وظیفه حقوق برقراری  –۸۴ ماده

 قبل اشندب یافته اشتغال توانائی و نمایند حاصل بهبودی صورتیکه در کارافتاده از مستخدمین بخدمت اعاده -تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب الحاقی) .است بالمانع سالگی شصت بسن رسیدن از

رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق  مستخدمین دولتی خدمت سوابق از قسمت آن  –۸۵ ماده

 از زیر هایتبصره به توجه با مذکور مدت و میگردد تلقی رسمی غیر خدمت باشدنشده پرداخت کشوری بازنشستگی

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی. )شد خواهد منظورو محسوب آنان خدمت سابقه جزو وظیفه و بازنشستگی لحاظ

ع این ماده میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود بصندوق موضو مستخدم – ۱ تبصره

او بر اساس یک چهلم  ۱۰در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده بازنشستگی پرداخت نکند 

خدم عنوان مست ام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که بایک سیمتوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غیر رسمی بعالوه 

مستخدم محاسبه میشود که بعالوه رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی

 مصوب اصالحی. )شد نخواهد واقع احتساب مورد آن بر زائد و برسد سال ۱۳ به رسمی استخدام مدت خدمت او در

۳۱۳۱/۳۳/۱) 

گی اند در صورتیکه کسور بازنشستانون تطبیق یا تبدیل وضع یافتهق این مقررات طبق که مستخدمینی – ۲ تبصره

 ۳۱۳۱درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه  ۳/۲ماده را بر مبنای مدت خدمت غیر رسمی موضوع این

ان نبازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آبه آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ

 شوند یا شده پذیرفته رسمی استخدام به ۳۱۳۳/۱/۱۳ و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخمحسوب خواهد شد. 

 این وعموض بازنشستگی کسور پرداخت مالک میگیرد تعلقآنان به رسمی خدمت بدو در که رسمی پایه حقوق اولین

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی) .بود خواهد تبصره

حاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه می شود که به عالوه ل از  –۳ تبصره

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

پدری که در کفالت  و مادر و دائمی زوجه یا زوج و فرزندان: از عبارتند قانون این لحاظ از قانونی وراث  –۸۶ ماده

متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با دارا بودن شرایط 

 :زیر

 دانشگاه زا یکی در مثبته مدارک موجب به که این مگر باشند داشته کمتر سال بیست از ذکور نوادگان و فرزندان –الف 

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

 پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

 از یکی در مثبته مدارک موجب به اگر ولی شوهر نداشتن شرط به سالگی بیست تا اناث نوادگان و فرزندان –ب 

 پایان رد آنان وظیفه حقوق باشند نداشته شوهر و باشند تحصیل مشغول عالی رسمی آموزشی موسسات یا ها دانشگاه

 .شد خواهد قطع آنان عمر سال پنجمین و بیست

 .شوهر نداشتن شرط به متوفی مادر –ت 

 .باشد نکرده اختیار شوهر که زمانی تا متوفی دائمی عیال –ت 



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

 .ادام العمرم نباشند کار انجام به قادر که متوفی مستخدم العضو ناقص یا علیل نوادگان و فرزندان –ج 

 طعق که قانونی وراث از یک هر سهم و میشود تقسیم مستخدم قانونی وراث بین بتساوی وظیفه حقوق  –۸۷ ماده

 .میشود افزوده وراث بقیه بسهام بتساوی میشود

 .( قابل اجرا است۳۱۳/ ۱/ ۱۳) کشوری استخدام این ماده از تاریخ تصویب قانونحکم 

درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق  ۲۳همچنین حکم مندرج در بند ج ماده 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود

 مختلف مواد در که موردی هر در رسمی مستخدمین وراث وظیفه حقوق ۳۱۳۳ سال اول از – ۱ تبصره

 بعلت هک وظیفه حقوق مورد در جز. است شده تعیین بازنشستگی حقوق یا وظیفه حقوق نصف کشوری استخدام ونقان

 اصالح بازنشستگی حقوق یا وظیفه حقوق( ۳/۳) به میشود برقرار مستخدم اجتماعی حقوق از محرومیت یا انفصال

وق وظیفه بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق حق که مواردی در جز فعلی بگیر وظیفه وراث شامل حکم این. میشود

 خواهد بود.اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز 

 مصوب الحاقی. )بود خواهد نیز شاهنشاهی مسلح نیروهای استخدام حکم این تبصره شامل مشمولین قانون

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

 ۱۳که قبل از  ۱۲ماده  ۱وع تبصره موض رسمی مستخدمین قانونی وراث وظیفه حقوق ۳۱۳۳ سال اول از – ۲ تبصره

 مصوب الحاقی)  ( حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت میشود.۳/۳اند بمیزان )فوت شده ۳۱۳۳خرداد ماه 

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

 احدو ایام برای خدمت بازخرید یا مستمری یا وظیفه حقوق یا بازنشستگی حقوق یک از بیش دریافت – ۸۸ ماده

، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا ،شرکتهای دولتیها، مؤسساتنها و صندوقهای مربوط به وزارتخانهازسازما خدمت

( سرمایه یا بودجه ساالنه آنها به ۱۳۲درصد )پنجآنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و وابسته به

ای از اصالحی مطابق قانون اصالح پاره. )شود ممنوع استوزیران از محل درآمد عمومی تأمین میتشخیص هیأت

 (۳۱۱۰مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مصوب 

های دولتی و موسسات دولتی مشمول شرکت در را خود خدمت از مدتی رسمی مستخدم که صورتی در  –۸۹ ماده

این قانون و بقیه مدت را در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند حق دارد حقوق بازنشستگی خود 

را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته موسسات از موسسه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی 

یین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب کشوری از لحاظ تع

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی)  .نیست

 نهگو هر پرداخت و است ممنوع قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه در بازنشستگان اشتغال  –۹۱ ماده

 دولتی وجوه در قانونی غیر تصرف حکم در بازنشستگان به مزبور موسسات و ها وزارتخانه طرف از بابت این از وجه

  .است

 ۱۱تخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده مس اشتغال اصالحیه این تصویب تاریخ از  –۹۱ ماده

سن بانتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارتخانه است مشروط بآنکه  یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که

بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده بخدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو 

به این مقامات منصوب  ۳۱۳۱بهمن ماه  ۱۱مدت خدمت رسمی محسوب میگردد. وزراء ونخست وزیران که از تاریخ 

 (۳۱۳۰/۱/۳۳ مصوب اصالحی) .د شدشده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهن



محرومیت از حقوق اجتماعی  به تبعا با اصالتا دارد خدمت سابقه سال ده از بیش که رسمی مستخدم گاه هر  –۹۲ ماده

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

باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد 

رومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق شد و در صورتی که در تاریخ مح

وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت 

 .کندخواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می

 دادگاه حکم موجب به کند می استفاده بازنشستگی حقوق از قانون این موجب به که شخصی هرگاه  –۹۳ ماده

 است محروم اجتماعی حقوق از که زمانی تا شود محکوم اجتماعی حقوق از محرومیت به تبعا یا اصالتا صالحیتدار

وط به دوره خدمت وی باشد با مرب محکومیت که صورتی در بود خواهد محروم بازنشستگی حقوق دریافت از شخصا

عائله او همان رفتاری می شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره 

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

و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند  ۲۳ه ماد طبق که است افرادی عائله از منظور  –تبصره

 .کرد

 به ندا شده شناخته بازنشستگی حقوق دریافت مستحق قانون این مقررات طبق که مستخدمینی گاه هر  –۹۴ ماده

 بعدا و شوند محروم بازنشستگی حقوق دریافت از آن تبع به و اجتماعی حقوق از صالحیتدار دادگاه قطعی حکم موجب

ت دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومی مستحق برسد ثبوت به صالحیتدار محکمه در منتسبه اتهام از ایشان برائت

 .خواهند بود

 کند می استفاده وظیفه حقوق یا بازنشستگی حقوق از قانون این مقررات طبق که مستخدمی هرگاه  –۹۵ ماده

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

حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر  ۲۳ ماده شرایط طبق

 شود و در صورتیبعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می 

 .که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می گردد

 این زا دیگر عناوین یا حقوقی محکومیت یا دولت مطالبات قبال در وظیفه و بازنشستگی حقوق توقیف  –۹۶ ماده

  .است جایز بازنشستگی حقوق چهارم یک میزان تا فقط قبیل

 .شد خواهد وظیفه حقوق و بازنشستگی حقوق قطع موجب تابعیت ترک  –۹۷ ماده

گیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق ب وظیفه و بازنشستگان حقوق –۹۸ ماده

بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت 

 .هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کندمکلف است به نسبتی که 

 یا شناسنامه هستند دولت دمت در قانون این تصویب تاریخ در که مستخدمینی سن تشخیص مالک  –۹۹ ماده

 ویبتص از بعد که مستخدمینی مورد در و اند داشته دست در هفت و ی و سیصد و هزار ماه تیر سوم تاریخ در که است

و استخدام ارائه واهند کرد در صورتی که بد در که است ای شناسنامه شوند می پذیرفته دولت استخدام ه قانون این

ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد 

 .شد

 میشود کسر آزمایشی و رسمی مستخدمین مزایای و حقوق از که وجوهی از بازنشستگی صندوق درآمد  –۱۱۱ ماده

کل  ۳۱۳۱قانون بودجه سال  ۱۳این قانون و تبصره  ۳۱۱ماده  ۳و تبصره  ۱۱و  ۱۳مواد در مذکور بوجوه است منحصر



ستگی دولت مکلف صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشکشور و مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. در

 (۳۱۳۰/۲/۳۱صوب م اصالحی) .است کمبود آنرا در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند

 ماده «ت» بند موضوع العاده فوق و ۳/۳/۳۱۳۰ تاریخ از ۱۰ ماده ت و پ و ب بندهای موضوع العاده فوق – تبصره

 که زمانی تا و میشود اضافه ۱۳ ماده در مندرج مستثنیات به کشوری استخدام قانون اول مرحله اجرای تاریخ از مزبور

خارج از مرکز و به تصویب نرسیده است فوِق العاده اشتغال ۱۰اصالحی ماده  ت و پ و ب بندهای اجرایی نامهآیین

تبصره  اینبینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوعپیشبدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .خواهد بود

 خواهد تعیین صندوق اساسنامه در کشوری بازنشستگی صندوق وجوه از استفاده و برداریبهره نحوه  –۱۱۱ ماده

 اعتبار و ولپ شورای بتصویب بانک اساسنامه. نماید تأسیس بانک دولتی بخش مشارکت با یا رأساً میتواند صندوق .شد

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .رسید خواهد

 اصالحی) .میباشد دولتی اموال اختالس حکم در کشوری ز وجوه صندوق بازنشستگیا مجاز غیر استفاده  –تبصره

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب

 و وظیفه و بازنشستگی حقوق رقراری و احکام صدور و بازنشستگی تقاضای به مربوط تشریفات و ترتیب  –۱۱۲ ماده

یب نگهداری حساب ها طبق ترت همچنین و رسمی مستخدمین ظیفه و بازنشستگی وجوه پرداخت و وصول ترتیب

 .بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا ی رسد خواهدآیین نامه ای 

 کشور استخدامی و اداری امور سازمان تشکیل در – نهم فصل

شور وابسته به ک استخدامی و اداری مور سازمان کشور اداری عالی شورای جای به قانون این موجب به  –۱۱۳ ماده

شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان نخست وزیری تاسیس می 

امور داری و استخدامی کشور منتقل می شوند. آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های 

 .مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود

  :است زیر قرار به کشور استخدامی و اداری امور سازمان وظایف  –۱۱۴ دهما

  .استخدامی امور زمینه در –الف 

مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این  – ۳

  .قانون

  .استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی دادن دستورهای الزم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین – ۱

  .رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی – ۱

  .انجام مطالعات و تحقیقات الزم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت – ۳

  .اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران – ۳

  .مستخدمین آماده به خدمتاداره امور استخدامی  – ۳

  .اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون – ۱

 اداری تشریفات و ها روش و تشکیالتی امور زمینه در –ب 

 مصوب اصالحی)  .های دولتیبررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت -۳

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه ها وموسسات و شرکت – ۱

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی)  .وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیصالحیت



  .تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون – ۱

 .و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها بررسی – ۳

بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش های حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات  – ۳

  .مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری

 کشور بودجه و برنامه قانون ۳ ماده ۲ بند موضوع) کشوری لکرد در دستگاههای اجرائیارزشیابی کارآئی و عم -۳

 گزارش و مدیریت اصول و اداری صحیح روشهای برقراری جهت در آنها راهنمائی و ارشادبمنظور( ۳۱۳۳ اسفند مصوب

 وزیران تهیئ تصویب به کشور استخدامی سازمان امور اداری واجرائی این بند به پیشنهاد  آئیننامه. وزیر نخست به آن

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب الحاقی) .رسید خواهد

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی: )است زیر ارکان دارای کشور استخدامی و اداری امور سازمان  –۱۱۵ ماده

 این قانون باختصار شورا نامیده میشود. در که کشور استخدامی و اداری امور شورای –الف 

 .استخدامی شکایات به رسیدگی هیئت –ب 

 کل دبیر –پ 

 اغلش رسمی مستخدمین بین از که بود خواهد نفر پنج از مرکب استخدامی شکایات به رسیدگی هیئت  –۱۱۶ ماده

 سابقه ای استانداری یا سفارت یا وزارت معاونت یا وزارت سابقه و دولتی خدمت سابقه سال پانزده الاقل که بازنشسته یا

زیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال و نخست پیشنهاد به باشند داشته کشور عالی دیوان در قضایی خدمت

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .بنا به فرمان همایونی منصوب می شوند

اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه می کنند و جز این وظیفه حق 

 .چ نوع شغل موظف دیگری داشته باشندندارند هی

 فقط دشو منصوب استخدامی رتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایاتصو در  –۱ تبصره

 .کند استفاده شورا عضویت یا بازنشستگی حقوق دو از یکی از تواند می

 عفایاست یا و فوت صورت در و است بالمانع استخدامی شکایات به رسیدگی هیئت اعضای مجدد انتصاب  –۲ تبصره

 به دتم بقیه برای باشد مقرر شرایط دارای که دیگر نفر یک استخدامی ئت رسیدگی به شکایاتهی اعضای از یک هر

 .شود می برگزیده وی جانشینی

 هیئت ریاست به خود میان از را نفر یک دوره هر در استخدامی شکایات به رسیدگی هیئت اعضای  –۳ تبصره

 .گزینند می بر استخدامی شکایات به رسیدگی

 نامه نآیی طبق بر مطروحه مسائل به نسبت استخدامی ز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایاتطر  –۴ تبصره

 شورک استخدامی و اداری امور سازمان وسیله به و تهیه استخدامی شکایات به رسیدگی هیئت توسط که بود خواهد ای

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و پیشنهاد

 کناری رب لزوم دالئل به رسیدگی از پس استخدامی ای هیئت رسیدگی به شکایاتاعض از یک هر کناری بر  –۵ تبصره

  .گرفت خواهد صورت وزیران هیئت تصویب با فقط

 تهداش خدمت سابقه سال ده اقال که مستخدمینی بین از کشور استخدامی و اداری امور سازمان کل دبیر  –۱۱۷ ماده

ی تحصیالت عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی دارا و اداری امور در سابقه و بصیرت صاحب و

  .برای مدت پنج سال منصوب می شود و انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب مذکور در این ماده بالمانع است

 اداری امور سازمان پیشنهاد به آن وظایف انجام نحوه و جلسات تشکیل ترتیب و شورا اعضای ترکیب  –۱۱۸ ماده

 تعیین میشود.استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران  و



  شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 .هائی که بموجب قانون در صالحیت شورا استنامهآئین تصویب و رسیدگی –الف 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی. )میشود ارجاع شورا به کل دبیر نظر از که مسائلی به نسبت نظر اظهار –ب 

 اداری مرجع ترین عالی و دارد ریاست کشور استخدامی و اداری امور سازمان تابعه واحدهای به کل دبیر  –۱۱۹ ماده

  .است کشور استخدامی و اداری امور سازمان امور کلیه مسئول موضوعه مقررات و قوانین حدود در و است سازمان

یارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخت و حقوق کلیه از قوانین حدود در کل دبیر  –۱۱۱ ماده

بهره مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می آید همچنین کلیه پرداخت های 

مصوب به دستور دبیر کل صورت می گیرد. )اصالحی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه 

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 

  .است وزیر نخست مسئول خود قانونی وظائف اجرای در کل دبیر  –۱۱۱ ماده

 مشاور وزراء معاونان و دبیرکل معاونان .نماید تفویض خود بمعاونان را خود وظایف از قسمتی میتواند دبیرکل – تبصره

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .بود خواهند ها وزارتخانه بمعاونان مربوط مقررات مشمول

 و( ۳) های قسمت موضوع استخدامی امور زمینه در کشور استخدامی و اداری امور سازمان دستورهای  –۱۱۲ ماده

 ها وزارتخانه تمام برای مربوط مقررات و قوانین حدود در قانون این ۳۳۳ ماده ب بند( ۱) قسمت و الف بند( ۳) و( ۱)

 .است االجرا الزم قانون این مشمول دولتی موسسات و

 دنباشن یا باشند قانون این مقررات مشمول که آن از اعم دولتی موسسات کلیه و ها شهرداری و ها وزارتخانه  –تبصره

 موافقت القب استخدامی مقررات و تشکیالت تغییر و اصالح و وضع نوع هر و استخدامی لوایح کلیه به نسبت مکلفند

 نسازما طرف از که ضوابطی رعایت با دولتی شرکتهای تشکیالت .نمایند جلب را کشور استخدامی و اداری امور سازمان

 ربوطم اساسنامه در مقرر مراجع تصویب به میرسد وزیران هیئت تصویب به و پیشنهاد کشور استخدامی و اداری امور

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی. )رسید خواهد

موظفند کلیه اطالعات  ۱مذکور در بند ت ماده  مؤسسات و دولتی شرکتهای و مؤسسات و ها وزارتخانه  –۱۱۳ ماده

و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد الزم در اختیار آن سازمان 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .قرار دهند

 مختلف مقررات در – دهم فصل

ول این قانون نمی توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم مشم دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۱۱۴ ماده

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

امور  انسازم تأیید و مربوط دولتی مؤسسه یا پیشنهادوزارتخانه به فقط سازمانی پست ایجاد یا و حذف  –۱۱۵ ماده

عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارالزم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود  و استخدامی کشور بهاداری

 .باشد

 کی وجود به دولتی موسسه یا شرکت یا وزارتخانه انحالل یا سازمانی پست حذف علت به که صورتی در  –۱۱۶ ماده

دم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می مستخ نباشد احتیاج رسمی مستخدمین از ای عده

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .آیند

 و اداری امور سازمان اطالع با ماه شش مدت خدمت به آماده مستخدمین سازمانی پست حذف مورد در  –۱ تبصره

ان چه ظرف شش ماه چن بود خواهند خود متبوع دولتی موسسه یا شرکت یا وزارتخانه اختیار در کشور استخدامی

مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت 



واهند گرفت تا سازمان پست سازمانی مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خ

 (۳۱۳۳/۱/۱۳موجب قانون مصوب به شده حذف) .دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم کند

 طمربو وزارتخانه اختیار در مؤسسه آن بخدمت آماده مستخدمین دولتی مؤسسه یا شرکت انحالل مورد در  –۲ تبصره

 (۳۱۳۳/۱/۱۳ مصوب اصالحی) .میگیرند قرار

خدمت آن وزارتخانه بالفاصله در اختیار سازمان امور اداری  به آماده مستخدمین وزارتخانه انحالل مورد در  –۳ تبصره

و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا شرکت یا 

 .موسسات دولتی فراهم کند

ا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع ی وزارتخانه اختیار در که رسمی مستخدم سازمانی ثابت پست گاه هر – ۴ تبصره

مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی خود نیست بدیگری واگذار شده باشد و

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .خواهد بودکه به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده بخدمت 

ه بخدمت درمیآیند ششماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت آماد بحال که رسمی بمستخدمین  –۱۱۷ ماده

 مصوب اصالحی) .تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد

۳۱۳۰/۲/۳۱) 

مستخدمین  خدمت سابقه جز حقوق تمام ماخذ به بازنشستگی کسور پرداخت با خدمت به آمادگی دوران ۱ –تبصره

 .رسمی محسوب خواهد شد

 … –۲ تبصره

و یا باالترین پایه قضایی و یا یکی از مقامات  ۱۱کسانی که به باالترین گروه جدول حقوق موضوع ماده  –۳ تبصره

شده یا می شوند به ازای هر دوره نمایندگی به ترتیب از آخرین گروه به مقام این قانون نائل  ۱۱مذکور در تبصره ماده 

 .مذکور در بند )الف( و از هر مقام به مقام باالتر و حداکثر تا بند )پ( تبصره مذکور ارتقا می یابند

ورت در ص حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می شود

 .اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز مالک محاسبه قرار می گیرد

 .گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین می شود

 صورتی در عضویت دوره پایان در شوندمی انتخابمحاسبات دیوان مستشاری به که رسمی مستخدمین –۴ تبصره

مانی ساز پست هرگاه و شوندمی منصوب دیگری سازمانی پست به نشوند انتخاب مذکور دیوان عضویت مجدداًبه که

به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگیبالمتصدی

 .استفاده خواهند کرد

 اختیار در بخدمت آماده مستخدم که زمانی تا مکلفند قانون این مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه  –۱۱۸ ماده

دیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور اسنفاده ]استفاده[ جکه پستهائی تصدی برای دارند

 توانندن یا باشند نداشته شرایط واجد بخدمت آماده مستخدم یا که هستند نمایند و فقط در صورتی مجاز بهاستخدام

 اصالحی) .کنند استفاده دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه سایر در شرایط واجد بخدمت آماده مستخدمین از

 (۳۱۳۳/۱/۱۳مصوب

 است متصدی بدون یا شود می ایجاد جدیدا که هایی پست در خدمت به آماده مستخدمین از استفاده  –تبصره

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

طراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد ولی در صورتی که هم الاقل اداری مراتب سلسله در و متناسب



ماده  ۱توان با وی طبق تبصره موجود نباشد میویبالتصدی در همان گروه یا گروه باالتر برای ارجاع به پست سازمانی 

 .رفتار کرد ۱۳

صاب مجدد که با رعایت مقررات انت رسمی حکم ابالغ تاریخ از ماه دو تا که بخدمتی آماده مستخدم با  –۱۱۹ ماده

این قانون رفتار خواهد  ۳۳محل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده صادر شده باشد در ۳۳۲تبصره ماده 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .شد

 این ۳۰ و ۳۲ مواد مفاد طبق آنان با باشند شغلی داوطلب بعدا ماده این مشمول مستخدمین که صورتی در – تبصره

رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می  قانون

 (۳۱۳۰/۲/۳۱موجب شده بهحذف) .شود

 از را مزبور مستخدم و بازخرید را او خدمت سابقه خدمت به آماده مستخدم تقاضای به تواند می دولت  –۱۲۱ ماده

 .کند معاف دولت خدمت

 که وجوهی کلیه از بود خواهد عبارت شد خواهد پرداخت او به مستخدم خدمت بازخرید ازا در که وجهی  –۱ تبصره

 یک رکس خدمت سال هر ازا در مستخدم پایه حقوق آخرین ماه یک اضافه به پرداخته کشوری بازنشستگی صندوق به

 .شد خواهد محسوب مستخدم نفع به سال

تحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور اس مرخصی مستخدم چه چنان  –۲ تبصره

 .در تبصره فوق اضافه خواهد شد

های دولتی شرکت و موسسات و ها وزارتخانه در است شده خرید باز خدمتشان که افرادی مجدد استخدام  –۳ تبصره

این قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از  ۱و موسسات موضوع بند ت ماده 

تثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته های مذکور در آمده اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به اسموسسات و شرکت

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی)  .خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت

خدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت مست تواند می دولت  –۱۲۱ ماده

 .بازنشسته کند

 دوران حقوق دولتی موسسات یا و ها وزارتخانه از یکی در خدمت به آماده مستخدمین اشتغال صورت در  –۱۲۲ ماده

ها یا موسسات دولتی مستثنی شرکت از یکی در مزبور مستخدمین که صورتی در و شد خواهد قطع خدمت به آماده

 که مواردی کلیه در ولی .شدبا آنان رفتار خواهد  ۳۳۳شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 

 ممستخد که درصورتی است شده تجویز ماه شش از بیش خدمت به آمادگی دردوران حقوق تمام پرداخت قانون این در

آمادگی به خدمت از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ غیر دیگری مؤسسه در اشتغال با

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .به خدمت ممنوع استوجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی

 اداری امور سازمان توسط ۳۱۳ ماده ۱ تبصره و ۳۳۰ و ۳۳۲ و ۳۳۳ مواد اجرای طرز به مربوط نامه آیین  –۱۲۳ ماده

 .و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید

 را مستخدم توان نمی و داشت خواهد را زیر حاالت از یکی منحصرا رسمی مستخدمین استخدامی وضع  –۱۲۴ ماده

 :داد قرار دیگری استخدامی حال در

 .کند می وظیفه انجام معینی پست در که است مستخدمی وضع آن و اشتغال حال –الف 

یا مرخصی بدون حقوق  ۳۱حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده  –ب 

 .این قانون استفاده می کند ۳۰موضوع ماده 



 می استفاده قانون این ۳۲ ماده موضوع استعالجی مرخصی از که است مستخدمی وضع آن و معذوریت حال –ت 

 .کند

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

  .انتظار ارجاع خدمت است

 وزارتخانه طرف از یا گردیده خاصی وظیفه انجام مامور موقت طور به که است مستخدمی وضع آن و ماموریت حال –ث 

 .ه باشدشد اعزام موقت طور به دیگری دولتی موسسه یا وزارتخانه به متبوع موسسه و

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

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

  .است قانون این ۳۱ ماده موضوع آزمایشی دوره طی

شستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صالحیتدار از حقوق بازن حال –ح 

 .بازنشستگی استفاده می کند

 حقوق از و نبوده کردن کار به قادر ۲۳ یا ۱۰ مواد مفاد طبق که است مستخدمی وضع آن و ازکارافتادگی حال –خ 

 .کند می استفاده قانون این در مصرح وظیفه

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

 .مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود

 اتبع یا اصالتا کیفری یا اداری دادگاه قطعی حکم موجب به که است مستخدمی وضع آن و موقت انفصال حال –ذ 

  .ممنوع است خدمت به اشتغال از معینی مدت برای

 رایب تبعا یا اصالتا کیفری یا اداری دادگاه قطعی حکم موجب به که است مستخدمی وضع آن و دائم انفصال حال –ر 

  .است محروم دولت خدمت از همیشه

 اصالحی) .است شده مستعفی خدمت از قانون این ۳۳ ماده طبق که است مستخدمی وضع آن و استعفا حال –ز 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب

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

 .باشد شده محرز قانون این ۳۳ ماده تبصره طبق او عذر بودن موجه به و شود حاضر خدمت محل

 ۳۰بمجازات مقرر در بند ت ماده حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری  -س

 .اخراج شده باشد ۳۳محکوم یا طبق ماده 

 الحاقی) .درباره او اجرا شده باشد ۳۰مقرر در بند ت ماده حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات -ش

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب

جز سابقه خدمت  پرچم زیر خدمت مدت شود احضار پرچم زیر خدمت به رسمی مستخدم که صورتی در  –۱۲۵ ماده

 .او محسوب می شود

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

 و ها وزارتخانه و دارد اعالم خدمت برای را خود آمادگی و معرفی مربوط دولتی موسسه یا وزارتخانه به را خود پرچم

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

 .به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد

 اتهامات یا اتهام از قطعی برائت احراز از پس است آمده در تعلیق حال به قانون طبق که رسمی مستخدم  –۱۲۶ ماده

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



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

 .صورت آماده به خدمت در خواهد آمد

 حکومم موقت انفصال به تبعا یا اصالتا کیفری یا اداری دادگاه قطعی حکم موجب به که رسمی مستخدم  –۱۲۷ ماده

 آماده حال به نباشد موجود وی برای پستی چه چنان ولی شود می گمارده خدمت به انفصال مدت اتمام از بعد شود

 .نخواهد شد محسوب خدمت سابقه جز حال هیچ در موقت انفصال مدت. آید می در خدمت به

 مگر شد نخواهد گمارده دولت جنسی یا نقدی داری تحصیل یا داری تحویل شغل به مستخدمی هیچ  –۱۲۸ ماده

 امنض شرایط و الضمان وجه میزان بدهد مربوط موسسه یا وزارتخانه به معتبری ضامن یا و الضمان وجه قبال که این

 .دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید وزارت پیشنهاد به که بود خواهد ای نامه آیین طبق

 عیموق تا دیگر سازمانی پست به نماید می وظیفه انجام جمعی صاحب پست در که مستخدمی انتصاب  –۱۲۹ ماده

  .است ممنوع است نشده تسویه او عملیات دوره حساب که

حداکثر چهار ماه حقوق او  باشد داشته مرخصی استحقاق و شود فوت رسمی مستخدم که صورتی در – ۱۳۱ ماده

 .بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

 قانون این مواد با مستخدمین وضع تطبیق در – یازدهم فصل

 تندهس کشوری بازنشستگی کسور پرداخت مشمول قانون این تصویب تاریخ در که دولت مستخدمین  –۱۳۱ ماده

 .شوند می محسوب رسمی مستخدم

 ادهم ج بند در مذکور مستخدمین استثنای به را رسمی مستخدمین استخدامی وضع است مکلف دولت  –۱۳۲ ماده

 .کند تطبیق قانون این مقررات با ۱

 اجرای از پس هستند دولت خدمت در قانون این تصویب تاریخ در که رسمی مستخدمین پایه و گروه  –۱۳۳ ماده

ین می شود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است تعی تصدی مورد شغل به توجه با ۱۳ ماده

برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و 

و حکم موقت استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد 

برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازا هر دو سال یک 

نیز مستخدمین در گروهی پائین تر از گروه موقت قرار نخواهند  ۱۳پایه تعیین می شود پس از اجرای مفاد ماده 

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی)  :گرفت

ستخدمین جزء که عمال متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری م – گروه یک

 (۳۱۳۰/۲/۳۱)اصالحی مصوب .اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیلجزء به تشخیص سازمان امور 

 .وسطه هستندمت اول دوره پایان تا رسمی تحصیل یا قدیمه مقدماتی تحصیالت دارای که مستخدمینی –گروه دو 

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

  .است نشده شناخته کامل دیپلم معادل که بوده آموزشی دوره یک گذراندن

یا آموزشگاه های حرفه  ها هنرستان از نامه گواهی یا متوسطه کامل دوره دیپلم دارای که مستخدمینی –گروه چهار 

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

 تخصصی رهدو یک متوسطه کامل دوره نامه گواهی داشتن بر عالوه که مستخدمینی و لیسانسیه غیر دبیران –گروه پنج 

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

 .اشدب شده شناخته لیسانس آنها تحصیلی ارزش یا هستند لیسانس دانشنامه دارای که مستخدمینی –گروه شش 



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

 .شته باشنددا نباشد سال پنج از کمتر آن تحصیلی

 یقطع گروه از ایپایه در قطعی گروه به موقت گروه تغییر موقع در قانون این مشمول رسمی مستخدمین – ۱ تبصره

 روهگ پایه آخرین باشد نداشته وجود قطعی گروه در مزبور پایه چنانچه و اندبودهدارا موقت گروه در که میگیرند قرار

 (۳۱۳۱/۳۳/۱صوب م اصالحی) .میشود اعطاء آنان به جدید

 در عضویت یا( حسابرس) بازرس یا عامل مدیریتمشاغل به اشتغال منظور به که رسمی مستخدمین -۲ تبصره

 دولتی مؤسسات و دولتی شرکتهای به وقت وتمام موظف طوربه دیگر قانونی شوراهای و هیأتها یا و مدیرههیأتهای

این قانون تطبیق و گروه  ۱۳جداول حقوق ماده ا مشاغل گروههایب آنان تصدی مورد مشاغل شوندمی مأمورغیرمشمول

 .شوداساس تعیین میشغل آنان بر این 

 .گروههای جداول حقوق این قانون با شورا استتشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل

 مورد در ۲ ماده ۱ تبصره مفاد اجرای از پس را ۳۱۱ ماده موضوع یک مرحله اجرای است مکلف دولت  –۱۳۴ ماده

 .رساند انجام به قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه از یک هر

 از قانون این مقررات با او استخدامی وضع تطبیق از پس رسمی مستخدم حقوق مبلغ که صورتی در  –۱۳۵ ماده

 این تفاوت شود کمتر است آن دریافت مستحق قانون طبق که وی اوالد معاش مدد و تاهل حق –وع مبلغ حقوق مجم

 جمع اب مستخدمین گونه این حقوق مبلغ که زمانی تا و کرد خواهد دریافت حقوق تطبیق تفاوت عنوان به را مبلغ دو

اشد بافت می کرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده دری وضع تطبیق از قبل که اوالد معاش مدد و تاهل حق حقوق مبلغ

تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را 

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

خدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان از حداکثر حقوق نوع رتبه مست ۳۱۱موقت تطبیق موضوع ماده 

 .ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند

 و زایام مجموع از وی شغل العاده فوق ولی باشد داشته حقوق تطبیق تفاوت مبلغی مستخدم که صورتی در – تبصره

زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این  ۳۱۳ماده  در مذکور های العاده فوق

صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ 

بلغی م از بابت فوق العاده شغل ممذکور از تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخد

 .پرداخت خواهد شد ۳۱۳معادل مجموع مزایای مذکور در ماده 

 مورد پست اقتضای به قانون این مقررات با او استخدامی وضع تطبیق تاریخ در که رسمی مستخدم  –۱۳۶ ماده

ین قانون منظور نشده است ا در مذکور های هزینه و ها العاده فوق جز که دارد می دریافت مستمری مزایای تصدی

کماکان مبلغی را که تحت آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از 

مبلغ فوق العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق می گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت 

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی) .اهد کردتطبیق مزایا دریافت خو

 وضع قتطبی از پس وی حقوق ولی باشد داشته مزایا تطبیق تفاوت مبلغی رسمی مستخدم که صورتی در  –۱ تبصره

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

یشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد ب مزایا تطبیق تفاوت از

کرد ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از 

 .کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می شود



ق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می طب که رسمی مستخدمین  –۲ تبصره

کنند مابه التفاوت به عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب می شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار 

 .خواهد شد

ق ایای مستمر و تفاوت تطبیمز و حقوق بابت رسمی مستخدمین از یک هیچ به قانون این تصویب تاریخ از  –۳ تبصره

 .نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد

 تهیئ تصویب و کشور استخدامی و اداری امور سازمان پیشنهاد به ماده این در مذکور مستمر مزایای انواع  –۴ تبصره

 .شد خواهد تعیین وزیران

 (۳۱۳۰/۲/۳۱به موجب ) حذف شده – ۵ تبصره

 وبمص سازمانی ثابت پستهای و سازمان طبق مکلفند قانون این مشمول دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه  –۱۳۷ ماده

 دارند استخدام در ۳۳/ ۱/ ۱۳ تاریخ در که را روزمزد و پیمانی حکمی، پایه، دون قبیلاز غیررسمی بمستخدمین خود

قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال ق طب که را افرادی همچنین و

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .داشته اند با رعایت تبصره های زیر بمستخدم رسمی تبدیل کنند

ی ایطشر واجد رسمی مستخدم که زمانی تا توانند نمی قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۱ تبصره

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

 .استخدامی آنان را تبدیل کنند

 :گیرد می صورت مرحله دو در رسمی غیر مستخدمین پایه و گروه تعیین  –۲ تبصره

ت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی الزم برای احراز موق طور به رسمی غیر مستخدمین گروه اول مرحله در –الف 

شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازا هر 

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب اصالحی) .دو سال یک پایه تشخیص می گردد

خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر  مشاغل متصدی عمال که جزء مستخدمین. یک گروه –گروه یک 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیلخدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور

 متوسطه اول دوره نامه گواهی داشتن آنها احراز برای الزم تحصیلی شرط حداقل که مشاغلی متصدیان –گروه دو 

  .است

صدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و مت –گروه سه 

 .گذراندن یک دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد

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

امه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد که معادل تحصیالت دوره کامل متوسطه شناخته ن گواهی

 .شده باشد

 طهمتوس کامل دوره نامه گواهی داشتن آنها احراز برای الزم تحصیلی شرط حداقل که مشاغلی متصدیان –گروه پنج 

 .اشدب شده شناخته دیپلم فوق یا عالی فرهنگی صالحه مراجع طرف از آن ارزش که است تخصصی دوره یک گذراندن و

 .احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد برای الزم تحصیلی شرط حداقل که مشاغلی متصدیان –گروه شش 

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

 .باشد سال پنج از کمتر آن تحصیلی دوره که باشد

 .مورد تصدی تعیین می شود شغل احراز شرایط اقتضای به مزبور مستخدمین پایه و گروه دوم مرحله در –ب 



 شرایط تعیین و ۱۳ ماده اجرای در که بود نخواهد آن از مانع فوق های گروه در مذکور تحصیلی شرط  –۳ تبصره

 در همچنین .گردد تحصیالت جانشین تجربه لزوم موارد در گانه دوازده های گروه به آنها تخصیص و مشاغل احراز

پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست تجربه  و آموزگاری و دبیری مشاغل های رشته

 یدرس خواهد شورا بتصویب و تهیه کشور استخدامی و تخصص بر اساس آئین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و

 ۱۳اده ا رعایت مب شغل تغییر بدون شرایط احراز صورت در مشاغل اینگونه متصدیان و میگیرد قرار بندی طبقه مالک

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب اصالحی) .بگروههای باالتر ارتقاء خواهند یافت

 ابتث حقوق مجموع از اگر گیرد می تعلق رسمی غیر مستخدم به فوق ترتیب به که ای پایه و گروه حقوق  –۴ تبصره

ینه های مذکور در این هز و ها العاده فوق جز که دارد می دریافت تبدیل زمان در مستخدم که مستمری مزایای و

به وی پرداخت  ۱۲قانون منظور نشده کمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت تا زمان اجرای ماده 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱حی مصوب می شود. )اصال

 مستخدم به ماده این در مذکور ترتیب به که رسمی غیر مستخدمین رسمی خدمت ماه اولین حقوق  –۵ تبصره

 .ی تبدیل می شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گرددرسم

 فاوتت و مستمر مزایای و حقوق بابت از رسمی غیر مستخدمین از یک هیچ به قانون این تصویب تاریخ از  –۶ تبصره

 .کرد پرداخت قانون این سوم فصل در مذکور شغل العاده فوق و حقوق حداکثر از بیش توان نمی تطبیق

 بابت از اول مرحله بدو در که ای اضافه است نشده معین ۱۲ ماده در مذکور شغل العاده فوق که زمانی تا  –۷ تبصره

 که ادهم این در مذکور مستمر مزایای از گیرد تعلق آنان به قانون این حقوق جدول با رسمی مستخدمین وضع تطبیق

 .شد خواهد کسر دارند می دریافت

داختی به مستخدمین غیر رسمی نمی تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای پر مزایای و حقوق  –۸ تبصره

 .مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید

 دمکلفن شود می تبدیل رسمی به آنها استخدامی وضع قانون این موجب به که رسمی غیر مستخدمین  –۹ تبصره

 .د مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهندمور در که را استخدامی خاص تکالیف

 مدرک باالترین ۳۱۱ و ۳۱۱ ماده دو موضوع غیررسمی و رسمی مستخدمین موقت گروه تعیین مالک – ۱۱ تبصره

 تحصیلی مدرک اینقانون ۱۳ ماده اجرای از قبل هرگاه و میباشند دارا تبدیلیا تطبیق تاریخ در که است تحصیلی

 مصوب اصالحی) .تغییر خواهد کردگروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید  کنند ارائه و اخذ باالتری

۳۱۳۰/۲/۳۱) 

 اصالحیه این تصویب تاریخ از ۳۳۳ بماده الحاقی تبصره باستثنای اصالحیه این اجرای بر مترتب مالی آثار – ۱۱ تبصره

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .بود خواهد اجرا قابل و معتبر

صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع  در  –۱۳۸ ماده

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

 :و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد

منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به  ۳۱۱موضوع ماده  تطبیق زمان در که مستخدمینی به –الف 

موجب این قانون برای آنان معین می شود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه 

 .مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد

 .شد خواهد رفتار ۳۳۱ ماده طبق مستخدمین سایر با –ب 



 تاریخ در که رسمی غیر مستخدمین از عده آن با قانون این مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه  –۱۳۹ ماده

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

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

 .رسمی تبدیل وضع می یابند

مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند میتوان به  – ۱ تبصره

نباشد که در مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده بخدمت  پستهای موقت منصوب نمود

پیمانی خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دریافت نخواهند اینصورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط بمستخدمین 

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .داشت

 .بود خواهند مستثنی ماده این مقررات شمول از ۳ ماده تبصره مشمولین ۲– تبصره

اشتغال  ۱ین قانون در مقامات مذکور در ماده ا تصویب تاریخ در که رسمی غیر و رسمی مستخدمین  –۱۴۱ ماده

 .تطبیق یا تبدیل وضع می یابند ۳۱۱و  ۳۱۱دارند طبق مفاد مواد 

 اساس بر اول مرحله در کنند خدمت ۱ ماده در مذکور مقامات از یکی در که رسمی غیر مستخدمین  –۱ تبصره

شرکت در که صورتی در و ۳۱۱ ماده ۱بصره ت الف بند طبق اند داشته مقامات این تصدی از قبل که شغلی آخرین

های دولتی یا موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با توجه به مدرک تحصیلی که در دست 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .تبدیل وضع می یابند ۳۱۱دارند با رعایت ماده 

سسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب مو و ها وزارتخانه رسمی غیر مستخدمین خدمت  –۲ تبصره

 .را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد ۱این قانون تصدی مقامات مذکور در ماده 

 به را ۱ ماده دولتی غیر مقامات از یکی تصدی ۱۳ ماده اجرای از پس که رسمی مستخدمین قطعی گروه  –۳ تبصره

 مصوب اصالحی) .اس باالترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته اند تعیین خواهد شداس بر دارند عهده

۳۱۳۰/۲/۳۱) 

 مقررات طبق سازمانی ثابت پستهای تصدی برای رسمیاستخدام است نشده اجرا ۱۳ ماده که زمانی تا  –۱۴۱ ماده

مدرک تحصیلی الزم برای احراز شغل  حداقل جدیدبارعایت مستخدمین موقت گروه و آمد خواهد عمل به قانوناین

موردنظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد 

 .شودبا آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می ۱۳ماده 

 .رای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی استبمتصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۳گروه 

 .برای احراز آنها داشتن گواهینامه سوم متوسطه استمتصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۱گروه

برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۱گروه 

تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده توسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزشدوره اول مگواهینامه

 .باشد

برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۳گروه 

الت دوره کامل متوسطه شناخته شده تحصیای یا فنی باشد که معادلاز هنرستانها یا آموزشگاههای حرفهگواهینامه

 .باشد

برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۳گروه 

عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها، شورایوگذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف

 .شده باشدعالی یا فوق دیپلم شناخته 



 .برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشدمتصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۳گروه 

 .برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشدمتصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم -۱گروه 

 مسلح نیروهای استخدام قانون مشمول مستخدمین و ۱ ماده ج بند در مذکور مستخدمین انتقال  –۱۴۲ ماده

 ایتقاض با نظر مورد شغل احراز شرایط بودن دارا بشرط قانون این مشمول دولتی مؤسسات و هابوزارتخانه شاهنشاهی

 و گروه و آمد خواهد بعمل مربوط مؤسسه یاوزارتخانه موافقت و مستخدم رضایت و دولتی مؤسسه[ یا] یأ وزارتخانه

ل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند بشغ توجه با آنان پایه

 (۳۱۳۳/۱/۱۳ مصوب اصالحی) .نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد ۱ج ماده 

 گیبازنشست صندوق به باید دولت سهم و مستخدم سهم از اعم مستخدمین گونه این بازنشستگی کسور  –تبصره

 .تقل شودمن کشوری

 یا شده مأمور ۳۳ ماده ب بند موضوع مؤسسات از یکی به که قانون این مشمول رسمی مستخدمین  –۱۴۳ ماده

 ایمؤسسه طرف از یا و نشده کار به ودعوت احضار خود مربوط دولتی مؤسسه و وزارتخانه طرف از کهوقتی تا بشوند

دمت خود در آن مؤسسات مذکور خبه است نشده اعالم آنان وجود به احتیاج عدم هستند خدمتمشغول آن در که

آنان در مؤسسات مذکور در حکم ادامه خواهند داد و تازمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال 

 .خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد

وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه  در صورت اعالم عدم احتیاج به

 .، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمدمتبوعدولتی

 اتمؤسس و هاوزارتخانه از یکی در آنان اشتغال بهموکول ماده این موضوع مستخدمین قطعی گروه تعیین -تبصره

 .است قانون این مشمولدولتی

مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت گونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهایهرگاه این

گروههای جداول حقوق این قانون مقایسه شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها با مشاغلشوند آخرین

ای که به آنان مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه ۱۲ماده  ۳ه تعیین شده بدون رعایت تبصرو حقوق گروه و پایه

 .گیرد خواهد بودمییا وراث قانونی آنها تعلق

تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جداول حقوق قانون استخدام کشوری 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی) .باشوراست

ون در خدمت یکی از موسسات دولتی قان این تصویب تاریخ در که قانون این مشمول رسمی مستخدمین  –۱۴۴ ماده

هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و  ۱مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذکور در بند ت ماده 

می توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطالع سازمانی که در آن خدمت می کنند از سازمان امور اداری 

ضا کنند که در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان و استخدامی کشور تقا

ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه ها یا موسسات 

ختیار سازمان امور اداری و استخدامی مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در ا

کشور قرار می گیرد و به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی که 

این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف می شود 

ص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی و مشمول مقررات خا

به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از 



ها و موسسات شرکتحقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا 

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب اصالحی)  .دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت

 ؤسسهم مقررات تابع بازنشستگی و اول مرحله پایه و گروه تعیین نظر از بجز ماده این موضوع مستخدمین –۱ تبصره

 (۳۱۳۰/۲/۳۱ مصوب الحاقی) .بود خواهند خود خدمت محل

 جدول از که آنان مربوط مؤسسات استخدامی مقرراتطبق ماده این موضوع مستخدمین قطعی پایه و گروه -۲ تبصره

 هب که مربوط استخدامی مقررات مشاغل بندیطبقهبراساس کرد خواهند تبعیت آن بعدی تغییرات و ۱۱ حقوِماده

د شد و در موردی که مستخدم قبل از اجرای خواهتعیین باشد رسیده کشور استخدامی و اداری امور تأییدسازمان

در  بندی مشاغل مؤسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این مادهطبقه

سایر مؤسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای 

 ۱۲مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده  ۱۳حقوق مربوط مذکور در ماده  جدول

 ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود.تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفهمبنای 

 اصالحی) .بوط با شورا میباشدتشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جدول مر

 (۳۱۳۱/۳۱/۱۲ مصوب

توانددرخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می -۳ تبصره

کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگیمحل

 .بازنشستگی مربوط واریز کندمستخدم را به صندوق پرداختی

بوط مربازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسهسوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ

تجاوز شود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی ازحداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوریمنظور می

 .محل خدمت خواهد بودفه مؤسسهنکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظی

 گونهپرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به اینهرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت

 .مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین وپرداخت خواهد نمود

 تفاوت یا ها هزینه یا ها العاده فوق برای و قانون این حقوق جدول طبق حقوق پرداخت برای که زمانی تا  –۱۴۵ ماده

قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار  این مقررات طبق تطبیق

الزم تامین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و 

مینی که جدیدا استخدام می شوند طبق قوانین و آیین نامه های خاص استخدامی و مقررات سابق مزایای مستخد

  .کماکان قابل پرداخت است

 روعش گروه ترین پائین از مختلف های گروه مستخدمین حقوق اعتبار تامین به نسبت است مکلف دولت  –۱ تبصره

 .کند اقدام باالتر های گروه مستخدمین حقوق به نسبت ترتیب به و

واحد استفاده می کنند تا زمانی که فوق العاده شغل  حقوق از که قانون این مشمول دولتی موسسات  –۲ تبصره

 التفاوت مابه و کنند می معین ۳۳۳ ماده معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ۱۲موضوع ماده 

 هب مزایا عنوان به است گرفته می تعلق وی به خاص مقررات و نامه آیین موجب به که واحدی حقوق با را مزبور حقوق

  .خواهند پرداخت مستخدم

 ت بند در مذکور موسسات در قانون این اجرای از ناشی تعهدات کلیه پرداخت برای الزم اعتبار تامین  –۱۴۶ ماده

 مصوب اصالحی) .خواهد بودها و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده موسسات مربوط شرکت و ۱ ماده

۳۱۳۱/۳۱/۱۲) 



اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت  های نامه آیین  –۱۴۷ ماده

 .وزیران خواهد رسید

 نقانو این مقررات با اجرا مقام در که استخدامی مقررات و قوانین از قسمت آن قانون این تصویب از پس  –۱۴۸ ماده

 .بود خواهد ملغی باشد مغایر

 ستا نرسیده قانون این در مذکور مقامات تصویب به قانون این در مذکور اجرایی های نامه آیین که زمانی تا  –تبصره

 .بود خواهد االجرا الزم و معتبر فعلی های نامه آیین

 ضروری آن اجرای ضمن که را اصالحاتی سال سه ظرف قانون این تصویب تاریخ از تواند می دولت  –۱۴۹ ماده

ت تصویب به کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم کند مقررات این قانون و اصالحاتی که به جه دهد تشخیص

تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین می رسد تا تقدیم الیحه نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف 

  .مجلسین الزم االجرا است

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

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

ها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب وزارتخانه – ۱۵۱ ماده

کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده مستخدمین پیمانی و همچنین

اند و در تاریخ تصویب این اصالحیه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی شده

  .تبدیل کنند

تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه  بندی مشاغلگروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه

 (۳۱۳۱/۳۳/۱تعیین خواهد شد. )الحاقی مصوب 

 از کارکنان هگون باین مربوط بازنشستگی کسور انتقال ترتیب همچنین و ماده این اجرای برای الزم نامهآئین – تبصره

یب صوت به کشور استخدامی و اداری امور سازمان پیشنهاد به کشوری بازنشستگی صندوقبه مربوط هایصندوق سایر

 (۳۱۳۱/۳۳/۱ مصوب الحاقی) .هیئت وزیران خواهد رسید

 مقررات اجرای در شهرداریها و دولتی شرکتهای و مؤسسات و سازمانها و هاوزارتخانه در وقت تمام خدمت – ۱۵۱ ماده

 .شد خواهد منظور و محسوب دولتی خدمت جزو وظیفه و بازنشستگیو پایه تعیین لحاظ از قانون این

احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول 

این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی  ۳۱۳ماده 

است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق  و وظیفه مشروط بر این

 .نمایند پرداخت کشوری بازنشستگی

 هک ضوابطی رعایت با رایگان آموزش فرمان مشمول دولتی غیر مدارس در رسمی مستخدمین خدمت مدت – تبصره

 بینیپیش ۳۱۳۳ ماه مرداد ۳۰ مصوب مذکور مدارس کارکنان استخدامی وضع تکلیفتعیین قانون اجرائی نامهآئین در

 .محسوب میشودظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان لحا از است شده

 ۱۳۴۹/۲/۲۱ مصوب ۱۳۴۵ کشوری استخدام قانونی الیحه ۱۴۹ ماده در مقرر مهلت تمدید قانون

 از مجلسین مشترک خاص کمیسیون مصوب کشوری استخدام قانون ۳۳۰ ماده در مندرج مقررات – واحده ماده
 شود.مدید میتدیگر سال سه بمدت انقضاء تاریخ

 وجهت با را کشوری استخدام قانونی الیحه قانون این تصویب تاریخ از سال پنج ظرف است مکلف دولت – تبصره
 .نماید مجلسین تقدیم نهائی تصویب برای است آمده بعمل آن در که باصالحاتی



تبصره که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر  ۳۳۲ماده و  ۳۳۰بر یازده فصل و الیحه قانونی باال مشتمل 

در تاریخ روز سه شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون  ۳۱۳۱ماه 

 .خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد

 لی رییس مجلس سنارییس مجلس شورای م

 


