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 مقدمه      

با نگاهی به سیر تطور قوانین و مقررات اداري و استخدامی نشان می دهد که اولین قانون استخدام کشوري در 

هجري شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی)وقت( در پنج فصل ورود به خدمت، مراتب خدمت و  1301سال 

ومین قانون مرتبط با دارتقاي رتبه،طریق محاکمه و مجازات، تقاعد وظایف و مواد مخصوصه رسیده است. 

استخدامی کشوري را شوراي عالی اداري )وقت(با هدف فراهم آوردن نظام اداري منسجم و ساماندهی امور مختلف 

به تصویب شوراي ملی 1345اداري و استخدامی در سازمان هاي دولتی بر مبناي دانش و فناوري روز در سال 

یر قانون تعدیل پذیري انسانی و قانون هماهنگ پرداخت و ....و )وقت( رسید. پس از آن شاهد موارد و قوانینی نظ

در طول تاریخ قانون گذاري کشور، قوانین و فصل  15قانون مدیریت خدمات کشوري در  1386سیر آن در سال 

قواعد و مقررات مرتبط به مدیریت خدمات عمومی ویژه در قلمرو امور اداري و استخدامی به دفعات تدوین و به 

به منظورآگاهی بخشی عمومی این گزیده که شامل:گزیده قوانین و مقررات  مراجع قانونی رسیده است تصویب

، بخشنامه هاي صادره از اداره  1400اداري و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون بودجه سال 

 ي عموم مورد استفاده قرار گیرد.استخدامی و برنامه بودجه کشور و سایر مراجع زیربط احصا تا در جهت بهره بردار
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 (1389سیاست هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري)اردیبهشت                     

 سیاست هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري

 هاي کلی نظام اداريابالغ سیاست

که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت « هاي کلی نظام اداريسیاست»ابالغ اي با اهلل خامنهحضرت آیت

بندي مشخص براي عملیاتی ها را موظف کردند که زماني مخاطبان این سیاستنظام تعیین شده است، کلیه

 شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس به رؤساي قواي سه که« هاي کلی نظام اداريسیاست»متن 

 :ستاد کل نیروهاي مسلح ابالغ شده است، بدین شرح است

نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش هاي اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه هاي  -1

 انسانی و اجتماعی.

 .انسانی منابع ارتقاي و  عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت -2

و روزآمدي روشهاي گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروي انسانی توانمند، متعهد و  معیارها بهبود -3

 شایسته و پرهیز از تنگ نظري ها و نگرشهاي سلیقه اي وغیرحرفه اي.

 .دانش گرایی و شایسته ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران -4

 ایجاد زمینه رشد معنوي منابع انسانی و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان. -5

رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندي، جایگاه و ویژگیهاي شغل و  -6

 شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی.

 ه سازي جذب و نگهداري نیروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.زمین -۷

حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمري بگیران و بهره گیري از نظرات و تجارب مفید  -8

 آنها.

 توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداري. -9

 چابک سازي، متناسب سازي و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز. -10

 انعطاف پذیري و عدم تمرکز اداري و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوري. -11
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 ع و تسهیل در ارائه خدمات کشوري.توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهاي اداري به منظور تسری -12

 عدالت محوري، شفافیت و روزآمدي در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداري. -13

کل نگري، همسوسازي، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشی و  -14

 چشم انداز.

 .نظور ارائه مطلوب خدمات عمومیزامات آن به متوسعه نظام اداري الکترونیک و فراهم آوردن ال -15

 ابتناء با اطالعات، سازي یکپارچه و دانش مدیریت اصول بکارگیري طریق از اداري نظام کردن بنیان دانش  -16

 .اسالمی ارزشهاي بر

 .مردم اعتماد و رضایتمندي سطح ارتقاي منظور به کیفی و نوین برتر، رسانی خدمات -1۷

آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداري با تأکید بر دسترسی  شفاف سازي و -18

 آسان و ضابطه مند مردم به اطالعات صحیح.

 زمینه سازي براي جذب و استفاده از ظرفیت هاي مردمی در نظام اداري. -19

کریم ارباب رجوع و شهروندان قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیري اداري و اجتماعی، پاسخگویی و ت -20

 و اجتناب از برخورد سلیقه اي و فردي در کلیه فعالیت ها.

نهادینه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داري، صرفه جویی، ساده  -21

 زیستی و حفظ بیت المال.

اقتصادي، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه  تنظیم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، -22

 نسبی آحاد جامعه.

 در تقصیر یا قصور اثر در حقوقی و حقیقی اشخاص بر وارده خسارتهاي جبران و مردم حقوق حفظ  -23

 .اداري نظام در مقررات و قانون خالف اقدامات و تصمیمات

 بهره اداري، و قانونی فرآیندهاي اصالح طریق از آن در اخالقی ارزشهاي رشد و اداري نظام سالمت ارتقاي -24

 گیري از امکانات فرهنگی و بکارگیري نظام موثر پیشگیري و برخورد با تخلفات.

 کارآمد سازي و هماهنگی ساختارها و شیوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و یکپارچه سازي اطالعات. -25

 رهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداري.حمایت از روحیه نوآوري و ابتکار و اشاعه ف -26

مخاطبان محترم این سیاستها )رؤساي محترم سه قوه، نیروهاي مسلح، مسئوالن نهادهاي غیردولتی( موظفند 

 زمان بندي مشخص براي عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

 

 ايسیدعلی خامنه                                                        



8 
 

 گزیده اي از قوانین و مقررات اداري و استخدامی                                    

 تأمین و بکارگیری نیروی انسانی                                                

 :و مقررات قوانین

 ق.م.خ.ک: 17 ماده 

به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد باشرکتها مؤسسات غیردولتی  -1۷ماده

براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از 

اجازه داده می شود با رعایت قانون  خدمات مورد نیاز خودرا تأمین نمایند.در صورت عدم مراجعه متقاضیان،

 برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. 

 

شرکتهاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا وزارت  -تبصره

 این ماده لغو صالحیت می گردند. کار و امور اجتماعی تعیین صالحیت شده و در صورت تخلف از حکم

 ق.م.خ.ک:  32تبصره ماده 

هریک از کارمندان دستگاههاي اجرائی، متصدي یکی از پستهاي سازمانی خواهند بود و هرگونه به  - 32ماده 

 کارگیري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یکسال از ابالغ این قانون ممنوع است. 

( پست هاي سازمانی %10دستگاههاي اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد) -تبصره

حداکثر به صورت ساعتی یا کار معین براي مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را 

 .کارگیرند یکسال به

 ق.م.خ.ک: 41ماده 

ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائی  - 41ماده 

 . میباشند براساس مجوزهاي صادره، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابري فرصتها انجام میشود

 ق.م.خ.ک: 42ماده

 از: شرایط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی عبارتند  - 42ماده 

 داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال براي استخدام رسمی و براي متخصصین  -الف 

 بامدرک تحصیلی دکتري چهل و پنجسال . 
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 داشتن تابعیت ایران.  -ب 

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان.  -ج 

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.  -د 

 تن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. نداش -هـ

 

شرایط احراز دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز)براي مشاغلی که مدارک همتراز در  -و 

 آنها پیشبینی شده است. ( 

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاریکه استخدام میشوند براساس آئین نامهاي  -ز 

 که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد. 

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.  -ح 

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -ط 

سی و باالتر منوط به احراز توانایی استخدام افراد در دستگاههاي اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشنا - 2تبصره 

آنان در مهارتهاي پایه و عمومی فناوري اطالعات میباشد که عناوین و محتواي مهارتهاي مذکور توسط سازمان 

 تهیه و ابالغ خواهد شد. 

 استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.  - 3تبصره 

افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد  کارگیري به – 5تبصره 

یا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب 

 هیأت وزیران میرسد مجاز میباشد.

 

 ق.م.خ.ک: 44ماده 

افراد در دستگاههاي اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی  کارگیري به – 44ماده 

نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان 

 عمومی و تخصصی به تصویب شوراي توسعه مدیریت میرسد. 
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 ق.م.خ.ک: 45ماده 

 از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائی به دو روش ذیل انجام میپذیرد.  -45ماده 

 استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی.  -الف

 استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و براي مدت معین.  -ب

ل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به کارمندانی که به موجب قوانین مورد عم -1تبصره

 صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. 

سن کارمند پیمانی در انتهاي مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنجسال و براي مشاغل تخصصی  -3تبصره

 از هفتاد سال تجاوز کند .

 

 قانون جامع حمایت از معلولین:7ماده 

 : دولت موظف است جهت ایجاد فرصت هاي شغلی براي افراد معلول تسهیالت ذیل را فراهم نماید: ۷ماده 

( از مجوزهاي استخدامی )رسمی، پیمانی، کارگري( دستگاه هاي دولتی و %3اختصاص حداقل سه درصد ) -الف

انقالبی و دیگر دستگاه هایی که  عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهاي عمومی و

 از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط. 

 از پست هاي سازمانی تلفنچی )اپراتور تلفن( دستگاه ها، شرکت ( %60اختصاص حداقل شصت درصد ) -و

 کتی.هاي دولتی و نهادهاي عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلوالن جسمی، حر

 از پست هاي سازمانی متصدي دفتري و ماشین نویسی دستگاه ها، ( %60اختصاص حداقل شصت درصد ) -ز

 شرکت ها و نهادهاي عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.

: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتی و نهادهاي عمومی و انقالبی مجازند تا سقف 1تبصره

امی ساالنه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت مجوزهاي استخد

 موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامی به کار گیرند. 

( از مجوزهاي استخدامی ساالنه %3: سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است سه درصد )2تبصره 

مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهاي عمومی و انقالبی را کسر و در اختیار سازمان وزارتخانه ها، سازمان ها، 

بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامی اختصاصی براي معلولین واجد شرایط با همکاري 

به دستگاه مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد 

 معرفی نماید.
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 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی: 2ماده 

 دستگاههاي اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروي انسانی دستگاه را به  -2ماده 

 ،« الف» ساله، با رعایت الزامات قانونی )از جمله: بندهاي 3تفکیک دو بخش ستادي و عملیاتی در افق زمانی 

 قانون مدیریت و  42ماده «و »و بند  44، 41، 1۷، 16، 13، مواد  32تبصره ذیل ماده ، 24ماده «ج »و «ب »

 قانون اجراي سیاستهاي  3قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  5۷و ماده  65ماده «ج »بند ، 51ماده  2تبصره 

 نمایند.  قانون اساسی( تدوین و پس از تایید سازمان، اجرا 44اصل 

 

 الف( چارچوب سند برنامه نیروي انسانی: سند برنامه نیروي انسانی دستگاههاي اجرایی شامل اجزاي زیر است: 

 اهداف، برنامه ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاستهاي انجام فعالیتها  -1

 تحلیل وضعیت موجود نیروي انسانی دستگاه اجرایی  -2

 نیاز و تقاضاي )کمی و کیفی( دستگاه به نیروي انسانی با رعایت راهبردهاي فصل دوم قانون  برآورد -3

 مدیریت

مقایسه وضعیت موجود نیروي انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی )وضع مطلوب( و تعیین وضعیت تراز  -  4

 نیروي انسانی )تعادل، مازاد و یا کمبود( 

 سانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی براي رفع کمبود نیروي انسانی تحلیل وضعیت عرضه نیروي ان -5

 تنظیم گامهاي عملیاتی ساماندهی نیروي انسانی دستگاه اجرایی براي رسیدن به وضعیت تعادلی  -6

 ب( سطوح برنامه: برنامه نیروي انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد: 

 واحدهاي ستاديسطح  -1

 سطح واحدهاي عملیاتی  -2

یی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با تبصره: سازمان موظف است در تایید برنامه نیروي انسانی دستگاههاي اجرا

شوند لتی به نحوي تعدیل الزامات قانونی به گونهاي عمل نماید که هر سال کل نیروي انسانی شاغل در بخش دو

 .کاهش یابد %15اله، حداقل که در پایان برنامه سه س
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 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی: 3ماده 

دستگاههاي اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروي انسانی تایید شده توسط سازمان، نسبت به تهیه تراز  -3ماده 

اساس بندهاي ذیل نیروي انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود یا مازاد نیروي انسانی مواجه باشند، بر 

 نسبت به ساماندهی نیروي انسانی خود اقدام نمایند.

 :الف( شرایط کمبود نیروي انسانی

 :ب( شرایط و تعیین تکلیف نیروهاي اضافه بر نیاز

 

 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی: 4ماده 

جذب نیروي انسانی مورد نیاز را به هاي اجرایی که با کمبود نیروي انسانی مواجه باشند، تقاضاي دستگاه -4ماده 

نمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروي انسانی مورد نیاز سازمان ارسال می

اقدام گردد. سازمان موظف است قبل از صدور هرگونه مجوزهاي استخدامی، امکان تامین نیروي انسانی مورد نیاز 

 .هاي اجرایی مورد بررسی قرار دهدیروهاي اضافه بر نیاز سایر دستگاهدستگاه را از بین ن

هاي اجرایی در چارچوب شرایط احراز تبصره: تامین نیرو و استخدام در واحدهاي تخصصی ستاد مرکزي دستگاه

 .مشاغل صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتري صورت خواهد گرفت

 

 

 مل ساماندهی نیروی انسانی:دستورالع 6ماده 

هاي اجرایی براي ساماندهی نیروهاي اضافه بر نیاز رسمی، پیمانی و قراردادي خود، حسب مورد دستگاه -6ماده 

 :هاي ذیل اقدام خواهند نمودو بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به روش

سایر واحدهاي همان دستگاه )بر اساس هاي اجرایی و یا انتقال نیروهاي رسمی و پیمانی به سایر دستگاه -1

 مقررات مربوط(

 بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی -2
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 قانون مدیریت( 122آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی )بر اساس ماده  -3

قانون مدیریت و  48، ردیف دوم ماده 21ماده « ب»بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی )بر اساس بند  -4

 15/8/1384مصوب  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 45ماده 

 21ماده « ج»اعطاي مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه )بر اساس تبصره  -5

( و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی )بر اساس ماده قانون مدیریت

 قانون برنامه پنجم توسعه 30

طی ربط براي اي ذيحرفه -اي و سایر مراکز آموزش تخصصیمعرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه -6

 هاي غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوعهاي آموزشی مهارتی مورد نیاز بخشدوره

 قانون مدیریت( 21ماده « د»انتقال کارمندان رسمی به بخش غیردولتی )بر اساس بند  -۷

 قانون مدیریت( 21ماده « هـ»ماموریت کارمندان رسمی به بخش غیردولتی )بر اساس بند  -8

با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادي و یا استفاده از اختیار  لغو قرارداد -9

 عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد

 تبصره: دستگاههاي اجرایی به منظور ایجاد انگیزش براي اجراي این ماده میتوانند از کلیه اختیارات 

 ( قانون مدیریت ۷۷فاهی و تسهیالت اداري( و نیز اختیارات موضوع ماده )انگیزشی )از جمله اعتبارات ر

 استفاده نمایند.

 

 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی: 10ماده 

 آن دسته از دستگاههاي اجرایی که سقف تعداد نیروهاي قراردادي آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در  -10ماده 

 قانون مدیریت میباشد، باید به گونه اي اقدام نمایند که تا رسیدن به حد نصاب تعیین  32تبصره ذیل ماده 

 از نیروهاي مازاد بر سقف تعیین درصد 15درصد پستهاي سازمانی مصوب( ساالنه حداقل  10شده )حداکثر 

 شده را کاهش دهند. 

 

 

https://shenasname.ir/laws/646-ta84
https://shenasname.ir/laws/646-ta84
https://shenasname.ir/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/barname5/1048-1394-1390
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 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی: 19ماده 

 تأمین خدمات پشتیبانی براي واحدهاي جدیدالتأسیس دستگاههاي اجرایی مشروط به عدم استفاده  -19ماده 

 قانون مدیریت توسط شرکتهاي پیمانکاري  1۷از نیروهاي قرارداد کارمعین )مشخص( از طریق سازوکار ماده 

  صورت خواهد گرفت.

 رف قرارداد دیپلم و پایین تر که در تبصره: دستگاههاي اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهاي شرکتی ط

 سالهاي اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس محترم مجلس شوراي اسالمی ملغی االثر اعالم گردیده، 

 پیمانکاري به قرارداد کارمعین )مشخص( و کارگري تبدیل وضع یافته اند، را طی سه سال در قالب شرکتهاي 

 ساماندهی نمایند.
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 تأمین و بکارگیری نیروی انسانیهای  بخشنامه                              

 :01/08/92مورخ  13598/92/200   بخشنامه شماره 2 بند

صدور هرگونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیتهاي قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطالعات  -2

قانون مذکور ( 51)الزم بر اساس کاربرگهاي شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده 

 است.

 :01/08/92مورخ  13598/92/200   بخشنامه شماره 4بند

ذکور )طرح مهرآفرین ( ، مسئولیت توجه به لغو سهمیه هاي استخدامی )ملی و استانی ( در مصوبه مبا  -4

بر یازهاي استخدامی واحدهاي استانی سیاستگزاري و برنامه ریزي در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت ن

دستگاه دامی خود را براي بررسی به ستاد عهده دستگاه هاي اجرایی است و واحدهاي استانی باید نیازهاي استخ

 .اجرایی ذیربط منعکس نمایند

 

 

 :01/08/92مورخ  13598/92/200   بخشنامه شماره 7بند 

 قانون مدیریت خدمات  46( قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 5۷در اجراي تبصره دو ماده )-۷

 ی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شوراي کشوري تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایش

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و این معاونت و 

 قبولی در آزمون است. بکارگیري نیروي انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.

 :01/08/92مورخ  13598/92/200   بخشنامه شماره 8بند 

 قانون برنامه پنجم توسعه، به کارگیري نیروي قرارداد کار معین )کار ( 50)ماده « هـ »در اجراي بند  -8

 قانون مدیریت خدمـات کشوري وبراساس موارد زیر ( 32مشخص( و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده )

 انجام میشود: 

 01/11/1390اي قرارداد کار معین )کار مشخص( و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از چنانچه تعداد نیروه -الف

 قانون مـدیریت خدمات کشوري باشد( 32برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده )
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سقف تعیین به کارگیري نیروي قراردادي جدید یا جایگزینی نیروهاي قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از 

 .،پستهاي سازمانی مصوب، مجاز است %10شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 

 01/11/1390چنانچه تعداد نیروهاي قرارداد انجام کار معین )کار مشخص( و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از -ب

 ( قانون مذکور باشد، به کارگیري نیروي 32و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده )

 بود. ایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد پستهاي سازمانی مصوب و با رع %10قراردادي جدید تا رسیدن به سقف 

 شده، بدون رعایت موارد )الف( و )ب( این بند  به کارگیري نیروي قراردادي به جاي نیروهاي قراردادي خارج -ج

 مجاز نمی باشد. 

 پستهاي مصوب، براي آن دسته از واحدهاي دستگاههاي  %10به کارگیري نیروي قراردادي، به نسبت  -د

 اجرایی )ملی و استانی( که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابه جایی این میزان بین 

 کل پستهاي سازمانی با تأیید باالترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر  %10یت واحدها با رعا

 .است

قانون  138موضوع اصل  کمیسیون 88/11/21ک مورخ  43914ت231430/ بخشنامه شماره

 :اساسی

 دستگاههاي اجرایی موظفند در استخدام کارمندان خود ، پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود  -1

کرده و سوگند و امضاي منشور توسط آنان فراهم  افراد به دستگاه اجرایی ، تمهیدات الزم را براي اداي سوگند

 نامه و منشور امضاشده را در پرونده پرسنلی آنان نگهداري نمایند. 

 دستگاههاي اجرایی می توانند مراسم اداي سوگند براي پذیرفته شدگان را به صورت فردي یا  -2

 رگزار کنند. جمعی ب

 ضوابط وشاخص های سازماندهی و ... تشکیالت دستگاههای اجرایی: 3ماده 

 پستهاي دستگاههاي مشمول براي مستخدمان جدید که پس از تأیید ساختار و شرح وظایف و  -3ماده 

 پستهاي آنها مطابق این تصویبنامه جذب میشوند. به دو دسته تقسیم میشوند. 

 پستهاي ثابت براي استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی  -الف

 پستهاي پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و مدت معین -ب
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 :م خ ک ق  90 91 93 84 86 87آیین نامه اجرایی مواد 1بند الف ماده 

 استفاده  استحقاقی هاي مرخصی ایام به مربوط هاي العاده فوق و حقوق تواند می کارمند – 1بند الف ماده 

 قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در ( 84نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده )

 احتساب سابقه خدمت دولتی وي مالک عمل قرار می گیرد.

 :کل کشور 1400اجرایی بودجه سال  ضوابط 9ماده 

( قانون برنامه 29هاي اجرایی موضوع ماده )( قانون، تمام اختیارات دستگاه20به استناد بند )ب( تبصره ) -9ماده 

کنند و داراي مقررات خاص اداري و هاي آن دریافت میاي خود را از محل این قانون و پیوستکه اعتبارات هزینه

 خاص مقررات ایران اسالمی جمهوري اساسی نقانو  هایی که به حکمباشند به استثناي دستگاهاستخدامی می

 1400 سال در انسانی نیروي کارگیري به و استخدام خصوص در مذکور، ماده در شدهمستثنی موارد نیز و دارند

هاي اجرایی هاي دستگاهشاغل و فعالیتم در عنوان و شکل هر به انسانی نیروي کارگیريبه. شودمی االجراموقوف

اعتبار( صرفاً پس از تأیید کارگروهی متشکل از رؤساي سازمان و سازمان اداري و استخدامی )از محل هرگونه 

پذیر است. رعایت جزء کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوري امکان

هاي اجرایی براي دستگاه( قانون 20( قانون و همچنین دستورالعمل بند )ب( تبصره )12( بند )الف( تبصره )5)

 مشمول الزامی است.

 

 

 

 کل کشور:  1400ضوابط  اجرایی بودجه سال 2بند 4ماده

موظف به ثبت  1400ماه سال هاي اجرایی تا بیستم اردیبهشت( قانون، دستگاه20در اجراي بند )الف( تبصره ) -2

)مشخص(، کارگري و کارکنان حوزه سالمت  روزرسانی اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معینیا به

براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به 

شوند در سامانه پایگاه دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میموجب حکم یا قرارداد مقام صالحیت

( بند )الف( تبصره مذکور، تخصیص اعتبار 3( و )2به استناد اجزاي ) ي )پاکنا( هستند.کارکنان نظام اداراطالعات 

نفع هاي اجرایی )ذيحقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه
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صرفاً پس از ثبت  1400اي و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال نهایی( از محل اعتبارات هزینه

اطالعات آنان در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداري )پاکنا( صورت می پذیرد. چگونگی ثبت اطالعات نیروي 

قضاییه،  انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه

( قانون تشکیل سازمان 3الی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده )عسازمان انرژي اتمی ایران و دبیرخانه شوراي

هاي مستقلی نامهو اصالحات بعدي آن و کارکنان وزارت امورخارجه در شیوه -1360مصوب  –بازرسی کل کشور 

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت امور که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان

 .گرددشود، تعیین میهاي اجرایی مذکور تدوین میاقتصادي و دارایی با همکاري دستگاه

 

 

 

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: 200رای 

  ۷ماده  2هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص حکم مقرر در تبصره  200رأي شماره 

 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت  66قانون تعدیل نیروي انسانی مصوب 

 اعمال دارد  قانون مدیریت خدمات کشوري لغو نگردیده و قابلیت اجرا و

 1۷/6/13899۷0/۷/ 33/88هـ/شماره 

 1389/05/25تاریخ: 

  200شماره دادنامه: 

 راي هیئات عمومی

 قانون مدیریت خدمات  12۷اوالً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده 

قانون از تاریخ الزماالجراء شدن آن ملغی کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این ، 1389کشوري مصوب 

اعالم شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییروضعیت استخدامی مستخدمین که قبل از اجراي 

 ۷ماده  2تبصره قانون مدیریت خدمات کشوري به استخدام پیمانی درآمده اند نمی باشد، در نتیجه حکم مقرر در

سال  8منوط به داشتن مستخدمین پیمانی به رسمی را که تبدیل وضع  1366وب قانون تعدیل نیروي انسانی مص

 سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه
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دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوري لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق  

در حدي که متضمن این معنی باشد،  138۷/05/20مورخ  924حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه 

قانون  43و ماده  19ماده  2صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعالم میگردد. این رأي به استناد بند

 دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد مشابه الزماالتباع است.

 :02/10/1397مورخ   533555بخشنامه شماره  4 بند

جابه جایی نیروهاي قرارداد انجام کارمعین داراي شماره شناسه از دستگاههاي اجرایی که تعداداین دسته ازنیروها 

مازاد بر ده درصد پستهاي سازمانی مصوب است به سایر دستگاههاي اجرایی مشمول که تعداد نیروهاي 

موجود آنها کمتر از ده درصد پستهاي سازمانی مصوب است باموافقت دستگاههاي اجرایی قراردادانجام کارمعین 

مبدا ومقصد ودربسترسامانه کارمندایران و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تأمین 

شرایط احراز شماره اعتباردردستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بالمانع میباشد.بدیهی است در صورت انطباق 

شناسه فرد جابجا شده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جدید براي وي در دستگاه مقصد توسط سامانه 

 کارمند ایران تولید وصادرخواهد شد.

 :02/10/1397مورخ  533555بخشنامه شماره 4تبصره بند 

سه از دستگاههاي اجرایی مشمول به تبصره:جابجایی کارمندان قرارداد انجام کار معین داراي شماره شنا

سایردستگاههاي اجرایی مشمول قانون که واجد شرط مندرج درصدراین بند نباشند، در موارد خاص صرفاً براي 

سمت هاي مدیریتی ضمن رعایت شرایط احرازبا درخواست باالترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدا و 

 بود. تائید این سازمان امکانپذیر خواهد
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 بکارگیری نیروی انسانی )ویژه خانواده ایثارگران( و تامین                         

 :قانون جامع خدمات ... به ایثارگران21 ماده

نیازهاي ( از %25( این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد )2هاي موضوع ماده )دستگاه کلیه -21ماده 

 مجوزهاي و ضوابط وفق که  شرکتی قراردادي، پیمانی، رسمی، از اعم  استخدامی و تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را

ان و آزادگان، همسر و فرزندان جانباز شاهد، هايخانواده به نمایدمی اخذ خود خروجی نیروهاي جایگزینی و مربوط

سال اسارت،  سال و باالي یک ( و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یک%25شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد )

( سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه %5اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد )

ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ه در جبههحداقل شش ماه حضور داوطلبان

 سال اسارت اختصاص دهند.( و آزادگان کمتر از یک 25%)

 قانون برنامه ششم توسعه: 87بند ج ماده 

صالحات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره هاي آن وا( 21)ج:دولت مکلف است عالوه بر اجراي ماده 

و باالتر را در طول اجراي قانون برنامه ، استخدام ( %۷0بعدي ، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

 نماید.

 

 قانون برنامه ششم توسعه: 87بند ذ ماده  2تبصره 

 سابقهوالدین ، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه -2تبصره

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ومؤسسات ( 2حضور در جبهه ، شاغل در کلیه دستگاه هاي مشمول ماده )

تابعه آن ها و شرکت هاي عمومی و دولتی، درصورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدممحکومیت آن 

حقوق و مزایاي همان پست سازمانی یا هم تراز شغل  ها بر اساس آراء مراجعقضایی یا اداري به تنزل پست، از کلیه

 و پست قبلی برخوردار می شوند .

 قانون برنامه ششم : 87بند )ر( ماده 

ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره مند می باشند -بند ر

قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و می توانند تا ( 103) باداشتن مدرک کارشناسی ، مشمول بند )الف( ماده

 سی و پنج سال خدمت کنند.
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 قانون برنامه ششم توسعه: 87بند )ز( ماده 

آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند،می -ز

زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و توانند براي یک بار و با رعایت شرط سنی 

 پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

 

 :قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان 8 ماده

وضعیت  ازابالغ قانون نسبت به تبدیلدستگاههاي مشمول این قانون مکلفندحداکثرظرف مدت سه ماه پس –8ماده

استخدامی جانبازان غیررسمی خودحسب درخواست آنان وپس ازاحرازشرایط گزینش به استخدام رسمی،ثابت یا 

 عناوین مشابه اقدام نمایند.

 ق.م.خ.ک : 103انون اصالح بند الف ماده ق

ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره مند می باشند با داشتن -ر

قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و می توانند تا سی و پنج ( 103)مدرک کارشناسی ، مشمول بند )الف( ماده 

 سال خدمت کنند.

 قانون ایثارگران: 87بند خ ماده 

توانند ( سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی، می22فراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل )ا -2ماده

درخواست بازنشستگی خود را با استفاده از سنوات ارفاقی )حداکثر به مدت هشت سال( ارایه نمایند. در هر صورت، 

 باشد.( سال 30)مجموع سنوات مذکور با احتساب سنوات ارفاقی باید حداقل 

 : 1400( ماده واحده قانون بودجه سال17بند )ب( تبصره ) آیین نامه اجرایی

این  (۷جدول شماره ) 131600بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف  –ب 

وهاي مسلح مشمول قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیر

معیشت معادل حداقل حقوق باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمکدریافت حقوق وظیفه نمی

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد کارکنان دولت پرداخت کند. آیین

 رسد.وزیران میتصویب هیأتشود و بهشهید و امور ایثارگران تهیه می
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 سازمان اداری و استخدامی کشور: 06/07/1400مورخ  34782بخشنامه شماره 

( قانون جامع 2هایاجرایی موضوع مادۀ )درخواست اعالم آمار ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت در دستگاه

اداري و استخدامی سازمان  06/0۷/1400مورخ  34۷82)بخشنامه شماره رسانی به ایثارگرانخدمات

 (ابالغی فایل) ایثارگران آمار درخواست بخشنامه)کشور

 ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون( 2) ماده مشمول اجرایی هايدستگاه کلیه به

مشترک ابالغی به شماره  لعملدستورا و کشور کل 1400 سال بودجه قانون( 20) تبصره( د) بند مفاد به توجه با 

هاي اجرایی آمار این سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، مقتضی است دستگاه 19/03/1400تاریخ  13۷58

یاد شده )اعم از افرادیکه از محل دستورالعمل مذکور تاکنون به استخدام رسمی تبدیل  العملکلیه مشمولین دستور

ورت نپذیرفته است( را طبق جدول زیر اند و یا فرایند تبدیل وضعیت آنها هنوز تکمیل نشده یا صوضعیت یافته

 .به این سازمان ارسال نمایند 20/0۷/1400حداکثر تا تاریخ 

 میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداري و استخدامی کشور
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 انسانی دستگاههای اجراییبازنشستگی نیروی                                

 ق.م.خ.ک: 103بند الف ماده 

 دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: 103ماده

الف(حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال براي مشاغل تخصصی با تحصیالت 

 سال30باالتر با درخواست کارمند براي سنوات باالتر ازدانشگاهی کارشناسی ارشد و 

 ق.م.خ.ک: 103بند ب ماده 

 ب.حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق

 ق.م.خ.ک:103بند ب ماده 1تبصره 

ن مشاغل سخت و زیان براي متصدیا«ب».سابقه مذکور در بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند1تبصره

 آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی براي زنان منظور نمیگردد.

 ق.م.خ.ک:104ماده 

سال .در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاي هر104ماده

تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین صد رقم ( در2/5خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد )

 شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 ق.م.خ.ک: 106ماده 

.مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق 106ماده

 ( این قانون میباشد.68ماده)«10»بندثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده 

 ق.م.خ.ک:107ماده 

 .به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین10۷ماده

 حقوق و مزایاي مستمر )تا سی سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

 سازمان برنامه و بودجه کشور(: 26/3/1400 مورخ 133036بخشنامه شماره 

موضوع تصویبنامه شماره  کل کشور 1400ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ( 18( و ماده )۷( ماده )2در اجراي تبصره )

هیأت وزیران، دستگاه هاي اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات  4/2/1400هـ مورخ 58680ت/106۷4

 رفاهی اعم از نقدي و غیرنقدي به بازنشستگان، موظفین و مستمري بگیران خود در سقف اعتبارات ابالغی مربوط اقدام نمایند.

https://shenasname.ir/budjet/budjet1400/7291-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-1400
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 گزیدهای از مواد و تبصره های قانون مدیریت خدمات کشوری)حقوق و تکالیف کارمند(      

 ق.م.خ.ک : 84ماده 

کارمندان دستگاههاي اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط -84ماده

 رادارند حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

 

 کارمندان دستگاههاي اجرایی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط-1بصرهت

حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیالت 

 .عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود

 ق.م.خ.ک: 87ماده 

ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کارادارات با -8۷ماده

پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در مواردضروري با رعایت 

عات تدریس معلمان و اعضاي هیئت علمی از ساعات مؤظف، در سقف مذکور با دستگاه ذیربط میباشد. میزان سا

 طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

 ق.م.خ.ک : 94ماده 

.تصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد. در موارد ضروري با تشخیص 94ماده

مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازمانی 

  مزایا براي حداکثر چهار ماه مجاز میباشد.

 


