
الرحمن الرحیمبسم اهلل 

پنجمسری 

موارد مهم برای کارمندان اهم گذری بر قانون مدیریت خدمات کشوری و 

(2رییس اداره امور اداری بیمارستان شهید بقایی )پوالدوند مسعود : گردآوری

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز



قانون مدیریت خدمات کشوری

پیشگفتار

جدا از بحث مقررات اداری در دوره های گذشته و نظام مالک و رعیت داری و 
بکارگیری افراد به عنوان برده یا نوکر و دادن آب، غذا و لباس و غیره در 

برابر کار انجام شده، نظام و ساختار مدون و منظمی در سیستم اداری کشورها  
تا زمان انقالب مشروطه وجود نداشت و دستورات حاکمان و خوانین و مالکان  

آن زمان تعیین کننده دستمزد و مزایای افراد بوده  ولی پس از انقالب  
مشروطه و تأسیس چند سازمان و وزارتخانه به صورت موردی قوانین تصویب  

شد و به تدریج و گسترش روزافزون سازمان ها، قوانین اداری و استخدامی 
.تصویب و به مرور زمان اصالح گردید



1352فصل سال 8ماده و در 79مقررات استخدامی شرکت های دولتی در -4

.1370قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال -5

تبصره در 106ماده و 128فصل و 15قانون مدیریت خدمات کشوری در -6
1386/07/08تاریخ 

1301تصویب و تا سال 1286سال ازقانون حقوق وظیفه  -1

.(ماده74فصل و 5)1301قانون استخدام کشوری در سال -2

1345/03/31قانون استخدام کشوری اصالح شده-3



2: صفحه1قانون مدیریت خدمات کشوری             فصل 

.امور حاکمیتی و غیر حاکمیتی: امور از لحاظ ماهیّت در کشور دو نوع اند 

شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی 

(پست ) حساسیت شغل -1

عدم امکان واگذاری و انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیر دولتی-2

محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی-3

(قانون 8موضوع ماده)مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی 



کشوریقانون مدیرت خدمات 

پست سازمانی و جایگاه کارمندان وسطوح سازمانی 

در هر سازمانی تشکیالت و جایگاهی به عنوان چارت سازمانی وجود دارد که در 
در این چارت سازمانی . امور اداری یا واحد تشکیالت سازمان نگه داری می شود 

به ترتیب شماره از باالترین عنوان سازمانی بصورت پست سازمانی با نام 
.هرکارمند و یا بدون نام وجود دارد 

.یا ثابت یا موقت هستند : این پست ها دو نوع اند
. دارندصرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار ( دایمی) های ثابت پست 

3: صفحه1فصل 



واگذاری واحدهای دولتی به بخش غیر دولتی

(قانون21ماده )

4: صفحه2فصلقانون مدیرت خدمات کشور ی 

قانون اساسی بخشی از خدمات خوود را بوه بخوش غیردولتوی واگوذار      44در صورتی که واحدهای دولتی در اجرای اصل 

مووارد ییول را   5موورداز  3روز از تاریخ اعالم به ترتیوب اولویوت   7کارمند رسمی ، پیمانی می تواند حداکثر تا . نمایند 

یوین و اجورا   تعروشهای موذکوررا  انتخاب و به دستگاه اجرایی خود اعالم نمایند در غیر این صورت دستگاه رأساً یکی از 

. مینماید

انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی دیگر-1

سال5سال تا 3استفاده از مرخصی بدون حقوق از-2

بازخرید سنوات خدمت-3

(پیمانکاری ) انتقال به بخش غیر دولتی -4

واگذار شدواحدهای ( پیمانکار ) مامور بخش غیر دولتی -5



5: صفحه3فصل قانون مدیریت خدمات کشوری 

منشور اخالقی و ادای سوگند کارمندان 
قانون25ماده 

ادی پس مطالعه و ادای سوگند و امضای منشور اخالقی توسط کارکنان تازه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، قرارد1.

مند از مراحل گزینش و شروع بکار در سازمان خودالزاما و پس ازامضاء وی  بایگانی در پرونده پرسنلی کار

.خواهدشد

.ستمنشور جدید نی( مجدد)برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی لزومی به ادای سوگند و امضای : تبصره

ادای سوگند بصورت فردی یا جمعی در هر سازمان انجام می گیرد-

قطو   ... و به هر دلیلی مانند مرخصوی بودون حقووق فسوخ قورارداد     ( پیمانی) درصورتی که رابط استخدامی کارمند -

را قوی  گردد برای ورود مجدد وی به دستگاه یاسایر دستگاههای اجرایی موی بایسوت سووگند ناموه و منشوور اخال     

.دوباره اداء و امضاء نماید

.اشدتمدید قرارداد کارمندان قراردادی منوط به ادای سوگند و امضای منشور اخالقی و اداری توسط کارمندمیب-



6: صفحه4فصل قانون مدیریت خدمات کشوری 

جذب و استخدام بصورت قراردادی 

(32موضوع تبصره ماده  )

برناموه  سوعه  در دستگاههای اجرایی برابور برناموه پونو تو   ( رسمی وپیمانی) باتوجه به اینکه جذب و استخدام 

قوانون مودیریت خودمات    24مواده  ( ب)لذا در اجرای بند. ششم توسعه تاب  شرایط و ضوابط بودجه ای است

در امور غیر حواکمیتی نسوبت بوه سوال     % 2کشوری تعداد مجوزهای استخدامی هر دستگاه هر سال به میزان 

پسوت هوای بالتصودی    % 10تووان توا   موی  قبل باید کاهش یابد و در صورت عدم امکان دستگاهها می تواننود  

بودن تعهود اسوتخدامی   ( 4یا تبصره3تبصره )مصوب افرادی را بصورت قرارداد ساعتی و یا قراردادی معین 

.بکارگیری نمایندیکسال برای مدت 



7:صفحه5فصل کشوریقانون مدیرت خدمات 

نحوه انجام خدمات مردم و مراجعه کنندگان

(قانون37موضوع ماده )

به منظور سرعت در اتجام امور مراجعان و کسب رضایت آنها در چهار چوب  وظایف محوله سازمان موارد ییل الزامی 

0می باشد

اطالع رسانی  دقیق و شفاف ساعات فعالیت سازمان فعالیت سازمان_1

زمان احتمالی انجام هر مورد اداری -2

فرم ها و مدارک مورد نیاز امور به راحتی به مراجعان اعالم شود-3

حذف مراجعه حضوری مردم تا حد امکان و انجام امور آنها بصورت الکترونیکی-4



8:صفحه6قانون مدیریت خدمات کشوری                                 فصل 

قانون شرایط سنی در استخدام

سال برای استخدام رسمی و برای متخصصوان بوا   40سال تمام و حداکثر 20حداقل سن -الف
.سال تمام45مدرک تحصیلی دکترا 

انوه در  رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل بصورت داوطلبانوه بوه میوزان حضوور داوطلب    1.
اضوافه میشوود و   (  سون سوالگی  65تا مشروط )جبهه های نبرد حق علیه باطل به حداکثر سن 

ون پزشوکی  همچنین جانبازان به میزان مدت بستری یوا اسوتراحت پزشوکی بوا تامیدکمیسوی     
.مربوطه

اساراتآزادگان به میزان 2.

سال 5حداکثر تا ( خواهر-برادر-همسر-مادر-پدر ) افراد خانواده شهدا 3.

مقامات سیاسی به میزان مدت تصدی مسئولیت4.



(سالگی65تا سن )به مدت کل سابقه 23/11/57خدمت غیررسمی وتمام وقت از تاریخ سوابق . 5

.در حال حاضر قانونی برای من  تابعیت دوگانه افراد وجود ندارد: تابعیت ایران( ب

.انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان( ج
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر( د

.نداشتن سابقه محکومیت جزامی موثر( هو

(حوزوی .)داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا همتراز( و

.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی در قانون( ح

داشتن سالمت جسمی وروانی وتوانایی الزم برای انجام وظیفه درشغل مورد نظر(ز



9:صفحه6فصل قانون مدیریت خدمات کشوری            

سوء سابقه شامل چه کسانی میشود؟
قانون42ماده 5بند

رایط قانون پیرامون نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر بوه عنووان یکوی از شوروط اصولی شو      42با توجه به بند هو ماده 

دارای ابهوام  عمومی استخدام در دستگاههای دولتی است که بعضاً برای کارمندان جدید استخدام یوا پرسونل  کوارگزینی   

.است

که به است ثر در اقدامات بعدی افراد تاثیرگذار است محکومیت های مو« سوء پیشینه»آن چیزی که به عنوان سوء سابقه 

موجب قانون محکومیت الزم االجراء به مجازات حبس از یک سال باال در جورامم عموومی، محکومیوت قطعوی  بوه جوزای      

سوابقه محکومیوت   ( 82اصوالحی سوال   )به باال در جرایم عمدی  ( بیست میلیون ریال ) ریال 20.000.000نقدی به مبلغ 

الزم االجراء دوباره یا بیشتر به علت جرم های عمومی مشابه با هر میزان مجازات و جرم هوای جزیوی جورم هوای مشوابه     

.محسوب میشوند

اد نمی کند ولی در مورد شخصی که به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایج*

ت موؤثر  چنانچه در مورد این اتهام دردادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومی

.دتلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهدش



10:صفحه6فصل قانون مدیریت خدمات کشوری                       

(قانون مجازات25طبق ماده ) چه افرادی دارای محکومیت موثر کیفری هستند

سال در محکومیت به مجازات سلب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی 7( الف

نّوی علیوه   سال در محکومیت به قط  عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیوه مج 3( ب
4و حبس تا درجه( تبعید) نفی بلد . باشد

یا کمتور  سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنّی علیه2( ج
5از آن باشد و حبس تا درجه 

دره از در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی هوای صوا  : 1تبصره 
مراج  ییربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجعه قضایی برای تعیین بازنگری در مجازات

ی، در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکوم قبلوی بوا گذشوت شواکی یوا مودعی خصوصو        : 2تبصره 
.اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رف  می شود

ادی در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آز: 3تبصره 
.مشروط رف  می شود

.محکومیت در مدت زمان آزادی مشروط همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد



12:صفحه7فصل  قانون مدیریت خدمات کشوری                     

(45ماده )انواع استخدام در قانون 

: انواع استخدام

حاکمیتی مشاغل داممی در ثابت و مستمر و سازمانی  هایرسمی برای تصدی پست 1.

معینپیمانی برای تصدی پست های سازمانی  موقت و غیر مستمربرای مدت 2.

قراردادی

.قانون دو نوع استخدام را بر شمرده است45باتوجه به اینکه در ماده 

به دستگاههای اجرایی اجازه داده در شرایط خواص و بوا تاییود سوازمان توا      32لذا براساس تبصره ماده 
د از پست های سازمانی مصوب خود افرادی را به صورت قوراردادی معوین یوا سواعتی بودون تعهو      % 10

.استخدامی بکارگیری و استخدام نمایوند



13صفحه 7فصل  قانون مدیریت خدمات کشوری  

حدود اختیارات و تغییر محل خدمت و شغل کارمندان

معاونت توسعه93/7/30مورخ 10336/193/200موضوع بخشنامه 

مستخدم به دلیل تغییر شرایط تحصیلی یا محل سکونت  تقاضای 1.

ازمانی  مبنی بر تغییر محل خدمت یا تغییر پست سیا تخلفات اداری عمومیرای دادگاه های 2.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری9ماده براساس 



14صفحه 7فصل  قانون مدیریت خدمات کشوری 

شغل وفوق در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت توسط دستگاه نمی توان حق شاغل وحق

-رسوختی کوا  -العاده ایثارگری کاهش داد ولی می توان مزایایی همچون فووق العواده مودیریت    

.شغل و ویژه را کاهش نمود

 ردد و تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گو
(45ماده 4تبصره . ) در مورد کارمندان رسمی به عهد دستگاه اجرای ییرط میباشد



15صفحه 7فصل  قانون مدیریت خدمات کشوری  

شرایط و دالیل خروج از خدمت توسط دستگاه
(48ماده )موضوع  

د آئیین نامیه   براساس قانون در حاالتی می توان کارمندان رسمی را از دستگاه اجرایی جدا و منتزع نمود که به استنا

ک هیئت وزیران بشیرح یییل   /43915ت/231327ماده یادشده و در اجرای تصویب نامه شماره ( 3)اجرایی بند 

.می توان این موضوع را اجرا نمود

.رسیدن کارمند به مرز بازنشستگی و یا تعیین از کار افتادگی کلی طبق قوانین مربوطه1.

.استعفای کارمند و موافقت با آن2.

:به دالیل( رسمی)آماده بخدمت شدن کارمند 3.

انحالل دستگاه اجرایی یا ادغام در سازمان های دیگر( الف

.         حذف پست سازمانی به دلیل حذف تغییر ساختارسازمانی ( ب

ماه و عدم تمدیید و ییا اختصیاس پسیت     4از دست دادن پست سازمانی به دالیل استفاده از ماموریت بیش از( ج
سازمانی در محل ماموریت و یا استفاده از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی صعب العالج

.تعلیق شدن از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری( د

سال متناوب 4ساالنه در سه سال متوالی یا % 50بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف ارزشیابی کمتر از (ه



16صفحه   7فصل مدیریت خدمات کشوری           

شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی  
(قانون 49ماده موضوع )

واحد مربوطه به ادامه خدمت کارمند و وجود اعتبار الزم نیاز -1

تایید گزینش سازمان-2

اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری و : عدم محکومیت کارمند پیمانی به محکومیت تخلف ها به عناوینی مانند -3
(قانون 91موضوع ماده ) دریافت هدایا و تسهیالت و موارد مشابه در مقاب انجام وظایف اداری 

امتیاز از مجموع عوامل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان80کسب حداقل -4

جلب رضایت مردم وارباب رجوع براساس فرم های نظرسنجی -5

(ساعت درماه40حداقل )شرکت فعال در دوره های اموزشی شغلی وعمومی -6



17:صفحه8فصل قانون مدیریت خدمات کشوری                 

جدول انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان 

(قانون54و53موضوع ماده ) به سطوح مدیریتی 

جدول شرایط عمومی انتصاب مشاغل مدیریتی

معیارهای عمومی

سطح مدیریت
مدرک تحصیلی

نـــوع

استخدام

تجربه  و

خدمت دولتی

تجربه و پست 

مدیریتی قبلی

سطح مدیریت 

پیش نیاز
ارزشیابی عملکرددوره های آموزشی

(عملیاتی) پایه 
حداقل لیسانس

یا همتراز

رسمی یا

پیمانی

حداقل 

سال1
--

طی دوره آموزشی 

مربوطه

% 85کسب حداقل 

ارزشیابی

////میانی
حداقل

سال3

حداقل

سال1

سطح

پایه

طی دوره 

آموزشی مربوطه

85کسب حداقل 

2از ارزشیابی %

سال قبل

عالی

(ارشد)
////

حداقل

سال2

حداقل

سال2

سطح

میانی
//

85کسب حداقل 

از ارزشیابی %  

در سه 

سال قبل



18: صفحه9قانون مدیریت خدمات کشوری                            فصل 

گواهی نامه های آموزشی، امتیازات وسازکارهای  

انگیزشی آموزشی ها

:نکات ضروری

نظام آموزشی جهت مطالعه ضروری است  30/1/1390مورخ 200/1834بخش نامه شماره -1

مدارک صادره جنبه ارزشی استخدامی دارد نه علمی-2

نحوه احتساب وتایید دوره های آموزشی کارکنان دراجرای  -3

بخوش ناموه   2معواون توسوعه مودیریت وسورمایه وبنود     4/2/1390موورخ  31146/90/300براساس بخش ناموه شوماره  

.بخش نامه مذکورقابل بررسی و اعطا است9وماده 30/1/1390مورخ 1834/200



18: صفحه9قانون مدیریت خدمات کشوری                            فصل 

گواهی نامه های آموزشی، امتیازات وسازکارهای 
انگیزشی آموزشی ها

-براسییاس بخشیینامه سییازمان امییوراداری و اسییتخدامی ، گییواهی هییای پایییان دوره هییای آمییوزش عییالی  
(MBA,DBA )گییواهی هییای نییوع دوم صییادره از سییوی دانشییگاه ا و موسسییات ... تخصصییی و -تکمیلییی

ظیام  آموزش عالی کشور و شرکت های پژوهشی از ارزش استخدامی معادل با مقطع تحصییلی خیاس در ن  
(16/9/92مورخ 15879/92/200بخشنامه .) نمی شوندآموزش عالی کشور برخوردار 



19: صفحه9قانون مدیریت خدمات کشوری                            فصل 

آموزشینامه های وصدورگواهی نحوه احتساب 

دوره های آموزشی براساس شناسنامه آموزشی کارمند می باشد-1

غل  دوره آموزشی براساس رشته شغلی کارمند بود وآن قسمت ازدوره های آموزشی غیرمرتبط  با ش-2

ل بجزگواهی نامه نوع دوم قاب(حق شغل وحق شاغل وارزشیابی وتمدید قرارداد)کارمند برای تمام امتیازات

احتساب است

قابل احتساب می باشد1379/ 1/1دوره های آموزشی ازمورخ-3

لی کارمند قابل درصورت تغیرپست سازمانی یا تغیررسته شغلی یا تغیررسته کارمند ساعات آموزشی قب-4

احتساب بوده ولی ساعات آموزشی عمومی وبهبود مدیریت قابل محاسبه است

دهرکارمند می تواند حداکثرتا دوسطح از گواهی نامه های نوع دوم را در طول مدت خدمت خود دریافت نمای-



21صفحه 9قانون مدیریت خدمات کشوری                            فصل 

شرایط الزم برای اخذ گواهینامه مهارتی

دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه-1

:ساعت آموزش مصوب با شرایط زیر1200طی -2

آموزش ها درزمینه آموزش شغلی باشد3/2حداکثر

سال طی شود6ساعت آموزش حداقل در1200

ساعت آموزش درطول یکسال200احتساب حداکثر

فوزایش بهوره وری   پیشنهادات جدید،ابتکارات،تألیف؛ترجمه کتب ومقاالت ومستندسازی تجربیاتی کوه موجوب ا  :تبصره

ساعت 200ل کاروبهبود عملکرد فردی وسازمانی می گردد،پس ازتأیید کمیته راهبری آموزش حداکثرمی تواند تا معاد

سووواعات آموزشوووی معوووادل سوووازی شوووده ازمیوووزان سووواعات تعیوووین   .آمووووزش بووورای فووورد درنظرگرفتوووه شوووود 

.کسرمی گردد(ساعت1200)شده



22: صفحه9قانون مدیرت خدمات کشور ی                               فصل 

شرایط الزم برای اخذ گواهینامه تخصصی

دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا گواهینامه مهارتی-

:ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر1000طی -2

آموزش هادر زمینه آموزش های شغلی یا آموزش مدیران باشد4/3حداکثر

سال طی شود5ساعت آموزش حداقل در1000

ساعت آموزش درطول یکسال200احتساب حداکثر

که موجب افزایش پیشنهادات جدید،ابتکارات،تألیف؛ترجمه کتب ومقاالت ومستندسازی تجربیاتی:تبصره

ثرمی بهره وری کاروبهبود عملکرد فردی وسازمانی می گردد،پس از تأیید کمیته راهبری آموزش حداک

200تواند تا معادل حداکثر

ن شده ساعات آموزشی معادل سازی شده ازمیزان ساعات تعیی.ساعت آموزش برای فرد درنظرگرفته شود

.کسرمی گردد(ساعت1200)



23صفحه 9قانون مدیریت خدمات کشوری                                      فصل 

پژوهشی سطح یک-شرایط الزم برای اخذ گواهینامه تخصصی

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا گواهی نامه تخصصی1.

:ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر800طی 

آموزش هادرزمینه آموزش های شغلی یا آموزش مدیران باشد4/3حداکثر

سال طی شود5ساعت آموزش حداقل در800

ساعت آموزش درطول یکسال160احتساب حداکثر

امتیازآزمون%60شرکت درآزمون جام  وکسب حدنصاب -3

پژوهشی-تهیه یک طرح تحقیقاتی درزمینه شغل مورد تصدی ویژه اخذ گواهینامه تخصصی-4

افزایش بهره وری پیشنهادات جدید،ابتکارات،تألیف؛ترجمه کتب ومقاالت ومستندسازی تجربیاتی که موجب:تبصره

دل کاروبهبودعملکرد فردی وسازمانی می گردد،پس ازتأیید کمیته راهبری آموزش حداکثرمی تواند تا معا

ساعات آموزشی معادل سازی شده ازمیزان ساعات تعیین .ساعت آموزش برای فرد درنظرگرفته شود200

.  کسر میگردد(ساعت1200)شده



24صفحه 9قانون مدیریت خدمات کشوری                                      فصل 

پژوهشی سطح دو-شرایط الزم برای اخذ گواهینامه تخصصی

پژوهشی سطح یک -دارابودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا گواهینامه تخصصی

:ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط زیر600طی 1.

آموزش ها در زمینه آموزش های شغلی یا آموزش مدیران باشد3/4حداقل 

.سال طی شود5ساعت آموزش حداقل در 600

ساعت آموزش در طول یکسال120احتساب حداکثر 

امتیاز آزمون% 60شرکت در آزمون جام  و کسب حد نصاب 1.

ی طی برگزاری  توسعه ای در زمینه شغل مورد تصدی و تایید آن توسط کمیته علم-کاربردی یا علمی-تهیه یک طرح تحقیقی علمی2.

.جلسه دفاعیه

.تایید نهایی و صدور گواهینامه های نوع دوم توسط معاونت توسعه مدیریت صورت می گیرد: 2تبصره 3.

ه مدیریت ظرفیت صدور گواهینامه های سطوح تخصصی و پژوهشی یک و دو برای هر دستگاه ساالنه توسط معاونت توسع: 3تبصره 4.

.تعیین می گردد



25: صفحه9قانون مدیرت خدمات کشور ی                                    فصل

نحوه محا سبه تغییرات ایجاد شده در احکام کارگزینی کارمندان: 3جدول شماره 

   ییرا  ا  اد  ده رد  
 ن وه م ا  ه  مو   ای  ی  ده ق  ی

ب  ود    ومی    ی
 مد ر  

             - * * 

                                       
         

               * * 

                                                   * * 

                                 * * * 

                                           * * * 

 



شرایط اخذ گواهینامه های نوع دوم: 1جدول شماره 

عنوان گواهینامه 

نوع دوم
مدرک تحصیلی پایه

جمع کل 

ساعات  

آموزش

حدنصاب نوع دوره 
های آموزشی 

(ساعت)

ره  
دو

ن 
ند

ذرا
ن گ

ما
ل ز

داق
ح

ی
زش

مو
ی آ

ها

ی 
زش

مو
ت آ

عا
سا

ر 
کث

دا
ح

ال
 س

ک
ری

 د
ول

قب
ل 

قاب

طرح 

تحقیق

ی

امتیاز 

ارزشی

ابی

آزمون 

جامع

خدمت 

برجس

ته مد/شغلی
عمومییران  

نداردنداردنداردندارد150سال9006003006دیپلممهارتی

تخصصی
مدرک علمی با )فوق دیپلم 

یا گواهینامه  (ارزش استخدامی
نداردنداردنداردندارد150سال7505631875مهارتی

–تخصصی 
پژوهشی سطح  

یک

مدرک علمی با )لیسانس 
یا گواهینامه  (ارزش استخدامی

نداردداردندارددارد130سال6504881625تخصصی

–تخصصی 
پژوهشی سطح  

دو

مدرک علمی با )فوق لیسانس 
یا گواهینامه  ( ارزش استخدامی

دارددارددارددارد120سال6004501505تخصصی ، پژوهشی سطح یک



26: صفحه10فصل قانون مدیریت خدمات کشوری                               

شرایط پرداخت کمک هزینه عائله مندی

 مستخدم مرد که دارای همسر داممی بوده به

 و نوادگان یکور که در کفالت مستخدم بوده و پدرشان فوق کرده با شرایط ییل  فرزندان

.تمامسال 25سال تمام و در صورت تحصیل حداکثر تا 20فرزند و نوادگان یکور حداکثر تا سن ( الف

سال25صورت تحصیلی تا در سالگی و 20فرزندان و نوادگان اناث تا سن ( ب

مادر متوفی در صورت نداشتن شوهر( پ

عیال داممی متوفی( ت

.شوهر در صورت علیل و کارافتاده که تحت تکفل همسر خود شود( ث

.فرزند و نوادگان علیل و ناقص العفو مستخدم متوفی تا پایان عمر( ه



27: صفحه10قانون مدیریت خدمات کشوری                                       فصل 

(68ماده 5بند )انواع فوق العاده پرداختی به کارمندان دولت  

مالحظاتحداکثرحداقلنوع فوق العاده

یکارمندان بر اساس رتبه بندی ارزشیاب% 70به حقوق ثابت% 20%12یفوق العاده کاری

فوق العاده بهرره  

وی
//5070یا30

س حسامشاغل تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حقوق ثابت% 50%20فوق العاده ویژه
کار

ه مناطق کمتر توسرع 

یافته
براساس جدول20%25%

با توجه به نوع شغل و محیط کاریامتیاز1000سختی کار

برای مشاغل کاردانی 700شغل
1500و ارشناسی

برای مشراغل  2000
باالتر

معاون اداره و مسئول-عناوین معاون 5005000مدیریت

امتیاز3810فرزند1عائله مندی

امتیاز3210فرزند1اوالد

1500-ایثارگری



28: صفحه10قانون مدیریت خدمات کشوری                                            فصل 

(قانون 68ماده 6موضوع بند ) نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد 

(   89/1/14مورخ4225/44327شمارهتصویب نامه  ) .                                               

ق نسبت کارکنان مشمول دریافت فو

العاده
رتبه دستگاه ردیف

70% عالی 1

50% خوب 2

30% متوسط 3



29: صفحه10فصل قانون مدیریت خدمات کشوری                      

میزان برخورداری کارمندان و مدیران ازفوق العاده کارایی

درصد امتیاز حقوق ثابت ی  در صورت کسب امتیاز ارزشیاب
ساالنه

ردیف

20% %100تا % 96از 1

18% %95تا % 91از 2

16% %90تا % 81از 3

14% %80تا % 76از 4

12% %75تا% 71از 5



30: صفحه 10قانون مدیریت خدمات کشوری                                           فصل 

مزایای کار با  اشعه ویژه شاغلین در واحدهای پرتوزا

قانون68ماده 3موضوع بند 

ماه در سال عالوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه1مرخصی تشویقی اجباری حداکثر تا 1.

ساعت براساس درصد پرتوکاری36ساعت به 44ساعات کار هفتگی از کاهش 2.

.ساعت کار هفتگی خواهدبود33قرار گیرد تا ( الف)در صورتی که در گروه -

حقوق و مزایا% 50افزایش مزایا بعنوان فوق العاده کار با اشعه تا 1.

.از این نوع مزایا کسورات بازنشستگی کسر و در حقوق بازنشستگی اثرگذار خواهدبود-

:سال به شرح ییل10سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی تا 1.

سال10سال افزایش و تا 1به ازای هر سال خدمت ( الف) کارکنان با پرتو گروه -

سال5ماه افزایش و تا 6به ازی هر سال خدمت ( ب)کارکنان با پرتو گروه -



31: صفحه10مدیریت خدمات کشوری                                 فصل قانون 

(ماده  قانون 75موضوع  ) عیدی کارکنان دولت 

میزان عیدی پایان سال کارکنان دولت بر اساس میزان بودجه ومصوبه هیئت وزیران وهمچنین  
بدیهی است میزان عیدی کارکنان . ضریب حقوقی سال تعیین میگردد 5000حداکثر با امتیاز 
بر اساس شورای  حقوق و دستمزد وزارت رفاه و . که مشمول قانون کاربوده 4قراردادی تبصره 
برابر حقوق محاسبه وتعیین میگردد2کار و به میزان 



32صفحه  10قانون مدیریت خدمات کشوری                                          فصل 

اعالم حضور کارمندان در محل خدمت در مواقع نیازو ضروری از سوی 
(93موضوع ماده)دستگاه

(   ساعت44) با توجه به اینکه کارمندان دولت مکلف به حضور در محل خدمت برابر ساعت موظف هفتگی 

هستند بدیهی است با توجه به مواد قانونی ، تمامی کارمندان موظف. و برنامه کاری واحد کاری خود باشند 

خدمت مکلف به حضور در محل( بحرانی ، تعطیل و موارد مشابه ) در صورت نیاز دستگاه و مواق  ضروری 

.  حاضر و انجام خدمت نمایند



33: صفحه10قانون مدیریت خدمات کشوری                                             فصل 

کمک هزینه های عائله مندی و اوالد

قانون خدمات کشوری68ماده 4موضوع بند 

کمک هزینه اوالد

سالگی قابل پرداخت است25و در صورت ادامه تحصیل تا سن 18حداکثر تا سن ( مذکر ) در صورت داشتن فرزند -1

باشدمادامی که شوهر اختیار ننموده ( دختر ) در صورت داشتن فرزند -2

در صورت داشتن فرزند معلول یا از کار افتاده -3

.اشند در صورت ارئه مدارک الزم مشمول دریافت این کمک هزینه  می ب( به دلیل فوت یا طالق) زنان مجرد یا فاقد همسر-

.امتیاز تعلق خواهد گرفت210به ازای هر فرزند = کمک هزینه اوالد-4

امتیاز810=  کمک هزینه عائله مندی -5

ضریب حقوقی هر سال×810نحوه محاسبه کمک هزینه عامله مندی-

ضریب حقوقی هر سال×210نحوه محاسبه کمک هزینه اوالد یک فرزند-



34:  صفحه10قانون مدیریت خدمات کشوری                                                    فصل 

( 1/1/88جهت تطبیق با قانون ازتاریخ )ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلی
طبقه و آیین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل سازمان ها و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، ضوابط ارتقاء46در اجرای تبصره ماده 

.تبصره جهت اجراء ابالغ    می گردد14ماده و 15رتبه شغلی کارمندان در 

:نحوه تطبیق جدول قدیم ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی( الف

ق شغل کارمندان شاغل در سازمان ها برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی به یک طبقه شغلی استحقاقی در جدول ح-1ماده 
.ارتقاء می یابند

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهراء و 3ماده 4کارمندانی که در اجرای تبصره –تبصره 
د، به  از گروههای مربوطه برخوردار شده ان( سابق)فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور

.  این دستورالعمل مستثنی می باشند1تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در جدول شماره 

(کلیه رسته ها)ارتقاء طبقه شغلی بر اساس تحصیالت، سنوات تجربی-جدول 

طبقه شغلی
تحصیالت

1234567891011121314151

6

06121824پایان دوره ابتدایی
پایرران دوره راهنمررایی  

(سیکل)
0510152025

0510152025دیپلم
0510152025کاردانی

04812162024کارشناسی
04812162024کارشناسی ارشد
04812162024دکترای حرفه ای

دکترررررای تخصصرررری 
(Ph.D)

04812162024

این جدول با اجرای قانون خدمات کشوری منسوخ شده است
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:نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه های شغلی باالتر
رتبه ها

مدت سنوات تجربي
عاليخبرهارشدپايهمقدماتي

0820مدت سنوات تجربي الزم براي مشاغل تا سطح کارداني

06121824مدت سنوات تجربي الزم براي مشاغل سطح کارشناسي و باالتر

:برای ارتقاء به رتبه پایه( الف
ارزیابی سالیانه،درصد امتیاز 60کسب حداقل 1.
ساعت دوره آموزشی300گذراندن 2.

:برای ارتقاء به رتبه ارشد( ب
درصد امتیاز  70کسب حداقل 1.

ساعت دوره آموزشی  250گذراندن 1.

درصد امتیاز  80کسب حداقل 2.

:برای ارتقاء به رتبه عالی( ج 
درصد امتیاز  90کسب حداقل 1.
ساعت دوره آموزشی  150گذراندن 2.

.مجاز می باشد22/5/1390اعمال رتبه های مذکور از تاریخ * 



:صفحه10فصل قانون مدیریت خدمات کشوری                     

عملکردارزیابی 

صاف کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت، امانت و ان

ستگاه و برابر مقررات عمومی و اختصاص دستگاه مربوطه انجام دهند و در برابر عموم مراجعه کنندگان و د

(90ماده ) پاسخ گو هستند 

و سایر اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع و استفاده از هرگونه امتیاز تسهیالت ، حق مشاوره و هدایا-

.موارد در مقابل انجام وظایف و شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی تخلف محسوب میشود

تشخیصه برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است در موارد ضروری ب( شغل) تصدی بیش از یک پست سازمانی -

.ماه مجاز است4مقام مافوق برای مشاغل مدیریتی و حساس آن هم فقط تا 

40
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:سایر فوق العاده پرداختی به کارکنان دولت

مالحظاتحداکثرحداقلنوع فوق العاده

کارمنههن ب بهه  % 70بهه  حقوق ثابت% 20-فوق العاده کاریی

 سهههات ر بههه  بنهههن  

 رزشیابی

فووووق العووواده ب وووره 

وی

//5070یا30

مشهههاتخ  ی  هههی   حقوق ثابت% 50-فوق العاده ویژه

  ستاد     حقیقها ی

حساسیت کار
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(84ماده موضوع ): انواع مرخصی ها 

استحقاقی1.

استعالجی2.

بدون حقوق3.

اضطراری4.

حج5.

مرخصی ورزشی6.

:مرخصی استحقاقی1.

..کارمنداین نوع مرخصی از ابتدای تاریخ شروع بکار 

روز15پرسنل رسمی و پیمانی حداکثر -
روز15= 3پرسنل قراردادی تبصره -
روز9پرسنل قراردادی مشمول قانون کار -
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مرخصی بدون حقوق

قانون برنامه پنجم توسعه بیا موافقیت واحید مربوطیه از مرخصیی بیدون       30کارمندان می توانند با رعایت ماده -
.حقوق بدون محدودیت زمانی استفاده نمایند

.داین نوع مرخصی در صورتی به کارمند اعطا می شود که مستخدم دولت فاقد مرخصی استحقاقی باش-

ی سی م  مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت محسوب نمی شود مگر در صورت پرداخت کسیور بازنشسیتگ  -
خدمت قابل خود وکارفرما را از طریق دستگاه متبوع پرداخت کرده باشد که در این مدت مزبور به عنوان سابقه

.قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه دوره بازنشستگی قابل محاسبه می باشد

.سال2سال و در صورت ادامه تحصیلی 3حداکثر مرخصی بدون حقوق ج ت کارمندان رسمی قطعی  -

.ماه می باشد2حداکثر مرخصی بدون حقوق ج ت کارمندان رسمی آزمایشی -

سال از 6می توانند تا پایان ماموریت حداکثر به مدت. کارمندان زن که همسر آن ا در ماموریت به سر می برند-
.مرخصی بدون حقوق استان نمایند
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استعالجیمرخصی 1.

.باشدماه در سال می 4حداکثر در موارد عادی -

ی در هر نوبت پرسنلی که صندوق بازنشستگی آن ا تأمین اجتماعی است در صورت استفاده از این نوع مرخص-

ت روز حقوق آن ا توسط سازمان قطع و از سازمان تأمین اجتمیاعی بیا ارائیه گیواهی اسیتعالجی تحی      3بیش از 

.عنوان غرامت دستمزد دریافت خواهند کرد

ماه و برای زایمان ای سه قلو و باالتر، یکسال 9مدت مرخصی زایمان برای زایمان ای یک و دوقلو -

.ماه خواهد بود2زایمان در خصوس مادرانی که فرزند آن ا مرده به دنیا می آید مرخصی -
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:مرخصی اضطراری1.

روز به 15مرخصی اضطراری به پرسنلی که همسر آن ا زایمان نموده به شرطی که همسر آن ا شاغل بوده حداکثر 

.ماهگی سن نوازد است9حداکثر مدت زمان استفاده تا . از تاریخ تولد نوزاد اعطا خواهدشد( مرد)مستخدم 

روز3مرخص اضطراری ناشی از فوق بستگان درجه یک تا -

روز3مرخصی اضطراری ناشی از ازدواج کارمند یا فرزندان وی به میزان -

.این نوع مرخصی قابل یخیره نمی باشد-
.دانشگاه ای علوم پزشکی تفاوت دارداین نوع مرخصی ج ت پرسنل -

:مرخصی حو1.

:ورزشیمرخصی 2.
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(1و تبصره 87ماده ) انواع ساعات کار کارمندان 

روز در هفته6ساعت در هفته یا 44= تمام وقت -1
روز در هفته3ساعت در هفته یا 22=نیمه وقت -2
روز در هفته1ساعت در هفته یا 11= پاره وقت-3

:توجه 

کارکنان شاغل در واحد ها و بخش های پرتوکار یا مشاغل سخت و زیان آور-1
کارکنان جانباز-2
همسران شاغل شهدا-3
کارمند زن پس از اتمام مرخصی زایمان-4
سال 6کارمندان زن دارای فرزند زیر -5
کارمندان زن دارای فرزن یا همسر معلول-6



ساعات کار

قانون کار  57ماده 1ساعت در هفته و تبصره 44قانون خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت را 87براساس ماده 
.ساعت در هفته تعیین نموده است44مشمول این قانون را کارکنان -

87آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ماده 

مستند4×44=176قانون کار

هفته52×44=191ساعت آئین نامه دانشگاهها و کارکنان دولت

کارکردمدتخروجوورودساعتشیفت

7:305:6-14صبح

13:305:6-20عصر

19:305:12-8شب
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جدول کاهش ساعات کار کارمندان دولت

کسر ساعات کار ناشی از سنوات خدمت ویژه کارکنان بالینی قانون ارتقا بهره وری1جدول شماره 

    ت     

کسر  میزان 
ساعت در 

مدت

سالماهسالماه

16تا12112تا818تا414صفر تا  به باال16-

112233445



کسر ساعات کار ناشی از سختی کار2جدول شماره 

سوویتی کووار بووه 

اسوووتناد قوووانون 

نظام هماهنگ

%100تا % 76%75تا 51%50تا % 26%25تا % 8

سووووویتی کوووووار 

براسوا  قوانون 

مدیریت خدمت

 ا ب  باال1000 متیاز1000 ا 51 متیاز750 ا 376 متیاز375صف   ا 

سیتی کار

د  ساعتیک ساعت   نیمیک ساعتنیم ساعت
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(قانون96ماده ) مافوقنحوه انجام دستورات و فرامین 

د را در تمام کارکنان دولت مکلف می باشند که در حدود قوانین و مقررات احکام و دسوتورات مسوئوالن موافوق خوو    

الف امور اداری انجام و اطاعت نمایند، لیکن اگر کارمندان حکم یا دستورات مافوق را با اطمینان و علوم اداری بور خو   

اهی مسوئول  قانون و مقررات تشخیص دهند مکلف بوده که بصورت کتبی آن مغوایرت را بوه اسوتناد قووانین بوه آگو      

ی دسوتور خوود   و یا بصورت کتب( به طور شفاهی) مافوق برسانند در صورتی که مسئول مافوق اصرار بر اجرای دستور

و پاسخگو نبوده کارمندانرا تاکید و تایید نماید کارمند مکلف به اجرای دستورات صادره بوده ولی مسئولیتی بعهده 

.مقام مسئول میباشد
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اضافه کاری و شرایط نحوه پرداخت
(قانون99موضوع ماده ) 

محسووب موی   انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری و موظف کارمند بنا به تشخیص و نیاز دستگاه در حکم اضافه کار: براساس قانون 

.تشود و پرداخت هرگونه وجهی بابت اضافه کار بدون رعایت فوق در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی اس

.تبصره اعطای اضافه کار بجای کاهش ساعات کار جانبازان بر اساس درخواست آنها از این موضوع مثتثنی است

=

=
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حالت آمادگی بخدمت و شرایط آن

های دایم براساس قانون ، هرکارمند  دارای  یک پست سازمانی دایم یا موقت  است که در مطالب اولیه بدان اشاره شد که پست
.ندجهت کارمندان رسمی و موقت برای کارمندان مجاز است و به تب  آن پرسنل قراردادی فاقد پست سازمانی می باش

پست  به دالیل ییل پست سازمانی خود را از دست داده و فاقد( رسمی و پیمانی)ولی حاالتی بوجود می آید که این کارمند 
.سازمانی می شوندوبناچاردرحالت آمادگی بخدمت وانتظار ارجاع پست وشغل می شوند

انحالل دستگاه مربوطه1.

کاهش پست های سازمانی دستگاه و حذف بعضی از آنها2.

ماه2استفاده از مرخصی بدون حقوق بیش از 3.

ماه4استفاده از ماموریت  بیش از 4.

رای دادگاه تخلفات اداری یا دادگاههای عمومی 
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بیمه کارمندان پیمانی

قانون101موضوع ماده 

کوی از  ی. براساس قانون مقررات ، تمام دستگاهها موظف هستند که امکانوات رفواهی الزم را بورای کارمنودان فوراهم نماینود      
.مولفه های مهم برای کارمند، بیمه و خدمات درمانی است

انواع بیمه ها

از سوی دستگاهها برای تمام پرسنل الزامی است:   بیمه پایه 1.

درخواست کارمندانبنابه :تکمیلیبیمه 2.

از کار افتوادگی،  کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی ،
.فوت، بیکاری، درمان مشمول صندوق ثابت اجتماعی می باشند
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پاداش پایان خدمت و مرخصی ها ی ذخیره 
کارمندان 

(قانون107موضوع ماده )

) دولتوی  براساس این قانون کارمندان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر سال سابقه خودمت 
.پرداخت خواهدشد( سال30تا ) یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر( قابل قبول

مرخصی های استحقاقی یخیر شده کارمندان پرداخت خواهد شد.

کارمند می تواند آن مدت از مرخصی های خود را به سنوات خدمت خود اضافه نماید.



1401موارد م م در پرداخت های کارکنان در سال 

محاسباتمستندموضوعردیف

  ویب نام  هیئتض یب حقوقی1
 زی  ب

47754ریال   3353

56000000ماهان 12بنن  لف  ب  ه 5جز مالیا ی حقوقمعاف2

قانوب 91ماده 10بنن مالیا ی پاد شمعاف3
مالیات مستقیم

56000000

منن  حق عائل 4
مزد جین جنین

  ویب نام    10بنن
هیئت  زی  ب

1215*2*3353

  ویب نام    10بنننمتولنین جنیحق   الد5
هیئت  زی  ب

315*3*3353

 زد  ج   کمک هزین 6
فوت

قانوب  لحاق74ماده 
م وب

6500*3533

3353*2150 لحاق قانوبد لتپس  نن ز کارکناب7



محاسباتمستندموضوعردیف

24715000یک   ویب نام  ب  هحن قخ حقوق شاتلین8

24715000*7 ب  ه د    ویب نام حقوق شاتلینحن کث 9

بازنشستگاب   حن قخ حقوق10
 ظیف  بگی  ب

24715000  ویب نام  4بنن 

رسمیمبلغ  ضاف  کار یک ساعت11

-----------
ق  رد د کارمعین

------------
کارگ  

منی یت+شاتخ+حق شاتخ
------------------------------
176

ساعت * 176حن قخ دستمزد  قسیم ب  
 ضاف  کار

1.4*220حن قخ حقوق ماهیان   قسیم ب   
ساعت  ضاف  کار

2000000ماهان مهنکودک12

2400000 ه  ب هزین   یاب   ذهابکمک13
1530000ها سای  شه ستاب

150000ر ز ن کمک هزین  تذ  14



پایان



با تشکر از توجه شما


