
  قاونن استخدام کشوری  

1 
 

 

 قاونن استخدام کشوری
 مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱

 ۰۳/۰۳/۱۳۷۱با آخرین اصالحات تا تاریخ 

 

  

 2 ....................................................................................................................................................... کلیات –فصل اول 

 5 ......................................................................................................................... در ورود به خدمت و انتصابات –فصل دوم 

 9 ............................................................................................................. در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی –فصل سوم 

 14 ........................................................................................................ در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی –فصل چهارم 

 14 ........................................................................................ سمیدر تامین آسایش و حفظ سالمت مستخدمین ر  –فصل پنجم 

 16 ................................................................................................................... در تکالیف عمومی مستخدمین –فصل ششم 

 17 ......................................................................................................... در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین –فصل هفتم 

 19 ........................................................................................................................... در بازنشستگی و وظیفه –فصل هشتم 

 28 ............................................................................................. در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور –فصل نهم 

 31 .................................................................................................................................... در مقررات مختلف –فصل دهم 

 35 ............................................................................................... در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون –فصل یازدهم 
 

  

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  قاونن استخدام کشوری  

2 
 

 تکلیا – اول فصل
  :تعاریف – ۱ ماده
. ات دولتی استمؤسسها یا شرکتعبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا  دولت استخدام – الف

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب 
 .دگرد میعبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن  دولت خدمت – ب
ات دولتی در حدود قوانین و مؤسسها یا شرکتعبارت از دستور کتبی مقامات صالحیتدار وزارتخانه ها و  رسمی حکم – پ

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب . مقررات مربوط است
. )اصالحی مصوب ن عنوان شناخته شده استیه بموجب قانون باکاست  یمشخص یواحد سازمان وزارتخانه– ت 
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 
. )اصالحی مصوب شود میله دولت اداره یجاد و بوسیه بموجب قانون اکاست  یمشخص یواحد سازمان یدولت مؤسسه –ث 
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 
ه یش از پنجاه درصد سرمایجاد شود و بیت اکه با اجازه قانون بصورت شر کاست  یمشخص یواحد سازمان یدولت تکشر  -ج 

ش از پنجاه درصد یه بک یجاد شود تا زمانیا یدولت یتهاکشر  یگذار  هیق سرمایه از طر ک یت تجارتکباشد. هر شر  آن متعلق بدولت 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )الحاقی مصوب شود می یتلق یت دولتکشر  است  یدولت یتهاکسهام آن متعلق بشر 

ن سازمانها مشمول یا یول باشندیتابع مقررات خاص خود م یاستخدام ر از نظرین مشروح در ز یسازمانها و مستخدم – ۲ ماده
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب ن قانون خواهند بودیا ۱۱۲م تبصره ماده کح

 . وزارت دربار شاهنشاهی –الف 
 .امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید

د بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و توان میوزارت دربار شاهنشاهی 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .دولتی استفاده کند هایو شرکتاتمؤسس

 .سازمان اطالعات و امنیت کشور –ب 
باشند و یم ۱۳۵۲مصوب پنجم خرداد ماه  یدولت یتهاکشر  یاستخدام ور مشمول مقرراتکمذ یتهاکشر  - یدولت یتهاکشر  – پ

ونیسیمکب ین و جهت تصویشور تدوک یاستخدام و یور توسط سازمان امور ادار کدر مقررات مذ  یهرگونه اصالحات بعد 
شنهاد یه به پک یت ضوابطیبا رعا یدولت یتهاکشر  ین خارجیمستخدم یایحقوق و مزا . شود میم ین تقدیمجلس استخدام یها

)اصالحی .شود مین ییمربوط تع یرسد از طرف مجمع عمومیم  رانیئت وز یب هیشور بتصوک یاستخدام و یادار  سازمان امور
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳مصوب 

ات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای مؤسسشهرداری ها و  –ت 
 .خاص محلی تامین شود

 تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلحمستخدمین  –ث 
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آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات  – ۱
وزارت این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت 

 .خواهد بود ۱۳۴۳جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان 

اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در  – ۲
به وسیله سازمان  یمسلح شاهنشاه یروهایالت نیکب تشین تصویو همچننیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد

)اصالحی مصوب  یدولت یعلم یدانشگاهها و مؤسسات عال یئت علمیه یرسم یو اعضا یقضائ یها دارندگان رتبه –ج 
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 
  مستخدمین مجلسین –چ 

. )اصالحی مصوب هستند ین قانون مستثنیه از شمول این اصالحیب ایخ تصویه بموجب قانون در تار ک یدولتمؤسسات  –ح 
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
 .جلسین تقدیم شودتدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام م

 . باشد میخاص خود  یاستخدام ه تابع مقرراتکوزارت امور خارجه  -خ 

ف و ینوع وظا یران به اقتضایئت وز یب هیشور و تصوک یاستخدام و یص سازمان امور ادار یه به تشخک یمؤسسات دولت -د  
 خاص باشد.  یاستخدام مشمول مقررات د یمربوط با یتهایفعال

ن یشور تدوک یاستخدام و یآن توسط سازمان امور ادار  یاز مؤسسات مزبور و هرگونه اصالحات بعد  کیهر  یاستخدام مقررات
. )الحاقی آنها اجرا خواهد شد یب آن مقررات قبلیخ تصویو تا تار  شود میم ین تقدیمجلس استخدام یونهایسیمک  بیو جهت تصو

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳مصوب 

مستخدمین مشمول بندهای )ج( و )چ( در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق  –۱تبصره 
 .قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود

)الحاقی مصوب  .ن قانون خواهد بودیمشمول مقررات ا یها و مؤسسات دولت ر وزارتخانهیسا یاستخدام امور - ۲تبصره 
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و  نخست – ۳ ماده
صورتی که مستخدمین رسمی استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در 

بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر 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
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ستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات م – تبصره
ند در توان میه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد مؤسسمذکور در صورتی که در وزارتخانه یا 

ات جز سابقه خدمت رسمی مؤسسزند مدت خدمت آنان در این قبیل ات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ور مؤسس
 .محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد

  .ات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانیمؤسسمستخدمین وزارتخانه ها و  – ۴ ماده

 .شوند میافرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول  –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.

مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور ات دولتی مؤسستشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و 
 . است

برای  ۳۰جداول حقوق موضوع ماده مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های  – ۵ ماده
)اصالحی مصوب  .ات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشدمؤسسی سازمانی وزارتخانه ها یا ها پستتصدی یکی از 

۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

ی سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی ها پستواگذاری  –تبصره 
ی تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور ها پستاز 

ی سازمانی مذکور منصوب ها پستبه تصدی  مأمورمستثنی شده از این قانون را به عنوان  یمؤسسات دولتتها و کشر مستخدمین 
ات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب مؤسسنمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در 

به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور  احتیاج را استخدام مورد توان میسازمان امور اداری و استخدامی کشور 
ا یربط از اعتبارات سازمان متبوع یذ یور در فوق با توافق سازمانهاکمذ یتهاکن شر یمستخدم یایحقوق و مزا .استخدام نمود

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب شود میمحل خدمت پرداخت 

 .شود میمستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام  – ۶ ماده
شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی  –تبصره 

 .کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد

عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و شغل  – ۷ ماده
 .استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد

ی مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته ها رشتهرسته عبارت از مجموع 
 .باشد
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ات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و مؤسسپست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و  – ۸ دهما
 .ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد

یی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این ها پست – ۱ تبصره
 . ممنوع است ها پست

ات دولتی مؤسسدولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون الیحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و  – ۲ تبصره
 .ن تقدیم کندمشمول این قانون را تهیه و به مجلسی

 ای ها وزارتخانه  به آنها اصالح ای موافقت بر مشعر را خود نظر ، یلیتفص  یسازمانها طرح افتیدر  از بعد است موظف سازمان
 به منوط قانون نیا مشمول یدولت مؤسسات و ها وزارتخانه یلیتفص سازمان در  راتییتغ نوع هر ند.ک اعالم یدولت یها سازمان
 مؤسسه ای وزارتخانه نیب مورد نیا در نظر اختالف بروز صورت در بود. خواهد شورک  یاستخدام و یادار  امور سازمان موافقت
 .ردکخواهد  اتخاذ یمقتض میتصم رانیوز  أتیه شورک یواستخدام یادار  امور سازمان با مربوطه

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

ه دولتی مشمول این قانون بدون آن که مؤسسانتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا  – ۱۰ ماده
ه دولتی دیگر مشمول این مؤسسجریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا 

 .قانون درآید

 :یت عبارت است ازمأمور  – ۱۱ ماده
 .خود دارد یه در پست ثابت سازمانک یاصل فهیر از وظیفه موقت به مستخدم غیمحول شدن وظ -الف

اعزام  ن یرسد و همچن یران میأت وز یب هیه فهرست آنها به تصوک یها و مؤسسات طور موقت به وزارتخانه اعزام مستخدم به -ب
 .بداند یت در آنها را مقتضکران شر یه دولت اک ییا سازمانهایرفته یت آنها را پذیران عضویه دولت اک یالملل نیب یبه سازمانها

 .شورکا خارج یدر داخل   یارآموز کا ی یآموزش یها دوره یط یاعزام مستخدم برا -پ

 . صندوق قابل پرداخت است کیق ی، منحصرًا از طر  تیمأمور ن در مدت یمستخدم یایحقوق و مزا – ۱۲ ماده

 یشور کمشمول قانون استخدام  ین رسمیاعزام مستخدم بین ترتیو همچن 12و  11مواد  ینامه نحوه اجرا نییآ -تبصره
شور ک یو استخدام یله سازمان امور ادار یوس  آن به ن مدت ییشور و تعکخارج از  یثابت سازمان یاشتغال در پستها  یبرا
 .رسد یران میأت وز یب هیو به تصو شود می ه یته

 انتصابات و خدمت به ورود در – دوم فصل
)اصالحی مصوب  .شود میسابقه انجام  یااستخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان  – ۱۳ ماده

۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 
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شور در قبال ک یاستخدام و یتوانند با موافقت سازمان امور ادار ین قانون میمشمول ا یها و مؤسسات دولت وزارتخانه – ۱ تبصره
 یآموزش یمربوط و دانشگاهها و مؤسسات عال یبیترت یها ا دورهی یاختصاص یآموزشگاهها ان یا دانشجویداوطلبان 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .بعمل آورند یاستخدام تعهد

آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا  – ۲ تبصره
ن قانون تجاوز یا ۱۴ثر مقرر در ماده کاز حدا  ۱۳۵۱ست و چهارم اسفند ماه یخ بیه سن آنان در تار کبر آن مشروط خواهد رسید

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب . رده باشدکن

ب شورا یه و به تصویشور تهک یو استخدام یسازمان امور ادار  ن ماده از طرف یا ینامه مربوط به طرز اجرا نییآ -3تبصره 
 .دیخواهد رس

خ ین قانون از تار یمشمول ا یها و مؤسسات دولت ن ماده در وزارتخانهیا ۲ن تبصره یمشمول یمانیسوابق خدمت پ - ۴تبصره 
 یافتیالعاده مخصوص در  درصد اجرت و فوق ۸/۵بشرط پرداخت  ۳و  ۲و  ۱ ین گروههایمورد مستخدم  به بعد در ۳۱/۳/۱۳۴۵

بعنوان سهم خود و  یافتیالعاده مخصوص در  درصد اجرت و فوق ۸/۵و باالتر بشرط پرداخت  ۴ ین گروههایو در مورد مستخدم
فه محسوب خواهد شود سوابق یو وظ ین گروه و بازنشستگییلحاظ تع متبوع از یا مؤسسه دولتیمعادل آن بعنوان سهم وزارتخانه 

ه طبق مقررات بصورت کیمؤسسه مزبور در صورت ببعد در  ۳۱/۳/۱۳۴۵ران از یا یآهن دولت راه ینان فعلکار کر یخدمت سا
فه یو وظ یگروه بازنشستگ ن ییاز لحاظ تع یافتیدرصد حقوق و دستمزد در  ۸/۵ا بشوند با پرداخت یشده  استخدام یرسم

 تبصره و مواد الحاق و یشور ک استخدام قانون مواد از یبعض حذف و اصالح شده به موجب قانونحذف) .محسوب خواهد شد
 (۲/۱۰/۱۳۵۷مصوب  آن  به یهای

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳:)اصالحی مصوب الزم است ل یط ذیشرا یورود به خدمت رسم یبرا – ۱۴ ماده

 . سال تمام ۴۰سال تمام و نداشتن بیش از  ۱۸حداقل داشتن  –الف 
 . تابعیت ایران –ب 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب ونیده و معتاد نبودن به استعمال افیت به فساد عقیومکعدم مح –ت 
 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر –ت 
عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخالق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتال  –ث 

 . نبودن به امراض مسریه
 . حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی –ج 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .شود می استخدام آن یه براک یار کانجام  یتوانائداشتن  –چ 

مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف  شوند میافرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته  -۱ تبصره
 .این ماده نخواهند بود

آن با   ه فهرستک یه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصک یافرادن ماده در مورد یور در بند الف اکثر سن مذکحدا  -2تبصره 
 .باشد میسال تمام  ۴۵رسد  یب شورا میتصو شور بهک یو استخدام یشنهاد سازمان امور ادار یپ
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 .استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود – ۱۵ ماده

 .گیردمسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت میامتحان و  – ۱۶ ماده

د اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به توان میسازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا  – تبصره
 .دستگاه استخدام کننده محول دارد

مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی امتحان یا کسانی که در  – ۱۷ ماده
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .را طی خواهند کرد

  .ی ثابت سازمانی بالمانع استها پستبه  کنند میانتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی  – ۱ تبصره

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

ولی  شود میه استخدام کننده تعیین مؤسسمدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا  – ۱۸ ماده
 .در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود

 یرسم استخدام ه مستخدم بهکیگردد و در صورتین و پرداخت میین قانون تعیبرابر مقررات ا یشیحقوق دوره آزما – ۱ تبصره
 (۲/۱۰/۱۳۵۷)اصالحی مصوب  .شود میمحسوب  یجزو سابقه خدمت و  یشیخدمت آزما رفته شود مدتیپذ

هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و  – ۲ تبصره
 .خواهد شد

افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و عالقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم  – ۱۹ ماده
رسمی منظور و از  ه استخدام کننده و اطالع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمینمؤسسوزارتخانه یا 

 .حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد

افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه  – ۲۰ ماده
ه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور مؤسستعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه یا 

 .شود میاطالع داده 

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

تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در  شوند میبه استخدام رسمی پذیرفته ن ۲۰کسانی که طبق ماده  – ۲۱ ماده
 . مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت

ی سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت ها پستپس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به  – ۲۲ ماده
مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام تحصیالت و امتیازات حاصله از امتحانات و 

 .رسمی صورت می گیرد
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انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب  – ۲۳ ماده
 .آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد

ات دولتی مشمول این قانون را مؤسساداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و  سازمان امور – ۲۴ ماده
مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر 

ات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مؤسسشغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و 
 .شاغل را رعایت کنندم

ات دولتی مشمول این مؤسسسازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و  – ۲۵ ماده
 .قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد

های شغلی قرار در یکی از رسته  شوند میمستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا  – ۱ تبصره
 . خواهند گرفت

ات دولتی مربوط در داخل هر یک مؤسسد با کسب نظر وزارتخانه ها یا توان میسازمان امور اداری و استخدامی کشور  – ۲ تبصره
 .ی تخصصی تشخیص دهدها رشتهاز رسته ها به اقتضای نوع شغل 

 است ممنوع ندارد قرار مستخدم مربوط رسته در بآنها مربوط مشاغل هک یپستهائ به یرسم نیمستخدم انتصاب - ۲۶ ماده
 (۳۰/۳/۱۳۵۰ مصوب )اصالحی .مستخدم تیرضا و پست آن احراز  الزم طیشرا داشتن با مگر

 با را مستخدم مربوط یدولت مؤسسه سیرئ ای ریوز  بیتصو با توانندیم اقتضا صورت در باالتر مقامات و ادارات یرؤسا - تبصره
 .بگمارند بخدمت گرید رسته در الزم طیشرا داشتن

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از  – ۲۷ ماده
ات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و مؤسسافراد صالحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و 

ات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی مؤسسوزارتخانه ها و 
 .کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند

ات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار مؤسسها و  وزارتخانه – ۲۸ ماده
داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و 

 .یا لزوم گذرانیدن دوره کار آموزی جدید باشد معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و

اجرای مفاد این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب  –تبصره 
 .هیئت وزیران می رسد

استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود ات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام مؤسسوزارتخانه ها و  – ۲۹ ماده
به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال 

 .دارند
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 رمسی مستخدمنی مزایای و حقوق در – سوم فصل
شور ک یاستخدام و یله سازمان امور ادار یقانون بوس نیمشمول ا یها و مؤسسات دولت ه مشاغل وزارتخانهیلک – ۳۰ ماده

ا یجدول  یاز گروهها یکیو به  یبند  از لحاظ معلومات و تجربه طبقه یط تصد یتها و شرایمسئول  ف ویت وظایبراساس اهم
ه و یته شورک یاستخدام و ین ماده از طرف سازمان امور ادار یا جداول حقوق موضوع ایجدول  ابد. ی یص میجداول حقوق تخص

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب .رسدیحقوق و دستمزد م ید شوراییبتأ

ه از ک یا نامه نین ماده براساس آئین قانون با جداول موضوع ایمشمول ا ین رسمیمستخدم یق حقوق فعلیتطب - ۱تبصره 
ن تبصره از یا یچ مورد با اجرایدر ه یرسد بعمل خواهد آمد ولید شورا مییم و بتأیشور تنظک یاستخدام و یطرف سازمان امور ادار 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب سر نخواهد شدک یق وجهین تطبیفوق در ح  مستخدم یه استحقاقیحقوق گروه و پا

 یطیر شرایسانس و دارا بودن سایل که معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدر ین اصالحیب ایخ تصویاز تار  - ۲تبصره 
تعداد  معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود.  یایاز حقوق و مزا شود مین ییشور تعک یاستخدام و یادار   سازمان اموره از طرف ک

شور و ک یاستخدام و ید سازمان امور ادار ییشنهاد استاندار و تأیشوند به پین تبصره میم اکه مشمول حک یمعاونان هر استاندار 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب ردکاز استانها از دو نفر تجاوز نخواهد  کیچیو در ه شود مین ییشور تعک  ریموافقت وز 

ند یتخت خدمت نمایپا یه به بعد در سمت معاونت شهردار ین اصالحیب ایخ تصویه از تار ک ین رسمیمستخدم - ۳تبصره 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب معاون وزارتخانه خواهند بود  مشمول مقررات مربوط به

 یتوسط شورا یو دارائ یر امور اقتصادیشنهاد وز یوان محاسبات به پیالعاده شغل مستشاران د جمع حقوق و فوق - ۴تبصره 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب شود می  نییحقوق و دستمزد تع

بعمل خواهد آمد و در  ۳۰ور در ماده کمذ جداول حقوق یاز گروهها یکیمشاغل  یتصد  یفقط برا یرسم استخدام – ۳۱ ماده
د در آن قرار یرا مستخدم جد یرد گروهیگیآن صورت م یبرا استخدام هک یمؤسسه مربوط با توجه بشغل  ایهر مورد وزارتخانه 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .ندکین مییرد تعیگیم

ه با کشتر نخواهد بود یب ۹۰۰متر و از عدد ک ۱۰۰ن قانون از عدد یمشمول ا ین رسمیجداول حقوق ماهانه مستخدم – ۳۲ ماده
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب .ن خواهد شدییحقوق مستخدم تع ۳۳ب ماده یاعمال ضر 

ر یبشرح ز  ۳۳ب ماده یضر  رد و اعمالیگ یقرار نم ۳۰ر در جداول موضوع ماده یور در ز کحقوق ماهانه مقامات مذ ۱ –تبصره
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳:)اصالحی مصوب شود مین ییتع

  ۱۰۰۰معاون وزارتخانه  -الف 
  ۱۱۰۰ر یمعاون نخست وز  -ر یسف -استاندار  -ب 
  ۱۲۵۰شور ک یاستخدام و یل سازمان امور ادار کر یدب -ر یوز  -پ 
  ۱۴۰۰ر ینخست وز  -ت 
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نموده اند فه یدر مقام سرپرست و زارتخانه ها انجام وظ( ۲۲/۱۱/۵۷ه بعد از انقالب )ک یافراد یایحقوق و مزا ـ ۲تبصره 
 (۱۷/۲/۱۳۵۹. )الحاقی مصوب گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت استین مییر تعیوز  یایمعادل حقوق و مزا

. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است شود میچهل ریال تعیین  ۳۲ضریب جدول حقوق موضوع ماده  – ۳۳ ماده
عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و 

 .مجلسین به دولت پیشنهاد کند

و  ییردارایحقوق و دستمزد از وز  ی، شورا ن دولتیمستخدم یاین حقوق ومزاییمنظور استقرار نظام هماهنگ در تع به -تبصره
ه مؤسسات یلکها و  . وزارتخانهشود میل یکشور تشک یو استخدام یور ادار ام ل سازمانکر یر و دبیوز  از وزرا به انتخاب نخست یکی

لفند کم 2موضوع بند ت ماده  ن مؤسساتیا نباشند، همچنین قانون باشند یمقررات ا ه مشمولکن یاعم از ا یدولت یتهاکو شر 
 .نندکسب کور را کمذ ین خود قباًل موافقت شورایمستخدم یایحداقل حقوق و مزا زانیر مییقبل از هر نوع تغ

مؤسسات  ر نام آنکنسبت به آنها مستلزم ذ ین و مقررات عمومیقوان موجب قانون خاص خود، شمول ه بهک یه مؤسسات دولتیلک
در  یمؤسسات دولت هیلکن و مقررات ین تبصره خواهند بود و قوانیم اکمشمول ح رانیأت وز یب هیبا تصو باشد میدر قانون مربوط 

 .خواهد بود یر است ملغین تبصره مغایمقررات اه با ک یموارد
ن تبصره یا یینامه اجرا نییشور خواهد بود. آک یو استخدام یامور ادار  عهده سازمان حقوق و دستمزد به یرخانه شورایف دبیوظا

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .رسد یران میأت وز یه بیو به تصو شود میه یور تهکمذ یله شورایوس به

گردد و در یگروه مربوط وارد خدمت م کیه یدر پا شود می استخدام آن یه براک یباستناد شغل یمستخدم رسم – ۳۴ ماده
ه در گروه یپا کیآنان  یهر دو سال سابقه خدمت دولت یباشند بازا یسابقه خدمت دولت ین دارایمستخدم لین قبیه اکیصورت

مستخدم  یزنان جزو سابقه خدمت دولت یپرچم و خدمات اجتماعر یمدت خدمت ز  .شود میبه آنان اعطاء  یشغل مورد تصد 
ز یاند ن رفته شدهیپذ یرسم استخدام ن قانون بهیه طبق مقررات اک ینیه مستخدمیلکن ماده شامل یم اکح . شود میمحسوب 

 (۲/۱۰/۱۳۵۷)اصالحی مصوب  .باشد می

ات مؤسسدر صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و  – ۳۵ ماده
 یانجام داده باشد بجا یه خدمات برجسته اک یبمستخدم  .کنند میدولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا 

ص یتشخ شود مین ییتع ۲۸تبصره ماده  ن نامه موضوع یه در آئک یبطرد خدمات برجسته با ضواکه اعطاء یتوان دو پایه میپا کی
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی خواهد شد.

 هر رسدیم رانیوز  أتیه بیبتصو و ندکیم شنهادیپ شورک یاستخدام و یادار  امور سازمان هک شورک از ینقاط در - تبصره 
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )الحاقی .شود می محسوب سال دو تا ماه هجده عیترف لحاظ از یرسم نیمستخدم  اشتغال سالکی

  :تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است – ۳۶ ماده
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 .در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد –الف 
 .مستخدم واجد شرایط الزم برای تصدی شغل گروه جدید باشد –ب 
 .معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آیداز لحاظ  –ت 

در  اند.  دارا بوده یه در گروه قبلکرند یگید قرار میاز گروه جد یا هیابند در پاییا میافته یه ارتقاء گروه ک ینیمستخدم – ۱ تبصره
)اصالحی مصوب  .شود مید به آنان عطاء یه گروه جدین پاید وجود نداشته باشد آخر یمستخدم در گروه جد یه قبلیه پاکیموارد

۲/۱۰/۱۳۵۷) 
ن صورت مستخدم در یرد و در اکتر باو ارجاع  نییدر گروه پا یتوان پستیت مستخدم میدر صورت ضرورت و با رضا – ۲ تبصره

افت ید را در یه گروه جدیبا پا یگروه قبله یدارا بوده است و تفاوت حقوق پا یه در گروه قبلکقرار خواهد گرفت  دیاز گروه جد یا هیپا
نصورت یر ایرد و در غیگیمحاسبه قرار م یفه او مبنایو وظ یبخدمت و حقوق بازنشستگ ین حقوق آمادگییرد و در تعکخواهد 

 .مستخدم آماده بخدمت خواهد شد

وق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه ور در فکمذ یها ن بابت تفاوتینگونه مستخدمیه ایع پایاز ترف یش حقوق ناشیهر نوع افزا
ه قباًل دارا بوده است بدون گذراندن ک ین گروهیتا باالتر  شود میتر منصوب  نییب فوق در گروه پایه بترتک یمجدد مستخدم

ه در کرد یگیاز گروه باالتر قرار م یا هین صورت در پایط مجاز است و در ایشرا رین ماده با داشتن سایامتحان مقرر در بند )پ( ا
)اصالحی  .ور در فوق محسوب خواهد شدکحقوق مذ تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت نیگروه پائ
 (۲/۱۰/۱۳۵۷مصوب 

و تبصره آن در موقع  ۳۲، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده یاز حقوق شغل مورد تصد  یاستفاده مستخدم رسم -۳تبصره 
وفوت مشروط  یارافتادگکفه از یحقوق وظ یا در برقرار ی یبخدمت و بازنشستگ یشغل در دوران آمادگ رییا تغیتنزل گروه و 

ه کن ماده یا ۲ن موضوع تبصره یم در مورد مستخدمکن حیپست مربوطه را داشته باشد.ا یه حداقل ششماه تمام تصد کبرآنست 
 (۱۴/۳/۱۳۵۹)الحاقی مصوب  ..است یز جار ین شوندیا مین تر آماده بخدمت شده یبعلت عدم قبول پست درگروه پائ

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

 ماده ۳ تبصره از« ۳۲ ماده موضوع حقوق جدول » عبارت از بعد «آن تبصره و» عبارت قانون نیا بیتصو خیتار  از - واحده ماده
 از یکی به ورکمذ خیتار  از بعد هک دولت نیمستخدم از دسته آن حقوق نییتع مورد در و شود می حذف یشور ک  استخدام قانون ۳۶

 حقوق از مربوط مقررات و نیقوان بموجب ای شوندیم ای شده منصوب یشور ک استخدام  قانون ۳۲ ماده تبصره موضوع مقامات
 پس باشندیم ای بوده مقامات نیا به مربوط مقررات مشمول قانون طبق  ای نندکیم ای ردهک استفاده مزبور تبصره در مندرج مقامات

 تبصره در ورکمذ مقامات از یکی به هک دولت  نیمستخدم به مربوط یقانون حۀیال  مفاد طبق انکما ک مربوط مقام یتصد  انیپا از
 .شد خواهد رفتار رانیا  یاسالم انقالب یشورا ۴/۲/۱۳۵۸ مصوب شوندیم ای شده منصوب یشور ک استخدام قانون ۳۲ ماده

 وجوه و ندینما اقدام بیتصو خیتار  از صادره امکاح اصالح به نسبت لفندکم یدولت مؤسسات و ها وزارتخانه هیلک - تبصره
 .شد نخواهد مسترد آنان از قانون نیا بیتصو خیتار  تا نیمستخدم  لیقب نیا به یپرداخت
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و به تصویب شورا  شود میبه وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه  ۳۶و  ۳۵و  ۳۰آیین نامه اجرایی مواد  – ۳۷ ماده
 .خواهد رسید

ات دولتی مشمول این قانون مؤسسدر صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و  – ۳۸ ماده
رداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین اقتضا نماید که مبالغی عالوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پ

آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا 
و تصویب هیئت تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

 . وزیران صورت خواهد گرفت

)اصالحی مصوب  .ندکن حقوق جدول مربوط تجاوز یتواند از دو برابر باالتر یالعاده شغل نم جمع حقوق و فوق – ۱ تبصره
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

آن تعلق می فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به  – ۲ تبصره
 .گیرد انجام وظیفه کند

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

د از فوق العاده توان میمستخدم رسمی طی مرخصی استعالجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی  – ۴ تبصره
 .استفاده کندشغل مورد تصدی خود 

میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق  – ۵ تبصره
 .العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند

این قانون فوق العاده هایی به  ۳۸ند عالوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده توان میات دولتی مؤسسها و وزارتخانه – ۳۹ ماده
 .شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند

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

که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از فوق العاده اشتغال خارج از مرکز  –ب 
 .شود میتسهیالت زندگی تعیین 

قابل پرداخت  کند مییت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه مأمور فوق العاده  –ت 
 . است

 . قابل پرداخت است کنند میر فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه فوق العاده اشتغال خارج از کشو –ت 
 . ین پرداخت قابل پرداخت استمأمور فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و  –ث 
 . فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است –ج 
 . ن پرداخت قابل پرداخت استیمأمور لداران و یلداران وتحصیه فقط به تحوکسر صندوق کفِوق العاده  -چ
 . قابل پرداخت است یجنس ای یه فقط به صاحب جمعان نقد کن یفِوق العاده تضم -ح
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 یص سازمان ادار یار به تشخکط یر متعارف محیط غیه در شراک ینیار فقط به مستخدمکط یط محیشرا یالعاده سخت فوق -خ 
 (۱۸/۲/۱۳۶۳)الحاقی مصوب  .باشند قابل پرداخت استیفه میانجام وظ مجبور به یاستخدام و

 .باشند قابل پرداخت استیفه میر متعارف مجبور به انجام وظیغ یه در نوبتهاک ینیبه مستخدم یار کالعاده نوبت  فوق -د 
 (۱۸/۲/۱۳۶۳)الحاقی مصوب 

تجاوز  د از پنج سال یرد نباکنقطه بد آب و هوا خدمت خواهد  کیمستخدم در طول خدمت خود در ه ک یثر مدتکحدا  -1تبصره 
مربوط به او پرداخت  ن ماده طبق مقرراتیب و پ ا یموضوع بندها یها فِوق العاده ه در هر حالکت مستخدم یند مگر با رضاک

 .خواهدشد

ش ی، ب یدولت یتهاکن قانون و شر یمشمول ا یها و مؤسسات دولت وزارتخانه صیه بنا به ضرورت و تشخک ینیمستخدم -2تبصره 
نخواهند بود و فِوق العاده «  ت»موضوع بند  یت زمانیند مشمول محدودینما از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت

 (۵/۳/۱۳۶۷)الحاقی  .پرداخت خواهد شد محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان

ند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود توان میات دولتی مشمول این قانون مؤسسوزارتخانه ها و  – ۴۰ ماده
 :پرداخت کنند

هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است  –الف 
 .تعلق می گیرد

 . قابل پرداخت است شوند مییا منتقل  مأمورهزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود  –ب 
 . هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است –ت 

ه منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت ک ینیتواند به مستخدمین قانون میمشمول ا یوزارتخانه ها و مؤسسات دولت – ۴۱ ماده
با  یند ولکماه او تجاوز کی یایبرابر مجموع حقوق و مزا کید از یمستخدم در هر سال نبا کیب یپرداخت ینند جمع پاداش هاک

 (۲۲/۴/۱۳۴۶)اصالحی مصوب  .ماه مجاز خواهند بودکی یایران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایئت وز یب هیتصو

و به تصویب هیئت  شود میبه وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه  ۴۰و  ۳۹آیین نامه اجرای مواد  – ۴۲ ماده
 .وزیران خواهد رسید

ند توان میات دولتی نمؤسسد تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و توان میمستخدم رسمی ن – ۴۳ ماده
سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان غیر از حقوق و مزایای پست 

 .وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند

حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این  – ۱ تبصره
 . ماده مستثنی است

و  یندگیو گو یم و رهبر یه و تنظیحق ته -ق یحق تحق -ف و ترجمه یف و تصنیحق تأل -س یپرداخت حق تدر  – ۲ تبصره
حق العالج و حق الزحمه  -ارشناس کحق الزحمه  -حق حضور در جلسه  - یو هنر  یفرهنگ  و یآموزش یبرنامه ها یاجرا
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ن یفه مستخدم انجام شود. همچنیو عالوه بر وظ یساعات ادار ر از یدر غ ه امور راجعه بآنها کمشروط بر آن یکصاحبان حرف پزش
 .است یمستثن ن ماده یخواربار از شمول ا کمکان سال و یپا ید یو ع یرائینه پذیپرداخت هز 

ران یأت وز یب هیو پس از تصو شود میه یشور تهک یاستخدام و یله سازمان امور ادار ین تبصره بوسیموضوع ا ین نامه اجرائیآئ
 .اجرا استقابل 

ور کبقانون مذ یو الحاق مواد ۲۸/۱۲/۱۳۴۵م مصوب یمستق یاتهایمواد قانون مال یقانون اصالح پاره ا ۲۹۲تبصره ماده 
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .ستیبقوت خود باق

 آموزیش های برنامه اجرای و تنظمی در – چهارم فصل
رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی ات دولتی مکلفند با مؤسسوزارتخانه ها و  – ۴۴ ماده

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

ات دولتی و همکاری آنها مؤسسند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و توان میسازمان امور اداری و استخدامی کشور  – ۱ تبصره
 .برنامه های آموزشی و کارآموزی الزم را تنظیم کند

د برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها توان میسازمان امور اداری و استخدامی کشور  – ۲ تبصره
 .ات صالحیتدار دیگر اجرا کندمؤسسات مربوط یا مؤسسو 

 یا مؤسسه نمود خواهد میتنظ هک یا برنامه و ضوابط طبق است لفکم شورک یاستخدام و یادار  امور سازمان - ۳ تبصره
 .ندک سیتأس دولت نیمستخدم یادار   فنون و تیر یمد آموزش یبرا

 طبق آنرا و ردهک افتیدر  هیشهر  ای و کمک آموزش بابت مربوط مقررات و نیقوان حدود در منظور نیا یبرا تواندیم مزبور مؤسسه
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )الحاقی .برساند بمصرف رانیوز   أتیه بنامهیتصو

دوره  –کالس  –ه آموزشی مؤسسند به تشکیل هیچ گونه توان میات دولتی مشمول این قانون نمؤسسوزارتخانه ها و  – ۴۵ ماده
سازمان امور تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبال موافقت 

 .اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند

ات دولتی این قانون تخصیص مؤسساستفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و  – ۴۶ ماده
موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری  شود میداده 

 .و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید

 رمسی مستخدمنی سالمت حفظ و آسایش تامنی در – پنجم فصل
 .تفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارندمستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با اس – ۴۷ ماده
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مستخدمین رسمی و صورت ابتال به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعالجی استفاده  – ۴۸ ماده
 .خواهند کرد

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

 .ه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کندمؤسسد با موافقت وزارتخانه یا توان میمستخدم رسمی  – ۴۹ ماده

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

بدون حقوق با موافقت سازمان  یتواند از مرخصیدر طول مدت خدمت خود م یه مستخدم رسمک یثر مدتکحدا  – ۲ تبصره
 (۳۰/۳/۱۳۵۰ مصوب )اصالحی .سال خواهد بود د سهیمتبوع استفاده نما

محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست .  – ۳ تبصره
برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در  در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب

 .می آید

ا یاز وزارتخانه یمورد ن یها در رشته یو تخصص یالت عالیادامه تحص یبدون حقوق مستخدم برا یمدت مرخص - ۴ تبصره
سور مربوط جزو کفه با پرداخت یو وظ یبشود از لحاظ بازنشستگ یلیتحص که منجر به اخذ مدر کنیمؤسسه مربوط مشروط با

 (۲/۱۰/۱۳۵۷ مصوب )الحاقی .شود میمستخدم محسوب  یسابقه خدمت رسم

ت از یشور اشتغال دارد به تبعکدر داخل  یه همسر آنان در مشاغل حساس دولتک ین رسمیآن دسته از مستخدم -۵ تبصره
 (۳/۳/۱۳۷۱ مصوب )الحاقی .ندیبدون حقوق استفاده نما یسال از مرخص 6ثر تا کحدا  توانند یار همسر مکمحل 

قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور  ۴۹و  ۴۸و  ۴۷ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد  – ۵۰ ماده
 .شود میاداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین 

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

ات مذکور همکاری و نسبت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسدولت مکلف است تاسیس  – ۵۲ ماده
خواهد بود که به وسیله سازمان ات مذکور طبق آیین نامه ای مؤسسآنها کمک الزم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به 

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

ات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مؤسسوزارتخانه ها و  – ۵۳ ماده
 مستخدمین اقدامات الزم را به عمل آورند.

 .و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت الزم را معمول دارد سازمان امور اداری
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 مستخدمنی عمویم تکالیف در – ششم فصل
مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر  – ۵۴ ماده

خالف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر 
مقررات به مقام مافوق اطالع دهد. در صورتی که بعد از این اطالع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم 

 .مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود

  .لی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع استمستخدم دولت از هر نوع عم – ۵۵ ماده

  .موکول به اجازه دولت است شود میقبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده  – ۵۶ ماده

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

رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری  – ۵۸ ماده
 . است

تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای  – ۱ تبصره
 .که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدخواهد بود 

شور شاغل خدمت کل ک یا شهربانیشور و کل ک یا ژاندارمر یه در وزارت جنگ و کن قانون ین مشمول ایمستخدم –۲ تبصره
 .خواهند بود یمسلح شاهنشاه یروهایقانون استخدام ن ۵م تبصره ماده کو قصور تابع ح یتخلف ادار   ر ویهستند از لحاظ تقص

 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی

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

 . توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت –الف 
 . کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه –ب 
 . فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماهکسر حقوق و  –ت 
 . انفصال موقت از سه ماه تا یک سال –ت 
 . تنزیل تا دو پایه یا یک گروه –ث 
 . انفصال دائم از خدمت دولت –ج 

اداری کتبا با ذکر دلیل ند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه توان میروسای ادارات و مقامات باالتر آنان  – ۱ تبصره
 .مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند
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توانند بدون ین مقامات مجاز باشند میاز طرف ا یه در سلسله مراتب ادار ک یو رؤسائ یس مؤسسه دولتیر و رئیوز  – ۲ تبصره
تابع خود  یا مؤسسه دولتیوزارتخانه  ین ماده را در مورد مستخدم خاطیا« ب»مجازات بند ل یر دلکتبًا با ذک  یمراجعه بدادگاه ادار 

 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .معمول دارند

وم کو ج مح -ث -مندرج در شقوق ت ین ماده بمجازاتهایور در اکه طبق مقررات مذک ینیدر مورد مستخدم - ۳تبصره  
ا نشان را از مقام یمسترد داشتن فرمان انتصاب  یر مربوط استدعایا نشان باشند وز یفرمان انتصاب  یه داراکیشوند در صورتیم

خ ابالغ حق یانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابالغ خواهد شد و از تار کقبول ملو  مزبور مورد  یسلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعا
ه کبوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مادام   لف است آنراکمفرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و  ینگاهدار 

ا و امثال آنرا یا فوق العاده و مزایاز خزانه دولت بعنوان حقوق  یچگونه وجهیرده است حق اخذ هکفه مزبور عمل نیمستخدم بوظ
 .نخواهد داشت

 ۲ماده و خ و د و ح   چ -ج  -ت  -پ  -ور در شقوق ب کن مذین تبصره شامل مستخدمیور در اکمقررات مذ
ر درباره آنها عمل خواهد کمشابه طبق مقررات فوق الذ یت بمجازاتهایومکو در صورت مح باشد میز ین یشور ک استخدام قانون

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .شد

فرخواست یکر تخلف و قصور بموجب یباتهام تقصه کرا  ینیند مستخدمتوان می یمؤسسات دولت یوزراء و رؤسا - ۵تبصره 
 .ندیرند آماده بخدمت نمایگیقرار م یب دادگاه ادار یتعق  تحت یدادستان ادار 

 .ار گمارده خواهد شدکا مؤسسه متبوع بیوزارتخانه  یثابت سازمان ید در پستهایه از اتهام منتسب برائت حاصل نماک یمستخدم
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )الحاقی

 مستخدمنی استخدایم حقوق حفظ در – هفمت فصل
 میتوانند شوریک استخدام قانون ۲استخدامی موضوع بند پ ماده  مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات – ۶۰ ماده

 کمرجع رسیدگی ی .نندکایت کاستخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران ش حقوق تضییع مورد در
ماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و کایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکنسخه از ش

 (۷/۳/۱۳۵۸)اصالحی مصوب  .رد و این رأی قطعی استکپس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد 

)الحاقی مصوب  .شور استکایت دارندگان رتبه های قضائی در مورد این مواد دیوانعالی کمرجع رسیدگی بش ـ ۱تبصره 
۷/۳/۱۳۵۸) 

شور و نیز کاستخدامی  استخدامی سازمان امور اداری و ایاتکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی بشکبش ـ ۲تبصره 
شور منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه که تا تاریخ این قانون در دیوانعالی کور کتقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیئتهای مذ

 (۷/۳/۱۳۵۸)الحاقی مصوب  .استان تهران رسیدگی خواهد شد
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 یهائتیاز طرف ه ۳/۱۰/۱۳۴۵مصوب  یاستخدام اتیاکبش یدگیننامه رسیآئ ۳۱ه بر اساس ماده ک یماتیتصم ـ ۳تبصره 
 یقطع یمنجر بصدور رأ یشور اتخاذ شده ولک یاستخدام و ین دولت در سازمان امور ادار یمستخدمات یاکبش یدگیرس یمقدمات

 (۱/۷/۱۳۵۸)اصالحی مصوب  .شود میمحسوب  یه بنفع مستخدم بوده باشد قطعک یده است در مواردینگرد

عالی کشور به سازمان اداری و شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان  – ۶۱ ماده
 61 مواد الغاء و یشور ک استخدام قانون 60 ماده اصالح یقانون حهیشده به موجب قانون ال )حذف .استخدامی کشور تقدیم شود

 (۷/۴/۱۳۵۸ور مصوب کمذ قانون 63 و 62 و

موضوع  یاستخدام اتیاکبش یدگیئت رسیه ۶۰ور در ماده کن مذیمستخدم یاستخدام اتیاکبه ش یدگیمرجع رس – ۶۲ ماده
 اتیاکبه ش یدگیئت رسیه یتواند نظر مشورتیشور مک یاستخدام و یل سازمان امور ادار کر یاست. دب  ن قانونیا ۱۰۶ماده 

 حهیشده به موجب قانون ال . )حذفدیاستفسار نما یشور ک یاستخدام و مقررات قانون  یرا در مسائل مربوط به اجرا یاستخدام
 (۷/۴/۱۳۵۸ور مصوب کمذ قانون 63 و 62 و 61 مواد الغاء و یشور ک استخدام قانون 60 ماده اصالح یقانون

 یئتهائین ماده را تحت نظر خود به هیات موضوع ایاکبه ش یدگیتواند رسیم یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیه – ۱ تبصره
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب محول دارد

این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت  ۱ترتیب تشکیل هیئت های مذکور در تبصره  – ۲ تبصره
شکایات و ارجاع آنها به هیئت های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین 

 .ی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدنامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدام

د در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت توان میسازمان امور استخدامی کشور  – ۳ تبصره
حداکثر معادل نصف حقوق های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای 

 .بازنشستگی به آنها بپردازد

ه دولتی مربوط قطعی و الزم االجرا است و مؤسسهر گاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا  – ۶۳ ماده
غیاب شورای دولتی به  د ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رای به شورای دولتی و درتوان میهر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد 

 مواد الغاء و یشور ک استخدام قانون 60 ماده اصالح یقانون حهیشده به موجب قانون ال )حذف .دیوان عالی کشور شکایت کند
 (۷/۴/۱۳۵۸ور مصوب کمذ قانون 63 و 62 و 61

استخدامی مصوب نوزدهم قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت  – تبصره
بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است . ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد 

 . طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

ا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع د با یک ماه اعالم قبلی از خدمت دولت استعفتوان میمستخدم رسمی  – ۶۴ ماده
ه دولتی مربوط مستخدم به موجب مؤسستعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا 

استعفا را ه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول مؤسسحکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا 
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کتبا اعالم دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد 
 .شکایت کند ۶۰د در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده توان میمستخدم 

 کخ تر یمدت دو ماه بدون اطالع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تار  یه مستخدم رسمکیدر صورت – ۶۵ ماده
ه در آنصورت کنقانون باشد یا ۷۵ا ی ۷۴ه مشمول مقررات مواد کمگر آن شود میاخراج  یا مؤسسه دولتیوزارتخانه  خدمت از خدمت 

را نخواهند داشت و  یا مؤسسه دولتیمجدد درهمان وزارتخانه  استخدام ن ماده حقین مشمول ایمستخدم .بازنشسته خواهد شد
رفته شوند در مورد احتساب یپذ یرسم ن قانون باستخدامیمشمول ا یر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتیه مجددًا در ساکیدر صورت

 (۱۴/۳/۱۳۵۹ مصوب )اصالحی .ن قانون رفتار خواهد شدیسوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در ا

ار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر یه خارج از حدود قدرت و اختک یشود بعلل یور مدعکهرگاه مستخدم مذ – تبصره
ت خود را یاکد شتوان میرد یا مؤسسه متبوع قرار نگیاو مورد قبول وزارتخانه  یا عدم حضور خود را اطالع دهد و ادعایشود و 

لف است در اسرع وقت کم یند. دادگاه ادار کم یا مؤسسه متبوع خود تسلیوزارتخانه  یادار   مورد استناد بدادگاه کمه مدار یبضم
ه باشد یاز موجه بودن عذر مشارال یکحا  یم دادگاه ادار که حکیصورت ند درکصادر  یم مقتضکو ح یدگیت مزبور رسیاکبش

ا یه اخراج ک یخیداده شده باشد از تار  یگر یاو بد یسازمان  پرداخت خواهد شد و اگر پست یبت بو یبخدمت مراجعت و حقوق غ
 .شود می  رفتار یبازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با و 

در  یپژوهش یدگیخ ابالغ قابل رسیماه از تار  کیت صادر شده باشد ظرف یاکن مورد چنانچه بر رد شیدر ا یم دادگاه بدو کح
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .است ینمورد قطعیدر ا یدنظر ادار یم دادگاه تجدکخواهد بود و ح یدنظر ادار یدادگاه تجد

وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد  – ۶۶ ماده
 .شد

استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این  – ۶۷ ماده
دریافت داشته  ۶۶قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 

 (۱۲/۸/۱۳۴۹ بمصو )اصالحی .اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند

از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا  ۶۴هرگاه مستخدمی که طبق ماده  – ۶۸ ماده
 .د داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف داردتوان میه دولتی استخدام کننده مؤسسوزارتخانه یا  گروه پائین تر باشد

از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی باالتر از گروه مورد  ۶۴هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده  – ۶۹ ماده
ه دولتی استخدام کننده مؤسساستخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا  اشتغال سابق خود باشد

 .دد او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دار توان می

 وظیفه و بازنشستگی در – هشمت فصل
 یمستقل وابسته بسازمان امور ادار  یا به صورت مؤسسه یشور ک یصندوق بازنشستگ ۱۳۵۴از اول سال  – ۷۰ ماده

ن یمجلس یو دارائ یو امور اقتصاد استخدام یونهایسیمکب یه بتصوک یا س و بموجب اساسنامهیشور تأسک یاستخدام و
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ف و یه وظایلکبا  یدولت یتهاکن شر یفه مستخدمیو وظ یو صندوق بازنشستگ یفعل یل بازنشستگکاداره  رسد اداره خواهد شد. یم
 .شود میمنتقل  یشور ک ین خود بصندوق بازنشستگیو تعهدات و مستخدم و اسناد و اوراق و بودجه  یو موجود یدارائ

ارافتاده کا از یبازنشسته  ۱۳۵۳ه تا آخر سال ک ینیفه وراث مستخدمیو وظ یارافتادگکفه از یو وظ یحقوق بازنشستگ - ۱تبصره 
ه بعنوان ک یا بشوند از محل اعتبار خاصیفوت شده  ۱۳۵۳ه تا آخر سال ک ینیوارث مستخدم فه ین وظیا بشوند همچنیشده 

 .پرداخت خواهد شد شود میشور منظور کل کهر سال در بودجه  یبصندوق بازنشستگ کمک

بخدمت  ۱۳۵۴ن ماه سال یه در اول فروردک ین رسمیمتعلق بمدت خدمت گذشته مستخدم یسور بازنشستگک - ۲تبصره 
و  یو دارائ یشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادک یاستخدام و یه از طرف سازمان امور ادار ک یبیترت  زان ویاشتغال دارند بم

شور منظور کل کن بودجه یه در قوانک ید از محل اعتبار یران خواهد رسیئت وز یه ب یشنهاد و بتصویسازمان برنامه و بودجه پ
 .پرداخت خواهد شد یشور ک یگردد بصندوق بازنشستگیم

و آن دسته  یشور ک استخدام مشمول قانون یها و مؤسسات دولت وزارتخانه یمانین پیمستخدم ۱۳۵۴از اول سال  - ۳تبصره 
و  یه مشمول مقررات بازنشستگک یشور ک استخدام شده از قانون یمستثن یتها و مؤسسات دولتکشر   ن موقتیاز مستخدم

و فوت خواهند بود  یارافتادگکو از  یر یاز پ یارمندان در برابر اثرات ناشکت یحما باشند مشمول مقررات قانون ینم یفه خاصیوظ
 .ن مزبور خواهد بودیمستخدم  تیف صندوق حمایدار وظا عهده یشور ک یو صندوق بازنشستگ

شور ک یاستخدام و یشنهاد سازمان امور ادار یها به پیشهردار  یه اداره امور صندوق بازنشستگک شود میاجازه داده  - ۴تبصره 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .ردیقرار گ یشور ک یشور بعهده صندوق بازنشستگکر یو موافقت وز 

ات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مؤسسوزارتخانه ها و  – ۷۱ ماده
مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق 

 .زندیت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردامأمور و 

ات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مؤسسدر مورد مستخدمین رسمی که در  – ۱ تبصره
از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق العاده های  ۱۴۴و  ۱۴۳مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 

 .شود میتضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل 

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

رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در  در مورد مستخدمین – ۳ تبصره
دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی 

 .کشوری پرداخت خواهد شد

شمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و ات دولتی ممؤسسوزارتخانه ها و  – ۷۲ ماده
 .برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند شوند میپذیرفته  به استخدام رسمی
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هر ماه مبلغی برابر هشت  ۷۱ات دولتی مشمول این قانون مکلفند عالوه بر کسور موضوع ماده مؤسسوزارتخانه ها و  – ۷۳ ماده
 .و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند

اتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد مؤسس – ۱ تبصره
 .ه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنندمؤسسباید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه 

این قانون  ۳ات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده مؤسسها و شرکتوزارتخانه ها و  – ۲ تبصره
انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند

  .د طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن استتوان میمستخدم رسمی  – ۷۴ ماده
 . داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت –الف 

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

ه شمول قانون ک یتها و سازمانهائکها، مؤسسات و شر کها، بانی، شهردار یمؤسسات دولت تها وکها، شر  ه وزارتخانهیلک - ۱تبصره 
ن یار و تأمکبجز مشموالن قانون  ن مشابه خود را )یعناو یا دارایا ثابت ی ین رسمیتوانند مستخدمیاست، م ر نامکبر آنها مستلزم ذ

ه کمشروط به آن ین مقام دستگاه اجرائیوافقت باالتر آنان و م یتبکاساس درخواست  بر یر تخصصی( ، در مشاغل غیاجتماع
ست یمتر از بکه سابقه خدمت آنان کیخدمت بازنشسته و در صورت ست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنواتیش از بیب

مستمر در ازاء  یایروز حقوق و مزا ۴۵معادل  یشوند، مبلغید مین قانون بازخر یه بر اساس اکیبه افراد ند. ید نمایسال باشد، بازخر 
سال تمام محسوب خواهد شد( بعالوه کیش از شش ماه باشد، یسال بکیسر که کیدر صورت هر سال سابقه خدمت قابل قبول )

پرداخت  یاستفاده نشده و  یاستحقاق یها یمرخص یایمزا سهم مستخدم و حقوق و یمۀ پرداختیا حق بی یسور بازنشستگک
 (۲۷/۳/۱۳۶۵حی مصوب . )اصالخواهد شد

و  ین مقام دستگاه اجرائیمستخدم و موافقت باالتر  یتبکز با درخواست ین یدر مشاغل تخصص کیمفاد تبصره  - ۲تبصره 
شور و دستگاه ک یاستخدام و یل سازمان امور ادار کر یر برنامه و بودجه و دبیار وز یاالخت ندگان تامینما ب ازکمر  یب شورائیتصو
 (۲۷/۳/۱۳۶۵. )الحاقی مصوب مربوط قابل اجراء خواهد بود یاجرائ

 ین مدت با توجه به معرفیه در اک یبه خدمت آنان بگذرد، در صورت یسال از آمادگکیش از یه بک ینیمستخدم - ۳تبصره 
ن یط اینگردند طبق شرا یدولت یط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههایه شراک یشور در مشاغلک یاستخدام و یسازمان امور ادار 

 (۲۷/۳/۱۳۶۵. )الحاقی مصوب شوندیا بازنشسته مید یقانون بازخر 

ن یشوند، ممنوع است. و همچنیا بازنشسته مید ین قانون بازخر یه بموجب اک یافراد ید بجایجد استخدام هر نوع - ۴تبصره 
ممنوع است و در  یدولت یه دستگاههایلکاند در  دهیا بازنشسته گردید شده و یه خدمتشان بازخر کمزبور  اشتغال مجدد افراد

ۀ وجوه یلکن، یاند، عالوه بر مجازات مقرر در قوان درآمده یدولت یاز دستگاهها یکیه ثابت شود افراد فوق بخدمت کیصورت
 یآنان تعهد خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت  مه پس گرفتهیا حق بیو  یوجوه بازنشستگ یشان باستثنایبه ا یپرداخت

 (۲۷/۳/۱۳۶۵)الحاقی مصوب  .نخواهد داشت
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ند طبق شرایط زیر توان میمستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند  – ۷۵ ماده
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی  :تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است

در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال مستخدمین رسمی که  –الف 
 . خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت  –ب 
 . و رسیدن به پنجاه و سه سالگی سال خدمت متوالی

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت  –ت 
 . سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی

مت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خد –ت 
 . سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک سالگی

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج  –ث 
 . سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی

ریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار مستخدمین رسمی که در تا –ج 
 . سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال  –چ 
 . به چهل و هشت سالگیخدمت متوالی و رسیدن 

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو  –ح 
 . سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی

رط دارا شدن بیست و یک سال مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به ش –خ 
 . خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب  –د 
 . دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی

 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )الحاقی .است یرسم خدمت سابقه آن یبندها و ۷۵ ماده در خدمت سابقه از مقصود - تبصره 

ند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و الاقل بیست توان میات دولتی مشمول این قانون مؤسسوزارتخانه ها و  – ۷۶ ماده
 .سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند

مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند ات دولتی مشمول این قانون مؤسسوزارتخانه ها و  – ۷۷ ماده
 .بازنشسته کنند

میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط  – ۷۸ ماده
 .بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند
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متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در  – ۱ تبصره
صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی 

 .خواهد بود

در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در  اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که – ۲ تبصره
تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در 

در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست 
که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست 

بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده  خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال
مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت سال 

 . به مابه التفاوت کافی است

منصوب  ۳میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده  – ۳ تبصره
این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین  ۲اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره  شوند میشده یا 

 ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. ۳۲ل تبصره ماده یجدول ذحقوق مقام مربوط طبق 

خ یه از تار ک ینیمورد مستخدم درر یر و معاون وز یعاون نخست وز ب فوق درباره استاندار و میبترت یحقوق بازنشستگ یبرقرار 
 یحداقل دو سال تصد  ه مستخدم در دوران خدمت خود کمنوط بر آن است  ندیبه بعد در مقامات مزبور خدمت نما ۱۲/۸/۱۳۴۹

ا دوازده یازده ی یاز مشاغل مندرج در گروه هها یکیمقامات مزبور  یا قبل از تصد یور را بعهده داشته و کمذ یمقامات دولت
ص همطراز بودن آن با مشاغل یدوازده گانه نباشد تشخ یه شغل مزبور جزو مشاغل گروه هاکیعهده دار بوده باشد و در صورت را

اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات  .شور استک یاستخدام و یسازمان امور ادار  یشورا ازده و دوازده با ی یگروه ها
در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و  باشند میخاص استخدا

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .شمول این تبصره مستثنی هستند رییس دفتر وزیر از

 

 یندگیه در دوران خدمت بنماک یشور ک استخدام مشمول قانون ین رسمیمستخدم ین حقوق بازنشستگییدر تع - ۵تبصره
ن گروه یه باالتر یگروه باالتر از حقوق پا کیحقوق  یندگیشوند بازاء هر دوره نمایمنصوب شده و م ا ین انتخاب یاز مجلس یکی

  .ردیگیمحاسبه قرار م یداشته اند مبنا  را آن یتصد  یندگیه قبل از نماک یمربوط بشغل

مزبور  یقابل احتساب است و مبنا یندگیثر دو دوره نماکن حدا یل مستخدمیقب نیا یمحاسبه حقوق بازنشستگ ین مبناییدر تع
 .شود مین ماده محسوب یا ۱متوسط حقوق موضوع تبصره  یبجا

مربوط  یاز حقوق بازنشستگ یکیرند فقط از یز باشند مخیآن ن ۳ا تبصره ین ماده یم اکن مزبور مشمول حیهر گاه مستخدم
 نیمجلس استیر  ابتین ای استیبر  یقانونگذار  املک دورهکی مدت برابر هک یرسم نیمستخدم یبازنشستگ حقوق .نندکاستفاده 
 با و یشور ک استخدام قانون ۳۲ ماده تبصره پ و ت یبندها اساس بر بیترت به بازنشسته و شاغل از اعم شوندیم ای شده انتخاب

 (۲/۱۰/۱۳۵۷ مصوب )اصالحی .شود می نییتع قانون نیا مقررات تیرعا
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هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای  – ۷۹ ماده
 .حقوق او تجاوز نکندبرابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط 

در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور  – ۱ تبصره
 .خواهد گردید

در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق  – ۲ تبصره
 .گیردمی 

هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار  – ۸۰ ماده
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .دگرد میحقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار  کردن باز بماند تمام

در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی  –تبصره 
 .این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد ۸۳تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 

بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد  – ۸۱ ماده
 .حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

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

نشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به هر گاه مستخدم باز  – ۸۲ ماده
 .وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی  – ۸۳ ماده
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .پرداخت خواهد شد

  .با تصویب شورا صورت خواهد گرفت ۸۳و  ۸۰و  ۷۹برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد  – ۸۴ ماده

دن یافته باشند قبل از رسیاشتغال  یند و توانائیحاصل نما یه بهبودکیارافتاده در صورتکن از یاعاده بخدمت مستخدم -تبصره
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)الحاقی مصوب  .است  بالمانع یبسن شصت سالگ

 مربوط به آن به صندوق یسور بازنشستگکه ک ین رسمیمستخدم یآن قسمت از سوابق خدمت دولت – ۸۵ ماده
ر از لحاظ یز  یها ور با توجه به تبصرهکگردد و مدت مذیم یتلق یر رسمیباشد خدمت غ پرداخت نشده یشور ک یبازنشستگ
 (۲/۱۰/۱۳۵۷. )اصالحی مصوب منظور خواهد شد وفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب یو وظ یبازنشستگ

خود بصندوق  یر رسمیسنوات خدمت غ یسور بازنشستگکبابت  یتواند وجهین ماده میمستخدم موضوع ا - ۱تبصره 
چهلم متوسط  کیاو بر اساس  ۷۹فه موضوع ماده یا حقوق وظیو  ینصورت حقوق بازنشستگیدر ا ند کپرداخت ن یبازنشستگ

خدمت  یه با عنوان مستخدم رسمک یام متوسط حقوق ضربدر سنوات یس کی بعالوه  یر رسمیحقوق ضربدر سنوات خدمت غ
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ه بعالوه مدت خدمت او ک شود میمستخدم محاسبه  یر رسمیرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غک
 (۲/۱۰/۱۳۵۷. )اصالحی مصوب ورد احتساب واقع نخواهد شدسال برسد و زائد بر آن م ۳۰به  یرسم استخدام در

مدت خدمت  یسور بازنشستگکه کیاند در صورت افتهیل وضع یا تبدیق ین قانون تطبیه طبق مقررات اک ینیمستخدم - ۲تبصره 
به آنان تعلق داشته  ۱۳۴۷ن ماه یخ اول فروردیه در تار ک یه رسمیدرصد حقوق پا ۵/۸ یماده را بر مبنا نیموضوع ا یر رسمیغ

و در مورد  آنان محسوب خواهد شد.  یفه جزو سابقه خدمت رسمیو وظ یبازنشستگ ور از لحاظکنند سوابق مذکاست پرداخت 
ه در بدو خدمت ک یه رسمین حقوق پایا شوند اولیرفته شده یپذ یرسم استخدام به ۱۳۴۵/۳/۳۱ خیه بعد از تار ک ینیمستخدم

 (۲/۱۰/۱۳۵۷)اصالحی مصوب  .ن تبصره خواهد بودیموضوع ا یسور بازنشستگکپرداخت  کرد مالیگیتعلق م به آنان یرسم

که به عالوه مدت  شود میاز لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه  – ۳ تبصره
 .خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد

وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند  – ۸۶ ماده
 :با دارا بودن شرایط زیر باشند میشده و در کفالت متوفی  و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت

فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا  –الف 
ت و پنجمین سال عمر ات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیسمؤسس

 .آنان قطع خواهد شد
فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا  –ب 

ات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال مؤسس
 .عمر آنان قطع خواهد شد

 .مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر –ت 
 .عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد –ت 
 .شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد –ث 
 .ر به انجام کار نباشند مادام العمرفرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قاد –ج 

 شود میه قطع ک یاز وراث قانون کیو سهم هر  شود میم یمستخدم تقس ین وراث قانونیب یفه بتساو یحقوق وظ – ۸۷ ماده
 .شود میوراث افزوده  ه یبسهام بق یبتساو 

 .قابل اجرا است (۱۳۴ /۳ /۳۱) یشور ک استخدام ب قانونیخ تصوین ماده از تار یم اکح

فه آنان ین و مقررات سابق حقوق وظیه بر اساس قوانک ین رسمیدرباره وراث مستخدم ۸۶م مندرج در بند ج ماده کن حیهمچن
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .خ قابل اجرا خواهد بودین تار یا قطع شده است از ایبرقرار نشده و 

 ه در مواد مختلفک یدر هر مورد ین رسمیفه وراث مستخدمیحقوق وظ ۱۳۵۴از اول سال  - ۱تبصره 
ه بعلت انفصال کفه ین شده است. جز در مورد حقوق وظییتع یبازنشستگ ا حقوق یفه ینصف حقوق وظ یشور ک استخدام قانون

م کن حیا . شود میاصالح  یا حقوق بازنشستگیفه یوظ حقوق ( ۴/۵به ) شود میمستخدم برقرار  یت از حقوق اجتماعیا محرومی
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مستخدم برقرار شده  یت از حقوق اجتماعیا محرومیفه بعلت انفصال یه حقوق وظک یجز در موارد یر فعلیبگ فه یوظشامل وراث 
 خواهد بود. ز یاست ن

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )الحاقی مصوب ز خواهد بودین یمسلح شاهنشاه یروهاین استخدام ن قانونین تبصره شامل مشمولیم اکح 

خرداد ماه  ۳۱ه قبل از ک ۷۸ماده  ۳موضوع تبصره  ین رسمیمستخدم یفه وراث قانونیحقوق وظ ۱۳۵۴از اول سال  - ۲تبصره 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)الحاقی مصوب   .شود میم و پرداخت یمقام مربوط ترم یحقوق بازنشستگ( ۴/۵زان )یاند بم فوت شده ۱۳۴۵

ام واحد خدمت یا ید خدمت برایا بازخر ی یا مستمر ی  فهیا حقوق وظی یحقوق بازنشستگ کیش از یافت بیدر  – ۸۸ ماده
آنها و  ا وابسته بهیها و مؤسسات تابعه و ی، شهردار  یدولت یتهاک،شر  ها، مؤسسات مربوط به وزارتخانه یازسازمانها و صندوقها

از ران یوز  أتیص هیا بودجه ساالنه آنها به تشخیه ی%( سرما25درصد ) ست و پنجیش از بیه بک یر دولتین مؤسسات غیهمچن
، یاز مقررات مربوط به حقوق بازنشستگ یا اصالحی مطابق قانون اصالح پاره . ) ممنوع است شود مین یتأم یمحل درآمد عموم

 (1379بانوان شاغل مصوب 

ات دولتی مشمول این قانون و مؤسس های دولتی وشرکت در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در – ۸۹ ماده
ات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت مؤسسبقیه مدت را در 

ه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان مؤسسات از مؤسسدر هر یک از این دو دسته 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  . این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست حقوق بازنشستگی

ات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این مؤسساشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و  – ۹۰ ماده
 . تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است ات مزبور به بازنشستگان در حکممؤسسبابت از طرف وزارتخانه ها و 

است یا ر ی ۳۲ور در تبصره ماده کبازنشسته در مقامات مذ ین رسمیه اشتغال مستخدمین اصالحیب ایخ تصویاز تار  – ۹۱ ماده
 یاجبار  یه بسن بازنشستگکر آن وزارتخانه است مشروط بآنیوز  یانتصاب آن مستلزم امضا  هک یدولت یتهاکمؤسسات و شر 

محسوب  یمقرر جزو مدت خدمت رسم یسور بازنشستگکو مدت اشتغال بشرط پرداخت  یده باشند اعاده بخدمت تلقینرس
ت شرط سن ین مقامات منصوب شده اند بدون رعایبه ا ۱۳۵۷بهمن ماه  ۲۲خ یه از تار کران یوزراء ونخست وز . گرددیم

 (۱۴/۳/۱۳۵۹)اصالحی مصوب  .اعاده بخدمت خواهند شد یاجبار  یبازنشستگ

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

تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ عنوان کسور بازنشستگی 
محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی 

پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته 
 .کندبازنشستگی خود استفاده می

به موجب حکم دادگاه صالحیتدار  کند میهرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده  – ۹۳ ماده
اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تازمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق 
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که در  شود میبازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری 
و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام  شود میاث بازنشستگان متوفی مورد ور 

 .حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد

 .و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد ۸۶منظور از عائله افرادی است که طبق ماده  – تبصره

هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم  – ۹۴ ادهم
قطعی دادگاه صالحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام 

 .برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بودمنتسبه در محکمه صالحیتدار به ثبوت 

مفقوداالثر شود  کند میهرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده  – ۹۵ ماده
حقوق  ۸۶شرایط ماده  در مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق

وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده 
و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به  شود میحقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار 

 .دگرد میاده حالت اول اع

توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا  – ۹۶ ماده
 . میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی جایز است

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

بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی حقوق  -۹۸ ماده
کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که 

 .ن را ترمیم کندهزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیرا

مالک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه ای است که در  – ۹۹ ماده
تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و ی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون ه استخدام 

شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه واهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت  شوند میدولت پذیرفته 
 .مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد

منحصر  شود میسر ک یشیو آزما ین رسمیمستخدم یایه از حقوق و مزاک یاز وجوه یدرآمد صندوق بازنشستگ – ۱۰۰ ماده
شور و مبلغ ماه کل ک ۱۳۴۲قانون بودجه سال  ۷۰ن قانون و تبصره یا ۱۳۷ماده  ۵و تبصره  ۷۲و  ۷۱مواد  ور درکاست بوجوه مذ

ل کمبود آنرا در بودجه کلف است کدولت م یت وجوه صندوق بازنشستگیفاکصورت عدم  اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. در
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .ندکن و پرداخت یتأم یشور از محل درآمد عمومک

 از مزبور ماده «ت» بند موضوع العاده فوق و ۱/۱/۱۳۴۹ خیتار  از ۳۹ ماده ت و پ و ب بندهای موضوع العاده فوق - تبصره
 ییاجرا نامه نییآ هک یزمان تا و شود می اضافه ۷۱ ماده در مندرج اتیمستثن به یشور ک استخدام قانون اول مرحله یاجرا خیتار 

 در هک یبیترت به هوا و آب یبد  و زکمر  از خارج اشتغال العاده فِوق است دهینرس بیتصو به 39 ماده یاصالح  ت و پ و ب یبندها
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 مصوب )الحاقی .بود خواهد تبصره نیا موضوع تیمعاف مشمول و پرداخت قابل است شده ینیب شیپ سابق مقررات
۱۲/۸/۱۳۴۹) 

صندوق  .ن خواهد شدییدر اساسنامه صندوق تع یشور ک یو استفاده از وجوه صندوق بازنشستگ یبردار  بهرهنحوه  – ۱۰۱ ماده
)اصالحی  .دیپول و اعتبار خواهد رس یب شورایبتصو کد. اساسنامه بانیس نمایتأس کبان یت بخش دولتکا با مشار یتواند رأسًا یم

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳مصوب 

)اصالحی مصوب  .باشد می یم اختالس اموال دولتکدر ح یشور ک یصندوق بازنشستگ ر مجاز از وجوهیاستفاده غ – تبصره
۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب  – ۱۰۲ ماده
 نگهداری حساب ها طبق آیین نامه ای خواهدوصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب 

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

 کشور استخدایم و اداری امور سازمان تشکیل در – مهن فصل
وابسته به نخست  به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور – ۱۰۳ ماده

کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و  شود میوزیری تاسیس 
. آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون شوند میاستخدامی کشور منتقل 

 .ی و استخدامی کشور خواهد بودمورد عمل سازمان امور دار 

  :وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است – ۱۰۴ ماده

 . در زمینه امور استخدامی –الف 
 . ات دولتی مشمول این قانونمؤسسمراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و  – ۱
 . درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگیدادن دستورهای الزم  – ۲
 . رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی – ۳
 . انجام مطالعات و تحقیقات الزم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت – ۴
 . بگیراناداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه  – ۵
 . اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت – ۶
 . ات دولتی خارج از شمول این قانونمؤسساظهار نظر درباره مقررات استخدامی  – ۷

 در زمینه امور تشکیالتی و روش ها و تشریفات اداری –ب 
)اصالحی مصوب  . دولتیهای شرکتو ات مؤسسبررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و  -۱

۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 
دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ها و  هایو شرکت اتمؤسسبررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه ها و – ۲
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 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  . ات دولتی ذیصالحیتمؤسس
 . دولتی مشمول این قانون اتمؤسستجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و  – ۳
 .بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها – ۴
بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش های حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و  – ۵

 . ئل اداریانبارداری و بایگانی و سایر مسا
شور مصوب اسفند کقانون برنامه و بودجه  ۴ماده  ۸موضوع بند  ) یشور ک یاجرائ یرد در دستگاههاکو عمل یارآئک یابیارزش -۶

ر. یت و گزارش آن به نخست وز یر یو اصول مد یح ادار یصح یروشها یآنها در جهت برقرار  یارشاد و راهنمائ بمنظور( ۱۳۵۱
)الحاقی مصوب  .دیران خواهد رسیئت وز یب هیشور به تصوک یاستخدام و یسازمان امور ادار  شنهاد یپ ن بند بهیا یننامه اجرائیآئ

۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳: )اصالحی مصوب ر استیان ز کار  یشور داراک یاستخدام و یسازمان امور ادار  – ۱۰۵ ماده
 .شود میده یشورا نامن قانون باختصار یه در اکشور ک یاستخدام و یامور ادار  یشورا -الف 

 .یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیه -ب 

  لکر یدب -پ 

مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیه – ۱۰۶ ماده
که الاقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان 

سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب  عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .شوند می

و جز این وظیفه حق ندارند هیچ  کنند میبه طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه  یات استخدامیاکبه ش یدگیئت رسیهاعضای 
 .نوع شغل موظف دیگری داشته باشند

د از توان میمنصوب شود فقط  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهدر صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت  – ۱ تبصره
 .یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا استفاده کند

بالمانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهانتصاب مجدد اعضای  – ۲ تبصره
یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهاز اعضای 

 .شود میبرگزیده 

به  یدگیئت رسیهدر هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهاعضای  – ۳ تبصره
 .بر می گزینند یاستخدام اتیاکش

نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین نامه ای خواهد بود  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهطرز کار و رسیدگی  – ۴ تبصره
تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهکه توسط 

 .هیئت وزیران می رسد
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پس از رسیدگی به دالئل لزوم بر کناری فقط با  یاستخدام اتیاکبه ش یدگیئت رسیهبر کناری هر یک از اعضای  – ۵ تبصره
 . تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقال ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب  – ۱۰۷ ماده
بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیالت عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال 

 . ذکور در این ماده بالمانع استو انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب م شود میمنصوب 

 یاستخدام و یشنهاد سازمان امور ادار یف آن به پیل جلسات و نحوه انجام وظایکب تشیشورا و ترت یب اعضایکتر  – ۱۰۸ ماده
 .شود مین ییتع ران یئت وز یب هیشور و با تصوک

  ت:ر اسیارات ز یف و اختیوظا یشورا دارا
 .ت شورا استیه بموجب قانون در صالحک یهائ نامهنیب آئیو تصو یدگیرس -الف 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳. )اصالحی مصوب شود میل به شورا ارجاع کر یه از نظر دبک یاظهار نظر نسبت به مسائل -ب 

دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی ترین مرجع اداری سازمان  – ۱۰۹ ماده
 . قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور استاست و در حدود 

دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره مند  – ۱۱۰ ماده
است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می آید همچنین کلیه پرداخت های سازمان امور اداری 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب ر دبیر کل صورت می گیرد. و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستو

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

 مشمول مشاور وزراء معاونان و لکر یدب معاونان .دینما ضیتفو خود بمعاونان را خود فیوظا از یقسمت تواندیم لکر یدب - تبصره
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )الحاقی .بود خواهند ها وزارتخانه بمعاونان مربوط مقررات

( ۵و )( ۲و )( ۱دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های ) – ۱۱۲ ماده
ات دولتی مؤسساین قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ها و  ۱۰۴بند ب ماده ( ۳بند الف و قسمت )

 . مشمول این قانون الزم االجرا است

ات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند مؤسسوزارتخانه ها و شهرداری ها و کلیه  – تبصره
سازمان امور اداری مقررات استخدامی قبال موافقت تشکیالت و استخدامی و هر نوع وضع و اصالح و تغییر  نسبت به کلیه لوایح

 یاستخدام و یه از طرف سازمان امور ادار ک یت ضوابطیبا رعا  یدولت یتهاکالت شر یکتش .و استخدامی کشور را جلب نمایند
)اصالحی مصوب . دیمربوط خواهد رس  ب مراجع مقرر در اساسنامهیرسد به تصویران میئت وز یب هیشنهاد و به تصویشور پک

۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 
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موظفند کلیه اطالعات و اسناد و  ۲ور در بند ت ماده کو مؤسسات مذ یدولت یتهاکمؤسسات و شر وزارتخانه ها و  – ۱۱۳ ماده
 .اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد الزم در اختیار آن سازمان قرار دهند

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب 

 مختلف مقررات در – دمه فصل
ند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از توان میات دولتی مشمول این قانون نمؤسسوزارتخانه ها و  – ۱۱۴ ماده

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

و  ید سازمان امور ادار ییمربوط و تأ یا مؤسسه دولتیشنهادوزارتخانه یفقط به پ یجاد پست سازمانیا ایحذف و  – ۱۱۵ ماده
 .د موجود باشدیجد یجاد پست سازمانیا یه اعتبارالزم براکن یعمل خواهد آمد مشروط بر ا  شور بهک یاستخدام

وجود یک عده ای از ه دولتی به مؤسسشرکت یا در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحالل وزارتخانه یا  – ۱۱۶ ماده
)اصالحی مصوب  .مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند

۲۸/۱۲/۱۳۵۳) 

در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطالع سازمان امور اداری و استخدامی  – ۱ تبصره
ه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مؤسسشرکت یا کشور در اختیار وزارتخانه یا 

ولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار ه دمؤسسمستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا 
ات مؤسسسازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا 

 (۳۰/۳/۱۳۵۰ مصوب قانون موجببه شده )حذف .دولتی فراهم کند

ار وزارتخانه مربوط قرار ین آماده بخدمت آن مؤسسه در اختیمستخدم یمؤسسه دولتشرکت یا در مورد انحالل  – ۲ تبصره
 (۳۰/۳/۱۳۵۰ مصوب )اصالحی .رندیگیم

در مورد انحالل وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بالفاصله در اختیار سازمان امور اداری و  – ۳ تبصره
ات مؤسسشرکت یا خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا  قراراستخدامی کشور 
 .دولتی فراهم کند

 ستین خود متبوع یدولت مؤسسه یا شرکت ای وزارتخانه اریاخت در هک یرسم مستخدم یسازمان ثابت پست گاه هر - ۴ تبصره
 یسازمان ثابت پست به هک یزمان تا ردیگ قرار یدولت مؤسسه ای وزارتخانه آن اریاخت در مجدداً  مستخدم و باشد شده واگذار یگر یبد

 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )الحاقی .بود خواهد بخدمت آماده است نشده منصوب

ق یه مربوط و تفاوت تطبیپا ند ششماه اول تمام حقوق گروه ویآیه بحال آماده بخدمت درمک ین رسمیبمستخدم – ۱۱۷ ماده
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد یان دوران آمادگیحقوق و پس از آن تا پا

دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمین رسمی  ۱ –تبصره
 .محسوب خواهد شد
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 ... -۲تبصره 

ور در کاز مقامات مذ یکیا یو  ییه قضاین پایا باالتر یو  32ن گروه جدول حقوق موضوع ماده یه به باالتر ک یسانک -۳تبصره 
ور در بند )الف( و از کن گروه به مقام مذیب از آخر یبه ترت یندگیهر دوره نما یبه ازا شوند میا ین قانون نائل شده یا 32تبصره ماده 

 .ابندی یور ارتقا مکثر تا بند )پ( تبصره مذکباالتر و حدا هر مقام به مقام 

در صورت اشتغال و  شود مین یین تبصره تعیور در اکن مذیب فوق در مورد مستخدمیه به ترتک یا مقامیه یحقوق گروه و پا
 .ردیگ یمحاسبه قرار م کز مالیفه آنان نین حقوق وظیین در مورد تعیو همچن یبازنشستگ

 .شود مین یین تبصره تعیب مندرج در ایز به ترتین یندگیور در دوران نماکمذ ین رسمیمستخدم یگروه قطع

ه مجددًابه ک یت در صورتیان دوره عضویشوند در پا یانتخاب م وان محاسباتید یه به مستشار ک ین رسمیمستخدم -۴تبصره 
موجود نباشد  یبالمتصد  یشوند و هرگاه پست سازمان یمنصوب م یگر ید  یور انتخاب نشوند به پست سازمانکوان مذیت دیعضو

 .ردکه گروه مربوط استفاده خواهند یبه خدمت از تمام حقوق پا یآماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگ

 یبراار دارند یه مستخدم آماده بخدمت در اختک یلفند تا زمانکن قانون میمشمول ا یها و مؤسسات دولت وزارتخانه – ۱۱۸ ماده
 یند و فقط در صورتین مزبور اسنفاده ]استفاده[ نمایاست از مستخدم یا بدون متصد یو  شود میجاد یدًا ایجد هک یپستهائ یتصد 

ن آماده بخدمت واجد یا نتوانند از مستخدمیط نداشته باشند یا مستخدم آماده بخدمت واجد شرایه کهستند  مجاز بهاستخدام
 (۳۰/۳/۱۳۵۰ مصوب )اصالحی .نندکاستفاده  یو مؤسسات دولتها  ر وزارتخانهیط در سایشرا

یا بدون متصدی است مشروط به آن  شود مییی که جدیدا ایجاد ها پستاستفاده از مستخدمین آماده به خدمت در  – تبصره
است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیالت مستخدم متناسب و در سلسله مراتب 

ا یدر همان گروه  یبالتصد   یه پست سازمانک یدر صورت یول اداری الاقل همطراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد
 .ردکرفتار  36ماده  2طبق تبصره  یتوان با و  یموجود نباشد م یارجاع به و  یتر براگروه باال 

ت مقررات تبصره ماده یه با رعاکانتصاب مجدد  یم رسمکخ ابالغ حیه تا دو ماه از تار ک یبا مستخدم آماده بخدمت – ۱۱۹ ماده
 مصوب )اصالحی .قانون رفتار خواهد شدن یا ۶۵م ماده کمحل خدمت خود حاضر نشود طبق ح صادر شده باشد در ۱۱۸

۱۲/۸/۱۳۴۹) 

این قانون رفتار  ۶۹و  ۶۸در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعدا داوطلب شغلی باشند با آنان طبق مفاد مواد  –تبصره 
موجب شده به)حذف .شود میخواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب 

۱۲/۸/۱۳۴۹) 

د به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت توان میدولت  – ۱۲۰ ماده
 .معاف کند
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وجهی که در ازا بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق  – ۱ تبصره
بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازا هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم 

 .محسوب خواهد شد

چنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره  – ۲ تبصره
 .فوق اضافه خواهد شد

دولتی و  هایو شرکت اتمؤسساستخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه ها و  – ۳ تبصره
و ات مؤسساین قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از  ۲ات موضوع بند ت ماده مؤسس
به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال مذکور در آمده اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان های شرکت

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  . سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت

د مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته توان میدولت  – ۱۲۱ ماده
 .کند

ات دولتی حقوق دوران آماده به مؤسسدر صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه ها و یا  – ۱۲۲ ماده
ات دولتی مستثنی شده از شمول این مؤسس ها یاشرکت خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از

ن قانون پرداخت تمام یه در اک یه مواردیلکدر  یول .با آنان رفتار خواهد شد ۱۴۴قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 
ر از یغ یگر یه مستخدم با اشتغال در مؤسسه دک یز شده است درصورتیش از شش ماه تجویبه خدمت ب یحقوق دردوران آمادگ
به  یافت حقوق آمادگید در یافت نمایدر  یبه خدمت وجه یآمادگ خید بر شش ماه از تار ین ماده در مدت زایمؤسسات موضوع ا
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  . خدمت ممنوع است

توسط سازمان امور اداری و  ۱۲۰ماده  ۳و تبصره  ۱۱۹و  ۱۱۸و  ۱۱۶آیین نامه مربوط به طرز اجرای مواد  – ۱۲۳ ماده
 .استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید

مستخدم را در حال  توان میمستخدمین رسمی منحصرا یکی از حاالت زیر را خواهد داشت و نوضع استخدامی  – ۱۲۴ ماده
 :استخدامی دیگری قرار داد

 .کند میحال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه  –الف 
ی بدون حقوق موضوع ماده یا مرخص ۴۷حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده  –ب 
 .کند میاین قانون استفاده  ۴۹
 .کند میاین قانون استفاده  ۴۸حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعالجی موضوع ماده  –ت 
 حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع –ت 

 . خدمت است
ه مؤسسانجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و  مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور حال  –ث 

 .ه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشدمؤسسمتبوع به وزارتخانه یا 
 . خدمت زیر پرچم مشغول استحال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به  –ج 
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حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره  –چ 
 . این قانون است ۱۷آزمایشی موضوع ماده 

ز حقوق بازنشستگی حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صالحیتدار ا –ح 
 .کند میاستفاده 

قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح  ۸۰یا  ۷۹حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد  –خ 
 .کند میدر این قانون استفاده 

حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صالحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات  –د 
 .شود میقضایی از ادامه خدمت ممنوع 

حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت  –ذ 
 . به خدمت ممنوع است معینی از اشتغال

حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از  –ر 
 . خدمت دولت محروم است

 مصوب )اصالحی .شده است ین قانون از خدمت مستعفیا ۶۴ه طبق ماده کاست  یحال استعفا و آن وضع مستخدم –ز 
۱۲/۸/۱۳۴۹)  

حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت  –ژ 
 .این قانون محرز شده باشد ۶۵حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 

 ای ومکمح ۵۹ ماده ت بند در مقرر بمجازات یادار  دادگاه یقطع مکح موجب به هک است یمستخدم وضع آن و اخراج حال -س
  .باشد شده اخراج  ۶۵ ماده طبق

 مصوب )الحاقی .باشد شده اجرا او درباره 59 ماده ت بند در مقرر مجازات هک است یمستخدم وضع آن و ینار کبر  حال -ش
۱۲/۸/۱۳۴۹) 

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

مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به  – تبصره
ات دولتی مکلفند مؤسسود را برای خدمت اعالم دارد و وزارتخانه ها و ه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خمؤسسوزارتخانه یا 

مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد 
 .این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد

انون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به مستخدم رسمی که طبق ق – ۱۲۶ ماده
خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان 

 .شد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمدپست سازمانی موجود نبا شود میچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج 
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مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا به انفصال موقت محکوم شود بعد از  – ۱۲۷ ماده
ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید.  شود میاتمام مدت انفصال به خدمت گمارده 

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

هیچ مستخدمی به شغل تحویل داری یا تحصیل داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبال  – ۱۲۸ ماده
ه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آیین نامه ای مؤسسعتبری به وزارتخانه یا وجه الضمان و یا ضامن م

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

ساب انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که ح – ۱۲۹ ماده
 . دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است

در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصی  – ۱۳۰ماده 
 .استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

 قاونن این مواد با مستخدمنی وضع تطبیق در – یازدمه فصل
مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم  – ۱۳۱ ماده

 .شوند میرسمی محسوب 

با مقررات  ۲دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده  – ۱۳۲ ماده
 .این قانون تطبیق کند

با توجه  ۳۰گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده  – ۱۳۳ ماده
ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق  شود میبه شغل مورد تصدی تعیین 

مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را 
ای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت بر 

نیز  ۳۰پس از اجرای مفاد ماده  شود میآنها به ازا هر دو سال یک پایه تعیین  دولتیمربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت 
 (۲/۱۰/۱۳۵۷ مصوب )اصالحی  :مستخدمین در گروهی پائین تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت

جزء به  یر خدمتگزار یان مشاغل نظیجزء هستند و متصد یمشاغل خدمتگزار  یه عمال متصد کن جزء یمستخدم - کیگروه 
 (۱۲/۸/۱۳۴۹ مصوب )اصالحی .لیشور با هر قدر تحصک یو استخدام یادار  ص سازمان امور یتشخ

 .هستندمستخدمینی که دارای تحصیالت مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه  –گروه دو 
مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک  –گروه سه 

 . دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است
آموزشگاه های حرفه ای یا فنی مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا  –گروه چهار 

 .باشند که معادل تحصیالت دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد
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دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که عالوه بر داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده  –گروه پنج 
 .ق دیپلم شناخته شده باشدباشند و ارزش دوره مذکور از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فو

 .مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد –گروه شش 
مستخدمینی که دوره تحصیالت دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس که دوره تحصیلی آن  –گروه هفت 

 .باشندکمتر از پنج سال نباشد داشته 

رند یگیقرار م یاز گروه قطع یا هیدر پا یر گروه موقت به گروه قطعیین قانون در موقع تغیمشمول ا ین رسمیمستخدم – ۱ تبصره
 .شود مید به آنان اعطاء یه گروه جدین پایوجود نداشته باشد آخر  یه مزبور در گروه قطعیاند و چنانچه پا بوده ه در گروه موقت داراک

 (۲/۱۰/۱۳۵۷ مصوب )اصالحی

ره یمد یأتهایت در هیا عضوی(  ا بازرس )حسابرسیت عامل یر یمد ه به منظور اشتغال به مشاغلک ین رسمیمستخدم -2تبصره 
شوند  یم مأمور رمشمولیغ یو مؤسسات دولت یدولت یتهاکطور موظف وتمام وقت به شر  گر بهید یقانون یأتها و شوراهایا هیو 

ن ییاساس تع ن یق و گروه شغل آنان بر این قانون تطبیا 30جداول حقوق ماده  یآنان با مشاغل گروهها یتصد مشاغل مورد 
 .شود می

 . ن قانون با شورا استیجداول حقوق ا یگروهها ن تبصره با مشاغلیص همطراز بودن مشاغل موضوع ایتشخ

در مورد هر یک از  ۸ماده  ۳را پس از اجرای مفاد تبصره  ۱۳۳دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده  – ۱۳۴ ماده
 .ات دولتی مشمول این قانون به انجام رساندمؤسسوزارتخانه ها و 

در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ  – ۱۳۵ ماده
حق تاهل و مدد معاش اوالد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان  –حقوق 

حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ 
معاش اوالد که قبل از تطبیق وضع دریافت می کرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت 

دریافت خواهند کرد مشروط تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور 
از حداکثر حقوق نوع رتبه  ۱۳۳بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده 

 .مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند

وت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق العاده در صورتی که مستخدم مبلغی تفا –تبصره 
زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق  ۱۳۶های مذکور در ماده 

دو مبلغ مذکور از تفاوت دو مبلغ مذکور از  در صورتی که تفاوت شود میالعاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت 
 ۱۳۶تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده 

 .پرداخت خواهد شد

مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای  – ۱۳۶ ماده
مستمری دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت 
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در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق العاده شغلی که به استناد این  آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و
)اصالحی مصوب  .قانون به او تعلق می گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد

۲/۱۰/۱۳۵۷) 

باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی  در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته – ۱ تبصره
با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اوالد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا 

صورتی که تفاوت دو  بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در
 .شود میمبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت 

مابه  کنند میمستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت  – ۲ تبصره
 .و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد شود میالتفاوت به عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب 

 توان میاز تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق ن – ۳ تبصره
 .کور در فصل سوم این قانون پرداخت کردبیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذ

انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران  – ۴ تبصره
 .تعیین خواهد شد

 (۱۲/۸/۱۳۴۹حذف شده به موجب ) – ۵تبصره 

مصوب خود  یثابت سازمان یلفند طبق سازمان و پستهاکقانون من یمشمول ا یوزارتخانه ها و مؤسسات دولت – ۱۳۷ ماده
ن یدارند و همچن استخدام در ۳۱/۳/۴۵خ یه در تار کو روزمزد را  یمانی، پیمکه، حیل دون پایقب از یررسمین غیبمستخدم

ت یاشتغال داشته اند با رعا یارگر کر یور به مشاغل غکخ مذیارگر شناخته شده و در تار کن خاص خود یه طبق قوانکرا  یافراد
 (۱۲/۸/۱۳۴۹)اصالحی مصوب  .نندکل یتبد یر بمستخدم رسمیز  یتبصره ها

ند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار توان میات دولتی مشمول این قانون نمؤسسوزارتخانه ها و  – ۱ تبصره
به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را ی ثابت سازمانی را ها پستدارند که شاغل پست سازمانی نیست 

 .تبدیل کنند

 :تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می گیرد – ۲ تبصره

در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی الزم برای احراز شغل مورد  –الف 
تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازا هر دو سال یک پایه تصدی به شرح زیر 

 (۲/۱۰/۱۳۵۷)اصالحی مصوب  .دگرد میتشخیص 

 یر خدمتگزار یان مشاغل نظیجزء هستند و متصد یمشاغل خدمتگزار  یه عمال متصد کن جزء ی. مستخدمکیگروه   –گروه یک 
 (۱۲/۸/۱۳۴۹)اصالحی مصوب  .لیشور با هر قدر تحصک یو استخدام یادار  امور ص سازمانیجزء به تشخ

 . متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره اول متوسطه است –گروه دو 
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سوم متوسطه و گذراندن یک  متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه –گروه سه 
 .دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد

متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از  –گروه چهار 
 .دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد که معادل تحصیالت

متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن  –گروه پنج 
 .یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد

 .اغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشدمتصدیان مش –گروه شش 
متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی الزم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که  –گروه هفت 

 .دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال باشد
 .شود میین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین در مرحله دوم گروه و پایه مستخدم –ب 

و تعیین شرایط احراز مشاغل و  ۳۰شرط تحصیلی مذکور در گروه های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده  – ۳ تبصره
و  یر یمشاغل دب یها رشتهن در یهمچن .تخصیص آنها به گروه های دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیالت گردد

ه از ک ین نامه ایست تجربه و تخصص بر اساس آئیدر آنها ملحوظ ن یه سلسله مراتب ادار کر یو مشاغل نظ یکو پزش یآموزگار 
ان یرد و متصدیگیقرار م یطبقه بند  کد مالیب شورا خواهد رسیه و بتصویشور تهک یاستخدام و یطرف سازمان امور ادار 

)اصالحی  .افتیباالتر ارتقاء خواهند  یبگروهها ۳۰ت ماده یر شغل با رعاییط بدون تغیمشاغل در صورت احراز شرا  نگونهیا
 (۱۲/۸/۱۳۴۹مصوب 

حقوق گروه و پایه ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق می گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای  – ۴ تبصره
مستمری که مستخدم در زمان تبدیل دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر 

. )اصالحی مصوب شود میبه وی پرداخت  ۳۸ر موقت تا زمان اجرای ماده باشد مابه التفاوت به عنوان مزایای شغل به طو
۱۲/۸/۱۳۴۹) 

حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل  – ۵ تبصره
 .دگرد میبه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت  شوند می

قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق از تاریخ تصویب این  – ۶ تبصره
 .بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد توان مین

اول از بابت تطبیق معین نشده است اضافه ای که در بدو مرحله  ۳۸تا زمانی که فوق العاده شغل مذکور در ماده  – ۷ تبصره
وضع مستخدمین رسمی با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می دارند 

 .کسر خواهد شد

د پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین توان میحقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی ن – ۸ تبصره
 .که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید رسمی
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مکلفند تکالیف خاص  شود میمستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی تبدیل  – ۹ تبصره
 .استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند

 یلیتحص کن مدر یباالتر  ۱۳۷و  ۱۳۳موضوع دو ماده  یررسمیو غ ین رسمین گروه موقت مستخدمییتع کمال - ۱۰تبصره 
نند کاخذ و ارائه  یباالتر  یلیتحص کنقانون مدر یا ۳۰ماده  یباشند و هرگاه قبل از اجرایل دارا میتبد ایق یخ تطبیه در تار کاست 

 (۱۲/۸/۱۳۴۹)اصالحی مصوب  .ردکر خواهد ییتغ د یجد یلیتحص کگروه موقت آنان بر اساس مدر 

ه معتبر و ین اصالحیب ایخ تصویاز تار  ۱۰۰بماده  یتبصره الحاق یه باستثناین اصالحیا یمترتب بر اجرا یآثار مال - ۱۱تبصره 
 (۱۲/۸/۱۳۴۹)الحاقی مصوب  .قابل اجرا خواهد بود

ی ها پستات دولتی مشمول این قانون و ارجاع مؤسسدر صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و  – ۱۳۸ ماده
ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر 

 :رفتار خواهد شد
ه به موجب این منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی ک ۱۳۳به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده  –الف 

پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار  شود میقانون برای آنان معین 
 .خدمت آنان کمتر نخواهد شد

 .رفتار خواهد شد ۱۱۷با سایر مستخدمین طبق ماده  –ب 

با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب این ات دولتی مشمول این قانون مؤسسوزارتخانه ها و  – ۱۳۹ ماده
قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند 

 .می یابند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع

 یتوان به پستهایهستند م یار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتیه در اختکن ماده را یموضوع ا یررسمین غیمستخدم - ۱تبصره 
 ینصورت در مدت تصد یه در اکمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد که حقوق پست موقت آنان کنیمشروط بر ا  موقت منصوب نمود

)الحاقی مصوب  .افت نخواهند داشتیخواهند بود و حقوق آماده بخدمت در  یمانیپ ن یتابع مقررات مربوط بمستخدم
۱۲/۸/۱۳۴۹) 

 .از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود ۴مشمولین تبصره ماده  ۲–تبصره 

اشتغال دارند طبق مفاد  ۳مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده  – ۱۴۰ ماده
 .تطبیق یا تبدیل وضع می یابند ۱۳۷و  ۱۳۳مواد 

خدمت کنند در مرحله اول بر اساس آخرین شغلی که  ۳مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده  – ۱ تبصره
ات دولتی مؤسسهای دولتی یا شرکتو در صورتی که در  ۱۳۷ ماده ۲قبل از تصدی این مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 

تبدیل وضع می  ۱۳۳غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با توجه به مدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده 
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .یابند
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ات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون مؤسسخدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و  – ۲ تبصره
 .را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد ۳تصدی مقامات مذکور در ماده 

را به عهده دارند  ۳تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده  ۳۰گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده  – ۳ تبصره
 (۱۲/۸/۱۳۴۹)اصالحی مصوب  .شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته اند تعیین خواهد شد باالترینبر اساس 

قانون به  نیطبق مقررات ا یثابت سازمان یپستها یتصد  یبرا یرسم اجرا نشده است استخدام 30ه ماده ک یتا زمان – ۱۴۱ ماده
ر یاحراز شغل موردنظر به شرح ز  یالزم برا یلیتحص کت حداقل مدر یدبارعاین جدیمستخدمعمل خواهد آمد و گروه موقت 

ر یبا آنان مانند سا 30مفاد ماده  ین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراییتع
 .شود میرفتار  ین رسمیمستخدم

 . است یینامه ششم ابتدایاحراز آنها داشتن گواه یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -1گروه 
 . نامه سوم متوسطه استیاحراز آنها داشتن گواه یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -2گروه 
دوره اول  نامهین خاص مربوط داشتن گواهیاحراز آنها طبق قوان یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -3گروه 

 .امل شناخته نشده باشدکپلم یآن معادل د یلیتحص ه ارزشکبوده  یدوره آموزش کیمتوسطه و گذراندن 
از  نامهیا گواهیامل متوسطه کپلم دوره یاحراز آنها داشتن د یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -4گروه 

 .امل متوسطه شناخته شده باشدکالت دوره یتحص معادله کباشد  یا فنی یا حرفه یا آموزشگاههایهنرستانها 
 کیامل متوسطه وگذراندن کنامه دوره یاحراز آنها داشتن گواه یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -5گروه 

پلم شناخته یا فوق دی یدانشگاهها، عال یزکمر  یا شورایآموزش و پرورش  یعال یشورا ه ارزش آن از طرفکاست  یدوره تخصص
 .شده باشد

 .سانس باشدیاحراز آنها داشتن دانشنامه ل یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -6گروه 
 .سانس باشدیا فوق لیترا کاحراز آنها داشتن دانشنامه د  یبرا الزم یلیه حداقل شرط تحصک یان مشاغلیمتصد -7گروه 

 یمسلح شاهنشاه یروهاین استخدام ن مشمول قانونیو مستخدم ۲ور در بند ج ماده کن مذیانتقال مستخدم – ۱۴۲ ماده
ا[ یأ ]یوزارتخانه  یط احراز شغل مورد نظر با تقاضاین قانون بشرط دارا بودن شرایمشمول ا یدولت  ها و مؤسسات بوزارتخانه

 یه آنان با توجه بشغل ارجاعیخواهد آمد و گروه و پاا مؤسسه مربوط بعمل ی ت مستخدم و موافقت وزارتخانهیو رضا یمؤسسه دولت
ن ماده یز بر اساس مفاد همین ۲ن بند ج ماده ین خواهد شد. نسبت به مستخدمیین قانون تعیو سنوات خدمت طبق مقررات ا

 (۳۰/۳/۱۳۵۰)اصالحی مصوب  .عمل خواهد شد

سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و  – تبصره
 .شود

ا بشوند تا یشده  مأمور 11از مؤسسات موضوع بند ب ماده  یکیه به کن قانون یمشمول ا ین رسمیمستخدم – ۱۴۳ ماده
ه در آن ک یا ا از طرف مؤسسهیار نشده و کمربوط خود احضار ودعوت به  یه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتک یوقت

ور ادامه خواهند داد و کخدمت خود در آن مؤسسات مذ اج به وجود آنان اعالم نشده است بهیخدمت هستند عدم احت مشغول
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شده و جزو  یتلق یم خدمت رسمکور در حکآنان در مؤسسات مذ شان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال یه خدمت اک یتازمان
 .آنان محسوب خواهد شد یسابقه خدمت رسم

،  متبوع یا مؤسسه دولتیدر وزارتخانه  ین ونبودن پست ثابت سازمانیمأمور ل ین قبیاج به وجود ایت اعالم عدم احتدر صور 
 .مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد

ها و مؤسسات  از وزارتخانه یکیبه اشتغال آنان در  ولکن ماده مو ین موضوع ایمستخدم ین گروه قطعییتع -تبصره
 . ن قانون استیا مشمول یدولت

ا فوت شوند یارافتاده کا از ین قانون بازنشسته یمشمول ا یاز سازمانها یکین قبل از اشتغال در یگونه مستخدم نیهرگاه ا
سه و حقوق گروه و ین قانون مقایجداول حقوق ا یگروهها ا فوت آنها با مشاغلی یارافتادگکا از ی یشغل قبل از بازنشستگ نیآخر 

آنها  یا وراث قانونیه به آنان ک یا فهیا وظی ین حقِوبازنشستگییتع یمبنا 78ماده  1ت تبصره یشده بدون رعان ییتع هیپا
 .رد خواهد بودیگ یم تعلق

 یشور کجداول حقوق قانون استخدام  یبامشاغل گروهها ین مستخدمیچن یص همطراز بودن شغل مورد تصد یتشخ
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  . باشوراست

ات دولتی مستثنی مؤسسمستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یکی از  – ۱۴۴ ماده
ند ظرف شش ماه توان میهستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و  ۲ات مذکور در بند ت ماده مؤسسشده از این قانون یا 

از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا کنند که  کنند میاز تاریخ تصویب این قانون با اطالع سازمانی که در آن خدمت 
ات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از مؤسسدر یکی از وزارتخانه ها یا 

ات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای مؤسسقانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه ها یا تاریخ تصویب این 
خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می گیرد و به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات 

این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه  مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی که
ه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از مؤسسو مشمول مقررات خاص  شود میخدمت رسمی آنان متوقف 

ه ماخذ حقوق آخرین رتبه رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و ب
ات مؤسسها و شرکترسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا 

 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  . دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت

تابع مقررات مؤسسه محل  یه مرحله اول و بازنشستگین گروه و پاییبجز از نظر تعن ماده ین موضوع ایمستخدم -۱تبصره 
 (۱۲/۸/۱۳۴۹)الحاقی مصوب  .خدمت خود خواهند بود

ه از جدول حقِوماده کمؤسسات مربوط آنان  یمقررات استخدام ن ماده طبقین موضوع ایمستخدم یه قطعیگروه و پا -2تبصره 
و  یدسازمان امور ادار ییه به تأکمربوط  یمشاغل مقررات استخدام یبند  طبقه رد براساسکت خواهند یآن تبع یرات بعد ییو تغ 32

ا یمشاغل مؤسسه بازنشسته  یبند  طبقه یه مستخدم قبل از اجراک یو در مورد خواهد شد نییده باشد تعیشور رسک یاستخدام
ا از ی ین شغل قبل از بازنشستگیر مؤسسات آخر یدر سا  مادهن ین موضوع این نسبت به مستخدمیا فوت شود همچنیارافتاده کاز 
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سه و حقوق یمقا ۳۰ور در ماده کجدول حقوق مربوط مذ یا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای یارافتادگک
 یا وراث قانونینان ه به آک یا فهیا وظی ین حقوق بازنشستگییتع  یمبنا ۷۸ماده  کیت تبصره ین شده بدون رعاییه تعیگروه و پا

 .رد خواهد بودیگیآنها تعلق م

)اصالحی  .باشد میجدول مربوط با شورا  یبا مشاغل گروهها ین مستخدمیچن یص همطراز بودن شغل مورد تصد یتشخ
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳مصوب 

خدمت  ند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محلکتوانددرخواست  مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می -3تبصره 
مستخدم را به صندوق  سور بازنشستگی پرداختیکلیه کلف است کشوری مک ه در این صورت صندوق بازنشستگیکخود شود 

 .ندکبازنشستگی مربوط واریز 

مربوط منظور  هم سوابق خدمت در مؤسسکبازنشستگی و وظیفه در ح سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ
ند مشمول کتجاوز ن شوریکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام که حقوق بازنشستگی ازحدا کو به شرط آن  شود می

 .محل خدمت خواهد بود مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه

مستخدمین با  گونه  پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به این هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت
 .مبود آن را تأمین وپرداخت خواهد نمودکسری مواجه شود دولت ک

تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق  – ۱۴۵ ماده
ات دولتی مشمول این قانون اعتبار الزم تامین نشده مؤسسطبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و 

است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که 
 . طبق قوانین و آیین نامه های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است شوند میجدیدا استخدام 

دولت مکلف است نسبت به تامین اعتبار حقوق مستخدمین گروه های مختلف از پائین ترین گروه شروع و به ترتیب  – ۱ هتبصر 
 .نسبت به حقوق مستخدمین گروه های باالتر اقدام کند

 ۳۸تا زمانی که فوق العاده شغل موضوع ماده  کنند میات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده مؤسس – ۲ تبصره
و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق  کنند میمعین  ۱۴۱ماده  معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد

 . واحدی که به موجب آیین نامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت

و  ۲ات مذکور در بند ت ماده مؤسستامین اعتبار الزم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در  – ۱۴۶ هماد
 (۲۸/۱۲/۱۳۵۳)اصالحی مصوب  .ات مربوط خواهد بودمؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده مؤسسو ها شرکت

وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران آیین نامه های اجرایی این فصل به  – ۱۴۷ ماده
 .خواهد رسید

پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد  – ۱۴۸ ماده
 .بود ملغی خواهد
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مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آیین نامه تا زمانی که آیین نامه های اجرایی  – تبصره
 .های فعلی معتبر و الزم االجرا خواهد بود

د از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصالحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد توان میدولت  – ۱۴۹ ماده
مجلسین تقدیم کند مقررات این قانون و اصالحاتی که به تصویب کمیسیون های جهت تصویب به کمیسیون های استخدام 

 . استخدام مجلسین می رسد تا تقدیم الیحه نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین الزم االجرا است

بگیرها و در متناسب دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه  – تبصره
 .ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام الزم به عمل آورد

مصوب  یسازمان یلفند بر اساس پستهاکن قانون میمشمول ا یها و سازمانها و مؤسسات دولت زارتخانهو  - ۱۵۰ماده 
اند و در  ار گمارده شدهکدستمزد بافت یانجام خدمت تمام وقت در مقابل در  یه براکرا  ینانکار ک نیو همچن یمانین پیمستخدم

  .نندکل یتبد یبه رسم یه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتین اصالحیب ایخ تصویتار 

ن خواهد ییه تعیپا کی یه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتین و پاییمشاغل تع یبند  آنان بر اساس طرح طبقه یگروه شغل
 (۲/۱۰/۱۳۵۷)الحاقی مصوب  د.ش

ر ینان از ساکار کن گونه یمربوط با یسور بازنشستگکب انتقال ین ترتین ماده و همچنیا یاجرا ینامه الزم برا نیآئ -تبصره 
ران یئت وز یب هیشور به تصوک یاستخدام و یشنهاد سازمان امور ادار یبه پ یشور ک یصندوق بازنشستگ مربوط به یها صندوق

 (۲/۱۰/۱۳۵۷)الحاقی مصوب  .دیخواهد رس

ن یمقررات ا یها در اجرایو شهردار  یدولت یتهاکها و سازمانها و مؤسسات و شر  خدمت تمام وقت در وزارتخانه - ۱۵۱ماده 
 .محسوب و منظور خواهد شد یفه جزو خدمت دولتیو وظ یبازنشستگ ه وین پاییقانون از لحاظ تع

 ۱۲۰ن مشمول ماده یمستخدم ین ماده باستثنایموضوع ا ین در دستگاههایمستخدمد شده یاحتساب سنوات تمام وقت بازخر 
ن یفه مشروط بر ایو وظ یه و بازنشستگین پاییندارد از لحاظ تع یچگونه تعهد یه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هکن قانون یا

 .ندیپرداخت نما یشور ک ید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگیمربوط به بازخر  یافتیه وجوه در یلکه کاست 

ه در ک یت ضوابطیگان با رعایمشمول فرمان آموزش را یر دولتیدر مدارس غ ین رسمیمدت خدمت مستخدم -تبصره 
شده است از  ینیب شیپ ۱۳۵۶مرداد ماه  ۱۹ور مصوب کنان مدارس مذکار ک یاستخدام ف وضعیلکت نییقانون تع ینامه اجرائ نیآئ

 .شود میمحسوب   جزو سابقه خدمت آنان یه و بازنشستگیلحاظ پا
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