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 دولت انسانی منابع -٢٠ه تبصر

 

 

 هایدستگاهکارکنان  یتمامبهمستمر و غیرمستمر  حقوق و مزایای هرگونه ، پرداختو ایجاد انضباط مالی و کارکنان دولت انسانی نیروی منظور ساماندهیبه -١ - الف

 اجرائی

 که دولتی هایرکتش شامل قانون ذکر شده است ( این٣شماره ) نام آنها در پیوست که دولتی هایشرکت کلیه از جمله توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩ع ماده )موضو

ضوع )مو نهائی نفعذی به )کارمند ایران( و نظام اداری یکپارچه شده در سامانه ، صرفاً برا ساس اطالعات ثبتستنام ا صریحشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا ت

 گیرد.( انجام میعمومی در بخش مالی مدیریت یکپارچه سامانه

 کند.اشخاص ایجاد نمی کارگیریاستخدام و به برای حقی گونه)کارمند ایران( هیچ نظام اداری یکپارچه درج اطالعات در سامانه
 

 صویبت و به شودیم تهیه و دارایی صادیکشور و وزارت امور اقت ستخدامیو ا شور و اداریک و بودجه برنامه هایسازمانشنهاد پی جزء به این اجرائی نامهآیین

 رسد.می وزیرانیئته

 .است لهمعظمٌاذن  منوط به رهبری مقام معظم وعهیرمجمز یهادستگاه اطالعات برای ثبت
 

تا  سه درجه تعزیری یهامجازاتاز  یکی آن به و در صورت استنکاف از اجرای موضوع است این ، مسئول اجرایمقام اجرائی و باالترین یامور مالمدیر /سابحذی-٢

 شود.محکوم می ( قانون مجازات اسالمی١٩موضوع ماده ) پنج

، سلحم ، نیروهاینظامی صنایع هایشرکتو  سلحم نیروهای شتیبانیبند در خصوص وزارت دفاع و پ ( این١ضوع جزء )مو سانیان اطالعات نیروی ثبت چگونگی-٣

 تشکیل ( قانون٣ماده ) ، کارکنان موضوعملی امنیت عالیشورای آن و دبیرخانه هایشرکتایران و  اتمی ، سازمان انرژیاطالعات قوه قضائیه وزارت اطالعات، حفاظت

قانون  از ابالغ این اه پسم( ٢حداکثر تا دو ) که مستقلی هاینامهیوهششده در تعیین اجرائی سازوکار بر اساس امور خارجهکشور و کارکنان وزارت  کل زمان بازرسیسا

 گردد.می شود، تعیینمی مذکور تدوین اجرائی هایدستگاه کشور با همکاری و استخدامی و اداری کشور و بودجه برنامه هایسازمان توسط

 
 

 ر آنها مستلزم ذکر یابشمول قانون  که دولتی هایشرکتو  هادستگاه کلیه از جمله توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩موضوع ماده ) اجرائی هایدستگاهتمام اختیارات  -ب

در ســال  نســانیا نیروی یریکارگبهدر خصــوص اســتخدام و  ،باشــندمی و اســتخدامی مقررات خاص اداری دارای که اجرایی هایدستگاهو  نام اســت ــریحتص

و  سازمان اداری ویسصرفًا بر اساس مجوز صادره از ، مذکور اجرائی هایدستگاهدر تمام  انسانی نیروی یریکارگبهاستخدام و  شود. هرگونهمی االجراموقوف ١٤٠١

 .در قانون است بار مالی بینیبر پیش کشور مبنی و بودجه از سازمان برنامه کشور و اخذ تأییدیه استخدامی
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مازاد  و پیمانی ، ثابتسمیر نیروهای ستشور مجاز اک ستخدامیو ا داری، سازمان ااندازه دولت از افزایش و جلوگیری سانیان نیروی یوربهرهباالبردن  منظوربه -ج

( قانون خدمات ٥) شمول مادهم اجرایی یهادستگاه روینازاکند.  نموده و منتقل جایابی ستانیا و بین یاستاندرون، ستگاهید بین صورتبهرا  اجرایی یهادستگاه

 کنند. کند، ثبتمنظور ایجاد می این به و استخدامی سازمان اداری که ایمازاد خود را در سامانه نیروهای اسامی رستفه اندموظف کشوری

 کند تا در صورت کسبیگزار مرا بر خدمتبهآمادهافراد مازاد و  برای یسازبهو  یتوانمندساز های، برنامهو شاغل شغل صالحیت بهباتوجه دولتی آموزش مدیریت مرکز

 شوند. بکار گرفته دولت الزم، مجدداً در بدنه هایشایستگی

 در سامانه ناسبمت بر عدم وجود نیروی کشور مبنی و استخدامی تأیید سازمان اداری جدید، منوط به نیروی یریکارگبهجذب و  برای هادستگاه درخواست هرگونه

 شود.ابالغ می هادستگاه و به کشور تهیه و استخدامی سازمان اداری بند توسط این لعمل. دستورامذکور است

 
 

 : ١٤٠١سال  ، از ابتدایبازنشستگی یهاصندوق منابع پایدارسازی منظوربه -د
 

، از کشوری ماع بازنشستگی یهاصندوق معتبر در تمامی رشناسیکا کمدر حداقل مرد و زن دارای مستخدمین تمامی بازنشستگی مورد قبول برای سنوات خدمت -١

 .یابدیم ( سال افزایش٢دو ) ،اجتماعی ینتأم، سازمان لشکری

. احکام یابدیم ( سال افزایش٢، دو )اجتماعی ینتأمدر صندوق سازمان  متخد هر میزان سابقه مرد و زن به مستخدمین تمامی بازنشستگی و حداکثر سن حداقل -٢

 .است مستثنی حکم از این بازنشستگی برای تخلفات اداری به رسیدگی هاییئته قطعی

زمان اشتغال  سال آخر حقوق سه متوسط بر اساس، جتماعیا ینتأم، سازمان ، لشکریاز کشوری اعم بازنشستگی یهاصندوق در تمامی حقوق بازنشستگی محاسبه -٣

 خواهد بود.

 
 

 یببه تصوشود و می هیهقانون ت از ابالغ این پس ماه سهحداکثر ظرف  نشده است بینیپیش مدت خاصی که قانون در مواردی این یازموردن اجرائی هاینامهآیین -ــــه

 رسد.می وزیرانیئته

 
 

.است ١٤٠١سال  قانون مربوط به احکام مندرج در این ایاجر -و
 


