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 کتابچه دوره آموزش مقدماتی قوانین و مقرارت استخدامی

5139:  گردآوریسال   

  10/12/5139: تاریخ آخرین بازنگری
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قوانین و مقرارت استخدامی ) استخدام و ورود به خدمت (کتابچه دوره آموزش مقدماتی    

 اهداف دوره 

 آشنایی با تاریخچه قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر نظام اداری کشور.هدف کلی:

 انتظار می رود در پایان این فصل فراگیران اهداف رفتاری:

 مهمترین و اصلی ترین قانون حاکم بر کشور را بشناسند. -

 با معنی و مفهوم اصطالحات ورود به خدمت و استخدام آشنا شود -

 ها را بشناسد. شاخصهای اختصاص سهمیه استخدامی از سوی ستاد وزارت به دانشگاه -

 قرارداد کار معین و قرارداد مشاغل کارگری آشنا شود.با نحوه بکارگیری کارکنان   -

 های علوم پزشکی کشور را بشناسد. شرایط عمومی استخدام در دانشگاه -

 های علوم پزشکی را نام ببرد. انواع رابطه های استخدامی موجود در دانشگاه -

 نحوه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی را به  پیمانی یا رسمی شرح دهند.  -

 با متعهدین خدمت ضریب کا و روابط استخدامی حاکم بر  آنان را توصیف نمایند.    -

 مدت زمان خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را محاسبه نمایند.  -

 با انواع معافیت های قانونی از انجام خدمات آشنا شوند. -

.م آور بهداشت  را محاسبه نمایندمیزان مرخصی استحقاقی کارکنان پیاو  حقوق و مزایای -  
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 مقدمه

 ارایه ضامن و بوده محیطی تغییرات با مقابله برای مدیران ابزارهای مؤثرترین از یکی خدمت ضمن های آموزش

 راستای در و هدفمند و منظم چنانکه که دنباشمی دولتی و خدماتی هایسازمان در خصوص به خدمات، مناسب

 هایمهارت بهبود بلکه برد،می باال را سازمان و کارکنان عملکرد تنها نه شود، اجرا و تدوین کارکنان واقعی نیازهای

 داشت. خواهد پی در نیز را رجوع ارباب و کارکنان رضایت افزایش و مدیران

 درصدر را انسانی نیروی آموزش بایستی صنعتی، و اقتصادی مطلوب حد به رسیدن منظور به سازمان بنابراین

 فوق منظور تحقق برای کند. گذاری سرمایه مبتکر و متفکر مغزهای تربیت زمینه در و داده قرار خود های اولویت

  اینکه به توجه با همچنین داد. قرار سازگار و مناسب  های آموزش  پرتو در را توان پر نیروی این همواره بایست می

 به تازه خون ورود همانند پرسنل به صحیح موزشآ ؛دهد می افزایش را مدیر و پرسنل شغلی رضایت صحیح آموزش

 خون از حداکثر و مطلوب استفاده یعنی ساده بسیار بیان در آموزشی های دوره بخشی اثر و است سازمان های رگ

 .است سازمان به وارده های

 منابع مدیریت  حوزه کلیدی عنصر اولین حقیقت در و ترین مهم از یکی انسانی نیروی بکارگیری و جذب موضوع 

 های دستگاه در آن مقررات و ضوابط خصوص در استخدامی و اداری مقررات و قوانین تمامی در و است انسانی

 داده بسیاری اهمیت آن به و گردیده اتخاذ زمانی مقتضیات به توجه با مناسب های سیاست و ها چهارچوب دولتی

  است. شده

 با کشور پزشکی علوم های دانشگاه در کارگزینی و اداری امور کارکنان کلیه بیشتر آشنایی هدف با  رو پیش مطالب

 عزیز همکاران اختیار در و تهیه استخدامی حاالت انواع و نیرو بکارگیری و جذب های بنیان و ها رویه ها، سیاست

 وضعیت و یاستخدام و اداری مقررات و قوانین تاریخی سیر مطالعه از پس آموزشی جزوه این است.در گرفته قرار

 استخدامی حاالت انواع سپس و استخدام و خدمت به ورود به مربوط مباحث کشور پزشکی علوم های دانشگاه

 در شاغل خدمت)موقت( متعهد نیروهای انواع بر اجمالی مروری نیز آخر در و شناخته را ها دانشگاه در شاغل

 داشت. خواهیم بهداشت وزارت تابعه واحدهای
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 
 

قوانین و مقرارت استخدامی ) استخدام و ورود به خدمت (کتابچه دوره آموزش مقدماتی    

 تاریخچه

 الف( قانون اساسی:

مهمترین قانون حاکم بر کشورها قانون اساسی است.این قانون همچنان که از اسم آن مشخص است نحوه اداره 

امور حکومتی و قوای حاکم بر کشور و همچنین تشکیالت دولتی را تعیین می کند. در حقیقت پایه و اساس و 

یژه کشور ایران قانون اساسی است و تمامی قوانین و مبنای وضع قوانین و مقررات کشورهای مختلف  و به و

مقرراتی که در حوزه های مختلف به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد؛ به وسیله شورای نگهبان با قانون 

 اساسی تطبیق داده می شود.

قمری( به  ۱۳۲۴ذیقعده  ۱۴شمسی ) ۱۲۸۵دی  ۸نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در 

شاه رسید.این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود، به همین دلیل در امضای مظفرالدین

 نیز مشهور بود.نظامنامه  آغاز به

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسالمی شد، 

( نگارش یافته و خمینی)رهبحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام 

قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در توسط شورای انقالب و دولت موقت مورد بحث و بررسی 

( بر تشکیل مجلس خبرگان رههای کثیراالنتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی )در روزنامه ۲۴/۳/۱۳۵۸تاریخ 

مرداد  ۱۲قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 

با  ۱۳۵۸مرداد  ۲۸نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز  7۵برگزار شد و  ۱۳۵۸

پیام حضرت امام )ره( افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تالش و 

اصل و یك  ۱7۵در دوازده فصل و  ۱۳۵۸آبان  ۲۴ی اسالمی ایران را در فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهور

مورد  ۱۳۶۸به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال  ۱۲/9/۱۳۵۸مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 

 .مردم ایران رسید به تایید اکثریت ۱۳۶۸پرسی قانون اساسی ایران در مرداد در همه  ۶بازنگری قرار گرفت و در 

 

 ب(قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور

در طول تاریخ قانونگذاری کشور، قوانین و مقررات و قواعد مرتبط با مدیریت خدمات عمومی به ویژه امور اداری و 

راهبردها و استخدامی به دفعات به شرح ذیل تدوین و به تصویب مراجع قانونی رسیده، تا به وسیله بازتعریف 

فناوری های توسعه سازمانی، بازسازی و نوسازی نظام مدیریت دولتی مبتنی بر سامانه های قانونی جدید،کارا و 

 .اثربخش، موجبات تحول در فرآیندها، ساختارها و الگوهای اداره امور عمومی را فراهم کند
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 1301. قانون استخدام کشوری مصوب سال 1

اولین قانون استخدامی کشوری، آذرماه نگاهی به سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی نشان می دهد که 

 :فصل بود ۵رسید این قانون مشتمل بر  مجلس شورای ملی )وقت( به تصویب ۱۳۰۱

 خدمته فصل اول: ورود ب

 فصل دوم: مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

 تفصل سوم: طریقه محاکمه و مجازا

 فصل چهارم: تقاعد و وظایف

 مواد مخصوصه :فصل پنجم

ها که خارج از شمول آن بودند طبق ماده  در این قانون به جز مقام وزارت ، سفارت، ریاست ، قضات و دادستان

 : قسم به شرح زیر تقسیم می شدند 9( مراتب خدمات اداری کشوری به ۱۵)

معاونت اداره  .7مدیری دایره . ۶مدیر شعبه . ۵منشی گری اول  .۴منشی گری دوم  .۳منشی گری  .۲ثباتی  .1

 .مدیرکل یا معاونت اداره کل. 9ریاست اداره . ۸

 .موقت بودند روزمرد ثابت و روزمزد ،حکمی ،پیمانی ، حاالت استخدامی در این قانون: رسمی، دون پایه جزء

 

 1345قانون استخدام کشوری مصوب سال .2

گروهی مامور بررسی امور استخدامی کشور شوند و  ۱۳۳۲افزایش حجم کارکنان دولت موجب گردید که در سال 

با تصویب نامه  ۱۳۳7شد و در سال  ۱۳۳۳در آبانماه « اداره کل طبقه بندی مشاغل»این امر موجب تاسیس قانونی

با تصویب کمیسیون  ۳۱/۳/۱۳۴۵در  هیات وزیران این اداره کل به سازمان خدمات کشوری تغییر عنوان داد.

 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس و  مشترک مجلس شورای ملی وسنای وقت

 د.جهت اجرا به دولت ابالغ ش دوم توسط این سازمان تدوین و

اداری و استخدامی در سازمان هدف از تدوین این قانون فراهم آوردن نظام اداری منسجم و ساماندهی امور مختلف 

های دولتی بر مبنای دانش و فناوری روز بود. با تصویب این قانون، در حقیقت احکام مربوط به امور اداری و 

استخدام کشوری به گونه ای نوسازی شد که ضمن شرح و بسط محتوایی، دایره شمول آن نیز گسترش قابل 

 مالحظه ای یافت.

، آموزش، طبقه بندی مشاغل ، حقوق و مزایا ،در زمینه تشکیالتماده  ۱۵۱و  لفص ۱۱این قانون مشتمل بر 

 :و در دو مرحله اجرا گردیدبوده ذیل شرحه ب …استخدام و

 کلیات  –فصل اول 

 فصل دوم: ورود بخدمت و انتصابات 

 فصل سوم: حقوق و مزایای مستخدمین

 فصل چهارم: آموزش 
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 کارکنان فصل پنجم : تأمین آسایش و حفظ سالمت 

 فصل ششم: تکالیف عمومی مستخدمین 

 فصل هفتم :حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

 فصل هشتم: بازنشستگی و وظیفه 

 فصل نهم: تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

 مختلف فصلدهم: مقررات

 ن قانونیا مواد درتطبیق وضع مستخدمین با: فصل یازدهم

 

های دولتی اشتغال بکار داشته تبدیل وضع شدند )ماده  کلیه کارکنان که در دستگاه  ۳۱/۳/۱۳۴۵در  :مرحله اول

۱۳7 ) 

های طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن تجربه  کلیه کارکنان براساس طرح  ۱/7/۱۳۵۲در تاریخ  :مرحله دوم

تعیین گردید و با سنوات خدمت تخصیص و مدرک تحصیلی تطبیق وضع داده شده و گروه و پایه قطعی آنان 

پایه تشکیل می گردید حقوق کارکنان دولت  ۱۵گروه و  ۱۲قانون که از و تبصره  ۳۲ماده   استناد جدول موضوع

تعیین و با عنایت به پست موردتصدی و رشته و رسته شغلی براساس مصوبات هیات محترم دولت فوق العاده شغل 

( با پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تصویب مجلس ۳۳به آنان پرداخت می گردید و با استناد ماده )

 .افزایش می یافت( ۳۲ضریب جدول حقوق موضوع مادهزندگی ) شورای اسالمیبادرنظرگرفتن افزایشهزینه

( و تبدیل وضعیت به استخدام رسمی به ۴حاالت استخدامی در این قانون: رسمی، پیمانی و کارگری) تبصره ماده 

 ان و یا مسابقه بوده است.موجب امتح

 

 مجلس شورای اسالمی 12/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب .3

( و تبصره های آن حقوق مبنا و افزایش سنواتی کارکنان را ۲( و )۱( ماده بوده که ماده )۲۲این قانون مشتمل بر )

و پایه گردید و برای جبران خدمات کارکنان  وهگر مشخص می کرد در واقع حقوق مبنا و افزایش سنواتی جایگزین

براساس مصوبات هیات محترم …، ویژه، جذب و یازقبیل فوق العاده مدیریت، تخصص یای مختلفهفوق العاده 

 .وزیران به کارکنان دولت پرداخت می گردید

  ۱/۱/۱۳7۰انی که پس از با این قانون تطبیق وضع داده شدند و کارکن  ۱/۱/۱۳7۰کلیه کارکنان دولت در تاریخ 

به استخدام رسمی و پیمانی دولت در می آمدند حقوق و مزایای آنان براساس قانون فوق الذکر تعیین و پرداخت 

های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که دارای  ها و شرکت ( این قانون دستگاه۱۲استناد ماده )ه می گردید و ب

 .دونبا این قانون تطبیق وضع داده ش ۱/۱/۱۳7۱د از مقررات خاص استخدامی بوده مقر گردی

 ند.قضات، اعضای هیئت علمی، مستشاران دیوان محاسبات و نیروهای نظامی و انتظامی از این قانون مستثنی بود
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 1386مصوب سال  قانون مدیریت خدمات کشوری. 4

و جامع آن به نظام اداری در زمان  از جمله نگاه فراگیر ۱۳۴۵علیرغم ویژگی های مثبت قانون استخدام کشوری 

خود، باید اذعان داشت که با گذشت زمان و تغییرات به وجود آمده شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیدایش 

رویکردهای نوین مدیریت خدمات عمومی، جامعیت، فراگیری و دایره شمول این قانون کم رنگ شده و ناکارآمدی 

 در نظام اداری برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون جامعه نمایان شد.این قانون برای ایجاد تحول 

بنا به دالیل یاد شده و برخی دالیل دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است تدوین و تصویب قانون جدیدی که 

وز بتواند ضمن رفع کاستی های قوانین قبلی، پاسخگوی نیازهای کشور و نظام اداری مبتنی بر مقتضیات ر

 باشد؛ضرورت یافت.

در پی درک این ضرورت، الیحه مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم 

به تصویب  ۸/7/۱۳۸۶شد. این الیحه به استناد اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 

د و مجلس شورای اسالمی با اجرای آزمایشی آن به مدت کمسیون مشترک رسیدگی به الیحه خدمات کشوری رسی

های مورد نیاز تاریخ اجرای آن از  امه ها و دستورالعملن علت بار مالی و آئینه ه بپنج سال موافقت کرد ک

 .تعیین گردید ۱/۱/۱۳۸۸

حقوق مردم و فصل بوده که نقطه تمایز آن با قانون استخدام کشوری توجه ویژه به  ۱۵این قانون مشتمل بر 

 . و موسسات دولتی از فن آوری اطالعات می باشد ها بکارگیری دستگاه

( بوده ۱۲۴( وقرارداد کارگری)ماده۳۲حاالت استخدامی در این قانون: رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین)تبصره ماده 

 و براساس این قانون تبدیل وضعیت به رسمی صرفاً در مشاغل حاکمیتی امکانپذیر است.

 های علوم پزشکی کشور در خصوص اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور: *وضعیت دانشگاه

ن سیاسی,اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی، به ویژه تحوالت عمیق تحوالت به وجود آمده در کلیه شئو به دنبال

اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و قانون برنامه چهارم توسعه  ۴9آموزش عالی کشور و فرصتی که با تصویب ماده 

ها پیش آورد؛ ایجاد تغییراتی در نظام استخدامی  و پس از آن قانون برنامه پنجم برای دانشگاه ۱سیاسی کشور

 .کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها اجتناب ناپذیر بود

اسالمی ایران  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ۴9برهمین اساس در ماده 

ها، مراکز و  (، قانونگذار به دانشگاه9۴-۸9قانون برنامه پنجم)سالهای  ۲۰(و همچنین بند ب ماده ۸9–۸۴)سالهای

هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان

موزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند؛ اجازه داد های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آ

های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی،  که  بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه
                                                            

لس شورای به مجموعه برنامه های میان مدتی گفته می شود که به صورت پنجساله و توسط دولت وقت تنظیم می شود و به تصویب مج .1

 اسالمی می رسد.
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قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب 

ات و آئین نامه های مالی، معامالتی و اداری  استخدامی  تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به مصوب

کی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس ـداشت، درمان و آموزش پزشـاوری وبهـتأیید وزراء علوم، تحقیقات و فن

 جمهور می رسد، عمل  نمایند.

کارشناسان و مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین آیین به دنبال این موضوع با همت و تالش 

نگارش و به اجرا گذاشته شد. به  ۱۳۸۶های علوم پزشکی در سال  نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی دانشگاه

ری عدالت منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف و قوت آئین نامه قبلی و ایجاد تحول در مفاد آن در راستای ایجاد برقرا

اجتماعی و افزایش رضایتمندی کارکنان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

اد وزارت، آیین نامه ـدد و با کسب نظرات کارشناسان منتخب دانشگاه ها و ستـکشور، طی برگزاری جلسات متع

 ابالغ و اجرا گردیده است. 9۱تدوین و از ابتدای سال  گری و دستورالعمل های مربوط به آن اداری و استخدامی بازنّ
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 ماده به شرح ذیل می باشد : ۱۱9ها شامل دوازده فصل و آیین نامه اداری استخدامی و تشکیالتی دانشگاه

 فصل اول : تعاریف

 راهبردها و انجام وظایففصل دوم :  

 فصل سوم : فناوری اطالعات   

 فصل چهارم: ورود به خدمت  

 ل پنجم : استخدام فص

 انتصاباتفصل ششم :  

 فصل هفتم : توانمند سازی کارکنان   

 فصل هشتم : حقوق و مزایا 

 فصل نهم : نظارت و ارزیابی عملکرد     

 فصل دهم : حقوق و تکالیف کارکنان 

 فصل یازدهم : بازنشستگی

 مقررات مختلففصل دوازدهم : 

های علوم پزشکی کشور تابع مقررات و ضوابط مندرج در آیین  دانشگاهدر حال حاضر با توجه به مراتب پیشگفت 

نامه اداری و استخدامی مصوب هیأت امنا بوده و در خصوص تمامی موضوعات مورد عمل براساس مفاد بخشنامه ها 

وعی آیین نامه در مواردی که موض ۱۱7و دستورالعمل های مربوطه تصمیم گیری می نمایند. لیکن به استناد ماده 

در آیین نامه پیش بینی نشده و یا نیاز به  تدوین دستورالعمل و تصویب در هیأت امنا دارد؛ قوانین و مقررات 

های علوم پزشکی تنها در  عمومی دولت نافذ خواهد بود. به عبارت بهتر مسئولین امور اداری و استخدامی دانشگاه

در این فصل عمل نمایند که در خصوص آن موضوع،  در صورتی می توانند براساس قوانین و مقررات اشاره شده 

آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی پیش بینی نشده باشد. به عنوان مثال در بحث مربوط به تبدیل وضعیت 

کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی و یا رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با توجه به وجود دستورالعمل مدون و 

مناء نباید قوانین و مقررات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای عمل قرار گیرد ولی در مصوب هیات ا

بحث مربوط به فوق العاده اشعه، مبنای عمل قانون نظام هماهنگ و در خصوص مأموریت های روزانه کارکنان 

 می باشد. ۱۳۴۵ی قانون استخدام کشور ۳9مبنای عمل آیین نامه مأموریت روزانه موضوع بند ث ماده 

حاالت استخدامی در آیین نامه اداری، استخدامی : رسمی، پیمانی و قراردادی و تبدیل وضعیت به رسمی براساس  

 دستورالعمل مصوب هیات امنا خواهد بود.

در کنار ضوابط و مقررات اداری و استخدامی که به آن اشاره گردید قوانین و مقررات دیگری نیز باید مورد توجه 

های علوم پزشکی کشور قرار گرفته تا بتوان در مورد موضوعات مورد عمل بهترین و  مکاران امور اداری دانشگاهه

 صحیح ترین تصمیم را از نظر قانونی اتخاذ نمود که میتوان به مهمترین آنها به شرح ذیل اشاره نمود:
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ابط اجرایی بودجه سالیانه، قانون های مصوب قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون های برنامه پنج ساله توسعه، ضو»

 ...«.مجلس در مورد ایثارگران، قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و 
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  های علوم پزشکی شاغل در دانشگاه انواع نیروهای دارای رابطه استخدامی  

آیین نامه رابطه استخدامی در موسسات وابسته به وزارت  ۳۵همانطور که در فصل دوم اشاره گردید به استناد ماده 

بهداشت،  به سه شکل: رسمی، پیمانی و قراردادی خواهد بود. بر همین اساس در مباحث مربوط به این فصل به 

 تبدیل وضعیت آنان آشنا خواهیم شد: شناخت هر یك از حاالت استخدامی یاد شده پرداخته و با نحوه 

 . مشمولین قانون کار1

قرارداد مدت محدود، قرارداد خرید خدمت، »های مختلف من جمله  این گروه از کارکنان که به انحاء و حالت

در واحدهای تابعه وزارت بهداشت مشغول به خدمت می باشند؛ همانطور که از ...« قرارداد مشاغل کارگری و 

 خص است از نظر قوانین و مقررات مورد عمل تابع ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی می باشند.نامشان مش

با مصوبه هیات محترم وزیران در  ۱۳9۰اکثریت قریب به اتفاق این کارکنان از نیروهای شرکتی هستند که در سال  

های صرفاً دولتی، آشپز، متصدیان مبیلرانندگان اتوو  چیرسان، تلفنخدمت، آبدارچی، نامهپیش چی،نظافت مشاغل

به قرارداد مشاغل کارگری تبدیل وضعیت گردیده  (مکانیسین و تکنیسین تأسیسات) توزیع غذا و متصدی تأسیسات

 آیین نامه به صورت قراردادی ار ابتدا مشغول به خدمت گردیده اند.  ۳۳و  ۳۲و پس از این سال نیز براساس مواد  

مدرک تحصیلی، تغییر عنوان و یا تبدیل وضعیت این گروه کارکنان غیر از موارد ذیل ممنوع در حال حاضر اعمال 

 می باشد:

در صورت فارغ التحصیل شدن در رشته های مورد نیاز )اجباری( مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  -۱

. البته ۲مدرک تحصیلی تغییر می یابدبه قرارداد کار معین تبدیل و مدرک تحصیلی و عنوان ایشان براساس رشته و 

 به شرط عدم جایگزینی نیرو توسط موسسه به جای این قبیل کارکنان.

و همچنین به  ۳سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران باشند ی که این قبیل کارکنان مشمول استفاده ازدر صورت -۲

از موسسه، می توان نسبت به تبدیل سهمیه استخدامی و دارا بودن شرایط احراز مشاغل مورد نی وجود شرط

 وضعیت آنان پس از اخذ تائیدیه هسته گزینش به رسمی قطعی یا قرارداد دائم کارگری اقدام نمود.

های استخدامی نیز این گروه از کارکنان می توانند مقدمات  در صورت احراز شرایط الزم و  قبولی در آزمون  -۳

 داد کار معین و یا پیمانی فراهم نمایند.تبدیل وضعیت خود را حسب مورد به قرار

  

                                                            

دفتر منابع انسانی وزارت متبوع  24/11/94/د مورخ 6852/209. بخشنامه شماره 3  

 4. براساس ماده 21 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران
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 . قرارداد کار معین2

تعداد بسیار زیادی از کارکنان قرارداد کار معین از نیروهای شرکتی شاغل در مشاغل کارشناسی و پشتیبانی  

براساس مصوبات هیات محترم وزیران به قراردادی تبدیل  ۱۳۸9و  ۱۳۸۵هستند که طی دو مرحله در سالهای 

آیین نامه  ۲ماده  ۳شبه پیمانی و سپس براساس تبصره قرارداد منعقده به صورت  ۱۳۸۵شدند. در سال وضع 

نیز با ممنوعیت بکارگیری نیرو از طریق شرکت های  ۸9و  ۸۵)سابق( به همین نام شهرت یافتند. پس از سالهای 

آیین نامه از ابتدا به  ۳۳عایت ماده و با ر ۳۱ماده  ۵طرف قرارداد بکارگیری این قبیل کارکنان براساس تبصره 

 صورت قرارداد کار معین صورت گرفته است.

آیین نامه  ۳۳ای رقابتی موضوع ماده ـاضر ورود به خدمت کارکنان قرارداد کار معین صرفاً از طریق فضـدر حال ح

رک تحصیلی مرتبط با بوده و  تغییر عنوان کارکنان موصوف ممنوع و اعمال مدرک آنان نیز تنها در صورت اخذ مد

شغل و یا عنوان درج شده در قرارداد و بدون تغییر عنوان امکانپذیر است. تبدیل وضعیت این گروه از کارکنان نیز 

 به شرح ذیل انجام می گیرد:

سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران باشند و همچنین به  ی که این قبیل کارکنان مشمول استفاده ازدر صورت -۱

سهمیه استخدامی و دارا بودن شرایط احراز مشاغل مورد نیاز موسسه، می توان نسبت به تبدیل وجود  شرط

وضعیت آنان پس از اخذ تائیدیه هسته گزینش به رسمی قطعی اقدام نمود.الزم به ذکر است در خصوص جانبازان و 

 فرزندان معظم شاهد نیاز به وجود سهمیه استخدامی نیست.

از شرایط الزم و  قبولی در آزمونهای استخدامی نیز این گروه از کارکنان می توانند مقدمات در صورت احر  -۲

 تبدیل وضعیت خود را حسب مورد به قرارداد کار معین و یا پیمانی فراهم نمایند.

فصل درصد ریاست( که در  ۵آیین نامه ) ۳۱ماده  ۴استفاده از مجوزهای موردی مانند استخدام موضوع تبصره  -۳

قبل بدان اشاره شد و یا تبدیل وضعیت کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری و ... نیز از راههای تبدیل وضعیت 

 کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی و یا رسمی است.

آیین  ۳۱ماده  ۶الزم به یادآوری است کارکنان مشمول طرح بیمه روستایی یا پزشك خانواده که براساس تبصره 

مه جذب و بکارگیری می شوند؛ نیز همانند قرارداد کار معین بوده و از ضوابط و مقررات حاکم بر آنان به جز نا

 تنظیم ساعات کاری پیروی می نمایند.

 

 . کارکنان پیمانی3

ام می گیرد ـابتی و شرکت در آزمون های استخدامی انجـانی عمدتا از طریق فضای رقـورود به خدمت کارکنان پیم

دادی نیز براساس تبدیل وضعیت های موردی همانند کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری صورت می پذیرد. و تع

قانون جامع خدمت رسانی  ۲۱همچنین ممکن است مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران که طبق ماده 
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هسته گزینش به صورت پیمانی ورود  به ایثارگران می بایست از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام شوند؛با نظر

 به خدمت داشته باشند.

آیین نامه طول مدت خدمت پیمانی حداقل سه و حداکثر شش سال است که در موارد خاص  ۳۵براساس مفاد ماده 

و در صورت عدم موافقت هسته گزینش با تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، ادامه خدمت به صورت پیمانی به 

 ال نیز  امکانپذیر است.مدت بیش از شش س

 *شرایط و ضوابط مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی به شرح ذیل می باشد: 

 حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی       -

 تائید هسته گزینش                    -

 رضایت مسئول بالفصل -

 درصد میانگین  نمره  ارزیابی عملکرد سه سال آخر            60 کسب  - 

 طی دوره توجیهی بدو خدمت  -

شایان ذکر است سابقه خدمت پیمانی بایستی به صورت کامل بوده و تمامی فواصل خدمتی اعم از مرخصی بدون 

 ی را از آن کسر کرد.حقوق، انفصال موقت، غیبت و یا تعلیق و همچنین ایام استفاده از ماموریت آموزش

مدیریت منابع انسانی موسسه مکلف است همه ساله لیست کارکنان باالی سه سال سابقه  خدمت پیمانی را به 

واحدهای تابعه ارسال و مسئولین واحدها نیز موظفند در صورت رضایت از خدمت کارکنان زیر مجموعه و احراز 

 ل وضعیت به مدیریت منابع انسانی ارسال نمایند.سایر شرایط اشاره شده، اسامی آنان را جهت تبدی

 

 . کارکنان رسمی آزمایشی4

ورود به خدمت این گروه از کارکنان در ابتدای امر عمدتاً خارج از فضای رقابتی و در خصوص مشمولین سهمیه 

مشمولین هسته گزینش با استخدام قطعی بیست و پنج درصد ایثارگران انجام می گیرد به صورتی که ممکن است

. ولی اکثریت قانون ایثارگران در بدو خدمت موافقت ننماید؛ ممکن است  رأی به  شروع به صورت آزمایشی صادر شود

 قریب به اتفاق کارکنان پس از تبدیل وضعیت از پیمانی در این نوع از حاالت استخدامی قرار می گیرند.

ل و حداکثر دو سال خدمت تمام وقت و بدون آیین نامه طول مدت خدمت آزمایشی یك سا ۳۶براساس ماده 

محاسبه فواصل خدمتی و مأموریت آموزشی می باشد که در این مدت کارمند می بایست شرایط ورود به خدمت 

 رسمی را به شرح ذیل  کسب نماید:

 تائید هسته گزینش -1

 ساعت دوره آموزشی در هر سال آزمایشی  50طی  -2

 بندی عملکرد.درصد نمره جدول امتیاز  70 -3

مدیریت منابع انسانی مؤسسه می باید به گونه ای در راستای تبدیل کارمندان به رسمی برنامه ریزی نماید که 

حداکثر رأس اتمام هیجده ماه خدمت رسمی آزمایشی هر یك از کارمندان مدارک مورد نیاز جمع آوری و مورد 
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سته گزینش مؤسسه به منظور اخذ نظریه تغییر وضعیت به بررسی قرار دهد و در صورت تأیید و تصویب مراتب به ه

 رسمی ابالغ نماید.

تاریخ اعالم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کارمندان به رسمی مالک تاریخ اجرای حکم تبدیل رسمی 

بدیل آزمایشی به رسمی قرار خواهد گرفت و چنانچه هسته گزینش بعد از اتمام دو سال خدمت رسمی آزمایشی با ت

 رسمی کارمند موافقت نماید؛ تاریخ اجرای حکم رسمی رأس اتمام دو سال خدمت رسمی آزمایشی تعیین می گردد.

در زمان صدور حکم رسمی آزمایشی کارکنان، می بایست تکلیف صندوق بازنشستگی کارکنان نیز مشخص گردد به 

این ترتیب که کارکنان درخواست کتبی خود را مبنی بر تمایل به تغییر صندوق از تامین اجتماعی به بازنشستگی 

کارگزینی تحویل نمایند. همانطور که کشوری و یا باقی ماندن در اشتراک صندوق تامین اجتماعی به اداره 

مستحضرید کلیه کارکنان در طول خدمت تنها یکبار مجاز به تغییر صندوق خود هستند و اگر در زمان صدور حکم 

آزمایشی درخواست ادامه اشتراک با صندوق تامین اجتماعی ارائه نمایند؛ این درخواست به منزله یکبار رسمی 

 ده و برای این گروه کارکنان دیگر امکان تغییر صندوق میسر نمی باشد.درخواست تغییر صندوق تلقی ش

آیین نامه نیز اشاره گردید چنانچه کارمندی در حین و یا پایان دوره آزمایشی شرایط ورود  ۳۶همانطور که در ماده 

موسسه، مدیر به خدمت رسمی قطعی را کسب ننماید؛ با تشکیل کمیته ای مرکب از معاون توسعه مدیریت و منابع 

 ل رفتار می گردد:ـانی و مدیر واحد محل خدمت کارمند با وی به یکی از دو روش ذیـمنابع انس

 . اعطای مهلت یک ساله جهت احراز شرایط الزم1

 . قطع رابطه استخدامی2

در صورتیکه فرد بعد از اعطای مهلت یکساله شرایط ورود به خدمت رسمی قطعی را کسب نمود حداکثر تا سه ماه 

قبل از اتمام مهلت مذکور می بایست نظریه هسته گزینش اخذ و نسبت به صدور حکم رسمی قطعی وی اقدام 

سبت به قطع رابطه استخدامی کارمند نمود. ودر صورت عدم کسب شرایط مورد نظر تا زمان اتمام مهلت یك ساله ن

 اقدام می شود. 

براساس آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور، هسته گزینش می تواند در مواردی که  تبدیل وضعیت کارکنان به 

رسمی آزمایشی میسر نگردد؛ با ادامه خدمت آنان به صورت پیمانی و یا قراردادی در صورت نیاز دستگاه موافقت 

 نماید.
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 . کارکنان رسمی قطعی5

ورود به خدمت این گروه از کارکنان در ابتدای امر عمدتاً خارج از فضای رقابتی و در خصوص مشمولین سهمیه 

بیست و پنج درصد ایثارگران انجام می گیرد. اما عمدتا کارکنانی هستند که دوره خدمت آزمایشی را گذرانده و به 

این قبیل کارکنان پس از تبدیل وضعیت تا زمان رسیدن به شرایط حالت رسمی قطعی تبدیل وضع می گردند.

آیین نامه اداری، استخدامی من جمله   ۳7بازنشستگی و یا یکی از حالتهای خروج از خدمت مصرح در ماده 

ازکارافتادگی، فوت، استعفا، بازخریدی، اخراج و یا انفصال براساس رأی مراجع ذیصالح  به خدمت خود ادامه 

 داد. خواهند

 

 

 استخدام و ورود به خدمت

های علوم پزشکی، فصل های چهارم و  در آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

 پنجم به مباحث مربوط به ورود به خدمت و استخدام پرداخته است.

حوزه استخدام کمی دشوار است،  هرچند مرز بندی و تفکیك دقیق بین مباحث مربوط به حوزه ورود به خدمت و

ولی به صورت اعتباری می توان پذیرفت ورود به خدمت در زمینه بنیان ها، ضوابط و شرایط تعیین صالحیت 

های علوم پزشکی بحث می کند و استخدام یا  داوطلبان استخدام و نحوه و فرآیند به کارگیری آنان در دانشگاه

حاالت استخدامی، نحوه تمدید و تداوم خدمت و یا انفصال و خروج از خدمت  جذب نیز در رابطه با انواع استخدام،

آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی  ۴۰تا  ۳۰نگارش شده است.با این مقدمه نگاهی خواهیم داشت به مواد 

 خصوص ضوابط مربوط به ورود به خدمت و استخدام.های علوم پزشکی در  اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

 

 الف(ورود به خدمت

های علوم پزشکی ملزم هستند برنامه ریزی نیروی انسانی خود را   آیین نامه، دانشگاه ۳۰:  در ماده 30ماده 

اسیس و یا توسعه ت متناسب با برنامه های پنج ساله توسعه و بر مبنای تعداد نیروهای خروجی، واحدهای جدید

ب هیات امنای دانشگاه برسانند.  به عبارت بهتر کلیه موسسات زیر یافته تهیه و در ابتدای هر برنامه به تصوی

مجموعه وزارت بهداشت بایستی براساس شاخص های استاندارد ابالغی از سوی وزارت متبوع تعداد نیاز به نیروی 

 انسانی خود را در رشته های شغلی مختلف تهیه و براساس آن تا پایان برنامه پنجساله توسعه عمل نمایند.

های اجرایی موظفند سالی دو درصد از کارکنان  به عنوان مثال براساس قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه

 خود را کاهش دهند.  ۴شاغل در مشاغل تصدی گری

                                                            
در مقابل مشاغل حاکمیتی .مشاغلی که قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشند2  
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آیین نامه نیز بر استفاده از هرگونه مجوز استخدام رسمی و پیمانی درصورت وجود ردیف  ۳۰تبصره ماده  -

 بالتصدی تاکید دارد.

شمال هفت تبصره است که در سه تبصره اول به اختصاص سهمیه استخدامی  صرفاً از سوی   ۳۱: ماده ۳۱ماده 

 می پردازد: معاونت توسعه و براساس  شاخص های توزیع آن به شرح ذیل

 تعداد کارکنان خروجی -

 واحد های جدید التاسیس -

 خش ها و واحد های توسعه یافتهب -

 

درصد سهمیه های استخدامی به رییس موسسه و   ۵خصوص استخدام موردی و اختصاص این ماده در  ۴تبصره  -

همچنین تشخیص و  مسئولیت وی در بکارگیری نیروهای موضوع این تبصره با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

 و باالتر اشاره دارد.

صورت عدم اختصاص سهمیه  در خصوص عقد قرارداد کار معین با نیروهای مورد نیاز در ۳۱تبصره پنج ماده  -

استخدام پیمانی  می باشد و در این رابطه به لزوم تشکیل کمیته متشکل از معاونت توسعه موسسه با مدیر کل 

 حداقل دو بار در سال و تعیین تعداد نیروهای مورد نیاز تاکید دارد. عدفتر منابع انسانی وزارت متبو

اد با مشمولین بیمه روستایی و پزشك خانواده بوده و در زمینه در خصوص نحوه عقد قرارد ۳۱تبصره شش ماده  -

مواردی همچون عدم الزام به برگزاری آزمون در جذب این قبیل نیروها و صرفاً با برگزاری مصاحبه و احراز 

 صالحیتهای گزینش اشاره دارد.

 نیرو پرداخته است.در تبصره هفت این ماده نیز به لزوم تامین اعتبار مالی در خصوص جذب هرگونه  -

 

ماده آیین نامه در خصوص فعالیت های خدمات عمومی )مشاغل کارگری(  است که در چهار تبصره  این: 32ماده 

به مباحثی همچون  نحوه جذب و بیمه و بازنشستگی آنها می پردازد. در این ماده قانونی بکارگیری این قبیل نیروها 

و  ۳۱ماده  ۵التاسیس با محوریت اداره کل منابع انسانی  و کمیته موضوع تبصره در واحدهای توسعه یافته یا جدید 

 در مورد نیروهای خروجی بر عهده موسسه گذاشته شده است.

 

ماده مهمترین موضوع در مبحث ورود به خدمت است و در آن به لزوم رعایت فضای رقابتی )آزمون  این: 33ماده 

صوص استخدام پیمانی و یا قراردادی در موسسات علوم پزشکی پرداخته شده مصاحبه و یا ترکیبی از آنها( در خ

 است.

بحث مربوط به جذب نیرو از طریق فضای رقابتی، رعایت عدالت استخدامی و شایسته گزینی از با اهمیت ترین و 

ته تاکنون بوده های اجرایی از سالیان گذش چالش برانگیزترین موضوعات مربوط به امور اداری و کارگزینی دستگاه
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است و پیاده سازی هر چه بهتر آن به جذب نیروهای کارآمد و متخصص و در نتیجه افزایش راندمان کاری سازمان 

 خواهد انجامید.

 کارکنان اشاره دارد.  شماره مستخدمتا زمان اختصاص  اختصاص شماره ملی این ماده نیز به  تبصره -

 

های  خدام در دانشگاهـوط به ورود به خدمت است؛شرایط عمومی استـربماده که آخرین مبحث م ایندر :34ماده 

علوم پزشکی کشور مانند شرط سنی، تابعیت ایران، مدرک تحصیلی دانشگاهی آورده شده و  شش تبصره حاضر در 

 این ماده در خصوص شرایط جذب اتباع خارجی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، استخدام ایثارگران،

 سابقه خدمت دولتی، استخدام بهیار و بهورز با مدرک تحصیلی دیپلم اشاره دارد.
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 ب( استخدام

 معرفی می کند: ماده رابطه استخدامی در وزارت بهداشت و  موسسات وابسته را  به سه شکل این :35ماده 

 الف( استخدام رسمی،

 ین      معاستخدام پیمانی برای مدت  ب(

 برای مدت معین. ( استخدام قراردادیج

استخدام در بدو ورود به نحوه تبدیل وضعیت هر یك از آنان اشاره می نماید به صورتی که  ۳۵ماده در تبصره یك  

به شکل پیمانی یا قراردادی است و  تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی به شرط قبولی در آزمون استخدامی و  

 .شوداست که از سوی هیأت امناء موسسه تصویب می رسمی بر اساس دستورالعملیبه  پیمانی

سال خدمت بیان داشته و پس از  ۶سال و حداکثر   ۳در تبصره دو این ماده حداقل مدت زمان خدمت  پیمانی را  

آن مستخدمین  پیمانی در صورت داشتن شرایط، برابر دستورالعمل مصوب هیأت امناء به مستخدم رسمی آزمایشی 

 وند. شتبدیل وضع می

 

در این ماده شرایط تبدیل وضعیت کارکنان رسمی به آزمایشی به رسمی قطعی و لزوم تدوین  :36ماده 

 دستورالعمل مصوب هیات امنا در این رابطه اعالم گردیده است.

به نحوه رفتار با کارکنان آزمایشی که شرایط الزم جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را  ۳۶در تبصره ماده  -

ننمایند؛ پرداخته و در این رابطه به اعطای مهلت یك ساله و یا قطع رابطه استخدامی به عنوان روشهای  احراز

 برخورد با این قبیل کارکنان اشاره می نماید که در فصل بعد به طور مفصل تر به ان پرداخته خواهد شد.

استعفاء،  ،و یا از کارافتادگی کلیبازنشستگی ماده آیین نامه به حالتهای خروج از خدمت شامل  این:37ماده 

 .پرداخته است اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی و فوت  بازخریدی،

 

موضوع این ماده ممنوعیت بکارگیری کارمندان منفصل شده و یا اخراج شده از سایر موسسات تابعه  :38ماده 

وزارت بهداشت می باشد .. در این رابطه الزم به ذکر است کارکنانی که به هر نحو از دستگاههای اجرایی اخراج می 

ستخدام و بکارگیری  کارکنان منفصل از های اجرایی را خواهند داشت ولی ا گردند؛ حق استخدام در سایر دستگاه

 های اجرایی ممنوع است. خدمت در کلیه دستگاه

 

شرایط  و ضوابط تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی را به شرح ذیل اعالم نموده ماده،  ایندر  :39ماده 

 است:

 استمرار و بقاء پست سازمانی -

 کسب نتایج مطلوب ارزیابی عملکرد -

 رباب رجوع و مردمجلب رضایت ا -
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 ارتقاء سطح علمی و تخصصی -

همچنین در تبصره یك ماده موصوف تمدید قرارداد کارکنان یاد شده را در صورت عدم کسب شرایط فوق فاقد 

مجوز دانسته و در تبصره دو نیز به لزوم اعالم نظر هسته گزینش تا پایان بهمن ماه هر سال اعالم گردیده و عدم 

 یخ یاد شده را به منزله تأئید کارکنان تلقی می نماید. ارسال نظریه تا تار

 

ماده که موضوع پایانی مباحث مربوط به ورود به خدمت و استخدام می باشد  در خصوص بیمه این در  : 40ماده 

 بیکاری کارمندان  و این موضوع که بیمه بیکاری تابع قوانین و مقررات دولت است؛ اعالم نظر گردیده است.
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 های علوم پزشکی با انواع نیروهای متعهد خدمت)موقت(شاغل در دانشگاه  آشنایی اجمالی

 نیروهای متعهد خدمت

 الف( مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

به تصویب رسید که  ۱۳۱۸های پزشکی در مردادماه  اولین قانون در خصوص خدمات اجباری فارغ التحصیالن گروه

استخدام پزشکان در خدمات دولتی مشروط به انجام دو سال خدمت خارج از مرکز  بوده است طی به موجب آن 

به بعد با مصوبه شورای انقالب قوانین مربوط به  ۱۳۵۸تغییرات متعدد بعد از پیروزی انقالب اسالمی از سال 

 خدمات فارغ التحصیالن رشته های گروه پزشکی مصوب گردید.

مجلس شورای اسالمی  است که به منظور تامین بعضی از  ۱۲/۲/۱۳7۵یراپزشکان مصوب قانون خدمت پزشکان و پ

کلیه افراد ایرانی با قانون مذکور  ۱نیازهای جامعه بهداشت و درمان به تصویب رسید و بر همین اساس طبق ماده 

کی در داخل و یا خارج از مراکز آموزش عالی گروه پزش ۰۱/۰۴/۱۳۶7تحصیالت فوق دیپلم و باالتر که پس از تاریخ

مورد نیاز  شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیالتحصیل شده یا میکشور فارغ از

پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز ماه اول  ۲۴حداکثر ند گردد: مکلفاعالم می

از مهمترین اهداف تصویب این قانون می توان نمایند.یالت تابعه آن خدمتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشک

 اشاره نمود.تامین نیروی انسانی مناطق محروم و ایجاد فرصت جهت اشتغال و کارورزی فارغ التحصیالن به 

 اد بربراساس نیازسنجی های ادواری و به مرور زمان دانش آموختگان برخی رشته های مشمول قانون به عنوان ماز

اف گردیده اند درحال حاضر خدمات موضوع قانون فوق الذکر برای ـنیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات قانونی مع

فارغ التحصیالن رشته های تحصیلی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، 

زشکی اجباری می باشد و فارغ التحصیالن سایر رشته ها های پ علوم آزمایشگاهی، پرستاری دندان پزشکی و فوریت

 می توانند خدمات مذکور را به صورت داوطلبانه انجام دهند.
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 مدت خدمت

 ۲و در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و باالتر حداکثر به مدت در مقطع کاردانی حداکثر یك سال 

 .خدمت محاسبه می گرددسال می باشد که با توجه به ضریب منطقه محل 

 ۰۲/۱۱/۱۳۸۱خ /ه مور۲۴۲۴۳/ت ۳۴۰97درمورد اعمال ضریب مناطق محروم، جدول موضوع تصویب نامه شماره 

نشان دهنده توسعه  رـبوده و کسر )اعداد( کوچکت۵دد ـوطه کسری از عـالک عمل خواهد بود. ضرایب مربـم

 .است بیشترنیافتگی و محرومیت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت خدمت ضریب منطقه مدت به ماه

 ماه۱۲

 ماه ۱۲ پنجم پنج

 روز۲۴ماه و ۱۰ چهارونیم پنجم

 روز۱۸ماه و 9 پنجم چهار

 روز۱۲ماه و ۸ سه ونیم پنجم

 روز ۶ماه و 7 سه پنجم

 

  

 مدت خدمت ضریب منطقه مدت به ماه

 ماه ۲۴

 ماه ۲۴ پنج پنجم

 روز ۱۸ماه و  ۲۱ نیم پنجم و چهار

 روز ۶ماه و  ۱9 چهار پنجم

 روز ۲۴ماه و  ۱۶ سه ونیم پنجم

 روز ۱۲ماه و  ۱۴ سه پنجم

 مدت خدمت قانونی مقطع کاردانی 

 مدت خدمت کارشناسی ، کارشناسی ارشد  و... 
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 محاسبه مدت خدمت قانونی

 . خدمت در یک منطقه1

مدت خدمت  مشموالن در یك منطقه از حاصلضرب  مدت خدمت  قانونی با توجه به مقطع تحصیلی  در ضریب 

 منطقه خدمتی به دست می آید. 

مثال: مدت خدمت قانونی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته  پرستاری که تماماً  در منطقه با ضریب سه و  

 به می گردد:نیم پنجم انجام شود؛  به صورت ذیل محاس

۱۶,۸ =۵ = ۸۴÷ ۵÷ (۳,۵ × ۲۴) 

تعداد روزهای خدمت به دست  ۳۰عدد صحیح به دست آمده نشان دهنده ماه و از حاصلضرب عدد اعشاری در عدد 

 ۳۰× ۸/۰= ۲۴ می آید:

ماه و هجده روز و بر همین اساس تاریخ اتمام خدمت  از تاریخ شروع به کار محاسبه و  ۱۶بنابراین مدت خدمت 

به همین شکل عمل می گردد.   ۱۲تعیین می گردد. برای مقطع تحصیلی کاردانی نیز با مبنا قرار دادن عدد 

 ماه( را به روز تبدیل و مدت خدمت قانونی را محاسبه نمود. ۱۲یا  ۲۴همینطور می توان مدت خدمت قانونی)

 

 منطقه. خدمت در بیش از یک 2 

د تعهد خود را در بیش از یك منطقه خدمتی انجام دهند و به عبارت در صورتی که مشمولین قانون، خدمات مور

بهتر در طول مدت خدمت جابجایی داشته باشند؛ می بایست در ابتدا مدت خدمت انجام شده در منطقه اول را 

ماه( قرار دهیم که برای این کار باید مدت خدمت انجام شده را در معکوس  ۱۲یا  ۲۴معادل با کل خدمت قانونی)

 ضریب منطقه اول ضرب و از کل مدت قانونی کسر نماییم.

 سپس مدت زمان باقی مانده را در ضریب منطقه خدمتی جدید ضرب و مدت باقیمانده را به دست آوریم. 

مثال: کارشناس هوشبری در ابتدا برای خدمت به منطقه سه پنجم معرفی و پس از ده ماه خدمت در آن منطقه به 

 پنجم منتقل می گردد. مدت خدمت باقیمانده ایشان به شرح ذیل محاسبه می گردد: منطقه با ضریب چهار

دمتی اول ضرب می ـکوس ضریب منطقه خـدیل و در معـه روز تبـام شده را بـدمت انجـدا مدت خـدر ابت -۱

 کنیم:   

 روز ۳۰۰ ×(  ۵/  ۳روز = )  ۵۰۰

روز( کسر و سپس  7۲۰ماه یا  ۲۴در این مرحله می بایست مدت خدمت معادل شده را از کل خدمت قانونی ) -۲ 

 مدت باقیمانده را در ضریب منطقه خدمتی جدید ضرب کنیم:

 7۲۰ - ۵۰۰=  ۲۲۰( ۵/۴= ) ۸۸۰/  ۵روز =  ۱7۶

 و شش روز می باشد.روز و یا پنج ماه و بیست  ۱7۶بنابراین مدت خدمت باقیمانده ایشان   -3
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 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معافیت های

زارتبهداشت که ورشته های مورد نیاز افراد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با رشته های اجباری ) 

با  ( با داشتن شرایط ذیل از انجام قانون مذکور معاف گردیده و می توانندکماکان نیازمند ارائه گواهی هستند

چوب قوانین و مقررات جاری نسبت ررچها دارائه مدارک الزم گواهی معافیت طبق مواد اشاره شده ذیل دریافت و

 ،کارت نظام پزشکی ،پروانه دائم پزشکی، به انجام امور اجرایی مربوطه مانند اخذ ریزنمرات و دانش نامه تحصیلی

 :استخدام و ... اقدام نمایند

 

 قانون 2ماده . معافیت موضوع 1

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان افراد ذیل از انجام خدمات اجباری موضوع قانون معاف  ۲بر اساس ماده  

 هستند:

خانواده شهدا )فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی، خواهر و برادر شهید ، آزادگان و همسران  -

 درصد و باالتر7۰درصد وباالتر، همسر جانباز  ۵۰فرزند جانباز درصد،  ۲۵و فرزندان آزادگان ، جانبازان باالی 

 بانوانی که حضانت فرزند را دارا می باشند. -

 تك فرزند خانواده. -

مشمولین این ماده می بایست با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل و ارائه مدارک الزم  نسبت به اخذ معافیت 

 خود اقدام نمایند.

انجام خدمات سربازی بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم قانون :  ۳. معافیت موضوع ماده ۲

 پزشکی

 : مقاطع کارشناسی و باالتر3معافیت ماده  2-1

خدمت پزشکان و  مشمولین قانون ۳در ارتباط با صدور معافیت مربوط به ماده ۵بخشنامه های واصله  به استناد

به خدمت نظام وظیفه اعزام گردیده 9۱سال  ازابتدایکلیه افرادی که » پیراپزشکان در مقاطع لیسانس و باالتر

کارت و  رسانندبه اتمام میماه  ۲۱حداقل به مدت را با مدرک تخصصی  فوق مقطع لیسانس و باالتر خدمت  وبا

خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف بوده و صدور  انجام خدمات موضوع قانون ازپایان خدمت دریافت می نمایند

 :باتوجه به منطقه خدمتی به شرح ذیل بالمانع می باشد ۳معافیت ماده 

 ماه(. ۱۸مناطق جنگی و امنیتی درگیر) -

 (ماه  ۱9کارکنان وظیفه غیر بومی مناطق جنگی امنیتی غیردرگیر ،عملیاتی ومناطق بدآب و هوا ) -

                                                            

15/4/92مورخ   د/260/207بخشنامه شماره: -5  
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به ؛ سایر مشمولین که با عناوین مختلف با کسر خدمت از خدمت نظام وظیفه ترخیص و یا معاف می شوند

ماه ۲۴خدمت پزشکان و پیراپزشکان تا سقف قانون مذکورمکلف به انجام خدمات موضوع قانون ۳و۱استناد مواد

 . ی باشندم متبوعدر مناطق موردنیاز واحدهای تابعه وزارت 

 

 مقاطع کاردانی 3معافیت ماده  -2-2

خدمت پزشکان و  مشمولین قانون۱۲/۲/7۵۱۳قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب   ۳به استناد ماده 

ماه و باالتر انجام داده باشند از انجام  ۱۲با مقاطع کاردانی که خدمت دوره ضرورت را به مدت  پیراپزشکان

 می گردند . مت پزشکان و پیراپزشکان معافخد خدمات موضوع قانون

نیز با ارائه کارت پایان خدمت به دانشگاه محل تحصیل، معافیت خود را اخذ  ۳مشموالن معافیت موضوع ماده 

 می نمایند.

قانون : فارغ التحصیالن خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ) ارز دولتی  9معافیت موضوع ماده  -۳

نکرده باشند و در صورت طی دوره تکمیلی در داخل کشور ،شهریه مربوطه را پرداخت نموده باشند( از دریافت 

 انجام خدمات موضوع قانون معاف هستند.

 ف می باشند.اام خدمت معـسال سن نیز از انج۴۵ ارغ التحصیالن باالیـفقانون :   ۱۲ماده معافیت موضوع  -۴

درخصوص مشموالنی که مشکالت بیماری باتایید شورای اجرایی قانون:  آیین نامه 7معافیت موضوع ماده  -۵

 .ارت متبوع دارندعالی پزشکی وز

انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  آیین نامه اجرایی قانون: ۸معافیت موضوع ماده  -۶

ن افراد صرفا پس از سپری نمودن ماه خدمت )ای ۲۴در سازمان پزشکی قانونی با اخذ تعهد محضری بیشتر از 

 دریافت می نمایند(. ۸مدت تعهد مذکور معافیت ماده 

 ۱/9/۸۰۱۳بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از  -7

 بانوانی که همسرشان فوت نموده است. -۸

 ماه خدمت داوطلبانه درجبهه دارند . ۶رزمندگانی که حداقل   -9

 را دارا باشند:استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل  -۱۰

 برندگان مدال طال کشوری از المپیادهای دانش آموزی -

 نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی -

 رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی. -

 

و مقطع قبلی آنان بهداشتکار که کارمند رسمی دانشگاه  به شرطی فارغ التحصیالن دکتری دندانپزشکی: -۱۱

 ساله مربوطه را انجام داده باشند. ۵دهان و دندان باشد و تعهدات 
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نیاز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مشمولین کلیه معافیت های فوق و همچنین درصورت تمایل  -

 .هره مند شونده صورت اختیاری باین گروه می توانند از مزایای این قانون ب

کلیه مشمولین قانون که در مقاطع تحصیلی قبلی  خدمات برخی از فارغ التحصیالن در مقاطع قبلی: انجام -۱۲

با ارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی، از انجام  به استثناء دندانپزشکانخدمات قانونی خود را انجام داده باشند؛ 

 خدمات در مقطع جدید معاف می گردند. 

 

 پزشکان و پیراپزشکانمرخصی مشمولین قانون خدمت 

آیین نامه اداری، استخدامی  ۳۵ماده  ۲و تبصره   قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان  ۱۱به استناد ماده  -

بدون حقوق تابع  و های استحقاقی، استعالجی مرخصیاعضای غیر هیات علمی،  مشموالن این قانون از نظر 

 . دنمی باشآیین نامه قوانین ومقررات 

دستورالعمل نحوه استفاده از مرخصی ها ، استفاده از مرخصی استحقاقی همانند کارکنان رسمی و براساس  -

 پیمانی است.

مرخصی بدون حقوق مشموالن دو ماه در طول مدت خدمت و از نظر استفاده از مرخصی استعالجی نیز با  -

 ل می گردد.ـه و در خصوص عمآیین نام 79ایت مفاد ماده ـا رعـوسسه بـا از طریق مـرداخت حقوق و مزایـپ

مدت مرخصی زایمان از خدمات مشمولین قابل کاهش  نبوده و مدت فوق با پرداخت حقوق و مزایا جزو مدت  -

 تعهدات خدمت نامبردگان محسوب می گردد.

 

 موارد جدید

مشموالن قانون می توانند در صورت درخواست و با موافقت واحد : 6انجام خدمت بدون احتساب ضریب -

ماه(  ۱۲و یا  ۲۴مربوطه و تامین اعتبار خدمات خود را بدون احتساب ضریب منطقه خدمت و به میزان حداکثر آن)

 خدمت نمایند.

فارغ التحصیالن رشته های مشمول طرح اجباری در صورتی که در طول :   7عدم محاسبه مرخصی زایمان -

گاه می توانند ـصورت درخواست و موافقت دانش ده نموده باشند؛دراان استفـدت خدمت خود از مرخصی زایمـم

 ماه انجام دهند. ۲۴و یا  ۱۲خدمت خود را بدون احتساب مدت مرخصی زایمان تا سقف 

: فارغ التحصیالن مشمول قانون می توانند مدت باقیمانده قبل از اعزام به خدمت سربازی خود را به طرح موقت -

 طرح موقت جز سابقه خدمت افراد محسوب می گردد. صورت طرح موقت بگذرانند. مدت زمان انجام

 

                                                            
.دفتر منابع انسانی وزارت 23/5/92/ د مورخ  1591/209ماره . بخشنامه ش 7و  6  
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مشموالن رشته های مورد نیاز)اجباری( به عالوه رشته مامایی در صورت نیاز، تمایل  :8استمرار داوطلبانه طرح -

فرد و تامین اعتبار حداکثر برای مقاطع کاردانی یك سال و کارشناسی دو سال می توانند عالوه بر مدت خدمت 

 ت خود را استمرار دهند.قانونی خدم

انجام خدمت طرح بیش از مدت اشاره شده در این بند مجوزی ندارد  و مشموالن ذکور که خدمت سربازی خود  -

 را با کسر خدمت سپری کرده اند تنها به میزان مدت خدمت باقیمانده می توانند طرح خود را استمرار دهند.

 

 ضریب کا(ب( مشمولین خدمات قانونی و مورد تعهد ) 

افرادی که قبل از ورود به دوره دستیاری در دفاتر اسناد رسمی متعهد گردیده اند پس ازفراغت از تحصیل در 

دهای وابسته به وزارت بهداشت برای مدتی معین خدمت نمایند مشمول خدمات قانونی و مورد تعهد نامیده ـواح

 می شوند.

 

 ه مدت زمان تعهد مشمولین ضریب کامحاسب

مان خدمت قانونی  برای این قبیل مشمولین  باتوجه به مندرجات سند تعهد محضری و سهمیه قبولی، طول مدت ز

 مدت تحصیل، میزان کا محل خدمت و همچنین ضریب محرومیت منطقه خدمتی می باشد.

 الف(  سهمیه قبولی

 مدت خدمت سهمیه ردیف

 سال ۸ سهمیه خانم ها ۱

 مدت ماموریت آموزشی دو برابر استخدامی ۲

 مدت تحصیلتا دو برابر  نیم مناطق محروم ۳

 برابر مدت تحصیل استریت ها )فاقد پروانه( ۴

 مدت تحصیل برابر و طرح به استثنای فرزندان شهدا معافیتهای سربازی ۵

 نصف مدت تحصیل عام )دارای پروانه( ۶
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 سهمیه آزاد

مدت زمان خدمت مورد تعهد در سند تعهد محضری در مورد افراد با سهمیه آزاد به صورت نصف مدت دوره  

 آموزشی و در صورت فاقد پروانه دائم بودن به صورت برابر با مدت دوره آموزشی می باشد. 

 سهمیه استخدامی   

موریت آموزشی مدت تعهدات متغیر می درمورد افراد استخدام شده سهمیه کارمندی طبق مدت استفاده شده از ما

 باشد 

 هاسهمیه خانم

ها جهت مشمولین از دو تا سه برابر بسته به سال ورود به دستیاری متفاوت می باشد، که طی  سهمیه خانم

وزارت متبوع مدت تعهد  ۱۰/۰۶/۱۳9۴/د مورخ ۱۶۴۵/۸۰۰و ۲۴/۱۲/۱۳9۳مورخ  ۱7۴۱/۱۰۰بخشنامه های شماره 

ها اعم از افرادی که درحال انجام تعهدات می باشند یا تاکنون تعهدات خود را شروع  ه خانمپذیرفته شدگان سهمی

ننموده اند؛ دو برابر مدت تحصیل و حداکثر هشت سال خواهد بود که در این ارتباط ضریب منطقه محل خدمت نیز 

 قابل اعمال خواهد بود. 

 

 سهمیه مناطق محروم 

پزشکان و پیراپزشکان و به منظور تربیت پزشك متخصص مورد نیاز مناطق محروم قانون خدمت   ۱۴براساس ماده 

ار تخصصی، ـکی موظف است به هنگام پذیرش دستیـازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـو نی

کننده از سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده 

سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این 

 قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.

ده دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این این ماده که دارای پرون

 تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود. 

دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی الزم جهت خدمت در نقاط 

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسپارند. مربوط به دانشگاه

 

 طول مدت تحصیل ب(

طول مدت تحصیل یکی از عوامل موثر در تعیین میزان خدمت متعهدین خدمت ضریب کا می باشد که بایستی در 

 میزان تعهد مندرج در سند تعهد محضری ایشان ضرب گردد.

به عنوان مثال طول مدت تحصیل رشته جراحی عمومی چهار سال، رشته پزشکی هسته ای سه سال و جراحی مغز 

 سال می باشد. ۵عصاب و ا
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 ج( میزان کای محل خدمت

همانند ضرایب محرومیت منطقه خدمتی که در بخش مربوط به مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بدان 

اختصاص داده شده که در تعیین میزان خدمت افراد  ۲و  ۱اشاره گردید به کلیه مناطق کشور  یك عدد کا بین 

 نقش دارد.  

و اردبیل، ایالم و ۱,۵کرمان،یزد و قم    - ۱,7۵شیراز، مشهد و اصفهان   – ۲به عنوان مثال عدد کا شهر تهران 

 است. ۱و بعضی مناطق کشور نیز  ۱,۲۵ارومیه 

 محاسبه 

با توجه به موارد فوق محاسبه مدت خدمت مورد تعهد متخصصین مشمول ضریب کا از حاصلضرب مدت زمان قید 

عهد محضری در طول مدت تحصیل و عدد کا شهرستان و نهایتا در ضریب محرومیت منطقه خدمتی شده در سند ت

 به دست می آید.

مدت خدمت متخصص جراحی عمومی که با استفاده از سهمیه مناطق محروم و براساس سند تعهد  : 1مثال 

و  ۱,۲۵ر ایالم با عدد کا سال( تعهد خدمت دارد و محل خدمت ایشان  در شه ۴محضری دو برابر مدت تحصیل )

 ضریب چهار و نیم پنجم است را محاسبه کنید؟

 پاسخ :

 سال ۴  × ۲سال  =  ۸ × ۱,۲۵سال = ۱۰ ×( ۵/۴,۵= )  ۴۵( /۵سال = ) 9

 

متخصص زنان و زایمان دارای پروانه دائم با استفاده از سهمیه آزاد که براساس سند تعهد محضری نیم  : 2مثال 

و ضریب منطقه  ۱برابر مدت تحصیل متعهد خدمت است؛ در یکی از شهرستان های تابعه استان یزد با عدد کای 

 خدمتی چهار پنجم را محاسبه نمایید؟

 پاسخ:

 سال ۴ ×( ۵/۰= ) ۲ × ۱ = ۲ ×( ۵/۴= ) ۵/۸سال =  ۱,۶

ماه خدمت و یا ضرب آن در عدد  ۱۲عدد صحیح بدست آمده نشان دهنده سال خدمت و از ضرب عدد اعشاری در 

 تعداد روز آن محاسبه می گردد: ۳۶۰

 ۱,۶ × ۱۲ماه =   ۱9,۲

 دست می آید.بدست آمده نشان دهنده ماه و از ضرب عدد اعشار در عدد سی تعداد روز به  ۱9در این حالت عدد 

 ۱,۶ ×۳۶۰روز =   ۵7۶

بنابراین با یك محاسبه ساده مدت خدمت ایشان یك سال و هفت ماه و شش روز بدست آمد که با توجه به تاریخ 

 شروع به خدمت میتوان تاریخ پایان تعهدات را محاسبه نمود.   
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بایستی همانند مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در  در خصوص خدمت در بیشتر از یك منطقه -

بخش قبلی اشاره گردید؛ عمل نمود؛ .به این صورت که عالوه بر معکوس نمودن ضریب منطقه خدمتی، عدد کا 

 شهرستان نیز باید معکوس شود.

سال(  ۴دت تحصیل : مدت خدمت باقیمانده  متخصص رادیولوژی با نیم برابر مدت تحصیل تعهد خدمت )م ۳مثال 

و ضریب سه و نیم  ۱خدمت نموده است؛ در منطقه جدید با کای  ۱,۲۵ماه در منطقه چهار و نیم پنجم و کا  ۸که 

 پنجم چقدر است؟

مانده خدمت، در ابتدا مدت خدمت انجام شده را در معکوس ضریب منطقه و عدد  پاسخ:  برای محاسبه مدت باقی

 ل تعهدات کسر می کنیم:کای منطقه اول ضرب کرده و از ک

 سال = کل تعهدات ۴ ×/. ۵روز =  7۲۰

 روز ۲۴۰ × ۴,۵/۵=  ۲۶7/  ۱,۲۵روز =  ۲۱۳

مانده به شرح ذیل با کسر کردن معادل خدمت انجام شده از کل تعهدات و ضرب آن در  بنابراین مدت خدمت باقی

 عدد کا و  ضریب منطقه جدید به دست می آید:

 7۲۰ – ۲۱۳=  ۵۰7 × ۱ × (۳,۵/  ۵روز =) ۳۵۵

 

 مرخصی ها

مشمولین تعهدات ضریب کا از نظر نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و  بدون حقوق همانند مشمولین قانون 

خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده ولی در صورت ابتال به بیماری و ارائه گواهی استعالجی، مدت مزبور از میزان 

 تعهدات آنان کسر می گردد.

همچنین در خصوص مرخصی استعالجی زایمان نیز تنها چهار ماه از آن در خصوص متعهدین خدمت قابل  

 9محاسبه می باشد که تا سن نه ماهگی کودک قابل استفاده است.

 

 ج( پیام آوران بهداشت

، الحاقیه ها، (بهداشت ام آورانـأمین پیـانون نحوه تـق) اسی جمهوری اسالمی ایرانـقانون اس ۱۴7 رای اصلـدر اج

 د خدمتشرایط می توانن دواج، مشمولین خدمت وظیفه عمومی  ابالغیه ها و توافقات با ستاد کل نیروهای مسلح

، تاشدارت بهزوه اشتی و درمانی مناطق محروم مجموعددر مراکز بهت اشدود را بعنوان پیام آور بهخدوره ضرورت 

 وزش پزشکی، سپری نمایند.درمان و آم
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پیام آوران بهداشت بایستی مناطقی از کشور باشد که دارای ضریب محرومیت چهارپنجم، سه و نیم محل خدمت 

پنجم و یا سه پنجم باشد و پزشکان عمومی نیز بایستی حداقل یك سال اول خدمت خود را در مناطق روستایی 

 انجام دهند.

اخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل که در یکی از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در د مشموالن خدمت وظیفه

شش ماه یکبار توسط سهمیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر می شوند مشمول این قانون هستند و 

کمسیونی مرکب از یك نفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یك نفر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یك 

انتخاب مجلس  شورای اسالمی بعنوان ناظر در هر دوره تعیین و به وزارت نفر از کمسیون بهداری و بهزیستی و 

 .بهداشت ابالغ می شود

مشموالن بایستی ابتدا دوره آموزش نظامی را طی کنند و پس از اتمام آن به منظور ادامه خدمت دوره ضرورت به 

 .ردندگاه علوم پزشکی مورد نظر معرفی می گاندهی سپاه شهرستان و سپس به دانشفرم

 

 حقوق و مزایا 

ام وظیفه ـای مسلح و با حفظ وضعیت نظامی انجـأمور از نیروهـام آوران بهداشت در دوران خدمت به عنوان مـپی

در ساعات موظف اداری طبق جدول ابالغی  از ستاد کل نیروهای مسلح است که حقوق و مزایای آنان  و می کنند

ها ابالغ می گردد. سایر  ه هر مقطع تحصیلی مشخص و به کلیه دستگاههمه ساله با توجه به درجه نظامی مربوط ب

 حقوق و مزایای متعلقه به پیام آوران بهداشت به شرح ذیل می باشد:

 (کمك هزینه عائله مندی و اوالد  )برابر آیین نامه اداری استخدامی -

برای کارکنان  (اجرایی بودجه سالیانهدو برابر هزینه غذا کارکنان دولت براساس ضوابط کمك هزینه خوراک:) -

 ۱۰غیربومی

 (در هر سال یکبار برابر ضریب ریالی ۳۰۰۰کمك هزینه پوشاک:)  -

 (و هم سطح سایر کارکنان کارکنان غیر بومیبرای  : )در صورت عدم تامین مسکنکمك هزینه مسکن -

 کثر سه بار در سال یك پنجم ضریب ریالی هر سال( حدا ×مسیر رفت و برگشت کمك هزینه سفر ) -

 (هر سال یك دوم ضریب ریالی × ۶۵۰۰کمك هزینه ازدواج)  -

 برابر آیین نامه اداری استخدامی()اضافه کاری، مأموریت و بدی آب و هوا :  -

 .پاداش پایان خدمتعنوان  همعادل یك ماه حقوق ثابت نظامی ب -

نیروهای مه روستایی به میزان هشتاد درصددر صورت انجام وظیفه در طرح بیحق الزحمه تیم سالمت : ) -

 (قراردادی

                                                            
. ندبا محل سکونت فاصله داشته و امکان تردد به محل سکونت را نداشته باشکیلومتر  35از  کمتری اطالق می گردد که انبومی به کسغیر. کارکنان وظیفه 10  
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اقتی که در قانون مربوط به پرتو کاران مشخص و همه ماهه به آنان پرداخت ـحق اشعه : در صدی از حقوق دری-

 . می شود و در برخورداری از مزایای حق اشعه فرقی بین نیروهای پایور و وظیفه نمی باشد

توزا خدمت می نمایند الزم است به مدت یك ماه در سال به دور از محیط مذکور پرمشمولین وظیفه که در مراکز  -

 باشند. به همین منظور بایستی در این مدت در سایر امور بهداشتی درمانی مشغول شوند.

 

 مرخصی استحقاقی:

یك اه ـازای هر م ا بهـو یدوازده روز ادی ـام آوران بهداشت در مناطق عـپی استحقـاقی سالیانهدت مرخصی ـالف( م

 می باشد.روز 

 ۱۰۰کارکنان وظیفه ای که فاصله محل سکونتشان و محل خدمت بیش از  استحقاقی سالیانهب( به مدت مرخصی 

 اضافه می گردد. یك روزکیلومتر  ۱۰۰کیلومتر باشد؛ به ازای هر 

 ایشان درج گردیده است.محل سکونت کارکنان وظیفه آدرسی است که بر روی برگه اولیه اعزام به خدمت  -

 اضافه می گردد.ده روز در سال ج(به مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه متاهل 

کیلومتر  ۶۰۰تا  ۳۰۰و در سایر مناطق برای مسافت یك روز د(برای خدمت در مناطق مرزی کوهستانی و کویری، 

 ار در سال( اضافه می گردد.مرخصی توراهی )حداکثر سه بدو روز کیلومتر،  ۶۰۰و بیش از  یك روزمسافت، 

پیام آوران در مناطق بد آب و هوا، به تناسب درجه بدی آب و هوا به ترتیب درجه  سالیانه استحقاقی ه( به مرخصی

 اضافه می گردد.ده روز درجه چهار،  –درجه سه، هشت روز  –دو، شش روز 

کارکنانی که که در طول مدت خدمت ضرورت یکی از بستگان آنان )پدر، مادر،  استحقاقی سالیانهو(به مرخصی 

 اضافه می گردد.ده روز همسر، فرزند، برادر و خواهر( فوت نماید؛ مدت 

ز( روسا و مدیران می توانند به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی کارکنان وظیفه، با رعایت مقررات آیین نامه 

به آنان اعطا  سی روز مرخصی تشویقیالوه بر مرخصی های اشاره شده فوق، حداکثر تا انضباطی نیروهای مسلح دع

 نمایند. 

دو هفته مرخصی ر(  کارکنان وظیفه متاهلی که همسر آنان در طول مدت خدمت زایمان می نماید؛ می توانند از 

 عالوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نمایند. تشویقی

شده فوق به ازاء یکسال کارکرد کامل است و در صورت کارکرد کمتر از یکسال  به نسبت  * مرخصی های اشاره 

خدمت انجام شده و همچنین در صورت ازدواج فرد و یا فوت بستگان وی در حین خدمت، به نسبت باقیمانده آن 

 محاسبه می گردد.

پیام آوران بهداشت  بین مرخصی رسمی  .*ایام تعطیالت ایام تعطیالت  رسمی بین مرخصی محاسبه نمی گردد

 .محاسبه نمی گردد

روز و در صورت حفظ ثلث آن از سی روز   ۶۰* مشمولین وظیفه در صورت حفظ کل و یا نصف قرآن کریم از 

 مرخصی تشویقی برخوردار می گردند. 
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قوانین و مقرارت استخدامی ) استخدام و ورود به خدمت (کتابچه دوره آموزش مقدماتی    

 

 مرخصی استعالجی

مدت مرخصی استعالجی معمولی سربازان اگر بیماری یا مصدومیت آنها به سبب خدمت یا به واسطه ان باشد؛ جزء 

خدمت محسوب شده و حداکثر شش ماه می باشد، و  در سایر موارد یك ماه در طول مدت خدمت بوده و خارج از 

 ی محسوب می گردد.حاسبه نگردیده و خالء خدمتمسقف تعیین شده مجاز نمی باشدوجزء خدمت 

 را ندارند. مرخصی بدون حقوق* مشمولین قانون خدمت وظیفه امکان استفاده از 

صندوق تأمین »* کسور بازنشستگی پیام آوران بهداشت بایستی همه ماهه از حقوق و مزایای ایشان کسر و به 

 واریز گردد. «اجتماعی نیروهای مسلح

 

 تخلفات

تخلفات انضباطی و خدمتی پیام آوران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به مدت غیبت، ترک خدمت و  سایر 

 نیروهای ذیربط و مرکز تأمین و توزیع نیوری انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت، اعالم خواهد شد.

روز به ازای هر روز غیبت، دو روز اضافه خدمت  و حداکثر سه ماه و  ۱۵کارکنان وظیفه در صورت غیبت  کمتر از 

 روز فراری محسوب و به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می گردند. ۱۵های بیش از  برای غیبت

 

  

 



 ��ل دوم 
آ�وزش و �وا��ندسازی کار�نان
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( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اهداف کلی آموزش و توانمندسازی

استخدامی  آیین نامه 46آشنایی فراگیران با مقرارت حاکم بر دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی ماده  -

 هیات علمیکارکنان غیر 

 فراگیران پس از دوره قادر خواهند بود: اهداف رفتاری:

 تاریخچه ، تعاریف و اصطالحات دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی توضیح دهند. -1

 اصول حاکم بر آموزش منابع انسانی را توضیح دهند. -2

 ساختار مدیریت آموزش را می شناسند. -3

 فرآیند آموزش را اجرا کنند. -4

 امتیازات مترتب بر دوره های آموزشی را محاسبه و اعطا کنند. -5
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( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 آموزش و توانمندی سازی کارکنان

که بتوان از دانایی، مهارت ،تجربه و  یاواگذاری مسئولیت به پایین ترین سطوح سازمان بگونهآموزش در واقع یعنی 

 .انگیزه آنان برای پیشرفت اهداف سازمان مدد گرفت

در آیین نامه اداری استخدامی  اعضای غیر هیات علمی مصوب مرتبط با توانمندسازی کارمندان  تبصره هایمواد و 

 هیات امنا عبارتند از :

 فصل پنجم 39ماده « د»و بند  36ماده « ب»بند  -الف

 فصل ششم 41ماده  -ب

 فصل هفتم 48لغایت  45ماده های  -ج

 ل وشاغل( دستورالعمل نحوه تعیین حق شغ4ماده ) -د

 محور آموزش نظارت وارزیابی عملکرد مرتبت با فصل نهم -هـ

 فصل دهم 78ماده  -و

 .کارکنان رسمی ، رسی آزمایشی،پیمانی و قراردادی مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند

 

 شناسنامه آموزشی:

ز اطالعات پرسنلی، کاربرگی الکترونیکی است که تمامی اطالعات آموزشی هر یک از کارمندان موسسه، اعم ا

آموزش های مورد نیاز، آموزش های گذرانده شده و معادل سازی فعالیت های علمی مرتبط با شغل کارمند )تالیف، 

تحقیق، ترجمه، تدریس و ...( در آن ثبت و نگهداری می گردد و در ارتقاء، انتصاب، و ارزشیابی عملکرد کارمندان 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 مه آموزشی:گواهینا

 شود. برگه ای است که در پایان دوره آموزشی در ازای کسب نمره قبولی به هر یک از شرکت کنندگان اعطا می

 می بایست حاوی این موارد باشد: 

 اطالعات شخصی شرکت کننده-1

 عنوان دوره، سمینار و ... -2 

 شماره مجوز برگزاری -3 

 زمان برگزاری -4 

 مدت دوره-5

 شده نمره کسب-6

 امضای باالترین مقام منابع انسانی دانشگاه -7

 درج نمره قبولی در گواهینامه های آموزشی سمینارها و همایش ها الزامی نیست.-8
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( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 

 انواع گواهینامه های آموزشی

 گواهینامه نوع اول -الف

ر ارزشیابی آن دوره به گواهینامه ای اطالق می گردد که پس از اتمام هر دوره آموزشی، به شرکت کنندگانی که د

 موفق شده اند اعطا می گردد.

 های نوع دومگواهینامه  -ب

به گواهینامه هایی اطالق می گردد که با گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه های نوع اول و انجام 

، پس از تایید فعالیت های علمی مرتبط با شغل کارمند و با در نظر گرفتن حدنصاب ساعات آموزشی مورد نیاز 

 کمیته آموزشی به فراگیران اعطا می گردد.

دارندگان آن می توانند از مزایای استخدامی آن نظیر دارندگان مدارك تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس 

 و دکترا درشرایط احراز مشاغل مربوط درچارچوب رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه برخوردار گردند. 

 بر آموزش منابع انسانی اصول حاکم

رقراری ارتباط درونی بین اجزاء آموزش از یک طرف و ارتباط بیرونی بین نظام آموزش با :سیستمی اصل نگرش

 سایر نظام های مدیریت منابع انسانی 

در نظر گرفتن تمامی نیازهای آموزشی مشاغل عمومی و اختصاصی در جنبه های عمومی : اصل جامعیت

 در ساختار دوره   ،شغلی و مدیریتی

و پیشرفت  تحوالت،  باز طراحی آموزش ها و استمرار آنها مبتنی بر تغییراتو  بازنگری:اصل توجه به تغییرات

 های علمی و فناوری روز

همسو سازی اهداف ، راهبردها و برنامه های آموزش منابع انسانی موسسه با چشم انداز :اصل نگرش راهبردی

 ،هدفها،خط مشی ها کالن و برنامه های توسعه ملی و سازمانی 

شارکت مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی در فرایند آموزش م :اصل همکاری و مشارکت 

 و توانمندسازی منابع انسانی 

آسیب شناسی و بررسی مستمر نظام آموزش و فراهم نمودن بازخوردهای الزم :اصل اصالح و بازخورد مستمر

 جهت اصالح
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( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اهداف آموزش

 دولتی خدمات در ارائه و اثربخشی کارائی افزایش -

 دولتی بخش انسانیسرمایه  کیفی ارتقاء سطح -

 دولت کارمندان عمومی هایآگاهی توسعه -

 و توسعه مدیران توانمندسازی -

 برای ارتقاء به رده های شغلی باالتر دولت کارمندان سازی آماده

 انسانی و بهبود روابط سازمانی ، فرهنگاخالقی رشد فضائل

 ها و نگرش کارمندان روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت

 ها و قابلیت های ذهنی و روانی کارمندان گسترش ظرفیت

 

 فرایند آموزش

 الف( خط  مشی گذاری

 ب( طراحی و برنامه ریزی آموزشی

 نیازسنجی و طراحی آموزشها )نیاز سنجی عبارت است از شناسایی فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب( -

 تدوین برنامه های آموزش - 

 ج(اجرای آموزش

 د( نظارت ارزشیابی آموزشی

 هـ( اثربخشی آموزش

 ساعت در سال می باشد. 50حداقل ساعت آموزش برای هر رشته شغلی  میانگین 

کارمندان معرفی شده به این دوره ها در صورت کسب نمره قبولی از پرداخت هزینه آموزش معاف می باشندو در 

 صورت عدم قبولی تقبل هزینه به عهده کارمند می باشد.

 بق جدول زیر عبارتند از : حداکثر ساعات آموزشی مورد قبول برای مقاطع تحصیلی ط

 سقف پذیرش آموزش های مداوم سقف ساعت آموزشی در طول یکسال مدرک تحصیلی ردیف

 ------- ساعت 150حداکثر  تا مدرك تحصیلی فوق دیپلم 1

 ساعت 130حداکثر  لیسانس 2
 ساعت 30حداکثر 

 امتیاز( 15)معادل 

 ساعت 120حداکثر  فوق لیسانس و باالتر 3
 ساعت 50حداکثر 

 امتیاز ( 25)معادل 

 



 
 

38 
 

( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

های مدیریتی و سرپرستی منصوب می گردند، مجاز خواهند بود عالوه بر  کارمندانی که با ابالغ انشایی به پست

مرتبط با پست سازمانی، دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط را با ابالغ صادره و  آموزشهای شغلی ضمن خدمت

امتیازات کسب شده آموزشی مذکور برای استفاده از امتیازات پیش  مجموعرعایت سقف ساالنه طی نمایند و از 

 بینی شده در این نظام استفاده نمایند.

اس معرفی واحد آموزش و موافقت واحد مربوطه در دوره های ـاه مدت که بر اسـوزشی کوتـشرکت در دوره های آم

ی بایست ماموریت ساعتی و یا ماموریت آموزشی شرکت می نمایند مدت حضور آنان در کالس های آموزشی م

 .روزانه لحاظ گردد

دستورالعمل آموزش که منجر به  15آموزش کوتاه مدت مطابق با رعایت ماده  شرکت هر یک از کارمندان دردوره

 .العاده ماموریتپرداخت می گرددترك منطقه جغرافیایی محل اشتغال اعم از داخل و خارج از کشور وی گردد، فوق

کار ساعتی العاده اضافهچه حضور در دوره آموزش در محل جغرافیایی محل خدمت بعد از وقت اداری باشد، فوقچنان

 گیرد.برابر مقررات مربوط تعلق می

( در آزمونهایی که درپایان دوره آموزشی توسط %60مالك موفقیت در دوره های آموزشی کسب حد نصاب نمره )

 مجری به عمل می آید ، می باشد.

 

 های کوتاه مدتانواع آموزش

 های توجیهی بدو خدمتآموزش -

 آموزش های شغلی -

 های فرهنگی و عمومیآموزش -

 های مدیرانآموزش -

 

 دوره توجیهی بدو خدمت

درجهت آشنا شدن کارمندان جدید االستخدام با اهداف و وظایف دانشگاه، قوانین و مقررات استخدامی، ایجاد 

یا حداکثر شش ماهه اول استخدام کارمندان می قبل  برگزار می گردد. زمان برگزاری آنتوانایی های شغلی و ... 

است و تمامی کارمندان به جز کارمندانی که مدرك تحصیلی آنان زیر دیپلم است، ملزم به طی الزامی  باشد. دوره

 دوره می باشند. روش اجرا می تواند حضورییاغیر حضوری باشد.

 

 آموزش های شغلی

ندی تخصصی مورد نیاز مشاغل دانشگاه را به شاغلین انتقال می دهد .دوره الزامی است و تمامی کارمندان توانم

 حسب نیاز شغلی باید آن را طی نمایند.
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( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 های فرهنگی و عمومیآموزش

ه اختیاری بودن دوره توسط کمیتیا  به منظور رشد فضایل اخالقی وارتقاء فرهنگ سازمانی ارائه می شود. الزامی

 شود. آموزش تعیین می

 

 های مدیرانآموزش

های انسانی، ادراکی و فنی مدیران طراحی را اجرا  در راستای افزایش دانش، بهبود نگرش، بصیرت و توسعه مهارت

می گردد. طی این آموزش ها برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت الزامی است. زمان برگزاری دوره قبل از 

و در طول خدمت آنان می باشد.طی دوره برای کارشناسان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاء به  انتصاب مدیران

 پستهای مدیریتی الزامی است.

 

 امتیازات آموزش و ساز وکارهای انگیزشی

 محاسبه جهت حق شاغل در احکام کارگزینی

 حوه محاسبه پایان محاسبه شروع محاسبه میزان ساعت

 پایان خدمت استخداماز بدو  ساعت 1000

ساعت در قسمت حق شاغل  1000این امتیاز تا سقف 

 ارگزینی مورد محاسبه قرارمی گیرد.احکام ک

امتیاز به حق شاغل اضافه  5/0یک ساعت آموزش معادل  

 .می گردد

 محاسبه جهت ارزشیابی ساالنه ) قسمت توسعه فردی (

 میزان ساعت
شروع 

 محاسبه
 نحوه محاسبه پایان محاسبه

 امتیاز می باشد. 10امتیاز این قسمت در فرم ارزشیابی ساالنه حداکثر  تا پایان سال از ابتدای سال ساعت 50

 امتیاز می باشد. 1ساعت  5گذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت فرهنگی و عمومی با ارائه گواهی به ازای هر 

 امتیاز تعلق می گیرد. 3ساعت  10با ارائه گواهی به ازای هر گذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت ارتقاء شغلی  
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( )آموزش و توانمندسازی کارکنانکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

 

 پایان محاسبه شروع محاسبه میزان ساعت

 تا پايان سال از ابتدای سال ساعت 50

 

 محاسبه جهت ارتقاء رتبه ) مقدماتی ، پایه ، ارشد ،خبره ، عالی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه شغلی

 عنوان رتبه
مقدار ساعت آموزشی مورد نیاز 

 جهت کسب رتبه باالتر

 0 مقدماتی

 ساعت 300 پایه

 ساعت 250 ارشد

 ساعت 200 خبره

 ساعت 150 عالی



ومس فصل 

تحصیل کارکنان
انواع روش ادامه 
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 ماموریت آموزشي اهداف كلي

 سب دانش درباره ماموریت آموزشي ك -

 آشنایي با نحوه اعطای ماموریت آموزشي  -

 اهداف رفتاري

 فراگیر قادرباشد:انتظارمي رودپس ازانجام این دوره 

 آن را به خوبي بدانند.ماموریت آموزشي و شرایط مترتب بر -1

 با چگونگي پرداخت حقوق ومزایا درمدت ماموریت آموزشي آشنا و نسبت به صدور حکم اقدام نماید.-2

 بتوانند تجربه كاركنان رادرمدت ماموریت آموزشي احتساب كنند.-3
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 کارکنانانواع روش ادامه تحصیل 

) رسمي وپیماني(با رعایت یکي از شرایط كاركنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

 :1زیر مي توانند ادامه تحصیل نمایند

یات علمي وبا رعایت آیین نامه اداری استخدامي اعضای غیر ه 48استفاده از ماموریت آموزشي به استناد ماده -1

 مفاد دستورالعمل ماموریت آموزشي  

 تا سقف آیین نامه اداری استخدامي اعضای غیر هیات علمي 78استفاده از مرخصي بدون حقوق با رعایت ماده  -2

 سال  5

آیین نامه اداری  78ماده  2استفاده از قانون خدمت  نیمه وقت بانوان وتقلیل ساعت كاری به استناد تبصره  -3

 تخدامي اعضای غیر هیات علمي)پس از تصویب دستورالعمل مربوطه توسط هیات امنا(واس

 استفاده از مرخصي استحقاقي در ساعات موظف اداری ویا ادامه تحصیل در خارج از ساعات موظف اداری -4

 ساعات كاری موظف در شیفتهای مختلف انجام   -5

كارگری ، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  امکان ادامه تحصیل كاركنان قراردادی، كار معین ، مشاغل

 به دالیل زیر در حال حاضر وجود ندارد:

بکارگیری و استفاده از خدمات این دسته كاركنان صرفا برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص به صورت  -الف 

 تمام وقت و برای مدت معین مجاز بوده است.

ركنان منوط به نیاز دانشگاه و با توجه به نتایج ارزیابي عملکرد در هر دوره امکان تمدید قرار داد با اینگونه كا -ب

 پذیر مي باشد .

 محدودیت در اعطای مرخصي بدون حقوق–ج 
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اعطاي ماموریت آموزشی

پیماني( مي توانند با رعایت شرایط زیر از ماموریت آموزشي استفاده –رسمي آزمایشي  –كاركنان شاغل )رسمي 

 :2نمایند

اعزام كارمندان جهت طي دوره های آموزشي داخل كشور كه منجر به اخذ مدرک تحصیلي دانشگاهي در مقاطع -1

تحصیلي ورشته های مورد نیاز موسسه مي گردد با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزایا بنا به تشخیص و 

 موافقت موسسه مجاز مي باشد . 

انشگاهي مي باید مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و با وزارت . رشته های تحصیلي د 1نکته 

 علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد باشد.

ورالعمل های عطای بورس ـارج از كشور تابع ضوابط ودستـه تحصیل در مقاطع تحصیلي باالتر در خـ. ادام2نکته 

 مي باشد.

ابع ضوابط و دستورالعمل های ـأموریت آموزشي آنان تـه مي نمایند .مورس داخل استفادـ.كارمنداني كه از ب3نکته 

 اعطای بورس مي باشند و مشمول مفاد این دستورالعمل نخواهند بود .

اعطای ماموریت آموزشي به كارمندان رسمي،رسمي آزمایشي و پیماني كه به صورت تمام وقت در یکي از -2

 لق مي گیرد.واحدهای تابعه موسسه مشغول خدمت هستند تع

 مأموریت آموزشي به صورت تمام وقت و نیمه وقت با توجه به تعاریف ذیل مي باشد:-3

الف( مأموریت آموزشي تمام وقت عبارست از اعزام كارمند جهت تحصیل در رشته های دانشگاهي مورد نیاز در 

 وطول ساعات موظف اداری .

 ساعت در هفته مي باشد  22ب(مأموریت آموزشي نیمه وقت كه حداكثر به میزان 

اعطای مأموریت آموزشي به كلیه پذیرفته شدگان)عادی و ایثارگر( در موسسات آموزشي جهت رشته های -4

 تحصیلي مجازی در مقاطع مختلف امکان پذیر نمي باشد.

و  PHDاعطاء مأموریت آموزشي در مقاطع تحصیالت تکمیلي دانشگاهي ) كارشناسي ارشد، دكترای حرفه ای -5

آیین نامه اداری و  48دكترای تخصصي و فوق تخصصي( با تصویب هیأت رئیسه موسسه و اعمال مفاد ماده 

 استخدامي مجازخواهد بود.

 حفظ پست سازماني كاركناني كه به مأموریت آموزشي اعزام مي گردند الزامي است-6

اعزام شده اند منوط به وجود پست احتساب مدرک تحصیلي باالتر برای كارمنداني كه به ماموریت آموزشي -7

درغیر این صورت موسسه هیچگونه مسئولیتي نخواهد  .سازماني متناسب بامدرک تحصیلي اخذ شده خواهد بود

 داشت .

                                                            
 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیر هیات علمی 48ماده  1دستور العمل اجرای مفاد تبصره .2
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

مدیران وسرپرستاني كه برابر شرایط مندرج متقاضي استفاده از مأموریت آموزشي مي باشند الزم است به منظور -8

ي مورد تصدی،تقاضای كتبي بر تغییر پست سازماني در مشاغل كارشناسي ارائه و پس بالتصدی نمودن پست سازمان

از طرح در كمیته تغییر عنوان و صدور حکم مربوطه نسبت به اعطاء ماموریت آموزشي به آنان مبادرت  گردد. درغیر 

 اینصورت با موافقت موسسه اعطاء مرخصي بدون حقوق به آنان بالمانع خواهد بود .

 موسسه مجاز به اعطاء مأموریت آموزشي دررشته ها و مقاطع تحصیلي كه مورد نیاز آن موسسه نبوده نمي باشد .-9

 اعطاء  مأموریت آموزشي مستلزم وجود شرایط ذیل مي باشد:-10

 سال در موسسه خدمت نموده باشد. 5الف( كارمند مي باید از تاریخ استخدام پیماني حداقل به مدت 

سنوات خدمت جهت افرادی كه به مأموریت آموزشي اعزام مي گردند مي بایست به گونه ای باشد كه ب( حداكثر 

 مدت تعهدات ناشي از مأموریت آموزشي قبل از بازنشستگي ) حد نصاب سي سال خدمت( به اتمام برسد . 

ه وجود  فرد ذینفع د محل خدمت با درخواست مأموریت آموزشي هر كارمند به معني عدم نیاز بـج( موافقت واح

 مي باشد و مجاز به درخواست نیوری جایگزین نمي باشد.

 ماه مي باشد. 48حداكثر مدت مأموریت آموزشي در طول خدمت كارمندان -11

و  PHDماه ودكترای حرفه ای  21فوق تخصص  . مدت مأموریت آموزشي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و1نکته

 .ماه مي باشد  48دوره های دستیاری 

ماه  48. درصورتي كه طول دوره هریک از مقاطع تحصیلي برابر مصوبات معاونت آموزشي بیش از مدت 2نکته 

باشدحسب مورد در هیأت رئیسه مطرح و در صورت موافقت نسبت به اعطای مأموریت مازاد بر مدت فوق حداكثر 

 به مدت یک سال اقدام مي گردد.

با تکمیل  11ماه صادر و تمدید آن تا سقف مدت مندرج در ماده  21 حکم مأموریت آموزشي ابتدا به مدت - 12

فرم تمدید مأموریت آموزشي ) نمونه پیوست( كه به تایید معاونت آموزشي و پژوهشي محل تحصیل رسیده باشد 

 امکان پذیر مي باشد.

تقاضیان جهت اشتغال اخذ تعهد محضری به میزان دو برابر مدت زمان مأموریت آموزشي ) نمونه پیوست( از م-13

 در محل مورد نیاز موسسه الزامي مي باشد.

 تبصره. شروع تعهدات بعد از اتمام تحصیالت و از تاریخ شروع بکار مجدد آغاز و قابل اعمال خواهد بود .

چنانچه از مدت زمان فوق جهت ادامه تحصیل برای مقاطع باالتر باقي مانده باشد موسسه مجاز به اعطای -14

 ت آموزشي به كاركنان تامرتفع شدن تعهد درمقطع قبلي نخواهد بود.مأموری

در طول مدت مأموریت آموزشي تمام وقت كاركنان به هیچ شکلي مجاز به اشتغال به كار در موسسه نخواهند  -15

 بود .

تي شرایط درمدت مأموریت آموزشي تمام وقت كلیه اقالم مندرج  درحکم كارگزیني به استثناء فوق العاده سخ -16

 محیط كار،حق اشعه و نوبتکاری قابل پرداخت مي باشد.

 نکته . در مدت مأموریت آموزشي نیمه وقت حقوق ومزیا مندرج در حکم كارگزیني به طور كامل پرداخت مي شود .
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

مدت مأموریت آموزشي مورد استفاده كارمندان پیماني،به عنوان طول دوره مورد نیاز خدمت پیماني جهت  -17

آیین نامه اداری استخدامي اعضاء غیر هیأت علمي  35ماده  2یل وضع به رسمي آزمایشي، موضوع تبصره تبد

 محسوب نمي گردد.

آیین نامه اداری و استخدامي  36نکته. مدت مأموریت آموزشي مورد استفاده كارمندان رسمي آزمایشي موضوع ماده 

 به عنوان طول دوره رسمي آزمایشي محسوب نمي گردد. 

در صورتي كه كارمند به دالیلي ) اخراج، انصراف از تحصیل و....( موفق به اخذ مدرک نشود كلیه حقوق و  -18

مزایای وی در طول مدت ماموریت آموزشي بر اساس توافق موسسه ) طول مدت بازپرداخت( مسترد خواهد گردید. 

 وسسه برسد.به استثناء موارد خاص به دلیل بیماری كه به تأیید شورای پزشکي م

ذخیره مرخصي كاركناني كه از مأموریت آموزشي استفاده مي كنند همانند كاركنان شاغل محاسبه خواهد شد  -19

. 

 استفاده از مرخصي استعالجي در طول مدت مأموریت آموزشي بارعایت آیین نامه مرخصي ها خواهد بود . -20
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اعطاي ماموریت آموزشی به ایثارگران  

درصد و باالتر( با رعایت  25ماموریت آموزشي صرفا به ایثارگران) جانبازان، فرزندان شهید و فرزندانجانباز اعطای 

 امکان پذیر است. 3موارد زیر

كلیه دستگاه ها مکلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره های كوتاه مدت و شغلي جهت مستخدمان جانباز خود، -1

 معلومات و مهارتهای مورد نیاز را در آنان ایجاد و موجبات ارتقای سطح شغلي آنان را فراهم نماید. 

ه امکان آموزش موضوع این ماده در دوره های موضوع این بند توسط دستگاه ها اجرا خواهد شد و چنانچ –نکته

ان را در دستگاه های ـوزش آنـوظف است از طریق مراجع ذیصالح امکان آمـگاه مـگاهي فراهم نباشد، دستـدست

 واجد شرایط فراهم نماید.

 25فرزندان جانباز  –فرزندان شهید -كلیه دستگاه ها مکلفند با مأموریت آموزشي مستخدمان ایثارگر )جانباز -2 

 باالتر(خود كه در كلیه مقاطع تحصیلي رسمي و مورد تأیید پذیرفته مي شوند موافقت نمایند. یرصد د

دانشجویان جانبازی كه در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، مي توانند جهت آمادگي برای شركت در  –نکته

 اه مأموریت آموزشي استفاده نمایند. امتحانات پایان هر ترم تحصیلي با ارائه برنامه امتحانات حداكثر از یک م

ماه  9ماه متوالي یا  6دانشگاه ها مخیر هستند به رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجي با داشتن حداقل -3

متناوب سابقه داوطلبانه حضور در جبهه و با توجه به نیاز رشتهتحصیلي متناسب با پست سازماني )در صورت 

 . آموزشي اعطا نمایدموافقت هیات رئیسه (ماموریت 

پست سازماني مستخدمان ایثارگر تا اتمام مأموریت آموزشي حفظ خواهد شد و در صورتي كه حفظ پست -4

 سازماني میسر نباشد، دستگاه مکلف به اختصاص پست همتراز خواهد بود.

ر چگونگي وضعیت دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم ایثارگ-5

تحصیلي وی را از لحاظ واحدهای گذرانده شده، واحدهای اخذ شده ، ساعات و برنامه كالسي وی را به دستگاه 

 متبوع مستخدم جانباز اعالم نمایند.

در مواردی كه دستگاه متبوع مستخدم ایثارگر به رشته تحصیلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذیرفته  -6

ز نداشته باشد، مکلف است ضمن موافقت با مأموریت آموزشي آنان در صورت درخواست سایر دستگاه شده است نیا

ها، هماهنگي های الزم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم ایثارگر مأموریت خود را در 

دن زمینه انتقال وی الزامي دستگاه جدید ادامه دهد، در هر صورت موافقت با مأموریت آموزشي آنها تا فراهم ش

 خواهد بود. 

کان پذیر ـایشي امـاره وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمي آزمـأموریت آموزشي اعم از پـاده از مـاستف -8

 مي باشد. 

                                                            
 و باالتر %25آیین نامه ساماندهي و اشتغال فرزندان شهید و جانباز  9جانبازان و ماده قانون تسهیالت استخدامي و اجتماعي  12آیین نامه اجرایي ماده . 3
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(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

حداكثر مدت مأموریت آموزشي ایثارگران برای ادامه تحصیلي در هر مقطع آموزشي تابع مقررات آموزشي هر  -9

خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد یک از وزارت

جانبازان مشمول قانون كار كه آموزش های فني و حرفه ای را مي گذارنند، تابع مقررات مربوط به آموزشي های 

 فني و حرفه ای خواهد بود. 

 موزشي فقط یک با مجاز مي باشد اعطای مأموریت آموزشي به مستخدم برای هر مقطع آ-10

چنانچه ایثارگر در ترم تحصیلي یا طي دوره های آموزشي غیبت كرده باشد یا مرخصي آموزشي گرفته یا در  -11

حال تعویق ترم باشد حقوق و مزایایي به او تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به كار 

 اشتغال داشته باشد. 

دت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل كه ناشي از عوارض جانبازی باشد با تأیید بنیاد مستضعفان و م –نکته

جانبازان انقالب اسالمي و حسب مورد كمیسیون های ذی ربط كه در نیروهای مسلح تشکیل مي شوند، از شمول 

 این ماده مستثني خواهد بود. 

انبازاني كه طي سالهای قبل در دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي دستگاه ها مکلفند با مأموریت آموزشي ج-12

پذیرفته شده اند و امکان ادامه تحصیل آنان براساس مقررات ورود به دانشگاه ها همچنان وجود داشته باشد ولي به 

 هر دلیل دیگری مأمور به تحصیل نشده اند موافقت نمایند. 

  



 
 

49 
 

(کارکنان ادامه تحصیلروش  )انواعکتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 تحصیلاعطاي مرخصی بدون حقوق بابت ایام   

كارمندان رسمي ، رسمي آزمایشي و پیماني مي توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر با استفاده از مرخصي بدون 

 ادامه تحصیل دهند. 4حقوق

نیاز مؤسسه  مدت مرخصي بدون حقوق كارمند برای ادامه تحصیالت عالي در رشته های مربوط به شغل یا مورد-1

درک تحصیلي شود از لحاظ بازنشستگي و وظیفه با پرداخت كسور مربوط جزو مشروط به اینکه منجر به اخذ م

 سابقه خدمت كارمند محسوب مي شود.

مرخصي بدون حقوق كارمندان در صورت حصول شرایط ذیل از لحاظ بازنشستگي و وظیفه جزو سنوات خدمت -2

 آنان قابل احتساب مي باشد :

 الت عالي باشد.الف( مرخصي بدون حقوق به منظور ادامه تحصی

 ب( رشته تحصیلي مربوط به شغل كارمندان یا موردنیاز مؤسسه باشد.

 ج( كارمندان پس از فراغت از تحصیل در مؤسسه به خدمت خود ادامه دهند.

 د( موافقت صندوق های بازنشستگي كشوری و تأمین اجتماعي

 الزامي است :در اعطای مرخصي بدون حقوق بابت ایام تحصیل رعایت موارد زیر -3

 الف( ارائه درخواست كارمند به انضمام مدارک و مستندات تحصیلي مربوطه جهت بهره مندی از مرخصي مذكور

 ب( موافقت مؤسسه با درخواست كارمند

 ج( درج موضوع مرخصي بدون حقوق بابت ایام تحصیل در شرح حکم كارگزیني كارمند

 ات وزارت متبوع مانع احتساب ایام مرخصي بدون حقوق نخواهد بود.نکته : انتقال كارمند از مؤسسه به سایر مؤسس

بدهي كسور بازنشستگي مرخصي بدون حقوق ایام تحصیل در پایان تحصیالت بنا به تقاضای ذینفع، با ارائه  -4

 مدرک تحصیلي و با هماهنگي صندوق بازنشستگي مربوطه محاسبه مي گردد.

 از سهم مستخدم و كارفرما( به عهده كارمند مي باشد.پرداخت كسور بازنشستگي )اعم  -1نکته 

مبنای محاسبه كسور بازنشستگي براساس دستورالعمل های موجود متناسب با تاریخ درخواست فرد و  -2نکته 

آخرین حکم كارگزیني تعیین مي گردد. مفاید این نکته مي بایست جهت اطالع كارمند در حکم كارگزیني مرخصي 

 گردد. بدون حقوق وی درج

 

 

 

                                                            
 آیین نامه اداری ، استخدامی و تشکیالت کارکنان غیر عیات علمی 78. دستورالعمل مفاد ماده4



مچهارفصل 

کارکنان ارزیابی   عملکرد  
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  هداف کلیا

 کسب دانش درباره ارزیابی عملکرد  -

 و حیطه مشمول آن تکمیل فرم های ارزیابی عملکردآشنایی با نحوه  -

 اهداف رفتاري

 فراگیر قادرباشد:پس ازانجام این دوره  انتظارمی رود

 چرخه ارزیابی عملکرد را توضیح دهد. -

 یابی را تکمیل نماید.رزفرم های ا -

 ساز و کار انگیزشی ارزیابی عملکرد را بر شمارد. -
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 مقدمه

دوره ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به  ارزیابی عملکرد به عنوان یك ارزیابی     

و اعطای پاداش به آنها، ایجاد  ساعیگیرد. شناخت کارکنان منظور دستیابی به اهداف مختلف مورد استفاده قرار می

 ،ذشته مدیرانانگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد می باشد. در گ

دادند، در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و های کارکنان انجام می ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل فعالیت

ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطالعات ضروری در باره 

دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و الزم را در نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری و در 

 جهت باالبردن ارتقاء کمی و کیفی کارکنان اتخاذ نمایند.

رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارآیی و اثربخشی هر سازمانی از اصول اصلی 

مورخ  11942/200ی ارزیابی عملکرد کارمندان به شمارة اجرای دستورالعمل پویایی سازمان است لذا بر اساس

آئین نامه اداری و استخدامی  69معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ماده  22/5/1390

کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مصوب سال 

ان تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری، عملکرد کارمندان در دوره های مشخص منظور سنجش میز به1391

ساالنه به صورت منظم و براساس شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که نتیجة آن در 

ان  و برخورداری از ارتقاء اثر بخشی، بهره وری، افزایش کیفیت خدمات، پاسخگویی در مقابل عملکرد، رضایت ذینفع

 مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد.

های  در راستای اجرای بهینه فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان، دستورالعمل مزبور به منظور تعیین معیارها و شاخص

هد االمکان از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری به عمل آید و در این فرآیند شاامتیازدهی تهیه گردیده، تا حتی

امتیازاتی صحیح تر و منطبق بر واقعیات باشیم، تا با تکیه بر امتیازات مکتسبه، به اهداف سازمانی حاصل از ارزیابی 

تعاریف، سازمان اجرایی، گروه هدف، فرم های ارزیابی و دست یابیم. شیوه نامة تدوین شده، متشکل از بخش های 

و  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فردهای ارزیابی عملکرد،  حیطه شمول آنها، فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم

 می باشد...........
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 تعاریف

 ها و نتایج حاصل  چگونگی انجام وظایف و فعالیت عملکرد:

 فرایند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت ارزیابی:

 دوره ارزیابی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد. دوره ارزیابی:

شامل کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی) قانون کار،کار معین ...( ، مامورین، طرح خدمت  ارزیابی شونده:

 می باشد. پزشکان و پیراپزشکان

از لحاظ سازمانی حداقل رئیس اداره ، قسمت ، گروه، یا سرپرست بالفصل کارمند مسئولی است که  ارزیابی کننده:

 بخش و عناوین مشابه بوده و مسئولیت ارجاع کار به کارمند و سرپرستی وی را بر عهده دارد.

باالترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی که مسئول تایید نهایی فرم ارزیابی عملکرد  مدیر واحد )تاییدکننده(:

 توسط سرپرست بالفصل آنان می باشد. کارمندان، پس از بازبینی

 گیرد.ها، فرایندها، ستانده ها و پیامدها مورد استفاده قرار میگیری ورودیای که در  اندازهمشخصه شاخص:

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقالل موسسه دولتی :

انونی می باشد ،انجام ـراجع قـوای سه گانه و سایر مـکی از قـرا که بر عهده ی وریـبخشی از وظایف و ام حقوقی،

 می دهد. 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور و  منظور از موسسه در این دستورالعمل کلیه دانشگاه

جویان و مرکز آموزش شامل صندوق رفاه دانشاداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی موسسات تابع آیین نامه 

 و پژوهش طب انتقال خون اطالق می گردد.

و  موسسهبعنوان عنصر اصلی در حوزه تحول اداری  موسسه کمیسیون تحول اداری  :کمیسیون تحول اداري

را  سیاست گذاری و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد در نظام ادارییت بعنوان نهاد مسئول

روش ها و برنامه های مناسب ساختاری و مدیریتی همگام با سایر  ،با توسعه رویکردها دارد و موظف است  بر عهده

را در انجام مأموریت ها و دست یابی به اهداف کالن بهداشت و درمان و آموزش  موسسهعناصر علمی و اجرایی 

 پزشکی و سالمت یاری رساند. 
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 سازمان اجرایی

 در فرایند مدیریت عملکرد عبارتند از: وظایف واحدهای درگیر

مسئول استقرار نظام مدیریت عملکرد در دو بعد ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی    :باالترین مقام اجرایی موسسه

 است.

تصویب برنامه راهبردی موسسه را بر عهده دارد. در موسساتی که هیات امنا ندارند این هیات امناء موسسه:

 ترین مقام اجرایی موسسه انجام می گیرد.فعالیت توسط باال

تصویب برنامه عملیاتی کلیه حوزه ها و واحدهای تابعه را بر عهده دارد. در موسساتی که هیات رئیسه موسسه:

 هیات رئیسه ندارند این فعالیت توسط باالترین مقام اجرایی موسسه انجام می گیرد.

ریزی، نظارت و ارائه گزارش به حوزه های ذیربط از جمله  مسئول سیاست گذاری، برنامهکمیسیون تحول اداري:

 انداری می باشد.ـانداری و فرمـایی، استـاد جشنواره شهید رجـان و آموزش پزشکی، ستـوزارت بهداشت، درم

راهبری فرایند برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی و پایش پروژه های بهبود را بر عهده دارد.    واحد تحول اداري:

 دبیرخانه کمیسیون تحول اداری موسسه نیز در این حوزه مستقر خواهد بود.

 

های الزم  در موسساتی که دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ظرفیت   واحد متولی ارزیابی عملکرد:

های الزم  باشند، این وظیفه در واحد مذکور و در غیر اینصورت تا زمان ایجاد ظرفیترای اجرا و پاسخگویی را دارا ب

با نظر رییس موسسه در واحد تحول اداری یا واحد متناظر)واحد ارزشیابی کارکنان (در معاونت توسعه مدیریت و 

یزی و نظارت بر حسن اجرای فرایند ارزیابی کارکنان بر منابع موسسات انجام خواهد پذیرفت. مسئولیت برنامه ر

های تدوین شده در واحدهای تخصصی موسسه مهمترین وظیفه این واحد است.همچنین مسئولیت  اساس شاخص

توزیع ،جمع آوری و بررسی فرمهای ارزیابی و تطبیق مستندات ارائه شده با امتیازات اخذ شده توسط کارمند 

رزیابی در اتخاذ تصمیمات اداری ،پاسخگویی به اعتراضات کارکنان جهت طرح در کمیته ،استفاده از نتایج ا

پاسخگویی به اعتراضات و همچنین تهیه گزارشات کمی و تحلیلی خودارزیابی موسسه با استفاده از گزارشات 

 واحدها جهت ارائه به کمیسیون تحول اداری بر عهده این واحد می باشد. 

که به منظور رسیدگی به موارد اعتراضی نتایج ارزیابی   اعتراضات نتایج ارزیابی کارکنان:کمیته پاسخگویی به 

یا باالترین  گردد .اعضای کمیته متشکل از رئیس واحد متولی ارزیابی عملکرد کارکنانعملکرد کارکنان تشکیل می

 مقام اجرایی موسسه می باشد. مسئول ارزیابی به عنوان رئیس کمیته و دو نفر عضو کمیته به انتخاب باالترین

 اعمال نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان در وضعیت خدمتی کارمندان را بر عهده دارد.مدیریت منابع انسانی:
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مسئولیت جمع بندی و تایید اولیه شاخص های تدوین شده ارزیابی عملکرد مدیران و   هاي تخصصی: معاونت

کارکنان ، تفکیك شاخص های تدوین شده و ابالغ به واحد های زیر مجموعه و نیز مسئولیت جمع بندی و ابالغ 

 نتایج ارزیابی عملکرد به آنها جهت اصالحات الزم و بهبود عملکرد را بر عهده دارند.

 

و تدوین  موسسهموظف به تهیه برنامه عملیاتی حوزه خود بر مبنای برنامه راهبردی وزارتخانه و   ه واحدها:کلی

های ارزیابی عملکرد  های ارزیابی عملکرد واحد و کارمندان ، اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم شاخص

ولیت اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان، خود می باشند . )امور اداری کلیه واحد های تابعه موسسات مسئ

 تحلیل نتایج ارزیابی و پیشنهاد پروژه های بهبود را نیز بر عهده دارند(.
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 گروه هدف

گروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلیه مستخدمین غیر هیات علمی موسسه از جمله کارمندان رسمی ،پیمانی ، 

خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، مامورین و ... می باشد. شاغلین موسسه که قراردادی)کارمعین،کارگری و ...( ، طرح 

 ران میانی، کارکنان و کارکنان پشتیبانی طبقه بندی می شود می بایست فرمـدیران پایه ، مدیـروه مـدر چهار گ

 های مربوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند.  

 

 كاركنان پشتيباني كاركنان مديران پايه)عملياتي( مديران مياني
 

معاونین رئیس ستاد دانشگاه  -

 /دانشکده

مدیران معاونین رئیس  -

 دانشگاه /دانشکده

معاونین مدیران در ستاد  -

 دانشگاه/دانشکده

روسای دانشکده ها/مراکز  -

 تحقیقات/آموزشکده ها

معاونین روسای دانشکده  -

 ها/مراکز تحقیقات/آموزشکده ها

مراکز ها و  روسای بیمارستان -

 آموزشی درمانی

 ها معاونین روسای بیمارستان -

 ها مدیران بیمارستان -

مدیر خدمات پرستاری  -

 بیمارستانها

مدیران شبکه های بهداشت و  -

 درمان

معاونین مدیران شبکه  -

 بهداشت و درمان

روسای مراکز بهداشت  -

 شهرستان

 

 
رئیس اداره در ستاد دانشگاه /  -

 دانشکده

 معاونین رئیس اداره در ستاد -

 دانشگاه / دانشکده

روسای گروهها در ستاد  -

 دانشگاه / دانشکده

 روسای ادارات دانشکده ها/ -

 مرکز تحقیقات/آموزشکده ها

معاونین روسای ادارات  -

 دانشکده ها/مراکز تحقیقات/

 آموزشکده ها

 رئیس خدمات پرستاری -

روسای ادارات امور عمومی  -

  اداری در /حسابداری/

 شبکه های بهداشت و درمان و

 مرکز بهداشت شهرستان

روسای مراکز بهداشتی و  -

درمانی شهری /روستایی / 

 شبانه روزی

 ها روسای ادارات بیمارستان -

معاونین روسای ادارات  -

 ها بیمارستان

آموزشگاه یا دبیرستان  انمدیر -

 بهورزی یا بهیاری

 ها سوپروایزر در  بیمارستان -

 

 

در کنان تمامی کار

از سطوح مختلف 

جمله کارشناس 

مسئول در این دسته 

 قرار می گیرند.

تبصره: کارشناس 

مسئوالنی که ) بدون 

رئیس اداره یا گروه( 

مستقیما زیر نظر مدیر 

یا معاون مدیر عهده 

دار مسئولیت واحد 

 سازمانی می باشند

می بایست فرم  

ارزیابی مدیران پایه را 

 .تکمیل نمایند

 

کلیه کارکنان با مشاغل 

خدماتی و پشتیبانی از 

قبیل ، نظافتچی، 

آبدارچی، راننده، امور 

چاپ و تکثیر ،امور 

آشپزخانه و رستوران 

،نگهبانی، باغبانی و امور 

 تاسیساتی و...  
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 رم هاي ارزیابی و حیطه شمول آنهاف

 می باشد.مخصوص ارزیابی عملکرد مدیران میانی  1-2و  1-1شماره های  فرم -الف

 مخصوص ارزیابی عملکرد مدیران پایه )عملیاتی( می باشد.2-2و  2-1شماره  های فرم -ب

 مخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. 3-2و  3-1شماره  های فرم -ج

 مخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانی می باشد. 4-2و  4-1فرم های شماره -د

های  های عمومی و اختصاصی واحد تحت مدیریت و شاخص اخصـمدیران شامل شهای ارزیابی عملکرد  اخصـش

های شغلی، رفتار شغلی و خدمات برجسته  ها و توانمندی دیگری از جمله ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء مهارت

ایف های عملکردی بر اساس شرح وظ ارزیابی کارکنان شامل شاخص های ( و شاخص2-2الی  1-1است )فرم های 

ازجمله امور جاری و پروژه ها که مطابق میزان پیشرفت امور جاری و تحقق برآمد پروژه ها ارزیابی می شود(  آنان )

های  شغلی، رفتار شغلی، خدمات برجسته و امتیازات ویژه  های ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء مهارت و شاخص

پشتیبانی که شامل شاخصهای اختصاصی )کمیت کنان های ارزیابی کار ( و شاخص3-2و  3-1است )فرم های 

های عمومی شامل خالقیت و نوآوری،آموزش، نظم  اخصـانجام کار،کیفیت انجام کار و دانش مهارتهای شغلی( و ش

 .  و انضباط اداری، انطباق پذیری و رضایتمندی می باشد

امتیاز مربوط به  60هاي اختصاصی و به شاخصامتیاز مربوط  40باشد که می 100مجموع امتیاز در هر سطح ارزیابی 

 .هاي عمومی استشاخص

 های ارزیابی عملکرد می بایست مدنظر قرار گیرد: نکاتی که در تدوین فرمتذکر: 

 گردند.و همچنین کارمندان دورکار مشمول این دستور العمل می ان غیر هیات علمیکلیه کارمند .1

اشتغال به کار، مالک ارزیابی عملکرد و  نعیین نمره ارزیابی کارمند در ماه  6برای گروه هدف دارا بودن حداقل  .2

 سال مورد ارزیابی می باشد.

موزشی آباشند وکارمندانی که در دوره ارزیابی در ماموریت جانبازانی که در دوره ارزیابی در حالت اشتغال می .3

 تمام وقت  به سر می برند مشمول این دستور العمل نمی گردند. 

ورت مغایرت پست سازمانی و سمت افراد، مالک تکمیل فرم ارزیابی، سمت و شغل مورد تصدی در سال در ص .4

 ارزیابی می باشد . 

 6کارکنانی که طی سال ارزیابی بازنشسته می شوند و یا خدمت طرح آنان به پایان می رسد در صورت داشتن  .5

 مورد ارزیابی قرار گیرند.ماه حضور و اشتغال به کار در سال مورد ارزیابی ،می بایست 

 عنوان پست سازمانی در فرم دقیقا مطابق با حکم کارگزینی قید شود. .6
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افرادی که در دو سمت یا پست مختلف در دو حوزه متفاوت زیر نظر دو مدیر فعالیت نموده اند، با شاخص های  .7

ه بیشترین زمان را در آنجا به اختصاصی هر دو سمت یا پست مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از مدیر واحدی ک

 نمایند.انجام وظیفه مشغول می باشند، تاییدیه دریافت می

 

 ل تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکردفرایند اجرا و مراح

ارزیابی کننده موظف است در آغاز دورة ارزیابی عملکرد، حدود انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و  -1

شرح وظایف، به ارزیابی شونده اعالم نماید. چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد، با ارائه دالئل 

 منطقی نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود . 

نده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تالش و کوشش ارزیابی شونده در انجام وظایف ارزیابی کن -2

محوله، عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای تقویت عملکرد و اقداماتی را 

 . نیز برای اصالح و بهبود عملکرد در طول دوره ارزیابی به عمل می آورد 

ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده اخذ و در  -3

 پایان دوره مورد بهره برداری قرار می دهد.

مدیر فعلی واحد به عنوان ارزیابی کننده بوده و برای هر مدت زمانی که در پست مدیریت قرار دارد می  تذکر:

 مجموعه را ارزیابی نماید و تغییر و تحوالت مدیریت نفی کننده وظیفه مدیر نمی باشد. راد زیربایست اف

های ارزیابی عملکرد را پس از توزیع توسط واحد متولی ارزیابی عملکرد تکمیل  ارزیابی شونده موظف است فرم -4

 .نموده و به همراه مدارک مورد نیاز جهت تایید به ارزیابی کننده تحویل نماید

ارزیابی کننده در پایان دورة ارزیابی بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره، شاخص های مندرج در  -5

فرم و حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قرار 

ی هر عامل با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده در محل داده و امتیازات ثبت شده توسط ارزیابی شونده) برا

 مربوطه ( را بررسی می نماید. 

 های به عمل آمده ارزیابی کننده بازخوردهای الزم را به ارزیابی شونده ارائه و پس از تایید فرم پس از بررسی -6

قدامات بعدی به واحد متولی های مذکور را برای ا ها توسط تایید کننده نهایی ، لیست امتیازات ارزیابی و فرم

 ارزیابی عملکرد تحویل می نماید.

 ابی کننده جهت تایید فرم های ارزیابی، به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد.ـام مسئول و ارزیـمهر امضاء مق:  تذکر

های  می باشد و امتیاز به فعالیت اسیونـومـبا ثبت ات واهی معتبرـه اسناد و گـارائ ،الکـابی ساالنه مـدر ارزی تذکر:

 انجام گرفته در راستای وظایف شغلی ثبت شده و گواهی های صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت. 

 



 

59 
 

 )ارزیابی عملکرد(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی 

واحد متولی ارزیابی عملکرد پس از دریافت فرم های ارزیابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تایید  -7

ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیابی عودت داده مدارک اقدام نموده و در صورت نقص مدارک 

 می شود.

 گردد. پس از تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد، فرم های ارزیابی در دو نسخه تهیه می -8

از طریق واحد متولی ارزیابی عملکرد جهت انجام مراحل بعدی در اختیار منابع  به همراه لیست امتیازات نسخه اول

اَ  لیست امتیازات ـضمنبه ذینفع تحویل خواهد شد.  نسخه دوم نیز  توسط واحد مربوطهانسانی قرار خواهد گرفت. 

 .نگهداری می شود واحد متولی ارزیابی عملکردوح فشرده در ـهر سال بصورت مجلد یا ل

مورد تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد نمی باشد و مورد بررسی قرار  : فرم های دارای خدشه و قلم خوردگی تذکر

 گیرند.نمی

: مسئول هرگونه ایراد و قصوری در فرم نهایی ارزیابی کارمندان و مدیران اعم از اشتباه در مجموع امتیازات تذکر

تایید واحد ارزیابی عملکرد، شخص ارزیابی شونده بوده و تغییر و ها و محورها و ... پس از  محاسبه شده در شاخص

 اصالح فرم ارزیابی عملکرد امکان پذیر نمی باشد.

 

رویت فرم نهایی در سال ماه از تاریخ  یكدر صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد ظرف مدت  -9

به واحد متولی  و ارائه مستندات ابی عملکرد کارکنانباید نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجه ارزیارزیابی، 

ارزیابی عملکرد اقدام نماید. کارکنانی که بعد از مهلت تعیین شده نسبت به نتیجه ارزیابی معترض شوند اعتراض 

 قابل رسیدگی نخواهد بود.

کننده می تواند از اختیارات  : در صورت امتناع کارمند از امضاء و یا دریافت و تکمیل فرم ارزیابی،  مقام تاییدتذکر

را مرقوم و "از امضای فرم ارزیابی خودداری نموده اند"ای امضای ارزیابی شونده عبارتJقانونی خود استفاده و به ج

 تاریخ و امضا درج گردد.

توسط امضاء فرم ارزیابی به منزله اطالع رسانی مفاد آن به کارمند است و امتناع از امضاء آن و ثبت نظرات  تذکر:

 ارزیابی شونده، مالک درخواست بررسی و تجدید نظر نمی باشد.

 

های  واحد متولی ارزیابی عملکرد موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دریافت اعتراض نتیجه بررسی -10

 خود را به کمیته پاسخگویی به اعتراضات گزارش نماید.

 

یا باالترین مسئول  متشکل از رئیس واحد متولی ارزیابی عملکرد کارکنان کهکمیته پاسخگویی به اعتراضات  -11

پس از بررسی نتایج  ارزیابی و دو نفر به انتخاب رئیس واحد متولی ارزیابی یا باالترین مقام اجرایی موسسه می باشد،
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رزیابی کارمند شاکی حداکثر تحقیقات به عمل آمده ،با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید و یا تغییر نتیجه ا

 ظرف مدت دو ماه اعالم می کند.

تذکر: واحد متولی ارزیابی عملکرد مکلف است در صورت تغییر نتیجه ارزیابی توسط کمیته پاسخگویی به اعتراضات 

 ، رای کمیته را به شاکی اعالم نماید. 

 

 مدیران و کارکنان نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد

کتسبه از مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای امتیازدهی میانگین امتیاز م .1

 باشد.برای ارتقای رتبه کارمندان )با رعایت سایر شرایط( می

 امتیاز ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از فاکتورهای کارمند نمونه می باشد. .2

باشد از یك طبقة  85آنها در پنج سال متوالی حداقل مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد  .3

 شغلی تشویقی ) حداکثر یك بار در طول خدمت ( برخوردار می شوند . 

پاداش خدمات  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ، مبنای پرداخت هرگونه پاداش از جمله .4

 می باشد .  (عهقانون برنامه پنجم توس 50موضوع بند الف ماده )برجسته 

 به تفکیك  مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب .5

 باشد ، در معرفی به دوره های آموزشی خارجی ) بورس ( از اولویت برخوردار هستند .  85حداقل 

 عاده کارایی بهره مند می شوند.مدیران و کارکنان بر اساس نمره ارزیابی از مزایای فوق ال .6

درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل ، برای هر گونه ارتقاء شغلی از  85کسب حداقل .7

جمله : انتصاب در پست های مدیران پایه الزامی است . در مورد مدیران میانی ، میانگین امتیاز دو سال گذشته 

 مبنای عمل می باشد . 

درصد کل  50ران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از مدی .7

اء تصویب و ابالغ می گردد در ـاس دستورالعملی که از سوی هیات امنـ، بر اسامتیازات پیش بینی شده کمتر باشد 

 گردند.صورت نداشتن شرایط بازنشستگی ، بازخرید و یا فسخ قرارداد می 

: کارمندانی که از پر کردن فرم ارزیابی امتناع ورزند، از نتایج حاصل از ارزیابی از جمله تمدید تذکر

قرارداد،انتصاب،ارتقاء رتبه، ارتقاء شغلی، اعطای طبقه تشویقی و ... محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر عهده 

 شخص کارمند می باشد. 
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 عملکردمعیار هاي سنجش ارزیابی 

 امتیاز (: 40الف ( شاخص هاي اختصاصی)

می  ف آنهایها، برنامه ها و شرح وظامعیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریتهای اختصاصی  شاخص  

 .. که طبق قانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها قرار می گیردباشد

گردد.بدین گونه که های اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظایف افراد تهیه و تدوین میشاخص   

های قابل سنجش در خصوص هریك از کارمندان بر اساس شرح  برنامه عملیاتی هریك از واحدها تبدیل به شاخص

ه تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید. .بدیهی وظایف و امور محوله می شود و ارزیابی کننده می تواند نسبت ب

ها متفاوت خواهد بود. تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  است در خصوص هر یك از کارمندان ،شاخص

نهایی به واحد متولی  گیرد و جهت بررسی و تاییدمدیران و کارمندان توسط معاونت ها و واحدهای ذیربط انجام می

 کرد ارسال می گردد . ارزیابی عمل

 :  هایی به شرح زیر می باشد اختصاصی مدیران و کارکنانشامل ستونهاي  شاخص( فرم 1-1الف)

 شرح وظیفه 

 شاخص های ارزیابی 

 واحد سنجش 

 هدف کمی مورد انتظار 

 سقف امتیاز 

 عملکرد 

 امتیاز مکتسبه 

 تحلیل عملکرد 

  



 

62 
 

 )ارزیابی عملکرد(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی 

 ( نحوه امتیاز دهی براي هر محور:1-2الف)

 گردد.  در ستون شرح وظیفه، شرح وظایف مدیر یا کارمند بر اساس شغل مورد تصدی در واحد مربوطه ذکر می 

  در ستون عنوان شاخص، یك شاخص برای ارزیابی و اندازه گیری وظیفه تعیین شده در ستون شرح وظیفه

 ن انجام کار مطرح گردد.نوشته می شود. شاخص می تواند به شکل درصد انجام کار یا تعداد یا متوسط زما

نکته حائز اهمیت آن است که، شاخص می بایست کمی و قابل اندازه گیری باشد. در واحدهایی که شاخص ها      

 به صورت کیفی است نحوه اندازه گیری به صورت درصد می باشد.

  ... در ستون واحد سنجش، واحد سنجش شاخص مورد نظر که می تواند درصد، تعداد، مورد، پرونده، ساعت و

 باشد، ذکر می گردد. 

 تواند به شود که میدر ستون هدف مورد انتظار، هدف کمی از پیش تعیین شده برای هر وظیفه نوشته می

 صورت درصد یا تعداد  یا زمان مطرح گردد.

  امتیازدهی می  40تا  1امتیاز، برای هر شاخص بر اساس میزان اهمیت و اولویت شاخص ها، از در ستون سقف

برسد. مجموع امتیازات این ستون نمی تواند  40شود، به نحوی که مجموع امتیازات شاخص های مختلف به عدد 

 باشد.این اولویت بندی می بایست مورد تایید مدیر واحد مربوطه باشد. 40بیشتر از 

 ر ستون عملکرد، میزانی از هدف که محقق گردیده به صورت درصد یا تعداد ذکر می شود.د 

در صورتی که در بخش شاخص های اختصاصی ارزیابی، عملکرد بیشتر از هدف کمی مورد انتظار باشد امتیاز   

 مازادی تعلق نخواهد گرفت.

 یین می گردد. در ستون امتیاز مکتسبه، امتیاز هر شاخص بر اساس فرمول زیر تع 

 

 سقف امتیاز× امتیاز مکتسبه مساوی است با:          عملکرد                          

 هدف کمی مورد انتظار                                                                       

 محاسبه می گردد:های معکوس مانند زمان امتیاز هر شاخص بر اساس فرمول زیر  در خصوص شاخص

 امتیاز مکتسبه   =سقف امتیاز  -)عملکرد/ سقف امتیاز((×عملکرد( -))هدف مورد انتظار

امتیاز به دست آمده از طریق این فرمول نمی تواند بیشتر از امتیازی باشد که در سقف امتیاز آن شاخص  تذکر:

 تر باشد بایستی سقف امتیاز ذکر گردد.و در مواردی که عملکرد از هدف کمی تعیین شده، بیشتعیین شده است 

 از نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص دارد  که به علل عدم تحقق اهداف ، ستون تحلیل عملکرد

بنابراین های اختصاصی منوط به تکمیل این ستون می باشد.  و امتیازدهی شاخص اهمیت باالیی برخوردار است

نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام های الزم برای بهبود عملکرد را بررسی و تحلیل  ،ارزیابی کنندگان مکلفند
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های اجرایی، نحوة اجرا، توانمند سازی کارمندان و... اعمال نموده و با اساس آن تغییرات الزم را در برنامه نموده و بر

 .نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند کارکنانهمکاری 

 

 :  هایی به شرح زیر می باشد شامل ستون اختصاصی کارکنان خدماتیهاي  شاخص( فرم 2-1الف)

 محور عملکرد 

 شاخص های ارزیابی 

 سقف امتیاز شاخص 

 امتیاز مکتسبه 

 سقف امتیاز محور 

 امتیاز 

 تحلیل عملکرد 

 ( نحوه امتیاز دهی براي هر محور:2-2الف)      

  ام ـکارمند در سه محور کمیت انجام کار) موفقیت کارمند در انجستون محور عملکرد که در این ستون وضعیت

های شغلی  ات و مهارتـاطالع ار)شیوه انجام وظایف محوله( و دانش،ـام کـمیزان مورد نیاز کار محوله( ،کیفیت انج

 تقسیم بندی می شود.

 عیین مناسبترین امتیاز های ارزیابی به منظور کمك به ارزیاب در انجام فرایند ارزیابی و ت در ستون شاخص

 هایی در هر محور مشخص گردیده است عملکرد کارمند شاخص

  در ستون امتیاز مکتسبه با توجه به نظر مدیر مربوطه و با عنایت به سقف امتیاز برای هر شاخص امتیاز مربوطه

 به ارزیابی شونده امتیازدهی می شود.

  در هر محور و با توجه به سقف امتیاز محور امتیازدهی ستون امتیاز از مجموع امتیازات کسب شده توسط فرد

 خواهد شد.

 که به علل عدم تحقق اهداف ،نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص دارد ستون تحلیل عملکرد. 

 

 امتیاز ( 60)مدیران و کارکنان شاخص هاي عمومیفرم ب( 

کارکنان است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد معیار های مشترک ارزیابی عملکرد های عمومی، شاخص     

 . نماید اختصاصی آنها را فراهم می

طراحی و  در سه محور ذیل برای سه گروه ارزیابی شونده)مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان( های عمومی شاخص

 ابالغ گردیده است:

  : امتیاز دارد( 10که هر کدام بخش مجزا تشکیل گردیده  2)این محور از امتیاز  20ابتکار و خالقیت 
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  : امتیاز  20آموزش 

 امتیاز  20:  رضایتمندی 

 

در هر یك از این محورها ، بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدیر میانی، پایه ، کارکنان( به همراه معیار و 

استاندارد امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیك هر بند و بر مبنای معیارهای 

 ور در ستون امتیاز مکتسبه مشخص می گردد. امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود. سپس امتیاز کل آن مح

: امتیاز برخی از شاخص های فوق در سه سطح: عالی، خوب و متوسط در جلوی هر شاخص مشخص گردیده و تذکر

 با نظر مدیر کل یا رئیس مرکز مربوطه امتیاز دهی می شوند.

 ت:مستندات الزم و نکات مهم در خصوص نحوه امتیازدهی هر بند در ذیل آمده اس

 محور ابتکار و خالقیت

 برنامه ریزي -1-1

در نظر گرفته شده و نظر مقام مافوق مالک امتیازدهی این شاخص  مدیران میانیشاخص برنامه ریزی برای ارزیابی 

است . در امتیازدهی این شاخص معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و 

تحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه های 

 وسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و ... مد نظر قرار می گیرد.ت

 توانایی در تقسیم کار و گروه بندي فعالیت ها -2-1

در نظر گرفته شده  مدیران میانی و پایهکه جهت ارزیابی شاخص توانایی در تقسیم کار و گروه بندی فعالیت ها 

ها و نحوه فعالیت آنها ،توانمند سازی  های تفویض اختیار شده در گروه مسئولیت بر اساس تعداد فرآیندها واست 

 کارکنان در انجام کار گروهی و با نظر مقام مافوق امتیازدهی می شود.

 

مشارکت با مدیر باال دستی در ارتباط با استقرار نظام برنامه ریزي -3-1  

ای هر مدیر بر اساس پایش مستمر اهداف واحد و می باشد و بر مدیران پایهشاخص مذکور شاخص ارزیابی 

کارمندان تحت سرپرستی، بررسی و تحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان، تهیه و تنظیم به 

موقع اهداف شغلی و برنامه های توسعه کارمندان و واحد تحت سرپرستی بر اساس تحلیل عملکرد امتیازدهی می 

 گردد.
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 هاي نوین و نرم افزار هاي کاربردي در انجام وظایف استفاده از فناوري -4-1

دهی این شاخص که به منظور سنجش میزان تسلط کارمندان در استفاده از فناوریهای نوین تدوین شده در امتیاز

 است می بایست موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

  نرم افزار( آشنایی با نرم افزارهای تخصصی، اتوماسیون اداری و توانایی کار با کامپیوترOffice) 

 انجام امور محوله به کمك نرم افزارهای موجود با نظر مدیر 

 لحاظ نمی گردد. مدیران میانیشاخص فوق در ارزیابی عملکرد    تذکر:

 

 تحلیل عملکرد)علل عدم تحقق اهداف(: -5-1

 سقف امتیاز شاخص ستون تحلیل عملکرد، ذکر موارد ذیل ضروری می باشد:در کسب 

 ارائه راهکاردر رسیدن به هدف مطلوب 

 بررسی میزان تحقق هدف در پایان دوره 

 شناسایی نقاط قوت وضعف 

 الزامی نمی باشد.  مدیران میانی و پایهدر ارزیابی  تکمیل ستون تحلیل عملکرد تذکر:

 

 براي بهبود انجام وظایفارایه پیشنهاد  -7-1

شود در صورتی قابل قبول است که تایید شده و به اجرا درآمده ارائه می مدیران و کارکنانپیشنهاداتی که توسط 

باشد و مستندات اجرایی شدن آن ارائه گردد. هر پیشنهاد در سطح واحد با تایید مدیر واحد مبنی بر اجرای 

امتیاز و در  5/وزارت در صورت تصویب در کمیته نظام پیشنهادات  تا  امتیاز و در سطح موسسه 3پیشنهاد تا 

 امتیاز قابل محاسبه خواهد بود. 7صورت تصویب در کمیته و اجراء آن تا 

تذکر: پیشنهاداتی که به صورت مکاتبه رسمی و خارج از دستور کار نظام پیشنهادات به حوزه های تخصصی سطوح 

 امتیاز تعلق می گیرد. 5و مورد تایید مراجع ذیربط قرار گرفته تا  باالتر )سطح وزارت( ارسال شده

 تاریخ ارائه پیشنهاد بایستی مربوط به دوره ارزیابی و دارای شماره ثبت اتوماسیون باشد . تذکر:

شد. حداکثر امتیازی که کارکنان از پیشنهادات سطح واحد کسب می نمایند حداکثر سه امتیاز می باتذکر:   

هایی که دارای کمیته پیشنهادات سطح واحد باشند امتیاز پیشنهاد صرفا بر اساس تاییدیه  دانشگاهتبصره:         

 کمیته پیشنهادات آن واحد امتیازدهی می گردد.    

 ارائه مستند اجرایی شدن پیشنهاد برای مدیران میانی الزامی نمی باشد.تذکر: 
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 قیقاتیارائه طرح هاي  اجرایی و تح -8-1

این شاخص شامل طرح های تحقیقاتی و اجرایی)در راستای وظایف شغلی فرد( بوده و حداکثر امتیاز تعلق گرفته به 

 .امتیاز می باشد. ضمیمه نمودن مستندات مربوطه که به شرح زیر مطرح می گردد الزامی است 10این شاخص 

  

 لزامی است :ا هاي اجرایی طرحرعایت موارد ذیل براي احتساب امتیاز 

 تخصیص امتیاز با توجه به نقش افراد امتیاز نوع طرح

 امتیاز 4تا  با نظر مدیر واحدطرح اتمام یافته 

 امتیاز 7تا  4 طرح اتمام یافته منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه امتیاز %100به هر یك از دست اندرکاران طرح 

 امتیاز 10تا  7 طرح اتمام یافته منجر به تصویب قانون

 

هایی که تحت عنوان شیوه نامه،  گردد و یا طرحامه میـرایی که منجر به صدور بخشنـهای اج ه طرحـارائ تذکر:

دستورالعمل، آئین نامه و ... در راستای فرآیند سازی برای اجرای بخشنامه ها تهیه می گردند با تایید و نظر مدیر 

 امتیاز تعلق می گیرد. 7واحد تا 

 الزامی است : های تحقیقاتی طرحرعایت موارد ذیل برای احتساب امتیاز 

 تخصیص امتیاز با توجه به نقش افراد امتیاز نوع طرح 

 امتیاز % 100مجری اول طرح  امتیاز 7تا  1 پایان یافته طرح  تحقیقاتی 

 امتیاز %50سایر مجریان 

 امتیاز % 25همکاران طرح 
منجر به صدور مصوبه یا طرح تحقیقاتی اتمام یافته 

 بخشنامه
 امتیاز 10تا  7

های تحقیقاتی ضمیمه نمودن اصل تاییدیه از معاونت پژوهشی که در آن به کد  در خصوص طرح تذکر:

 پژوهشی و اتمام طرح اشاره شده باشد، الزامی است.

منوط به رعایت سقف هرگاه فرد بیش از یك طرح اجرایی یا تحقیقاتی مصوب داشته باشد امتیازدهی  تذکر:

 امتیاز شاخص می باشد.

 های اجرایی و تحقیقاتی می بایست مربوط به دوره ارزیابی باشد. تاریخ ارائه طرحتذکر: 
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 دریافت تشویق ها -9-1

 های دولتی و تقدیرنامه هایی است که از مقامات مختلف کسب می گردد. این شاخص شامل نشان

 موارد زیر درآن رعایت شده باشد:تشویق هایی داراي امتیاز است که 

 های فوق برنامه و یا فعالیت تشویقات باید در راستای ایفای وظایف شغلی فرد باشد.تشویقاتی که برای فعالیت .1

های خارج از سازمان صادر شده باشد فاقد ارزش امتیازی می باشد.) تشویق های دریافتی از سوی هیأتهای 

 تثنی می باشد.(نظارت و اجرایی انتخابات کشور مس

تاریخ صدور تشویق نامه باید مربوط به دوره ارزیابی باشد .به طور مثال تشویقات ارائه شده جهت دوره ارزیابی  .2

باید در همان سال صادر شده باشد.بدیهی است تشویقات فاقد شماره و تاریخ از امتیاز برخوردار نمی  1392سال 

ه و یا به مناسبت روز خاص صادر شده  و یا در زمینه وظایف باشد. به تشویقی هایی که جنبه عمومی داشت

 شغلی نباشد امتیازی تعلق نمی گیرد.

تشویقاتی که با دو امضاء صادر شده باشد ،باالترین مقام امضاءکننده به عنوان صادر کننده تشویق محسوب می  .3

 گردد.

تشویقاتی که در قالب ابالغ ،انتصاب و ... صادر تشویقات باید در قالب تقدیرنامه یا تشویق نامه صادر شده باشد و  .4

 گردد فاقد اعتبار است.

چنانچه شخصی دو تشویقی با یك مضمون از مدیر بال فصلش و همچنین مقام باالتر دریافت کرده باشد،  .5

 گردد.مند میرغم اینکه مضمون هر دو تشویق یکی است از امتیاز هر دو تشویقی می تواند بهرهعلی

 ه تعداد تقدیرنامه های فرد ، رعایت سقف امتیاز محور الزامی است.با توجه ب .6

تشویقاتی قابل قبول است که مقام صادر کننده آن در جایگاهی قرار دارد که پست سازمانی نیز وجود داشته  .7

ز باشد. به عنوان مثال با توجه به اینکه پستی تحت عنوان قائم مقام یا جانشین وجود ندارد تشویقات صادره ا

 سوی افرادی با این عنوان جایگاهی نخواهد داشت.
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 نحوه امتیازدهی تشویق ها

  امتیاز  مقام تشویق کننده  ردیف

  های دولتی و تقدیر نامه از رئیس جمهوردریافت نشان  1
10 

  امتیاز
  امتیاز 8  دریافت تقدیرنامه از وزیر یا معاون رئیس جمهور و یا استاندار  2

3  

از معاون وزیر و رئیس دانشگاه و سایر روسای سازمانهاو موسسات وابسته به وزارت دریافت تقدیر نامه 
  بهداشت شامل :

های علوم ها و دانشکدهسازمان بهزیستی کشور، سازمان انتقال خون، انسیتو پاستور ایران، سایر دانشگاه
  پزشکی کشور و...

  امتیاز 7

4  
  ته شامل :دریافت تقدیرنامه از معاونان دستگاه های وابس

  معاونین رئیس دانشگاه و معاونین استاندار 
  امتیاز 5

5  
  دریافت تقدیرنامه از مدیر کل یا مقامات همتراز شامل:

مدیران ستادی و مدیران زیر مجموعه معاونتها، مدیران شبکه ها ، روسای  مراکز آموزشی درمانی و روسا و  
  ها و فرماندار و مشاورین وزیرمدیران بیمارستانهای مستقل از شبکه ها ، رؤسای دانشکده

  امتیاز 4

6  
 دریافت تشویق از سایر مقامات شامل:

،روسا و مدیران بیمارستان های زیر مجموعه شبکه ها ، روسای  5ر بند معاونین مدیران و روسای مندرج د 
 مراکز بهداشت شهرستان ها ،معاون فرماندار،بخشدار ،مدیران خدمات پرستاری 

  امتیاز 3
  

7  
  کسب عنوان کارمند نمونه:

منظور کسب عنوان کارمند نمونه در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح موسسه می باشد که به 
  صورت سالیانه انتخاب می گردند

10 
  امتیاز

  امتیاز 5  دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم  8

  تشویق های دریافتی از سوی هیات های اجرایی و نظارت انتخابات کشور  9
حداکثر 

  امتیاز 6

 

گرددو اغلب :در خصوص تشویقاتی که از مقاماتی غیر از مقامات  ذکر شده در جدول فوق دریافت می تذکر

 تشویقات صادره از سوی مقامات خارج از دستگاه می باشد  به شرح زیر اقدام می گردد:

گردد.امتیاز دریافتی از  تشویق دریافتی جهت اخذ دستور اقدام به یکی از مقامات مندرج در جدول ارائه می

تشویق مقام دستور دهنده بر این گونه تشویقات بدون در نظر گرفتن صادر کننده تشویق ، مطابق با امتیاز 

 روی تشویق خواهد بود
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ه هاي ارزیابی و ب صرفا در فرمهاي نظارت و اجرایی انتخابات کشور  تشویق هاي دریافتی از سوي هیأت

 شرح ذیل داراي امتیاز می باشد: 

 امتیاز تقدیرنامه مقام صادرکننده تقدیرنامه ردیف

 6 دبیر شورای نگهبان 1

 5.5 دبیر شورای نگهبانقائم مقام  2

 5 وزیر کشور 3

 5 معاون اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان 4

 4.5 رئیس ستاد انتخابات کشور 5

 4 استاندار 6

 4 رییس هیأت نظارت استان 7

 3.5 فرمانداری تهران 8

 3.5 رئیس هیأت نظارت شهرستان تهران 9

 3.5 و روستارئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر  10

روسای هیات های عالی نظارت استان در انتخابات شوراهای  11

 اسالمی شهر و روستا
2.5 

 2.5 مدیر کل انتخابات کشور 12

 2.5 سایر فرمانداران 13

 2.5 رئیس هیأت نظارت سایر شهرستان ها 14

 2 رئیس هیات اجرایی 15

 محور آموزش

سطوح  زیر امتیاز به آن تعلق می گیرد. چهارگانههای  با توجه به شاخصامتیاز می باشد که  20این بند دارای 

 مدیران میانی، پایه و کارکنان( در این محور یکسان می باشد. ) کسب امتیاز برای هر سه گروه

 هاي ضمن خدمت  آموزش -1-2

امتیاز می  1ساعت  5، با ارائه گواهی به ازای هر فرهنگی و عمومیگذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت 

 باشد.

امتیاز تعلق می  3ساعت  10با ارائه گواهی به ازای هر ارتقاء شغلی گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت 

 گیرد.

انتقال تجارب شغلی -2-2  

 امتیاز تعلق می گیرد. 3انتقال تجارب شغلی ارزیابی شونده با نظر مدیر واحد تا سقف 



 

70 
 

 )ارزیابی عملکرد(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی 

 تدریس در زمینه شغل مورد تصدي در دوره هاي عمومی یا تخصصی  -3-2

امتیازدهی این شاخص منوط به  ارائه گواهی تدریس برای افرادی که به عنوان مدرس در دوره های عمومی یا 

زش های تابعه تدریس کرده اند و دارای مجوز کمیته اجرایی آمو ها و سازمان تخصصی ستاد وزارتخانه یا دانشگاه

وزارتخانه/ دانشگاه ،دفتر ریاست جمهوری ، اداره کل آموزش مداوم و یا مدیریت آموزش و پژوهش استانداری می 

 امتیاز تعلق می گیرد. 1ساعت تدریس  2باشند است  و به ازای هر 

، قابل ها منوط به موافقت واحد مربوطه ، مرتبط بودن با شغل و ارائه گواهی تدریس واحدهای درسی در دانشگاه

 امتیاز تعلق می گیرد. 5واحد تدریس،  1امتیازدهی می باشد و به ازای هر 

ارائه آموزشهای شغلی در قالب تدریس در کارگاه و دوره آموزشی بدون اخذ مجوز با ارائه گواهی ثبت شده به 

 امتیاز تعلق می گیرد. 5و تا سقف  امتیاز 1ساعت تدریس  8ازای هر 

 تدریس در نیمسال دوم دوره ارزیابی به نسبت زمانی که تدریس انجام شده امتیاز دهی می گردد.. تذکر:

 

 هاي ویژه کسب موفقیت -4-2

 دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط  -4-2-1

،خوارزمی، رازی، جایزه یا اختراع ثبت شده از مراکز معتبر تخصصی از قبیل جشنواره مطهری  دریافت تاییدیه و

 وری و تعالی سازمانیسازمان ثبت اختراعات و اکتشافات، دبیرخانه جایزه ملی بهره

 

 تالیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی -4-2-2

کتاب تالیف یا ترجمه شده می بایست در زمینه شغلی و در سال ارزیابی چاپ شده باشد و دارای شابك باشد.چاپ 

 قابل قبول نمی باشد.مجدد کتاب بدون ویرایش 

ارائه مستند شناسه کتاب که اطالعات مربوط به چاپ ، سال نشر ، شابك و نام و نام خانوادگی کامل نویسندگان/ 

 مترجمین در آن مشخص گردیده است الزامیست.

ه سایر ( و ب10،ترجمه  20)تالیف  به نویسنده/ نویسندگان یا مترجم / مترجمین اصلی کتاب هر یك حداکثر امتیاز

 همکاران نصف امتیاز تعلق می گیرد.

 به چاپ مجدد همراه با ویرایش کتاب ، نصف امتیاز به نویسنده/ مترجم آن تعلق می گیرد.
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 تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی -4-2-3

شناسه بوده و ارائه مستند مقاله تالیف یا ترجمه شده به همراه مرتبط با شغل کارمند تالیف یا ترجمه مقاله بایستی 

 شده باشد الزامیست.   در سال ارزیابی چاپکه  مقاله

 سقف امتیاز امتیاز تالیف نوع مقاله ردیف

 ISI 10مقاالت  1

20 

 ISC 9مقاالت  2

دارای رتبه علمی پژوهشی  مقاالت چاپ شده در مجالت 3

 و علمی ترویجی
8 

 6 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی بدون رتبه پژوهشی 4

گزارشات و مطالب آموزشی چاپ شده در روزنامه های  5

کثیراالنتشار، نشریات و روزنامه های استانی / منطقه 

 ای، سایتهای معتبر

 امتیاز 4-1

 

 باشد. پایان نامه ها و مصاحبه های چاپ شده )غیر علمی( در نشریات فاقد اعتبار میتذکر: 

 تعاریف:

-ISI  ( یا همان موسسه اطالعات علمیInformation Institute for Scientific یکی از موسسات معتبر )

در عرصه جهانی می باشد و بدلیل دارا بودن استانداردهای باالی علمی و ارزیابی، درحال حاضر درجایگاه نخست 

مقاالت جهان را در سایت خود قرار می دهد و معیار ارزشی جهانی قرارگرفته است. این موسسه در دنیا برترین 

 .دانشمندان در اکثر نقاط جهان است

-ISC  یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی جهان اسالم که همانندISI  دارای مقاالت دانشمندان است

. 

ایق و برای کشف بخشی از هر تولیدی که به دنبال جستجوی حق :پژوهشی-علمی ارائه مقاله در مجالت -

میان مردم و به قصد حل مشکلی یا بیان اندیشه ای در موضوعی از موضو ع های علمی، از   معارف و نشر آن در

طریق مطالعه ای نظام مند، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده های طبیعی به دست آید و از دو خصلت اصالت 

ها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد  به کاربردها، روش و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها

 پژوهشی قلمداد می شود. –مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد، علمی 

 

گونه مقاالت به مقاالتی گفته می شود که به ترویج یکی از رشته  این: ترویجی-علمی ارائه مقاالت در مجالت -

ها و دانش خواننده را ارتقاء می بخشند و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می  های علوم می پردازد و سطح آگاهی
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ای اشاعه دانش سازد. این گونه مقاالت می توانند به صورت تألیف و یا ترجمه باشند . اصوالً مقاالت ترویجی فقط بر

 بشری و عالمانه کردن آن و جهان پیرامونی آن است و هدف دیگری ندارد.

از مربوطه تعلق ـاالت ترجمه شده در مجالت علمی پژوهشی، علمی ترویجی و سایر نشریات نصف امتیـمق :تذکر

 می گیرد.

حداکثر امتیاز با توجه به جدول فوق الذکر تعلق  هر یكبه نویسنده/ نویسندگان یا مترجم / مترجمین مقاله  تذکر:

 می گیرد.

 

 سخنرانی یا ارائه پوستر در همایش علمی مرتبط -4-2-4

های علمی بایستی مرتبط با وظایف شغلی بوده و ارائه مستند گواهی آن  سخنرانی یا ارائه پوستر در همایش

 الزامیست.

 .امتیاز تعلق می گیرد( 5ارائه پوستر در همایش علمی امتیاز و  6)سخنرانی در همایش علمی مرتبط 

 

 تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل -4-2-5

گزارش تخصصی می بایست مرتبط با شغل بوده و شامل شرح اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف یك برنامه یا 

طرح یك مشکل بوده و راهکارهای بهبود برنامه نیز در آن ارائه گردد و به تایید معاونین / مدیران شبکه ها/ ریاست 

 موسسه رسیده باشد. 

 امتیاز و در سطح معاونت و  مدیران شبکه ها در دانشگاه 10موسسه  های تخصصی در سطح ریاست گزارش تذکر:

 امتیاز منظور می گردد. 5های علوم پزشکی 

امتیاز(  تعلق می  10های منتشر شده با مجوز موسسه حداکثر امتیاز گزارش تخصصی) به مولفین کتاب تذکر:

 .درج گردیده باشد( )عنوان گایدالین،کد الزامات،تعداد صفحات می بایست در آنهاگیرد.

های ویژه بیش از یك تاییدیه و جایزه ،تالیف یا ترجمه کتاب و  : هرگاه فرد در محور کسب موفقیتتذکر

مقاله،سخنرانی یا ارائه پوستر و یا گزارش تخصصی داشته باشد امکان امتیازدهی منوط به رعایت سقف امتیاز محور 

 است.

 

 محور رضایت مندي

امتیاز می باشد که با توجه به شاخص های سه گانه زیر امتیاز آن، به افراد تعلق می گیرد. سطوح   20این بند دارای 

 )مدیران میانی، پایه و کارکنان(، در این محور یکسان می باشد. کسب امتیاز برای هر سه گروه
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 رضایت مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع -1-3

دارای ارباب رجوع بر اساس نظر سنجی انجام شده و نظر مدیر در سه  کارکنانهر سه گروه مدیران پایه، میانی و 

 طیف امتیاز کسب می نمایند.

حسن برخورد،داشتن سعه صدر و تالش در رفع مشکالت و پاسخگویی به ارباب رجوع مالک امتیازدهی می  -

 باشد.

 رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع -2-3 

بدون ارباب رجوع با نظر مدیر مسئول و با در نظر گرفتن معیارهای،  انی و کارکنانهر سه گروه مدیران پایه، می

رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط کار، رعایت انضباط اداری شامل حضور به موقع در جلسات و انجام به 

 نمایند.موقع وظایف و تکالیف محوله، در سه طیف  امتیاز کسب می

دارای سابقه محکومیت در هیات تخلفات اداری و یا شکایات تایید شده توسط مقام مافوق که فرد  در صورتی تذکر:

در سال مورد ارزیابی باشد، امتیاز این شاخص با نظر مقام ارزیابی کننده کسر خواهد  و یا اداره رسیدگی به شکایات

 شد.

 

 رضایت همکاران -3-3

به معیارهای ذیل در سه سطح مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار  هر سه گروه مدیران پایه، میانی و کارکنان با توجه

 می گیرند:

رسیدگی به مشکالت همکاران، داشتن حسن برخورد و سعه صدر، تالش در پیگیری مسائل گروهی، تالش در 

 برقراری نظم، توجه به نظر همکاران، از معیار های امتیازدهی در این محور می باشند.

 امکان پذیر نمی باشد. 3-2و  3-1مان از دو بند کسب امتیاز توا تذکر:

 

 امتیاز ( 60)کارکنان پشتیبانی شاخص هاي عمومیفرم ب( 

است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد  ارزیابی شوندهمعیار های مشترک ارزیابی عملکرد های عمومی، شاخص

 . نماید اختصاصی آنها را فراهم می

 طراحی و ابالغ گردیده است: در سه محور ذیل برای این گروه از ارزیابی شوندگان های عمومی شاخص

 امتیاز  15:  خالقیت و نوآوری 

  : امتیاز  5آموزش 

  :امتیاز 40رضایتمندی 
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در هر یك از این محورها ، بندهای مشخصی به همراه معیار و استاندارد امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستون امتیاز 

عملکرد می بایست به تفکیك هر بند و بر مبنای معیارهای امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود. سپس امتیاز کل 

 آن محور در ستون امتیاز مکتسبه مشخص می گردد. 

 

 یت و نوآوريمحور خالق

 ارایه پیشنهاد براي بهبود انجام وظایف -1-1

 نحوه امتیازدهی به این شاخص همانند بند تشویقی مربوط به مدیران و کارکنان می باشد.

 دریافت تشویق ها -2-1

 های دولتی و تقدیرنامه هایی است که از مقامات مختلف کسب می گردد. این شاخص شامل نشان

امتیازدهی تشویق های دریافتی به جداول مربوط به بند تشویقی مدیران و کارکنان مراجعه در خصوص نحوه تذکر: 

 شود.

 محور آموزش -2

 امتیاز می باشد. 1ساعت  5گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت با ارائه گواهی به ازای هر 

 امتیاز می باشد. 5سقف امتیاز این محور در این گروه  توجه:

 

 رضایتمندي -3

: ارزیابی کننده با توجه به معیارهای ذیل کارمند را در سه سطح عالی،خوب و متوسط  نظم و انظباط اداریرعایت 

 :مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می دهد

رعایت سلسله مراتب اداری، حضور فعال در محل کار، حضور در مواقع، اضطراری جهت انجام وظایف محوله، پذیرش 

ه و تالش جهت انجام مناسب تر وظایف، پرنمودن خال حضور همکاران به صورت مسئولیت کارهای انجام شد

 داوطلبانه از معیار های امتیازدهی در این محور می باشند.

های جدید جهت انجام کارها بوده با  نظر  نشان دهنده میزان تطابق کارمند با تغییر و پذیرش روش انطباق پذیری

ها، مدیران و سرپرستان یا محیط کاریٍ،   ازگاری با هر تغییری در وظایف، روشمدیر و در نظر گرفتن معیارهای: س

ها و تقاضاهای مختلف، حفظ  توجه به انتقادات سازنده و پیشنهادات مؤثر در راستای بهبود کار، تطابق با درخواست

 آرامش در هنگام مواجه شدن با مشکالت کاری در سه سطح امتیازدهی می شود.

تعلق می  اخص زیر امتیاز آن به کارمندـاز می باشد که با توجه به شـامتی 10ن بند دارای ـای همکارانایت ـرض

 :گیرد
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برقراری و حفظ روابط کاری مناسب با همکاران/ سایر کارکنان/ مدیران/ ارباب رجوع، درک و رسیدگی به مشکالت 

های اخالقی از  فتار کردن مطابق اصول و ارزشهمکاران، احترام گذاشتن و درنظر گرفتن شأن و مقام افراد، ر

 فاکتورها و معیار های امتیازدهی به این محور می باشد.

 یك نمونه فرم تکمیل شده به عنوان راهنما پیوست این دستورالعمل می باشد.

 غو می از تاریخ ابالغ این دستورالعمل تمامی بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مغایر با آن ل

 گردد.
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 )ارزیابی عملکرد(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی 

 فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام موسسه: -1 نام و نام خانوادگی: -2 کد ملی:-3

 

 عنوان پست سازمانی: -4 محل خدمت: واحد سازمانی-5 امتیاز ارزیابی مورد اعتراض : -6

 

 

 نام و نام خانوادگی و سمت ارزیابی کننده:

 تاریخ :                شماره ثبت دبیرخانه:                                                      

 

 شرح اعتراض همراه با ارائه مستندات:

 

 

 

 نتیجه بررسی:

 

 

 امتیاز تایید شده:

 

 نام و نام خانوادگی کمیته رسیدگی به اعتراض

 نام و نام خانوادگی امضاء

 1- 
 

 2- 
 

 3- 
 

 4- 
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 )ارزیابی عملکرد(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی 

 فرم نتایج ارزیابی عملکرد

 واحد ...............................ليست امتيازات ارزيابي عملكرد كاركنان 

  13/    29/12تا تاريخ  13/    1/1دورة ارزيابي از تاريخ 

لامتياز ك توضيحات  

امتياز 

شاخص 

 عمومي

امتياز 

شاخص 

 اختصاصي

نوع 

 استخدام
 رديف نام و نام خانوادگي كد ملي

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 نام و نام خانوادگی مدیر واحد:                                                                     تاریخ:

 

امضاء:                                                          عنوان پست سازمانی:                             



 

 

 

 شماره ......    معاونت...............................                                                                                        
 

تاريخ ........                                                                                            ................................... واحد                                                                          

 

 

 هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران میانی )مدیران کل/ دفاتر ، روساي مراکز و معاونین آنها(( محورها و شاخص1-1فرم شماره )
 مشخصات ارزيابي شونده:

 نام خانوادگي:نام و 

 

 کدملي:

 

عنوان 

 پست:

 

 عنوان شغل مورد تصدي:

 

 :نوع استخدام

 

 دوره ارزيابي: 

 13/   29/12- 13/   1/1تاريخ 

 

ف
دي

 ر

رد شرح وظيفه مدير مياني  )متناسب با شغل مو

هاي مرکز/واحد(تصدي و  شرح وظايف و برنامه  
 عنوان شاخص

واحد 

 سنجش
 هدف مورد انتظار

سقف 

 امتياز
هسبامتياز مكت عملكرد  

تحليل عملكرد)علل عدم 

تحقق اهداف، نقاط قوت و 

 ضعف و ارائه راهكارها(

         

        

        

        

        

        

        
   40 جمع شاخصهای اختصاصی

 سقف امتياز× عملكرد *امتياز مكتسبه مساوي است با

 هدف کمي   



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 شماره ......                   معاونت...............................                                                                                        
 

تاريخ ................                                                                                                            واحد ...........................                                                                    

 هاي عمومی  ارزیابی عملکرد مدیران میانی )مدیران کل/ دفاتر ، روساي مراکز و معاونین آنها(( محورها و شاخص1-2فرم شماره )

مكتسبهامتياز   
امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
هاي عموميشاخص  

 محورها

ف
 ردي
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ن و ريزي )معيارهايي مانند پايش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مديريت، بررسي و تحليل ستون تحليل عملكرد فرم ارزيابي عملكرد کارمندابرنامه -

امتياز، خوب تا 7کارمندان و واحد تحت مديريت بر اساس تحليل عملكرد و ...()با نظر مدير ؛ عالي تا هاي توسعه تهيه و تنظيم به موقع اهداف شغلي و برنامه

 امتياز(3امتياز، متوسط تا  5

 امتياز3امتياز، متوسط تا  5ب تا امتياز، خو7ها)با نظر مدير ؛ عالي تا بندي فعاليتتوانايي در تقسيم کار و گروه -

ت
قي

ال
 خ

 و
ار

تك
 اب

1 
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 امتياز ( 7امتياز ، در سطح وزارت تا 3ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف )با تاييد مديردر سطح واحد دستگاه تا  -

 امتياز( 10امتياز و طرح منجر به تصويب قانون تا  7امتياز، طرح منجر به صدور مصوبه يا بخشنامه تا 4هاي تحقيقاتي و اجرايي)با تأييد مدير تا ارائه طرح -

امتياز(، معاون وزير و مقامات 8جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رييس 10جمهور)هاي دولتي و تقديرنامه از رييسها شامل: نشاندريافت تشويق -

امتياز(، کسب عنوان کارمند 3تر )ينامتياز( و مقامات پاي4امتياز(، مدير کل يا مقامات همتراز)5امتياز(، معاونين دستگاههاي وابسته )8امتياز(، استاندار)7همتراز)

 امتياز( 6امتياز(،هيأتهاي نظارت و اجرائي انتخابات کشور)تا 5امتياز(، دريافت تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم )10نمونه)

 

 

 

 

20 

 امتياز(  10آموزش ضمن خدمت )تا -

 امتياز(3تامدير واحد )انتقال تجارب شغلي با تاييد  -

 امتياز( 10هاي عمومي يا تخصصي )با تأييد مدير تا در زمينه شغل مورد تصدي در دورهتدريس  -

و   20امتياز(، تأليف با ترجمه کتاب در زمينه شغلي )تأليف 10هاي ويژه شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراکز  معتبر تخصصي مرتبط)کسب موفقيت -

امتياز( ، ارائه پوستر در همايش 6امتياز(، سخنراني در همايش علمي مرتبط)  5و ترجمه تا 10زمينه شغلي)تأليف تاامتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در  10ترجمه 

ش امتياز(10امتياز( و تدوين گزارش تخصصي مرتبط با شغل )تا5علمي مرتبط )
وز

آم
 

2 
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 امتياز(4امتياز، متوسط تا  7امتياز، خوب تا  10نظرسنجي انجام شده؛ عالي تا مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع )بر اساس رضايت -

رجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهاي؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط کار، رعايت انضباط  اداري شامل؛ رضايت از کارمندان بدون ارباب -

 امتياز( 4امتياز، متوسط  7امتياز، خوب تا  10و تكاليف محوله()عالي تا  حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظايف

ی امتياز( 4امتياز، متوسط تا 7امتياز، خوب تا  10رضايت همكاران)عالي تا  -
د

من
ایت

ض
 ر

3  

 

  جمع شاخصهای عمومی 60  

 جمع شاخصهای عمومی                 جمع شاخصهای اختصاصی          جمع کل 100  

 

 

 

 

 خانوادگي، تاريخ و امضاء(خانوادگي، تاريخ و امضاء(               امضاي تاييدکننده ) نام و نامخانوادگي، تاريخ و امضاء(                  تأييد ارزيابي کننده ) نام و نامنام و نامتأييد ارزيابي شونده: )



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 ...............شماره ......         معاونت...............................                                                                                        
 

.................تاريخ ....................                                                                                                  واحد ......................                                                                    

 ها و ادارات(هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران پایه )روساي گروه( محورها و شاخص2-1فرم شماره )

 شونده:مشخصات ارزيابي 

 نام و نام خانوادگي:

 

 کدملي:

 

 عنوان پست:

 

 عنوان شغل مورد تصدي:

 

 :نوع استخدام 

 

 دوره ارزيابي: 

 13/   29/12- 13/   1/1تاريخ  

 

ف
دي

 ر

غل شرح وظيفه مدير پايه  )متناسب با ش

 هايمورد تصدي و  شرح وظايف و برنامه

 مرکز/واحد(

 واحد سنجش عنوان شاخص
هدف مورد 

 انتظار

سقف 

 امتياز
 عملكرد

امتياز 

همكتسب  

قق تحليل عملكرد)علل عدم تح

اهداف، نقاط قوت و ضعف و 

 ارائه راهكارها(

         

        

        
   40 جمع شاخصهای اختصاصی

 
 

 سقف امتياز× عملكرد *امتياز مكتسبه مساوي است با

 هدف کمي   
  
 

         
  



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 شماره ......                   معاونت...............................                                                                                        
 

تاريخ ........                       واحد ...................................                                                                                                                                                         

 ها و ادارات(هاي عمومی ارزیابی عملکرد مدیران پایه )روساي گروهخص( محورها و شا2-2فرم شماره )
امتياز 

 مكتسبه

امتياز 

 عملكرد

 سقف

 امتياز
هاي عموميشاخص  

 محورها

ف
 ردي
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سرپرستي، بررسي و تحليل ستون ريزي)معيارهايي مانند؛ پايش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مشارکت با مدير  باالدستي در ارتباط با استقرار نظام برنامه -

هاي توسعه کارمندان واحد تحت سرپرستي بر اساس تحليل عملكرد() با نظر تحليل عملكرد فرم ارزيابي عملكرد کارمندان، تهيه وتنظيم به موقع اهداف شغلي و برنامه

 امتياز( 3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا  8مدير ؛ عالي تا 

 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  3امتياز، خوب تا  5افزارهاي کاربردي در انجام وظايف) با نظر مدير مستقيم؛ عالي تا اي نوين و نرمهاستفاده از فناوري -

 امتياز(3امتياز، متوسط تا  5امتياز، خوب تا 7ها)با نظر مدير ؛ عالي تا بندي فعاليتتوانايي در تقسيم کار و گروه -

ت
قي

ال
 خ

 و
ار

تك
 اب

1 
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 امتياز ( 7امتياز ، در سطح وزارت تا 3ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف )با نظر مديردر سطح واحد دستگاه تا  -

 امتياز( 10امتياز و طرح منجر به تصويب قانون تا  7امتياز، طرح منجر به صدور مصوبه يا بخشنامه تا 4هاي تحقيقاتي و اجرايي)با تأييد مدير تا ارائه طرح -

امتياز(، 7امتياز(، معاون وزير و مقامات همتراز)8جمهور)امتياز(، وزير يا معاون رييس 10جمهور)هاي دولتي و تقديرنامه از رييسها شامل: نشاندريافت تشويق -

امتياز(، دريافت 10امتياز(، کسب عنوان کارمند نمونه)3تر )يينامتياز( و مقامات پا4امتياز(، مدير کل يا مقامات همتطراز)5امتياز(، معاونين دستگاههاي وابسته )8استاندار)

 امتياز( 6امتياز(،هيأتهاي نظارت و اجرائي انتخابات کشور)تا 5تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم )

 

 

 

 

20 

 امتياز(  10تاآموزش ضمن خدمت ) -

 امتياز(3تامدير واحد )انتقال تجارب شغلي با تاييد  -

 امتياز( 10هاي عمومي يا تخصصي )با تأييد مدير تا در زمينه شغل مورد تصدي در دورهتدريس  -

 10و  ترجمه  20امتياز(، تأليف با ترجمه کتاب در زمينه شغلي )تأليف 10هاي ويژه شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراکز  معتبر تخصصي مرتبط)کسب موفقيت -

امتياز( 5امتياز( ، ارائه پوستر در همايش علمي مرتبط )6امتياز(، سخنراني در همايش علمي مرتبط)  5و ترجمه تا 10زمينه شغلي)تأليف تاامتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در 

 امتياز(10و تدوين گزارش تخصصي مرتبط با شغل )تا

ش
وز

آم
 

2 
 

 

 

 

 

20 

 امتياز(4امتياز، متوسط تا  7امتياز، خوب تا  10نظرسنجي انجام شده؛ عالي تا مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع )بر اساس رضايت -

رجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهاي؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط کار، رعايت انضباط  اداري شامل؛ حضور به رضايت از کارمندان بدون ارباب -

 امتياز( 4امتياز، متوسط  7امتياز، خوب تا  10و تكاليف محوله()عالي تا  موقع در جلسات و انجام به موقع وظايف

ی امتياز( 4امتياز، متوسط تا 7امتياز، خوب تا  10رضايت همكاران)عالي تا  -
د

من
ایت

ض
 ر

3  

 

 جمع  شاخصهای عمومی 60  

 جمع شاخصهای عمومی           جمع شاخصهای اختصاصی          جمع کل 100  

 

 خانوادگي، تاريخ و امضاء(خانوادگي، تاريخ و امضاء(                امضاي  تأييدکننده ) نام و نامخانوادگي، تاريخ و امضاء(                  تأييد ارزيابي کننده ) نام و نامنام و نامتأييد ارزيابي شونده: ) 



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 شماره ......                   معاونت...............................                                                                                        
 

تاريخ ................                                                                                                            واحد ...........................                                                                    

 هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان( محورها و شاخص3-1فرم شماره )
 مشخصات ارزيابي شونده:

 دوره ارزيابي: 

  13/   29/12- 13/   1/1تاريخ  

 نوع استخدام:

 

 عنوان شغل مورد تصدي:

 

 عنوان پست:

 

 کد ملي: 

 

 نام و نام خانوادگي:

 

 

تحليل عملكرد)علل عدم 

تحقق اهداف، نقاط قوت و 

 ضعف و ارائه راهكارها(

امتياز 

بهمكتس  
 عملكرد

سقف 

 امتياز
  عنوان شاخص واحد سنجش هدف مورد انتظار

د شغل مورشرح وظيفه کارمند )متناسب با 

هاي تصدي و  شرح وظايف و برنامه

 مرکز/واحد(

ف
 ردي

 
   

     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

 جمع شاخصهاي اختصاصي 40  

 
 



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 شماره                                                                      معاونت...............................                                                      

  تاريخ                                                                                     واحد ............................                                                            

 نهاي عمومی ارزیابی عملکرد کارکنا( محورها و شاخص3-2فرم شماره )  

امتياز 

همكتسب  

امتياز 

دعملكر  

 سقف

 امتياز
هاي عموميشاخص  

 محورها

ف
 ردي
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 امتياز( 2متوسط تا امتياز،  5امتياز؛ خوب تا  8افزارهاي کاربردي در انجام وظايف)با نظر مدير ؛ عالي تا هاي نوين و نرماستفاده از فناوري -

 امتياز( 2امتياز، متوسط تا  3امتياز؛ خوب تا  5تكميل ستون تحليل عملكرد )علل عدم تحقق اهداف()با نظر مدير ؛ عالي تا  -

ت
قي

ال
 خ

 و
ار

تك
 1 اب
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 امتياز ( 7وزارت تا امتياز ، در سطح 3ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف )با تاييد مدير در سطح واحد دستگاه تا  -

 امتياز( 10امتياز و طرح منجر به تصويب قانون تا  7امتياز، طرح منجر به صدور مصوبه يا بخشنامه تا 4هاي تحقيقاتي و اجرايي)با تأييد مدير تا ارائه طرح -

امتياز(، 7امتياز(، معاون وزير و مقامات همطراز)8جمهور)سامتياز(، وزير يا معاون ريي 10جمهور)هاي دولتي و تقديرنامه از رييسها شامل: نشاندريافت تشويق -

امتياز(، دريافت 10امتياز(، کسب عنوان کارمند نمونه)3تر )امتياز( و مقامات پايين4امتياز(، مدير کل با مقامات همطراز)5امتياز(، معاونين دستگاههاي وابسته )8استاندار)

 امتياز( 6أتهاي نظارت و اجرائي انتخابات کشور)تا امتياز(،هي5تقديرنامه طبق ضوابط طرح تكريم )
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 امتياز(  10تاآموزش ضمن خدمت ) -

 امتياز(3تامدير واحد )انتقال تجارب شغلي با تاييد  -

 امتياز( 10هاي عمومي يا تخصصي )با تأييد مدير تا تدريس در زمينه شغل مورد تصدي در دوره -

 10و  ترجمه  20امتياز(، تأليف با ترجمه کتاب در زمينه شغلي )تأليف 10شامل )دريافت تأييديه و جايزه از مراکز  معتبر تخصصي مرتبط)هاي ويژه کسب موفقيت -

همايش علمي مرتبط متياز( ، ارائه پوستر در ا 6امتياز(، سخنراني در همايش علمي مرتبط)  5و ترجمه تا 10امتياز(، تأليف يا ترجمه مقاله در زمينه شغلي)تأليف تا

 امتياز(10امتياز( و تدوين گزارش تخصصي مرتبط با شغل )تا5)

ش
وز

آم
 

2 
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 امتياز(4امتياز، متوسط تا  7امتياز، خوب تا  10مندي از کارمندان داراي ارباب رجوع )بر اساس نظرسنجي انجام شده؛ عالي تا رضايت -

رجوع)با نظر مدير و با در نظر گرفتن معيارهاي؛ رعايت شعائر و اخالق اسالمي در محيط کار، رعايت انضباط  اداري شامل؛ حضور به اربابرضايت از کارمندان بدون  -

 امتياز( 4امتياز، متوسط  7امتياز، خوب تا  10موقع در جلسات و انجام به موقع وظايف و تكاليف محوله()عالي تا 

ی امتياز( 4امتياز، متوسط تا 7تياز، خوب تا ام 10رضايت همكاران)عالي تا  -
د

من
ایت

ض
 ر

3  

 

 جمع شاخصهای عمومی 60  

 جمع شاخصهای عمومی                                 جمع شاخصهای اختصاصی          جمع کل 100  

 

 خانوادگي، تاريخ و امضا(خانوادگي، تاريخ و امضاء(                  امضاي تاييدکننده ) نام و نامتأييد ارزيابي کننده ) نام و نام     خانوادگي، تاريخ و امضاء(             نام و نام)تأييد ارزيابي شونده: 



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 شماره ......                   معاونت...............................                                                                                        
 

تاريخ ................                                                                                                            واحد ...........................                                                                    

 پشتیبانیهاي اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان ( محورها و شاخص4-1فرم شماره )

 مشخصات ارزيابي شونده:

 گي:نام و نام خانواد کد ملي: عنوان پست: عنوان شغل مورد تصدي: نوع استخدام:  13/   29/12- 13/   1/1دوره ارزيابي:  تاريخ 

 شاخص هاي اختصاصي

ينهاي امتياز توضيحات بهامتياز مكتس سقف امتياز محور   محور عملكرد شاخصهاي ارزيابي سقف امتيازشاخص 

 

 10 

 براي انجام کارهاتعيين اولويت  3 
کميت انجام 

 کار
 انجام وظايف و برنامه هاي محوله بنحو مطلوب 3 

 انجام امور طي بازه هاي زماني تعيين شده 4 

 20 

 دقت در انجام امور محوله 4 

ام کيفيت انج

 کار

 پيگيري کامل کارها و وظايف محوله تا انتها 4 

 ارائه بهتر خدماتيافتن روشهايي جهت  4 

 تبعيت از الزامات تعيين شده و استفاده از روشهاي استاندارد و بروز جهت ارائه بهتر خدمات 4 

 در دسترس بودن و پاسخگويي به موقع به مسئولين 4 

 10 

 انجام وظايف و مسئوليتها در شرايط موجود و تواناييدرک موقعيت و  2 
دانش، 

اطالعات و 

مهارتهاي 

 شغلي

 و ارائه راهكار  مسائل و مشكالت حلبررسي و  2 

 دارا بودن اطالعات  و مهارت هاي الزم مرتبط با وظايف شغلي 2 

 بكارگيري وسائل و تجهيزات شغلي به طور مناسب 2 

 توسعه و بروزرساني اطالعات و مهارت هاي شغلي 2 

 40  40 

 شماره   معاونت............................... 



 
 

 
 

(قوانین و مقرارت استخدامی )ارزیابی عملکرد  

 شماره ......                   معاونت...............................                                                                                        
 

تاريخ ........                       واحد ...................................                                                                                                                                                         

 هاي عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانیشاخص( محورها و 4-2فرم شماره )

امتياز 

 مكتسبه

امتياز 

 عملكرد

سقف 

 امتياز
هاي عموميشاخص  رديف 

 
 

15 

 امتياز( 7)تا ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف -

امتياز(، معاونين دستگاههاي وابسته 8امتياز(، استاندار)7امتياز(، معاون وزير و مقامات همطراز)8جمهور)شامل: وزير يا معاون رييس هادريافت تشويق -

ط طرح امتياز(، دريافت تقديرنامه طبق ضواب10امتياز(، کسب عنوان کارمند نمونه)3تر )امتياز( و مقامات پايين4امتياز(، مدير کل با مقامات همطراز)5)

 امتياز( 6امتياز(،هيأتهاي نظارت و اجرائي انتخابات کشور)تا 5تكريم )

خالقيت و 

 نوآوري
 

 آموزش امتياز(  5 تا آموزش ضمن خدمت ) - 5  

  15 

در مواقع، اضطراري با نظر مدير و درنظرگرفتن معيارهاي :رعايت سلسله مراتب اداري، حضور فعال در محل کار، حضور ) رعايت نظم و انضباط اداري  -

، پرنمودن خال حضور همكاران به صورت جهت انجام وظايف محوله، پذيرش مسئوليت کارهاي انجام شده و تالش جهت انجام مناسب تر وظايف

 امتياز( 5امتياز، متوسط  10امتياز، خوب تا  15داوطلبانه()عالي تا 

 رضايتمندي
  15 

با نظر مدير و در نظر گرفتن معيارهاي: سازگاري با هر تغييري در وظايف، روشها، مديران انجام کارها ) تطابق با تغيير و پذيرش روشهاي جديد جهت -

، و سرپرستان يا محيط کاري توجه به انتقادات سازنده و پيشنهادات مؤثر در راستاي بهبود کار، تطابق با درخواستها و تقاضاهاي مختلف، حفظ آرامش  ٍ 

 امتياز( 5امتياز، متوسط  10امتياز، خوب تا  15() عالي تا كالت کاريدر هنگام مواجه شدن با مش

  10 
احترام ارباب رجوع، درک و رسيدگي به مشكالت همكاران، با همكاران/ ساير کارکنان/ مديران/  )برقراري و حفظ روابط کاري مناسب رضايت همكاران -

 امتياز( 4امتياز، متوسط تا  7امتياز، خوب تا  10( )عالي تا مطابق اصول و ارزشهاي اخالقيرفتار کردن افراد، گذاشتن و درنظر گرفتن شأن و مقام 

 
 

60  

 جمع امتیاز نهایی 100 
 امتیاز شاخصهاي عمومی  امتیازشاخصهاي اختصاصی

 خانوادگي، تاريخ و امضا(خانوادگي، تاريخ و امضاء(                                         امضايتاييدکننده ) نام و نامتأييد ارزيابي کننده ) نام و نامخانوادگي، تاريخ و امضاء(                  شونده: )نام و نامتأييد ارزيابي 



مپنج      فصل

حقوق و مزایا
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اهداف کلی و رفتاري 

 اهداف كلي :

 آشنايي با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مفاهيم آن . -1

 آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري ، تعاريف و مفاهيم آن .  -2

 آشنايي با آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ، تعاريف و مفاهيم آن -3

 

 اهداف رفتاري : 

فراگيران دوره ، در پايان دوره بتوانند تعاريف و نحوه محاسبه آيتمهاي حقوقي مرتبط با قانون نظام   -1

 هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را  ارائه دهد .

پايان دوره بتوانند تعاريف و نحوه محاسبه آيتمهاي حقوقي مرتبط با قانون مديريت فراگيران دوره ، در   -2

 خدمات كشوري را  ارائه دهد .

فراگيران دوره ، در پايان دوره بتوانند تعاريف و نحوه محاسبه آيتمهاي حقوقي مرتبط با آئين نامه اداري -3

 و استخدامي كاركنان غير هيات علمي  را  ارائه دهد .

فراگيران بتوانند نحوه محاسبه حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مديريت ، تفاوت تطبيق و ... را ارائه -4

 دهند .
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

  تاریخچه

 :فصل بود ۵به تصويب رسيد اين قانون مشتمل بر  13۰1اولين قانون استخدامي كشوري، آذرماه 

 خدمته فصل اول: ورود ب

 فصل دوم: مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

 صل سوم: طريقه محاكمه و مجازاتف

 فصل چهارم: تقاعد و وظايف

 فصل پنجم: مواد مخصوصه

ها كه خارج از شمول آن بودند طبق ماده  در اين قانون به جز مقام وزارت ، سفارت، رياست ، قضات و دادستان

 قسم به شرح زير تقسيم مي شدند ۹( مراتب خدمات اداري كشوري به 1۵)

معاونت  -7 مديري دايره -۶مدير شعبه  -۵منشي گري اول  -4منشي گري دوم  -3گري  منشي -2ثباتي  -1 

 مديركل يا معاونت اداره كل -۹رياست اداره  -۸ اداره

 پيماني حکمي روزمرد ثابت و روزمزد كارگري –حاالت استخدامي در اين قانون: رسمي، دون پايه جزء 

گروهي مامور بررسي امور استخدامي كشور  1332سال  افزايش حجم كاركنان دولت موجب گرديد كه در 

با  1337شد و در سال  1333در آبانماه « اداره كل طبقه بندي مشاغل»شوند و اين امر موجب تاسيس قانوني

با تصويب  31/3/134۵تصويب نامه هيات وزيران اين اداره كل به سازمان خدمات كشوري تغيير عنوان داد. در 

 .                       س شوراي ملي و سناي وقت قانون استخدام كشوري جهت اجرا به دولت ابالغ شدكميسيون مشترک مجل

  

 قوانین و مقررات استخدامی کشور

 اين قانون مشتمل بر 11 فصل بشرح زير بوده :

 کلیات فصل دوم: ورود بخدمت و انتصابات فصل سوم: حقوق و مزایاي مستخدمین فصل چهارم-فصل اول

آموزش فصل پنجم : تأمين آسايش و حفظ سالمت كاركنان فصل ششم: تکاليف عمومي مستخدمين فصل هشتم: 

فصل  ، مختلف دهم: مقررات فصل،بازنشستگي و وظيفه فصل نهم: تشکيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

در زمينه تشکيالت آموزش، طبقه  ماده 1۵1قانون شامل   اين اين قانون مواد درتطبيق وضع مستخدمين با: يازدهم

 .بوده و در دو مرحله اجرا گرديد …بندي مشاغل ، حقوق و مزايا واستخدام و

 137ماده هاي دولتي اشتغال بکار داشته تبديل وضع شدند  كليه كاركنان كه در دستگاه 31/3/134۵الف: در 

هاي طبقه بندي مشاغل با در نظر گرفتن تجربه سنوات خدمت  كليه كاركنان براساس طرح 1/7/۵2ب: در تاريخ 

تخصيص و مدرک تحصيلي تطبيق و ضع داده شده و گروه و پايه قطعي آنان تعيين گرديد و با استناد جدول 

پايه تشکيل مي گرديد حقوق كاركنان دولت تعيين و با  1۵گروه و  12( قانون كه از 1( و تبصره )32موضوع ماده )

پست مورد تصدي و رشته و رسته شغلي براساس مصوبات هيات محترم دولت فوق العاده شغل به آنان  عنايت به
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

استخدامي كشور و تصويب مجلس  امور اداري و  ( با پيشنهاد سازمان33پرداخت مي گرديد و با استناد ماده )

 .( افزايش مي يافت32) ضريب جدول حقوق موضوع ماده زندگي هزينه نظرگرفتن افزايش در با شوراي اسالمي

 اين قانون مشتمل بر مجلس شوراي اسالمي12/۶/137۰قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 

( و تبصره هاي آن حقوق مبنا و افزايش سنواتي كاركنان را مشخص مي كرد در 2( و )1( ماده بوده كه ماده )22)

پايه گرديد و براي جبران خدمات كاركنان فوق العاده اي  واقع حقوق مبنا و افزايش سنواتي جايگزين گردد و

براساس مصوبات هيات محترم وزيران به كاركنان  …قبيل فوق العاده مديريت ، تخصص، ويژه ، جذب و  مختلف از

 .دولت پرداخت مي گرديد

  

به  1/1/7۰كه پس از با اين قانون تطبيق وضع داده شدند و كاركناني  1/1/7۰كليه كاركنان دولت در تاريخ –  

رداخت ـذكر تعيين و پـدام رسمي و پيماني دولت در مي آمدند حقوق و مزاياي آنان براساس قانون فوق الـاستخ

هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي كه داراي  هاي و شركت ( اين قانون دستگاه12مي گرديد و باستناد ماده )

 .با اين قانون تطبيق وضع داده شدند 1/1/71مقررات خاص استخدامي بوده مقر گرديد از 

 .قضات، اعضاي هيئت علمي، مستشاران ديوان محاسبات و نيروهاي نظامي و انتظامي از اين قانون مستثني بوده–  

 

 قانون مدیریت خدمات کشوري

مورد نياز تاريخ هاي  نامه ها و دستورالعملن به تصويب رسيد كه بعلت بار مالي و آئي 2۸/7/13۸۶اين قانون در 

 .تعيين گرديد 1/1/۸۸اجراي آن از 

فصل بوده كه نقطه تمايز آن با قانون استخدام كشوري توجه ويژه به حقوق مردم و  1۵اين قانون مشتمل بر – 

 هاو موسسات دولتي از فن آوري اطالعات مي باشد بکارگيري دستگاه

مي باشد و حقوق و دستمزد كاركنان با توجه به ( اين قانون درخصوص حقوق و دستمزد كاركنان 1۰فصل )– 

 .امتيازات مکتسبه از عوامل شغل و شاغل كه موارد زير مي باشد تعيين مي شود

العاده مناطق كمتر توسعه  العاده مديريت، فوق العاده ايثارگري فوق العاده شغل، فوق حق شغل، حق شاغل، فوق– 

فوق العاده كارايي و عملکرد فوق العاده بهره وري و كمک هزينه عائله يافته، فوق العاده سختي شرايط محيط كار، 

 مندي و اوالد

با اين  1/1/۸۸شاغل بوده اند از  2۹/12/۸7هاي وموسسات دولتي كه دره پيماني دستگا كليه كاركنان رسمي و– 

تر از حقوق و مزاياي در بيش %1۵قانون منطقه تطبيق داده شده و حقوق و مزاياي آنان در مرحله تطبيق وضع يابد 

 .باشد در غير اينصورت به آنان تطبيق وضع پرداخت مي گرديد 2۹/12/۸7تاريخ 

العاده هاي سختي شرايط محيط العاده مديريت به عنوان حقوق ثابت تعريف شده و فوقحق شغل، شاغل و فوق– 

 .محسوب مي شود العاده هاي مستمرالعاده ايثارگري جزء فوقالعاده شغل و فوقكار، فوق
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

رتبه تشکيل شده كه كاركنان دولت براساس سنوات تجربي، تخصص ، مدرک  ۵طبقه و  1۶حق شغل: از – 

. در طبقه و رتبه مربوط تخصيص داده مي شدند در ضمن رتبه ها عبارتند از: متديابي، پايه ، ارشد، …تحصيلي و 

 خبره و عالي

ها،  ها و مهارت وزش، تواناييـعامل تشکيل شده سنوات خدمت، سنوات تجربي ، آم ۵حق از  :حق شاغل–  

 تحصيالت

( قانون مديريت خدمات كشوري نحوه و امتياز بندي تعريف 1۰بررسي ساير فوق العاده در مواد مندرج در فصل )– 

 گرديده

ريت خدمات كشوري مشمول قوانين مشرحه ها و موسسات دولتي تا قبل از اجراي قانون مدي كاركنان دستگاه– 

 .ذيل بوده اند

وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون مانند وزارت كشور، وزارت تعاون، سازمان  –قانون استخدام كشوري – 

 ..... مديريت و برنامه ريزي كشور و

تاسيس با اساسنامه آن خبرگي  قانون هاي كه در ها و شركت ها دولتي: موسسات، سازمان قانون استخدام شركت– 

 ديده مشمول

 

 توضیح– 

ها و موسسات دولتي تا قبل در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري شمول قوانين مشروحه  كاركنان دستگاه– 

 .ذيل بوده اند

وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون مانند: وزارت تعاون ، سازمان مديريت و  –قانون استخدام كشوري – 

 …برنامه ريزي كشور و

هاي كه در قانون تاسيس با اساسنامه آن شركت ها و  ها دولتي: موسسات ،سازمان قانون استخدام شركت– 

 .هاي دولتي مي باشند مشمول قانون استخدام شركت

 …خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، شركت مخابرات ، شركت پست سازان چاي وبطور مثال: – 

نامه اداري و ن هاي كه در قوانين و مقررات مربوطه داراي آيي ها و شركت قانون خاص: موسسات ، سازمان– 

 .استخدامي خاص مي باشند

شركت  –شركت فوالد  –المي ايران ها ، بيمه ها ، شركت نفت ، صدا و سيما، كشتيراني جمهوري اس مانند: بانک– 

 …ذوب آهن و

هاي دولتي بخشي از كاركنان مشمول قانون كار مي باشند مانند  قانون كار: در برخي وزارتخانه ها و شركت– 

  شركت پست يا شركت مخابرات ،راه آهن جمهوري اسالمي ايران
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

قانون مديريت خدمات كشوري باستثناي قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي نظامي و انتظامي در اجراي – 

رار ـات كشوري قـانون مديريت خدمـول قـها در مشم ( بقيه دستگاه117اده )ـامبرده شده در مـهاي ن گاهـدست

 .مي گيرند

هاي مستثني شده در اين قانون مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان ، وزارت  : دستگاه117ماده – 

 …ديوان محاسبات مجلس خبرگان واطالعات، متشاران 
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 حقوق مبنا 

 : ماده يک قانون نظام هماهنگِ پرداختِ كاركنان دولت

 ضريب ريالي سال ×حقوق مبنا = عدد مبنا 

 جدول حقوق مبنا :

 عدد مبنا گروه عدد مبنا گروه

1 4۰۰ 11 1۰2۰ 

2 4۵۰ 12 1۰۹۰ 

3 ۵۰۰ 13 11۶۰ 

4 ۵۶۰ 14 123۰ 

۵ ۶2۰ 1۵ 13۰۰ 

۶ ۶۸۰ 1۶ 137۰ 

7 74۰ 17 144۰ 

۸ ۸1۰ 1۸ 1۵1۰ 

۹ ۸۸۰ 1۹ 1۵۸۰ 

 

 ضریب ریالی سال 

 سال
ضریب 
 ریالی

 سال
ضریب 
 ریالی

 سال
ضریب 
 ریالی

 سال
ضریب 
 ریالی

31/۰3/4۵ 40 ۰1/۰1/۶۸ 100 ۰1/۰1/7۸  200 ۰1/۰1/۸۸  600 

۰1/12/۵1 50 ۰1/۰1/۶۹ 100 ۰1/۰1/7۹  230 ۰1/۰1/۸۹  636 

۰1/۰1/۵2 50 ۰1/۰1/7۰ 100 ۰1/۰1/۸۰  260 ۰1/۰1/۹۰  700 

۰1/۰1/۵3 60 ۰1/۰1/71 100 ۰1/۰1/۸1  290 ۰1/۰1/۹1  805 

۰1/۰1/۵4 70 ۰1/۰1/72 100 ۰1/۰1/۸2  320 ۰1/۰1/۹2  1006 

۰1/۰1/۵۵ 70 ۰1/۰1/74 100 ۰1/۰1/۸3  350 ۰1/۰1/۹3  1207 

۰1/۰1/۵۶ 80 ۰1/۰1/7۵ 120 ۰1/۰1/۸4  380 ۰1/۰1/۹4  1376 

۰1/۰1/۵7 90 ۰1/۰1/7۶ 140 ۰1/۰1/۸۵  432 ۰1/۰1/۹۵  1541 

۰1/۰1/۵۸ 100 ۰1/۰1/77 160 ۰1/۰1/۸۶  454 - - 
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 افزایش سنواتی 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت : 2ماده 

ل بشرح ذيل تعيين مي گردد ـان در سال قبـابل قبول آنـنظر گرفتن خدمت ق ال با درـس حقوق مستخدمين در هر

: 

 حقوق سال قبل ×افزايش سنواتي سال جديد = افزايش سنواتي سال قبل + ضريب افزايش سنواتي اعالم شده

 درصد خواهد بود . ۵و  4،  3ضريب افزايش سنواتي ساليانه بر اساس نمرات ارزشيابي شاغلين به ميزان 
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 ها فوق العاده 

 

 شغل فوق العاده ها 

 کارکنان دولت :قانون نظام هماهنگ پرداخت  4ماده 

ها قابل افزايش است  با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتدرصد حقوق مبنا  1۵۰تا و حداكثر  ۵۰حداقل 

. 

 جدول فوق العاده شغل

 سطح شغل

 عنوان رسته

 کارشناسی و همترازي

کاردانی و 

 همترازي

تکنیسین و 

کمک 

کارشناسی و 

 همتراز

سایر 

 مشاغل
 8ورودي  گروه 9گروه ورودي 

اداري مالي/ فرهنگي و 

 آموزشي/امور اجتماعي
12۵ 11۵ 11۵ 1۰۵ 1۰۰ 

فني مهندسي/كشاورزي و 

 محيط زيست
13۵ 12۵ 11۵ 1۰۵ 1۰۰ 

 11۰ 12۰ 13۰ 14۰ 1۵۰ بهداشتي درماني

 فناوري اطالعات

1۵۰ 1۵۰ 13۰ 1۰۵ - 

 %13۰رشته شغلي برنامه نويس كاربردي از گروه هشت به باال 

 1۰۰ - - - - خدمات

طرح طبقه بندي مشاغل 

 هنرمندان
 %11۵و از گروه هشت به باال  %1۰۰تا گروه هشت 
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 فوق العاده برجستگی ) کارکنان ممتاز (  -

و  1۰ به ميزان  ،به آندسته از كاركنان كه بر اساس نمرات ارزشيابي ساليانه داراي باالترين امتياز مي گردند -

از ابتداي سال بعد از ارزشيابي  و تا پايان همان سال پرداخت  ، احکام كارگزيني درصد حقوق مبنا در 2۰

 مي گردد .

 

 فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریتی و سرپرستی  

 ۵به ميزان ، هاي ( مسئول ، سرپرستي و مديريتي مي باشند به آندسته از افراد كه متصدي مشاغل ) پست -

 مبنا در زمان تصدي قابل پرداخت مي باشد .درصد حقوق  2۰و  1۵،  1۰، 

 براي نمونه : 

 درصد  ۵كارگزين مسئول  : 

 درصد  1۰رئيس اداره كارگزيني : 

 درصد 1۵معاون مديرنيروي انساني : 

 درصد  2۰مدير نيروي انساني : 

 تفاوت حداقل دریافتی 

)حقوق مبنا + افزايش سنواتي + فوق  _تفاوت حداقل دريافتي = حداقل دريافتي اعالم شده توسط هيات وزيران 

 العاده شغل + فوق العاده شغل مشاغل مديريتي و سرپرستي + فوق العاده برجستگي (

 هاي باال تفاوت حداقل دريافتي كاسته و نهايتاً مستهلک مي گردد . بديهي است با هرگونه افزايش در آيتم

 

 نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (:قانون  ۸) ماده  همطرازي با مرتبه اعضاي هیات علمی

 ستخدامي احقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي فوق ليسانس و دكتري و همطراز آنان از لحاظ 

 در مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال به كار دارند. -

 تحقيقاتي داشته باشد.شرح وظايف پست سازماني مستخدم جنبه آموزشي ، مطالعاتي و  -

 رشته تحصيلي مستخدم اعم از فوق ليسانس و دكتري در زمينه فعاليت پست مورد تصدي باشد. -

( مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي  % ۸۰نبايد از هشتاد درصد )  -

 ها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد . هيات علمي دانشگاه

 ه مرتبه هاي مربي ، استاديار و دانشيار هرساله ابالغ مي گردد . جدول مربوط ب
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 : قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( 9) ماده کمک هزینه عائله مندي و اوالد   -

   به هريک از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير كه داراي همسر دائم مي باشند -

و همچنين زنان مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و از كارافتاده باشد و خود به 

 تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود مي باشند 

حداكثر د )ـفرزن رـا به ازاء هـد حقوق مبنـدرص 14ائله مندي و ـا به عنوان كمک هزينه عـدرصد حقوق مبن 7۰ -

 عنوان كمک هزينه اوالد پرداخت مي گردد .فرزند ( به  3تا 

سال و براي  2۵سال و به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي اشتغال به تحصيل  2۰حداكثر سن براي اوالد ذكور  -

 اوالد اناث زمان ازدواج خواهد بود .

 اوالد معلول كه قادر به انجام كار نباشند از شرط سني معاف مي باشند . -

 

 ب و هوا فوق العاده بدي آ

 2به  مستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا انجام وظيفه مي كنند فوق العاده بدي آب و هوا طبق جدول شماره 

هيات محترم وزيران بشرح زير و براساس حقوق 14/1/1374هـ مورخ ۵1۵/ت2۰272نامه شماره  ضميمه تصويب

 مبناء گروه مربوط پرداخت مي شود.

 چهار سه دو یک درجه نقاط

 %2۵ %17 %1۰ %۵ ميزان فوق العاده بدي آب و هوا

درصد حقوق مبناي گروه يک جدول + درصد جدول فوق الذكر به نقاط گرمسيري درجه سه و چهار   1۰۰ نکته:

 هاي بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان ، كرمان و سيستان و بلوچستان اضافه مي گردد . استان

 

 محرومیت از تسهیالت زندگی 

محروميت از تسهيالت زندگي به مستخدميني كه در نقاطي خدمت مي كنند كه فاقد تسهيالت الزم  فوق العاده

 . شود زندگي است طبق جدول زير و براساس حقوق مبناء گروه مربوطه پرداخت مي

 نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک گروه محرومیت

ميزان فوق العاده محروميت از 

 تسهيالت زندگي
1۰% 1۵% 2۰% 2۵% 3۰% 3۵% 4۰% 4۵% ۵۰% 
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 

 گروه شهرستان ردیف
فوق العاده محرومیت از 

 تسهیالت زندگی
 درجه

 فوق العاده بدي آب

 و هوا

 - - - - اصفهان 1

%3۰ ۵ جرقويه 2  2 1۰%  

%2۵ 4 كوهپايه 3  1 ۵%  

%3۰ ۵ اردستان 4  2 1۰%  

%2۵ 4 ميمه ۵  1 ۵%  

%2۰ 3 برخوار ۶  1 ۵%  

%2۵ 4 خميني شهر 7  - - 

%1۵ 2 خوانسار ۸  1 1۵%  

%2۰ 3 سميرم )مركزي( ۹  1 ۵%  

%2۰ 3 شهرضا )مركزي( 1۰  - - 

%2۵ 4 شهرضا )سميرم سفلي( 11  1 ۵%  

%2۰ 3 فالورجان 12  - - 

%2۰ 3 فريدن چادگان 13  1 ۵%  

%2۰ 3 فريدن مركزي 14  2 1۰%  

%2۰ 3 فريدن بوئين مياندشت 1۵  2 1۰%  

%3۰ ۵ فريدونشهر 1۶  2 1۰%  

%1۵ 2 گلپايگان 17  1 ۵%  

%2۰ 3 لنجان 1۸  - - 

%2۰ 3 نائين 1۹  2 1۰%  

%4۵ ۸ نائين خور و بيابانک 2۰  3 17%  

%4۰ 7 انارک 21  3 17%  

%2۰ 3 نجف آباد 22  - - 

%2۵ 4 نجف آباد تيران و كرون 23  - - 

%2۰ 3 نطنز 24  1 ۵%  

%2۵ 4 مباركه 2۵  - - 

%1۵ 2 كاشان مركزي 2۶  1 ۵%  

%2۵ 4 كاشان آران و بيدگل 27  1 ۵%  

%2۵ 4 قمصر 2۸  1 ۵%  
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 فوق العاده محل خدمت 

مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنان به موجب احکام رسمي از نقطه اي در يک شهرستان به نقطه اي در   

   .ديگر تغيير مي يابديا استان شهرستان 

  ( به استثناي استان تهران ) در هر محل حداكثر به مدت پنج سالحقوق مبناء گروه مربوطه و  %۵به ميزان 

 شوند.از فوق العاده محل خدمت بهره مند مي

 

 فوق العاده جذب مناطق محروم 

 سطح شغل

 ضریب محرومیت

خدماتی ، کمک 

 تکنیسین و همتراز

تکنیسین کاردانی و 

 همتراز

کارشناسی، مدیریت 

 ،سرپرستی و همتراز

۹ 2۵% 3۰% 4۰% 

۸ 2۰% 2۵% 3۵% 

7 1۵% 2۰% 3۰% 

۶ 1۰% 1۵% 2۵% 

۵ 7% 1۰% 2۰% 

4 ۵% 7% 1۵% 

 

 فوق العاده جذب 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (  ۶) ماده 

بر اساس فرمول ريز و  كهگردند جذب برخوردار ميشغل از فوق العاده  العادهفوق كليه كاركنان عالوه بر حقوق و

 : افزايش يافته  استصفحه بعد بشرح جدول 

رستي، تفاوت حداقل دريافتي ، فوق ـمجموع حقوق، فوق العاده شغل، فوق العاده شغل مشاغل مديريتي و سرپ

 درصد اعالم شده ×العاده برجستگي ، تفاوت تطبيق ايثارگري و تشويقي 

 سطح شغل

 رسته سازمانی ، واحد

مدیر 

 کل

معاون 

 مدیرکل

رئیس 

 اداره
 کارشناس

سایر 

 مشاغل

 %۸۰ %۹۵ %۹۵ %1۰۵ % 11۵ بهداشتي درماني شاغل در واحدهاي بهداشتي درماني

 %73 %۸۸ %۸۸ %۹۸ %1۰۸ بهداشتي درماني در ساير واحدها

 %۵۸ %73 %73 %۸3 %۹3 ساير رسته ها
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 فوق العاده ویژه 

 هيات محترم وزيران  23/۰۵/13۸1ه مورخ 2۵7۰3/ت 41۶۹نامه شماره  تصويب به استناد

هاي اجرايي مشمول قانون نظام  به منظورجذب و نگهداري نيروهاي متخصص كارشناسي و مديريت دستگاه

كه داراي شرايط و امتيازات الزم براي ارتقاء به سطوح كارشناس ارشد ، كارشناس خبره و  هماهنگ پرداخت 

 ي مي باشند فوق العاده ويژه  به شرح زير عالوه برحقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت است :كارشناس عال

 كسب نموده اند برابر مستخدميني كه امتياز سطح كارشناسي ارشد را -الف

)حقوق + فوق العاده شغل + تفاوت حداقل دريافتي + فوق العاده شغل مشاغل مديريتي و سرپرستي + فوق  3۵%

 رجستگي + تفاوت تطبيق ايثارگري و تشويقي + فوق العاده جذب (العاده ب

 برابر كسب نموده اند مستخدميني كه امتياز سطح كارشناسي خبره را-ب

)حقوق + فوق العاده شغل + تفاوت حداقل دريافتي + فوق العاده شغل مشاغل مديريتي و سرپرستي + فوق ۵۵%

 تشويقي + فوق العاده جذب (العاده برجستگي + تفاوت تطبيق ايثارگري و 

 برابر كسب نموده اند مستخدميني كه امتياز سطح كارشناسي عالي را-ج

)حقوق + فوق العاده شغل + تفاوت حداقل دريافتي + فوق العاده شغل مشاغل مديريتي و سرپرستي + فوق 7۵%

 العاده برجستگي + تفاوت تطبيق ايثارگري و تشويقي + فوق العاده جذب (

 درصد مي باشد . ۵۰و  3۵،  2۰: درصدهاي فوق جهت پرستاران و رسته بهداشتي درماني به ترتيب 1تبصره 

( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ) ۸شامل افرادي كه مشمول ماده ) : پرداخت فوق العاده مزبور 2تبصره 

 شد . همتراز با مرتبه اعضاء هيات علمي ( شده اند نخواهند
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 (قانون استخدام كشوري  3۹خ ماده  ) بندتی شرایط محیط کارفوق العاده سخ

فوق العاده سختي شرايط محيط كار فقط به مستخدميني كه در شرايط غير متعارف محيط كار به تشخيص سازمان 

 اداري و استخدامي كشور مجبور به انجام وظيفه مي باشند قابل پرداخت مي باشد .

و  13۶۶/۸/۹و تکميل فرم مربوطه بر اساس مفاد تصويب نامه مورخ  نحوه تعيين درجه و درصد سختي كار

 دستورالعمل و اصالحات بعدي آن مي باشد.

 
  فوق العاده نوبت کاري

متعارف ساعت اداري به صورت تمام وقت ، مستمر  به متصديان مشاغلي پرداخت مي شود كه در نوبت هاي غير

 وگردشي ملزم به انجام وظيفه مي باشند.

خدميني كه به صورت غير منظم و بر حسب نوبت به صورت كشيک يا عناوين مشابه آن در هريک از حاالت مست

و با رعايت مقررات مربوط از مشمول دريافت اين فوق العاده نبوده   هائي باشند زماني فوق عهده دار انجام مسئوليت

 فوق العاده اضافه كار ساعتي برخوردار خواهند بود .
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 جدول فوق العاده نوبت کاري 

 نوبت یا شیفت غیر متعارف ردیف
 درصد

 قبلی

درصد 

 جدید

 %4۰ %2۰ عصرتا شب و شب تا صبح ( -سه نوبتي منظم چرخشي ) صبح تا عصر 1

 %3۰ %1۵ شب تا صبح ( -دو نوبتي چرخشي منظم ) صبح تا عصر 2

 %4۰ %2۰ شب تا صبح ( –دو نوبتي منظم ) عصرتا شب  3

 %3۰ %1۵ صبح تا عصر ( –دو نوبتي منظم ) شب تا صبح  4

 %2۰ %1۰ يک نوبتي دائم ) عصر تا شب ( ۵

 %۵۰ %2۵ يک نوبتي دائم )شب تا صبح ( ۶

 %3۰ %1۵ تركيب دو يا چند حالت از حاالت فوق بصورت متناوب 7

 

 فوق العاده کار با اشعه 

 قانون حفاظت در برابر اشعه:  20ماده 

كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياي زير بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه به افرادي 

 گيرد :هاي مربوط تعلق مينامهواحد قانوني و طبق آيين پرتودهي محيط كار به تشخيص

 آموزش مقدماتي قوانين و مقررات استخدامي ) حقوق و مزايا (

 كار مقرر براي ساير كاركنانساعات  %2۵ميزان كاهش ساعات كار هفتگي تا  - 1

 يک ماه در سال براي مدت اشتغال به كار با اشعه افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا  - 2 

 .موارد در طول هر سال اجباري است استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه در آن گونه

 زاء هر يک سال كار با اشعهافزايش مدت خدمت مورد قبول تا يک سال به ا - 3 

 و پنج سال براي گروه ب   براي گروه الف تا ده سال حداكثر اين افزايش  

 .باشدبازنشستگي ، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مي و منحصراً از نظر بازخريد،

 العاده كار با اشعه. پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق - 4

تواند درخواست اشتغال در اين ماده به جاي استفاده از مرخصي ، فرد ذينفع مي 2در مورد بند :  1تبصره      

 محلي غير از محيط كار با اشعه بنمايد .

مورخ 14۶۸و 14۶7-14۶۶اده كار با اشعه بر اساس آراء شماره مبناي محاسبه فوق الع:  2تبصره       

 تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر تغيير كرد . هيات عمومي ديوان عدالت اداري  12/12/13۸۶
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يا تاريخ اشتغال فرد در محيط راديولوژي  ) تاريخ تصويب قانون ( 2۰/1/13۶۸هاي اجرايي از تاريخ  نهايتاً دستگاه 

 اصالح احکام پرسنل ذينفع گرديدند .مکلف به 

 

 امتیازات ایثارگران

 سازمان امور اداري و استخدامي كشور( 2۰/۰۵/1371/د مورخ 2727) بخشنامه شماره 

 كليه آزادگان و جانبازان از امتيازات يک مقطع تحصيلي باالتر برخوردار خواهند بود . -1

درصد از  4۰جانبازان تا حداكثر سال سابقه اسارت يا مفقوديت ،  3آزادگان، اسرا و مفقودين تا حداكثر  -2

 سال  3ماه متناوب در جبهه و حداكثر  ۹ماه سابقه خدمت متوالي يا  ۶كارافتادگي ، رزمندگان با حداقل 

همواره از يک گروه  )تاريخ آتش بس(  2۹/۰۵/13۶7لغايت   ) شروع جنگ تحميلي ( 31/۰۶/13۵۹در فاصله زماني 

 تشويقي باالتر از گروه استحقاقي خود برخوردار خواهند شد.

 كه مستخدم نتواند بداليل ذيل از امتياز مقطع تحصيلي باالتر استفاده  نمايد : در صورتي -3

 الف( عدم پيش بيني مدرک تحصيلي باالتر در شرايط احراز رشته شغلي مورد تصدي 

 م وجود مقطع تحصيلي باالتر )مثاًل در مورد دارندگان مدرک تحصيلي دكترا(ب( عد  

 ج( داشتن مدرک تحصيلي پايان دوره ابتدائي يا دوره تکميلي نهضت سواد آموزي يا تحصيالت كمتر از آن 

 يک گروه عالوه بر گروه استحقاقي مستخدم به وي اعطا مي شود .

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان  17تشويقي ايثارگري ) تبصره ماده نحوه محاسبه ميزان افزايش سنواتي  -4

 :دولت (

 درصد ۶به ميزان  23/۰۵/13۶۹الف( به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاريخ 

 درصد 3به ميزان  23/۰۵/13۶۹ب( به ازاء هر سال سابقه خدمت غيرداوطلبانه در جبهه تا تاريخ  

 درصد ۶هر سال اسارت و مفقوديت به ميزان ج( به ازاء 

د( به ازاء هر سال اشتغال يا مأموريت در مناطق جنگ زده  كه در اثر جنگ تحميلي تخريب يا تخليه شده تا پايان  

 درصد 3به ميزان  13۶۹سال 

 ۶به ميزان  13۶7هـ( به ازاء هر سال اشتغال يا مأموريت در مناطق جنگي زير آتش مستقيم دشمن تا پايان سال 

 درصد

 3ايش سنواتي به ميزان تا الغ دستورالعمل اجرايي مربوط افزـبه ازاء هر سال سابقه عضويت در بسيج از تاريخ اب -۵

 وط اعطا مي گردد.ـروه مربـاي آخرين گـاساس حقوق مبن اقي برـزايش سنواتي استحقـه بر افالودرصد ع
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 آئین انمه و دستورالعمل مرخصی اه
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 آئین نامه و دستورالعمل مرخصی ها

 استحقاقي                      -

 استعالجي         -

 كمتر از يک روز     -

 تشويقي                                        -

 اضطراري                 -

  اشعه -

   مناطق محروم -

 بدون حقوق -

 

 مرخصی استحقاقی 

روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را  3۰كارمندان رسمي و پيماني موسسه سالي  -1   

يا كال قابل استفاده  اًو تعلق مي گيرد و طبق مقررات جزئدارند كه از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به ا

 مي باشد . 

 ل ذخيره شدن است.حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قاب  -1

 استفاده از مرخصي استحقاقي منوط به ارائه تقاضاي كارمند و موافقت مسئول مربوطه مي باشد.  -2   

كارمندان مي توانند به هر ميزان از ذخيره، مرخصي استحقاقي خود پس از موافقت مسئول مربوطه استفاده  -3   

 به بعد (    13۹1نمايند . ) ازسال 

ظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امکان استفاده كارمندان از مرخصي استحقاقي ساليانه به ميزان موسسه مو -4  

 استحقاق در زمان مناسب و حداكثر تا پايان همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در اين زمينه موافقت نمايد.

 به بعد ( 13۸۸) ازسال  تعطيالت رسمي بين مرخصي هاي استحقاقي جزء مرخصي محسوب نمي شود. -۵ 

 انصراف از مرخصي استحقاقي تحصيل شده با اعالم كارمند و موافقت مسئول واحدامکان پذير مي باشد. -۶  

استفاده از مرخصي استحقاقي در ايام خدمت نيمه وقت وتقليل ساعت كاري طبق مقررات مربوطه به  -7   

 كارمندان تمام وقت مي باشد.

ر حال مرخصي استحقاقي است مي تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در صورت موافقت كارمندي كه د -۸    

 مسئول مربوطه تاريخ شروع مرخصي اخير بالفاصله بعد از انقضاي مرخصي قبلي خواهد بود.

درصورت عدم موافقت مسئول مربوطه و يا عدم وصول نظريه وي، كارمند مکلف است در پايان مدت مرخصي  -۹    

 ر محل خدمت خود حاضر شود.د
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حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي باشد و در اين  -1۰   

 كند. مدت مسئول مربوطه وظايف او را به كارمند يا كارمندان ديگر محول مي

ام بازنشستگي با رعايت مقررات موافقت با تقاضاي مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدمين در هنگ -11   

 مربوطه الزامي است و دراين مورد حفظ پست سازماني مستخدم ضروري نمي باشد.

به مرخصي استعالجي كه از چهار ماه تجاوز نمايد نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون  -12   

خدمت زير پرچم و غيبت موجه مرخصي  ،ال انفص ،تعليق و بركناري از خدمت  ،آمادگي به خدمت  ،حقوق 

 استحقاقي تعلق نمي گيرد.

 مرخصي زايمان مشمول محدوديت مندرج در اين ماده نخواهد بود. تبصره:

راي ـباز خريد مرخصي استحقاقي ذخيره شده با درخواست كارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتي، فقط ب -13   

 انع مي باشد.ـه بالمـات رئيسه موسسـس از تصويب در هيـار پــود اعتبـصورت وج ار در هر دوره، و درـيک ب

موسسه موظف است مرخصي بازخريد شده را از مجموع ذخيره مرخصي استحقاقي كارمند كسر نمايد. )ازسال 

 به بعد( 13۹1

دان حداكثر تا بت به اعالم مانده ذخيره مرخصي استحقاقي ساليانه كارمنسكارگزيني موسسه مکلف است ن -14    

 پايان ارديبهشت ماه سال بعد اقدام نمايد.

روز مرخصي خواهند داشت كه درصورت عدم  3۰( سالي 2ماده 3كارمندان مشمول قرارداد معين )تبصره -1۵   

 به بعد( 13۹1بازخريد نيمي از آن قابل ذخيره شدن مي باشد. )ازسال 

مشمول قرارداد كار معين نسبت به بازخريد پانزده روز  موسسه مي تواند درصورت تقاضاي كارمندان -1۶    

 مرخصي ذخيره ساليانه در پايان هر سال اقدام نمايد.

بازخريد ذخيره مرخصي كارمندان مشموالن قرارداد كار معين بر اساس حقوق و مزاياي مندرج در آخرين  -17

    قرارداد منعقده تعيين مي گردد.

يل وضعيت استخدامي كارمندان مشمول قرارداد كار معين به وضعيت پيماني درصورت استخدام يا تبد - 1۸  

 مرخصي هاي استحقاقي ذخيره شده، كماكان قابل ذخيره خواهد بود.

به عنوان مشاغل كارگري تلقي مي گردند. اين افراد در هر سال با احتساب  2ماده 4پرسنل مشمول تبصره -1۹  

چهار روز جمعه سي روز مرخصي استحقاقي خواهند داشت كه نه روز قابل ذخيره شدن مي باشد. ساير روزهاي 

 تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.

هاي استحقاقي ،استعالجي همانند پرسنل  شکان و پيراپزشکان ازلحاظ مرخصيمشمولين قانون خدمت پز -2۰ 

 باشند. رسمي مي

درصورتي كه مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در حين انجام طرح به خدمت پيماني موسسه   -21 

 پذيرفته شوند مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان قابل ذخيره خواهد بود.
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مشمولين برنامه پزشک خانواده سالي سي روز مرخصي استحقاقي دارند كه صرفا پانزده روز مرخصي پزشکان  -22

 خانواده و ماماهاي طرف قرارداد قابل بازخريد مي باشد.

ذخيره مرخصي استحقاقي جانبازان حالت اشتغال و كاركناني كه از ماموريت آموزشي استفاده مي كنند  -23

 مي باشد. همانند پرسنل عادي

 

 مرخصی استعالجی 

ترين مدت  كارمند موسسه درصورت ابتال به بيماري كه مانع از خدمت آنان مي شود بايد مراتب را در كوتاه -1    

 ممکن به مسئول مربوطه اطالع دهند.

كارگزيني مکلف است پس از تاييد پزشک معتمد و يا شوراي پزشکي نسبت به صدور حکم مرخصي  -2    

 جي اقدام نمايد.استعال

كارمندان موسسه درصورت ابتال به بيماري كه مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهي پزشک معالج و  -3    

تاييد پزشک معتمد موسسه و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تاييد شوراي پزشکي، مي توانند از مرخصي 

 استعالجي استفاده نمايند.

مدت استفاده از مرخصي استعالجي در طول يک سال تقويمي چهار ماه خواهد بود. درصورت نياز به  حداكثر -4    

 استفاده بيشتر از مرخصي استعالجي، به تشخيص شوراي پزشکي موسسه از محدوديت زماني مستثني مي باشد.

مدت يک ادگي كلي حداكثر به فتاحقوق ومزاياي كارمند در ايام مرخصي استعالجي تا بهبودي كامل يا ازكار -۵    

سال به ميزان حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر كه حسب مورد به كارمند داده شده است، قابل پرداخت مي 

باشد. براي مدت مازاد بر يک سال فقط حقوق ثابت ) مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت ( و 

 پرداخت خواهد بود. تفاوت تطبيق و عائله مندي و اوالد  قابل

تشخيص ابتالء مستخدم به بيماري صعب العالج و تعيين مدت معذوريت وي بعهده كميسيون پزشکي  -۶

 است.حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهد بود.

 تمديد است. مرخصي استعالجي مستخدم درصورتي كه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات قابل -7

به جز مستخدمان)بانوان باردار( حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي كند  -۸

 بيشتر از چهار ماه الزامي نيست.

 .عيت نداردبرخورداري كارمنداني كه در وضعيت مرخصي بدون حقوق قرار دارند از مرخصي استعالجي موضو -۹

استعالجي كارمند طبق مفاد اين دستورالعمل مورد موافقت قرار نگيرد مدت مذكور از  درصورتي كه گواهي -1۰

مرخصي استحقاقي وي كسر خواهد شد و درصورت عدم وجود مرخصي استحقاقي ، مرخصي بدون حقوق منظور 

 خواهد شد.

ت قانون تامين كاركنان مشمول صندوق تامين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعالجي تابع مقررا -11

 اجتماعي مي باشند و موسسه مجاز به پرداخت حقوق و مزاياي آنان در ايام مرخصي استعالجي نمي باشند.
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اين قبيل مستخدمين موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذيربط از علت عدم حضور خويش در محل خدمت،  -12

نون تامين اجتماعي رسيده باشد را نيز در پايان ايام مدارک مربوط به بيماري كه به تاييد مراجع قانوني مذكور در قا

 بيماري ارائه نمايند.

حقوق و فوق العاده هاي مستخدميني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري  -13

كثر تا پايان نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حدا

 قرارداد مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود.

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان طرحي، رسمي آزمايشي و رسمي مشمول صندوق تامين اجتماعي بعهده  -14

 موسسه مي باشد .

اه افزايش يافت مرخصي زايمان پرسنل قراردادي و پيماني مشمول صندوق تامين اجتماعي از شش ماه به نه م -1۵

و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مذكور در طول مدت فوق تا شش ماه اول از طريق صندوق تامين اجتماعي و از 

 ابتداي ماه هفتم به بعد از طريق واحد مربوطه صورت مي پذيرد .

 

 مرخصی استعالجی زایمان 

سقف تعداد فرزندان نه ماه مرخصي زايمان با به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل بدون در نظر گرفتن  -1

 استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوطه تعلق مي گيردكه در هرصورت از نه ماه بيشتر نخواهد شد.

مدت مرخصي زايمان براي زايمان هاي دوقلو نه ماه و براي زايمان هاي سه قلو و باالتر يک سال تعيين گرديده  -2

 است.

تعالجي بانواني كه در طول دوران بارداري با تاييد پزشک معالج از مرخصي استعالجي استفاده مدت مرخصي اس -3

 مي كنند، از سقف مرخصي زايمان آنها كسر نخواهد شد.

 .ماه خواهد بود آيد دو مرخصي زايمان درخصوص مادراني كه فرزند آنها مرده به دنيا مي -4

معادل مرخصي زايمان از  توانند زاد شيرخوار را بعهده مي گيرند ميبانوان كارمندي كه پذيرش وسرپرستي نو  -۵

 اين مرخصي استفاده نمايند .

بانوان كارمندي كه از طريق حامل)رحم اجاره اي( داراي فرزند مي شوند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي  -۶

 توانند از مرخصي معذوريت زايمان استفاده نمايند.

 جزو مدت خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان محسوب ميگردد . مرخصي زايمان  -7 

 تشخيص تاريخ معذوريت وضع حمل بانوان باردار بعهده پزشک معالج مي باشد.  -۸

مادران مشمول مي توانند طي ساعات مقرر كار روزانه حداكثر از يک ساعت مرخصي ساعتي )شيردهي (  -۹

 استفاده كنند.

ماهگي نوزاد  24لو و بيشتر به مدت دو ساعت در روز و تا ت شيردهي براي وضع حمل هاي دوقاعمدت و س -1۰

 مي باشد.
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 ميزان استفاده از مرخصي ساعتي شيردهي از مرخصي استحقاقي كارمند كسر نمي گردد. -11

ل يابند. در مادران مشمول پس از پايان مرخصي زايمان و در دوران شيردهي بايد در كار قبلي خود اشتغا -12

 دوران ياد شده نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اينکه خود متقاضي تغيير شغل يا نقل و انتقال باشند.

مادران پس از شروع به كار مجدد مي توانند درصورت تمايل تا دوازده ماهگي كودک از برنامه شيفت كاري  -13

 شب معاف شوند.

ساعت و در شيفت هاي مضاعف  از مرخصي شير دهي در شيفت شب دودرصورت انجام نوبت كاري، استفاده  -14

 به ازاء هرشيفت كاري يک ساعت مي باشد .

 

 مرخصی کمتر از یک روز

كارمندان موسسه مي توانند از مرخصي كمتر از يک روز كه جزيي از مرخصي استحقاقي مي باشد استفاده كنند  -1

 حداكثر مرخصي ساعتي به ميزان نصف ساعت كاري روزانه است. 

 درصورت استفاده بيش از مدت ذكر شده يک روز مرخصي استحقاقي محاسبه مي شود.

 موضوع اين ماده از دوازده روز در يک سال تقويمي تجاوز نخواهد كرد.حداكثر مدت استفاده از مرخصي  -2

 حداقل مدت براي استفاده از مرخصي كمتر از يک روز، يک ساعت است. -3

 

 مرخصی اضطراري  

به منظورتحکيم و تکريم نهاد خانواده، كارمندان موسسه در موارد ذيل حق برخورداري از هفت روز مرخصي  -1

 مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد. دارند. بر سقف مرخصي استحقاقي ساالنه رااضطراري عالوه 

 الف( ازدواج دائم كارمند       

 ب( ازدواج فرزند كارمند      

 ج( فوت بستگان درجه يک شامل: همسر،فرزند،پدر، مادر،خواهر،برادر      

آئين نامه اداري و استخدامي اعضاء غير  74تاريخ شروع استفاده از هفت روز مرخصي اضطراري موضوع ماده  -2

هيات علمي در مورد ازدواج از تاريخ عقد حداكثر به مدت دو سال و فوت تاريخ شروع تا چهل روز با تقاضا و اعالم 

 كارمند و با احتساب ايام تعطيل صورت مي پذيرد. 

 ارمند موظف است مستندات الزم را ارائه نمايد.ك تبصره:

مرخصي اضطراري مراقبت از همسر بعد از وضع حمل از تاريخ والدت فرزند با  1۵تاريخ شروع استفاده از  -3

 احتساب ايام تعطيل خواهد بود.

مراقبت از همسر اعطاي مرخصي فوق به كارمنداني كه همسر آنان فرزند مرده به دنيا مي آورند، جهت تبصره: 

 بالمانع مي باشد.
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 مرخصی تشویقی  

كارمندان اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي كه به حج تمتع مشرف مي شوند مجاز خواهند بود     

 .فقط يک بار از يک ماه مرخصي تشويقي استفاده نمايند كه جزء مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد

   

 مرخصی اشعه

به افرادي كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياي ذيل بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه      

 پرتو دهي محيط كار به تشخيص واحد قانوني و طبق آئين نامه هاي مربوطه تعلق مي گيرد.

 كاركنان.درصد ساعت كار مقرر براي ساير  2۵كاهش ساعت كار هفتگي تا ميزان  -1     

افزايش ميزان مرخصي اشعه ساليانه تا يک ماه در سال براي مدت اشتغال كار با اشعه استفاده از مرخصي  -2     

 استحقاقي ساليانه در اينگونه موارد درطول هرسال اجباري است.

 مرخصي مذكور قابل بازخريد يا ذخيره نمي باشد. تبصره:      

 

 مرخصی مناطق محروم

درخصوص يک ماه مرخصي مناطق محروم با استناد 1/1/۸۸13نون مديريت خدمات كشوري از تاريخ با اجراي قا

قانون مديريت اعطاي يک ماه مرخصي مناطق محروم  فاقد وجاهت قانوني  ۸7آئين نامه و با رعايت ماده 117ماده 

 مي باشد .

 

 مرخصی بدون حقوق

 ايشي و پيماني در موارد ذيل امکان پذير مي باشد.ـآزم اعطاي مرخصي بدون حقوق به كارمندان رسمي، رسمي -1

 الف( كارمند استحقاق مرخصي نداشته باشد واحتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود.      

 ب(كارمند قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارک الزم را ارائه نمايد.      

 ج( كارمند ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت جغرافيايي خود مسافرت كند.      

د( كارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتال به بيماري       

 شود.      هم صعب العالج تشخيص داده نر قادر به خدمت نباشد و بيماري ديگ

و قبل از  كارمند بايد تقاضاي مرخصي بدون حقوق خود را با ذكر علت و مدت به مسئول واحد ارائه نمايد -2

 7۸موافقت مسئول واحد و صدور حکم مجاز به ترک خدمت نمي باشد.حکم مرخصي بدون حقوق با رعايت ماده 

 ئيد مسئول واحد توسط كارگزيني صادر مي گردد.دامي اعضاء غير هيات علمي پس از تاـآئين نامه اداري و استخ

 كارمند پس از گذراندن مدت تعهد خدمت بدو ورود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد . -3

 در موارد استثناءكارمند مي تواند با موافقت رئيس موسسه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد . تبصره: 
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     رده اضافه خواهد شد.اين مدت به ميزان تعهد نامب

در مواردي كه كارمند متقاضي مرخصي بدون حقوق داراي ذخيره مرخصي استحقاقي باشد. الزم است ابتدا از  -4

مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايد و صدور حکم مرخصي بدون حقوق هم زمان با موافقت مرخصي استحقاقي 

 انجام گردد.

 زمان مرخصي بدون حقوق الزامي نمي باشد. حفظ پست سازماني كارمندان در -۵

سابقه خدمت محسوب نخواهد  مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي به جز براي ادامه تحصيل جزء -۶

 شد.

 روزهاي تعطيل كه در مدت مرخصي بدون حقوق واقع مي شود جزء مدت مرخصي محسوب مي گردد. -7  

 بدون حقوق نمي توانند از مرخصي استعالجي استفاده نمايند.كارمندان در حال استفاده از مرخصي  -۸

اعطاي مرخصي بدون حقوق به مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان حداكثر در طول تعهد خدمت به  -۹

 ماه امکان پذير است ، اين مدت به زمان مدت تعهدات اضافه مي شود. 2مدت 

ارداد كار معين به مدت يک دوازدهم ، در طول مدت قرارداد امکان اعطاي مرخصي بدون حقوق به كاركنان قر -1۰

 پذير است.

قانون كار به مدت يک ماه در طول قرارداد  72مدت مرخصي بدون حقوق مشاغل كارگري با رعايت ماده  -11

 امکان پذير است.

مومي دولت و اصالحات اعطاي مرخصي و ماموريت ورزشي كاركنان تابع آئين نامه ها و دستور العمل هاي ع -12

 بعدي آن خواهد بود.

آندسته ازمستخدمين رسمي كه همسر آنان درمشاغل حساس دولتي درخارج كشور اشتغال دارند به تبعيت  -13

 سال ازمرخصي بدون حقوق استفاده نمايند . ۶ازمحل كار همسر ميتوانند حداكثر تا 
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 زماندستور العمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت     

مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان، موافقت موسسه با تقاضاي كارمندان جهت استفاده از مرخصي  -1

آيين نامه اداري استخدامي است كه از تاريخ اجراي  7۸بدون حقوق خارج از محدوديت هاي زماني مندرج در ماده 

صندوق بازنشستگي مربوطه تداوم خواهد  تا زمان حصول شرايط بازنشستگي برابر ضوابطحکم كارگزيني شروع و 

 داشت.

كارمندان رسمي قطعي و پيماني مشمول ضوابط اين دستورالعمل مي باشند، مشروط به آن كه تعهدات خود را  -2 

    نسبت به موسسه انجام داده باشند.

بهره مندي از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان منوط به استفاده از كليه مرخصي هاي استحقاقي  -3

 ذخيره شده فرد مي باشد .

افرادي كه در طول سنوات خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نموده اند مانعي براي شموليت اين  تبصره:  

 دستورالعمل نخواهد بود.

 وق بدون محدوديت زمان منوط به تسويه حساب مالي و اموالي خواهد بود.اعطاي مرخصي بدون حق -4

قانون  3۰اين دستورالعمل در طول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجرا خواهد بود و درصورت تنفيذ ماده  -۵

 فوق تداوم خواهد داشت.

ن محدوديت زمان استفاده مي موسسه موظف است پست سازماني افرادي را كه از مرخصي بدون حقوق بدو -۶

 كنند از تاريخ شروع مرخصي بالتصدي نمايد.

اده مي ـدوديت زمان استفـدون محـورالعمل كه از مرخصي بدون حقوق بـدان مشمول اين دستـه كارمنـب -7

مستمر نمايند در صورت تقاضاي شخص و تامين اعتبار مالي به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي 

 پرداخت خواهد شد.

استخدام مجدد كارمنداني كه از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان استفاده مي كنند برابر ضوابط  -۸

 استخدامي مندرج در آيين نامه اداري استخدامي اعضاء غير هيات علمي خواهد بود.

موظف هستند به منظور استمرار كارمندان در صورت استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان  -۹

اشتراک در صندوق بازنشستگي مربوطه شخصا ظرف حداكثر يک ماه پس از صدور حکم كارگزيني به صندوق 

 مذكور مراجعه نمايند.

در هر صورت پرداخت كسورات سهم كارمند و كارفرما برابر مفاد دستورالعمل هاي صندوق هاي  تبصره:    

 ارمند مي باشد.بازنشستگي زيربط به عهده ك

موسسه موظف است در متن احکام مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان  محدوديت زمان كارمندان  -1۰

 موارد ذيل را درج نمايند:

 موضوع ماده يک« لغايت حصول شرايط بازنشستگي» الف( تاريخ شروع و عنوان عبارت    
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 حکم كارگزينيدستور العمل در  ۹و  ۸،  ۶،  4ب( درج مفاد مواد     
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 قانون مدیریت خدمات کشوري

 عنوان
مستند 

 قانونی
 شرح

كه تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده  واحد سازماني مشخص 1ماده  وزارتخانه

 دارد و توسط وزير اداره مي شود

 2ماده  دولتی مؤسسه
با داشتن استقالل حقوقي   ايجاد واحد سازماني مشخص به موجب قانون و

بخشي از وظايف و اموري كه بر عهده يکي از قوي سه گانه و ساير مراجع قانوني 

 مي باشد انجام مي دهد

یا نهاد  مؤسسه

عمومی 

 غیردولتی

سازماني مشخص كه داراي استقالل حقوقي بوده و با تصويب مجلس  واحد 3ماده

 شوراي اسالمي ايجاد مي شود

 4ماده  شرکت دولتی
بنگاه اقتصادي كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت  يک

درصد سرمايه و سهام آن  ۵۰(ايجاد مي شود و بيش از  44) به موجب اصل 

 متعلق به دولت است .

 

 عنوان
مستند 

 قانونی
 شرح

 5ماده  دستگاه اجرایی

يا نهادهاي عمومي غيردولتي  كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، مؤسسات

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام ه ... كليه دستگا

 .است

 6ماده  سازمانی پست

سازماني دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف و  جايگاهي كه در ساختار

مسئوليت هاي مشخص )ثابت و موقت( پيش بيني و براي تصدي يک كارمند 

 در نظر گرفته مي شود.

پست ثابت صرفا براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد 

 .شد

دستگاه  کارمند

 اجرایی
 7ماده 

ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام  فردي كه براساس

 .شود صالحيتدار در در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي

 موجب اقتدار و حاكميت كشور است آن دسته از اموري كه تحقق آن 8ماده  امور حاکمیتی
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 قانون مدیریت خدمات کشوري

مستند  عنوان

 قانونی

 شرح

فرهنگی امور اجتماعی 

 و خدماتی

اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع  آن دسته از وظايفي كه منافع 9ماده 

 .فردي برتري دارد

از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب  آن دسته 10ماده  امور زیربنایی

 .تقويت زير ساخت هاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد

اداره و بهره برداري از اموال  دسته از اموري كه دولت ، متصدي ان 11ماده  امور اقتصادي

 .جامعه است

از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  منظور 12ماده  سازمان

 .مي باشد

 

 آیین نامه اداري  استخدامی کارمندان غیرهیات علمی

 مستند قانونی عنوان مستند قانونی عنوان

 ۹ماده ماموريت 1ماده موسسه

 1۰ماده تعليق 2ماده كارمند

 11ماده  استعفاء 3ماده  استخدام

 12ماده  غيبت موجه 4ماده  حکم سازماني

 13 ماده غيبت غير موجه ۵ ماده سابقه خدمت دولتي

 14ماده  اخراج ۶ماده  ارتقا

 1۵ماده  مرخصي استعالجي 7ماده  انتصاب

 1۶ ماده بازنشستگي ۸ ماده انتقال
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 مستند قانونی عنوان

 17ماده از كار افتادگي

 1۸ماده  انفصال دائم

 1۹ماده  انفصال موقت

 2۰ماده  آماده به خدمت

 21 ماده بازخريدي

 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،  توسعه اقتصادي، اجتماعي و مقانون برنامه پنج 2۰دراجراي بند ب ماده  -1هماد

/ وخدمات بهداشتي درمانيدانشکده علوم پزشکي  /كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه استخداميآئين نامه اداري و 

 مفاد اين آئين نامه مي باشد. ناميده مي شود، برابر"موسسه  "موسسه آموزشي پژوهشي كه از اين پس به اختصار

يا قرارداد مقام صالحيت  مقررات مربوط به موجب حکم و اساس ضوابط و فردي است كه بر :کارمند  -2هماد   

 .موسسه به خدمت پذيرفته مي شود در دار

 

عبارت است از به كارگيري شخص حقيقي به صورت رسمي يا پيماني يا قراردادي طبق ضوابط : استخدام-3هماد

-4هماد   موسسه.                         منظورخدمت دره ومقررات مندرج دراين آيين نامه ب

اين آيين نامه به  رعايت مفاد موسسه كه با عبارت است از دستور كتبي مقامات صالحيت دار حکم سازمانی:

 منظوراستخدام اشخاص حقيقي صادرشده باشد.

 

شركت هاي دولتي كه  وزارتخانه ها موسسات و عبارت است از مدت خدمت در سابقه خدمت دولتی: -5 ماده

مدت خدمت نيمه  پرداخت نموده يا مي نمايد و سور مربوط رادرحالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده وك

قانون  ۸7ماده  1تبصره اصالحات بعدي آن و و 13۶2انوان مصوب سالـانون نيمه وقت بـق وقت بانوان به استناد

بازنشستگي به صورت كامل  پاره وقت كسور ايام نيمه وقت و مشروط به اينکه در ات كشوري )ـديريت خدمـم

پيراپزشکان به عنوان  خدمت مشمولين قانون خدمت پزشکان و مدت خدمت نظام وظيفه و ( و شده باشدپرداخت 

سوابق خدمت  استعالجي مشمولين اين ماده و يام مربوط به مرخصي استحقاقي وا .سابقه خدمت محسوب مي شود

 . ولتي لحاظ مي شودغيردولتي كه به موجب قوانين خاص ، خدمت دولتي محسوب شده است ، بعنوان خدمت د

 سطح شغلي باالتر به كارمند براساس ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل و تخصيص پست سازماني يا : ارتقاء-6ماده

 مشاغل . ارزشيابي
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ضوابط  پست سازماني براساس شرايط احراز ، لياقت شايستگي و در گماردن كارمند به كار انتصاب:-7ماده

 ومنابع وزارت متبوع مصوب هيات امناء.پيشنهادي معاونت توسعه مديريت 

 

جابجايي محل خدمت كارمند با صدور حکم رسمي به واحدها ي تحت پوشش موسسه يا  به :انتقال  -8هماد 

منظور اشتغال در ساير موسسه ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا ساير دستگاه 

 حفظ سوابق خدمت. غيردولتي بانهادهاي عمومي  و هاي دولتي

 :عبارت است از:مأموریت  -9هماد

 محول شدن وظيفه موقت به كارمند، غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد،)الف 

اعزام كارمند به طور موقت به واحدهاي تحت پوشش موسسه يا ساير موسسه ها و واحدهاي وابسته به وزارت )ب 

 هاي دولتي وموسسات عمومي غيردولتي، آموزش پزشکي، وزارتخانه ها ، نهادها ، سازمانبهداشت ، درمان و 

 .مواد مفاد اين آيين نامه اعزام كارمندان براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي درداخل يا خارج ازكشور برابر)ج 

تعيين تکليف وي ، به  طبق حکم مقامات صالحيت دار تاوضعيت كارمندي است كه  بر ناظر : تعلیق -10هماد  

 .موسسه محروم شده باشند موجب احکام دادگاه و يا آراء مراجع قانوني ذي صالح به طور موقت از ادامه خدمت در

 موسسه توسط كارمند. عبارت است از ارايه درخواست معافيت از ادامه خدمت در:استعفاء  -11ماده 

 

به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است  آن است كه كارمند عبارت از :غیبت موجه -12ماده 

 .در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او براي موسسه محرز شده باشد

 

موجه در محل  خدمت حاضر  دون مجوز يا ارايه عذركارمند ب آن است كه عبارت از:غيبت غير موجه  -13هماد

 .شودن

  كارمند دراجراي احکام هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا آراءآن است كه  عبارت از :خراج ا-14ماده 

 .صالح به خدمت وي در موسسه به طور دائم خاتمه داده شودقانوني مراجع ذي

 

 ازكه مانع  عبارت از آن است كه كارمندان در صورت ابتالء به بيماري يا زايمان :استعالجی مرخصی   -15ه ماد

 مرخصي استعالجي استفاده كند.انجام خدمت وي باشد ، از 

 

رسمي به  ي و به موجب حکمكارمند طبق ضوابط و مقررات قانونآن است كه  عبارت از:  بازنشستگی -16ه ماد

 افتخار بازنشستگي نائل شده و از مستمري بازنشستگي استفاده كند.
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معالج و تأييد كميسيون پزشکي، عبارت از آن است كه كارمند بنا به تشخيص پزشک : از کارافتادگی -17ماده 

اده مي ـكارافتادگي استف مستمري از افتاده شده اند و از ايي كاركردن را از دست داده و طبق مقررات از كارـتوان

 كند.

 

صالح از آراء قانوني مراجع ذي كارمند به موجب احکام دادگاه ياآن است كه عبارت از  انفصال دائم: -18ه ماد

 دستگاه هاي دولتي محروم شود. خدمت در موسسه يا

 

موسسه به موجب احکام دادگاه يا آراء قانوني مراجع  عبارت از آن است كه كارمند :نفصال موقتا -19ه ماد

 شود. و براي مدت معين از اشتغال در موسسه محروم   ذيصالح

 

در انتظارتعيين تکليف يا ارجاع آن است كه كارمند طبق مفاد اين آيين نامه  عبارت از  :آماده به خدمت -20هماد

 شغل باشد.

سوابق خدمت دولتي آنان  وقطع آن است كه رابطه استخدامي كارمند با موسسه  عبارت از  :بازخریدي -21هماد 

  .بازخريد شود

  



 
 

118 
 

)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 
  



 
 

119 
 

)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 ضریب ریالی و حداقل دریافتی

  

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 )ریال(

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 )ریال(

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 )ریال(

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 )ریال(

 ۶۰۰ ۰1/۰1/۸۸ 33۰۰۰ 2۰۰ ۰1/۰1/7۸ 3۵۰۰۰ 1۰۰ ۰1/۰1/۶4 ـ 4۰ ۰1/۰1/4۵
2۰۰۰۰۰۰ 

2۹۰۰۰۰۰ 

 ۶3۶ ۰1/۰1/۸۹ 4۰۰۰۰۰ 23۰ ۰1/۰1/7۹ ۵۶۰۰۰ 1۰۰ ۰1/۰1/۶۵ ـ ۵۰ ۰1/۰1/۵۰
212۰۰۰۰ 

31۰۰۰۰۰ 

 1۰۰ ۰1/۰1/۶۶ ـ ۵۰ ۰1/۰1/۵1
 

۰1/۰1/۸۰ 2۶۰ ۵۰۰۰۰۰ ۰1/۰1/۹۰ 7۰۰ 
231۰۰۰۰ 

341۰۰۰۰ 

 1۰۰ ۰1/۰1/۶7 ـ ۶۰ ۰1/۰1/۵2
 

۰1/۰1/۸1 2۹۰ 

7۰۰۰۰۰ 

 )متاهل(

۶۰۰۰۰۰ 

 )مجرد(

۰1/۰1/۹1 ۸۰۵ 
2۶۵۶۵۰۰ 

3۹21۵۰۰ 

 1۰۰۶ ۰1/۰1/۹2 ۸۰۰۰۰۰ 32۰ ۰1/۰1/۸2 ۸۹2۰۰ 1۰۰ ۰1/۰1/۶۸ ـ 7۰ ۰1/۰1/۵3
332۰۰۰۰ 

4۹۰۰۰۰۰ 

 12۰7 ۰1/۰1/۹3 1۰۶۰۰۰۰۰ 3۵۰ ۰1/۰1/۸3 117۰۰۰ 1۰۰ ۰1/۰1/۶۹ ـ 7۰ ۰1/۰1/۵4
4۰۰۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰۰۰ 

 137۶ ۰1/۰1/۹4 117۰۰۰۰ 3۸۰ ۰1/۰1/۸4 117۰۰۰ 12۰ ۰1/۰1/7۰ ـ ۸۰ ۰1/۰1/۵۵
۵۰۰۰۰۰۰ 

7۵۰۰۰۰۰ 

 1۵41 ۰1/۰1/۹۵ 13۵۰۰۰۰ 432 ۰1/۰1/۹۵ 1۸۵۰۰۰ 14۰ ۰1/۰1/71 ـ ۹۰ ۰1/۰1/۵۶
۶۰۰۰۰۰۰ 

۹۰۰۰۰۰۰ 

 - - - 1۵۰۰۰۰۰ 4۵4 ۰1/۰1/۸۶ 2312۵۰ 1۶۰ ۰1/۰1/72 ـ 1۰۰ ۰1/۰1/۵7

۰1/۰1/۵۸ 1۰۰ 2۵۰۰۰ ۰1/۰1/73 1۸۰ 2۹7۰۰۰ ۰1/۰1/۸7 4۹۰ 1۶۵۰۰۰۰ - - - 
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 دستورالعمل نحوه تعیین شغل و شاغل و ...

 

 تحصیالت
طبقه شغلی در قانون  اولین

 مدیریت خدمات کشوري

طبقه شغلی در آئین نامه  اولین

 اداري و استخدامی

گروه شغلی در قانون  اولین

 نظام هماهنگ پرداخت

 ۵تا  1 1 1 زير ديپلم

 ۶ 2 1 ديپلم

 7 3 3 كارداني

 ۸ 4 4 كارشناسي

 ۹ ۵ ۵ ارشد كارشناسي

 ۶ ۶ دكتراي عمومي

دكتراي تخصصي و  1۰

Phd 
۶ 7 
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 جدول حق شغل بر اساس قانون مدیریت

 

طبقات 

 جدول

 رتبه هاي شغلی

 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

1 24۰۰ 2۶۵۰ - - - 

2 2۶۰۰ 2۸۵۰ - - - 

3 2۸۰۰ 3۰۵۰ - - - 

4 3۰۰۰ 32۵۰ 3۶۰۰ 4۰۵۰ 4۶۰۰ 

۵ 32۰۰ 34۵۰ 3۸۰۰ 42۵۰ 4۸۰۰ 

۶ 34۰۰ 3۶۵۰ 4۰۰۰ 44۵۰ ۵۰۰۰ 

7 3۶۰۰ 3۸۵۰ 42۰۰ 4۶۵۰ ۵2۰۰ 

۸ 3۸۰۰ 4۰۵۰ 44۰۰ 4۸۵۰ ۵4۰۰ 

۹ 4۰۰۰ 42۵۰ 4۶۰۰ ۵۰۵۰ ۵۶۰۰ 

1۰ 42۰۰ 44۵۰ 4۸۰۰ ۵2۵۰ ۵۸۰۰ 

11 44۰۰ 4۶۵۰ ۵۰۰۰ ۵4۵۰ ۶۰۰۰ 

12 4۶۰۰ 4۸۵۰ ۵2۰۰ ۵۶۵۰ ۶2۰۰ 

13 4۸۰۰ ۵۰۵۰ ۵4۰۰ ۵۸۵۰ ۶4۰۰ 

14 ۵۰۰۰ ۵2۵۰ ۵۶۰۰ ۶۰۵۰ ۶۶۰۰ 

1۵ ۵2۰۰ ۵4۵۰ ۵۸۰۰ ۶2۵۰ ۶۸۰۰ 

1۶ ۵4۰۰ ۵۶۵۰ ۶۰۰۰ ۶4۵۰ 7۰۰۰ 
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 نامه اداري و استخدامی آئین50 جدول حق شغل ماده 

 

 طبقات جدول
 رتبه هاي شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

1 24۰۰ 2۶۵۰ 3۰۰۰ - - 

2 2۶۰۰ 2۸۵۰ 32۰۰ 3۶۵۰ 42۰۰ 

3 2۸۰۰ 3۰۵۰ 34۰۰ 3۸۵۰ 44۰۰ 

4 3۰۰۰ 32۵۰ 3۶۰۰ 4۰۵۰ 4۶۰۰ 

۵ 32۰۰ 34۵۰ 3۸۰۰ 42۵۰ 4۸۰۰ 

۶ 34۰۰ 3۶۵۰ 4۰۰۰ 44۵۰ ۵۰۰۰ 

7 3۶۰۰ 3۸۵۰ 42۰۰ 4۶۵۰ ۵2۰۰ 

۸ 3۸۰۰ 4۰۵۰ 44۰۰ 4۸۵۰ ۵4۰۰ 

۹ 4۰۰۰ 42۵۰ 4۶۰۰ ۵۰۵۰ ۵۶۰۰ 

1۰ 42۰۰ 44۵۰ 4۸۰۰ ۵2۵۰ ۵۸۰۰ 

11 44۰۰ 4۶۵۰ ۵۰۰۰ ۵4۵۰ ۶۰۰۰ 

12 4۶۰۰ 4۸۵۰ ۵2۰۰ ۵۶۵۰ ۶2۰۰ 

13 4۸۰۰ ۵۰۵۰ ۵4۰۰ ۵۸۵۰ ۶4۰۰ 

14 ۵۰۰۰ ۵2۵۰ ۵۶۰۰ ۶۰۵۰ ۶۶۰۰ 

1۵ ۵2۰۰ ۵4۵۰ ۵۸۰۰ ۶2۵۰ ۶۸۰۰ 

1۶ ۵4۰۰ ۵۶۵۰ ۶۰۰۰ ۶4۵۰ 7۰۰۰ 
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 مقایسه جدول حق شغل در قانون مدیریت و آئین نامه

 

 طبقات جدول ردیف
 رتبه هاي شغلی

 عالی خبره ارشد

1 
 - - 3۰۰۰ امتياز جديد

 - - - امتياز قبلي

2 
 42۰۰ 3۶۵۰ 32۰۰ امتياز جديد

 - - - امتياز قبلي

3 
 44۰۰ 3۸۵۰ 34۰۰ امتياز جديد

 - - - قبليامتياز 

 

 تغییرات حق شغل در قانون مدیریت و آئین نامه

 دستورالعمل حق شغل و شاغل  2ماده  3و تبصره  آيين نامه ۵۰ماده  ۵تبصره  سر اساب -1

، دكتري دكتري حرفه اي ، 1.1به  1، ساير مشاغل از  1.2به  1.1بهداشتي درماني از رسته امتياز حق شغل 

 تغيير يافته است.  1.۵به )كليه مشاغل(  و باالتر  PHDو تخصصي 

جانبازاني كه داراي مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد مي باشند، كما كان از مقطع تحصيلي باالتر دكتري  -2

 ( بهره مند خواهند شد. PHD)دكتراي تخصصي يا 

ازات مقطع تحصيلي اين افراد از امتياز ضريب حق شغل ، حق شاغل و سقف جدول فوق العاده جذب برابر با امتي

 برخوردار مي گردند. (  PHD)دكتراي تخصصي يا باالتر 

 

 نحوه تطبیق جدول حق شغل با رتبه هاي شغلی

كارمنداني كه در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي از عناوين ارشد ، خبره و عالي برخوردار شده اند ، با همان  -1

 عناوين در رتبه هاي جدول حق شغل قرار مي گيرند .

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، از همطرازي با مرتبه اعضاي  ۸كارمنداني كه در اجراي ماده  -2

هيات علمي سطوح مربي ، استاديار و دانشيار بهره مند شده اند به ترتيب همتراز رتبه هاي ارشد ، خبره و عالي حق 

 شغل قرار مي گيرند .

 ۶بدوًا در رتبه مقدماتي قرار گرفته و به ازاي هر ، بهره مند نمي گردند 2و  1هاي  كارمنداني كه از مزاياي رديف -3

 اء مي يابند . ـال تجربه غير مربوط به يک رتبه باالتر ارتقـس 1۰سال تجربه تمام وقت مربوط و مشابه و يا 
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 ۶رار گرفته و به ازاي هر به استخدام پذيرفته مي شوند بدواً در رتبه مقدماتي ق 13۸۸كارمنداني كه در سال  -4

 سال تجربه تمام وقت مربوط و مشابه به يک رتبه باالتر ارتقاء مي يابند .

 

 جدول حق شاغل بر اساس قانون مدیریت

 امتیاز تحصیالت ردیف

امتیاز دوره 

هاي آموزشی 

 مصوب

امتیاز مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

خدمت در هر 

 سال

امتیاز تجربه 

مشابه مربوط و به 

 در هر سال

 11۰۰ زير ديپلم

به ازاي طي هر 

يک ساعت دوره 

آموزشي مصوب 

نيم  امتياز 

 ۵۰۰)حداكثر 

 امتياز(

2۰۰ 1۰ ۸ 

 1۰ 1۵ 2۵۰ 12۰۰ ديپلم

 12 2۰ 3۰۰ 14۰۰ فوق ديپلم

 14 2۵ 4۰۰ 17۰۰ ليسانس

فوق ليسانس و 

 دكتري حرفه اي
2۰۰۰ ۶۰۰ 3۰ 1۶ 

 1۸ 3۵ ۸۰۰ 23۰۰ دكتري تخصصي

 

 آئین نامه اداري و استخدامی51جدول حق شاغل ماده 

 تحصیالت
امتیاز 

 تحصیالت

امتیاز دوره هاي 

 آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

 خدمت در هر سال

وط امتیاز تجربه مرب

 و مشابه در هر سال

 11۰۰ زير ديپلم

به ازاي طي هر يک 

ساعت دوره 

آموزشي مصوب، 

ر امتياز )حداكثنيم 

امتياز( ۵۰۰  

2۰۰ 1۰ ۸ 

 1۰ 1۵ 2۵۰ 12۰۰ ديپلم

 12 2۰ 3۰۰ 14۰۰ كارداني

 14 2۵ 4۰۰ 17۰۰ كارشناسي

 1۶ 3۰ ۶۰۰ 2۰۰۰ كارشناسي ارشد

 17 32 7۰۰ 24۰۰ دكتري حرفه اي

و  دكتري تخصصي

PHD 
2۸۰۰ ۸1۰ 3۵ 1۸ 

 ۵4۰ 1۰۵۰ ۸1۰ ۵۰۰ 2۸۰۰ حداكثر امتياز
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 جدول حق شاغل در قانون مدیریت و آئین نامهمقایسه 

 

 مهارت و توانایی تحصیالت مقطع تحصیلی
سنوات خدمت 

 در هر سال

تجربه مربوط 

و مشابه در هر 

 سال

 دكتراي حرفه اي
 17 32 7۰۰ 24۰۰ امتياز جديد

 1۶ 3۰ ۶۰۰ 2۰۰۰ امتياز قبلي

 دكتراي تخصصي و

PHD 

 بدون تغيير بدون تغيير ۸1۰ 2۸۰۰ امتياز جديد

 1۸ 3۵ ۸۰۰ 23۰۰ امتياز قبلي

 

 مقایسه حق شاغل در قانون مدیریت و آئین نامه

 امتياز اضافه مي گردد . 2۰۰، به ميزان MPHامتياز تحصيالت دارندگان گواهينامه  -1

 .باال(درصد امتياز حق شاغل برداشته شده است . ) به دليل توقف امتياز براي افراد با سنوات  7۵سقف  -2

 دولتي مي باشد منظور از سنوات خدمت و تجربه، سوابق خدمتي تمام وقت در دستگاه هاي  -2
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 فوق العاده ها

 آئین نامه ( 53فوق العاده مدیریت و سرپرستی ) ماده 

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

سطوح 

 مدیریت

معاون اداره و 

 همتراز

رئیس اداره و 

 همتراز

معاون مدیر 

 کل و همتراز

و مدیر کل 

 همتراز

معاون موسسه 

 و همتراز

 شهرستان

 23۰۰ 1۸۵۰ 14۰۰ ۹۵۰ ۵1۰ سطح يک

 23۵۰ 1۹۰۰ 14۵۰ 1۰۰۰ ۵۵۰ سطح دو

 24۰۰ 1۹۵۰ 1۵۰۰ 1۰۵۰ ۶۰۰ سطح سه

 استان

 24۵۰ 2۰۰۰ 1۵۵۰ 11۰۰ ۶۵۰ سطح يک

 2۵۰۰ 2۰۵۰ 1۶۰۰ 11۵۰ 7۰۰ سطح دو

 2۵۵۰ 21۰۰ 1۶۵۰ 12۰۰ 7۵۰ سطح سه

 ملي

 2۶۰۰ 21۵۰ 17۰۰ 12۵۰ ۸۰۰ سطح يک

 2۶۵۰ 22۰۰ 17۵۰ 13۰۰ ۸۵۰ سطح دو

 27۰۰ 22۵۰ 1۸۰۰ 13۵۰ ۹۰۰ سطح سه

 

 فوق العاده مدیریت و سرپرستی
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)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 راهنماي استفاده از جداول امتیاز فوق العاده مدیریت 

 تقسيم شده اند :بيمارستان آموزشي يا غير آموزشي در استان يا شهرستان براساس تعداد تخت به شرح زير 

 aتخت = ۵۰۰بيش از   

  b  تخت = 3۰1-۵۰۰

  c   تخت = 121-3۰۰

  dتخت = ۵۰-12۰

  eتخت = ۵۰كمتر از 

 تيپ بندي دانشگاه ها با توجه به موارد ذيل مي باشد : 

 : فسا، جهرم، شاهرود، رفسنجان، سبزوار، زابل، قم، كاشان، گناباد، بابل، بجنورد، بيرجند 3تيپ     

 : بقيه دانشگاه ها 2تيپ  

 : تهران، ايران، شهيد بهشتي، تبريز، اهواز، اصفهان، شيراز، مشهد 1تيپ      

 شبکه هاي بهداشتي درماني و مراكز بهداشت شهرستان    

 تقسيم بندي گرديده اند : d, c, b, aبراساس تعداد جمعيت تحت پوشش در چهار تيپ    

  a هزار نفر = 7۰۰بيش از      

  bهزار نفر = 7۰۰ -هزار 3۵۰

  c هزار نفر = 3۵۰ -هزار 1۵۰

  d       هزار نفر = 1۵۰كمتر از           

 %2۰و  %1۰و به ترتيب حداكثر  %2و در مشاغل مديريتي  %1به ازاي هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستي 

 از مجموع سقف امتيازات حق شاغل مندرج در آئين نامه به امتيازات حق شاغل كارمندان مشمول اضافه مي شود. 

 سقف حق شاغل تجاوز نمايد. %2۰در هر حال مجموع امتيازات موضوع اين تبصره نبايد از 

ي كه به سمت پايين تري سال در پست هاي مديريت انجام وظيفه نموده يا بنمايند، در صورت 2مديراني كه حداقل 

 .فوق العاده مديريت در پست قبلي كمتر باشد %۸۰منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از 

 به ميزان ما به التفاوت تا سقف درصد مذكور تفاوت فوق العاده مديريت دريافت خواهند نمود.  

مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالک اين تفاوت با ارتقاءهاي بعدي مستهلک مي شود. اين 

 عمل خواهد بود.

 امتياز فوق العاده مديريت مديران و سرپرستان شاغل در ستاد مؤسسه هاي مركز استان معادل امتيازات سطح ملي 

 براي ساير مؤسسه ها معادل امتيازات سطح استان تعيين مي گردد .

 مثال: كرمان سطح ملي 

 فت سطح استانجير 
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( كه با اعمال امتيازفوق العاده مديريت از حقوق 1/1/13۸۸حقوق و مزاياي مديران و سرپرستان در مرحله تطبيق )

هاي مديريتي منصوب شده اند به دليل ثابت بودن مبلغ تفاوت  به پست 1/1/13۸۸و مزاياي افراد مشابه بعد از 

ه مي شود معادل ريالي تفاوت را بدون در نظرگرفتن پست مديريتي تطبيق كمتر مي باشد، لذا به موسسه اجازه داد

و سرپرستي در مرحله تطبيق محاسبه و به سرجمع حقوق و مزاياي كارمندان ذينفع از طريق اصالح تفاوت تطبيق 

 اجرايي شد . 1/1/۹۵اضافه نمايد . از تاريخ 

 

 آئین نامه ( 54ماده  1فوق العاده بدي آب و هوا و مناطق کمترتوسعه یافته ) بند 

معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و در  1۹/11/13۹۰/د مورخ 2۰۹/3۸73به استناد شماره 

ران ، فوق العاده ـات محترم وزيـهي 2۵/1۰/13۹۰ورخ  ـهـ م 213/ت 477۰2/2۰۹1۹۰راي تصويب نامه شماره ـاج

) شغل ، شاغل ، مديريت و تطبيق (  2۵/1۰/13۹۰اريخ اجراي هاي مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا به ت

 افزايش يافت .

معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و  ۰۵/۰2/13۹1/د مورخ 2۰۹/334به استناد بخشنامه شماره 

 هيات محترم وزيران موضوع بخشنامه13۹1/۰1/13۹1/ هـ مورخ  477۰2/ت 7۵2در اجراي تصويب نامه شماره 

وق ـمعاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، ف ۰7/۰1/13۹1مورخ  2۰۰/۹1/177شماره 

) شغل ، شاغل و مديريت  ۰۶/1/13۹1راي ـاريخ اجـه يافته و بدي آب و هوا به تـاطق كمتر توسعـالعاده هاي من

  .(كاهش يافت

مقام عالي وزارت و در اجراي تصويب نامه شماره  14/۰۵/13۹1مورخ  1۰۰/772به استناد بخشنامه شماره 

هيات محترم وزيران ، فوق العاده هاي مناطق كمتر توسعه يافته و بدي  ۰7/۰4/13۹1هـ مورخ   4۸۰۹3/ت ۶۵۶47

 برقرار گرديد  13۹۰) شغل ، شاغل و مديريت (كاهش و بر اساس ضرايب سال  1/4/13۹1آب و هوا به تاريخ اجراي 

 ده مناطق کمترتوسعه یافتهجدول فوق العا

 1391/ 06/01درصد مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ

 (9)ضریب  (8)ضریب  (7ضریب ) (6)ضریب  (5)ضریب  محرومیت سطح مشاغل ضریب

مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي 

 كارشناسي ارشد و باالتر
۹% 12% 1۵% 1۸% 2۵% 

 %2۰ %1۵ %11 %۹ %۶ ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي

 01/04/1391درصد مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ

 (9)ضریب  (8)ضریب  (7ضریب ) (6)ضریب  (5)ضریب  محرومیت سطح مشاغل ضریب

 %1۵ %13 %11 %۹ %7 مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر

 %12 %1۰ %۸ %۶ %۵ ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي
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 آب و هوا جدول فوق العاده بدي

  06/01/1391درصد مناطق بد آب و هوا از تاریخ 

 (4درجه ) (3درجه ) (2درجه ) (1درجه ) سطح مشاغل   درجه بندي آب و هوا

 %2۵ %1۶ %12 %1۰ مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر

 %2۰ %14 %1۰ %۸ ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي

 

  01/04/1391درصد مناطق بد آب و هوا از تاریخ 

(1درجه ) سطح مشاغل   درجه بندي آب و هوا (2درجه )  (3درجه )  (4درجه )   

باالتر مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و  ۶%  7%  ۸%  1۰%  

%۵ ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي  ۶%  7%  ۸%  
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 مدیریت (فوق العاده ایثارگري ) جدول قانون 

 مدت اسارت درصد جانبازي رديف
مدت خدمت داوطلبانه در 

 جبهه
 امتياز

 4۰۰ ماه ۶تا  3 ماه ۶تا  3 درصد ۵ 1

 ۵۰۰ ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 1۰تا  2

 ۶۰۰ ماه 1۸تا  ماه 1۸تا  درصد 1۵تا  3

 7۰۰ ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 2۰تا  4

 ۸۰۰ ماه 3۰تا  ماه 3۰تا  درصد 2۵تا  ۵

 ۹۰۰ ماه 3۶تا  ماه 3۶تا  درصد 3۰تا  ۶

 1۰۰۰ ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 3۵تا  7

 11۰۰ ماه 4۸تا  ماه 4۸تا  درصد 4۰تا  ۸

 12۰۰ ماه ۵4تا  ماه ۵4تا  درصد 4۵تا  ۹

 13۰۰ ماه ۶۰تا  ماه ۶۰تا  درصد ۵۰تا  1۰

 14۰۰ ماه 7۰تا  ماه 7۰تا  درصد ۶۰تا  11

 1۵۵۰ ماه 7۰باالتر از  ماه 7۰باالتر از  درصد ۶۰باالتراز  12
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 آئین نامه اداري و استخدامی (54ماده  2فوق العاده ایثارگري ) بند 

 مدت اسارت درصد جانبازي ردیف
مدت خدمت 

 داوطلبانه در جبهه
 امتیاز

 4۰۰ ماه ۶تا  3 ماه ۶تا  3 درصد ۵ 1

 ۵۰۰ ماه 12تا  ماه 12تا  درصد ۹تا  ۶ 2

 ۶۰۰ ماه 1۸تا  ماه 1۸تا  درصد 14تا  1۰ 3

 7۰۰ ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 1۹تا  1۵ 4

 ۸۰۰ ماه 3۰تا  ماه 3۰تا  درصد 24تا  2۰ ۵

 ۹۰۰ ماه 3۶تا  ماه 3۶تا  درصد 2۹تا  2۵ ۶

 1۰۰۰ ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 34تا  3۰ 7

 11۰۰ ماه 4۸تا  ماه 4۸تا  درصد 3۹تا  3۵ ۸

 12۰۰ ماه ۵4تا  ماه ۵4تا  درصد 44تا  4۰ ۹

 13۰۰ ماه ۶۰تا  ماه ۶۰تا  درصد 4۹تا  4۵ 1۰

 1۵۰۰ ماه 7۰تا  ماه 7۰تا  درصد ۵۹تا  ۵۰ 11

 1۵۵۰ ماه 7۰باالتر از  ماه 7۰باالتر از  درصد و باالتر ۶۰ 12

 

 فوق العاده ایثارگري

 فوق العاده ايثارگري متناسب با 

 درصد جانبازي  -

 مدت خدمت داوطلبانه در جبهه  -

 مدت خدمت غير داوطلبانه درجبهه  -

 مدت اسارت  -

 و جهت فرزندان شاهد  -

 امتياز  1۵۵۰تا سقف  -

 .به توجه به جدول فوق تعيين و برقرار مي گردد 

ي در صورتي كه كارمندي از اجتماع حاالت ايثارگري برخوردار باشد، باالترين امتياز مربوط به يکي از آنها مبنا

   .از امتياز حاالت ديگر ايثارگري، به امتياز ايثارگري وي اضافه خواهد شد %2۵تعيين امتياز قرار گرفته و 
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 .امتياز تجاوز ننمايد 1۵۵۰مشروط بر آنکه امتياز ايثارگري آنان از سقف 

ت كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح، سه چهارم خدم21/1۰/13۸۸/ط مورخ 2۰۶/4۰/11به استناد ابالغيه شماره 

به عنوان خدمت  ۰1/1۰/13۸۸وظيفه كه به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شده اند از تاريخ 

 داوطلبانه محسوب مي گردد .

مشاور محترم معاونت توسعه و مدير كل منابع انساني و  3۰/1۰/13۹1/د مورخ 2۰۹/34۸۶به استناد نامه شماره 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اجتماع حاالت  2۸/۸/13۹1مورخ  ۵11ي شماره پشتيباني وزارت متبوع و رأ

 لغو گرديد . 2۸/۰۸/13۹1ايثارگري از تاريخ 

كارمنداني كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان 

 امتياز در نظر گرفته مي شود. 13۰جنگ 

  1/1/13۸۸حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازي و اسارت 

 1/1/13۸۸سه چهارم حضور غيرداوطلبانه در جبهه 

 امتياز (  13۰۰فوق العاده ايثارگري فرزندان شاهد ) 

  ۰1/1/13۸۹(  13۸۹) قانون بودجه سال 

 امتياز ( 1۵۵۰فوق العاده ايثارگري فرزندان شاهد ) 

  ۰1/1/13۹۰( ) قانون برنامه پنجم توسعه 

 : 1/1/13۹1در اجراي آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي از تاريخ 

 امتياز فوق العاده ايثارگري فرزندان شاهدي كه قبل از اجراي آئين نامه در دانشگاه اشتغال داشته اند 

1۵۵۰ . 

 ن نامه در دانشگاه اشتغال يافته اندو امتياز فوق العاده ايثارگري فرزندان شاهدي كه بعد از اجراي آئي

1۵۰۰  

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 51فوق العاده ایثارگري ماده 

  .به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد۰2/1۰/13۹1قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در تاريخ 

 : ۵1مشمولين ماده 

 شهداء - آزادگان  - و باالتر  %2۵جانبازان 

 مي باشند ( %۵۰فرزندان شاهد ) با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه ، جانباز 
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 جانبازان حالت اشتغال جانبازانافراد غیر مشمول :

 حداقل حقوق اعالم شده توسط هيات دولت در هرسال  %2۵ نحوه محاسبه :

 

 آئین نامه ( 54ماده  3فوق العاده سختی شرایط محیط کار ) بند 

هاي اجرايي تاييد شده  ميزان امتياز اين فوق العاده براساس درصدهايي كه قبالً براي سختي كار مشاغل دستگاه

به عنوان فوق العاده  ۰۵/1۰/13۸۹از، از تاريخ ـامتي 1۰۰۰از، حداكثر تا ـامتي 12د، ـاست، به ازاي هر يک درص

 .سختي شرايط محيط كار مشاغل آنان تعيين مي گردد

هاي  و بخش هاي رواني و بيمارستانهاي رواني  وق العاده سختي كار در بيمارستانـحوه محاسبه و تعيين فـالف( ن

 سوانح و سوختگي :

 

 

 

 محاسبه و تعيين فوق العاده سختي كار در ساير محيط هاي غيرمتعارف :ب( نحوه 

 

 ( امتياز پرداخت مي.1۰۰۰در حال حاضر فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف تا )

 

 ( امتياز پرداخت مي گردد .1۰۰۰در حال حاضر فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف تا )

 

 آئین نامه ( 54ماده  4العاده کار با اشعه ) بند فوق 

فقط به كارمنداني كه در شرايط محيط كار با اشعه  در ارتباط هستند طبق دستورالعملي كه از سوي وزارتخانه ابالغ 

 امتياز تعلق مي گيرد .  3۰۰۰خواهد شد حداكثر تا 

 دد .تا تدوين دستورالعمل مربوط براساس مقررات قبلي اقدام  مي گر

آن دسته از كارمنداني كه در مرحله تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري از فوق العاده كار با اشعه برخوردار 

بوده اند و اين مبلغ در احکام آنان در قالب تفاوت تطبيق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبيق كسر و به عنوان 

اسبه و تا هنگامي كه به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق العاده اشعه در كنار فوق العاده سختي كار مح

 پرداخت مي شود.

  

یاز فعلی فوق العاده سختی کارامت  

                                                         ×   3۰  = فوق العاده سختی کار جدید          امتیاز  

                    12                           

 

 امتیاز فعلی فوق العاده سختی کار

                                                        ×   1۵     = فوق العاده سختی کار جدید          امتیاز  

                       12 
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 آئین نامه ( 54ماده  5کمک هزینه عائله مندي و اوالد ) بند 

بگير مشمول اين آيين نامه كه داراي همسر نبوده )همسر فوت  كارمندان زن شاغل، بازنشسته، از كارافتاده و وظيفه

باشد( و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي باشد ، از مزاياي كمک هزينه عائله  كرده يا مطلقه يا مجرد

 مند مي شوند . بهره

صالح، به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود باشند، از مزاياي ين كارمندان بر اساس رأي مراجع ذيدرصورتي كه ا

 شوند. مند ميكمک هزينه اوالد نيز بهره

 فرزند براي پرداخت كمک هزينه اوالد برداشته شده است.محدوديت سه 

 اوالد اناث مادام كه شوهر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف سني

 کمک هزینه عائله مندي و اوالد

وضعیت 

 تاهل

 جنسیت

 توضیحات
کمک هزینه 

 عائله مندي

کمک 

 مرد زن هزینه اوالد

 * همسر نداشتن - * مجرد
 

 متاهل
 

 * * داراي همسر و فرزند *

 * متاهل
 

همسر ايشان از كارافتاده كلي و يا معلول 

 .باشد و فرزند تحت تکفل داشته باشد
* * 

 * متاهل
 

همسر آن از كارافتاده كلي و يا معلول 

 .نداشته باشد باشد و فرزند
* 

 

 * معیل
 

 * * بدون همسر و داراي فرزند تحت تکفل

 متکفل
 

 داراي فرزند تحت تکفلبدون همسر و  *
 

* 

 

 آئین نامه ( 54ماده  6فوق العاده شغل ) بند 

 مشاغل تخصصي 

) در شرايط احراز آن شغل مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل ، دارا بودن مدرک تحصيلي دانشگاهي مورد تاكيد 

 قرار گرفته باشد (

 2۰/1/۹3تاريخ تصويب توسط هيات وزيران : 

  1/۸/۹3تاريخ اجرا توسط وزارت بهداشت : 

 1/1/13۹4تاريخ تاثير در محاسبه فوق العاده جذب هيات امنا : 
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 امتیاز سطح شغل

 7۰۰ كارداني تا سطح

 1۵۰۰ كارشناسي و همطراز كارشناسي

 2۰۰۰ مشاغل باالتر

 

 جدول سطح شغل 

 سطح شغل شغلی رشته ردیف
امتیاز فوق 

 العاده شغل

1 

 بهيار

 بهورز

 مسئول خدمات اداري

 خدمات مالي مسئول

از هر گونه مدرک تحصيلي  فارغ

 همتراز با سطح كارداني
7۰۰ 

2 

 حسابدار

 كارگزين

 مترجم

 كتابدار

 ماما

 مسئول امور فوريتهاي پزشکي

 پذيرش و مدارک پزشکي مسئول

 بهداشتکار دهان و دندان

دارا بودن مدرک  درصورت

تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم تا 

 همتراز كارداني ۶طبقه 

7۰۰ 

به بعد همتراز  ۶از طبقه 

 كارشناسي
1۵۰۰ 

درصورت دارا بودن مدرک 

از ابتدا سطح  تحصيلي ليسانس

 كارشناسي

1۵۰۰ 

 1۵۰۰ سطح كارشناسي مسئول دفتر 3

4 

 رئيس اداره امور عمومي

 رئيس اداره امور اداري

 رئيس خدمات پرستاري

 معاون اداري و مالي

 2۰۰۰ آخرين سطح
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 آئین نامه ( 54ماده  8فوق العاده نوبت کاري ) بند 

 امتیاز نوبت هاي غیرمتعارف ردیف

 4۰۰ يک نوبتي دائم )عصر كار( 1

 ۶۰۰ شب كار( –دو نوبتي چرخشي منظم )صبح كار  2

 ۶۰۰ صبح  كار( –دو نوبتي منظم )شب كار  3

 ۶۰۰ تركيب دو يا چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب 4

 7۰۰ شب كار( –دو نوبتي منظم )عصر كار  ۵

 ۸۰۰ عصر كار و شب كار( –سه نوبتي منظم چرخشي )صبح كار  ۶

 ۹۰۰ يک نوبتي دائم )شب كار( 7

 

 جدول زير اجرا گرديد . 1/1/13۹۵از تاريخ 

 

 آئین نامه ( 54ماده  17فوق العاده جذب هات امناء ) بند 

 مشمولین
مقطع 

 تحصیلی

حداکثر 

سقف 

 ریالی

تاریخ 

 اجرا

 نحوه محاسبه

 توضیحات
تا تاریخ 

01/01/94 

از تاریخ 

به  01/01/94

 بعد

كاركنان رسمي / 

 پيماني / آزمايشي/

قراردادي/ مشمولين 

قانون خدمت پزشکان 

 و پيراپزشکان

كارداني به 

 پايين
3۰۰۰۰۰۰ 

۰1/12/۹۰ 

)حق  3۵%

شغل+ فوق 

العاده 

مديريت + 

حق شاغل 

+ ايثارگري+ 

فوق العاده 

 سختي كار(

)حق  3۵%

شغل+ فوق 

العاده مديريت 

+ حق شاغل + 

ايثارگري+فوق 

العاده سختي 

كار+ فوق العاده 

 شغل(

سقف  حذف

ريالي از 

تاريخ 

۰1/۰1/۹4 

 كارشناسي

و 

كارشناسي 

 ارشد

3۵۰۰۰۰۰ 

 4۰۰۰۰۰۰ دكتري
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 آئین نامه ( 54ماده  10فوق العاده اضافه کار ) بند 

 محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار نحوه نوع استخدام

پيماني/ مشمولين قانون  رسمي / آزمايشي/

 طرح پزشکان و پيرا پزشکان

 حق شغل+ حق شاغل+فوق العاده مديريت( مبلغ )

17۶ 

 31ماده  ۵قراردادي تبصره 
 مبلغ حقوق پايه+ ساير

1۶۰ 

 

 آئین نامه ( 54ماده  9فوق العاده ماموریت ) بند 

 محاسبه بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه هرسال

 محاسبه نحوه نوع استخدام

پيماني/  رسمي / آزمايشي/

مشمولين قانون طرح  پزشکان 

 و پيرا پزشکان

 كسور مشمول هاي العاده فوق و حقوق –حداقل حقوق دريافتي  = الف

۵۰ 

 حقوق دريافتي حداقلب = 

2۰ 

 بيتوته = الف + ب با

 الف + ببدون بيتوته = 

                2 
 قراردادي

 

 آئین نامه ( 54ماده  14فوق العاده محرومیت از مطب ) بند 

 مشمولین
شرایط 

 برقراري

علت عدم اجرا 

 براساس آیین نامه

نحوه پرداخت 

 فعلی

دارندگان مدرک دكتري در 

پزشکي  رشته هاي گروه

)پزشکي، دندانپزشکي، 

 دامپزشکي، داروسازي،

 علوم آزمايشگاهي(

نداشتن 

فعاليت 

انتفاعي 

 تخصصي

 دستورالعمل نداشتن
بر اساس سال 

13۸7 
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 سایر مزایا

 : حق فني ۵4ماده  1۸بند      

 : فوق العاده مسئوليت ۵4ماده  1۹بند      

: فوق العاده مستمر ) ايثارگري ، نشان هاي دولتي، خدمت اداري در مناطق جنگ زده، سختي شرايط  ۵۵ماده      

 محيط كار ، فوق العاده شغل، فوق العاده اشعه، فوق العاده جذب هيات امناء(

 : عيدي پايان سال كاركنان بر اساس مصوبات عمومي دولت مي باشد . ۵۸ماده      

 .ان توسط وزارتخانه ابالغ مي شود: حداقل حقوق ثابت و مزاياي مستمر كاركن ۵۹ماده      

 

  

 سایر کارکنان حقوق و مزایاي

 (۶1مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان )ماده 
از نظر حقوق و مزايا و امور رفاهي تابع مقررات آيين نامه 

 مي باشند و مشمول صندوق تأمين اجتماعي هستند.

 (۶2كارمندان قراردادي )ماده 
حقوق و مزاياي كارمندان قراردادي تا تدوين و تصويب 

 دستورالعمل جديد تغيير نخواهد داشت.

 (۶3پيام آوران بهداشت )ماده 

بر اساس مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح كشور و مزاياي 

آنان بر اساس ضوابط مصوبات هيأت رئيسه مؤسسه قابل 

 پرداخت است.

بر اساس شيوه نامه ابالغي معاونت  1/1/13۹۵ريخ از تا

 توسعه مديريت و منابع وزارتخانه

 (۶4اتباع بيگانه )ماده 
تابع مقررات اين آيين نامه مي باشد. احکام حقوق اين افراد 

 بايد بر اساس آيين نامه اصالح و تطبيق داده شود.
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 دستورالعمل دارندموادي از آیین نامه اداري و استخدامی که نیاز به 

 شرح ماده

مصوب نمودن 

 دستور العمل در

هیات 

 امناء

 هیات

 رئیسه

 * نظام پرداخت مبتني بر ارزشيابي مشاغل ۵2ماده 
 

 * فوق العاده كارايي و عملکرد ۵4ماده  7بند 
 

 * حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف ۵4ماده  11بند 
 

 * حق الزحمه طرح تمام وقتي  ۵4ماده  1۵بند 
 

 * فوق العاده خاص هيأت امناء ۵4ماده  1۶بند 
 

 * مزاياي غيرمستمر و امور رفاهي، ورزشي و تفريحي كارمندان ۶۰تبصره ماده 
 

 حق جلسه  ۶۶ماده 
 

* 

 حق الزحمه مشاركت در امور فرهنگي و .. ۶7ماده 
 

* 

 

 تفاوت تطبیق

 در دو مرحله به شرح زير تطبيق و افزايش مي يابد : 13۸۸سال حقوق و مزاياي كارمندان در 

 مرحله اول :      

الف( در مرحله اول امتياز حق شغل، شاغل و فوق العاده هاي مديريت )در واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و       

ناطق جنگ زده در پرورش فوق العاده سرپرستي جايگزين مي شود( ايثارگري، نشان هاي دولتي و خدمت اداري م

قانون مديريت خدمات  12۵زمان جنگ كارمندان براساس اين مصوبه تعيين و سپس با ضريب موضوع ماده 

 محاسبه مي شود.(ريال ۵۰۰ضريب )كشوري 

وجب ـب( در صورتي كه حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يک از كارمندان كه به م     

لي )حقوق و فوق العاده هاي ـافتي قبـايد، تا ميزان دريـاهش يـافت مي نموده اند كـقبلي دري رراتـوانين و مقـق

كارمند به استثناء )فوق العاده سختي  13۸7مشمول كسور بازنشستگي مندرج در آخرين حکم كارگزيني سال 

 شرايط محيط كار و نوبت كاري( به عنوان تفاوت تطبيق، براي كارمند منظور مي شود.

  



 
 

140 
 

)حقوق و مزایا (کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 مرحله دوم :

، كل امتيازات مکتسبه كارمند )در جزء الف مرحله 13۸۸الف( براي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان در سال      

 محاسبه مي شود.( ريال ۶۰۰ضريب با ) 13۸۸اول( با ضريب مصوب دولت براي سال 

« ب»مرحله دوم عالوه بعالوه تفاوت تطبيق موضوع جزء « الف»ب( در صورتي كه حقوق ناشي از اجراي بند     

مرحله اول هر يک از كارمندان، نسبت به دريافتي قبلي )حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي مندرج 

 %1۵( آنان كمتر از 13۸7و نوبت كاري در سال در آخرين حکم كارگزيني به استثناء فوق العاده سختي شرايط كار 

افزايش  %1۵كل كشور، تا  13۸۸( ماده واحده قانون بودجه سال 11بند )« ب»افزايش داشته باشد به استثناء جزء 

« الف»يافته و در حکم كارگزيني كارمند درج مي شود. سپس ساير پرداختي هاي غير از موارد مذكور )در جزء 

موجب اين مصوبه به كارمند تعلق مي گيرد )نظير عائله مندي و اوالد، سختي كار و ...( به آن  مرحله اول( كه به

 اضافه شود.

پ( در صورتي كه با اجراي بندهاي فوق، ميزان افزايش حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي    

ائله مندي نسبت به دريافتي قبلي )حقوق و و كمک هزينه عائله مندي و اوالد، مشمولين دريافت كمک هزينه ع

فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي و كمک هزينه عائله مندي و اوالد مندرج در آخرين حکم كارگزيني سال 

( ماده واحده قانون بودجه سال 11بند )« ب»ريال افزايش داشته باشد به استثناء  1۰۰۰۰۰۰( كمتر از 13۸7

مرحله دوم افزوده خواهد شد. اين « ب»تا سقف مذكور به جمع تفاوت موضوع جزء  كل كشور اين تفاوت 13۸۸

ريال خواهد بود. در  ۶۰۰۰۰۰نداني كه از كمک هزينه عائله مندي و اوالد برخودار نمي شوند ممبلغ در مورد كار

خوردار مي شوند به مورد كارمنداني كه از كمک هزينه عائله مندي برخوردار نيستند ولي از كمک هزينه اوالد بر

 ريال مذكور افزوده مي شود. ۶۰۰۰۰۰به  1۰۰۰۰۰ازاي هر فرزند )حداكثر تا سه فرزند( مبلغ 

 محاسبه تفاوت تطبیق و سایر

A  + به استثناء  13۸7فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي مندرج در آخرين حکم كارگزيني سال  = حقوق(

 فوق العاده نوبت كاري، كمک هزينه عائله مندي و كمک هزينه اوالد(فوق العاده سختي شرايط محيط كار، 

** فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محروميت از تسهيالت زندگي و فوق العاده بدي آب و هوا محاسبه       

 نمي گردد.

B مجموع امتيازات حق شغل، فوق العاده مديريت و حق شاغل = ۵۰۰ 

 B – Aتفاوت تطبيق = 

1۵%  +A         11۵يا%   A =C 

= D (مجموع امتيازات حق شغل، فوق العاده مديريت و حق شاغل  ۶۰۰   

  تفاوت تطبيق  + (1/2B يا 

  = C – Dساير مرحله اول
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+ A = E  ،فوق العاده سختي شرايط محيط كار، فوق العاده نوبت كاري 

 (13۸7م سال كمک هزينه عائله مندي و كمک هزينه اوالد )آخرين حک

F  + كمک هزينه عائله مندي و كمک هزينه اوالد + تفاوت تطبيق = 

 (13۸۸ساير مرحله اول + فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي از جمله سختي كار + حقوق ثابت )سال   

 E- F  =g 

 ريال باشد ساير مرحله دوم ندارد 1۰۰۰۰۰۰ريال يا  ۶۰۰۰۰۰بيشتر از  gدر صورتيکه 

 ريال باشد ساير مرحله دوم دارد 1۰۰۰۰۰۰ريال يا  ۶۰۰۰۰۰كمتر از  gدر صورتيکه 

 

 



مشش      فصل

می هیات علمی آیین انمه  اداری استخدا
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 هداف کلی ا

 آئین نامه اداری استخدامی هیات علمیدر خصوص   ارتقا دانش فراگیران -

 اهداف رفتاري

:باشد قادر پایان این دوره فراگیران در خصوص اعضای هیات علمی    

چگونگی ورود به خدمت و استخدام را به خوبی بدانند. -1   

مزایا آشنا و نسبت به صدور حکم اقدام نماید. با چگونگی پرداخت حقوق و-2   

  ترفیع پایه و ارتقا را احتساب کنند.بتوانند -3

.ررات مربوطه دانش الزم کسب نمایندبتوانند در باره سایر مق -4  
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 مقدمه

 همانگونه که می دانید وظایف عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان عبارتند از:

 . استخدام یا تدارک نیرو  1 

 . بهبود و پرورش نیروی انسانی 2 

 . جبران خدمات3

 . روابط کارکنان 4

 . نگهداری کارکنان 5

 کارکنان از سازمان.. جدا شدن 6

توسعه یا بهبود و پرورش نیروی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتالی قابلیت و توانایی ها، 

ها اهمیتی اساسی یافته است. چون افراد با یادگیری توانایی  افزایش دانش و آگاهی، تغییر گرایش و نگرش انسان

آموزش همواره  می افزایند.  ته و به عنوان سرمایه سازمانی بر اعتبار خود و سازمانتغییر رفتار و پیشرفت را یاف

گیرد و فقدان آن ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مد نظر قرار میعنوان وسیلهبه

یز نیروی انسانی سازمان و منظور تجه دهد. بدین جهت بهنیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می

شك آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بیبهسازی و بهره

های جدید هستند و  محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت کارکنان ،رودشمار میه بهبود امور سازمان ب

 .ها و اطالعات جدیدی کسب نمایند دادن کار خود از هر نوع که باشد، روشباید همواره برای بهتر انجام 

برای به کار گماشتن در سازمان است، منطقی است که وظیفه نهائی آن  همچنین از آنجا که تدارک نیرو از جامعه

ا ترخیص و بازگرداندن کارمند به همان جامعه باشد. لذا بحث خروج از خدمت با سه روش بازنشستگی، برکناری ی

انفصال صورت می گیرد.از این رو در این جزوه آموزشی سعی بر آن شده است به منظور برآورده شدن دو وظیفه 

عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان و در راستای بهبود و پرورش نیروی انسانی به مسئله جدا شدن 

ت خروج از خدمت و مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری کارکنان از سازمان و آشنائی همکاران با موضوعا

 و تامین اجتماعی پرداخته شود.
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 کلیات و تعاریف

به شاغلین خدمات   91بر اساس  آیین نامه  اداری و استخدامی اعضای هیات علمی ویرایش اردیبهشت ماه سال 

آیین نامه به امر فعالیت های  9که طبق ماده ها و موسسات آموزش عالی  پژوهشی و پژوهشی دانشگاه –آموزشی 

 هفت گانه می پردازند، عضو هیات علمی گفته می شود.

 که مراتب خدمات آن به شرح زیر می باشد :

 با مدرک کارشناسی به عضویت هیات درآمده بودند. 1370: کسانی که قبل از سال  مربی آموزشیار -

 ارشد: اعضای هیات علمی با مدرک کارشناسی مربی  -

 یا دانشنامه تخصصی پزشکی )بورد(  PhD: اعضای هیات علمی با مدرک استادیار  -

یا دانشنامه تخصصی پزشکی ) بورد ( که برابر آیین نامه مربوطه  PhD: اعضای هیات علمی با مدرک دانشیار  -

 از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافته اند.

نشنامه تخصصی پزشکی ) بورد( که برابر آیین نامه مربوطه از یا دا PhD: اعضای هیات علمی با مدرک استاد  -

 دانشیاری به استادیاری ارتقا یافته اند.

عضو هیات علمی تمام جغرافیایی : فردی است که به طور تمام وقت کامل ، پس از عقد قرارداد محرومیت از مطب 

دانشگاه بوده و حق انجام کار انتفاعی  ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی دانشگاه ، در اختیار 54به میزان 

 تخصصی خارج از دانشگاه را ندارد.

ساعت طبق برنامه تنظیمی  40عضو هیات علمی تمام وقت ) غیر تمام وقت جغرافیایی ( : فردی است که هفته ای 

 دانشگاه ارائه خدمت نماید.

 فعالیت های هفت گانه ی اعضای هیات علمی به شرح ذیل می باشد : 

 لیت ها آموزشیفعا -1

 فعالیت های پژوهشی  -2

 فعالیت های فرهنگی -3

 توسعه فردی -4

 فعالیت های اجرایی و مدیریتی -5

 ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقا سالمت  -6

 فعالیت های تخصصی در خارج از ذانشگاه که از طریق دانشگاه به وی محول می گردد. -7
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 ورود به خدمت و استخدام 

و استخدامی اعضای هیات علمی : استخدام عضو هیات علمی در ابتدا به صورت پیماانی و  آیین نامه اداری 11ماده 

یا دانشنامه تخصصی  ) باورد (   PhDمتقاضیان دارای مدرک تخصصی  صرفا از طریق شرکت در فراخوان می باشد.

ایید ایا باالتر می توانند در فراخوان مذکور شرکت  نموده و در صورت پذیرفته شدن و دارا بودن شرایط مربوطه و تا

 ات علمی پیمانی دانشگاه پذیرفته می شوند.اصالحیت علمی و عمومی بعنوان عضو هی

 داشتن شرایط در فراخوان شرکت نمایند.: کارمندان عضو هیات علمی مجازند در صورت  1تبصره 

: استخدام از بین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد صرفا در موارد خاص و برابر ضوابط آیاین ناماه بالماانع  2تبصره 

 است.

: مستخدمین عضو هیات علمی در صورت تبدیل وضعیت به هیات علمی نیز مشمول ایان مااده باوده و در  3تبصره 

 انی به کار گرفته خواهند شد.ابتدا به صورت پیم

قانون برنامه پنجم توسعه جهات ورود  44: ایثارگران واجد شرایط عضویت هیات علمی مشمول بند ز.ماده  4تبصره 

به خدمت بعنوان هیات علمی ملزم به شرکت در فراخوان و طی مراحل جذب برای تایید صالحیت عمومی خواهناد 

 بود. 

استخدام اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری به صورت تماام وقات جغرافیاایی و  الزم به توضیح است که در بدو

مربیان به صورت تمام وقت استخدام می شوند. اما در صورت نیاز مبارم دانشاگاه و در شارایط اساتثنایی اساتخدام 

، باا تاییاد هیاات  ات علمی استادیار به صورت تمام وقت با شرایطی که شورای دانشگاه تعیین می نمایدااعضای هی

اجرایی جذب و تصویب هیات امنا بالمانع است.درخصوص اعضای هیات علمی مربی نیز در صاورت نیااز دانشاگاه و 

شرایط استثنایی پس از تایید هیات اجرایی جذب و هیات امنا ، استخدام یا ادامه خدمت عضو هیات علمی مربی باه 

  صورت تمام وقت جغرافیایی نیز بالمانع است.  

دانشگاه میتواند بخشی از نیاز خود به هیات علمی را از طریق بکارگیری افراد دارای تعهد خادمت قاانونی باه وزارت 

متبوع و یا دانشگاه و نیز مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی به  صورت قراردادی تامین نماید.افراد مذکور پس 

توانند در فراخاوان شارکت نمایناد و شارکت در فراخاوان ساایر از یکسال از شروع خدمات قانونی و مورد تعهد می 

 ها منوط به موافقت دانشگاه مبدا می باشد. دانشگاه

مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی عالوه بر رعایت موارد فوق ، پس از اتمام دوره ضرورت می توانند در 

    فراخوان شرکت نمایند.

 ات علمی شرایط عمومی ورود به خدمت اعضاي هی

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  –الف 

انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی یا گذراندن دوره ضرورت برای سربازان هیات علمی ) ویژه  -ب

 آقایان (
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 عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت جزایی موثر -ج

 خدر، روان گردانعدم اعتیاد به دخانیات ، مواد م -د

تایید صالحیت عمومی و علمی توسط هیات اجرایی جذب موسسه و تصویب هیات مرکزی جذب وزارت متبوع  -ه

 مطابق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 

،   PhDسال برای مدارک تحصیلی  45سال در بدو استخدام جهت رتبه مربی و  35نداشتن سن بیش از  -و

 باالتر  دانشنامه تخصصی و

: جذب متقاضیان در شرایط سنی باالتر از موارد فوق به صورت استثنایی و خاص با کسب مجوز از هیات  1تبصره 

 مرکزی جذب وزارت متبوع ممکن خواهد بود.

سال متناسب با سابقه 5: به ازای هرسال سابقه مفید آموزشی پس از تایید هیات ممیزه مرکزی حداکثر تا  2تبصره 

 آموزشی به سقف سن  استخدام داوطلبین افزوده می شود.مفید 

های معتبر خارجی به صورت هیات علمی دانشیار و باالتر خدمت نموده اند تا  : افرادی که در دانشگاه 3تبصره 

 سال به شرط تایید هیات ممیزه مرکزی می توانند استخدام شوند.  55حداکثر سن 

سال با 5: مدیران دانشگاه که داوطلب استخدام می شوند به ازای هر سال سابقه مدیریتی یك تا حداکثر  4تبصره 

 تایید هیات ممیزه مرکزی به سقف سنی آنها اضافه خواهد شد. 

 سال افزوده خواهد شد. 5می باشند به سقف سنی آنها حداکثر  4و  2مشمول تبصره  ": افرادی که تواما 5تبصره 

، آزادگان  % 25ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان باالی  6: ایثارگران شامل رزمندگانی با بیش از  6تبصره 

سال اسارت  3، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از  % 50سال اسارت ، فرزندان جانبازان باالی 3باالی 

 مشمول محدودیت سنی نمی باشند. 

( ، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ) برای  PhDشنامه مورد تایید در مقاطع دکترای تخصصی )دارا بودن دان –ز 

 استادیار و باالتر ( در رشته های موردنیاز 

ایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیر ادر رشته ه "اسان ارشد صرفاا: به کارگیری کارشن 1تبصره 

 ذب امکان پذیر خواهد بود.برخوردار و خاص با مجوز هیات مرکزی ج

: استخدام دارندگان مدرک دکترای حرفه ای ) پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی، دامپزشکی و علوم  2تبصره 

آزمایشگاهی ( و کارشناسی ارشد رشته های بیهوشی و رادیولوژی متخصصین دارای گواهینامه تخصصی ) پره بورد 

 مقطعی تا زمان فراغت از تحصیل ممنوع است. ( و نیز دانشجویان شاغل به تحصیل در هر

اعضای هیات علمی مورد نیازش را از بین ایثارگران که دارای مدرک  %10: موسسه مکلف است حداقل  3تبصره 

( ، دانشنامه تخصصی و یا باالتر مورد تایید می باشند ، حسب مورد از طریق  PhDتحصیلی دکترای تخصصی )

 کارکنان غیر هیات علمی تامین نمایند. استخدام و یا تبدیل وضعیت

مستخدمین غیر هیات علمی برای ورود به خدمت به صورت عضو هیات علمی تابع ضوابط و مقررات این آیین  –ح 

 نامه می باشند.
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بکارگیری اعضای هیات علمی که به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط اخراج یا از خدمت منفصل شده اند  –ط 

 د.ممنوع می باش

شرکت اعضای هیات علمی موسسات در فراخوان سایر موسسات در صورتیکه موسسه محل خدمت با استعفای  –ی 

 وی موافقت کرده باشد بالمانع است.
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 ترفیع پایه و ارتقاء

ایه یك مرتبه مربوطه قرار می ااصی که به خدمت هیات علمی دانشگاه پذیرفته می شوند در پااشخ : 17ماده 

آنکه سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی مورد تایید گیرند مگر 

 هیات ممیزه دانشگاه یا هیات ممیزه مرکزی داشته باشند که در این صورت پایه آن طبق مقررات تعیین می شود.

ند از مقطع کارشناسی ارشد به تبصره : سوابق آموزشی و پژوهشی افرادی که به خدمت هیات علمی پذیرفته می شو

 باال و بر اساس ضوابط آیین نامه قابل احتساب خواهد بود.

به اعضای هیات علمی در قبال هر یك سال خدمت قابل قبول در اجرای فعالیت های هفت گانه یك پایه  : 18ماده 

 ترفیع اعطا می گردد و در ارتقا اعضا پایه های قبلی محفوظ خواهد ماند.

: به ایام تعلیق و مرخصی بدون حقوق ترفیع تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به  1تبصره 

 تعویق می افتد.

ماه ترفیع تعلق نمی  6ماه در سال و نیز مرخصی زایمان بیش از  4: به ایام مرخصی استعالجی بیش از  2تبصره 

 ق می افتد.گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعوی

: به دوران استفاده از بورس کوتاه مدت ، ماموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی ) کمتر از یك سال ( ترفیع  3تبصره 

 تعلق می گیرد که مالک آن بررسی گزارش پیشرفت کار در دوره های مذکور می باشد.

شی یا بورس اعزام می شوند پس از : به اعضای هیات علمی که برای اخذ مدرک باالتر به ماموریت آموز 4تبصره 

پایه ترفیع به نسبت مدت تحصیل تعلق می  2پایه و مدرک فلوشیپ و فوق تخصصی حداکثر  PhD   ،4اخذ مدرک 

مشمول این تبصره می شوند مابه التفاوت پایه های  1/1/91به اعضای هیات علمی که قبل از تاریخ  "گیرد. ضمنا

 آنان اعطا می گردد.متعلقه صرفا از تاریخ مذکور به 

 : به اعضای هیات علمی بابت انجام خدمت  وظیفه عمومی یك پایه ترفیع تعلق می گیرد.  5تبصره 

: به اعضای هیات علمی که خدمت وظیفه عمومی خود را طبق ماده یك قانون نحوه تامین هیات علمی  6تبصره 

ساله به شرط داشتن سوابق خدمتی قابل قبول  4یان دوره گذرانده اند بابت دوره ضرورت یك پایه و مازاد بر آن تا پا

 هرساله یك پایه تعلق می گیرد. 

: به افراد بورسیه و یا متعهدین خدمت که تعهدات خود را به صورت عضو هیات علمی در دانشگاه انجام  7تبصره 

و در صورت شرکت در فراخوان می دهند مشابه سایر اعضای هیات علمی پایه سالیانه با رعایت ضوابط تعلق میگیرد 

 و پذیرفته شدن به عنوان عضو هیات علمی پایه های سالیانه قبلی در حکم حقوقی جدید منظور می گردد.

: دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس در بدو ورود به خدمت به عنوان عضو هیات علمی ، مشابه سایر  8تبصره 

 در پایه یك مرتبه  مربوطه قرار خواهند گرفت.دانش آموختگان موسسات تابعه وزارت متبوع 

: در صورت غیر قابل قبول بودن فعالیت عضو در طول یك سال با تصویب کمیته ترفیعات ، ترفیع سالیانه  19ماده 

 به وی تعلق نمی گیرد.
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 ترفیعات تشویقی 

هیات دولت و  12/7/83/ ه  مورخ  30987/ ت 17814بر اساس آیین نامه نخبگان ) موضوع مصوبه شماره  -1

 اصالحات بعدی آن ( به نخبگان یك پایه تشویقی تعلق میگیرد.

به برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره های رازی ، خوارزمی و صاحبان اصلی فرآیندهای منتخب  -2

 کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری یك پایه تشویقی تعلق می گیرد. 

یا مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی   MpHخذ گواهینامه طی دوره به اعضای هیات علمی که موفق به ا -3

به عنوان مدرک دوم شده یا می شوند یك پایه ترفیع تعلق می گیرد . به اعضای هیات علمی شاغل در موسسه که 

تصویب  قبل از تاریخ تصویب این بند گواهینامه یا مدرک فوق الذکر را اخذ نموده اند پایه مربوطه صرفاً از تاریخ

 این بند تعلق خواهد گرفت . 

 پایه تشویقی اعطا می شود. 2پایه و از دانشیاری به استادی  1در تغییر مرتبه از استادیاری به دانشیاری  -4

سال خدمت تمام جغرافیایی قابل قبول یك پایه  5به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی به ازای هر  -5

دا محاسبه خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ تصویب قانون در مجلس ترفیع تشویقی تعلق می گیرد. ) مب

پایه خواهد بود.( اعطای این پایه ها مشروط به دریافت پایه  6و حداکثر تا  75/ 10/  12شورای اسالمی مورخ 

ی به تعویق استحقاقی سالیانه خواهد بود و به ازای تعویق پایه استحقاقی به همان میزان تاریخ اعطای پایه تشویق

 خواهد افتاد.

پایه  3به اعضای هیات علمی که به دریافت نشان های دولتی نائل می شوند به ازای هر نشان دریافتی حداکثر  -6

 ترفیع تشویقی پس از تایید هیات رییسه دانشگاه قابل اعطا می باشد.

، جانباز از کار افتاده و  ضمن رعایت قوانین تسهیالت استخدامی ایثارگران و حالت اشتغال مستخدمین شهید -7

مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و اصالحات بعدی آن به  اعضای هیات علمی ایثارگر ترفیعاتی به شرح 

 ذیل تعلق می گیرد : 
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 ردیف
 آزادگان، اسرا،

 مفقودین
 امتیاز رزمندگان جانبازان

1 
تا یك سال سابقه 

 اسارت،مفقودیت

از کار  %19تا  10%

 افتادگی

تا یکسال خدمت)در ماه  6 

ماه تعلق  6جبهه کمتر از 

.نمی گیرد(  

پایه ترفیع 1  

2 
سال سابقه  2تا1

مفقودیت اسارت،  

از کار  %29تا 20%

 افتادگی
سال خدمت در جبهه2تا 1 پایه ترفیع 2   

3 
سال سابقه  3تا2

 اسارت ، مفقودیت

از کار  % 39تا  30%

 افتادگی
سال خدمت در جبهه 3تا2 پایه ترفیع 3   

4 
سال سابقه  4تا  3

 اسارت ، مفقودیت

از کار  % 49تا  40%

 افتادگی
سال خدمت در جبهه 4تا  3 پایه ترفیع 5   

5 
سال سابقه  5تا  4

 اسارت ، مفقودیت

از کار  %59تا  50%

 افتادگی
سال خدمت در جبهه 5تا  4 پایه ترفیع 7   

6 
سال سابقه  6تا  5

 اسارت ، مفقودیت

از  %69تا  60%

 کارافتادگی
سال خدمت در جبهه 6تا  5 پایه ترفیع 9   

7 
ه سال به باال سابق 6

 اسارت ، مفقودیت

 از کار افتادگی 70%

 به باال

سال به باال خدمت در  6

 جبهه
پایه ترفیع 11  

 

محاسبه می شوند.  % 50فرزندان شهدا معادل جانبازان   
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 ماموریت ها

ادل نتایج فعالیت های اات علمی و تباایت علمی و تخصصی اعضای هیاباال بردن کفگاه مکلف است به منظور ادانش

علمی و پژوهشی ، شرایط الزم را برای شرکت انان در کنفرانس ها ، سمینارها، کنگره ها یا نظایر آن که در داخل یا 

و برای شرکت در  خارج از کشور تشکیل می شود و شرکت در آن مجامع را ضروری تشخیص می دهد فراهم سازد

 این گونه مجامع حکم ماموریت روزانه به مدت الزم طبق مصوبات شورای دانشگاه صادر نماید.

دانشگاه می تواند به منظور آشنا ساختن اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی با پیشرفت های علمی و فنی و 

یت آموزشی در خارج و یا داخل کشور که حداکثر تکمیل مطالعات آن ها ، به ایشان بورس های کوتاه مدت یا مامور

از یك سال تجاوز نکند ، اعطا نماید . که ارزیابی و تایید پیشرفت علمی دوره های فوق پس از اتمام دوره با رییس 

 دانشگاه خواهد بود.

از کشور از اعضای هیات علمی در مدت استفاده از بورس های کوتاه مدت و یا ماموریت اموزشی در داخل یا خارج 

کلیه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی استفاده خواهند نمود و پرداخت فوق العاده های مدیریت و 

محرومیت از مطب و تمام وقتی در این ایام مقدور نمی باشد.حقوق و مزایای اعضای هیات علمی که از بورس های 

یند طبق ضوابط دانشگاه مقصد توسط دانشگاه مبدا کوتاه مدت یا ماموریت آموزشی داخل کشور استفاده می نما

 پرداخت می شود.

دانشگاه همچنین می تواند به منظور باال بردن کفایت علمی و تخصصی اعضای هیات علمی به تعدادی از آنان که 

سال در دانشگاه خدمت کرده باشند بورس بلند مدت یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزشی و  4حداقل 

اخذ مدارک تحصیلی باالتر یا جدید در داخل یا خارج از کشور در رشته ها و دانشگاه هایی که مورد تایید و قبول 

 سال است. 4دانشگاه باشد اعطا نماید که مدت این گونه تسهیالت 

شگاه مدت بورسه یا ماموریت آموزشی تا دوبار و هربار تا شش ماه با تصویب شورای بورس یا شورای آموزشی دان

 قابل تمدید است.

موافقت با ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی پیمانی نیز در مدت قرارداد بال مانع است و تمدید آن منوط به 

 تمدید قرارداد می باشد.

اعطای تسهیالت  ، ماموریت آموزشی و یا بورس به اعضای هیات علمی منوط به باقی ماندن سنوات خدمت آن 

 ابر استفاده از بورسیه یا ماموریت اموزشی ، پیش از بازنشستگی است.بر 3حداقل به میزان 

به اعضای هیات علمی هنگام استفاده از فرصت مطالعاتی یا ماموریت آموزشی یا بورس ، مرخصی استحقاقی تعلق 

اده نمی گیرد و آنان پس از بازگشت از دوره مربوطه تا اتمام تعهدات نمی توانند از مرخصی بدون حقوق استف

 نمایند.

الزم به ذکر است انصراف از بورس ، فرصت مطالعاتی یا ماموریت آموزشی پس از آنکه بخشی از آن انجام گرفته 

باشد، بعنوان یك بار استفاده برای عضو هیات علمی محسوب می شود و باید دالیل انصراف ارائه گردد، در صورت 

 ه دانشگاه توسط عضو هیات علمی باید مسترد گردد.عدم تایید دانشگاه مجموع هزینه های تحمیل شده ب
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 فرصت هاي مطالعاتی

ماه و  3اعضای هیات علمی در صورت موافقت دانشگاه می توانند از فرصت های مطالعاتی در هر نوبت حداقل 

 حداکثر یکسال با سپردن تعهد سایر مقررات استفاده نمایند.

 4لمی تمام وقت جغرافیایی بطور یك جا یا تناوب به ازای حداقل استفاده از فرصت مطالعاتی برای عضو هیات ع

سال  6سال یکبار برای داخل کشور و برای اعضای تمام وقت حداقل هر  3سال یکبار برای خارج از کشور و هر 

 سال یکبار برای داخل کشور امکان پذیر است. 4یکبار برای خارج از کشور و هر 

تفاده از فرصت مطالعاتی داخل و یا خارج از کشور کلیه حقوق و مزایای مندرج به اعضای هیات علمی در مدت اس

در آخرین حکم کارگزینی پرداخت می شود و پرداخت فوق العاده های مدیریت ، محرومیت از مطب و تمام وقتی 

 در این ایام مقدور نمی باشد.

طالعه و تحقیقات خود را هر شش ماه یکبار و کسانی که از فرصت مطا لعاتی استفاده می نمایند موظف اند گزارش م

 حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره به دانشگاه ارائه نمایند.

متقاضیان در قبال فرصت مطالعاتی خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نمایند که به مدت سه برابر 

برای تحقق این هدف داوطلبان سند وثیقه ی ملکی استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه مربوطه خدمت نمایند و 

به میزان دوبرابر هزینه های ارزی و ریالی که قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت دارند و مبلغ آن 

توسط دانشگاه تعیین خواهد شد ، تعهد نمایند تا در صورت تخلف از مفاد تعهد دانشگاه بتواند بدون هیچگونه 

برابر  2ت و بدون نیاز به اثبات تخلف و یا حتی اعالم به دفترخانه و صرفا از طریق صدور اجراییه به میزان تشریفا

کلیه وجوه هزینه های ارزی و ریالی پرداختی بابت وجه التزام و بابت دیون خسارت دولت ار تعهد و ضامن یا 

 وصول و دریافت نماید. "متضامنا

مقرر شده برای فرصت مطالعاتی نمی تواند به هیچ عنوان به صورت بالفصل از عضو هیات علمی در پایان زمان 

مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نماید و پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی تا پایان انجام تعهدات حق 

 استفاده از مرخصی بدون حقوق را ندارد.
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 نظام پرداخت

مبنای اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی براساس مرتبه و پایه آنان حقوق  1369از ابتدای فروردین ماه سال 

 صادر می گردد. 

 عدد مبنا برای اعضای هیات علمی براساس مرتبه های ذیل می باشد :

 90مربی آموزشیار 

 100مربی    

 125استادیار    

 145دانشیار   

  170استاد     

 ت هیات دولت تعیین می شود.افزایش ساالنه ضریب حقوقی هرساله بر اساس مصوبا

 ضریب فوق العاده مخصوص برای اعضای هیات علمی به شرح ذیل است :

  77/1مربی آموزشیار 

 1/2مربی  

 6/2استادیار 

 87/2دانشیار 

 98/2استاد 

قانون اجازه  2فوق العاده محرومیت از مطب  ) تمام وقت جغرافیایی ( برابر مندرجات ماده واحده قانون اصالح ماده 

مجلس شورای اسالمی تعیین و در قالب قرارداد منعقده فی ما  12/10/75پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 

 بین دانشگاه و عضو هیات علمی برقرار می گردد. 

 مذکور در دوران استفاده از ماموریت آموزشی ، بورسیه و فرصت مطالعاتی قابل پرداخت نمی باشد.فوق العاده 

فوق العاده جذب همواره بر اساس درصدی از حقوق مبنای اعضای هیات علمی تعیین می گردد و تغییر و اصالح آن 

بوع و تصویب هیات امنا امکان پذیر با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت مت

 می باشد.

میزان ضرایب فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی یك و دو دهم 

 برابر ضرایب مصوب می باشد.

/ه 31941( و )  15/10/83/ه مورخ 31941/ت54102فوق العاده ویژه هیات علمی به استنادمصوبه هیات وزیران ) 

( به شرح زیر تعیین می گردد و تغییر و اصالح آن نیز با پیشنهاد مشترک  22/4/89/م/ت مورخ 1144989و مصوبه 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت متبوع و تصویب هیات امنا امکان پذیر می باشد.

  29/12/89لغایت  12/11/83از تاریخ 

 6/3مربی آموزشیار : 



 
 

157 
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 4مربی : 

 6/5استادیار : 

 2/5دانشیار : 

 8/4استاد : 

 به بعد  1/1/89از تاریخ 

 5/6مربی آموزشیار : 

 5/6مربی : 

 9استادیار : 

 5/8دانشیار : 

 7/7استاد : 

به اعضای هیات علمی که به یکی از سمت های مدیریتی دانشگاه منصوب می گردند مبلغی تحت عنوان فوق العاده 

داخت است که براساس درصدی از میزان فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه تعیین و در حکم مدیریت قابل پر

 کارگزینی افراد درج می گردد.

میزان فوق العاده مدیریت روسای دانشگاه ها با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی 

 ی گردد و هرگونه تغییر منوط به تصویب هیات امنا خواهد بود.وزارت متبوع و تصویب هیات امنا تعیین و برقرار م

حداقل حقوق مبنای  %14و کمك هزینه هر اوالد معادل  %70کمك هزینه عائله مندی اعضای هیات علمی معادل 

 1/1/91نظام هماهنگ پرداخت که هرساله از سوی دولت اعالم می گردد محاسبه و پرداخت می شود. از تاریخ 

اس ضوابط مندرج در آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی اائله مندی و اوالد بر اساع کمك هزینه

 برقرار می شود.

انون حفاظت در برابر اشعه ، پرتو کاران اعضای هیات علمی بر حسب شغل ، میزان پرتو اق 20اد ماده ابه استن

 یط کار از فوق العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود.گیری و نیز احتمال بالقوه پرتو گیری نا متعارف در مح

قابل اعمال در مورد  "حقوق و مزایا و کلیه فوق العاده های مصوب پرداختی به اعضای هیات علمی رسمی عینا

 اعضای هیات علمی پیمانی و متعهدین خدمت می باشد.

ماده یك قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی میزان حقوق و مزایا اعضای هیات علمی مشمول وظیفه که بر اساس 

در دانشگاه خدمت می نمایند در طول خدمت دوره ضرورت و پس از طی دوره آموزشی و نیز مشمولین خدمت 

پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت ، از شروع خدمت معادل اعضای هیات علمی در مرتبه مربوطه محاسبه و 

 پرداخت می شود. 

العاده روزانه ماموریت اعضای هیات علمی به میزان یك بیستم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص پرداخت فوق 

 .است
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 بازنشستگی

 به شرح ذیل اصالح شده است . 72ماده 

موسسه مکلف است در مورد بازنشستگی اعضای هیئت علمی با توجه به مرتبه علمی عضو هیئت علمی  – 72ماده 

 راسا و بدون تقاضای وی به شرح ذیل اقدام نماید. 

سال سابقه خدمت قابل  30سال سن و  65الف : مرتبه مربی آموزشیار ، مربی ، استادیار آموزشی یا پژوهشی با 

 دمت قابل قبول قبول و یا سی سال سابقه خ

موسسه می تواند با درخواست کتبی فرد و تائید هیات ممیزه موسسه ، بازنشستگی عضو هیات علمی با مرتبه مربی 

 سال سابقه خدمت به تعویق اندازد . 35و استادیار آموزشی یا پژوهشی را تا 

 خدمت قابل قبولسال سن و حداقل سی سال سابقه  65ب: مراتب دانشیار آموزشی یا پژوهشی با 

موسسه می تواند با درخواست کتبی فرد و تائیده هیات ممیزه موسسه ، بازنشستگی عضو هیات علمی با مرتبه 

 سال سابقه خدمت به تعویق اندازد .  35دانشیار آموزشی یا پژوهشی را تا 

هیات ممیزه موسسه تا  سال سابقه خدمت قابل قبول می تواند با تائید 30این دسته از اعضا در صورت نداشتن 

 سال سابقه خدمت قابل قبول خدمت نمایند .  30رسیدن به 

 بشرح ذیل اصالح می شود :  72ماده  1تبصره 

سال سابقه خدمت  30موسسه می تواند اعضای هیات علمی خود با مرتبه دانشیار و استاد که حداقل  – 1تبصره 

 ازنشسته نماید .قابل قبول دارند را در صورت تقاضای کتبی آنان ب

 الحاق می شود . 72به ماده  2اصالح و متن زیر به عنوان تبصره  3به تبصره  72ماده  2شماره تبصره  

سال تمام ،  70موسسه می تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیات علمی با مرتبه استادی و با سن  – 2تبصره 

سال در  5وعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مشروط به درخواست مکتوب عضو و موافقت رئیس موسسه م

صورت تائید در هیات ممیزه موسسه با اخذ موافقت هیات امنای موسسه به تعویق اندازد . رئیس موسسه گزارش 

 بکارگیری اینگونه افراد را به صورت سالیانه به هیات امنا ارائه نماید. 

 اق می شود :: به شرح ذیل اصالح و یك تبصره به آن الح 75ماده 

 25سال سن و  60: موسسه می تواند با تقاضای بازنشستگی اعضای هیات علمی خود که دارای حداقل  75ماده 

روز حقوق پس از تصویب آن در کمیته ای  25سال سابقه خدمت قابل قبول هستند براساس مقررات مربوط با 

ن و یکی از اعضای هیات علمی موسسه با مرتبه مرکب از معاون آموزشی ، معاون مدیریت و توسعه ، معاون درما

 دانشیار و باالتر به انتخاب رئیس موسسه موافقت نماید.

شرط سنی مزبور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر می  –تبصره 

 باشد و برای زنان منظور نمی گردد .  
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برای فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص برای کسانی که به  2/1مال ضریب شرط استفاده از بازنشستگی با اع

در دانشگاه  12/10/75موجب این آیین نامه بازنشسته می شوند الاقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ 

 است.

پایان هر نیم سال  بازنشستگی اعضای هیات علمی که به امر تدریس اشتغال دارند با رعایت مقررات مربوطه در

 تحصیلی امکان پذیر است.

دانشگاه می تواند با تقاضای بازخرید سنوات خدمت اعضای هیات علمی که حائز شرایط بازنشستگی نیستند موافقت 

روز مجموع حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم کارگزینی به  45نموده و در ازای هر سال خدمت مبلغی معادل 

 .آنان پرداخت نماید

مستخدمین عضو هیات علمی که تابع صندوق تامین اجتماعی هستند از لحاظ بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت 

 مشمول قوانین و مقررات آن صندوق خواهند بود . 

روز حقوق و مزایای مندرج  45در صورت لغو یا عدم تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی عضو هیات علمی ، معادل 

 کارگزینی به ازای هر سال خدمت به آنان پرداخت می گردد.در آخرین حکم 

به اعضای هیات علمی که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت معادل یك ماه آخرین حقوق و مزایای 

 سال ( به اضافه ی وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت می شود. 30مشمول کسور ) حداکثر 

صرفا یك بار مجاز هستند نسبت به تغییر صندوق بیمه  خدمتپیمانی در طول  اعضای هیات علمی رسمی و

 بازنشستگی خود طبق قوانین و مقررات عمومی دولت اقدام نمایند.
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 مرخصی ها

 مرخصی استحقاقی

مدت مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی دوماه در سال نسبت به ایام خدمت است . مازاد ایام تعطیالت نوروزی 

 مرخصی سالیانه ی اعضای هیات علمی محسوب  می شود.جزء 

اعضای هیات علمی که از تمام یا قسمتی از مرخصی خود در طول سال استفاده ننمایند ، مدت مرخصی باقی مانده 

 قابل ذخیره و بازخرید نمی باشد.

ساالنه حداکثر یك ماه اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی می توانند در صورت موافقت هیات رییسه دانشگاه 

روز از مرخصی  15از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند و اعضای هیات علمی تمام وقت ساالنه حداکثر 

 استحقاقی خود را مشروط به موافقت هیات رییسه دانشگاه می توانند ذخیره کنند.

معاونین دانشگاه در صورت در  بازخرید حداکثر یك ماه از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نشده رییس و

خواست کتبی مشروط بر اینکه به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند بالمانع است و نرخ قابل محاسبه برای 

بازخرید هر روز مرخصی استحقاقی معادل یك سی ام حقوق و مزایای دریافتی مندرج در آخرین حکم کارگزینی 

 است.

در حین استفاده از مرخصی استحقاقی نیاز به مرخصی استعالجی و یا زایمان  در مواردی که عضو هیات علمی

 داشته باشد ، مرخصی استحقاقی وی لغو و کان لم یکن تلقی می شود . 

 به ایام استفاده از فرصت مطالعاتی ، ماموریت آموزشی و بورس مرخصی استحقاقی سالیانه تعلق نمی گیرد.

 واقع است به عنوان مرخصی محسوب نمی شود.روزهای تعطیل که در بین مرخصی 

دانشگاه مکلف است به اعضای هیات علمی که به حج تمتع مشرف می شوند برای یکبار در طول خدمت یك ماه 

 مرخصی تشویقی مازاد بر مرخصی های استحقاقی ساالنه اعطا نماید.

ری عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی در موارد ذیل حق برخورداری از هفت روز مرخصی اضطرا

 سالیانه را دارند و این مرخصی قابل ذخیره و یا بازخرید نمی باشد.

 ازدواج دائم عضو هیات علمی -1

 ازدواج فرزند عضو هیات علمی  -2

 فوت بستگان درجه یك شامل : همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، خواهرو برادر -3

 مرخصی استعالجی 

عضو هیات علمی تا مدت سه روز قابل قبول خواهد بود. از چهار تا سی روز با تایید گواهی استراحت پزشك معالج 

پزشك معتمد و باالی سی روز با تایید شورای پزشکی دانشگاه برای تایید و صدور حکم مرخصی استعالجی نیاز 

 است.
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زشکی قرار نگیرد ، در صورتی که گواهی پزشك معالج ارائه شده از سوی عضو هیات علمی مورد تایید شورای پ

مدت مذکور بنا به تشخیص مسئول مربوطه به عنوان مرخصی استحقاقی و در صورت عدم وجود ذخیره مرخصی به 

 عنوان مرخصی بدون حقوق و یا غیبت لحاظ خواهد شد.

حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجی در یك سال تقویمی چهار ماه می باشد که در این مدت حقوق و فوق 

 لعاده های مربوطه قابل پرداخت است. ا

تشخیص ابتالی عضو هیات علمی به بیماری صعب العالج و تعیین مدت معذوریت وی بر عهده شورای پزشکی 

دت این معذوریت در هر نوبت شش ماه و تا زمان تشخیص از کار افتادگی ) برابر قانون اداکثر مادانشگاه است. ح

 اهد بود .استخدام کشوری ( قابل تمدید خو

ال حقوق و فوق العاده اك ساالجی حداکثر تا یااه استعاار ماازاد بر چهااری صعب العالج مارخصی بیمادت مادر م

های مربوطه پرداخت می شود و مازاد بر آن فقط حقوق مبنا ، فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب قابل 

 پرداخت است.

های صعب العالج بیشتر از یك سال  مرخصی استعالجی بیماریحفظ پست سازمانی عضو هیات علمی در ایام 

 الزامی نیست.

مرخصی استعالجی و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری اعضای هیات علمی که تحت پوشش صندوق تامین 

 اجتماعی قرار دارند تابع مقررات خاص تامین اجتماعی است.

 

 مرخصی بدون حقوق

سال از مرخصی بدون حقوق  3موافقت دانشگاه در طول خدمت خود می تواند حداکثر عضو هیات علمی در صورت 

 فقط در موارد زیر استفاده نماید :

ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان بیماری و یا ابتال به بیماری دیگری ، قادر به  4پس از  -1

 خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العالج تشخیص داده نشود.

 ه تشخیص دانشگاه احتیاج به استفاده از مرخصی بدون حقوق مسلم باشد.ب -2

اعضای هیات علمی زن که همسر آن ها در ماموریت خارج از کشور به سر می برند می توانند تا پایان  -3

 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. 6ماموریت حداکثر 

سال دیگر قابل  2سال و حسب تایید دانشگاه تا  5برای ادامه تحصیل مرتبط با رشته تخصصی حداکثر  -4

 تمدید خواهد بود.

موافقت با مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی پیمانی در مدت قرارداد بالمانع است و تمدید آن منوط به 

 تمدید قرارداد خواهد بود.
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موافقت رییس دانشگاه  اعضای هیات علمی مشمول تعهدات قانونی در صورت ضرورت با پیشنهاد معاونت آموزشی و

ماه مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. بدیهی است به همان  6مجاز خواهند بود در طول مدت تعهد از حداکثر 

 نسبت به طول مدت باقی مانده تعهدات اضافه می شود.

د احتساب مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی و سوابق خدمت برابر مقررات صندوق بازنشستگی خواه

 بود.

 حفظ پست سازمانی در ایام مرخصی بدون حقوق بیشتر از شش ماه الزامی نمی باشد.
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 تکالیف عمومی 

هرگاه رییس دانشگاه از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هریك از اعضای هیات علمی برای اجرای وظایف 

آموزشی یا پژوهشی مطلع گردد کمیسیونی مرکب از سه استادی که صالحیت رسیدگی در مورد امور آموزشی و 

تحقیق نموده و گزارش کاملی به  پژوهشی وی را دارند تشکیل خواهد داد تا در این زمینه طبق آیین نامه رکود

رییس دانشگاه ارائه دهند.رییس دانشگاه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه دانشگاه ارجاع می 

 نماید. 

چنانچه هیات ممیزه پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات الزم از او ، رکود 

ت و صالحیت عضو را محرز دانست و به خدمت او به عنوان عضو هیات علمی خاتمه داده و به علمی یا عدم کفای

 یکی از روش های زیر با وی رفتار می شود :

با پیشنهاد هیات ممیزه و تایید رییس دانشگاه عضو هیات علمی را می توان به کارمند غیر هیات علمی  –الف 

 تبدیل وضعیت نمود.

 شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد بازخرید می شود. در صورتی که عضو –ب 

 در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد ، بازنشسته می شود.  –ج 

دانشگاه می تواند از بین اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته یا افراد غیر هیات علمی که دارای مدرک تحصیلی 

، دانشیاران ، استادیاران و مربیان غیر تمام وقت جغرافیایی موسسات دیگر  دانشگاهی هستند و نیز از وجود استادان

 با موافقت کتبی دانشگاه متبوع و نیز تایید هیات اجرایی جذب برای تدریس ، تحقیق و تالیف استفاده نمایند.

  انجام وظایف محوله براساس برنامه تنظیمی دانشگاه 

  تعداد واحد موظف برای اعضای هیات علمی تمام وقت که وظایف مدیریتی به عهده ندارند در هفته طبق

 جدول زیر  

  : واحد  17تا 8هیئت علمی آموزشی 

  :واحد 9تا  6هیئت علمی پژوهشی  

علمی پژوهشی هیات واحد موظف  هیات علمی آموزشی ساعات موظف در هفته 

17الی  15 - -  مربی آمورزشیار 

16الی  14 مربی پژوهش واحد 9  مربی 

14الی  12 استادیار پژوهش واحد 8  استادیار 

پژوهش دانشیار واحد 7 12الی  10   دانشیار 

واحد  6 10الی  8 استاد پژوهش   استاد 

 

 سال دو واحد کسر می شود . 60واحد موظفی اعضای هیات علمی باالی 
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  استثنایی به پیشنهاد رئیس دانشکده و تصویب شورا  واحد در ترم و در موارد 8میزان واحد حق التدریس

 واحد بیشتر نخواهد بود. 12واحد دیگر اضافه شده در هر حال میزان حق التدریس در هر ترم از  4

  ساعت تدریس در هفته  10استفاده از خدمات اعضای هیات علمی بازنشسته حداکثر 

 ر مبنای آخرین رتبه و پایه آنان در هنگام میزان حق التدریس ، حق التالیف ، حق التحقیق آنان ب

بازنشستگی و بر اساس ارقام حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص شاغلین مشابه ، به میزان هر ساعت 

 محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

  ) بیشتر از  %20میزان واحد های موظف اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی )پژوهشی ، آموزشی

 واحدهای موظف مندرج در جدول قبل  
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 سایر مقررات

 دو ماه قبل از شروع نیم  حداقلقطعی ( با درخواست کتبی  عضو هیت علمی رسمی ) آزمایشی  استعفا

 سال تحصیلی 

 نصورت غیبت تلقی می شود ااه قبل ارائه شده و در غیر ایاحداقل دو مات علمی پیمانی اعضو هی استعفاء

. 

  انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی منوط به تقاضای عضو براساس قوانین و مقررات مربوطه 

 می باشد  ممنوعبیش از یك پست سازمانی عالوه بر سمت های آموزشی و پژوهشی  تصدی 

 یك سازمان و بابت یك سمت مزایا فقط از محل اعتبارات  مدت تصدی حقوق و مشاغل سیاسی در تصدی

  قابل پرداخت می باشد .

  ارتقاء ترفیع و مرخصی اعضاء  هیات علمی که به سمت مقامات سیاسی که در قانون مدیریت خدمات

ارتباط آموزشی کشوری تعریف شده است  در صورتیکه حقوق و مزایای خود را بر اساس این ایین نامه و یا 

 خود را حفظ نمایند برابر  اعضائ هیات علمی موسسه خواهد بود.

  ( و برای اعضای هیات علمی پیمانی  رسمی قطعی –انتقال اعضای هیات علمی رسمی ) رسمی آزمایشی

 امکان پذیر است . مقصد مبداوو موافقت  وزیرپس از اتمام تعهدات محضری با مجوز 

  برای برخی از قوانین و مقررات در ایین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات در صورتی که حکم خاصی

 (127علمی دیده نشده باشد دستور العمل های قبلی بقوت خود باقی است )

 

 

 



مهفت      فصل

طبقه  بندی مشاغل و ارتقاء  رتبه



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بندی مشاغل و ارتقاء رتبه طبقه 
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 کلی و رفتاری اهداف

 اهداف  کلی

 آشنائی با طبقه بندی مشاغل و تعاریف مربوطه 

  رتبه هاچگونگی ارتقا کارکنان در طبقات شغلی و 

 چگونگی احتساب تجربه در طبقه بندی مشاغل 

 اهداف رفتاری

 فراگیران دوره ، در پایان دوره بتوانند با تاریخچه طبقه بندی مشاغل در قوانین آشنا شوند 

  ،فراگیران دوره ، در پایان دوره بتوانند در خصوص تشخیص و  چگونگی ارتقا انواع گروههای استحقاقی

 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت آشنایی داشته باشند.ارفاقی و تشویقی در 

  فراگیران دوره ، در پایان دوره بتوانند با چگونگی تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری با قانون نظام

 هماهنگ را یاد بگیرند.

 صورت فراگیران دوره ، در پایان دوره بتوانند نحوه احتساب تجربه برای طبقه و رتبه را آموزش دیده و ب

 کاربردی اجرا کنند.

و شرایط  1390فراگیران دوره ، در پایان دوره با آئین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها مصوب مرداد 

 احراز آشنایی پیدا کنند.
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 تاریخچه

طبقه بندی مشاغل همانند بسیاری دیگر از رشته های مدیریت و رهبری از ابداعات  قرون معاصر نیست بلکه به 

گذشته های دور یعنی به آغاز تاریخ بشر بر می گردد. از شواهد این مدعا گفته های الئوتسه ) بایگان سلطنتی و 

 .  حکیم چینی که در سده پنجم قبل از میالد می زیسته ( می باشد

این حکیم شهیر موجب پیدایش مذهبی به نام تائوئیسم در چین باستان گردید که در مورد مدیریت نهادهای 

 انسانی توصیه هایی کرده است که خالصه نظریات این اندیشمند بدین شرح است:

 * الزمه رعایت انسانیت و عدالت توسط افراد داشتن محیط و طرز تفکر سالم است.

 ایف مشاغل ، باید سیستمی از الفاظ و اصطالحات ایجاد نمود .* برای تشریح وظ

 * مدیران باید کارها را ضمن تقسم کردن ، بین رتبه ها و وظایف افراد مسئول کارهای مختلف فرق قائل شوند.

 * حسن یا سوء انجام کار باید معین و بر حسب آن تشویق و تنبیه لحاظ گردد. 

 .های افراد مورد بررسی قرار گیرد  د افراد به مشاغل گمارده شوند و گزارش* فقط پس از ایجاد تشکیالت بای

 دالیل و اهداف کلی طبقه بندی مشاغل 

انقالب تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در  تغییرات مستمر ودگرگونی های جوامع صنعتی امروزی باعث ظهور

 .بندی مشاغل در عصر جدید مؤثر بوده اندطبقه ید.که این امر در تکوین و تکامل اصول کل جهان گرد

 

 اهداف کلی طبقه بندی مشاغل  را می توان در چند مورد خالصه کرد:

 کار به کاردانسپردن *

 مزد مساوی وعادالنه در برابر کار مشابه است*پرداخت 

 اعمال سالیق شخصی  باالدستان*کاهش 

 روحیه کارکناننارضایتی و عدم تبعیض  و جلوگیری از تضعیف *کاهش 

 هنمودن مزد شغل کلیه شاغلین یک گرو*یکنواخت 

 

 طبقه بندی مشاغل در ایران معاصر

در دوران معاصر و در زمان صفویان طبقه بندی مشاغل در ایران همانند سایر کشورها تکامل یافت.جنبش طبقه 

علت اینکه سازمان و امور کارکنان این بندی مشاغل اولین بار در ایران در شرکت نفت به مورد اجرا گذارده شد و به 

 صنعت توسط متخصصین انگلیسی اداره می شد این سازمان قبل از سازمانهای دیگر از این تکنیک استفاده کرد.

پس از تصویب قرارداد فروش نفت و گاز مسئوالن شرکت ملی نفت ایران با توجه  به ضرورت  1334در سال 

پیشرفت اساسی در این قسمت خط مشی نوینی اتخاذ کردند. منظور اصلی از اتخاذ این تصمیم این بودکه یقین 
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اجرای عدالت اساسی در مورد  حاصل شود:) ارزش یکایک مشاغل و کارکنان تعیین گردد(.از این رو به منظور

 کارکنان صنعت نفت مقرر شد که برای هر شغل در سازمان ارزشی قابل تبدیل به پول تعیین گردد.

 همچنین سعی کافی به عمل آمد که افراد حایز شرایط در مشاغل موجود گمارده شوند. 

اغل را به صورت ساده و ابتدایی در سازمان برنامه اولین موسسه دولتی بود که بعد از شرکت نفت طبقه بندی مش

های دیگر در تدوین مقررات استخدامی خود از  اصولی که سازمان برنامه و به دنبال آن سازمان عمل اجرا درآورد.

می شد  یک از مشاغل بود بدین تربیت سعی آن پیروی می کردند ، برقراری حقوق و مزایای خاص برای تصدی هر

 ات و تجربه بیشتری داشته باشند و از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند.متصدیان مشاغل تخصصی معلوم

برای تعیین  ماده به تصویب رسید که 74فصل و  5ل شام 1301نخستین مجموعه قوانین استخدامی کشور در سال 

وانین در این ق حقوق و رتبه مستخدم رسمی کشور از نظام رتبه بندی که روشی نسبتا ساده بود پیروی می کرد.

ندی مشاغل پایه ریزی شدند تا مشاغل از ساده ترین تا پیچیده ترین بزمینه های مختلف اداری از جمله طبقه 

 مرتبه دسته بندی شوند .

 

 برای تحقق اهداف زیر تشکیل گردید:سازمان طبقه بندی مشاغل1334در سال 

 ایجاد ثبات در تمام خدمات دولتی -1

 های دولتی ایران  مشاغل برای دستگاهتهیه طرح طبقه بندی  -2

 تاسیس اداره کل کارگزینی برای اداره صحیح امور کارگزینی-3

 های اداری دولتی بهبود روشهای کار در دستگاه -4

 تغییر نام داد . سازمان خدمات کشوریبه سازمان طبقه بندی مشاغل  1338در سال 

 .کشور ایجاد شد و سازمان خدمات کشوری به شورای مذکور منتقل گردید شورای عالی  اداری 1340در سال 
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 طبقه بندی مشاغل درقانون استخدام کشوری

به تصویب رسید و  31/3/1345فصل  در تاریخ  11تبصره و  143ماده و  151الیحه قانون استخدام کشوری در 

 .به جای شورای عالی اداری تاسیس شدکشورسازمان امور اداری و استخدامی ، این قانون  103طبق ماده 

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

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

خدامی کشور منتقل می شوند.آئین نامه های فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب سازمان امور اداری و است

 آئین نامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

شورای عالی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور با 16/2/1378مورخ  450/14)بموجب مصوبه شماره 

سازمان برنامه و بودجه ادغام و سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاسیس شده 

 (است.

 

 مرحله اول قانون استخدام کشوری

 بر اساس مدرک تحصیلی کارکنان ، گروه موقت تعیین گردید .)گروه های هفت گانه( 1/1/1347در تاریخ  -1

در استخدام دولت بودند به مستخدم رسمی 31/3/1345مستخدمان غیر رسمی که در تاریخ  137بر اساس ماده  -

 .تبدیل وضعیت یافتند

های ثابت سازمانی  وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پست :137ماده 

در  31/3/1345پایه،حکمی ،پیمانی و روز مزد را که در تاریخ مصوب خود مستخدمین غیر رسمی از قبیل دون 

استخدام دارند و همچنین افرادیرا که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور،به مشاغل 

 کارگری اشتغال داشته اند با رعایت تبصره هایی به مستخدم رسمی تبدیل کنند.

 مرحله دوم قانون استخدام کشوری

این قانون ، بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل گروه قطعی برای کارکنان تحقق  30و  25و  24به استناد مواد  -1

 یافت .

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول  :24ماده 

های هر کدام را مشخص و بر  نها وظایف و مسئولیتاین قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آ

اس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هرمورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات ـاین اس

 .دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کند

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

 مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد.
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دی آن استخدام شده اند یا می شوند در یکی از ـان رسمی به اقتضای شغلی که برای تصـمستخدم – 1تبصره 

 رسته های شغلی قرار خواهند گرفت.

می کشور می تواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در داخل سازمان امور اداری و استخدا – 2تبصره 

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

کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور :30ماده 

کی از ـه یـه طبقه بندی و بـات و تجربـولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلوماس اهمیت وظایف و مسئـبر اس

 های جدول یا جداول حقوق تخصیص می یابد.  گروه

مجموعه و یک  7های دولتی مشمول این قانون در  مجموعه شرح رشته شغلی  دستگاه 1/7/1352تاریخ در  -2

ل ـرای آن نیز از طریق تشکیـو اج .الغ گردیدـاجرا اب امه اجرایی طبقه بندی مشاغل تهیه و جهتـجلد آئین ن

 .های دولتی انجام گرفت کمیته ای به نامه کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری در هر یک از دستگاه

 

 تعاریف – 1ماده 

موسسات ها یا  عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتاستخدام دولت:

 .دولتی است

 .ام آن می گرددـکلف به انجـخدم بموجب حکم رسمی مـه مستـکاری است کـال بـارت از اشتغـعبخدمت دولتی:

ها یا موسسات دولتی در حدود قوانین  دار وزارتخانه ها و شرکت عبارت از دستور کتبی مقام صالحیتحکم رسمی:

 .و مقررات مربوط است

 .شخصی است که موجب قانون به این عنوان شناخته شده استواحد سازمانی موزارتخانه:

 .موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره می شوده واحد سازمانی مشخصی است که بموسسه دولتی:

درصد  50واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از  :شرکت دولتی

 .سرمایه آن متعلق به دولت باشد

عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور  شغل :7ماده 

 شد.اداری و استخدامی کشور بعنوان کار واحد شناخته شده با

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

 .نزدیکی داشته باشد

سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی بطور مستمر برای پست ثابت  :8ماده 

 .ر گرفته شده اعم از اینکه دارای تصدی یا بدون تصدی باشدیک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظ

پست هایی که جنبه استمرار ندارد بعنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد بطور رسمی برای – 1تبصره 

 .تصدی این پست ها ممنوع است
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داد ـتفصیلی خود را با قید تعان ـانون مکلفند سازمـات دولتی مشمول این قـانه ها و موسسـوزارتخ– 2تبصره 

 .پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند

 ترفیع عبارت است از احراز یک پایه باالتر:9ماده

 )با اجرای ق ن ه پرداخت کارکنان دولت بجای پایه، افزایش سنواتی اعطا می شود.(

هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد  انتصاب مستخدمین رسمی به پست:26ماده 

 .ممنوع است مگر با داشتن شرایط الزم احراز آن پست و رضایت مستخدم

روسای ادارات و مقامات باالتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط –تبصره

 .را با داشتن شرایط الزم در رسته دیگر به خدمت بگمارند مستخدم

گروه مربوط وارد خدمت  1خدام می شود در پایه ـرای آن استـاد شغلی که بـمستخدم رسمی به استن :34ماده 

سال سابقه خدمت  2می شود و در صورتیکه این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند به ازای هر 

یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می شود. مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی دولتی آنان 

 زنان جزو سابقه خدمت دولتی محسوب می شود.

 .(شورای انقالب اسالمی ملغی شده است 15/2/57موجب مصوبه مورخ ه )خدمات اجتماعی زنان ب

مستخدمین رسمی مشمول این قانون،وزارتخانه ها و ک از ـایت بخش بودن خدمات هر یـدر صورت رض: 35ماده 

سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می کنند به مستخدمی که خدمات برجسته  2موسسات دولتی در ازای هر 

 پایه اعطا کرد. 2ای انجام داده باشد بجای یک پایه می توان 

 ن پذیر استتغییر گروه مستخدمین رسمی با رعایت شرایط زیر امکا: 36ماده 

 .ددر گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باش -1

 مستخدم واجد شرایط الزم برای تصدی شغل گروه جدید باشد 

 مستخدم از لحاظ معلومات الزم برای تصدی شغل گروه جدید ،از عهده آزمونها برآید

می توان در صورت لزوم و با رضایت مستخدم ،پستی در گروه پایین تر به مستخدم ارجاع کرد که در این  –2تبصره 

صورت مستخدم در همان پایه ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق 

زنشستگی و وظیفه مبنای محاسبه قرار گروه جدید با گروه قبلی را دریافت خواهد کرد و برای تعیین حقوق با

 خواهد گرفتو در غیر اینصورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.

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

و پایه قطعی آنان معین نشده است با توجه به شغل مورد تصدی تعیین می شود ولی تا هنگامی که گروه  30ماده 

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

گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت  7های  استخدامی کشور مستخدمین رسمی را بطور موقت در یکی از گروه

ه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازا هر دو سال برای آنان صادر خواهد شد و پای
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نیز مستخدمین در گروهی پایین تر از گروه موقت قرار  30یک پایه تعیین می شود. پس از اجرای مفاد ماده 

 نخواهند گرفت.

مشاغلی نظیر خدمتگزاری مستخدمین جزء که عمال متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان :1گروه 

 جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل

مستخدمینی که دارای مدرک تحصیلی مقدماتی قدیمی یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه  : 2گروه

 هستند.

واهینامه سوم متوسطه و مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گ : 3گروه

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

مستخدمینی که دارای دیپلم کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستان های و آموزشکده های حرفه ای یا :4گروه

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

دگان رتبه دبیری غیر لیسانسیه و همچنین مستخدمینی که عالوه بر داشتن گواهینامه دوره کامل دارن:5گروه 

متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای 

 مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

 ی دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.مستخدمینی که دارا :6گروه 

 مستخدمینی که دوره تحصیالت دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس داشته باشند. :7گروه 

ز گروه مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه ای ا –1تبصره 

قطعی قرار می گیرند که در گروه موقت دارا بوده اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین 

 یایه گروه جدید به آنان اعطا می شود.
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 درقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبقه بندی مشاغل

مجلس  13/6/1370 جلسه علنی مورخدر تبصره  31ماده و  22در  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتقانون 

 به تایید شورای نگهبان رسید. 24/6/1370ودر تاریخ  تصویب شورای اسالمی

 استخدام کشوری اجرایی شد .قانون  32گانه جایگزین موضوع ماده  20های  جدول گروه: 1ماده

 وظایف، اهمیت ها، ولیتئمیزان مس ارزشکار، جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمین با در نظر گرفتن: 3ماده 

های قابل تخصیص در هر مقطع  تعیین خواهد شد.تعداد گروه شاغلین تحصیالت و ارزشیابی تجربی، سوابق

 گروه تعیین می گردد. 7الی  5تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق 

مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع  که ارتقا گروه می یابند حقوق آنها بر اساس عدد: مستخدمینی 1تبصره 

 افزایشعای سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.

های خاص و پیچیده بوده و از حساسیت باالیی برخوردار است  دارای ویژگی مشاغل آنها: مستخدمینی که 2تبصره

 .تخصیص می یابند 1 های جدول موضوع ماده های خاص و خارق العاده می باشند در یکی از گروه یا دارای مهارت

: مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نایل شده همواره در دو گروه باالتر از مستخدمین شاغل و مشابه 3تبصره

 تخصیص می یابند.

های استحقاقی اعطا  گروه تشویقی عالده بر گروه 2الی  1:دولت می تواند در موارد زیر به مستخدمین 4تبصره

 نماید:

  آزادگان      -الف

 جانبازان انقالب اسالمی         –ب

  .ماه متناوب در جبهه های حق علیه باطل خدمت نموده اند 9ماه متوالی یا  6رزمندگانی که حداقل  –ج

 مدیران        –د 

 مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند. -ه 

مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه : مستخدمینی که تنزل گروه می یابند مابه التفاوت حقوق  5تبصره 

 های سنوات قبلی را دریافت خواهند نمود. مجموع افزایش

:تحصیالت غیر رسمی مستخدمین که قابلیت انطباق با مئارک رسمی را داشته باشند با مدارک رسمی 6تبصره

 همطراز خواهند شد.

های  می شوند،عالوه بر گروه 4))د(( و ))ه((تبصره دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بند های : 7تبصره

 گروه تشویقی دیگر اعطا نماید. 2الی  1تشویقی تبصره یاد شده 
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 20/5/71مورخ  2727بخشنامه شماره  امتیازات استخدامی ایثارگران

 تا( 2های تشویقی ایثارگری )سقف  گروه

 

 

 

 

 

 مدت اسارت برای عموم آزادگان به ازای هر یک سال ، دو سال به سابقه خدمت رسمی اضافه می گردد.

 

 گروه های تشویفی ایثارگران

 سال جبهه 3ماه متناوب و تا  9ماه متوالی یا  6جانیازی ،  %40سال اسارت ، تا حداکثر  3تا   یک گروه تشویقی :

 (29/5/67لغایت  31/6/59)بازه زمانی 

 31/6/59)بازه زمانی سال جبهه 3جانیازی و بیش از  %40سال اسارت ، بیش از  3بیش از   دو گروه تشویقی :

 (29/5/67لغایت 

 ان از امتیازات یک مقطع باالتر برخوردار خواهند شد.کلیه آزاذگان و جانباز

ماید یک گروه عالوه بر گروه نرتی که مستخدم به دالیل زیر از امتیاز مقطع تحصیلی باالتر استفاذه نودر ص

 استحقاقی به وی اعطا می شود:

 رک تحصیلی باالتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدیدم پیش بینی معد –الف 

 مثال در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکتری(مقطع تحصیلی باالتر ) دوجو مدع –ب 

 داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی –ج 

 

 میزان افزایش سنواتی تشویقی

 درصد 6به میزان  23/5/69به ازای هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ  –الف 

 درصد 6به میزان  23/5/69به ازای هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ  –ب 

 درصد 3به ازای هر سال اسارت و مفقودیت به میزان  -ج 

 درصد 3به میزان  69به ازای هر سال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگزده تا پایان سال  –د 

 6به میزان  67 تا پایان سالجنگی زیر آتش مستقیم دشمن اطق به ازای هر سال اشتغال یا ماموریت در من – ه

 درصد

تا(2جانبازی )سقف گروه تشویقی  تا(2گروه تشویقی اسارت ) سقف    

تا(2گروه تشویقی جبهه )سقف   
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درصد از کارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از  10در مورد جانبازان هر  – تبصره

  نظر افزایش سنواتی قابل احتساب می باشد.
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 گروه تشویقی فرزندان شاهد 
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 )سقف یک تا (گروه ارفاقی بسیجی 

سال  4(به مدت 28/08/1373بسیجیانی که بعد از استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه از تاریخ تصویب مصوبه )

در گردان های عاشورا یا گردان های الزهرا)س( عضو فعال و مستمر باشند از یک گروه ارفاقی بهره مند خواهند شد. 

 سیجیان اعطا می گردد.گروه مذکور فقط برای یکبار در طول خدمت ب

 

 

 
 

های  به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه: 6ماده 

مشمول،مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت فوق العاده خاصی وضع 

 . نماید
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 کارشناسان،مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادیطرح مسیر ارتقا شغلی 

 (خبره و عالی پرداخت فوق العاده ویژه به کارشناسان ارشد،)  23/5/81ه مورخ 25703/ت4169تصویب نامه شماره 

های اجرایی مشمول قانون نظام  به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریتی دستگاه: هدف

 خبره و عالی باشند.  پرداخت که دارای شرایط و امتیازات الزم برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد،هماهنگ 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت( 6)با استناد به ماده 

 درصد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب35امتیاز=  600کسب حداقل : ارشد

 درصد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب55امتیاز=  1100کسب حداقل  :خبره

 درصد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب75امتیاز= 1600کسب حداقل  :عالی

 

 : امتیازآور عوامل

تسلط به زبان  –استفاده از کامپیوتر  –دوره های آموزشی  –آموزش به همکار  –سوابق تجربی  –مدرک تحصیلی 

 –کارآیی  –های ارزنده تحقیقاتی  طرح –ارایه مقاالت –اختراع و اکتشاف  –ارایه پیشنهادهای نو  –خارجی 

 رضایت ارباب رجوع

 : شرایط کلی

گی ـافت کسور بازنشستـول دریـمحسوب نمی شود و مشماده های مستمر ـفوق الع اد شده جزِـفوق العاده ی -1

 نمی باشد.

ا هیات علمی( و نیز کارکنانی که حق محرومیت از همطرازب) د ک پ  ه ن ق( 8) ماده مشمول که افرادی شامل– 2

 مطب دریافت می نمایند ، نخواهد شد.

 .باشند دولتی خدمت سابقه یکسال حداقل که ( رسمی و آزمایشی پیمانی،)کارکنان شامل – 3

 ومشاوران مدیران اشتغال،مقامات،ت حال جزجانبازان به درصدکارشناسان 65 سقف رعایت– 4

 . باشند 8 ودرگروه لیسانس حداقل که کارشناسی همسطح مشاغل شامل– 5

 ساله برای ارتقا به رتبه باالتر 4توقف -6

 ممیزه هیات تصویب ازتاریخاجرا  تاریخ– 7

امتیاز باالتر به سطوح شهدا ، جانبازان و مفقودین حالت اشتغال در رتبه ارشد قرار می گیرند و در صورت کسب -8

 مربوطه ارتقا می یابند.
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)طبقه بندی مشاغل و ارتقا رتبه(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 غل رسته بهداشتی و درمانی مسیر ارتقا شغلی پرستاران و متصدیان مشاطرح 

 29/1/83مورخ  30397/ت2774تصویب نامه شماره 

 به منظور افزایش انگیزه و کارآیی پرستاران و متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت)و: هدف

های اجرایی(و ارتقا سطح کیفی خدمات آنان،به پرستاران و متصدیان مشاغل که به طور تمام وقت به  سایر دستگاه

 انجام وظیفه اشتغال دارند،با کسب امتیاز الزم به رتبه ارشد،خبره و عالی ارتقا می یابند.

 قانون نظام هماهنگ پرداخت( 6)با استناد به ماده 

 درصد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب20امتیاز=  600 حداقلکسب :ارشد

 درصد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب35امتیاز=  1100 حداقل کسب:خبره

 درصد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب50امتیاز= 1600 حداقل کسب:عالی

 

 : امتیازآور عوامل

 (          آموزشی های دوره–تجربی سوابق–)مدرک تحصیلی عوامل مهارت و توانایی فردی

 زیست و بهداشتی اصول استقرار درجهت تالش– خدمات کیفیت –)رضایت ارباب رجوع  عوامل مربوط به عملکرد

 (  ابتکاری و نو پیشنهادهای ارایه –محیطی

 (روستایی درمناطق خدمت –تحقیقات –وکتاب مقاله ارایه –) اختراع و اکتشاف سایر عوامل

 : شرایط کلی

مستمر محسوب نمی شود و مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی فوق العاده یاد شده جِزفوق العاده های  -1

 باشد.

( ق ن ه پ ک د )همطراز با هیات علمی( و نیز کارکنانی که حق محرومیت 8شامل افرادی که مشمول ماده ) - 2

 شد. از مطب دریافت می نمایند،نخواهد

سال تجربه بصورت رسمی یا پیمانی برای  5شامل کارکنان)پیمانی ،آزمایشی و رسمی(منوط به داشتن حداقل   - 3

 سال توقف بصورت رسمی یا پیمانی برای هریک از رتبه های بعدی است. 5رتبه ارشد و حداقل 

باید مدرک لیسانس و باالتر داشته متصدیان رشته های شغلی بهداشتی و درمانی برای کسب رتبه خبره و عالی  - 4

 باشند.

و  80،70سال منتهی به زمان ارزیابی مستخدم، برای رتبه های ارشد،خبره و عالی به ترتیب  2امتیاز ارزشیابی -6

 باشد.  85

 تاریخ اجرا از تاریخ تصویب هیات ممیزه - 7

ند و در صورت کسب امتیاز باالتر به سطوح شهدا ، جانبازان و مفقودین حالت اشتغال در رتبه ارشد قرار می گیر-8

 مربوطه ارتقا می یابند.
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)طبقه بندی مشاغل و ارتقا رتبه(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 مدارکو  لیسانس فوقو  حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری: ق ن ه پ ک دولت  8ماده 

های مشمول این  دستگاه تحقیقاتیو  مطالعاتی آموزشی،از لحاظ استخدامی،که در مراکز و یا واحدهای  همتراز

مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشمول قانون اعضای هیات درصد  80نباید از ، بکار دارندقانون اشتغال 

 ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. علمی دانشگاه

 

 13/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  8دستورالعمل اجرایی ماده 

 (28/12/73تاریخ اجرا :)  هیات وزیران22/10/1370یین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب آ 16موضوع ماده 

 19بموجب قسمت دوم ماده هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 6/11/1375مورخ  131/75ه /222) رای شماره 

قانون موضوع  آن 8تاریخ اجرای موادی از قانون مزبور از جمله ماده  1370قانون ن ه پ حقوق مصوب شهریور 

 تعیین شده است( 1/1/1371همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده اخیرالذکر 

مستخدمین رسمی و ثابت که دارای مدرک تحصیلی دکتری یا فوق لیسانس یا مدرک همتراز از لحاظ –1ماده 

بر عهده دارند مطالعاتی یا تحقیقاتی  استخدامی می باشند و تصدی پست سازمانی را در زمینه های آموزشی،

 مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند

 مدرک تحصیلی مستخدم باید مربوط به رشته شغلی مورد تصدی باشد. –2ماده 

 همترازی حقوق و فوق العاده شغل مشمول این دستورالعمل با حقوق و فوق العاده شغل مراتب  –5ماده

 هیات علمی با رعایت ضوابط زیر می باشد:

   1385ق ن ه پ در8ورد جدول همترازی مشمولین ماده در م85/2/13مورخ  1802/22453شماره بخشنامه 

 = مدرک تحصیلی فوق لیسانسالف: مربی

+تحقیقات یا 15+گروه مینه پست مورد تصدی )فوق لیسانس(سال تجربه در ز 16+فوق لیسانس ستادیاری=ا ب :

 سال متناوب  5سال متوالی یا  3در 27کسب امتیاز ارزشیابی های ارزنده در سازمان مربوطه + رحط

 استادیاری = مدرک تحصیلی دکتریب : 

های ارزنده  + تحقیقات یا طرح16سال تجربه در زمینه پست مورد تصدی)دکتری( +گروه  16= دکتری+دانشیاریج:

سال  5سال متوالی یا  3در27ها و موسسات آموزش عالی تدریس می شود+ کسب امتیاز ارزشیابی  در دانشگاه

 متناوب

 

 نحوه محاسبه تجربه قابل قبول بر اساس ضوابط ذیل خواهد بود: –6ماده 

 تجربه مربوط + تجربه مشابه )پس از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری( -1

 از بعد قبول قابل تجربه معادل ودکتری لیسانس فوق تحصیلی مدرک ازاخذ قبل ومشابه مربوط سوابق ازکل – 2

 .میباشد احتساب قابل لیسانس تحصیلی مدرک اخذ



 
 

182 
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مجموع حقوق و فوق العاده تعیین شده بر اساس این دستورالعمل مشمول پرداخت کسور بازنشستگی  - 10ماده 

 می باشد و در احتساب حقوق بازنشستگی و اضافه کار ساعتی مالک محاسبه قرار می گیرد.

 

آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل عنوان ) کمیته اجرایی قانون  استخدام :ق ن ه پ ک دولت  12ماده 

 کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل تغییر نام یافت.( به کشوری 

 مسول باالترین –باالترین مقام کارگزینی یا عناوین مشابه  -ن اداری و مالی یا عناوین مشابه : معاواعضای کمیته

 همربوط مدیرکل یا سازمان رییس ازطرف یکنفرکارشناس –نماینده واحد مربوطه  –مشابه عناوین یا آموزش

 برخی وظایف کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه در خصوص اجرای طرح های طبقه  -

 بندی مشاغل بر اساس مصوبات مالک عمل

 تخصیص پست ها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل  -

، کارآموزی، نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی -

 سوابق تجربی و غیره، مستندات و مقرارت مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل

 نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط تصدی  -

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد ضوابط اصالح طرح  23/08/1380مورخ  18962بخشنامه شماره 

 های طبقه بندی مشاغل

ایط رشته های شر مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم ازدر کلیه رسته های طرح های طبقه بندی مشاغل  -

 شغلی کارشناسی حذف گردید.

به استثنای حسابدار، مربی امور آموزش معلولین، کودکیار، مربی آموزش فنی و حرفه ای و مسئول چاپ و  -

 انتشارات، شرط دیپلم اط شرایط احراز رشته های شغلی حذف می گردد.
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)طبقه بندی مشاغل و ارتقا رتبه(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 (15/11/1370/د مورخ 6912بخشنامه شماره ) طرح طبقه بندی مشاغل آئین نامه اجرایی

 کلیات و تعاریف

مشاغلی که بر اساس ضوابط این آیین نامه طبقه بندی می شود مشاغلی است که حسب مورد در  –1 ماده

های دولتی تابع  وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان پست ثابت سازمانی و در شرکت

ها و مشاغلی که جنبه  های دولتی به عنوان شغل مستمر شناخته شده است .پست شرکت مقررات استخدامی

و یا از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان مشاغل کارگری شناخته شده یا بشود  استمرار ندارند

 مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

های که جنبه استمرار ندارند به عنوان پست موقت که  وری،پستقانون استخدام کش 8ماده  1)به موجب تبصره 

 خاص مستخدمین پیمانی است شناخته می شوند.(

عبارت است از یک یا چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه اند اما از لحاظ اهمیت و :رشته شغلی  - 2ماده 

یک در هر رشته شغلی از لحاظ اهمیت پایین ها دارای درجات مختلفی هستند. طبقه  دشواری وظایف و مسئولیت

 ترین سطح آن رشته شغلی محسوب می شود.

ها و شرایط  عبارت از شرحی است که به منظور مشخص کردن وظایف ، مسئولیت: شرح رشته شغلی - 3ماده

احراز مشاغل قابل تخصیص به یک رشته شغلی مشخص است و حاوی عنوان ، تعریف ، نمونه ای از وظایف و 

ها ، حداقل شرایط احراز ، تاریخ تصویب و شماره تشخیص که خود مبین رسته ، رسته فرعی ، رشته  مسئولیت

 .می باشدشغلی و طبقات مشاغل است ،

این  3مجموعه شرح رشته های شغلی عبارت است از کلیه شرح مشاغلی که به ترتیب مندرج در ماده  –4ماده 

 به تایید و تصویب رسیده و ضمیمه این آیین نامه می باشد.آیین نامه و تبصره ذیل آن حسب مورد 

 :تخصیص از نظر این آیین نامه عبارتست از  –5ماده 

 الف = قرار دادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط

قانون نظام هماهنگ پرداخت  1های جدول حقوق موضوع ماده  ب = قرار دادن طبقه شغلی در یکی از گروه

 کارکنان دولت

الی کشور با آنچه در شرایط احراز رشته های ـوزش ابتدایی،متوسطه و عـری مقاطع تحصیلی نظام آمـرابـب –6ماده 

 شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل آماده است بر اساس اعالم نظر مراجع ذیصالح به شرح زیر خواهد بود:

 یی در نظام جدید پایان تحصیالت ششم ابتدائی در نظام قدیم معادل پایان تحصیالت دوره ابتدا -

 دوره ابتدائی پایان تحصیالت دوره تعلیمات عمومی معادل تحصیالت -

 پایان تحصیالت دوره اول متوسطه در نظام قدیم معادل پایان تحصیالت دوره راهنمایی تحصیلی در نظام جدید  -

 پایان تحصیالت دوره آموزش عمومی بزرگساالن معادل پایان تحصیالت دوره راهنمایی تحصیلی -
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پایان تحصیالت دوره کامل متوسطه در نظام قدیم معادل پایان تحصیالت دوره چهار ساله آموزش متوسطه در  -

 نظام جدید

 فیزیک در نظام جدید –رشته تحصیلی ریاضی در نظام قدیم معادل رشته ریاضی  -

 رشته تحصیلی  طبیعی در نظام قدیم معادل رشته تحصیلی علوم تجربی در نظام جدید -

صیلی ادبی در نظام قدیم معادل رشته های تحصیلی ادبیات و علوم انسانی و اقتصاد اجتماعی در نظام رشته تح -

 جدید 

 پایان تحصیالت دوره لیسانس در نظام قدیم معادل تحصیالت دوره کارشناسی در نظام جدید -

 شد در نظام جدید پایان تحصیالت دوره فوق لیسانس در نظام قدیم معادل پایان تحصیالت دوره کارشناسی ار -

 سطح تحصیالت یک حوزی معادل کاردانی -

 سطح تحصیالت دوم حوزی معادل کارشناسی -

 سطح تحصیالت سوم حوزی معادل کارشناسی ارشد -

 سطح تحصیالت چهارم حوزی معادل دکتری -

 

مقررات –فصل دوم  

عناوینی که در مجموعه شرح رشته های شغلی برای هر شغل به تصویب می رسد عنوان رسمی مشاغل  –7ماده 

است و وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول این آیین نامه موظفند پس از تخصیص پست سازمانی یا 

راق بودجه مربوط به آنان شغل مستمر به طبقات شغلی در کلیه احکام کارگزینی مستخدمین اسناد مالی مالی و او

 منحصرا عناوین مزبور را بکار برند.

عناوینی که در مجموعه شرح رشته های شغلی برای هر شغل به تصویب می رسد عنوان رسمی مشاغل  – 8ماده 

است و وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای ذولتی مشمول این آیین نامه موظفند پس از تخصیص  پست سازمانی 

اق بودجه مربوط به آنان یا شغل مستمر به طبقات شغلی در کلیه احکام کارگزینی مستخدمین اسناد مالی و اور

 منحصرا عناوین مزبور را بکار برند.
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 شرایط احراز مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل رسته های مختلفجدول  –9ماده 

(1/1/1370) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 0 پایان دوره ابتدایی

           24 20 15 10 5 0 پایان دوره اول متوسطه

         25 20 15 10 5 0   پایان دوره کامل متوسطه

       25 20 15 10 5 0     کاردانی

    24 20 16 12 8 4 0       کارشناسی

  24 20 16 12 8 4 0         کارشناسی ارشد

 24 20 16 12 8 4 0          دکتری

 

(1/1/1373) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 0 پایان دوره ابتدایی

          24 20 15 10 5 0  پایان دوره اول متوسطه

        25 20 15 10 5 0    پایان دوره کامل متوسطه

       25 20 15 10 5 0     کاردانی

    24 20 16 12 8 4 0       کارشناسی

  24 20 16 12 8 4 0         کارشناسی ارشد

 24 20 16 12 8 4 0          دکتری

 

(1/1/1375) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

          24 18 12 6 0   پایان دوره ابتدایی

        24 20 15 10 5 0    پایان دوره اول متوسطه

       25 20 15 10 5 0     پایان دوره کامل متوسطه

     25 20 15 10 5 0       کاردانی

   24 20 16 12 8 4 0        کارشناسی

  24 20 16 12 8 4 0         کارشناسی ارشد

 24 20 16 12 8 4 0          دکتری
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های مربوط با  تخصیص مشاغل مورد تصدی مستخدمین مشمول این آیین نامه به طبقات شغلی و گروه –10هماد

 12های  تحصیلی و سنوات تجربی بر اساس فهرست تخصیص . تخصیص به گروه توجه به شغل مورد تصدی،مدرک

 و باالتر عالوه بر رعایت مراتب فوق مستلزم ارزشیابی بر اساس ضوابط طرح های امتیازی مربوط خواهد بود.

تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی توسط مستخدمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و  –11ماده 

ی مشاغل کارشناسی توسط مستخدمین دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با داشتن سوابق تجربی و سایر تصد

شرایط مندرج در شرح رشته های شغلی،مستلزم موفقیت در آزمون مربوطه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و 

 اصالحات بعدی آن می باشد.

 لغو گردیده است( 25/5/83مورخ  94171/1803)این ماده و تبصره های آن در اجرای بخشنامه 

های مشمول آن ،کمیته ای تحت عنوان کمیته  به منظور اجرای مفاد این آیین نامه در کلیه دستگاه –12ماده 

آیین نامه اجرایی ق ن ه پرداخت کارکنان  21اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با ترکیب پیش بینی شده در ماده 

 دولت تشکیل می گردد.

های مشمول این آیین نامه که دارای واحد های استانی می باشند در صورت لزوم می توانند وظایف  کمیته دستگاه

تصمیمات متخذه به مربوط به اجرای آن را به کمیته های فرعی تفویض نمایند.در هر حال مسئولیت صحت و سقم 

 عهده کمیته اصلی خواهد بود.

 

 دی مشاغل اصلینقه بترکیب اعضای کمیته اجرایی طرح طب

 معاون اداری و مالی یا عناوین مشابه -

 ام کارگزینی یا عناوین مشابهقباالترین م -

 الترین مسئول آموزش یا عناوین مشابهاب -

 نماینده واحد مربوطه -

 یک نفر کارشناس از طرف رئیس سازمان یا مدیر کل مربوطه -

دوره های آموزشی و کارآموزی مورد نیاز مشاغل مختلف طرح طبقه بندی مشاغل در چارچوب موارد  –13ماده 

 پیش بینی شده در رسته های مختلف طرح تعیین و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

نحوه محاسبه تجربه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشته های شغلی بر اساس  1/1/1370از تاریخ  –14ماده 

 ضوابط ذیل خواهد بود:

مراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می  –الف 

 ز موارد مشروحه ذیل می تواند موثر باشد.  گردد و در تعیین گروه شغلی وی به تناسب جزء هر یک ا

 عبارتست از آن قسمت از خدمات مستخدم که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد.: تجربه مربوط  -ب 
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عبارتست از آن قسمت از خدمات مستخدم که در زمینه شغل مورد تصدی او باشد . مانند: : تجربه مشابه  -ج 

 آیین نامه خواهد بود. 12هیار . تشخیص تجربه مشابه به عهده کمیته موضوع ماده تجربه کمک بهیاری برای ب

 ضوابط احتساب تجربه قابل قبول جمع ردیف های زیر خواهد بود.  -د 

 تمام خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی

 تمام خدمات انجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی

 از بقیه خدمات معادل جمع ردیفهای یک و دو ، 

 توضیح در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود.

نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی  که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی  -ه 

 تر به شرح زیر است:و باال 9باالتر ارائه نمایند ، جهت ارتقاء به گروه 

 کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و باالتر 

 یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم 

 یک سوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم

 از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس

 اخذ مدرک فوق دیپلم تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است.پس از 

استفاده نشود  یک سوم  4از سازمان امور اداری و استخدامی اگر از بند  1375بر اساس مجوز اخذ شده در دیماه 

 تجربه غیر مربوط قابل استفاده می باشد .

 جزو یک سوم در این بند قابل احتساب خواهد بود . 3 و 2قی مانده تجربه موضوع ردیفهای با

استفاده نمود . اجرای هر یک از بندهای فوق که به نفع مستخدم  5و  4در یک زمان واحد نمی توان از بندهای 

 باشد مالک عمل خواهد بود .

رائه مدرک مستخدمینی که حسب مدارک تحصیلی مربوط در گروه استحقاقی تخصیص یافته اند در صورت ا –و 

 تحصیلی باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدی،در هر حال تنزل گروه نخواهند یافت.

مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف مندرج در بندهای ب و ج به تناسب جزء هر یک از  –ز 

 موارد مندرج در بند د قابل احتساب است.

 رائه مدارک زیر الزامی است:برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ا –ح 

 گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع،استمرار و عنوان شغل مورد تصدی 

 ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختل معتبر و تاییدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه

 گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از مراجع ذیربط

احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین،فقط آن قسمت از تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد توضیح:در 

 تصدی باشد مالک محاسبه خواهد بود.



 
 

188 
 

)طبقه بندی مشاغل و ارتقا رتبه(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

این آیین نامه،حاالت استخدامی زیر مشمول بند یک ماده مذکور  14در احتساب تجربه بر مبنای مفاد ماده  –ل 

 نمی باشد:

 آماده به خدمت -

 ایام تعلیق -

 بازنشستگیایام  -

 )نظیر انفصال موقت ، مرخصی بدون حقوق و ...( ایام عدم اشتغال -

هر گونه انتصاب عالوه بر رعایت کلیه مقررات مربوط مستلزم رعایت شرایط احراز  1/1/1370از تاریخ  -15ماده 

قانون  3ماده مندرج در شرح رشته شغلی مربوط می باشد و در صورتی که این انتصاب با توجه به مفاد تبصره یک 

 د آیین نامه اجرایی تغییر گروه الزامی خواهد بود.اموجب ارتقای گروه مستخدم گردد رعایت مف

های الزم را برای اجرای مفاد این  سازمان امور اداری و استخدامی کشور نمونه فرم ها و دستور العمل –16ماده 

انون استخدام کشوری و موسساتی که ثانونا مکلف به آیین نامه تهیه و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول ق

 اجرای این آیین نامه هستند ابالغ می نماید

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برای اجرای مفاد این آیین نامه نظارت کند و در  –17ماده 

 صورت مشاهده خالف،دستور لغو یا اصالح احکام را صادر نماید.

نه تغییر در این آیین نامه و نیز حذف یا اصالح یا تغییر در طبقات شغلی مندرج و همچنین نحوه هر گو –18ماده 

تصویب  یهای حقوقی حسب مورد به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تخصیص مشاغل به گروه

 شورای امور اداری و استخدامی کشور یا تایید سازمان مذکور به عمل خواهد آمد.

تعیین می شود و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون  1/1/1370تاریخ اجرای این آیین نامه  –19 ماده

های دولتی موظفند مقدمات  های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت استخدام کشوری و همچنین شرکت

امور اداری و استخدامی کشور  های صادره از طرف سازمان اجرای آن را با توجه به مقررات مربوط و دستورالعمل

 فراهم و نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نمایند.

 

 نحوه احتساب تجربه قابل قبول در ماموریت آموزشی

 تمام مدت سنوات ماموریت آموزشی ایثارگران به عنوان تجربه قابل احتساب می باشد.

 ماه: 36نحوه احتساب تجربه ماموریت آموزشی کارکنان عادی تا سقف 

 الف(یک سوم سنوات ماموریت آموزشی تمام و قت

 ب( کل سنوات ماموریت آموزشی نیمه وقت
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1/1/1388تاریخ اجرا  طبقه بندی مشاغل درقانون مدیریت خدمات کشوری  

 تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی

اند، با همان  رخوردارشدهکارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی از عناوین ارشد، خبره و عالی ب -

 عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.

استادیار و  -2مربی، ردیف -1قانون نظام هماهنگی متناسب با جدول )ردیف  8کارمندانی که در اجرای ماده  -

قرار  ای ارشد، خبره و عالی جدول حق شغلـار شناخته شده هاند به ترتیب هم طراز رتبه هـدانشی  -3ردیف 

 می گیرند.

کارمندانی که شامل میسر ارتقاء شغلی و همتراز با هیات علمی نمی باشند، بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و  -

سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه  10سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا  6به ازای هر 

این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل  باالتر ارتقا می یابند. کارمندان مشمول

 سطح کارشناسی و باالتر حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند. 
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 1390مصوب مرداد ماه  ها آئین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاه

تشکیالت هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی قانون  7ماده (ط) این آیین نامه در اجرای بند

 24ماده و  66قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور جمهوری اسالمی ایران در  20ماده  (ب)و بند

غ جهت اجرا ابال 05/6/1390ده است و در مورخ ـاء دانشگاه رسیـبه تصویب هیات امن 1390تبصره در مرداد ماه 

 می گردد.

 

 تشکیالت

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :1ماده 

خط  ه  سیاست ها،ـدوین و ارائـانون ایجاد شده و در زمینه تـه موجب قـازمانی مشخصی است که بـد سـواح 

در پژوهش و خدمات  مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی،

وظایف وزارت  و مطابق با قانون تشکیالت و های ذیربط بهداشتی درمانی و دارویی و غذایی از طریق دستگاه

 قانون اساس جمهوری اسالمی فعالیت می نماید. 30و  29بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اصول حاکم در مواد 

 

 دولتی موسسه:2ماده 

ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقالل حقوقی،بخشی از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون 

 وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

 موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی :3ماده 

سالمی ایجاد شده یا الل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اـانی مشخصی است که دارای استقـواحد سازم

درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و  50می شود و بیش از 

 خدماتی است که جنبه عمومی دارند.

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی:4ماده 

 شامل ستاد و کلیه واحد های اجرایی )مستقل،وابسته( منطبق با تشکیالت مصوب شامل دانشکده ،مرکز تحقیقاتی، 

می باشد که هر  ........بیمارستان،شبکه بهداشت و درمان،شعبه بین الملل و ... پژوهشگاه، آموزشکده، پژوهشکده،

 . ار دانشگاه نامیده می شودـاشد.  به اختصواحد عهده دار  اجرای قسمتی از برنامه های دانشگاه می ب
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دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :5ماده   

پژوهشی و خدماتی است که وظیفه آن تربیت نیروی انسانی در رده ای مختلف گروه ،  موسسه ای آموزشی 

آموزشی علوم پزشکی می باشد. روه ـگ 3انی است و دارای حداقل ـپژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درم پزشکی،

 .به اختصار دانشگاه نامیده می شود

 

 آموزشکده :6ماده 

ای آموزشی در سطح کاردانی رشته های ـروه پزشکی است که از تجمیع گروههـالی در گـوزش عـیک موسسه آم 

 دایر است.گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش رشته های تحصیلی در آن 

 :پژوهشگاه7ماده 

مرتبط مصوب با مدیریت واحد و ، پژوهشکده  3واحد تحقیقاتی با استقالل مالی و مدیریت واحد که دارای حداقل 

 فضای فیزیکی مناسب باشد. 

کلیه واحدهای تحقیقاتی بایستی ابتدا در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش  :تبصره

 ب شوند و سپس تائید نهایی خود را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اخذ نمایند.پزشکی مصو

 

 پژوهشکده:8ماده 

مرکز تحقیقاتی مرتبط دارای مجوز قطعی با مدیریت واحد و فضای  3واحد تحقیقاتی است متشکل از حداقل  

 فیزیکی مناسب که به تصویب رسیده باشد.

 

 مرکز تحقیقات:9ماده 

واحد تحقیقاتی است که به درخواست باالترین مقام مسئول سازمان متقاضی در یکی از زمینه های علوم پزشکی  

 به تصویب رسیده باشد.

 

 گروه آموزشی:10ماده 

بهداشت  بالینی، عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشی در ارتباط با یک رشته مصوب علوم پزشکی)علوم پایه، 

نفر از آنان در مرتبه  3نفر عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیایی می باشد که الاقل  5دارای حداقل و..( می باشد و 

 استادیاری و یا باالتر باشند.

 گروه پژوهشی:11ماده 

بهداشت  بالینی، عهده دار پژوهش و ارائه خدمات آموزشی در ارتباط با یک رشته مصوب علوم پزشکی)علوم پایه،

عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیایی می باشد که الاقل یک نفر از آنان در نفر 3رای حداقل و..( می باشد و دا

 مرتبه پژوهشگری و دو نفر دیگر حداقل پژوهشیار باشند.
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 امور حاکمیتی:12ماده 

آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه  

دی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل ـاقشار جامعه گردیده و بهره من

 له و کاهش اثرات حوادث طبیعی مقاب ها، :ارتقا بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری

 

 شاخص های امور حاکمیتی عبارتند از:

 محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی -1

 حساسیت شغل)پست(  -2

 عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیر دولتی -3

،هدایت و  :پست های سازمانی واحد های مستقر در ستاد مرکز دانشگاه که عهده دار وظایف سیاست گذاری1تبصره

 نظارت هستند به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند.

 :عناوین مشاغل حاکمیتی بر اساس ابالغ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعیین می گردد. 2تبصره 

 

 ساختار سازمانی:13ماده  

روابط میان واحدهای سازمانی،حدود اختیارات،سلسله مراتب ،سطوح تصمیم گیری و نحوه تقسیم و توزیع وظایف  

 میان واحدها را نشان می دهد و شامل شرح وظایف ،نمودار سازمانی و پست های سازمانی می باشد.

 سازمانی دانشگاه استسلسله مراتب و سطوح  نموداری است که نشانگر روابط،: نمودارسازمانی:1-13

های  تعداد پست ،ایی است که تعداد سطوح سازمانی و تعداد واحدهای سازمانیـمعیاره: شکیالتیـت ضوابط: 2-13

 ع وظایف را تعیین می نماید.ـشرح وظایف و چگونگی توزی ازمانی،ـداد و تنوع پست های سـتع دیریتی،ـم

دیریت قرار ـانی است که جزءرده مـدهنده سلسله مراتب سازماطع تشکیل ـهر یک از مق: انیـسازم سطح: 3-13

 می گیرد.

 اداره/ گروه، مدیریت، معاونت، سطح سازمانی: ریاست 4

 . سطح تشکیالتی دانشگاه برابر با سازمان است

مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند : شرح وظایف پست سازمانی: 4-13

 انجام آن می باشد. مکلف به

 از اجزای ساختار سازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکل های سازمانی شامل معاونت، : واحد سازمانی:5-13

 اداره یا گروه عهده دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد.،  مدیریت

و خط مشی ها و نیز امور اداری و مالی و تشکیالتی تابع  واحدی است که از نظر سیاست هاواحد تابعه: : 6-13

 دستگاه اصلی باشد.
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شماره ردیف و سطح پست های سازمانی  نوع، ست که نشانگر تعداد،ا مجموعه ای: تفصیلی تشکیالت: 7-13

 دانشگاه می باشد.

 

وظایف و مسئولیت های  امـرای انجـلی موسسه است که بـکیالت تفصیـایگاهی در تشـج: پست سازمانی :14ماده 

 برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. )ثابت و موقت( مشخص

عبارت از پست سازمانی که به منظور انجم وظایف مستمر و تمام وقت برای اختصاص به : پست ثابت: 1تبصره 

تصدی یا بدون تصدی کارمند رسمی و یا پیمانی در تشکیالت تفصیلی دانشگاه ایجاد می شود و ممکن است با 

 باشد.

عبارت است از پست سازمانی غیر حاکمیتی که به منظور انجام وظایف تمام وقت و مستمر : پست موقت: 2تبصره 

 در مدت معین و قرارداد معین برای اختصاص به کارمند قراردادی در تشکیالت تفصیلی دانشگاه ایجاد شده است.

ت سازمانی که برای برای فردی اختصاص یافته و پس از خروج شاغل به عبارت است از پس :پست با نام: 3تبصره 

 سایر پست های مورد نیاز تبدیل می شود.

پست سازمانی شماره داری است که منحصرا به اعضای هیات علمی جهت تصدی پست پست تک ستاره: : 4تبصره

 اجرایی و مدیریتی اختصاص می یابد.

 

 مهندسی سازمان

 اولین سطح سازمانی دانشگاه است.ریاست  :15ماده  

با توجه به اهداف و ماموریت های محوله واحدهای سازمانی مجموعه حوزه ریاست از سطوح سوم و : تبصره

 چهارم)مدیریت و اداره/گروه(تعریف می گردد.

 

ا اهداف مرتبط ب معاونت دومین سطح سازمانی پس از رئیس دانشگاه می باشد که انجام بخشی از وظایف،:16 ماده

 : عدد می باشد 7تعداد معاونت های دانشگاه حداکثر  دانشگاه را بر عهده دارد.

 معاونت بهداشتی -1

 معاونت درمان -2

 معاونت غذا و دارو -3

 آموزشی معاونت -4

 فناوری و پژوهشی معاونت -5

 وفرهنگی دانشجویی معاونت -6

 ومنابع مدیریت توسعه معاونت -7



 
 

196 
 

)طبقه بندی مشاغل و ارتقا رتبه(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

:تعداد معاونت ها در دانشگاه بر اساس تشکیالت مصوب هیات امنا حداکثر تا سقف مصوب قانونی تعیین  1 تبصره

 می گردد.

 :هر معاونت حداکثر با شش مدیریت سازماندهی می شود. 2تبصره

پست معاون پیش بینی نمود و  2:در هر معاونت دانشگاه در صورت عدم ایجاد مدیریت حداکثر می توان  3تبصره

 .ها سازماندهی کرد معاونت دانشگاه را در قالب ادارات و گروه

 

ی اه سومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونت دانشگاه را در زمینه فعالیتمدیریت   :17ماده 

 تحقیقاتی و اجرایی بر عهده دارد. مطالعاتی،

وظایف  شرحو یا ترکیبی از ادارات و گروها بر اساس  گروه 4اداره و یا  4ت حداکثر در :پست های هر مدیری1-17

اموریت ها و ـو بر حسب م لکن برای ایجاد مدیریت الزاما ایجاد اداره و گروه ضروری نمی باشد سازماندهی می شود

 اون وی پیش بینی نمود.ـدیر و یا معـهای سازمانی را می توان مستقیما تحت نظارت م پست وظایف محوله،

 اون پیش بینی می شود.ـداکثر یک پست سازمانی معـح دم ایجاد گروه یا اداره،ـمدیریت در صورت ع :در هر 2-17

پست کارشناس مسئول را می توان در تشکیالت مدیریت  4: در صورت عدم پیش بینی اداره یا گروه حداکثر  3-17

و پست کارشناس و یا کاردان را که وجه غالب وظایف آنها کارشناسی باشد ایجاد نمود مشروط بر آنکه حداقل د

 تحت نظارت داشته باشد.

 = در صورت پیش بینی رئیس اداره یا رئیس گروه ایجاد پست کارشناس مسئول ممنوع است.تبصره

 

وجه غالب  چهارمین سطح سازمانی است که  عهده دار انجام بخشی از وظایف مدیریت  می باشد.گروه   :18ماده 

قرار دارد هر گروه « رئیس گروه»تحقیقاتی است.گروه فاقد واحد تابعه است  و در راس آن مطالعاتی و  گروه،

 پست سازمانی خواهد بود. 5متناسب با وظایف و ماموریت های محوله حداقل دارای 

 

چهارمین سطح سازمانی است که  عهده دار انجام بخشی از وظایف مدیریت می باشد.وجه غالب اداره اداره :19ماده 

قرار دارد هر اداره متناسب با وظایف و « رئیس اداره»اجرایی است .اداره فاقد واحد تابعه است  و در راس آن 

 پست سازمانی خواهد بود. 5ماموریت های محوله حداقل دارای 

 

 مهندسی مشاغل

 ئولیت ها و شرایط سبه گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف و سطح م:طبقه بندی مشاغل:36ماده  

 احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها اطالق می شود.

به سنجش درجه اهمیت و ارزش یک رشته شغلی در مقام مقایسه با رشته های شغلی  :ارزشیابی مشاغل :37ماده 

دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل،با توجه به نوع پیچیدگی وظایف و 
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ر سطح مسئولیت ها حساسیت شغل شرایط محیط کار به منظور پرداخت حقوق مساوی در ازای کار مساوی د

 شرایط مساوی اطالق می شود.

 

فهرست تخصیص رشته شغلی، مقررات، آیین نامه  به شرح رشته های شغلی، :بندی مشاغلطرح طبقه  :38ماده  

 ها و دستورالعمل های اجرایی اطالق می شود. 

 

طبقه عبارت است از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر که بر اساس طرح : شغل :39ماده  

 بندی مشاغل به این عنوان شناخته شده باشد.

ا ـعبارت است از شغلی که به فهرست طبقات شغلی مصوب افزوده می شود و از ادغام دو ی : :  شغل جدید1-39

های آنها  ازمانی جدید بوجود می آید که وظایف و مسئولیتـاد پست های سـوجود یا بر اثر ایجـچند رشته شغلی م

 های شغلی مصوب نبوده و در نتیجه تخصیص آنها مستلزم ایجاد شغل جدید است. منطبق با رشته

عبارت است از حذف یکی از رشته های شغلی مصوب به دلیل حذف یا از بین رفتن وظایف و  ::  حذف شغل 2-39

 پستهای رشته شغلی مزبور.

های دانشگاه  ماهیت وظایف و هدفبه مشاغلی اطالق می گردد که تصدی آن به اعتبار : تخصصی مشاغل: 3-39

االتر ـمستلزم انجام مطالعات و بررسی های مستمر علمی و تخصصی است و عالوه بر داشتن تحصیالت لیسانس و ب

 لزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته می باشد.ـک رشته تخصصی مستـدر ی

: فهرست مشاغل تخصصی و امتیازات متعلقه توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری تصویب و ابالغ  تبصره

 خواهد شد.

 

عبارت از تعدادی شغل است که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف  :رشته شغلی :40ماده 

 و مسئولیت ها دارای درجات مختلف می باشند.

ها و شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به  به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیت : رشته شغلی:  شرح 1-40

ها حداقل شرایط احراز  یک رشته شغلی مشخص تهیه می شود که حاوی عنوان تعریف نمونه وظایف و مسئولیت

 می باشد.تاریخ تصویب و شماره تشخیص می باشد .شماره تشخیص مبین رسته،رسته فرعی و رشته شغلی 

 

عبارت است از مجموعه ای از رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار و مدرک تحصیلی و  :رسته شغلی: 41 ماده

تجربی شباهت های کلی و عمومی داشته باشند.ایجاد رسته های فرعی در ذیل هر رسته بر اساس نوع مشاغل 

 امکان پذیر است.

 –فنی و مهندسی  –کشاورزی و محیط زیست  –خدمات  –امور اجتماعی  –اداری و مالی  –آموزشی و فرهنگی 

 بهداشتی و درمانی –فناوری اطالعات 
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در یک رسته رشته های شغلی از نظر نوع کار حرفه و شرایط احراز وابستگی بیشتری دارند  :رسته فرعی :42ماده 

 در یک رسته قرار می گیرند.

 

ها  است از حداقل خصوصیات و توانایی های الزم اعم از تحصیالت مهارت عبارت: شرایط احراز شغلی  :43ماده 

 های یک شغل الزم است. موزشی مورد نیاز که برای انجام وظایف و قبول مسئولیتآتجربه و دوره های 

رقم تشکیل تشکیل شده است که این ارقام از سمت چپ به  7یا کد رشته شغلی از  تشخیص شماره:44 ماده

 :تیب زیر استراست به تر

 رسته :رقم اول

 رسته فرعی :رقم دوم و سوم

 رشته شغلی: رقم چهارم و پنجم 

 تعداد طبقه شغلی: رقم ششم و هفتم 

 

نشانگر پایین ترین تا باالترین سطوح شغل می باشد که بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی  :طبقه: 45ماده 

گانه جدول حق شغل اختصاص  16ی از طبقات کمورد نیاز به یهای  ها سطح تخصص و مهارت وظایف و مسئولیت

 .می یابند

عبارت است از افزایش طبقه شغلی بر اساس شرایط احراز طبقات شغلی و یا به دلیل کسب : ارتقا طبقه: 45 -1

تجربه و تخصیص به پست یا شغل مستمری و یا اخذ مدرک تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی در طبقه باالتر 

 قرار می گیرد.

 عبارت است از تغییر شغل کارمند و گماردن وی به شغلی که در طبقه پایین تر قرار دارد. :طبقه تنزل: 2-45

 عبارت است از قرار دادن پست مستخدم در طبقه و رتبه شغلی مرتبط :تخصیص:  3-45

 

مقدماتی پایه ارشد خبره و عالی طبقه رتبه  5ها حداکثر در هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی: رتبه:  46ماده 

بندی می گردند و هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول حق شغل اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی 

 به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد.

 خواهد شد. :نحوه تعیین طبقه و رتبه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تدوین و ابالغ تبصره

آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت   :تجربه شغلی  :47ماده 

 وثر می باشد.مستخدم می گردد و در تعیین طبقه و رتبه شغلی وی به تناسب می تواند م

 آن قسمت از خدمات مستخدم که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی باشد. :مربوط تجربه: 1-47

 آن بخش از خدمات مستخدم که در زمینه شغل مورد تصدی باشد. :مشابه تجربه: 2-47
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وزارت متبوع  مجموعه رشته های شغلی و شرایط احراز ابالغی توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری:48ماده 

 قه بندی مشاغل دانشگاه خواهد بود.مالک عمل کمیته اجرایی طرح طب

 

 فرایند ها

ایجاد هر گونه تغییر و بازنگری کلی در شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته ها و رشته های شغلی :49ماده 

مدیریت مدیریت و تحول اداری مختلف بر اساس ضوابط ابالغی وزارت متبوع توسط دانشگاه به مرکز توسعه 

 پیشنهاد تا پس از تایید آن مرکز جهت طرح و تصویب به هیات امنا ارسال گردد.

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل = مسئول تضمین رعایت قوانین و مقررات ابالغی وزارت متبوع و : 50 ماده

 ل طبقات و جابجایی افراد در مشاغل مختلف می باشد.مصوبات هیات امنا در کلیه انتصابات تغییر عناوین ارتقا و تنز

 : اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موسسه به شرح ذیل می باشد: 1-50

 (معاون توسعه مدیریت و منابع )رئیس( 1

 (مدیر/ رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری)دبیر(  2 

 (مدیر منابع انسانی یا عناوین مشابه)عضو( 3 

 (باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل)رئیس گروه/کارشناس مسئول/کارشناس طبقه بندی مشاغل ()عضو(4

:مصوبات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با امضای تمامی اعضا دارای اعتبار می باشد و لغو یا تغییر  1تبصره

 آنها نیز منوط به امضای تمام اعضا می باشد.

 :حق امضای اعضاء کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل قابل تفویض به غیر نمی باشد. 2تبصره

 

 وظایف کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه عبارت است از::  51ماده 

های  افت شده از واحدهای تابعه در خصوص اجرای طرحـاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات دریـررسی و اتخـ(ب1

 مشاغل بر اساس مصوباتطبقه بندی 

های طبقه بندی مشاغل و تعیین جایگاه و سطوح  ها یا مشاغل سازمانی به رشته های شغلی طرح (تخصیص پست2

 های مربوطه مستخدمین در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح

ار وزشی کـای آمـدرک تحصیلی دوره هـه مـدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربـنترل مـ(نظارت و ک3

 های طبقه بندی مشاغل آموزی سوابق تجربی و ... بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرح

ها و  های طبقه بندی مشاغل به منظور جاری نگهداشتن طرح (بررسی پیشنهادات الزم در زمینه اصالح طرح4

 ری وزارت متبوعانطباق آن با نیازهای استخدامی دانشگاه و ارائه به مرکز توسعه مدیریت و تحول ادا
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های طبقه بندی  (بررسی و تایید دوره های آموزشی و یا کارآموزی و محتوی دوره ها از نظر انطباق با طرح5

 مشاغل

 (نظارت بر تعییت مشاغل مستخدمین رسمی،پیمانی و قرارداد کار معین از لحاظ شرایط تصدی6

 ضوابط مربوطه ( نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و7

های طبقه  ( نظارت بر امر انتصابات و ارتقا و تنزل کارکنان با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرح8

 بندی مشاغل

 (بررسی و تایید کلیه پیشنهادات مرتبط با ارتقا مستخدمین دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب9

 استخدامی دانشگاه(نظارت بر صحت صدور کلیه احکام 10

 (نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل11

 (تشخیص تجربه مشابه12

 (انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به کمیته محول می شود13

 

به منظور جلوگیری از تمرکز امور و تسریع در انجام کارها به  :کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل :52ماده 

تشخیص کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کمیته هایی تحت عنوان کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل 

 در واحدهای تابعه دانشگاه تشکیل می گردد.

ی طرح طبقه بندی واحدهای تابعه : حدود وظایف و نحوه نظارت و تعیین اعضای هر یک از کمیته های فرع 1-52

با تایید و تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و با صدور ابالغ رئیس کمیته اجرایی )معاونت توسعه 

 مدیریت و منابع(تعیین و منصوب می گردند.

 

انتصاب افراد به مشاغل مدیریتی و سرپرستی بر اساس ضوابط انتخاب انتصاب و تغییر مدیران ،ابالغی از  : 53 ماده

 وزارت متبوع در کمیسیون تحول اداری دانشگاه انجام می گیرد.

:فهرست عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی مشمول این ضوابط توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول  1تبصره 

 و ابالغ خواهد شد.اداری تصویب 

 .: ضوابط نحوه تغییر عنوان و انتصاب مدیران بر اساس توسعه مدیریت و تحول اداری خواهد بود 2تبصره 

 

با توجه به تعاریف تجربه مربوط و تجربه مشابه ضابطه مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول مجموع  : 54ماده 

 ردیف های زیر خواهد بود:

 شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی کلیه خدمات انجام (1

 کلیه خدمات انجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی (2

 2و  1( از بقیه خدمات معادل جمع ردیف های 3
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 :یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود. 1-54

 ند.:در احتساب تجربه حاالت استخدامی زیر مشمول این ماده نمی باش 2-54

 ایام عدم اشتغال )انفصال موقت،مرخصی بون حقوق و ...(-4ایام بازنشستگی -3ایام تعلیق -2آمادگی به خدمت -1

نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک :55ماده 

 ر می باشند:تحصیلی باالتر ارائه نمایند جهت ارتقا به طبقات باالتربه شرح زی

 (کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیای لیسانس و باالتر1

( پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق 2

 دیپلم قابل احتساب می باشد.

و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم سوابق طی شده مربوط ( پس 3

 قابل احتساب می باشد.

 ( از بقیه سوابق، معادل خدمات بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس قابل احتساب خواهد بود.4

( پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مرتبط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم قابل 5

 احتساب است

:مدت خدمت وظیف عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف تجربه مربوط و تجربه مشابه به تناسب جزء هر  1-55

 قابل احتساب است  54یک از موارد مندرج در ماده 

:در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین،فقط آن قسمت از تجربه مستخدم که در رشته شغلی  2-55

 شد مالک محسبه خواهد بود. اب مربوط و مشابه مورد تصدی او

 

 برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه مدارک ذیر الزامی است : :56ماده 

 (گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع،استمرار،خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی1

 سهم بیمه(ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات خدمت معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا 2

 (گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از مراجع ذیربط3

 سوابق تجربی کسب شده در موسسات خارج از کشور با رعایت ضوابط زیر محاسبه می باشد: : 57 ماده

 .( تجربه کسب شده در مشاغل تخصصی بوده و بطور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده باشد1

 تشخیص مشاغل تخصصی در هر مورد به عهده کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.( 2

 (در رشته مربوط به شغل مورد تصدی فعلی مستخدم باشد.3

م وقت بودن خدمت شخص در آن موسسه و دریافت حقوق و دستمزد به ا( گواهی موسسه مربوط از لحاظ تم4

 وری اسالمی ایران در کشور ذیربط رسیده باشد.تایید سفارتخانه یا کنسولگری دولت جمه

 : مشاغل غیر تخصصی مشمول این ماده نمی باشد.تبصره
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کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مکلف است قبل از احتساب تجربه بخش غیر دولتی و خارج از  :58ماده 

 رسیدگی های الزم را به عمل آورد. 57و  56کشور مستخدمین بدوا در مورد صحت و سقم مدارک موضوع مواد 

 

ای دولتی،جمعیت هالل سوابق تجربی مستخدمین وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی بانک ه : 59 ماده

 احمر،سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انقالب اسالمی سوابق تجربی بخش دولتی محاسبه می گردد.

 

رسمی در  مدت دوره های آموزشی و کارآموزی و کارورزی در بخش دولتی قبل از پذیرفته شده به خدمت:  60ماده

 نوان تجربه قابل احتساب خواهد بود:صورت وجود شرایط زیر با رعایت مفاد ماده مذکور به ع

 (اشتغال مستخدم در مدت دوره آموزشی یا کارآموزی بطور تمام وقت بوده باشد.1

 (انجام دوره آموزشی و یا کارآموزی  در قبال دریافت حقوق دستمزد و یا حق کارآموزی باشد.2

 بدو استخدام رسمی قید نشده باشد. (دوره انجام شده به عنوان بخشی از شرایط احراز رشته شغلی مستخدم در3

 : دوره کارورزی رشته های پزشکی،دستیاری تخصصی و فوق تخصصی مشمول این ماده است. تبصره

 

و باالتر ،یک دوم  5در صورت اراه مدارک تحصیلی باالتر از دیپلم مطابق شرایط احراز جهت ارتقا به طبقه  :61ماده 

سوابق تجربی مستدم در همان رشته شغلی یا رشته های شغلی همسطح به عنوان تجربه مربوط بعد از اخذ مدرک 

 تحصیلی لیسانس محاسبه می شود.

 ک تحصیلی باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدی،تنزل طبقه نخواهند یافت.:مستخدمین در صورت ارائه مدر تبصره

استحقاقی  به مدیران پایه،میانی،ارشد و کارمندانی که خدمات برجسته انجام داده باشند عالوه بر طبقات: 62ماده

 طبقه تشویقی اعطا می گردد. 2آنان،

 ابالغ می گردد. تبصره:ضوابط اجرای اعطای طبقات تشویقی توسط وزارت متبوع

 

امتیازات طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص ایثارگران و جانبازان انقالب اسالمی تابع قوانین و مقررات  : 63ماده

 خاص می باشند.

 

ای غیر ـه های علوم پزشکی در حوزه هـارغ التحصیالن رشتـه شغلی پست هایی که فـتبدیل رست:64ماده 

ت و ..(بر حسب نیاز دانشگاه ازرسی و پاسخگویی به شکایات،حراسمنابع ،دفتر بتخصصی)معاونت توسعه مدیریت و 

 در آنها بکار گرفته می شوند به رسته های بهداشتی و درمانی بالمانع است.

: احراز پست های مدیریتی و سرپرستی توسط فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکی در حوزه های غیر تبصره

دیریت و منابع،دفتر بازرسی و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و حراست و...(منوط به تخصصی )معاونت توسعه م

 های مذکور می باشد. داشتن حداقل یک سال سابقه تصدی مداوم در پست
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 مشاغل کارگری مشمول مفاد این آئین نامه نمی باشد.: 65ماده 

ها و دانشکده های علوم پزشکی و  انجام کلیه امور تشکیالتی و طبقه بندی مشاغل کارکنان دانشگاه :66ماده 

موسسه آموزش طب انتقال خون و  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، خدمات بهداشتی درمانی، انیستیتو پاستور،

 .اساس مفاد این آیین نامه انجام می گیرد ها و موسساتی که در شمول این آیین نامه قرار می گیرند بر کلیه سازمان
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  ضوابط اجرایی ارتقا طبقه ، رتبه شغلی و طبقه تشویقی

 وزارت متبوع( 12/4/1391/د مورخ 654/212)موضوع بخشنامه شماره 

 ها و دانشکده علوم پزشکی کشور، مشاغل دانشگاه یآیین نامه تشکیالت و طبقه بند 46در اجرای تبصره ماده 

 تبصره جهت اجرا ابالغ می گردد. 15ماده و  16ارتقا طبقه و رتبه شغلی کارمندان در ضوابط 

 

 الف(نحوه ارتقا کارمندان در طبقات شغلی:

کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی تجربی به یک طبقه شغلی  – 1ماده 

 .استحقاقی در جدول حق شغل ارتقا می یابند

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین عضو  3ماده  4کارمندانی که در اجرای تبصره  –تبصره 

های عاشورا ئ الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و  گردان

ول داکثر طبقات تعیین شده در جدبه تناسب از حه انذ های مربوطه برخوردار شد از گروه استخدامی کشور)سابق(

 این دستورالعمل مستثنی می باشند. 1شماره 

 (ارتقای طبقه شغلی بر اساس تحصیالت،سنوات تجربی)کلیه رسته ها(1جدول شماره )

 طبقه شغلی          

 تحصیالت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            24 18 12 6 0 پایان دوره ابتدایی

           25 20 15 10 5 0 پایان دوره راهنمایی)سیکل(

          25 20 15 10 5 0  دیپلم

         25 20 15 10 5 0   کاردانی

       24 20 16 12 8 4 0    کارشناسی

      24 20 16 12 8 4 0     کارشناسی ارشد

     24 20 16 12 8 4 0      حرفه ای دکتری

    ph.d       0 4 8 12 16 20 24)دکتری تخصصی)

 

در طبقه و رتبه شغلی  این ضوابط باشند کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی – 2ماده 

 استحقاقی قرار خواهند گرفت.

 

آیین نامه تشکیالت و  56و  55،  54رمندان در ارتقا طبقه و رتبه شغلی با رعایت مفاد اسوابق تجربی ک – 3ماده 

 ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور محاسبه می گردد. مشاغل دانشگاه یطبقه بند
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می باشد مشمول اجرای طرح  1/1/1388ارتقا طبقه شغلی کارمندانی که تاریخ استحقاق آنان بعد از  – 4ماده 

 ای پزشکی نخواهند بود.تحقیقی و مشاغل مدیران و مشاغل ویژه رشته ه وارزیابی مشاغل تخصصی 

به دلیل عدم کسب امتیاز الزم در زرح های ارزیابی فوق موفق به  1/1/1388کارمندانی که قبا از تاریخ  –تبصره 

 .خواهد بود 2/1/1388ارتقا گروه نشده اند ،ارتقا طبقه شغلی آنان ،مشمول این آیین نامه و از تاریخ 

 

تمامی موارد مربوط به تصویب ارتقا گروه و اصالحیه تغییر عنوان و نظایر آن که تاریخ اجرای آنها مربوط  – 5ماده 

 می باشد الزم است در کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد. 1/1/1388به قبل از تاریخ 

نظایر آن منجر به تنزل طبقه شغلی  تمامی مواردی که احتساب تجربه آنان بدلیل تغییر رشته شغلی و –تبصره 

 گردد،باید درکمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد.

شاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست شاغلین م – 6ماده 

 خراسان جنوبی، اسان شمالی،در استان های خر 10/4/1388مورخ  36095/ت76294تصویب نامه شماره 

چهار محال و بختیاری ،کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم  کهگیلویه و بویر احمد،

به بعد (از یک سال تعجیل)کسر سال به  1/1/1388سوابق تجربی )از تاریخ خدمت می نمایند، به ازای هر سال 

 برخوردار می شوند.نسبت(، در ارتقا طبقه شغلی 

 

( 1/1/1388مالک محاسبه ارتقا طبقه شغلی افرادی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ) – 7ماده 

برابر مقررات از سئابق تجربی بخش غیر دولتی و همچنین امتیاز تعجیل در گروه استفاده نموده اند برای انطباق 

 خ دذیافت آخرین گروه استحقاقی خواهد بود.تجربه آنان با جدول ارتقا طبقه شغلی تاری

 

به خدمت رسمی آزمایشی و پیمانی پذیرفته می شوند چنانچه دارای  1/1/1388کارمندانی که بعد از  – 8ماده 

سوابق خدمت دولتی یا غیر دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و رعایت مفاد این ضوابط در طبقات شغلی جدول 

 قرار خواهند گرفت.ارتقای طبقه شغلی 

 

ها و دانشکده های علوم پزشکی  آیین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاه 62در اجرای ماده  – 9ماده 

و باالتر،  1390سال متوالی منتهی به سال  5کشور مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در 

 تشویقی)حداکثر یک بار در طول خدمت( برخوردار می شوند. درصد باشد از یک طبقه  شغلی 85حداقل 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعطای طبقه تشویقی از 4/12/1393مورخ  1926و  1927به استناد رای شماره 

 تاریخ فوق لغو گردید. 
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)طبقه بندی مشاغل و ارتقا رتبه(کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 ب( نحوه ارتقا کارمندان به رتبه های شغلی باالتر:

مدت سنوات تجربی الزم برای ارتقا رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح  – 10ماده 

 جدول ذیل می باشد:

 ( مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سزح کاردانی و کارشناسی و باالتر2جدول شماره )

 رتبه ها                               

 تجربیمدت سنوات 

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

   20 8 0 سنوات تجربی برای مشاغل تا سطح کاردانی

 24 18 12 6 0  و باالتر سنوات تجربی برای مشاغل سطح کارشناسی

مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گقته می شود که به رشته های شغلی تحت عناوین کاردانی و  – 1تبصره  

همچنین  .د کارشناسی تخصیص می یابد و یا اینکه پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باش

شناسی شناخته شده است و از فوق آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همطراز مشاغل کاردانی و کار

 العاده جذب کارشناسی برخوردار شده اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردد.

ارتقا به رتبه های خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان می باشد.تجربیات مدون  – 2تبصره 

 قابل اعمال می باشد:های زیر بوده و با تایید کمیته مربوز  شده دارای ویژگی

 تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد. –الف 

 .برای کسب رتبه های پیشین استفاده نشده باشد –ب 

مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات  ها ، فرصت ها، تهدید ها( ها و مشکالت)موانع ، محدودیت مسیل چالش –ج 

 کارمندان شناسایی شده بیان نماید.

 یجه گیری و راه حل های مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارایه گردد.نت –د 

کارمندانی که به موجب مقررات  و تایید مراجع ذیصالح با مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی متصدی  – 3تبصره 

 مشاغل کارشناسی شده اند می توانند با رعایت سایر مقررات مربوط تا رتبه عالی ارتقا یابند.

برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست  - 4تبصره 

در استان های خراسان شمالی،خراسان جنوبی،کهگیلویه  10/4/1388مورخ  36095/ت76294تصویب نامه شماره 

هرمزگان، خوزستان و ایالم خدمت  و بویر احمد،چهار محال و بختیاری ،کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر،

سال )کسر سال به نسبت(، قابل  2به بعد (  1/1/1388می نمایند، به ازای هر سال سوابق خدمتی )از تاریخ 

 محاسبه خواهد بود.

کارمندانی که در مرحله تطبیق رتبه مربوط را برابر ضوابط کسب نموده اند همچنان در همان رتبه باقی  – 5تبصره 

 اند تا شرایط خدمتی و سایر عوامل مندرج در این ضوابز را احراز نمایند.خواهند م
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برخی ردن ـقالب فرهنگی تعیین می شوند از طی کـمصوب شورای عالی ان طنخبگانی که طبق ضواب – 11ماده 

 رتبه ها به شرح ذیل معاف می شوند:

 (مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبه مقدماتی1

 کارشناسی و باالتر از طی کردن رتبه های مقذماتی و پایه(مشاغل 2

 نخبگان مذکور برای کسب رتبه های بعدی تابع این ضوابط و شرایط خواهند بود. –تبصره 

 وزارت متبوع: 29/6/1391/د مورخ 1169/212بخشنامه شماره 

احراز استعدادهای برتر و نخبگی آیین نامه  4نخبه یا استعداد برتر به فردی اطالق می شود که بر اساس ماده "

شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات بنیاد ملی نخبگان ،توسط بنیاد  14/6/1385مورخ  589مصوب جلسه 

 مذکور تعیین شده و دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد.

تبه باالتر از رتبه تعیین های اجرایی، در یک ر االستخدام در بدو ورود و نخبگان شاغل در دستگاه نخبگان جدید

 "شده قرار می گیرند

ظر ـابی ساالنه دوره مورد نـا رتبه بر اساس میانگین نمرات ارزشیـابی کارمندان برای ارتقـمالک ارزی – 12ماده  

 می باشد.

در قسمت ب تحقق شرایط ذیل الزامی  11و  10 دبرای ارتقا کارمند به یک رتبه باالتر عالوه بر عایت موا – 13ماده 

 است:

 

 )تحقق همزمان (  ارتقا به رتبه پایه

 سال( 6مشاغل کارشناسی و باالتر  –سال  8تجربه )مشاغل تا سطح کاردانی  -الف 

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 300گذراندن  –ب 

 درصد 60میانگین ارزیابی در طول ارتقا رتبه شغلی  –ج 

 

 )تحقق همزمان (  ارتقا به رتبه ارشد

 سال( 12مشاغل کارشناسی و باالتر  –سال  20تجربه )مشاغل تا سطح کاردانی  -الف 

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 250گذراندن  –ب 

 درصد 70 میانگین ارزیابی در طول ارتقا رتبه شغلی –ج 

 

 )تحقق همزمان (  ارتقا به رتبه خبره

 سال( 18تجربه )مشاغل کارشناسی و باالتر  -الف 

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 200گذراندن  –ب 
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 درصد 80میانگین ارزیابی در طول ارتقا رتبه شغلی  –ج 

 تکمیل فرم مستند سازی تجربیات مدون شده –د 

 

 )تحقق همزمان (  عالیارتقا به رتبه 

 سال( 24تجربه )مشاغل کارشناسی و باالتر  -الف 

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی 150گذراندن  –ب 

 درصد 85میانگین ارزیابی در طول ارتقا رتبه شغلی  –ج 

 تکمیل فرم مستند سازی تجربیات مدون شده –د 

 تصویب در کمیته ارتقا رتبه و سپس تایید کمیسیون تحول اداری و وزارت متبوع –ه 

برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست  -تبصره 

بی،کهگیلویه در استان های خراسان شمالی،خراسان جنو 10/4/1388مورخ  36095/ت76294تصویب نامه شماره 

و بویر احمد،چهار محال و بختیاری ،کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم خدمت 

درصد  80،  70،  60،  50می نمایند، برای ارتقا به رتبه های شغلی پایه ، ارشد، خبره ، عالی به ترتیب نیازمند 

 ند.امتیازات موضوع جداول مربوط حسب مورد می باش

 

امتیازات کسب شده و مستندات ارایه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای همان رتبه مالک عمل خواهد  – 14ماده 

 بود و برای ارتقا بعدی قابل محاسبه نیست.

 

 مجاز می باشد. 22/5/1390های مذکور از تاریخ  اعمال رتبه – 15ماده 

/د مورخ 654/212وزارت متبوع تاریخ اجرای بخشنامه شماره  24/1/1392/د مورخ 24/212با توجه به نامه شماره 

 می باشد. 2/1/1388موضوع ضوابط ارتقا رتبه ،از  12/4/1391

رتبه شغلی برای کارمندانی که شرایط ارتقا رتبه بعدی را نیز دارا می باشند امکانپذیر  2کسب توامان  – 3تبصره 

 نمی باشد.

ا رتبه مالک عمل می ـرای ارتقـا مدت تجربه بـالت اشتغال صرفـحارمندان مشمول ـدر خصوص ک – 4تبصره 

 باشد.

ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقا به رتبه توسط ستاد دانشگاه در کمیته ای با ترکیب زیر  – 16ماده 

  یب قرار می گیرد.ومطرح و مورد تص

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه )رییس کمیته(  (1

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری یا عناوین مشابه)دبیر(( 2
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 مدیر نیروی انسانی (3

 باالترین مسول طبقه بندی مشاغل (4

 

 

 

 

  



مت ش ه      فصل

بازنشستگی  ( خروج  از خدمت )
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( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اهداف کلی

 آشنائی با انواع خروج از خدمت و قوانین و مقررات مربوط به آن  -

 دقت و توجه در نحوه اجرای خروج از خدمت کارکنان  -

 اهداف رفتاری -

فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خدمت، در پایان دوره بتوانند انواع خروج از خدمت را، بیان  -

 نمایند.

فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خدمت، در پایان دوره بتوانند خروج از خدمت را در قوانین  -

 تلف، شرح دهند.مخ

فراگیران دوره قوانین و مقررات خرروج از خردمت ، در پایران دوره بتواننرد ازکارافترادگی و فروت را ج رت  -

 مشمولین صندوق کشوری و تامین اجتماعی، با هم مقایسه نمایند.

 فراگیران دوره قوانین و مقررات خرروج از خردمت ، در پایران دوره بتواننرد ترنوات پایران خردمت و م لر  -

 بازخریدی را، با دقت محات ه نمایند.

فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خدمت ، در پایان دوره بتوانند انواع بازنشستگی را ج ت مشمولین  -

 صندوق کشوری و تامین اجتماعی، توضیح دهند.
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 مقدمه

 ان ع ارتند از:همانگونه که می دانید وظایف عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکن

 . اتتخدام یا تدارک نیرو  1 

 . ب  ود و پرورش نیروی انسانی 2 

 . ج ران خدمات3

 . روابط کارکنان 4

 . نگ داری کارکنان 5

 . جدا شدن کارکنان از تازمان.6

توانایی ها، توتعه یا ب  ود و پرورش نیروی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای ب  ود و اعتالی قابلیت و 

ها اهمیتی اتاتی یافته اتت. چون افراد با یادگیری توانایی  افزایش دانش و آگاهی، تغییر گرایش و نگرش انسان

آموزش همواره  می افزایند. تغییر رفتار و پیشرفت را یافته و به عنوان ترمایه تازمانی بر اعت ار خود و تازمان

گیرد و فقدان آن یفیت عملكرد و حل مشكالت مدیریت مد نظر قرار میای مطمئن در ج ت ب  ود کعنوان وتیلهبه

منظور تج یز نیروی انسانی تازمان و  دهد. بدین ج ت بهنیز یكی از مسائل اتاتی و حاد هر تازمان را تشكیل می

عوامل برای  شك آموزش یكی از م مترین و مؤثرترین تدابیر وگیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بیب سازی و ب ره

های جدید هستند و  محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و م ارت کارکنان ،رودشمار میه ب  ود امور تازمان ب

 .ها و اطالعات جدیدی کسب نمایند باید همواره برای ب تر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش

گماشتن در تازمان اتت، منطقی اتت که وظیفه ن ائی آن  برای به کار همچنین از آنجا که تدارک نیرو از جامعه

بازگرداندن کارمند به همان جامعه باشد. لذا بحث خروج از خدمت با ته روش بازنشستگی، برکناری یا ترخیص و 

انفصال صورت می گیرد.از این رو در این جزوه آموزشی تعی بر آن شده اتت به منظور برآورده شدن دو وظیفه 

دیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان و در راتتای ب  ود و پرورش نیروی انسانی به مسئله جدا شدن عملیاتی م

کارکنان از تازمان و آشنائی همكاران با موضوعات خروج از خدمت و مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری 

 و تامین اجتماعی پرداخته شود.
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 آشنائی با برخی اصطالحات

دار از حقوق  وضع مستخدمی اتت که ط ق قانون به موجب حكم رتمی مراجع صالحیت بازنشستگی : -1

حالتی اتت که کارمند رتمی دولت با داشتن شرایط تنی معین یا دارا شدن تنوات کند.بازنشستگی اتتفاده می

تن حالت اشتغال او معینی از خدمت، یا هر دو ط ق قانون وبه موجب حكم مرجع صالحیت دار ضمن خاتمه یاف

 مستحق دریافت حقوق بازنشستگی نیز می شود.

 

کارافتاده فوت نماید ، ط ق مستندات  چنانچه مستخدم رتمی شاغل یا مستخدم بازنشسته یا از حقوق وظیفه: -2

 شود. یفه برقرار میظقانونی جاری درباره وراث واجد شرایط وی حقوق و

 

ها و  قانون اتتخدام کشوری ، خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و تازمان 151به موجب ماده  سابقه خدمت: -3

اجرای مقررات قانون اتتخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی و  ها در های دولتی و ش رداری موتسات و شرکت

 وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور می شود. 

تابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی ، آن  : منظور ازقانون مدیریت خدمات کشوری 105به موجب ماده  -

مدت از توابق خدمت کارکنان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را 

پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی اتتحقاقی و اتتعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به اتتناد قانون راجع 

)مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد( و  1362مصوب  ،ت بانوانبه خدمت نیمه وق

قانون  85مفاد ماده  بر اتاسمدت خدمت نظام وظیفه به عنوان تابقه خدمت کارکنان محسوب می گردد. ضمناً 

اتتخدام کشوری آن قسمت از توابق خدمت دولتی مستخدمین رتمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به 

صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رتمی تلقی می گردد که با پرداخت کسور ، مدت 

 ه خدمت مستخدم محسوب و منظورمی شود.مزبور حسب مقررات ذیربط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو تابق

: تابقه خدمت: ع ارت اتت از مدت خدمت در وازرتخانه ها،  آئین نامه اداری و اتتخدامی دانشگاه 5ماده  -

موتسات و شرکت های دولتی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت 

و اصالحات  1362مه وقت بانوان به اتتناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب تال نموده یا می نمایند و مدت خدمت نی

قانون مدیریت خدمات کشوری) مشروط به اینكه در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور  87ماده  1بعدی آن و ت صره 

ت بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد( و مدت خدمت نظام وظیفه و خدمت مشمولین قانون خدم

پزشكان و پیراپزشكان به عنوان تابقه خدمت محسوب می شود. ایام مربوط به مرخصی اتتحقاقی و اتتعالجی 

مشمولین این ماده و توابق خدمت غیر دولتی که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده اتت، به 

 عنوان خدت دولتی لحاظ می شود.

 تابقه خصوصی –تابقه تجربی  –مت تابقه خد –انواع تابقه: تابقه بازنشستگی 
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براتاس ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و  مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی: -4

قانون برنامه توم توتعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  42کسورات بیمه ای بین صندوق ای بیمه موضوع ماده 

 9/6/1382مورخ  23702/1رای اتالمی و بخشنامه شماره مجلس شو 17/1/1379جم وری اتالمی ایران مصوب 

ریاتت تازمان بازنشستگی کشوری، مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند، 

می توانند درخواتت کت ی خود را از طریق تكمیل فرم شماره یك بضمیمه آخرین حكم کارگزینی ، مستقیما یا 

 یا از طریق دتتگاه مت وع خود به واحد اتتانی محل اشتغال تقدیم نمایند. بوتیله پست تفارشی

 

های اجرائی از لحاظ برخورداری از  کلیه کارمندان پیمانی دتتگاه :قانون مدیریت خدمات کشوری 101ماده  -

قانون مشمول قانون مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیكاری، درمان با رعایت این 

توان برای مشاغل االجراء شدن این قانون، میباشند و کارمندان رتمی را که پس از الزمتامین اجتماعی می

های اجرائی اتتخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود  حاکمیتی در دتتگاه

 گیرند. ستگی مورد عمل دتتگاه اجرائی ذیربط قرار میمشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنش

 

توانند در صورت تمایل به جای تازمان تامین اجتماعی یا کارمندان می :قانون مدیریت خدمات کشوری 102ماده -

در این صورت ت م  ای قرار گیرند.های بیمه تازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یكی دیگر از صندوق

دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان ت م کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی کارفرمایی 

گردد. این ق یل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه از التفاوت توتط کارمندان پرداخت میباشد و مابهمی

تغییر صندوق در طول مدت قرارداد باشند. اندمیکارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده

 باشد.فقط یك بار امكانپذیر می

  

مستخدمانی که تا ق ل از تصویب این قانون به اتتخدام درآمده و از :قانون مدیریت خدمات کشوری 108ماده  -

 باشند، با رعایت احكام پیش بینی شده در این فصل تابعنظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می

باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به اتتخدام رتمی درآیند و این صندوق را انتخاب صندوق خود می

 کنند. با رعایت احكام مذکور در این قانون مشمول تایر مقررات قانونی ق لی خواهند بود.
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کارکنان با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناتی ارشد و باالتر جزو  مشاغل تخصصی و غیر تخصصی : -5

 مشاغل تخصصی و با دارا بودن مدرک کارشناتی و پائین تر جزو مشاغل غیر تخصصی محسوب می شوند.
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بخشنامه و تبصره  4، 3، 2هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای  ۷۷5رأی شماره 

 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 21/6/8۹ـ 31۷۹2/200شماره 

دتتگاه اجرایی با داشتن »که: ، مقرر شده اتت 1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تال  103در ماده 

 تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:یكی از شرایط ذیل می

الف ر حداقل تی تال تابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و تی و پنج تال برای مشاغل تخصصی با  

نظر به ...« ب :  تحصیالت دانشگاهی کارشناتی ارشد و باالتر با درخواتت کارمند برای تنوات باالتر از تی تال.

معاون توتعه مدیریت و ترمایه انسانی  1389ر31792/200و ت صره ذیل بخشنامه شماره  4، 3، 2این که بندهای 

قانون یاد  103جم ور، کارمندان فاقد تحصیالت دانشگاهی کارشناتی ارشد و باالتر را مشمول بند الف ماده رئیس

قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توتعه  116ه شده دانسته اتت و همچنین به موجب ذیل ماد

های مشمول قانون، الزم االجرا اعالم شده اتت و  جم ور برای دتتگاهمدیریت و ترمایه انسانی پس از تأیید رئیس

های اجرایی مشمول  در بخشنامه مورد شكایت تصمیم شورای توتعه مدیریت و ترمایه انسانی به کلیه دتتگاه

جم ور ندارد، مدیریت خدمات کشوری ابالغ شده اتت و داللتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توتط رئیس قانون

و ت صره ذیل بخشنامه مورد شكایت، خالف قانون و خرارج از حدود اختیارات مرجع وضع  4، 3، 2بنابراین بندهای 

دادرتی دیوان عدالت اداری كیالت و آیینقانون تش 88و ماده 12ماده 1شود و به اتتناد بند تشخیص داده می

 شود.، ابطال می1392مصوب تال

 

های اجرائی به اتتثناء ن ادها، مؤتسات و تشكیالت و  کلیه دتتگاه قانون مدیریت خدمات کشوری: 11۷ماده  -

ردولتی که شوند، وزارت اطالعات، ن ادهای عمومی غیهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم ره ری اداره می تازمان

های مستشاری دیوان محات ات،  ( تط یق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأت3با تعریف مذکور در ماده)

شوند و در شورای نگ  ان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خ رگان ره ری مشمول مقررات این قانون می

 شود.میخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم ره ری عمل 

  

http://www.mdhc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=4156a2bb-6b59-480f-bc2a-28e08a0f637b
http://www.mdhc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=4156a2bb-6b59-480f-bc2a-28e08a0f637b
http://www.mdhc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=4156a2bb-6b59-480f-bc2a-28e08a0f637b


 
 

217 
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 خروج از خدمتانواع 

 بازنشستگی .1

 بازخریدی .2

 ازکارافتادگی .3

 فوت .4

 اتتعفاء .5

 انفصال دائم از خدمات دولتی .6

 اخراج .7

 مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی .8

 

 تشریح قوانین و مقررات موجود در زمینه بازنشستگی و خروج از خدمت

 بعدیو اصالحات  31/3/1345قانون اتتخدام کشوری مصوب  -الف

 تواند با موافقت وزارتخانه یا مؤتسه مت وع از مرخصی بدون حقوق اتتفاده کند.مستخدم رتمی می - 4۹ماده 

 مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء توابق خدمت محسوب نخواهد شد. - 1تبصره 

تواند از مرخصی بدون حقوق اتتفاده حداکثر مدتی که مستخدم رتمی در طول مدت خدمت خود می - 2تبصره 

اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از یك تال متوالی باشد موکول به جلب  نماید ته تال خواهد بود

 موافقت تازمان امور اداری و اتتخدامی کشور نیز خواهد بود.

نماید ن پست تازمانی مستخدم رتمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق اتتفاده میمحفوظ ماند - 3تبصره 

از پایان دوران مرخصی پست مناتب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود ن اشد الزامی نیست. در صورتی که پس

 آید.به حال آماده به خدمت در می

ت عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیال - 4تبصره 

وزارتخانه یا موتسه مربوط مشروط به اینكه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با 

 و تابقه خدمت رتمی مستخدم محسوب می شود. پرداخت کسور مربوطه جز

 

کند در هیچ مورد اتتعفای  اتتعفاتواند با یك ماه اعالم ق لی از خدمت دولت مستخدم رتمی می : 64ماده 

یابد که وزارتخانه یا مؤتسه دولتی دولت نخواهد بود اتتعفا از تاریخی تحقق می مستخدم رافع تع دات او در برابر

سه دولتی مكلف اتت ظرف یك ماه از یا مؤتمربوط مستخدم به موجب حكم رتمی با آن موافقت کند. وزارتخانه

ابالغ نگردد  اتتعفا رد یا ق ول اتتعفا را کت اً اعالم دارد اگر تا پایان یك ماه مذکور رد یا ق ول اتتعفا تاریخ وصول
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 60تواند در صورت ق ول نشدن اتتعفا ط ق ماده این امر در حكم عدم ق ول اتتعفا تلقی خواهد شد مستخدم می

 شكایت کند.

 

در صورتی که مستخدم رتمی مدت دو ماه بدون اطالع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود  - 65ماده 

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

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

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

حضور خود را اطالع دهد و ادعای او مورد ق ول وزارتخانه یا مؤتسه مربوط قرار محل خدمت حاضر شود و یا عدم

تازمان امور اداری و اتتخدامی کشور تسلیم کند  هتواند شكایت خود را به ضمیمه مدارک مورد اتتناد بنگیرد می

و حكم مقتضی  شورای تازمان امور اداری و اتتخدامی کشور مكلف اتت در اترع وقت به شكایت مزبور رتیدگی

صادر کند. در صورتی که حكم شورا حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت 

واهد شد و اگر پست تازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که مستعفی شناخته خ غی ت به وی پرداخت

 شود.خدمت با وی رفتار میشده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به

وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده اتت به او  - 66ماده 

 مسترد خواهد شد. 

 

اتتعفا کرده اتت در صورت احتیاج به وجود او  64اتتخدام مجدد مستخدم رتمی که ط ق ماده  - 6۷ماده 

منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که  مستخدمین از لحاظ بازنشستگی مانعی ندارد. توابق خدمت این ق یل

 بازنشستگی مسترد دارند.  اند یك جا به صندوقدریافت داشته 66وجوهی را که ط ق ماده 

 

از خدمت اتتعفا نموده اتت داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال  64هر گاه مستخدمی که ط ق ماده  - 68ماده 

تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و کننده میه یا مؤتسه دولتی اتتخداموزارتخانتر باشدتابق خود یا گروه پائین

 دوره آزمایش معاف دارد. 

 

از خدمت اتتعفا نموده اتت داوطلب خدمت در گروهی باالتر  64هر گاه مستخدمی که ط ق مفاد ماده  - 6۹ماده 

ن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤتسه باشد اتتخدام او مشروط به گذراند از گروه مورد اشتغال تابق خود

 دارد. تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معافکننده می دولتی اتتخدام

 

 مستخدم رتمی می تواند ط ق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مكلف به ق ول آن اتت : :۷4ماده 
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 داشتن شصت تال تن با هر قدر تابقه خدمت. -الف

 داشتن پنجاه و پنج تال تن با الاقل تی تال تابقه خدمت. -ب

از تاریخ تصویب این  -ماده واحده قانون اتتخدام کشوری و الحاق ته ت صره به آن 74قانون اصالح ت صره یك ماده 

 :شودشرح زیر اصالح و ته ت صره دیگر به آن الحاق می قانون اتتخدام کشوری به 74قانون ت صره یك ماده 

 ها و تازمان شرکت ، ها، مؤتسات ها، بانك ها و مؤتسات دولتی، ش رداری ها، شرکتکلیه وزارتخانه - 1بصره ت

مستخدمین رتمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود  تواننداتت، میهایی که شمول قانون بر آن ا مستلزم ذکر نام

اتاس درخواتت کت ی آنان و موافقت  اغل غیر تخصصی بربه جز مشموالن قانون کار وتأمین اجتماعی( ، در مشرا )

 تنوات مقام دتتگاه اجرایی مشروط به آنكه بیش از بیست تال تابقه خدمت داشته باشند بر اتاس باالترین

 .خرید نمایند باز خدمت بازنشسته و در صورتی که تابقه خدمت آنان کمتر از بیست تال باشد،

مزایای مستمر در ازاء هر تال  روز حقوق و 45شوند، م لغی معادل خرید می قانون بازبه افرادی که بر اتاس این 

 (از شش ماه باشد، یك تال تمام محسوب خواهد شد که کسر یك تال بیشدر صورتی)تابقه خدمت قابل ق ول 

قی اتتفاده های اتتحقامزایای مرخصی پرداختی ت م مستخدم و حقوق و بعالوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه

 .خواهد شد نشده وی پرداخت

باالترین مقام دتتگاه  مفاد ت صره یك در مشاغل تخصصی نیز با درخواتت کت ی مستخدم و موافقت - 2تبصره 

برنامه و بودجه و دبیر کل تازمان امور اداری و  االختیار وزیرنمایندگان تام اجرایی و تصویب شورایی مرکب از

 .مربوط قابل اجراء خواهد بود گاه اجراییاتتخدامی کشور و دتت

در این مدت با توجه  مستخدمینی که بیش از یك تال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که - 3تبصره 

های دولتی  شرایط احراز آنرا دارند، جذب دتتگاه اتتخدامی کشور در مشاغلی که به معرفی تازمان امور اداری و

 .شوندیا بازنشسته می این قانون بازخرید ط ق شرایط نگردند

شوند، ممنوع بازنشسته می هر نوع اتتخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا - 4تبصره 

اند در کلیه دهرردیرازنشسته گربازخرید شده و یا ب انرمزبور که خدمتش ال مجدد افرادراتت و همچنین اشتغ

های دولتی  از دتتگاهممنوع اتت و درصورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یكی های دولتی دتتگاه

یا حق  مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به اتتثنای وجوه بازنشستگی و اند، عالوه بردرآمده

 .خواهد شد و دولت در ق ال توابق خدمت آنان تع دی نخواهد داشت بیمه پس گرفته

خرداد ماه یك هزار و تیصد  شن ه بیست و هفتمانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چ ار ت صره در جلسه روز تهق

 .به تأیید شورای نگ  ان رتیده اتت 4/4/1365اتالمی تصویب و در تاریخو شصت و پنج مجلس شورای

مین رتمی را که شصت تال تن و وزارتخانه ها و موتسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخد : ۷6ماده 

 الاقل بیست تال تابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
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مجلس شورای اتالمی نسخ  1368این ماده در اجرای قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  تبصره:

 ضمنی گردیده اتت.

مین رتمی را که شصت و پنج وزارتخانه ها و موتسات دولتی مشمول این قانون مكلفند کلیه مستخد :۷۷ماده 

 تال تن دارند بازنشسته کنند.

مجلس شورای اتالمی حكم این ماده  1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  10در اجرای ماده  تبصره:

 در خصوص مشاغل تخصصی محدود گردیده اتت.

 

هرگاه مستخدم رتمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحویكه از کارکردن باز بماند حقوق  : ۷۹ماده 

وظیفه ای برابر با یك تی ام متوتط حقوق ضرب در تنوات خدمت در یافت خواهد کرد مشروط بر اینكه از 

 متوتط حقوق او تجاوز نكند.

ماده از پانزده تال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده : در صورتیكه تنوات خدمت مستخدم موضوع این  1ت صره

 تال منظور خواهد گردید.

 

هرگاه مستخدم رتمی علیل یا به علت حادثه ناشی از کار یا به ت ب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به  : 80ماده 

حقوق وظیفه در مورد وی  که از کارکردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تط یق و فوق العاده شغل او به عنوان نحوی

 برقرار می گردد.

 

هر گاه مستخدم رتمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رتیده یا نرتیده باشد در تاریخ فوت  : 81ماده 

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

ده از پانزده تال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده در صورتیكه تنوات خدمت مستخدم موضوع این ما تبصره :

 تال محسوب خواهد شد.

هر گاه مستخدم رتمی به ت ب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تط یق و فوق العاده شغل  : 83ماده 

 او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

 

رتند با هر قدر تابقه تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به تن شصت تالگی میدولت می - 121ماده 

 خدمت بازنشسته کند.

انفصال دائم : وضع مستخدمی اتت که به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا و  -124ماده  (ر)بند 

 ت عا برای همیشه از خدمت دولت محروم شده باشد.
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اخراج: وضع مستخدمی اتت که به موجب حكم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند  -124ماده  (س)بند 

 اخراج شده باشد. 65محكوم یا ط ق ماده  59ج ماده 

قانون برنامه  42های بیمه موضوع ماده  براتاس ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق -

مجلس شورای اتالمی و  17/1/1379اجتماعی و فرهنگی جم وری اتالمی ایران مصوب توم توتعه اقتصادی ، 

ریاتت تازمان بازنشستگی کشوری ، مستخدمان پیمانی می توانند  9/6/1382مورخ  23702/1بخشنامه شماره 

ه در منظور وحدت رویه عنوان صندوق بازنشستگی خود انتخاب نمایند ، لذا به صندوق بازنشستگی کشوری را ب

ج ت ایجاد تس یالت الزم در امر ج ت ایجاد تس یالت الزم در امر تغییر صندوق کارکنان موصوف ، درخواتت 

 اشتراک آنان براتاس دتتورالعمل ذیل انجام خواهد پذیرفت :

مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند، می توانند درخواتت کت ی خود را  -1

طریق تكمیل فرم شماره یك بضمیمه آخرین حكم کارگزینی ، مستقیما یا بوتیله پست تفارشی یا از طریق از 

 دتتگاه مت وع خود به واحد اتتانی محل اشتغال تقدیم نمایند.

پس از وصول درخواتت و ث ت تقاضای مستخدم در واحدهای اتتانی صندوق بازنشستگی کشوری ، این  -1/1

یك روز کاری مراتب را به دتتگاه ذیربط مستخدم منعكس تا نس ت بصدور حكم تغییر صندوق حداکثر ظرف 

بانك صادرات ایران  55555صندوق از تاریخ )اولین روز ماه بعد از تقاضا( و واریز کسور بازنشستگی بحساب جاری 

 اقدام نماید.

 ( تاریخ اشتراک مستخدم پیمانی ، تاریخ )اولین روز ماه بعد از تقاضا -2/1

نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رتمی مشترک این  -2

 درصد اتت(. 5/22درصد مجموعا  5/13درصد ، ت م کارفرمائی  9صندوق می باشد.)درحال حاضر ت م مستخدم 

 نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی ق لی و تعیین م ل  مابه التفاوت. -3

واحدهای اتتانی و در مرکز اداره کل اتتان ت ران حداکثر ظرف یك روز کاری پس از اشتراک مستخدم  -1/3

به همراه تصویر تقاضای کت ی وی به صندوق بیمه ای نس ت به انتقال کسور  2پیمانی با ارتال نمونه فرم شماره 

 بازنشستگی متقاضی اقدام الزم بعمل می آورد.

حق بیمه یا کسورات بازنشستگی ق لی مستخدم پیمانی بحساب صندوق بازنشستگی کشوری،  متعاقب انتقال -2/3 

واحدهای اتتانی حداکثر ظرف مدت یك هفته پس از وصول توابق از تامین اجتماعی و حكم تغییر صندوق از 

لقه مستخدم را ناحیه دتتگاه محل اشتغال متقاضی ضمن کنترل میزان کسور منتقل شده ، میزان مابه التفاوت متع

 محات ه و از طریق دتتگاه مت وع مستخدم پیمانی به وی اعالم تا نس ت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نماید.

ضوابط نقل و  5الی  3محات ه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و نحوه پرداخت حسب مواد  -3/3

 فت.صورت خواهد پذیر 4/4/1380انتقال بیمه ای مصوب 

احتساب توابق خدمت تمام وقت ق لی اینگونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت  -4

نكرده اند )اعم از خدمت دولتی و تربازی( با تقاضای آنان و دریافت کسور بازنشستگی )ت م مستخدم و کارفرما( از 
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صورت تقاضای کت ی  وظیفه امكانپذیر می باشد. در اینمستخدم ، برم نای حكم زمان تقاضا از لحاظ بازنشستگی و 

 می بایست به واحد اتتانی ذیربط تسلیم گردد. 

که رابطه اتتخدامی مستخدم پیمانی به هر دلیل با دتتگاه دولتی قطع گردد ونتواند صندوق بیمه  در صورتی -5

 صندوق بازنشستگی کشوری حفظ نماید.ای خود را تغییر بدهد در صورت تمایل می تواند اشتراک خود را با 

براتاس آخرین م لغی که کسور پرداخت نموده ا صورت پرداخت کسور بازنشستگی ت م خود و کارفرمایی ر در این

های غیردولتی که بعداً به اتتخدام در  ها و افزایش درصد حقوق تاالنه ، شخصاً یا از طریق بخش ، با رعایت حداقل

 ق بازنشستگی کشوری پرداخت و رتید آنرا دریافت نماید.می آید ماهانه به صندو

دلیل پرداخت نشود صندوق  شده به هر تال متناوب کسور یاد ماه متوالی یا یك 6چنانچه ظرف مدت  –تبصره 

 هیچگونه تع دی در ق ال مشترک به اتتثنای اتترداد وجوه دریافتی مستقیم از ناحیه مستخدم را نخواهد داشت.

که از دتتگاه دولتی خارج شده و در بخش خصوصی به خدمت اشتغال می یابند ومشترک  5موضوع بند افراد  -6

که به ت ب انجام وظیفه )ناشی از کار( از کارافتاده و یا فوت  صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده اند، درصورتی

كان متخصصی که صندوق بازنشستگی کشوری نفر از پزش 3شوند، یا بطور عادی از کارافتاده شوند و مراتب به تایید 

معرفی می نماید، برتد، با پیشن اد این صندوق برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث پس از تصویب 

 اداری و اتتخدامی کشور بعمل خواهد آمد. شورای امور

لعمل حاضر در صندوق کلیه اتناد، مدارک ، توابق و اطالعات اتتخدامی مستخدمین موضوع دتتورا -7

های صادره از توی صندوق بازنشستگی  بازنشستگی کشوری حفظ و چگونگی شیوه نگ داری آن وفق دتتورالعمل

 کشوری انجام خواهد گرفت.

که در این دتتورالعمل پیش بینی نشده اتت مطابق مقررات ناظر بر مستخدمین رتمی مشترک  مواردی -8

 د.صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بو
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 نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور بازنشستگی 

× )آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی مشمول کسر کسور براتاس حكم تغییر صندوق  :نحوه محاسبه 

کلیه وجوهی که از صندوق ق لی منتقل  -های تنوات خدمت قابل ق ول در صندوق جدید (  تمام ماه×  5/22%

 شده اتت 

روز تابقه خدمت دولتی و پرداخت حق بیمه به تازمان  10ماه و  2تال و  3مستخدم پیمانی با دارای  مثال :

قانون برنامه  42ریال در اجرای ماده  1201980با حقوق و مزایای به م ل   1/7/1382تامین اجتماعی در تاریخ 

ریال از تازمان تامین اجتماعی  7361000توم توتعه تغییر صندوق داده اتت و حق بیمه این مستخدم به م ل  

 به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده اتت. محات ه ما به التفاوت کسور به شرح زیر می باشد: 

= مابه التفاوت قابل پرداخت  1201980×  %5/22×روز(  10ماه و  38= )7361000-10367077=3006077

 توتط مستخدم 

ماه از طریق تازمان تامین  ستخدم مذکور بابت دو تال و چ ارکه از کل تنوات خدمت دولتی م در صورتی

ریال به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده باشد محات ه ما به  5500000اجتماعی حق بیمه به م ل  

 التفاوت بشرح زیر می باشد: 

خت توتط = مابه التفاوت قابل پردا1201980×  %5/22×روز( 10ماه و  38= )5500000-10367077=4867077

 مستخدم 

و شاغلین مشاغل تخت و زیان آور مصوب ، معلولین عادی قانون نحوه بازنشستگی جان ازان انقالب اتالمی  -ب 

 مجلس شورای اتالمی 1/9/1367

 1/9/1367اتتناد قانون نحوه بازنشستگی جان ازان انقالب اتالمی و شاغلین مشاغل تخت و زیان آور مصوب ه ب

تال  25)تال تابقه خدمت 20مجلس شورای اتالمی جان ازان و شاغلین مرد مشاغل تخت و زیان آور با داشتن 

تال تابقه خدمت  20تال تن و شاغلین زن با داشتن  50 (،13/12/1368بر اتاس قانون اصالح مقررات مصوب 

گردیده اتت می توانند تقاضای مشخص  "و بدون شرط تنی و با افزودن تنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیال

 بازنشستگی نمایند.

 تال خدمت ارفاقی . 6و حداکثر  3از کارافتادگی حداقل  %40تا  %20جان ازان با درجات      -1

 تال خدمت ارفاقی. 10و حداکثر  6تا آتتانه از کارافتادگی کامل حداقل  %40جان ازان با درجات      -2

 تال خدمت ارفاقی. 5و حداکثر  2از کار افتادگی کامل حداقل  %40تا  %20ا درجات معلولین ناشی از کار ب     -3

 

 تال خدمت ارفاقی. 8و حداکثر  5از کار افتادگی کامل حداقل تا  %40معلولین ناشی از کار با درجات  -4

 تال خدمت ارفاقی 3و حداکثر  2از کار افتادگی کامل با حداقل  %40تا  %20معلولیت غیر ناشی کار با درجات  -5
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 تال خدمت ارفاقی. 6و حداکثر  3از کار افتادگی کامل حداقل تا  % 40غیر ناشی از کار با درجات  تمعلولی -6

 :(پرتتار ، ب یار و کمك ب یار )رشته پرتتاری  -7 

 ماه خدمت ارفاقی 3ها و مراکز توختگی و روانی به مدت  بابت هر تال خدمت در بیمارتتان

 ماه خدمت ارفاقی 2مدت ه تال خدمت در درمانگاه و مراکز ب داشتی درمانی و یا دانشكده ها ببابت هر  

 ماه خدمت ارفاقی 1 مدته و غیر ب داشتی درمانی ب  بابت هر تال خدمت تتادی 

ماه خدمت  های پزشكی :به ازاء هر تال خدمت یك تكنسین آزمایشگاه ، تكنسین اطاق عمل ، تكنسین فوریت -7 

 اقی ارف

و آزادگان  کلیه جان ازان -)آئین نامه اجرایی( 6/3/1385هر مورخ 33750/ت 22686تصوی نامه شماره  6ت صره  -

احتساب مجموع تنوات تابقه خدمت  با مشمول این آیین نامه در صورتی که مدت خدمت م نای بازنشستگی آن ا

از احراز شرط حداقل تن بازنشستگی  باشد تال تمام30( تال 10تال( و تنوات ارفاقی )حداکثر  20)حداقل 

  .( تال الزامی اتت50معاف خواهند بود در غیر اینصورت دارا بودن حداقل شرط تنی برای آنان )مردان حداقل)
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: دولت به منظور اتتمرار، توتعه و ترویج فرهنگ ایثار و ش ادت ، در ج ت قانون برنامه پنجم توتعه  44ماده -

کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی ، فرصت ها ، امكانات و تس یالت و امتیازات به ایثارگران، پدر ، حفظ 

 آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد :  مادر، همسر و فرزندان ش دا و همچنین جان ازان،

الف( فرزندان ش دا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جان از پنجاه درصد و  

باالتر به اتتثناء تس یالت خودرو و حق پرتتاری و کاهش تاعت کاری برخوردارند . امتیازات ناشی از این بند 

 شامل وابستگان فرزند ش ید نمی شود . 

 مجلس شورای اتالمی 20/1/1368برابر اشعه مصوب  قانون حفاظت در -ج

قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش  20ماده  3باستناد بند  

 .خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد

 تال. 10ورد ق ول تا حداکثر کار با پرتو گروه )الف( بازاء هر تال خدمت یكسال افزایش خدمت م  -

 تال. 5 افزایش خدمت مورد ق ول تا حداکثر ماه 6کار با پرتو گروه )ب( بازاء هر تال خدمت -

دتتگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی تازمان انرژی اتمی جم وری اتالمی ایران  

ن حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته ) هر شخصی که بر اتاس مفاد مقررات قانو خواهد بود.

 .کار با اشعه نخواهد بود(ه شود مجاز ب

 اتالمی شورایمجلس 13/12/1368 مصوب کشوری اتتخدام قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالحقانون -د

، دولتی های ، شرکتها، مؤتساتوزارتخانهمشابه عناوین و دارای ، ثابترتمی مستخدمین بازنشستگی: 2ماده 

 قابل خدمت تابقه تال تی با حداقل اتت ذکر نام بر آن ا مستلزم قانون شمول که دولتی ها و مؤتسات ش رداری

 .خواهد بود مربوط مقررات ط ق بازنشستگی از لحاظ ق ول

 دولتی دتتگاه زیر و موافقت شرایط توانند با دارا بودنمی قانون این مشمول و یا ثابت رتمی مستخدمین :1تبصره 

 :شوند خود بازنشسته مت وع

 .خدمت تابقه تالو پنج و بیست تن تال 50مرد با  الف( مستخدمین

 ماه دی توم مورخ شن هروز ته علنی جلسه ماده واحده) موضوع خدمتتابقه تال 20با  زن ب( مستخدمین

 رتیده نگ  ان تأیید شورای به11/10/1370در تاریخ که تصویب اتالمی شورای یك زار و تیصد و هفتاد مجلس

 تال حذف گردید( 45تن  .اتت

قانون  77مستخدمین شاغل تخصصی در صورت درخواتت و موافقت دتتگاه مت وع آن ا از حكم ماده  - 10ماده 

 وری مستثنی خواهند بود.اتتخدام کش
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 1386 /5/6 مصوب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

ها و مؤتسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج کارکنان رتمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ـ2ماده

بینی شده در قانون با ارایه پیشتوانند در م لت ( تال تابقه خدمت قابل ق ول )بدون رعایت شرط تنی( می25)

( تال 5در خواتت کت ی م نی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دتتگاه مت وع با اتتفاده از حداکثر پنج )

  تال بازنشسته شوند.تال تنوات ارفاقی تا تقف تی

شرط داشتن حداقل بیست باشرنرد، به بانوان شاغل که فاقد شرط تابقه خدمت مقررر در این مراده می ـ1تبصره

توانند با ارایه درخواتت کت ی و موافقت دتتگاه مت وع با اتتفاده از ( تال تنوات خدمت قابل ق ول می20)

  ( تال تنوات ارفاقی بازنشسته شوند.5حداکثر پنج )

 

  نامه، اشخاص زیر هستند:منظور از کارکنان قراردادی در آیین ـ۹ماده 

  های دولتی، مؤتسات و ن ادهای عمومی غیردولتی. کتالف ر مستخدمان موقت شر

ها و مؤتسات دولتی دارای مقررات خاص ب ر آن دتته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه

  اند.که به موجب قرارداد به اتتخدام درآمده

رت خریرد خدمرت با رعایت قوانین به صو 22/3/1362مورخ  17598نامه شماره ج ر کارکنانی که براتاس تصویب

 های مشمول این قانون اشتغال دارند. و مقررات مرربوط در دترتگاه

 های یاد د ر آن دتته از کارکنان مشمول قانون که براتاس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دتتگاه

های  ارفرمای( آن ا ط ق مقررات به صندوقاند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه )اعم از ت م مستخدم و کشده بوده

 بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده اتت.

های مزبور برای اتتفاده از تس یالت قانون در حكم مستخدم  کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دتتگاه تبصره ـ

  رتمی هستند.

 

 مقررات مربوط مالک عمل خواهدآور و جان ازان  درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل تخت و زیان ـ12ماده 

 بود.

ر اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از 13۹0ضوابط اجرایی بودجه سال  20بند 

نامه اجرایی موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصالح آیین

( قانون الحاق 41شده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده ) یاد( ماده واحده 5موضوع ت صره )

موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض 

از موعد  شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ر موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیشمی

های دتتگاه و تأیید کارکنان دولت ر منوط به وجود اعت ار برای این منظور و عدم کسری اعت ار در تایر هزینه
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( قانون 53( ماده )1شده توتط رییس دتتگاه اجرایی یا مقامات مجاز از توی وی موضوع ت صره ) مراتب یاد

 باشد.شده می اخذ مجوز از کمیسیون یادمالی مربوطه و پس از  محات ات عمومی و ذیحساب یا مدیر

 

ر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت باالترین مقام اجرائی 13۹1قانون بودجه سال  ۹4 ماده

( قانون محات ات عمومی و بدون تنوات ارفاقی و مشروط به حذف 53( و )52دتتگاه یا مقام مجاز موضوع مواد )

ها و  هر بازنشسته پیش از موعد مجاز اتت. اجرای این حكم از محل منابع دتتگاهیك پست تازمانی به ازای 

 واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت اتت.

 

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد  -13۹2قانون بودجه سال  121ماده 

( 53( و )52کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت باالترین مقام اجرائی دتتگاه یا مقام مجاز موضوع مواد)

منابع حكم از محل قانون محات ات عمومی کشور و بدون تنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز اتت. اجرای این 

 ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت اتت. دتتگاه

 

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از  -د: بند  13۹3قانون بودجه سال  1۹تبصره 

 های اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام و قانون تمدید آن در دتتگاه 5/6/1386مصوب  موعد کارکنان دولت

تنوات ارفاقی مجاز  ( قانون محات ات عمومی کشور و بدون53( و )52اجرائی دتتگاه یا مقام مجاز موضوع مواد)

جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به صرفه ها یا ای دتتگاهاتت. اجرای این حكم از محل اعت ارات هزینه

 .رتد، قابل تأمین و پرداخت اتتراه ردی رئیس جم ور می ریزی و نظارتتأیید معاونت برنامه

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون  -بند ج  :13۹4ماده واحده قانون بودجه سال  18تبصره 

های اجرائی دولتی با  و قانون تمدید آن در دتتگاه 5/6/1386مصوب  بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

 ( قانون محات ات عمومی کشور و بدون53( و )52قام مجاز موضوع مواد)اجرائی دتتگاه یا م موافقت باالترین مقام

ها تا تقف حداکثر پنج  اجرای این حكم از محل اعت ارات هزینه ای مصوب دتتگاهتنوات ارفاقی مجاز اتت. 

می ( یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید تازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور %5درصد )

 .رتد، قابل تأمین و پرداخت اتت
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 مدیریت خدمات کشوریقانون  

واگذاری تمام یا بخشی از  های اجرایی مشمول قانون که به علت به کارمندان رتمی یا ثابت دتتگاه   -21ماده 

 :های زیر رفتار خواهد داشت یكی از روش خدمت آنان نیاز ن اشد ، بهوظایف آن ا به بخش غیر دولتی به 

اجرایی که کت ا متقاضی اتتفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات  های انتقال به یكی دیگر از دتتگاه  -الف 

 این آیین نامه

تگاه اجرایی دیگری متقاضی دت های اجرایی وابسته به دتتگاه مت وع در صورتی که انتقال به یكی از دتتگاه  -ب 

 .محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود اتتفاده از خدمت وی ن اشد اعم از اینكه منجر به تغییر

کارمند با پرداخت یكماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر تال تابقه خدمت و  بازخرید تنوات خدمت -پ 

وق العاده های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینكه شده بر اتاس آخرین حقوق و ف وجوه مرخصی های ذخیره

 .بازنشستگی نداشته باشد شرایط

موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت ته تا پنج تال، مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جز   -ت 

انون پایان مدت مرخصی بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات ق توابق خدمت کارمند محسوب نخواهند شد . در

 .رفتار خواهد شد

اعالم نیاز  های واگذار شده می باشد . در صورت انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیت  - ث

اتتخدامی کارمند با دتتگاه اجرایی قطع  کارفرمای بخش غیر دولتی ذیربط در این صورت ، از تاریخ انتقال ، رابطه

اجتماعی ،کارمند کارفرمای بخش غیر دولتی ذیربط محسوب خواهد شد .  مینو با رعایت قوانین و مقررات کار و تا

 :های زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند می توانند به یكی از روش این ق یل کارمندان

در این صورت  تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق ق لی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که. 1

با انتقال  کسور به صندوق جدید بوده و پرداخت کسور یا حق بیمه ق لی به منزله تابقه پرداخت حق بیمه یاتوابق 

ط ق مقررات   جدید پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید کسور ت م کارمند و دولت از صندوق ق لی به صندوق

 .ند خواهد بودع ده دتتگاه اجرایی مت وع ق لی کارم مربوط مطال ه می نماید ، به

ق لی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی ت م مستخدم به صندوق مذکور  انتخاب صندوق بازنشستگی.2

عمل  صورت کارفرمای جدید مكلف اتت حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر م نای مقررات مورد . در این

 .صندوق ق لی محات ه و به آن صندوق پرداخت نماید

 انجام وظیفه در بخش غیردولتی به عنوان مأمور . در صورت اعالم نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی این ق یل -ج

دریافتی تابع طرح ط قه  کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیر دولتی از لحاظ اقالم و میزان حقوق و مزایای

لیكن مدت مأموریت از لحاظ  می نماید .بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مذبور آن راپرداخت 

دتتگاه مت وع تلقی می شود و در این مدت ، کارمند از لحاظ م نای  اجرای مقررات قانون به لحاظ خدمت در

http://bazneshaste-j.blogfa.com/post-81.aspx
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 بازنشستگی به حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت ، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات محات ه و میزان کسور

 .کشوری خواهد شد

تا پایان مأموریت ، با وی مطابق مفاد ماده  ای بخش غیر دولتی به خدمت کارمندردم نیاز کارفرمرم عدر صورت اعال

 . ( این آیین نامه رفتار خواهد شد 21) 

 گردند:کارمندان رتمی در یكی از حاالت ذیل از خدمات در دتتگاه اجرائی متنزع می -48ماده 

 بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی ط ق قوانین ذی ربط.  - 

 اتتعفا.  -

ازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملكرد کارمند در ته تال متوالی یا چ ار تال متناوب ) رب -

 رتد(. ای که با پیشن اد تازمان به تصویب هیات وزیران میبراتاس آئین نامه

 . 122اتاس ماده خدمت بره آماده ب -

 اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذی ربط.  -

گردند در مدت انفصال اجازه اتتخدام کارمندانی که به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می -1تبصره 

 های اجرائی را نخواهند داشت.  و یا هر گونه اشتغال در دتتگاه

گردند، اجازه اتتخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان تگاه اجرائی اخراج میکارمندانی که از دت -2تبصره 

 دتتگاه اجرائی را نخواهد داشت.

 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری48( ماده )3نامه اجرایی بند )آیین

آنان در ته  های مربوط، امتیاراتکارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملكرد کارمندان و دتتورالعملـ1ماده

بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در تال متوالی یا چ ار تال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش

 گردند.( قانون مذکور، بازخرید می103صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع )

شوند به اضافه وجوه زخرید خدمت مینامه باوجوه مربوط به بازخریدی کارمندانی که در اجرای این آیین ـ2ماده

ر 1386( قانون مدیریت خدمات کشوری ر مصوب 122( ماده )1های ذخیره شده آنان، براتاس ت صره )مرخصی

 تعیین خواهد شد.

توانند ها نمی هرگونه به کارگیری کارمندان بازخریدی در دتتگاه ای اجرایی ممنوع بوده و دتتگاهـ 3ماده

 آنان از هر محل داشته باشند. هیچگونه پرداختی به

نامه به موجب مصوبه شورای توتعه مدیریت و  دتتورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین ـ4ماده

 ترمایه انسانی خواهد بود.

 به تأیید مقام محترم ریاتت جم وری رتیده اتت. 17/11/1388نامه در تاریخ این تصویب
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 :تواند کارمند خود را بازنشسته نمایدداشتن یكی از شرایط زیر میدتتگاه اجرایی با  -103ماده 

پنج تال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت وتال تابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و تیالف( حداقل تی

  .تال 30دانشگاهی کارشناتی ارشد و باالتر با درخواتت کارمند برای تنوات باالتر از 

  .روز حقوقحداقل بیست و پنج تال تابقه خدمت با بیست و پنج ب( حداقل شصت تال تن و

برای متصدیان مشاغل تخت و « ب»تابقه مذکور در بند )الف( و همچنین شرط تنی مزبور در بند  -1تبصره 

  .گرددباشد و شرط تنی برای زنان منظور نمیآور و جان ازان و معلوالن تا پنج تال کمتر میزیان

اغل غیر ررای مشرابقه خدمت برال ترت دانی که دارای تیررایی مكلفند کارمنرهای اج اهگۀدتت -2تبصره 

تخصصی و شصت تال تن و همچنین کارمندانی که دارای تی و پنج تال تابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 

  .باشند را رأتاً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایندشصت و پنج تال تن می

های اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج تال تن و حداقل بیست و پنج تال  تتگاهد -3تبصره 

باشند را بازنشسته کنند. تقف تنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد تال اتت. کارمندان تابقه خدمت می

تال تابقه  تبیش از بیستال اتت، در صورتی که الذکر که تابقه خدمت آن ا کمتر از بیست و پنجتخصصی فوق

توانند تا رتیدن به بیست و پنج تال تابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت خدمت داشته باشند می

 .شوندبازخرید می

 

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از تی تال خدمت دارند. به ازاء هر تال  -410ماده 

( رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده %5/2خدمت مازاد بر تی تال، دو و نیم درصد )

 محات ه و پرداخت خواهد گردید. 

 

باشد که ن برای بازنشستگی، آن مدت از توابق خدمت کارمندان میمنظور از تابقه خدمت در این قانو -510ماده 

نماید. مدت خدمت نظام در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می

وظیفه و مرخصی اتتحقاقی و اتتعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به اتتناد قانون راجع به خدمت نیمه 

) مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد( به عنوان تابقه  1362بانوان  مصوب وقت 

 گردد. خدمت کارمندان محسوب می

مدت خدمت مستخدمانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رتمی آموزشی یا معادل آن  -تبصره

شوند جزء تابقه خدمت برای بازنشستگی منظور ه ب ره مند مییابند و از مزایای تحصیالت مربوطاشتغال می

گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل ته چ ارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته نمی

( این قانون حقوق ثابت با موافقت 64های تحصیلی و تع دات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده )  باشند، ماموریت

 گیرد. ریزی کشور انجام میمان مدیریت و برنامهتاز
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بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق  م نای محات ه کسور -061ماده 

 باشد.( این قانون می71( ماده )10العاده های مستمر و فوق العاده بند )ثابت به اضافه فوق

ن کمتر از مدت ده تال پرداخت شده اتت به نس ت تنوات پرداخت شده در فوق العاده هایی که کسور آ -تبصره

 گردد. حقوق بازنشستگی محات ه و منظور می

شوند به ازاء هر تال خدمت یك ماه آخرین حقوق و به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می -10۷ماده 

های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از تی تال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصی مزایای مستمر ) تا

اند از تنوات خدمتی که مشمول دریافت این تابقه خدمت مستخدم که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده

 شود. گردد کسر میوجوه می

 

اتتخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق مستخدمانی که تا ق ل از تصویب این قانون به  -108ماده 

باشند و یا در باشند، با رعایت احكام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود میبازنشستگی کشوری می

صورتی که پس از اجراء این قانون به اتتخدام رتمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احكام مذکور 

 ون مشمول تایر مقررات قانونی ق لی خواهند بود. در این قان

 

های  حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق 1/1/1386از تاریخ  -0۹1ماده 

اند در صورتی که بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده 1385بازنشستگی کشوری و لشكری که تا پایان تال 

گردد ریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه تالیانه پیش بینی میکمتر از حاصل ضرب ض

های مربوط باشد تا این ( و ارقام مذکور در جداول بندهای )الف( و )ب( این ماده و ت صره129) با رعایت ماده 

 یابد.میزان افزایش می
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الف( حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اتاس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در 

 ضریب ریالی فوق الذکر و براتاس تی تال تنوات خدمت مطابق جدول و احكام زیر خواهد بود . 

 امتیاز مربوطه گروه شغلی ردیف امتیاز مربوطه گروه شغلی ردیف

 9000 12 11 4000 2و  1 1

2 3 4500 12 13 9500 

3 4 5000 13 14 10000 

4 5 5500 14 15 10500 

5 6 6000 15 16 11000 

6 7 6500 16 17 11500 

7 8 7000 17 18 12000 

8 9 7500 18 19 12500 

9 10 8000 19 20 13000 

10 11 8500 20   

در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت  -1تبصره : 122ماده 

های اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرایط بازنشتسگی،  عدم اشتغال در دتتگاه

ال تابقه خدمت و وجوه بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یك ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر ت

 های ذخیره شده باز خرید خواهند شد.  مرخصی
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آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های 

 13۹1علوم پزشکی کشور مصوب سال 

 . کارکنان:1

 ع ارت اتت از ارائه درخواتت معافیت از ادامه خدمت در موتسه توتط کارمند. استعفاء: : 11ماده 

ع ارت از آن اتت که کارمند در اجرای احكام هیأت های رتیدگی به تخلفات اداری یا آراء  اخراج: : 14ماده 

 قانونی مراجع ذیصالح به خدمت وی در موتسه به طور دائم خاتمه داده شود.

ع ارت از آن اتت که کارمند ط ق ضوابط و مقررات قانونی و به موجب حكم رتمی به  بازنشستگی:: 16ماده 

 افتخار بازنشستگی نائل شده و از مستمری بازنشستگی اتتفاده کند.

 

ع ارت از آن اتت که کارمند بنا به تشخیص پزشك معالج و تأیید کمیسیون پزشكی،  ازکارافتادگی:: 1۷ماده 

اده رادگی اتتفرده اتت و از مستمری ازکارافتراده شردتت داده و ط ق مقررات از کارافت ایی کار کردن را ازرتوان

 می کند.

 

ع ارت از آن اتت که کارمند به موجب احكام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذیصالح از  انفصال دائم:: 18ماده 

 خدمت در موتسه یا دتتگاه های دولتی محروم شود.

 

ارت از آن اتت که رابطه اتتخدامی کارمند با موتسه قطع و توابق خدمت دولتی آنان ع  بازخرید:: 21ماده 

 بازخرید شود.

 

 کامند رتمی در یكی از حاالت ذیل از خدمت در موتسه خارج می گردد: : 3۷ماده 

 بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی ط ق قوانین ذیربط ، الف(الف(

 ق ول اتتعفا، ب(ب(

 بازخریدی، ج(ج(

 اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذیربط، د(د(

 فوت. ((رهرهر

 

وزارت  ومنابع مدیریت توتعه معاونت26/8/1392/د مورخ 3257/209با توجه به نامه شماره  : ۹8و  ۹۷ماده 

 کارکنان"صندوق بازنشستگی کشوری:  1/7/92مورخ  1366/ص/13015شماره توافقنامه ب داشت ودراجرای
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 جمله وظیفه از و بازنشستگی مقررات نظر از هستند کشوری بازنشستگی صندوق مشترک که نامه آیین مشموالین

  " .مزبورمی اشند صندوق موردعمل قانونی مقررات تابع خدمت تنوات

 خدمات مدیریت قانون103  ماده به اتتناد ها اداری و اتتخدامی اصالح و دانشگاه نامه آئین 98 و 97 لذا مفاد ماده

 بازنشسته نمایند. را خود کارکنان توانند می کشوری

 

های بازنشستگی تأمین اجتماعی کارمندان انتقالی به موتسه باید از تاریخ انتقال، مشمول یكی از صندوق :100ماده 

های انتخاب التفاوت مورد ادعای هر یك از صندوقیا بازنشستگی کشوری قرار گیرند. در صورت تغییر صندوق مابه

صورت انتقال فرد متقاضی به موتسه مقدور این باشد. در غیرشده بابت ت م کارمند و کارفرما به ع ده ذینفع می

 نخواهد بود.

 

های بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از تی تال در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی از توی صندوق :101ماده 

خدمت دارند، به ازاء هر تال خدمت مازاد بر تی تال، دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر 

 حقوق تعیین شده محات ه و پرداخت خواهد شد.

 

نامه سور بازنشستگی و برای محات ه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این آیینم نای محات ه ک :102ماده 

العاده جذب موضوع بند و فوق 54ماده  12العاده ویژه موضوع بند های مستمر و فوقالعادهحقوق ثابت به اضافه فوق

 باشد.نامه میاین آیین 54ماده  17

 

شوند، به ازاء هر تال خدمت یك که بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت مینامه به کارمندان مشمول این آیین :103ماده 

های اتتحقاقی ذخیره شده، تال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصیماه آخرین حقوق و مزایای مستمر )تا تی

ات اند از تنوپرداخت خواهد شد. آن قسمت از تابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده

 شود.گردد، کسر میخدمتی که مشمول دریافت این وجوه می

تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، مدت مرخصی اتتحقاقی اتتفاده نشده خود را در ت صره. کارمند موتسه می

احتساب تابقه خدمت ج ت تعیین حقوق بازنشستگی درخواتت و موتسه موظف اتت حكم مرخصی ق ل از 

 صادر و تپس م ادرت به صدور حكم بازنشستگی نماید. بازنشستگی نام رده را 

 

 های بازنشستگی در موتسه تابع بندهای زیر خواهند بود:کارمندان مشمول صندوق :104ماده 

که تحت پوشش هیچ یك از توانند والدین تحت تكفل خود را در صورتیالف( شاغلین و بازنشستگان برابر ضوابط می

 درمانی خود قرار دهند، تحت پوشش بیمه های درمانی ن اشند،بیمه
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که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر ( فرزندان اناث مشروط بر آنب

تالگی از کمك هزینه  تالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت تا بیست و پنج که ورثه قانونی باشند تا بیستآن

 شوندیا مستمری والدین خود برخوردار میاوالد، بیمه و 

 

ازنشستگی پیش از موعد کارمندان موتسه تابع دتتورالعملی اتت که به تصویب هیأت امنا رامكان ب : 105ماده 

 می رتد.

 

تال اتت و در صورت عدم اشتغال کارمند، طی دوران مزبور، آمادگی به خدمت حداکثر یك .1تبصره  :108ماده 

 حسب مورد ط ق مقررات مربوط بازخرید خدمت یا در صورت داشتن شرایط بازنشستگی، بازنشسته خواهد شد.

ایای مندرج در شوند شش ماه اول تمام حقوق و مزبه کارمندان رتمی و پیمانی که آماده به خدمت می .2تبصره 

حكم کارگزینی مربوط و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف م ل  مزبور)به اتتثناء کمك هزینه اوالد 

 شود( قابل پرداخت خواهد بود.و عائله مندی که کامل پرداخت می

قه خدمت کارمندان دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ تمام حقوق، جزء تاب. 3تبصره 

 .رتمی و پیمانی محسوب خواهد شد

 

مجلس شورای اتالمی و اصالحات بعدی آن در مورد  20/1/1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  : 10۹ماده 

 کارمندان موتسه الزم االجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین نامه اجرایی آن با تصویب هیأت امنا قابل اجرا اتت.

اصالحات مرت ط با قانون مشاغل تخت و زیان آور در مورد کارمندان موتسه الزم االجرا بوده و تغییرات  :110ماده 

 های مربوط با تصویب هیأت امناء قابل اجرا اتتدر مفاد قانون فوق و آیین نامه

 

هر گونه به کارگیری  بازخریدی کارمندان برابر دتتورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امنا میرتد. : 112ماده 

قانون مدیریت خدمات  5کارمندان بازخرید شده موتسه یا تایر موتسات وزارت مت وع دتتگاه های موضوع ماده 

 کشوری ممنوع می باشد.

 

کارمند رتمی می تواند با درخواتت کت ی از خدمت در موتسه اتتعفا کند . در هیچ مورد، اتتعفای  : 114ماده 

کارمند رافع تع دات او در برابر موتسه نخواهد بود. اتتعفا از تاریخی تحقق می یابد که موتسه به صورت رتمی 

، رد یا ق ول آن را کت اً اعالم دارد. با آن موافقت نماید. موتسه مكلف اتت ظرف یك ماه از تاریخ وصول اتتعفا

 چنانچه تا پایان یك ماه رد یا ق ول اتتعفا ابالغ نگردد، این امر در حكم ق ول اتتعفا تلقی خواهد شد.
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در صورت درخواتت کارمند مستعفی، اتترداد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده اتت، . 1تبصره 

 بود.تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد 

اتتخدام مجدد کارمند رتمی که اتتعفا کرده اتت در صورت نیاز موتسه برابر ضوابط اتتخدامی  .2تبصره 

مندرج در این آیین نامه خواهد بود. احتساب توابق خدمت این ق یل کارمندان از لحاظ بازنشستگی مشروط به 

 اینكه وجوه کسور بازنشستگی دریافت نكرده باشند، بالمانع اتت.

 به کارمند مستعفی وجوه مرخصی اتتفاده نشده پرداخت خواهد شد. .3تبصره 

 

اداری ، اتتخدامی و تشكیالتی کارکنان غیر هیات علمی به منظور  آیین نامه 78دتتورالعمل اجرای مفاد ماده  -

اجرای  ت صره به شرح ذیل با تاریخ 3ماده و  4تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در 

 به تصویب هیأت امناء موتسه رتید .  1/1/1391

 مورد نیازمربوط به شغل یا برای ادامه تحصیالت عالی در رشته های  کارمندحقوق  دت مرخصی بدونرم . 1ماده 

وظیفه با پرداخت کسور مربوط  موتسه مشروط به اینكه منجر به اخذ مدرک تحصیلی شود از لحاظ بازنشستگی و

 .محسوب می شود کارمند دمت جزو تابقه خ

 

از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو تنوات در صورت حصول شرایط ذیل  کارمندانمرخصی بدون حقوق  . 2ماده 

 :می باشد  قابل احتساب خدمت آنان

 .منظور ادامه تحصیالت عالی باشده ب مرخصی بدون حقوق--الف الف 

 .مورد نیاز موتسه باشد مربوط به شغل کارمندان یا تحصیلی  رشته  ––ب ب 

 دهند .خدمت خود ادامه ه در موتسه ب پس از فراغت از تحصیل کارمندان --ج ج 

 موافقت صندوق های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی --دد

 

 در اعطای مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل رعایت موارد زیر الزامی اتت : .3ماده 

 ارایه درخواتت کارمند به انضمام مدارک و مستندات تحصیلی مربوطه ج ت ب ره مندی از مرخصی مذکور  --الف الف 

 موافقت موتسه با درخواتت کارمند  --بب

 درج موضوع مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در شرح حكم کارگزینی کارمند   --ج ج 

مانع احتساب ایام مرخصی بدون حقوق نخواهد  عوزارت مت و اتموتستایر از موتسه به کارمندانتقال --تبصره تبصره 

 .بود

ایام تحصیل در پایان تحصیالت بنا به تقاضای ذینفع ، با مرخصی بدون حقوق  بدهی کسور بازنشستگی .4ماده 

 می گردد . محات هارایه مدرک تحصیلی و با هماهنگی صندوق بازنشستگی مربوطه 
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  م مستخدم و کارفرما ( به ع ده  کارمند  می باشد .) اعم از ت کسور بازنشستگیپرداخت   --11تبصره تبصره 

م نای محات ه کسور بازنشستگی بر اتاس دتتورالعمل های موجود متناتب با تاریخ درخواتت فرد و  --22تبصره تبصره 

آخرین حكم کارگزینی تعیین می گردد . مفاد این ت صره می بایست ج ت اطالع کارمند در حكم کارگزینی 

 مرخصی بدون حقوق وی درج گردد . 

 

، اتتخدامی و تشكیالتی کارکنان غیر هیأت علمی به  نامه اداری آیین 78ماده  2دتتورالعمل اجرای مفاد ت صره  -

تاریخ  ت صره به شرح ذیل با 2ماده و  10منظور تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان در 

 به تصویب هیأت امناء موتسه رتید. 1/1/1391اجرای 

 

ت موتسه با تقاضای کارمندان ج ت اتتفاده از . مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان ، موافق 1ماده 

آیین نامه اداری اتتخدامی اتت که از  78مرخصی بدون حقوق خارج از محدودیت های زمانی مندرج در ماده 

تاریخ اجرای حكم کارگزینی شروع و تا زمان حصول شرایط بازنشستگی برابر ضوابط صندوق بازنشستگی مربوطه 

 تداوم خواهد داشت . 

 

کارمندان رتمی قطعی و پیمانی مشمول ضوابط این دتتورالعمل می باشند ، مشروط به آنكه تع دات  . 2ه ماد

 خود را نس ت به موتسه انجام داده باشند . 

 

ب ره مندی از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به اتتفاده از کلیه مرخصی های  .3ماده 

 اتتحقاقی ذخیره شده فرد می باشد .

افرادی که در طول تنوات خدمت از مرخصی بدون حقوق اتتفاده نموده اند مانعی برای شمولیت این   --تبصره تبصره 

 دتتورالعمل نخواهد بود .

 

  .اعطای مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به تسویه حساب مالی و اموالی خواهد بود .4ماده 

این دتتورالعمل در طول اجرای قانون برنامه پنجم توتعه قابل اجرا خواهد بود و در صورت تنفیذ ماده  . 5ماده 

 قانون فوق تداوم خواهد داشت . 30

موتسه موظف اتت پست تازمانی افرادی را که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان اتتفاده  . 6ماده 

 نماید . می کنند از تاریخ شروع مرخصی بال تصدی
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( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

به کارمندان مشمول این دتتورالعمل که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان اتتفاده می  . ۷ماده 

نمایند در صورت تقاضای شخص و تأمین اعت ار مالی به ازاء هر تال خدمت یك ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر 

 پرداخت خواهد شد .

 

از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان اتتفاده می کنند برابر اتتخدام مجدد کارمندانی که  . 8ماده 

 ضوابط اتتخدامی مندرج در آیین نامه اداری اتتخدامی اعضاء غیر هیأت علمی خواهد بود .

 

کارمندان در صورت اتتفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان موظف هستند به منظور  . ۹ماده 

بازنشستگی مربوطه شخصاً ظرف حداکثر یك ماه پس از صدور حكم کارگزینی به اتتمرار اشتراک در صندوق 

 صندوق مذکور مراجعه نمایند .

در هر صورت پرداخت کسورات ت م کارمند و کارفرما برابر مفاد دتتورالعمل های صندوق های  --تبصرهتبصره

 بازنشستگی ذیربط به ع ده کارمند می باشد .

 

تن احكام مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کارمندان موارد ذیل را موتسه موظف اتت در م  .10ماده 

 درج نماید :

 1موضوع ماد ه  "لغایت حصول شرایط بازنشستگی "تاریخ شروع و عنوان ع ارت  الف .الف .

 دتتورالعمل در حكم کارگزینی  9و   8،  6،  4درج مفاد مواد  ب .ب .
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 . اعضای هیات علمی2

عضو هیات علمی رتمی و بازماندگان وی جز در مواردی که در این آئین نامه تصریح گردیده اتت از  : ۷0ماده 

لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع قوانین و مقررات مستخدمین رتمی کشوری و قانون اصالحات مقررات بازنشستگی 

 ن می باشد.مجلس شورای اتالمی و اصالحات بعدی آ 13/2/1379و  12/12/1368و وظیفه مورخ 

 عضو هیات علمی پیمانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری باشد مشمول ماده فوق خواهد بود. تبصره :

 

هیات  18/6/42الیحه قانونی اتتخدام اعضای هیات علمی موتسه مصوب  30مقررات موضوع ماده  : ۷1ماده 

تالگی  65انی که ق ل از رتیدن به تن وزیران و اصالحیه های بعدی)اتتادان و دانشیاران و پزشكان بیمارتت

تقاضای بازنشستگی نماید، یا دانشگاه ایشان را به دلیل حذف ماده تدریس یا انحالل یك رشته بازنشسته نماید هر 

گاه تابقه خدمت آنان به تی تال نرتد حداکثر تا پنج تال از دوران تحصیالت عالی آنان جزء خدمت رتمی 

  ر و قابل اجرا اتت.محسوب می شود( کماکان معت

 

تال تمام رتیده باشند یا تی تال  65موتسه مكلف اتت هر یك از اعضای هیات علمی را که به تن  : ۷2ماده 

 خدمت داشته باشند، بازنشسته نماید.

رئیس موتسه می تواند اتتثنائا در مواردی که اتتفاده از خدمات علمی هر یك از اعضای هیات علمی با  : 1تبصره 

 تالگی از خدمات آنان اتتفاده نمایند. 70 ه اتتاد تمامی ضروری باشد تا مرت

ایام تنوات خدمت دولتی غیر هیات علمی پس از ت دیل وضعیت به هیات علمی برای بازنشستگی قابل  : 2تبصره 

 احتساب اتت.

 

اتتفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یك و دو دهم برای فوق العاده جذب و مخصوص برای  شرط: ۷3ماده 

کسانی که به موجب این آئین نامه بازنشسته می شوند الاقل ده تال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ 

 در موتسه اتت. 18/4/1382

ورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده اند در مستمرا به ص 18/4/1382اعضای هیات علمی که از تاریخ  تبصره :

که خدمت ده تاله پایان می یابد( مشمول رعایت تقف  18/4/92صورت احراز شرایط بازنشستگی)ق ل از تاریخ 

 مذکور نخواهند بود.

 

 60تال تنوات خدمت و حداقل  25موتسه می تواند اعضای هیات علمی خود را که دارای حداقل  : ۷5ماده 

 ستند با تقاضای عضو یا راتا با تصویب شورای موتسه بازنشسته نماید.تال تن ه
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( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

موتسه می تواند با تقاضای بازخرید تنوات خدمت اعضای هیات علمی که حائز شرایط بازنشستگی  : ۷6ماده 

روز مجموع حقوق و مزایای مندرج در آخرین  45نیستند موافقت نموده و در ازاء هر تال خدمت م لغی معادل 

 م کارگزینی به آنان پرداخت نماید.حك

پرداخت حقوق و مزایای مدت مرخصی های اتتحقاقی ذخیره شده به اعضای هیات علمی باز خرید شده  :1تبصره 

 بالمانع اتت.

های بازنشستگی با تقاضای عضو هیات  پرداخت کسورات بازنشستگی و یا انتقال آن به تایر صندوق :2تبصره  

 علمی باز خرید شده بالمانع اتت. 

 

مستخدمین عضو هیأت علمی که تابع صندوق تامین اجتماعی هستند، از لحاظ بازنشستگی، کار  -۷۷ماده 

 مقررات آن صندوق خواهند بود. افتادگی و فوت مشمول قوانین و

 

روز حقوق و مزایای  45مستخدمین پیمانی عضو هیأت علمی معادل درصورت لغو یا عدم تمدید قرارداد  -۷8ماده 

 مندرج در آخرین حكم کارگزین  به ازای هر تال خدمت به وی پرداخت می گردد.

 

ماه آخرین حقوق و مزایای  1به اعضای هیأت علمی که بازنشسته می شوند ، به ازای هر تال خدمت  -۷۹ماده 

 افه وجوه مربوطه به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.تال( به اض 30مشمول کسور )حداکثر 

حقوق و مزایای مشمول کسور شامل حقوق م ناء فوق العاده مخصوص ، فوق العاده جذب ، فوق العاده  : 1تبصره 

 ویژه و فوق العاده اشعه می باشد .

تنوات خدمت اعضای هیأت علمی که بخشی از این ق اًل به صورت غیر هیأت علمی انجام شده اتت ،   :2تبصره 

 به عنوان تابقه پرداخت پاداش محات ه اتت .

تال هر یك از اعضای هیأت علمی با  30مؤتسه می تواند در مواردی که به خدمات علمی مازاد بر  :3تبصره 

د ،در صورت تقاضای ذینفع نس ت به بازخرید مرخصی ذخیره اتتحقاقی وی مرت ه اتتاد تمامی نیاز داشته باش

م ادرت نماید در غیر اینصورت بازخرید مرخصی های اتتفاده نشده موکول به بازنشستگی عضو هیأت علمی خواهد 

 بود .

 

یر صندوق اعضای هیأت علمی رتمی و پیمانی در طول خدمت صرفاً یك بار مجاز هستند نس ت به تغی  -80ماده 

 بیمه بازنشستگی خود ط ق قوانین  مقررات عمومی دولت م ادرت نمایند .

مؤتسه ملزم به رعایت آیین نامه تكریم اتتادان بازنشسته دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقالب   -81ماده 

 می باشد. 15/12/1385فرهنگی مورخ 
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کفایت و صالحیت هر یك از اعضای هیات علمی مؤتسه هر گاه رئیس مؤتسه از رکود علمی و عدم  - 10۹ماده 

برای اجرای وظایف آموزشی و یا پژوهشی مطلع گردد، کمیسیونی مرکب از ته اتتادی که صالحیت رتیدگی در 

این زمینه برابر آیین نامه رکود تحقیق به  در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی وی را دارند تشكیل خواهد داد، تا

زارش کاملی به رئیس موتسه ارائه دهند . تشكیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه عمل آورند و گ

خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت و یا صالحیت او برای اجرای وظایف 

ه و در مؤتسه های فاقد محوله باشد رئیس مؤتسه مراتب را ج ت رتیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه مؤتس

هیات ممیزه به هیات ممیزه مرکزی ارجاع می نماید. چنانچه هیأت ممیزه پس از رتیدگی به کلیه فعالیت های 

علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات الزم از او، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت عضو را محرز دانست به 

 به یكی از روش ای زیر با وی رفتار می شود: بعنوان عضوهیأت علمی خاتمه داده و خدمت او

تائید رئیس موتسه عضو هیأت علمی را می توان به کارمند غیر هیأت علمی  ت دیل  باپیشن اد هیأت ممیزه و الف(

 وضعیت نمود. 

 در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا ن اشد، بازخرید می شود. ب(

 ازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود.در صورتی که عضو واجد شرایط ب ج(

 

عضو هیأت علمی رتمی قطعی و رتمی آزمایشی مؤتسه می تواند از خدمت مؤتسه مستعفی شود .  -113ماده 

ماه ق ل از شروع نیم تال تحصیلی قصد شروع خود را کت اً اعالم  2ق ول اتتعفاء موکول به آن اتت که عضو الاقل 

 حقق می یابد که مؤتسه به موجب حكم رتمی با آن مؤافقت کند.دارد . اتتعفاء از تاریخی ت

ماه ق ل  2چنانچه عضو هیأت علمی پیمانی متقاضی فسخ قرارداد ) اتتعفاء ( گردد ، می بایست حداقل : 1تبصره 

صورت غی ت تلقی  در غیر ایندرخواتت خود را ارائه دهد و در صورت مؤافقت مؤتسه به عنوان اتتعفاء تلقی ،

 شده و برابر مقررات با وی برخورد خواهد شد .

انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی منوط به تقاضای عضو هیأت علمی و براتاس قوانین و مقررات  :2تبصره 

 مربوطه می باشد .
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  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اتالمی3/4/1386مصوب جلسه مورخ

 تعاریفـ 1ماده

گردد که برای اتتقرار و حفظ دتتاوردهای انقالب اتالمی و دفاع از در این قانون به کسی اطالق می ایثارگر الف ر

کیان نظام جم وری اتالمی ایران و اتتقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با ت دیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و 

 ر، جان از، اتیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.خارجی انجام وظیفه نموده و ش ید، مفقوداالث

ر احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشموالن این قانون در چ ارچوب قوانین نیروهای مسلح تبصره 

ای خواهد بود که توتط وزارت دفاع و پشتی انی نیروهای مسلح با همكاری نامهجم وری اتالمی ایران براتاس آیین

 رتد.تاد کل نیروهای مسلح ت یه و به تصویب هیأت وزیران میبنیاد و ت

 

شود که جان خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ به کسی اطالق می شهید و مفقوداالثر:ب ر 

دتتاوردهای انقالب اتالمی و کیان جم وری اتالمی ایران، اتتقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با ت دیدات و 

 دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقوداالثر شناخته شود. تجاوزات

 

شود که تالمتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دتتاوردهای انقالب به کسی اطالق می جانباز:ج ر 

اتالمی و کیان جم وری اتالمی ایران، اتتقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با ت دیدات و تجاوزات دشمن و 

 روانی دچار شود.های جسمی یا  عوامل ضد انقالب و اشرار از دتت داده و به اختالالت و نقص

 

شود که در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دتتاوردهای انقالب اتالمی و کیان به کسی اطالق می اسیر:د ر 

جم وری اتالمی ایران، اتتقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با ت دیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و 

 آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صالحیتدار قرار گیرد.  اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار

 

شود که در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دتتاوردهای انقالب اتالمی و کیان به کسی اطالق می آزاده:هر ر 

د انقالب و جم وری اتالمی ایران، اتتقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با ت دیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ض

تا  28/5/1342اشرار در داخل و یا خارج از کشور اتیر شده و تپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ 

با ال ام از م ارزات و مجاهدات امام خمینی )ره( به دالیل امنیتی، مذه ی یا اتفاقات تیاتی دیگر  16/11/1357

 اند. بوده حداقل به مدت ته ماه در بازداشت یا ح س قطعی

 دار برتد. ر اتتمرار شرایط این بند در طول دوران اتارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صالحیتتبصره 
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ها و کیان جم وری اتالمی ایران،  شود که در راه تكوین، دفاع و حفظ ارزشبه کسی اطالق می رزمنده:و ر 

وزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار با تأیید مراجع اتتقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با ت دیدات و تجا

 صالح به طور فعال حضور یافته باشد. ذی

باشد، مستثنی بوده و ر رزمندگان موضوع این بند در اتتفاده از تس یالت این قانون که شامل ایثارگران میتبصره 

 به عمل آورد. دولت موظف اتت اقدامات قانونی الزم را در ج ت رتیدگی به امور آنان

 

های معظمی که در راه اعتالی اهداف عالیه انقالب اتالمی و م ارزه با دشمنان انقالب خانواده خانواده شاهد:ز ر 

 شان )پدر، مادر، همسر، فرزند( ش ید یا مفقوداالثر یا اتیر شده باشد.یكی از اعضای خانواده

 

 شود.آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آن ا میهای جان ازان و : خانوادهخانواده ایثارگرانح ر 

ط ر در صورت فوت جان ازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان 

 گیرد.تعلق می

 شود.نامیده می« بنیاد»ی ر بنیاد ش ید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار 

 

 های مشمول این قانون ع ارتند از: هدتتگا ـ2ماده

های دولتی و ملی شده تحت پوشش  های اجرائی، مؤتسات و شرکت ها و دتتگاه ها، تازمانالف ر کلیه وزارتخانه

و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا ن اشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و 

های کارشناتان رتمی ها و مؤتسات وابسته و تابعه آن ا، کانون وکالی دادگستری، کانون اداری و تازمان

های وابسته و  دادگستری، قوه مقننه، ن اد ریاتت جم وری، تازمان صدا و تیمای جم وری اتالمی ایران )تازمان

مومی غیردولتی و ن ادهای تابعه(، نیروهای مسلح جم وری اتالمی ایران )نظامی و انتظامی( ن ادها و مؤتسات ع

هایی که به نحوی از انحاء  ها و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آن ا و کلیه تازمان انقالب اتالمی و شرکت

ها، مؤتسات  گردد، بانكکنند و یا قسمتی از بودجه آن ا توتط دولت تأمین میاز بودجه عمومی دولت اتتفاده می

های تحت پوشش آنان و نیز مؤتسات و  ها و شرکتم وری اتالمی ایران، ش رداریاحمر جای، جمعیت هاللبیمه

هایی که شمول قانون بر آن ا مستلزم ذکر نام اتت از ق یل تازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران،  شرکت

تازمان صنایع ملی شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تازمان گسترش و نوتازی صنایع ایران، 

ها و مؤتسات آموزش  ایران، شرکت ای هواپیمایی، تازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه

 عالری کشرور، مجمرع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگ  ان و دانشگاه آزاد اتالمی. 

و خدماتری که تحت پوشش قانون کار یا ها و مراکز تولیدی و توزیعی  ها و شرکتها و تازمان ب ر تایر دتتگاه

 مقرررات تأمین اجتماعی و قروانین خاص هستند.
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( و باالتر، شیمیایی و اعصاب و روان )متوفی یا در %50همسران شاهد، همسران جان ازان پنجاه درصد ) ـ24ماده

اند، در صورت آنان ازدواج نموده قید حیات( و همسران آزادگان با تابقه اتارت پنج تال و باالتر که ق ل از اتارت با

توانند با پنج تال تنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل شاغل بودن می

 مند گردند.ب ره

( و آزادگان با تنوات اتارت کمتر از پنج تال براتاس %50همسران شاغل جان ازان زیر پنجاه درصد ) ـ1تبصره

رتد از یك تا پنج تال تنوات ارفاقی بازنشستگی ای که به پیشن اد بنیاد به تصویب هیأت وزیران مینامهآیین

 گردند.مند میب ره

 گردند.کلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جان ازان از کاهش تاعت کاری برخوردار می ـ2تبصره

 باشد.رعایت شرط تنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جان ازان الزامی نمی ـ3تبصره

 

مدت خدمت داوطل انه جان ازان، رزمندگان، آزادگان و ش دا در ج  ه ق ل از اتتخدام و اشتغال در  ـ2۷ماده

آور )یك به یك و تخت و زیان صورت تمایل جزء تنوات قابل ق ول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل

التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی ت م کارمند و یا کارگر و کارفرما را به گردد.دولت مكلف اتت مانیم( محسوب می

برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت اتتخدامی )حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی( محات ه 

 .ریز نمایدهای مربوط وا جا به صندوق و یك

 

حقوق بازنشستگی ش دا، جان ازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای  ـ40ماده

 شود.های زیر عمل میدریافتی تعیین و هر تاله متناتب با افزایش ضریب حقوق شاغالن اضافه و به شكل ت صره

حقوق بازنشستگی مشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از اینكه در اجرای قانون مذکور و یا تایر قوانین و  ـ1تبصره

مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز )بازنشسته در تال تصویب این قانون( تط یق و اعمال 

 گردد.می

ادگان غیرمستخدم دولت توتط بنیاد و حقوق حقوق بازنشستگی و وظیفه ش دا، جان ازان و آزـ 2تبصره

ربط پرداخت بازنشستگی و وظیفه جان ازان و آزادگان مستخدم دولت توتط صندوق بازنشستگی دتتگاه ذی

 گردد.می

مشموالن قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده برای شاغالن  ـ3تبصره

گردند. دتتگاه مجری حكم حقوق بازنشستگی مكلف به ایان خدمت و غیره( برخوردار میهمطراز )مانند پاداش پ

 تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.

 



 
 

247 
 

( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

جان ازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول این قانون چنانچه ق ل از تن بازنشستگی فوت نمایند،  ـ 55ماده

 زایای حالت اشتغال تا تن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.عائله تحت تكفل آنان از حقوق و م

 جمهوری اسالمی ایران ( قانون برنامه چهارم توسعه14۷ماده )

 آید:عمل میهای ذیل بهجایی کارکنان اقدامجابه نشستگی و ت ولتهای بازمنظور تقویت صندوقبه

خرید خدمت شوند یا به صورتی که بازشود درمیهای بازنشستگی اجازه داده ( به کارکنان مشمول صندوقالف

دولتی های دیگر منتقل شوند یا با اتتفاده از مرخصی بدون حقوق )بدون محدودیت زمان( در بخش غیر دتتگاه

 اشتغال یابند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. 

توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی میهای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری  ب( مستخدمین پیمانی دتتگاه

 مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و تازمان بیمه خدمات درمانی گردند.

 

 جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنجم توسعه 30ماده

ها یا بازخریدی،  تایر دتتگاه شود در صورت انتقال بههای بازنشستگی اجازه داده می به کارکنان مشمول صندوق

محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود  اخراج، اتتعفاء و اتتفاده از مرخصی بدون حقوق بدون

 .شده اتت شده و کارفرما به اتتثناء افراد منتقل شده به ع ده بیمهبیمه باشند. در این صورت حق بیمه ت م

مورخ  150/393و  9/8/1391خ مور 4229/391، اتتعالم شماره 13/12/1390مورخ  101بخشنامه شماره 

 صندوق و نمایندگی بازنشستگی کشوری نیز در راتتای اجرای مواد مذکور ارتال گردیده اتت.  16/1/1393

شدگان در دو تال شده بیمهر در صورتی که نرخ رشد حقوق و دتتمزد اعالم قانون برنامه پنجم توسعه 31ماده

تازگار ن اشد،  های ق ل شدگان باشد و با تالو دتتمزد بیمهآخرخدمت آن ا بیش از نرخ رشد ط یعی حقوق 

ای مكلف اتت برقراری حقوق بیمه مشروط بر آن که این افزایش دتتمزد به دلیل ارتقاء شغلی ن اشد صندوق

 .دتتمزد پنج تال آخر خدمت محات ه و پرداخت نماید شده را بر م نای میانگین حقوق و بازنشستگی بیمه
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 3/4/1354تامین اجتماعی مصوب  قانون

 : 2ماده 

یا  تابق کار به اشتغال با نتواند که نحوی به شده بیمه کار قدرت کاهش از ع ارتست کلی کارافتادگی از -14بند 

 . آورد دتت به را خود ق لی درآمد از توم یك از بیش کار دیگری

کار  یا تابق کار به اشتغال با که نحوی به شده بیمه کار قدرت کاهش از ع ارتست جزئی کارافتادگی از - 15بند 

 . آورد دتت به را خود درآمد از فقط قسمتی دیگر

این  در مقرر بازنشستگی تن به رتیدن ت ب به کار به شده بیمه اشتغال عدم از ع ارتست بازنشستگی - 15بند 

  قانون.

قسمتی  یا تمام قطع ج ران منظور به قانون این در مقرر شرایط ط ق که اتت وج ی از ع ارت مستمری - 16بند 

  پرداخت می شود. آنان به وی دگانربازمان معیشت أمینرت برای او فوت صورت در و شده بیمه به درآمد از

 

  خدمات از انجام پس شوند می داده تشخیص عالج قابل غیر معالج پزشك نظر ط ق که شدگانی بیمه -۷0 ماده

 این 91 ماده در پزشكی مذکور های کمیسیون نظر ط ق چنانچه اشتغال یا بخشی توان نتیجه اعالم و بخشی توان

 : شد آن ا رفتار خواهد با زیر ترتیب به باشند داده دتت از بعضاً یا کالً را خود توانائی قانون

شناخته         کلی کارافتادة از باشد بیشتر و درصد شش و شصت شده بیمه کار قدرت کاهش درجه گاه هر –الف 

  می شود.

 کار ناشی از حادثه علت به و درصد شش و شصت تا ته و تی بین شده بیمه کار قدرت کاهش میزان هر گاه -ب

 . شود می شناخته کارافتادة جزئی از باشد

 کار باشد از ناشی حادثه آن موجب و بوده درصد ته و تی تا ده بین شده بیمه کار قدرت کاهش درجه اگر -ج

 . داشت خواهد را مقطوع نقص غرامت دریافت اتتحقاق

 

 در شود بدون شناخته کلی کارافتاده از ای حرفه بیماری یا کار از ناشی حادثه اثر در که ای شده بیمه : ۷1 ماده

 . داشت خواهد کار را از ناشی کلی از کارافتادگی مستمری دریافت اتتحقاق بیمه حق پرداخت مدت گرفتن نظر

 حقوق متوتط یا مزد ام تی یك از ع ارتست کار از ناشی کلی کارافتادگی از ماهانه مستمری میزان : ۷2 ماده

 متوتط یا حقوق مزد درصد پنجاه از م ل  این اینكه بر مشروط بیمه حق پرداخت تنوات در ضرب شده بیمه

 مادر یا پدر یا فرزند یا همسر بوده دارای که شدگانی بیمه مورد در .ن اشد بیشتر آن درصد صد از و کمتر او ماهانه

 بر عالوه باشد کمتر آن ا متوتط یا حقوق مزد درصد شصت از آن ا اتتحقاقی مستمری و باشند داشته تكفل تحت

درصد  60 از  کمك و مستمری جمع آنكه مشروط بر کمك عنوان به اتتحقاقی مستمری درصد ده معادل آن

 . شد خواهد پرداخت نكند تجاوز
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 : شوند می محسوب شده بیمه تكفل تحت زیر شرایط با مادر یا پدر یا فرزند یا شوهر -1 تبصره

 از این قانون 91 ماده موضوع پزشكی های کمیسیون تشخیص به یا باشد متجاوز تال شصت از شوهر تن -1

 تأمین زن او توتط معاش و ننماید دریافت مستمری قانون این حكم به حالت دو هر در بوده و کلی کارافتاده

 . شود

 باشند. قانون این 58 ماده 3 بند در مذکور شرایط حائز که شده بیمه فرزندان -2

پزشكی  های کمیسیون تشخیص به اینكه یا بوده بیشتر تال پنج و پنجاه از مادر تن و شصت از پدر تن  -3

 این به موجب حال هر در و تأمین شده بیمه توتط آن ا معاش و باشند کارافتاده از قانون این 91 ماده موضوع

 . ندارند دریافت مستمری قانون

 به که حقوق او یا مزد کل جمع از اتت ع ارت ماده این موضوع شده بیمه ماهانه متوتط حقوق یا مزد -2 ت صره

 بیماری شروع کار یا از ناشی حادثه وقوع از ق ل روز بیست و صد هفت ظرف گردیده دریافت بیمه حق آن مأخذ

 . تی در ضرب کار روزهای به تقسیم اتت شده کارافتادگی از به منجر که ای حرفه

 

 را خود توانایی کار درصد شش و شصت تا ته و تی بین کار از ناشی حادثه اثر در که ای شده بیمه به : ۷3ماده

 از تتا ع ارت میزان مستمری  .شد خواهد پرداخت کار از ناشی جزئی کارافتادگی از مستمری باشد داده دتت از

 قانون این 72 ماده ط ق اتتحقاقی که کلی ازکارافتادگی مستمری م ل  در کارافتادگی از درصد ضرب حاصل

 . گردد می تعیین

 داده از دتت را خود کار توانایی درصد ته و تی تا ده بین کار از ناشی حادثه اثر در که ای شده بیمه : ۷4 ماده

 برابر شش و از تی اتت ع ارت غرامت این میزان داشت خواهد را عضو نقص غرامت دریافت باشد اتتحقاق

 . کارافتادگی از درصد در، ضرب قانون این 72 ماده مقرردر اتتحقاقی مستمری

 

 بیمه حداقل حق بیماری به ابتالء یا کار از ناشی غیر حادثه وقوع از ق ل تال ده ظرف که ای شده بیمه : ۷5 ماده

 کارافتادگی از به بیماری منجر یا حادثه از وقوع ق ل یكسال ظرف کار روز نود بیمه حق متضمن که را یكسال کار

 از ناشی غیر کلی از کارافتادگی مستمری از اتتفاده حق کلی کارافتادگی از صورت در باشد پرداخت نموده باشد

 . داشت خواهد را ماهانه کار

 این 70 ماده در مقرر ترتیب به فوق ماده موضوع کارافتادگی از مستمری و دتتمزد متوتط محات ه : تبصره

 . گرفت خواهد صورت آن  2 ت صره و قانون

را خواهند  بازنشستگی از مستمری اتتفاده زیر حق شرایط حائز بودن در صورت قانون این مشمولین ـ۷6 ماده

 .داشت

 باشند.  پرداخته بازنشستگی تقاضای از تاریخ مقرر را ق ل بیمه حق تال ده ر حداقل1
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 باشد. رتیده تمام تال پنجاه به زن و تن تمام تال شصت مرد به ر تن2

تال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به تازمان پرداخته باشند در  30کسانی که  -1تبصره 

 توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.تال تمام باشد می 45تال و تن زنان  50كه تن مردان صورتی

 مكانیكی و ، شیمیایی ، فیزیكی عوامل آن ا در که اتت کارهایی آور زیان و تخت کارهای  -الف : 2 تبصره

 )جسمی های ط یعی ظرفیت باالتراز مراتب به تنشی کارگر اشتغال اثر در و بوده غیراتتاندارد کار محیط بیولوژیكی

 کارگیری به با بتوان بوده و آن از ناشی عوارض و شغلی بیماری آن که نتیجه شود می ایجاد وی در ( روانی و

 حذف یا کاهش مشاغل آن را از بودن آور زیان و تخت صفت غیره و ایمنی و ب داشتی ، م ندتی ، فنی تم یدات

 . کرد

 حسب تشخیص آن ا مشاغل از برخی یا تمام که اجتماعی تأمین قانون مشمول های کارگاه کلیه کارفرمایان :1

 قانون این تصویب تاریخ تال از دو مكلفند ظرف خواهند گردید یا گردیده اعالم آور زیان و تخت ربطذی مراجع

 و کار انونرق در مشخص شده و اتتانداردهای ازرمج حد مطابق کار محیط شرایط تازی عوامل ایمن به نس ت

 . نمایند زمینه اقدام این در موضوعه قوانین تایر و مربوطه های نامه آیین

 به آور و زیان تخت کارهای ارجاع از ند ق لهست مكلف اجتماعی تأمین قانون مشمول های کارگاه کارفرمایان :2

 رجوع کارهای با نوع متناتب جسمانی اتتعداد و قابلیت لحاظ از آنان پزشكی معاینات ضمن انجام ، شدگان بیمه

 تال هر در که حداقل ای آنان دوره معاینات انجام به نس ت اجتماعی(، تأمین قانون 90 ماده ) موضوع شده داده

فرتایش  از پیشگیری و بیماری به هنگام تشخیص و تالمتی روند از آگاهی منظور به باشد، بار یك از کمتر ن اید

 مكلفند اجتماعی امور و کار و آموزش پزشكی و درمان ، ب داشت هایوزارتخانه  .نمایند اقدام روحی و جسمی

 . اعمال نمایند کارفرمایان وتیلۀ به بند این انجام در را الزم تم یدات

 : ها حمایت  ب

 ( اشتغال تالمت )مخل آور زیان و تخت کارهای در متناوب تال 25 و متوالی تال 20 حداقل که افرادی -1

 توانند تقاضای مستمری می باشند، پرداخته تازمان به مزبور را مدت بیمه حق مورد هر در و داشته

 یك و نیم تال محات ه  آور زیان و تخت کارهای در بیمه حق پرداخت تابقه تال هر نمایند، بازنشستگی

 . شد خواهد

 فرتایش دچار در این قانون مقرر تابقه به رتیدن از ق ل ت صره این موضوع شدگان بیمه که صورتی در -2

 )موضوع پزشكی های با تأیید کمیسیون گردند آور زیان و تخت کارهای در اشتغال از ناشی روحی جسمی و

 خواهند برخوردار ت صره این در مندرج از مزایای خدمت تابقه میزان هر ( با اجتماعی تأمین قانون 91 ماده

 . شد

 از تاریخ بازنشستگی مستمری از اتتفاده برای بیمه حق پرداخت تابقه حداقل شدگان بیمه تایر مورد در -3

 . تمام برتد تال بیست حداقل به این که آن تا یافت خواهد افزایش تال یك تال هر قانون این تصویب



 
 

251 
 

( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 اجتماعی قانون تأمین در بیمه حق نرخ به درصد ت صره چ ار این مشموالن، ج ت قانون این تصویب تاریخ از -4

 وتیله به طور اقساطی به یا طوریك جا به ، قانون مشموالن تقاضای صورت در هم آن که شد خواهد افزوده

 . شد خواهد پرداخت کارفرمایان

 و فرتایش جسمی تشخیص نحوه ، اشتغال تناوب و توالی احراز نحوه و آور زیان و تخت مشاغل تشخیص -5

 ماه چ ار که حداکثر ظرف بود خواهد ای نامه آیین موجب به ت صره این مطروحه در موارد تایر و روحی

 ت یه پزشكی آموزش و ، درمان ب داشت و اجتماعی امور و کار های وزارتخانه و اجتماعی تأمین تازمان توتط

 . رتید خواهد وزیران هیأت تصویب به و

 تاریخ تصویب از ق ل تاریخ به آور زیان و تخت کارهای در بیمه حق پرداخت تابقه دارای که شدگانی بیمه -6

 احراز با این صورت نمایند در بازنشستگی درخواتت قانون این مزایای از اتتفاده با توانند می باشند قانون این

 احراز تا را برقراری میزان مستمری و مربوطه بیمه حق اند مكلف مربوطه ،کارفرمایان شده بیمه توتط شرایط

 این تصویب از ق ل تنوات به نس ت مستمری برقراری میزان چ اردرصد همچنین و 2 ت صره در مندرج شرایط

 . نمایند پرداخت تازمان به جا یك را قانون

 نظر گرفتن در بدون توانند می باشند بیمه حق پرداخت تابقه تمام تال 35 دارای که شدگانی بیمه : 3 تبصره

 . نمایند بازنشستگی تقاضای قانون در مقرر تنی شرط

 حقوق روز 20  با بیمه حق پرداخت شرط به تن تال 42 و کار تابقه تال 20 داشتن با کارگر زنان : 4 تبصره 

 . شوند میتوانند بازنشسته

 تنوات ضرب در شده بیمه حقوق یا مزد متوتط ام تی یك از ع ارتست بازنشستگی مستمری میزان : ۷۷ ماده

  تجاوز ننماید حقوق یا مزد متوتط  (30/35) ام تی وپنج، از تی آنكه بر مشروط بیمه حق پرداخت

 که بیمه شده حقوق یا مزد مجموع از ع ارتست بازنشستگی مستمری محات ه برای حقوق یا مزد متوتط ت صره

 . چ ار بیست و بر تقسیم بیمه حق پرداخت تال دو آخرین ظرف گردیده پرداخت بیمه حق آن براتاس

 

 تن بازنشستگی به رتیدن از پس تال پنج حداقل که را شدگانی بیمه بازنشستگی تواند می کارفرما : ۷8 ماده

 . تقاضا نماید تازمان از اند داده ادامه خود کار به قانون این در مقرر

 بخش خصوصی به متعلق آن ا ت ام اکثریت قانون موجب به که دولتی های شرکت مستخدمین مورد در : ۷۹ ماده

 : شد خواهد رفتار زیر ترتیب بشود به یا شده

که  دولتی های شرکت مستخدمین و دولتی های شرکت اتتخدامی مقررات 33 ماده مشمول مستخدمین -1

 خود خواهند مورد عمل وظیفه و بازنشستگی مقررات تابع اند بوده خاص وظیفه و بازنشستگی مقررات مشمول

 . بود
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قانون  این مقررات مشمول هستند اجتماعی های بیمه قانون مشمول که دولتی های شرکت مستخدمین -2

 . شد خواهند

 و فوت ازکارافتادگی و پیری از ناشی اثرات برابر در کارمندان حمایت قانون مقررات تابع مستخدمین تایر -3

 . شد خواهند

 کسور بازنشستگی پرداخت میزان و 3 و 1 بندهای در مذکور مستخدمین دولتی خدمت توابق احتساب نحوه -4

 آئین موجب به وظیفه مستخدمی آنان و بازنشستگی حقوق تعیین ترتیب همچنین و کارفرما و مستخدم توتط

 و امور اداری تازمان همكاری با ب داشت،درمان و آموزش پزشكی وزارت توتط که بود خواهد ای نامه

 اجتماعی می شود. تأمین عالی شورای به تصویب کشور اتتخدامی

 

 دریافت خواهند بازماندگان مستمری زیر حاالت از یكی در متوفی شده بیمه شرایط واجد بازماندگان : 80 ادهم

 : داشت

 بازنشسته  شده بیمه فوت صورت در -1

  بگیر مستمری کلی کارافتاده از شده بیمه فوت صورت در -2

 بر اینكه مشروط کار، تال یك بیمه حق خود، حداقل حیات آخر تال ده در که ای شده بیمه فوت صورت در -3

 . باشد کرده پرداخت را کار روز 90 بیمه حق حیات تال آخرین ظرف

 ای فوت نماید.های حرفهدر مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری -4

هر گاه مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی   : 1 تبصره

کلی خود را مطال ه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را 

ل حیات اتت وضع مستمری او به حالت اول تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حا

 های بازنشستگی کشور نیز مشمول این ت صره خواهند بود.گردد. بازنشستگان کلیه صندوقاعاده می

 هر علت به و شده فوت واحده ماده این تصویب از ق ل که اجتماعی تأمین قانون مشمول شدگان بیمه : 2تبصره 

  . هستند (2ت صره ) یا بند این مقرردر شرایط مشمول مورد حسب ، اتت نشده برقرار مستمری مورد آنان در

 فوت ق ل از را مقرر بیمه حق تال 20 حداقل باشد ولی بند این در مقرر شرایط فاقد شده بیمه چنانچه : 3 تبصره

 ماهانه یا حقوق مزد متوتط درتعیین .شد خواهند برخوردار مستمری از وی بازماندگان باشد، کرده پرداخت

 می قرار عمل مالک تأمین اجتماعی قانون 77 ماده ت صره ، مستمری میزان محات ه برای ت صره این مشموالن

بند  این در مقرر شرایط فاقد و شود می فوت بعد به قانون این تصویب تاریخ از که ای شده : بیمه 4 ت صره گیرد

 ازای در بازماندگان وی به باشد، تال 10از  بیشتر و تال 20 از کمتر او بیمه حق پرداخت تابقه چنانچه می باشد،

 به فوت زمان در عادی دتتمزد کارگر حداقل ماه یك معادل مقطوعی غرامت ، بیمه حق پرداخت تابقه تال هر

 . شود می اجتماعی پرداخت تأمین قانون 83  ماده در مقرر ت ام نس ت به و جا یك طور
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  :از ع ارتند داشت خواهند را مستمری دریافت اتتحقاق که متوفی شرایط واجد بازماندگان : 81 ماده

 . نكرده اتت اختیار شوهر که مادام متوفی شده بیمه دائم عیال -1

 ، توتط دوم شوهر فوت صورت در ( دائم اند )عقد نموده اختیار شوهر که متوفی شدگان بیمه همسران ت صره :

 کمك درصد محل ته از ت صره این از ناشی مالی بار .شد خواهد پرداخت مستمری آن ا مجدداً به اجتماعی تأمین

 تأمین تازمان توتط ماه مدت دو ظرف قانون این اجرائی نامۀ آئین .خواهدشد تأمین شدگان بیمه به دولت

 رتید خواهد وزیران هیأت تصویب به و پیشن اد اجتماعی

 اشتغال داشته تحصیل به منحصرا یا و باشد تمام تال هجده از کمتر آنان تن که صورتی در متوفی فرزندان -2

 کار به قانون قادر این 91 موضوع ماده پزشكی کمیسیون گواهی ط ق عضو نقص یا بیماری علت به یا باشند

 . ن اشند

 پنج و از پنجاه مادر تن و تال شصت از پدر تن ثانیاً  بوده او تكفل تحت اوالً  که صورتی در متوفی مادر و پدر -3

 و باشند از کارافتاده قانون این 91 ماده موضوع پزشكی کمیسیون تشخیص به آنكه یا و باشد کرده تجاوز تال

 . ندارند دریافت تازمان از مستمری حال هر در

 

  :کرد خواهند اتتفاده مستمری از زیر شرایط با زن شده بیمه بازماندگان : 82 ماده

 نظر کمیسیون ط ق یا باشد متجاوز تال شصت از او تن ثانیاً بوده زن تكفل تحت اوالً  اینكه بر مشروط شوهر -1

 . دریافت نكند تازمان از مستمری حال هر در و بوده کارافتاده از قانون این 91 ماده موضوع پزشكی

 : زیر شرایط بودن حائز صورت در فرزندان -2

 اتتفاده مستمری دیگری از و باشد ماده این بنداول در مذکور شرایط واجد یا ن وده حیات قید در آن ا پدر . الف

 . نكند

 به یا و پایان تحصیل تا باشند داشته اشتغال تحصیل به منحصراً یا و باشد تمام تال هجده از کمتر آن ا تن . ب

  ن اشند کار به قانون قادر این 91 ماده موضوع پزشكی کمیسیون گواهی ط ق عضو نقص یا بیماری علت

 تجاوز تال پنجاه از مادر تن و تال شصت از پدر ثانیاً تن بوده او تكفل تحت اوالً  که صورتی در مادر و پدر -3

 حال هر در و باشند از کارافتاده قانون این 91 ماده موضوع پزشكی کمیسیون تشخیص به آنكه یا و باشد کرده

 . ندارند دریافت تازمان از مستمری

 

  :باشد می زیر بشرح متوفی شده بیمه بازماندگان از یك هر مستمری ت م : 83 ماده

 در صورتی و اتت شده بیمه اتتحقاقی مستمری درصد پنجاه معادل متوفی شده بیمه همسر مستمری میزان -1

 . خواهدشد تقسیم آنان بین تساوی به مستمری باشد دائم همسر چند دارای مرد شده بیمه که

 شده می باشد بیمه اتتحقاقی مستمری درصد پنج و بیست معادل متوفی شده بیمه فرزند هر مستمری میزان -2

 . بود خواهد مذکور میزان برابر دو او مستمری باشد داده دتت از را مادر پدرو که صورتی در و
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شده  بیمه  اتتحقاقی مستمری درصد بیست معادل متوفی  شده بیمه  مادر و پدر از یك هر مستمری میزان  -3

 هر تجاوز نماید متوفی اتتحقاقی مستمری میزان از ن اید متوفی شده بیمه بازماندگان مستمری مجموع .می باشد

 در شود و می تقلیل داده نس ت به بگیران مستمری از یك هر ت م کند تجاوز میزان این از مستمری مجموع گاه

 آنان بقیه ت م گردد دریافت مستمری اتتحقاقی فاقد شرایط یا شود فوت بگیران مستمری از یكی اگر صورت این

 صد در صد از شده بیمه بازماندگان درهر حال و یافت خواهد افزایش ماده این در مذکور بندی تقسیم به توجه با

 . کرد خواهند اتتفاده متوفی بازماندگان مستمری

 شدگانی مورد بیمه در .باشد می او فوت حین مستمری متوفی شده بیمه اتتحقاقی مستمری از منظور  تبصره:

 از شده بیمه برای ازمستمری که اتت ع ارت اتتحقاقی مستمری شوند فوت بیماری یا حادثه نوع هر اثر در که

 . شود برقرارمی مورد حسب کلی کارافتاده

 شد خواهد پرداخت تازمان طرف از او دفن و کفن هزینه کند فوت شده بیمه هرگاه : 84 ماده
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 قانون کار

چنانچه به واتطه امور مذکور در موارد آتی انجام تع دات یكی از طرفین موقتاَ متوقف شود، قرارداد کار  : 14ماده 

آید و پس از رفع آن ا قرارداد کار با احتساب تابقه خدمت )از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( به حال تعلیق در می

 گردد.به حالت اول برمی

اغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطل انه آنان در ج  ه ق ل از اشتغال و یا مدت خدمت نظام وظیفه ش :1تبصره 

اعت ار مورد نیاز برای اجرای  گردد.حین اشتغال جزو توابق خدمتی آنان نزد تازمان تأمین اجتماعی محسوب می

 گردد.این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو تال آخر فرد بیمه شده تأمین می

( قانون تأمین اجتماعی مصوب 76( ماده )2آن دتته از بیمه شدگانی که مشمول اصالحیه ت صره ) :2 تبصره

های ن رد مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در ج  ه 14/7/1380

جزء کارهای تخت و زیان  حق علیه باطل طی نموده یا حضور دواطل انه در ج  ه داشته باشند توابق خدمتی آنان

 شود.آور محسوب می

 

 از -ج  کارگر بازنشستگی -فوت کارگر  ب -الف  :می یابد خاتمه زیر طرق از یكی به کار قرارداد : 21ماده  

 -آن هر ضمنی یا صریح تجدید عدم و موقت بامدت کار قراردادهای در مدت انقضاء -د کارگر کلی کارافتادگی

 کارگر اتتعفای -و اتت کار معین به مربوط که قراردادهائی در کار پایان

 به ًکت ا را خود بدواً اتتعفای و داده ادامه خود کار به یكماه موظف اتت می کند اتتعفا که کارگری -ت صره 

 اتتعفای نماید اعالم کارفرما به کت ا را انصراف خود روز 15 ظرف مدت حداکثر و در صورتیكه دهد اطالع کارفرما

 یا و کارگاه اتالمی شورای به را آن انصراف از و کارگر موظف اتت رونوشت اتتعفا و شود می تلقی منتقی وی

 .دهد تحویل کارگران نماینده یا و صنفی انجمن

 

 اتت، فوق موارد در کارگر اشتغال دوره به ومربوط کار قرارداد از ناشی که مطال اتی کلیه کار، پایان در  : 22ماده

 .شد پرداخت خواهد وی قانونی وارث به درصورت فوت او و کارگر به

 اجتماعی، تامین تازمان توتط مستمری برقراری و اداری مراحل انجام و قانونی تكلیف وراث تعیین تا - تبصره

 و الحساب علی طور به دریافتی، حقوق آخرین میزان به متوفی حقوق پرداخت به موظف اتت نس ت تازمان این

 .نماید تكفل وی اقدام تحت عائله به ماه ته مدت به

 از تعلیق، بیكاری، بازنشستگی، بیماری، فوت، از ناشی های مستمری یا حقوق دریافت لحاظ از کارگر:  23ماده

 .بود خواهد اجتماعی تامین قانون تابع آن ا به مربوط شرایط و مقررات حمایتی و یا جزئی و کلی کارافتادگی
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 قرارداد، مطابق که کارگری مكلف اتت به کارفرما موقت، یا مدت معین کار کار، قرارداد خاتمه درصورت : 24ماده

 حقوق آخرین متناوب براتاس یا متوالی از اعم تابقه، تال هر برای اتت داشته کار اشتغال به بیشتر، یا یكسال

 .ماید پرداخت وی به کار مزایای پایان عنوان به حقوق یكماه معادل م لغی

 

براتاس  باید کارفرما باشد، کارگر بازنشستگی و یا کلی کارافتادگی از لحاظ به کار قرارداد خاتمه چنانچه:  31ماده

 وجه این .پرداخت نماید وی به مزد روز 30 میزان به خدمت حقوقی تابقه تال هر به نس ت کارگر مزد آخرین

 .پرداخت می شود اجتماعی تامین تازمان توتط اتت که کارگر و یا بازنشستگی کارافتادگی از مستمری بر عالوه

 به بنا)باشد کارگر کار از ناشی و فكری جسمی توانائی ای کاهش نتیجه، در کار قرارداد خاتمه اگر:  32ماده

 قانونی نمایندگان و یا کار اتالمی شورای معرفی با منطقه درمان و ب داشت پزشكی تازمان تشخیص کمیسیون

 .پرداخت نماید وی به حقوق آخرین دو ماه معادل خدمت، هرتال تابقه نس ت مكلف اتت به کارفرما (کارگر

 فوت کارگر و غیر کار از ناشی یا کار از ناشی بیماری ای یا و و جزئی کلی کارافتادگی از تشخیص موارد:  33ماده

 ضوابطی براتاس شود، می کار قرارداد خاتمه به منجر که قانونی وظایف محوله در انجام کارفرما قصور میزان و

  .رتید خواهد وزیران تصویب هیات به امور اجتماعی و کار وزیر پیشن اد به که بود خواهد
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 کشوریمشمولین صندوق بازنشستگی  انواع

 : انواع بازنشستگی

 توافقی  .1

 اختیار مستخدم(  -2اختیار دتتگاه  -1اختیاری ) .2

 ق ری .3

  اج اری .4

 ، جان ازان و معلولینآورمشاغل تخت و زیان  .5

 حفاظت در برابر اشعه .6

 ازکارافتادگی .7

 بازنشستگی ناشی از فوت کارکنان .8

 فوت بازنشسته .9

 

 بازنشستگی توافقی  -1 

 در این حالت ،تقاضای مستخدم برای بازنشستگی و موافقت دتتگاه مت وع ،شرط اصلی بازنشسته شدن اتت

 13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  2ماده  1ت صرهب اتتناد بند الف و ه ب -

تال  20تال تابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل  25تال تن و حداقل  50مستخدمین مرد با داشتن 

بازنشستگی نمایند. مشروط بر اینكه تقاضای وی مورد موافقت قرار تقاضای خدمت و بدون شرط تنی میتوانند 

 گرفته باشد.

 قانون مدیریت خدمات کشوری)مشاغل تخصصی( 103لف ماده بند ا -

 تال تابقه خدمت( 25قانون مدیریت خدمات کشوری)مستخدمین زن با  103ت صره یك ماده  -

  5/6/1386قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مصوب  -

 

 بازنشستگی اختیاری  -2

شرایطی می تواند از اختیارات خود برای بازنشستگی مستخدم هر یك تحت  در بازنشستگی اختیاری دتتگاه و

 بر دو گونه اتت اتتفاده کنند و

 اختیار دستگاه

مجلس شورای اتالمی دتتگاه  13/2/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  2اتتناد ماده ه ب-

 نمایند. تال تابقه خدمت باشند بازنشسته 30توانند مستخدمینی را که دارای  دولتی می
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تال تابقه خدمت برای مشاغل غیر  30قانون مدیریت خدمات کشوری : حداقل  103ماده بند الف به اتتناد  -

 تحصیالت دانشگاهی کارشناتی ارشد و باالتر  با تال برای مشاغل تخصصی 35تخصصی و 

 روز حقوق( 25مت با تال تابقه خد 25تال تن و  60قانون مدیریت خدمات کشوری )حداقل  103بند ب ماده  -

  اختیار مستخدم

تال تن هر قدر تابقه  60قانون اتتخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن  74اتتناد بند الف ماده ه ب -

 خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دتتگاه مربوطه موظف اتت درخواتت وی را ق ول نماید.

 20/1/1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  -

و شاغلین مشاغل تخت و زیان آور مصوب  ، معلولین عادیقانون نحوه بازنشستگی جان ازان انقالب اتالمی -

آقایان معلول و  -تال تابقه خدمت و بدون شرط تنی 20) خانم ا با داشتن مجلس شورای اتالمی 1/9/67

ازنشستگی مصوب تال تن با توجه به قانون اصالح مقررات ب 50تال تابقه خدمت و  25مشاغل تخت 

 30تال تن یا با تنوات ارفاقی به  50تال تابقه با ارفاقی و  25آقایان جان از و فرزند ش ید یا  – 13/12/1368

 تال تابقه برتند بدون رعایت شرط تنی(

 

 (قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۹بند ط ماده  )بازنشستگی قهری  -3 

مراجع ذی صالح از جمله هیات های رتیدگی به تخلفات اداری کارکنان این نوع بازنشستگی معمواًلبر اثرآرای 

 .صورت می گیرد

تال تابقه خدمت  25هیات های رتیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن  -

 .تال تابقه خدمت با تقلیل یك یا دو گروه بازنشسته نمایند 20بودن  و مستخدم زن را با دارا

در صورت غیرمفید  14ماده  2ها می توانند بر اتاس ت صره  انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه هیات های -

 تال تابقه خدمت، محكوم به بازنشستگی نمایند. 20تشخیص دادن عضو با حداقل 

 

 بازنشستگی اجباری-4

 شرایط زیر بازنشسته کنندهای اجرایی مكلفند مستخدم را با توجه به  در این نوع بازنشستگی دتتگاه

 65دتتگاه ای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای قانون اتتخدام کشوری  77به اتتناد ماده  -

 تال تن تابقه باشند راتا و بدون درخواتت مستخدم بازنشسته نمایند.

 قانون مدیریت خدمات کشوری 103ماده  3و  2به اتتناد ت صره  -
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 ی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورجانبازان انقالب اسالمبازنشستگی -5

 1/9/1367اتتناد قانون نحوه بازنشستگی جان ازان انقالب اتالمی و شاغلین مشاغل تخت و زیان آور مصوب ه ب -

 تال(، 25)تال تابقه خدمت 20مجلس شورای اتالمی جان ازان و شاغلین مرد مشاغل تخت و زیان آور با داشتن 

تال تابقه خدمت و بدون شرط تنی و با افزودن تنوات خدمت ارفاقی  20تن و شاغلین زن با داشتن  تال 50

 می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

ماده قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش  3باستناد بند  -6 

 .فاده خواهند کردخدمت به شرح زیر است

 تال. 10الف( کار با پرتو گروه )الف( بازاء هر تال خدمت یكسال افزایش خدمت مورد ق ول تا حداکثر 

 تال. 5افزایش خدمت مورد ق ول تا حداکثر  ماه 6ب (کار با پرتو گروه )ب( بازاء هر تال خدمت

ازمان انرژی اتمی جم وری اتالمی ایران دتتگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی ت 

خواهد بود.) هر شخصی که بر اتاس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته 

 شود مجاز بكار با اشعه نخواهد بود(

 ازکارافتادگی -۷

مستخدم رتمی، علیل یا به علت حادثه ای قانون اتتخدام کشوری: هرگاه  79: به اتتناد ماده ازکارافتادگی عادی

ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یك تی ام متوتط حقوق ضرب در تنوات 

 خدمت در یافت خواهد کرد مشروط بر اینكه از متوتط حقوق او تجاوز نكند.

ن اتتخدام کشوری: هرگاه مستخدم رتمی، علیل یا به قانو 80: به اتتناد ماده ازکارافتادگی به ت ب انجام وظیفه

علت حادثه ناشی از کار یا به ت ب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند تمام حقوق و 

 تفاوت تط یق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می گردد. 

 

 فوتنشستگی ناشی از زبا -8

قانون اتتخدام کشوری هر گاه مستخدم رتمی دولت فوت شود خواه به حد  81اتتناد ماده ه ب :فوت عادی

بازنشستگی رتیده یا نرتیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یكروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی 

 حقوق برقرار خواهد شد.

قانون اتتخدام کشوری هر گاه مستخدم رتمی به ت ب انجام  83ماده اتتناد ه ب :فوت به سبب انجام وظیفه

وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور 

وظیفه بازنشستگی کسر گردیده اتت با رعایت افزایش دو گروه )حداکثر با احتساب گروه تشویقی( به عنوان حقوق 

 به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

  



 
 

261 
 

( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

 بازنشسته متوفی : -۹

شود یكروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط ه فوت قانون اتتخدام کشوری هر گاه بازنشست 82اتتناد ماده ه ب -

 وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.
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 تامین اجتماعیبازنشستگی قانون 

ع ارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به ت ب رتیدن به تن  بازنشستگیقانون،  2ماده  15به موجب بند  -

 بازنشستگی مقرر در این قانون.

ع ارتست از وج ی که ط ق شرایط مقرر در این قانون به منظور ج ران  مستمریقانون  2ماده  16به موجب بند  -

قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می 

 شود.

به کار رود،  «مستمری بازنشستگی»و یا « بازنشستگی»پس در اجرای قانون تامین اجتماعی، در هر کجا که کلمه 

هر دو مترادف یكدیگر بوده و در واقع جدا از تعریف خاص خود یك مف وم و مقصود را تداعی می کنند و آن 

 بازنشستگی بر اتاس قانون تامین اجتماعی اتت.بازنشسته شدن و دریافت مستمری )حقوق( 

 

 انواع بازنشستگی

قانون انشاء شده اتت،  76امین اجتماعی، در ماده هر چند شرایط بازنشستگی برای بیمه شدگان مشمول قانون ت

لیكن با توجه به شرایط خاص دیگری که به اتتناد قوانین خاص مصوب به آن ها اضافه شده و یا ت ب تغییر در آن 

 ها، به اختصار شرایط بازنشستگی را در حاالت مختلف در ذیل توضیح می دهیم.

 تال تن )بیمه شده مرد( 60تال پرداخت حق بیمه +  10داشتن حداقل  -1

 تال تن )بیمه شده زن( 55تال پرداخت حق بیمه +  10داشتن حداقل  -2

 تال تن )بیمه شده مرد( 50تال تمام پرداخت حق بیمه +  30دارا بودن  -3

 تال تن )بیمه شده زن( 45تال تمام پرداخت حق بیمه +  30دارا بودن  -4

 تخت و زیان آور )مشترک( تال تمام و متوالی اشتغال در کارهای 20دارا بودن  -5

 تال تمام و متوالی اشتغال در کارهای تخت و زیان آور )مشترک( 25دارا بودن  -6

روز( حقوق  20تال( تن به شرط پرداخت حق بیمه با ) 42تال( تابقه کار و ) 20زنان کارگر با داشتن ) -7

 میتوانند بازنشسته شوند.

مجلس شورای اتالمی اضافه گردیده  1/7/1376ماده واحد مورخ به موجب  76ماده  4این بند به اتتناد ت صره 

 قانون( 111اتت )مستثنی از مشمول ماده 

 تال تمام تابقه پرداخت حق بیمه + بدون شرط تنی )مشترک( 35 -8

تال پس از رتیدن به تن بازنشستگی مقرر در  5کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل  -9

تال( به کار خود ادامه داده اند از تازمان تقاضا  55تال و بیمه شدگان زن  60شدگان مرد  این قانون )بیمه

تال  60تال تمام و برای بیمه شدگان زن در تن  65نماید. یعنی کارفرما برای بیمه شدگان مرد در تن 

 تمام، میتواند تقاضای بازنشستگی نماید.
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( خروج از خدمت )کتابچه دوره آموزش مقدماتی  قوانین و مقرارت استخدامی   

های دولتی  ت دیگر وجود دارد که ویژه مستخدمین شرکتعالوه بر حاالت شرایط بازنشستگی فوق، ته حال

مشمول قانون تامین اجتماعی )مستخدمین مشمول مقررات اتتخدامی شرکت های دولتی( اتت، این ته حالت به 

 شرح زیر اتت.

 تال تمام تن )بیمه شده مرد( 50تال تمام تابقه پرداخت حق بیمه +  25 -10

 بدون شرط تنی )بیمه شدگان زن(تال تمام تابقه پرداخت حق بیمه +  20 -11

تقاضای تال خدمت و پرداخت حق بیمه و بدون شرط تنی ، کارفرما می تواند  35در صورت داشتن  -12

 بازنشستگی برای بیمه شدگان )چه مرد و چه زن( بنماید.

موجب  تال( بود که به 30، ق ال )12الزم به توضیح اتت که تابقه پرداخت حق بیمه و یا خدمت مندرج در بند 

 اصالح گردید.« تال 35»رای صادره از توی دیوان عدالت اداری به 

 

 تذکر: 

قانون اتتخدام کشوری، قانون نحوه بازنشستگی  83و  82، 81، 80، 79قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده های 

قانون حفاظت در و اصالحات بعدی آن و  1/9/1367جان ازان، معلولین و شاغلین مشاغل تخت و زیان آور مصوب 

غیر هیات علمی مشمول  کارافتادگی کارکنان  فوت و از  در خصوص بازنشستگی، 20/1/1368برابر اشعه مصوب 

قانون اتتخدام کشوری،  83و  82، 81، 80، 79صندوق بازنشستگی کشوری و قانون اتتخدام کشوری،ماده های 

و اصالحات بعدی  1/9/1367ل تخت و زیان آور مصوب قانون نحوه بازنشستگی جان ازان، معلولین و شاغلین مشاغ

در خصوص بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی کارکنان هیات 20/1/1368آن و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

 علمی مشمول صندوق کشوری قابل اجرا می باشد.
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( خروج از خدمت )قوانین و مقرارت استخدامی  

 منابع و مآخذ

 1382انشكده مدیریت دانشگاه ت ران، ، م انی مدیریت منابع انسانی، انتشارات دتیدجوادین، تیدرضا .1

پاشا محمدنوری، علی، مجموعه کامل قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری، شرکت تعاونی  .2

 1388تازمان معین ادارت، 

 1388رونق، یوتف، قانون مدیریت خدمات کشوری، انتشارات فرمنش،  .3

م ارکی، حسین، آئین نامه اداری و اتتخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه  .4

 1391ها و دانشكده های علوم پزشكی، پارته نگار، 

دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس تازمان تامین اجتماعی، مجموعه کامل قوانین و  .5

 1389نگل، مقررات تامین اجتماعی، انتشارات ج

 کل کشور 1393تا  1390قوانین بودجه تال ای  .6

  1392منصور، ج انگیر، قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی، نشر دوران،  .7

شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو  قوانین مرت ط، با رویكرد آموزشی، پژوهشی و  .8

 انتشارات شورا – 1389 –تید صدرالدین صدری نوش آبادی   –کاربردی 

 انتشارات کماالن. – 1392 –تید م دی کماالن  –مجموعه قوانین و مقررات اداری و اتتخدامی  .9

مجموعه قوانین و مقررات مرت ط با هیات امنای دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات ب داشتی درمانی  .10

   کشور

 1392 -دکتر حسن امین لو .11

اعضاء غیر هیأت علمی مصوب هیأت امنای دانشگاه های علوم آیین نامه اداری، اتتخدامی و تشكیالتی  .12

  1391 –پزشكی کشور 

دتتورالعمل نحوه توزیع فارغ التحصیالن رشته های تخصصی پزشكی به همراه آخرین اصالحات و  .13

 مقررات.

 قانون برنامه چ ارم توتعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم وری اتالمی ایران. .14

 عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم وری اتالمی ایران.قانون برنامه پنجم توت .15

مجلس شورای اتالمی و آیین نامه اجرایی  2/12/1375قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان مصوب  .16

  آن با آخرین اصالحات.

مجلس شورای اتالمی با در نظر گرفتن جدید  1375قانون نحوه بكارگیری پیام آوران ب داشت مصوب  .17

 ل ها و بخشنامه هاترین دتتورالعم
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