




قانون توسعھ برنامھ پنجم ٢٠باستناد بند ب ماده 

قانون توسعھ برنامھ چھارم ۴٩ماده  



١٣٩١/١/١قابل اجرا از تاریخ 

تبصره  ٨٩ماده و   ١١٩فصل  ١٢شامل 



فصل اول 

تعاریف



پست سازماني 

: عبارت است  از جایگاھي كھ در
ساختارسازماني دستگاھھاي اجرایي براي انجام 

)  ثابت وموقت (وظایف ومسئولیتھاي مشخص 
در نظر براي تصدي یك كارمند پیش بیني و 

گرفتھ مي شود



کارمند
مقررات و ضوابط اساس بر کھ است فردی 

 مقام قرارداد یا و حکم موجب بھ ، مربوط
 پدیرفتھ خدمت بھ موسسھ در دار صالحیت

.میشود



استخدام

صورت بھ حقیقی شخص بکارگیری  
 طبق قراردادی یا پیمانی یا رسمی

 بھ نامھ آیین این مقررات و ضوابط
  موسسھ در خدمت منظور



حکم سازمانی

 دستور کتبی مقامات صالحیت دار
موسسھ کھ با رعایت مفاد این آیین نامھ 
بھ جھت استخدام اشخاص صادر میشود



 :سابقھ خدمت دولتي
و مؤسسات وزارتخانھ ھا، در خدمت مدت از است عبارت 

 وقت تمام صورت بھ اشتغال حالت در كھ دولتي شركت ھاي
 .مي نماید یا نموده پرداخت را مربوط كسور و شده انجام

 وقت نیمھ خدمت مدت و استعالجي و استحقاقي مرخصي
 كامل صورت بھ بازنشستگي كسور براینكھ مشروط بانوان

 مشمولین وخدمت وظیفھ نظام خدمت مدت و باشد شده پرداخت
 محسوب خدمت سابقھ عنوان بھ  پیراپزشكان و پزشكان قانون

  .مي گردد



ارتقاء
 تخصیص پست سازمانی یا سطح باالتر

بھ کارمند بر اساس طرحھای طبقھ بندی 
مشاغل



انتصاب
 بھ کارگماردن کارمند در پست سازمانی بر

اساس شرایط احراز  لیاقت  شایستگی و 
ضوابط 



انتقال
 جابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم

رسمی بھ واحدھای تحت پوشش موسسھ یا 
اشتغال در سایر موسسات وابستھ بھ وزارت 

بھداشت  یا  دستگاھھای دولتی و نھادھای 
عمومی غیر دولتی با حفظ سوابق خدمت



ماموریت
وظیفھ از غیر کارمند بھ موقت وظیقھ شدن حولم 

  دارد خود سازمانی پست در کھ اصلی
پوشش تحت واحدھای بھ موقت طور بھ کارمند اعزام 

 و دولتی دستگاھھای و موسسات سایر یا موسسھ
دولتی غیر عمومی موسسات

یا آموزشی دورھھای طی برای کارمند اعزام 
کشور خارج یا داخل کارآموزی



تعلیق
مقامات حکم طبق کارمند کھ است وضعیتی 

 تا قانونی مراجع آرای یا دادگاه یا صالحیتدار
 در خدمت ادامھ از موقت بطور  تکلیف تعیین

.باشد شده محروم موسسھ



استعفا
 معافیت از ادامھ ارائھ درخواست کارمند برای

خدمت در موسسھ 



موجھ غیر غیبت
 بدون مجوز یا ارائھ عبارتست از آن کھ کارمند

در محل خدمت حاضر نشود عذر موجھ 



موجھ غیبت
از خارج عللی بھ کارمند آنکھ از عبارتست 

 محل در نتوانستھ خود قدرت و اختیار حدود
 توسط آن بودن موجھ و شود حاضر خدمت

.باشد شده محرز موسسھ



اخراج
رسیدگی ھیاتھای احکام اجرای در کارمند 

 بھ ذیصالح مراجع آرای یا تخلفات بھ
 خاتمھ دائم طور بھ موسسھ در وی خدمت

.میشود داده



حاكمیتي امور

آن تحقق كھ اموري از آن دستھ از است عبارت 
 آن منافع و است كشور حاكمیت و اقتدار موجب
  گردد می جامعھ اقشار ھمھ شامل محدودیت بدون

قانونگذاری -کشور ارضی تمامیت حفظ مثل- 
موزش بهداشت ارتقا -ثبتی امور ٓ  و طبيعي حوادث اثرات كاهش و عمومي وا

  بحران



  :امور تصدي گري

 امور چارچوب در كھ اموري آن دستھ از است عبارت
 دانشگاه اھداف بھ دستیابي راستاي در و نبوده حاكمیتي

 میسر دولتي غیر بخش یا مؤسسھ وسیلھ بھ آن انجام
 خواھد امناء ھیأت تصویب بھ امور این مجموعھ .باشد

.رسید



مرخصی استعالجي

: در كارمندان كھ است آن از عبارت 
 مانع کھ زایمان یا بیماري بھ ابتالء صورت

 مرخصي از باشد وی خدمت انجام از
.نمایند استفاده استعالجي



  :بازنشستگي
ضوابط طبق كھ است كارمنداني وضع بر ناظر 

 بھ رسمي حكم موجب بھ و قانوني مقررات و
 مستمري از و شده نائل بازنشستگي افتخار

.نمایند استفاده بازنشستگي



 :از كارافتادگي
پزشك تشخیص بھ بنا كارمندان كھ است آن از عبارت 

 را كاركردن توانایي پزشكي، كمیسیون تأیید و معالج
 از و شده اند كارافتاده از مقررات طبق و داده دست از

.نمایند استفاده ازكارافتادگي مستمري



 :انفصال دائم
موجب بھ كھ است كارمنداني وضع از است عبارت 

 خدمت از ذي صالح مراجع قانوني آراء یا دادگاه احكام
  .مي گردند محروم دولتي دستگاه ھاي یا دانشگاه در



 :انفصال موقت
احكام موجب بھ دانشگاه كارمند كھ است آن از عبارت 

 مدت براي و ذي صالح مراجع قانوني آراء یا دادگاه
.مي گردد محروم دانشگاه در اشتغال از معین



  :آماده بھ خدمت

این مفاد طبق كھ است كارمنداني وضع بر ناظر 
  وظیفھ ارجاع یا تكلیف تعیین انتظار در آیین نامھ
.مي باشند



 :بازخریدي

 كارمند با قطع رابطھ استخدامي عبارت است از
 بازخریددانشگاه و سوابق خدمت دولتی کارمند 

.میشود



فصل دوم

 اوري ا و فن راھبردھ
انجام وظایف دانشگاه



دانشگاه با رعایت اصول امور تصدي ھاي  -٢٢
قانون اساسي ) ٣٠(و سي ام ) ٢٩(بیست و نھم 

جمھوري اسالمي ایران از طریق استفاده از 
حقیقي و (خدمات بخش تعاوني و خصوصي

و نھادھا و مؤسسات عمومي غیردولتي ) حقوقي
تعیین صالحیت شده از سوي مراجع قانوني و 
ذي ربط و با حمایت، تصویب و نظارت ھیأت 

امناي دانشگاه با استفاده از شیوه ھاي ذیل انجام 
:مي شود



اعمال حمایت ھاي الزم از بخش تعاوني، ) ١
خصوصي، نھادھا و مؤسسات عمومي غیردولتي،

خرید خدمات از بخش تعاوني، خصوصي، نھادھا ) ٢
و مؤسسات عمومي غیردولتي،

مشاركت با بخش تعاوني، خصوصي، نھادھا و ) ٣
مؤسسات عمومي غیردولتي،

واگذاري مدیریت واحدھاي دولتي بھ بخش تعاوني ) ٤
و خصوصي و نھادھا و مؤسسات عمومي غیردولتي 

. با پرداخت تمام و یا بخشي از ھزینھ سرانھ خدمات



 دانشگاه مكلف است بھ  منظور ایجاد انگیزه  - ٢۵ماده
و افزایش كارآیي و بھره مندي از فكر، اندیشھ و 

خالقیت كارمندان خود، سازوكار مناسب براي جلب 
مشاركت كارمندان و دریافت پیشنھادھا و اثرگذاري آن 

نظام . در تصمیم گیري ھا را فراھم آورد
و نحوه پرداخت پاداش براساس پیشنھادھا 

دستورالعملي خواھد بود كھ بھ تصویب ھیأت امنا 
.  مي رسد



- ٢۶ماده 

اجراي در آنان وظایف كھ دانشگاه رسمي كارمندان با 
 شده واگذار غیردولتي بخش بھ آیین نامھ این ٢٢ ماده

:شد خواھد عمل ذیل روش ھاي از یكي بھ  است،



انتقال بھ سایر واحدھاي ھمان دانشگاه یا دستگاه اجرایي دیگر، )الف
بازخرید سنوات خدمت، )ب
موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سھ تا پنج سال، )ج
انتقال بھ بخش غیردولتي كھ مجري وظایف و فعالیت ھاي واگذار شده مي باشد )د  .

در صورت تمایل كارمندان بھ تغییر صندوق بازنشستگي ھزینھ جابھ جایي تغییر 
صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط از محل اعتبارات تأمین شده توسط 

دانشگاه پرداخت مي گردد،
انجام وظیفھ در بخش غیردولتي بھ شكل مأمور كھ حقوق و مزایاي وي را  )ھ

بخش غیردولتي پرداخت مي كند،
آماده بھ خدمت، )و
قانون برنامھ پنجم  ٣٠موافقت با درخواست كارمند حسب مورد براساس ماده  )ز

توسعھ،
موافقت با بازنشستگي در صورت تحقق شرایط )ح.



فصل سوم

 فناوري اطالعات و خدمات اداري



-٢٨ماده 

   الزم، بسترھاي ایجاد ضمن است موظف دانشگاه 
 را خود كار انجام روش ھاي و عمل مورد فرآیندھاي

 كارآمدي و انساني نیروي بھره وري افزایش ھدف با
 سالمت ، كیفیت ، ھزینھ ، دقت ، سرعت نظیر فعالیت ھا

 با مردم كرامت و رضایت تأمین و امور صحت و
 براساس و اطالعات فن آوري از بھینھ استفاده

 و تھیھ مي رسد امناء ھیأت تصویب بھ كھ دستورالعملي
 سھ ھر حداقل را روش ھا این و گذارد اجراء  مورد بھ

.دھد قرار اصالح و بازبیني مورد یك بار سال



- ٢٩ماده 

 بھ ھدف بھبود كیفیت و كمیت خدمات دانشگاه موظف است با
مردم و با رعایت دستورالعمل ھاي ذي ربط اقدامات زیر را 

:انجام دھد بھ ترتیب
اطالع رساني الكترونیكي درخصوص شیوه ارایھ خدمات  )١

ھمراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كھ متقاضي باید ارایھ 
نماید،

ارایھ فرم ھاي مورد نیاز جھت انجام خدمات از طریق  )٢
، ابزار و رسانھ ھاي الكترونیكي

ارایھ خدمات بھ شھروندان بھ صورت الكترونیكي و حذف  )٣
لزوم مراجعھ حضوري مردم بھ دانشگاه براي دریافت خدمت  

.در موارد ممكن



فصل چھارم

خدمت بھ ورود



٣١ماده 

 مجوزھای استخدامی پیمانی و یا تبدیل وضع نیروھای
”  قراردادی شاغل بھ پیمانی و یا جذب نیروی قراردادی صرفا
توسط معاونت توسعھ مدیریت ومنابع وزارت بھداشت تعیین 

.وابالغ میشود
  جایگرین نیروھای خروجی سھمیھ برای : ١تبصره

با نظر ...  خرید خدمت -فوت -ازکارافتادگی -بازنشستگی(
اداره کل منابع انسانی و ابالغ معاونت توسعھ تعیین میشود

 در تغییر – توسعھ –ایجاد مجوزھای استخدامی –٢تبصره
واحدھای تابعھ با مجوز وزارتخانھ یا ھیات وزیران انجام 

.میشود



۴تبصره 

۵ میزان بھ دانشگاه ریاست موردي سھمیھ% 
 مدرک داندگان بین از و یافتھ اختصاص مجوزھاي
.باشد مي استفاده قابل باالتر و لیسانس فوق تحصیلی

بدون خانواده پزشک برنامھ نیروھای جذب -۶ تبصره 
 احراز و مصاحبھ انجام با ”صرفا و آزمون برگزاری
 قراردادی بصورت گزینش انجام و عمومی صالحیت

.است میسر



٣٢ماده 
 مانند فعالیتھای خدمات عمومی عقد قرارداد برای

راننده  - آشپز–آبدارچی –پیش خدمت  -نظافت چی
با ) مشاغل کارگری(تلفنچی  - اتومبیلھای دولتی

اشخاص حقیقی پس از تامین اعتبار الزم   



٣٣ماده 
رقابتي فضاي یك در دانشگاه نیاز مورد انساني نیروي استخدام  

 سنجش و گزیني شایستھ استخدامي، عدالت رعایت با و
 مسابقھ یا آزمون طریق از تخصصي و عمومي توانمندي ھاي

 براساس آنھا از تركیبي یا و مصاحبھ تخصصي، عمومي،
 احراز با و مي رسد امناء ھیأت تصویب بھ كھ دستورالعملي
 و معلمان گزینش تسري قانون براساس عمومي صالحیت ھاي

 و وزارتخانھ ھا سایر كارمندان بھ پرورش و آموزش كارمندان
 مصوب دولتي شركت ھاي و مؤسسات و سازمان ھا

 .بود خواھد اسالمي شوراي مجلس ٩/٢/١٣٧۵



٣۴ماده 
 در دانشگاه عبارت است ازشرایط عمومي استخدام:
داشتن حداقل سن بیست سال تمام  و حداكثر چھل سال و براي دارندگان  )الف

مدرك تحصیلي دكتري و باالتر چھل و پنج سال،
داشتن تابعیت ایران )ب ،
انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانوني دائم براي مردان )ج ،
عدم اعتیاد بھ دخانیات و مواد مخدر و روانگردان، )د
نداشتن سابقھ محكومیت جزایي مؤثر، )ھ
دارا بودن مدرك تحصیلي دانشگاھي از دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالي  )و

معتبر،
داشتن سالمت جسماني، رواني و توانایي انجام كاري كھ براي آن ) ز

مي شوند بر اساس دستورالعملي كھ بھ تصویب ھیأت امناء مي رسد، استخدام
اعتقاد بھ دین مبین اسالم یا یكي از ادیان شناختھ شده در قانون اساسي ) ح

جمھوري اسالمي ایران،
التزام بھ قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران) ط.



 دانشگاه موظف است قوانین مربوط بھ استخدام  -٣تبصره
.  ایثارگران را رعایت نماید

 مدت سابقھ خدمت تمام وقت دولتي بھ شرط  -۴تبصره
.حداكثر سن اضافھ مي گردد

 استخدام بھیار با مدرك تحصیلي دیپلم بھیاري و  -۵تبصره
سال مجاز مي باشد ١٨حداقل سن 

 پذیرش بھورز با مدرک تحصیلی دیپلم و طبق   -۶تبصره
دستورالعمل ھیات امنا خواھد بود



فصل پنجم 

- استخدام



- ٣۵ماده 

 در دانشگاه بھ سھ شكل مي باشدرابطھ استخدامي:
استخدام رسمي، )الف
استخدام پیماني براي مدت معین،) ب
استخدام قراردادي براي مدت معین) ج.



 استخدام در بدو ورود بھ شکل پیمانی  یا   -١تبصره
قراردادی است 

 ۶سال و حداکثر  ٣مستخدمین پیمانی با  -٢تبصره 
سال سابقھ پیمانی و برابر دستورالعمل ھیات امنا بھ 

میشوند و در صورت عدم تبدیل وضع رسمی آزمایشی 
شرایط احراز مصوب برای رسمی آزمایشی ، تمدید 

.  نمی باشدقرارداد پیمانی مقدور 



٣۶ماده 
 سال است و کارمند  ٢حداقل یکسال و حداکثر طول دوره آزمایشی

با رعایت شرایط زیر بھ مستخدم رسمی تبدیل میشود
عالقھ بھ کار-کاردانی -حصول اطمینان از لیاقت علمی -الف- 

رعایت –تکریم ارباب رجوع –روحیھ خدمت  -نوآوری -خالقیت
نظم وانظباط اداری با پیشنھاد مدیر بالفصل و تایید معاون  توسعھ 

مدیریت ومنابع 
ساعت ۵٠ھر سال (گذراندن دورھای آموزشی  -ب (
تایید گزینش  -پ



 - ١تبصره 

 كارمندان پایان دوره آزمایشيدرصورتي كھ در ضمن یا ،
استخدام رسمي را كسب   شرایط ادامھ خدمت و یا تبدیل بھ

:با وي بھ یكي از روش ھاي ذیل رفتار خواھد شد ننمایند
در (براي احراز شرایط الزمیكسالھ دیگر اعطاء مھلت  )الف

ھر حال مدت خدمت آزمایشي كارمندان با احتساب این مھلت 
،)سال تجاوز نخواھد كرد٣از 
قطع رابطھ استخدامي) ب.



 - ٣٧ماده 

 در یكي از حاالت ذیل از خدمت در كارمندان رسمي
:خارج مي گردنددانشگاه 

بازنشستگي و یا از كارافتادگي كلي طبق قوانین  )الف
ذي ربط،

استعفاء،) ب
بازخریدي، )ج
آماده بھ خدمت، )د
اخراج یا انفصال بھ موجب احكام مراجع قانوني ) ھ

.ذي ربط



- ٣٨ماده 

 از کارمندان منفصل موسسھ اجازه بھ کارگیری
سایر موسسات و  اخراج شده خدمت و کارمندان 

نداردواحدھای تابعھ وزارتخانھ را 



٣٩ماده 

 منوط بھ تحقق انعقاد قرارداد مجدد با كارمندان پیماني
:شرایط ذیل مي باشد

استمرار پست سازماني كارمندان، )الف
كسب نتایج مطلوب از ارزیابي عملكرد و رضایت ) ب

از خدمات كارمند،
جلب رضایت مردم و ارباب رجوع، )ج
ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمینھ ي شغل ) د

.مورد تصدي



در صورت عدم تحقق ھر یک از شرایط فوق  -  ١تبصره 
انعقاد قرارداد مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادی مقدور 

.نخواھد بود

 ٢تبصره-
 ھستھ گزینش دانشگاه ملزم است نظریھ خود را در خصوص تمدید یا عدم

پایان بھمن ماه تمدید قرارداد كارمندان پیماني و قراردادي حداكثر تا 
عدم ارسال نظریھ تا . ھرسال بھ معاونت پشتیباني دانشگاه اعالم نماید

.مھلت مقرر بھ منزلھ تأیید تمدید قرارداد كارمندان مورد نظر مي باشد



فصل ششم 

انتصابات



۴١ماده 

رعایت با باید كارمندان شغلي ارتقاء و انتصاب 
 آموزشي دوره ھاي و تجربي تحصیلي، شرایط
 و شایستگي احراز از پس و الزم خدمت ضمن

 صورت آنان قبلي مشاغل در موفق عملكرد
  .گیرد



  :شرایط احراز
رواني، خصوصیات بودن دارا از است عبارت 

 الزم تواناییھاي حداقل و متناسب شخصیتي و جسماني
 مھارت ھا، تحصیالت، از اعم آیین نامھ این در مندرج
 انجام براي كھ نیاز مورد آموزشي دوره ھاي و تجربھ

.است الزم شغل یك مسؤولیتھاي قبول و وظایف



۴٢ماده 
 پست ھاي مدیریت حرفھ اي انتخاب و انتصاب افراد بھ

و سرپرستي و شرایط تخصصي و عمومي و نحوه 
ارتقاء مسیر شغلي برابر دستورالعملي خواھد بود كھ 

.بھ تصویب ھیأت امناء مي رسد
 انتصاب افراد بھ پست ھاي مدیریتي و  -١تبصره

سرپرستي مي بایست ابتدا در كمیتھ طبقھ بندي مشاغل 
دانشگاه مطرح و در صورت احراز شرایط الزم، پس 

از تایید حراست دانشگاه نسبت بھ تغییر عنوان و 
.انتصاب اقدام خواھد شد



  ۴٣ماده 

چھار دانشگاه مدیریتي پست ھاي در خدمت دوره 
 .است بالمانع دوره آن تمدید و مي باشد سالھ

 قبل افراد پست تغییر مدیران، عملكرد ارزیابي
 دستورالعملي اساس بر ... و مذكور مدت از

  .مي رسد امناء ھیأت تصویب بھ كھ مي باشد



۴۴ماده 

مدارک پذیرش بھ نسبت تعھدی ھیچگونھ موسسھ 
 با غیرمربوط شده ارائھ دانشگاھی تحصیلی

 نخواھد اشتغال طول در کارمند شغلی رشتھ
 بھ منوط نیز  مربوط مدارک پذیرش و داشت
 آن تایید و مشاغل بندی طبقھ کمیتھ در طرح
است کمیتھ



نحوه ارتقای طبقھ شغلی کارمندان
الزم برای ھر  تجربھآخرین طبقھاولین طبقھ مقطع تحصیلی

ارتقا طبقھ

سال ١۵۶پایان ابتدایی
سال ١۶۵پایان دوره راھنمایی 

سال ۵ ٢٧دیپلم  
سال ٣٨۵فوق دیپلم 

سال ۴١٠۴لیسانس
سال ۵١١۴فوق لیسانس  

سال ۴ ۶١٢دکترای حرفھ ای
پزشکان متخصص و دکترای 

PHD٧١٣۴ سال



 -فصل ھشتم

 توانمندسازي
كارمندان



۴۵ماده 

 توانمندسازي عبارت است از شناسایي و توسعھ
قابلیت ھاي كارمندان از طریق ارتقاي دانش، 

اصالح نگرش و بھبود مھارت ھاي آنان بھ نحوي 
كھ باعث افزایش كارایي و اثربخشي و در نھایت 

.تسھیل در دستیابي بھ اھداف سازماني گردد



  ۴۶ماده 

توانمندسازي منظور بھ است موظف دانشگاه 
 دستورالعملي اساس بر را آنان آموزش نظام كارمندان،

 طراحي گونھ اي بھ مي رسد، امناء ھیأت تصویب بھ كھ
 و مھارت دانش، ساختن متناسب با ھمراه كھ نماید

 الزم انگیزه ھاي ،نظر مورد شغل با كارمندان نگرش
 تأمین آموزش فرایند در آنان مستمر مشاركت براي را

 و كارمندان انتصاب و ارتقاء بین رابطھ اي و نماید
.گردد برقرار آموزش با مدیران



۴٨ماده 

تحصیالت انجام براي آموزشي مأموریت اعطاي 
 آن مستلزم )باالتر و لیسانس فوق( دانشگاھي تكمیلي

 نامھ آیین این ٣٠ ماده بھ استناد با دانشگاه كھ است
 مقطع و تعداد برحسب را خود انسانی نیروی نیازھای
 رئیسھ ھیات تایید بھ اولویت رعایت با و استخراج

 بھ آموزشي مأموریت اعطاي بھ نسبت و برساند
.نماید اقدام كارمندان



 تمامي كارمندان پیماني، رسمي آزمایشي و رسمي قطعي  -١تبصره
مجاز خواھند بود برابر دستورالعملي كھ از سوي ھیأت امناء 

.تصویب مي شود، از مأموریت آموزشي استفاده نمایند
 در استفاده از مأموریت آموزشي، تابع قوانین  ایثارگران -٢تبصره

.  و مقررات مربوط خواھند بود
 براي اعطاي مأموریت اداری روزانھ یا ساعتی  -٣تبصره

بنا ... و  MPHدوره ھاي پودماني و دوره ھاي حضوری از جملھ 
بھ نیاز دانشگاه در راستاي توانمندسازي كارمندان براي انجام بھینھ 

.وظایف سازماني امكان پذیر است



:تاثیر دورھھای آموزشی بر

حق شاغل
 گواھینامھ نوع دوم
انتصاب بھ پستھای مدیریتی
 رتبھ شغلی
تبدیل وضع از استخدام آزمایشی بھ رسمی
تمدید قرارداد نیروھای قراردادی
تمدید قرارداد نیروھای پیمانی
تمدید دوران مدیریتی مدیران
ارزیابي عملكرد



فصل ھشتم 

حقوق ومزایا



۴٩ماده 

 ارزشیابي عوامل نظام پرداخت كارمندان دانشگاه بر اساس
و سایر ویژگي ھاي مذكور در مواد آتي خواھد  شغل و شاغل

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابي عوامل مذكور در این . بود
فصل ضرب در ضریب ریالي، مبناي تعیین حقوق و مزایاي 

.كارمندان قرار مي گیرد
 مذكور برای ھر سال  معادل ضریب ضریب ریالي  - تبصره

ریالي اعالم شده از سوي دولت كھ توسط وزیر بھداشت، 
درمان و آموزش پزشكي اعالم مي گردد، 



ضریب سال

١٣٨٨۶٠٠

١٣٨٩۶٣۶

١٣٩٠٧٠٠

١٣٩١٨٠۵

١٣٩٢١٠٠۶

١٣٩٣١٢٠٧



۵٠ماده 

نظیر عواملي اساس بر آیین نامھ این مشمول مشاغل 
 سطح مسؤولیت ھا، و وظایف پیچیدگي اھمیت،

 طبقات از یكي بھ نیاز مورد مھارت ھاي و تخصص
 تصویب بھ و یافتھ اختصاص شغل حق جداول یا جدول
 جداول یا جدول امتیاز .رسید خواھد امناء ھیأت

  آن حداكثر و )٢۴٠٠( حداقل مشاغل، ارزشیابي
.مي باشد )٧٠٠٠(



 -٣تبصره
 مقدماتي، پایھ، : پنج رتبھھر كدام از مشاغل متناسب با ویژگي ھا، حداكثر در

ارشد، خبره و عالي طبقھ بندي مي گردد و ھركدام از رتبھ ھا بھ یكي از طبقات 
.جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص مي یابد

  و اولین طبقھ شغلي مربوط  مقدماتيشاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبھ
قرار مي گیرند و در طول دوره خدمت در قالب دستورالعملي بر اساس عواملي 

نظیر ابتكار و خالقیت، میزان افزایش مھارت ھا، انجام خدمات برجستھ، طي 
متناسب با ... دوره ھاي آموزشي، میزان جلب رضایت ارباب رجوع و 

ویژگي ھاي مشاغل، ارزیابي و حسب امتیازاتِ كسب شده و طي حداقل مدت 
تجربھ مربوط كھ بھ تصویب ھیأت امناء مي رسد، بھ رتبھ ھاي پایھ، ارشد، خبره 

. و عالي ارتقاء مي یابند
تعیین مي شوند و افرادي كھ نخبھ  افرادي كھ طبق ضوابط مصوب بھ عنوان

عالوه بر شرایط عمومي در بدو استخدام از تجربھ و مھارت الزم برخوردار 
ھستند طبق دستورالعمل مربوط از طي نمودن برخي از رتبھ ھا معاف و در یكي 

.از رتبھ ھاي باالتر قرار مي گیرند



 - ۴تبصره 

 رتبھ ھاي خبره و عالي فقط بھ مشاغل
.كارشناسي و باالتر اختصاص مي  یابد



الزم در ارتقای رتبھ شغلي تجربیسنوات 
عالي خبرهارشدپایھمقدماتي

تجربھ الزم 
براي مشاغل 
كارشناسي و 

باالتر

٠۶١٢١٨٢۴

تجربھ الزم 
براي مشاغل 
كارداني و 

پایین تر

٠٨٢٠



ساعات آموزشی و امتیاز ارزیابی عملکرد برای ارتقا رتبھ

امتیاز ارزیابی عملکردساعات آموزشی رتبھ شغلی

%٣٠٠۶٠پایھ

%٢۵٠٧٠ارشد

%٢٠٠٨٠خبره

%١۵٠٨۵عالی



۵تبصره 

-  مشاغل بھداشتي و درماني امتیاز طبقھ
در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 

داندگان مدارک دکترای حرفھ ای ) ١/٢(
PhD   متخصصین و باالتر با ضریب

محاسبھ ) ١/١(و سایر مشاغل ) ۵/١(
.مي گردد



۵١ماده 

 شاغلین مشمول این آیین نامھ براساس عواملي نظیر
عالوه بر (تحصیالت، دوره ھاي آموزشي و مھارت 

، )حداقل شرایط مذكور در اولین طبقھ شغل مربوط
كھ حداقل امتیازحق شاغل سنوات خدمت و تجربھ از 

امتیاز مي باشد بھره مند ) ۵٧٠٠(و حداكثر) ١٣٠٠(
.مي گردند



موثر در حق شاغلعوامل 

عوامل

تحصيالت

)سابقه دولتي(سنوات خدمت 

سنوات تجربه

موزشي ٓ بازاي هريك ساعت دوره نيم (دوره هاي ا
)امتياز

مهارتها و تواناييهاي فردي



۵٣ماده 

پیچیدگي با متناسب سرپرستي، و مدیریت عناوین 
 و نظارت و سرپرستي حیطھ مسؤولیت ھا، و وظایف

 از یكي در مربوط عوامل سایر و شغلي حساسیت ھاي
 دستورالعمل طبق مدیریت فوق العاده جدول طبقات
 حداكثر و )۵١٠( آن امتیاز حداقل كھ پیوست

.مي گیرند قرار است، )٢٧٠٠(آن



۵۴ماده 
شغل، حق( ۶۴ تا ۶٢ مواد موضوع پرداخت ھاي بر عالوه 

 تلقي ثابت حقوق كھ )مدیریت فوق العاده و شاغل حق
 قابل كارمندان بھ زیر شرح بھ فوق العاده ھایي مي گردد؛
:مي باشد پرداخت



:  فوق العاده مناطق كمتر توسعھ یافتھ و بدي آب و ھوا    -

داراي آنھا شاغلین كھ تخصصي مشاغل براي 
  باالتر و ارشد كارشناسي تحصیلي مدرك

 و ثابت حقوق امتیاز %٢۵ میزان بھ تا مي باشند
 كدام ھر ثابت حقوق %٢٠تا مشاغل سایر براي

شد خواھد پرداخت شرایط واجد كارمندان از



:  فوق العاده ایثارگري

- داوطلبانھ خدمت مدت و جانبازي درصد با متناسب 
 بھره مند امتیاز )١۵۵٠( تا اسارت مدت و جبھھ در

  .مي گردند
این مشمول % ٧٠ جانبازباالي مانند شھدا فرزندان 

اند العاده فوق



 :فوق العاده سختي شرایط محیط كار

مجبور كار محیط متعارف غیر شرایط در كھ كارمنداني بھ فقط 
 در و امتیاز )١۵٠٠( تا حداكثر مي باشند وظیفھ انجام بھ

 بیمارستان ھاي و رواني بخش ھاي و رواني بیمارستان ھاي
 و تدوین تا .مي گیرد تعلق امتیاز )٣٠٠٠( تا حداكثر سوختگي
 مي رسد، امناء ھیأت تأیید بھ كھ مربوط دستورالعمل تصویب

 ھمچنان قبلي مصوبات اساس بر سختي كار فوق العاده برقراري
.مي باشد اجرا قابل



 :فوق العاده حق اشعھ -  ۴

 در ارتباط شرایط محیط كار با اشعھ فقط بھ كارمنداني  كھ در
ھستند، بنا بھ تشخیص كمیتھ تخصصي دانشگاه و دستورالعملي 

) ٣٠٠٠(كھ از سوي وزارت متبوع ابالغ مي شود، حداكثر تا
تا تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط، . امتیاز تعلق مي گیرد

برقراري فوق العاده حق اشعھ بر اساس مصوبات قبلي ھمچنان 
.قابل اجرا مي باشد



٢تبصره 

-  آن دستھ از كارمنداني كھ در مرحلھ تطبیق با قانون مدیریت
خدمات كشوري از فوق العاده كار با اشعھ برخوردار بوده اند و 

این مبلغ در احكام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ گردیده 
است از مبلغ تفاوت تطبیق كسر و بھ عنوان فوق العاده اشعھ در 

كنار فوق العاده سختي كار محاسبھ و تا ھنگامي كھ بھ كار با 
.اشعھ اشتغال داشتھ باشند برقرار مي گردد



 :كمك ھزینھ عائلھ مندي و اوالد -  ۵

افتاده كار از و بازنشستھ شاغل، مرد كارمندان بھ 
  معادل مي باشند ھمسر داراي كھ قانون این مشمول

 ھر ازاء بھ و عائلھ مندي ھزینھ كمك بابت امتیاز ٨١٠
 قابل اوالد ھزینھ كمك عنوان بھ ٢١٠ معادل فرزند

. مي باشد پرداخت



كھ از  ذكورحداكثر سن براي اوالد  -١تبصره
و بھ سال  ٢٠مزایاي این بند استفاده مي كنند تا 

شرط ادامھ تحصیل و غیرشاغل بودن فرزند تا 
.سال تمام ٢۵
شوھر یا شغل مادام كھ  اناثاوالد  -٢تبصره

.نداشتھ باشند بدون رعایت سقف سني



-٣تبصره

بگیر وظیفھ و افتاده كار از بازنشستھ، شاغل، زن كارمندان 
 یا كرده فوت ھمسر( نبوده ھمسر داراي كھ قانون این مشمول
 از باشد كلي ازكارافتاده یا و معلول آنان ھمسر یا و )باشد مطلقھ

 .مي شوند بھره مند بند این عائلھ مندي ھزینھ كمك مزایاي
فرزندان مخارج متكفل تنھایي بھ كارمندان این كھ صورتي در 

 ھزینھ كمك مزایاي از باشند، ذي صالح مراجع رأي اساس بر خود
 مجدد ازدواج صورت در افراد این .مي شوند بھره مند نیز اوالد

 مراجع راي اساس بر خود فرزندان مخارج متكفل چنانچھ
.مي گردند بھره مند اوالد ھزینھ كمك مزایاي از باشند، ذي صالح



 فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي بھ   -۴تبصره
تشخیص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول 

.محدودیت سقف سني مزبور نمي باشند
 چند قلو زایي نیزمشمول كمك ھزینھ  -۵تبصره

.اوالد مي گردد



 :فوق العاده شغل -۶

و تخصص سطح با متناسب تخصصي، مشاغل براي 
 كار بازار شرایط و مسؤولیت ھا و وظایف پیچیدگي مھارت ھا،

 براي و امتیاز )٧٠٠( حداكثر كارداني سطح تا مشاغل براي
  براي و امتیاز )١۵٠٠( حداكثر كارشناسي ھمسطح مشاغل
 .مي گردد تعیین امتیاز )٢٠٠٠( حداكثر باالتر مشاغل

 كھ است دستورالعملي تدوین بھ منوط فوق العاده این برقراري
.مي رسد امناء ھیأت تصویب بھ



 :فوق العاده كارایي و عملكرد -٧

 دستورالعمل مریوط بھ این فوق العاده توسط ھیات
رئیسھ موسسھ تھیھ و پس از تصویب ھیات امنا اجرا 

میشود

 كارمندان دانشگاه كھ از این فوق العاده بھره مند مي شوند، بر حسب
متوسط، خوب سھ سطح ارزیابي عملكرد دانشگاه از سوي استانداری در 

تعداد كارمندان دانشگاه تعیین % ٧٠و % ۵٠، % ٣٠و عالي بھ ترتیب 
مي گردد،

 حداكثر میزان بھره مندي ھر كارمند بر اساس نمرات ارزشیابي و
وي بوده كھ در مقاطع حقوق ثابت امتیازات مربوط بھ % ٢٠عملكرد 

.سھ ماھھ قابل پرداخت مي باشد



: فوق العاده نوبت كاري -٨

در كھ مي گردد پرداخت مشاغلي متصدیان بھ  
 تمام صورت بھ اداري ساعت متعارف غیر نوبت ھاي

  .مي باشند وظیفھ انجام بھ ملزم گردشي و  مستمر وقت،



ھزینھ سفر وجابجایی وماموریت روزانھ - ٩

 دانشگاه مجاز است بھ منظور جبران ھزینھ سفر و مأموریت  روزانھ
داخل و خارج از كشور، كسر صندوق و تضمین، مبالغي را برابر 

آیین نامھ و دستورالعمل  مربوط كھ از سوي وزارت متبوع ابالغ مي شود، 
.پرداخت نماید

تا تصویب و ابالغ دستورالعمل از سوي وزارت متبوع، ضوابط  -تبصره
.مربوط در حوزه كارمندان دولت مالك عمل خواھد بود



اضافھ کار -١٠

-  كارمندان موظف بھ انجام خدماتي بنا بھ درخواست دانشگاه، درصورتي كھ
حداكثر (خارج از وقت اداري گردند، پرداخت مبالغي تحت عنوان اضافھ كار 

.بالمانع است) ساعت در ماه ١٧۵تاسقف 
نرخ یك ساعت فوق العاده اضافھ كاري كارمندان دانشگاه بھ شرح ذیل  -تبصره

.محاسبھ مي شود

                                                 =مبلغ یك ساعت فوق العاده اضافھ كاري
١٧۶  / فوق العاده مدیریت+ حق شاغل+ حق شغل(مبلغ(



: فوق العاده ویژه - ١٢

-  در موارد خاص با توجھ بھ عواملي از قبیل مھارت، مسؤولیت، ریسك
پذیري، تأثیر اقتصادي فعالیت ھا در درآمد دانشگاه، مخاطرات شغل، 

موقعیت شغل در بازار كار داخلي و بین المللي، میزان ارباب رجوع و 
% ۵٠از مشاغل دانشگاه حداكثر تا % ٢۵حساسیت كار، براي حداكثر 

سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده ھاي مستمر مندرج در این آیین نامھ، 
مشاغل مورد نظر و میزان فوق العاده مذكور، . در نظر گرفتھ خواھد شد

حسب پیشنھاد دانشگاه و تأیید شوراي عالي اداري و استخدامي دانشگاه ھا 
.و تصویب ھیأت امناء قابل پرداخت مي باشد



کارانھ -١٣

-  دانشگاه اجازه دارد تا تھیھ دستورالعمل جدید اداره
نظام نوین بیمارستان ھا، ھمچنان بر اساس دستوالعمل 
.قبلي نسبت بھ پرداخت كارانھ افراد مشمول اقدام نماید



:  فوق العاده حق محرومیت از مطب - ١۴

- پزشكي گروه رشتھ ھاي در دكتري مدرك دارندگان بھ 
 داروسازي، دامپزشكي، دندانپزشكي، پزشكي، (

 واحدھاي در مقررات برابر وقت تمام كھ )علوم آزمایشگاھي
  مراكز در اینكھ بھ مشروط مي باشند شاغل دانشگاه مختلف

 آزمایشگاه، داروخانھ، مطب، درماني،  آموزشي، تشخیصي،
 بھ ...و خیریھ و خصوصي بخش ...و درمانگاه بیمارستان،

 پرداخت باشند، نداشتھ اشتغال تخصصي انتفاعي فعالیت
 امناء ھیأت توسط مربوط دستورالعمل تصویب تا .مي گردد

 قبلي ضوابط برابر مطب، از محرومیت فوق العاده مبلغ
.مي باشد پرداخت قابل ھمچنان



 :حق الزحمھ طرح تمام وقتي - ١۵

-  بھ منظور استفاده از خدمات دارندگان مدرك دكتراي حرفھ اي در
رشتھ ھاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمایشگاھي، 

دامپزشكي و متخصصین گروه علوم پزشكي در غیر ساعات اداري با 
ھدف توسعھ و گسترش بھداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح 

ستادي و اجرایي دانشگاه اعم از روستاھا و شھرھا و تأمین كادر مورد 
نیاز آن، دانشگاه مجاز است تا تصویب دستورالعمل مربوط توسط ھیأت 

.امناء بر اساس دستورالعمل قبلي پرداخت نماید



فوق العاده خاص ھیات امنا -١۶

١۶  -  دانشگاه مجاز است پس از تصویب ھیأت امناء، فوق العاده خاصي
حسب مورد بر اساس » فوق العاده خاص ھیأت امناء«را تحت عنوان 

عواملي نظیر مدرك تحصیلي، سابقھ خدمت، شغل، مناطق كمتر توسعھ 
این فوق العاده بر مبناي . بھ كارمندان دانشگاه پرداخت نماید... یافتھ و 

مجموع ریالي حق شغل و حق شاغل، در عدد ثابتي كھ از سوي ھیأت 
.امناء اعالم مي شود، ضرب مي گردد

) حق شاغل + حق شغل( ×K  =فوق العاده خاص ھیأت امناء



فوق العاده جذب  -١٧

 درصد حقوق و  ٣۵برقراری فوق العاده جذب تا سقف
مزایای مستمر کارمندان 



حق فنی  -١٨

 برابر دستورالعمل ھیات امنا



فوق العاده مسئولیت  -١٩

 پرداخت مبلغی از درآمد اختصاصی بھ مدیران غیرھیات علمی طبق
جدول تایید شده از سوی ھیات امنا 



فوق العاده ھای مستمر -  ۵۵ماده 

خدمت دولتي، نشان ھاي ایثارگري، فوق العاده ھاي 
 كار، محیط شرایط سختي زده، جنگ مناطق در اداري

 فوق العاده عنوان بھ اشعھ فوق العاده و شغل فوق العاده
.مي گردد تلقي مستمر



۵۶ماده 

تناسب بھ دانشگاه اختصاصي و عمومي مشاغل تصدي شرایط 
 لحاظ از ھرشغل، بھ تخصیص قابل پست ھاي وظایف

 آموزشي دوره ھاي و مھارت تجربھ، تحصیالت، معلومات،
 توسعھ معاونت پیشنھاد با دیگر موثر عوامل و نیاز مورد

 تصویب و دانشگاه تأیید و متبوع وزارت منابع و مدیریت
 مشاغل بھ افراد انتصاب در و مي گردد تعیین امناء ھیأت

.مي باشد الزامي مصوب شرایط رعایت مذكور،



۵٨ماده 

 میزان عیدي پایان سال كارمندان دانشگاه حداقل
برابر مصوبات عمومي دولت كھ از سوي 
.وزارت متبوع اعالم مي گردد، خواھد بود



۶۶ماده 

 كھ (بابت شركت كارمندان و سایر افراد در جلسات مورد نیاز دانشگاه
براي ھر جلسھ مبلغي بھ عنوان ) جزو وظایف اصلي كارمند نمي باشد

دستورالعمل مورد نیاز توسط ھیأت امناء . حق جلسھ قابل پرداخت است
.ابالغ خواھد شد



۶٧ماده 

زمینھ در موسسھ کارمندان تشویق و ترغیب منظور بھ 
 در مشارکت و ھمکاری و اجرایی و فرھنگی ھای

 –ھا ھمایش اجرای–مراسم برگزاری خصوص
 حق عنوان بھ مبالغی ، مشابھ موارد و ھا آزمون
.میشود پرداخت آنان بھ الزحمھ



فصل دھم 

– نظارت و ارزیابي
عملكرد



  ۶٩ماده 

-  دانشگاه موظف است عملكرد سالیانھ مدیران و كارمندان را برابر
كھ بھ تصویب » استقرار نظام مدیریت عملكرد كارمندان«دستورالعمل 

ھیأت امناء مي رسد، ارزیابي نموده و نتایج آن را در پرونده پرسنلي و 
.نرم افزار كارگزیني ثبت و بھ ذي نفعان منعكس نماید

نتایج ارزیابي ساالنھ كارمندان برابر مفاد این آیین نامھ، در  - ١ تبصره
.وضعیت استخدامي و مزایاي دریافتي آنان تأثیرگذار خواھد بود

موسسھ مجاز است بھ منظور ایجاد انگیزش در بین کارکنان و  - ٢ تبصره
%  ٢حداکثر(مدیران ، نسبت بھ انتخاب واحد نمونھ اقدام و بھ آنان 

.پاداش پرداخت کند) جمعیت واحد



تاثیر ارزیابی عملکرد در امور اداری کارکنان 

 اعطای طبقھ تشویقی
 ارتقای رتبھ شغلی
 ارتقای بھ پستھای مدیریتی
 تمدید دوران مدیریتی مدیران
پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد
 کل %  ۵٠بازخریدی بھ جھت کسب نتایج کمتر از

)سال متناوب  ۵سال متوالی یا  ٣(امتیازات ارزیابی 



  - فصل یازدھم

 حقوق و تكالیف
كارمندان



٧٠ماده 

 مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند

و بايد با رعايت موازين اخالق اسالمي و اداري و طبق سوگندي كه 

در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقي و اداري كه امضاء 

نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با  مي

نها انجام دهند در نظر گرفتن حقوق وخواسته ٓ .هاي قانوني ا



 ٢تبصره 

مردم حقوق تامین برای است مکلف موسسھ 
 کارمندان عملکرد از رضایت عدم یا ،رضایت

 تمدید و  وضعیت تبدیل ارتقا، ، انتصاب در را
 تنبیھات و تشویقات از مندی وبھره  قرارداد

.نماید لحاظ



 كارمندان دانشگاه سالي سي روز حق  - ٧١ماده
مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط 

حداكثر نیمي از مرخصي كارمندان در ھر . را دارند
.سال قابل ذخیره شدن است

 كارمندان مي توانند بھ ھر میزان از ذخیره  - ٧٢ماده
مرخصي استحقاقي خود پس از موافقت مسئول مربوط 

.استفاده نمایند



-٧٣ماده 

 بازخرید مرخصي استحقاقي ذخیره شده با درخواست كارمند
در طول ھر دوره ده سالھ خدمتي فقط براي یك بار در ھر دوره 
و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در ھیأت رییسھ 

دانشگاه موظف است مرخصي . دانشگاه بالمانع مي باشد
بازخرید شده را از مجموع ذخیره مرخصي استحقاقي 

.كارمندان كسر نماید



-٧۴ماده 

 بھ منظور تحكیم و تكریم نھاد خانواده، كارمندان دانشگاه در موارد ذیل
مرخصي استحقاقي عالوه بر سقف ھفت روز حق برخورداري از 

مرخصي مذكور قابل ذخیره یا . مرخصي استحقاقي ساالنھ را دارند
.نمي باشد بازخرید

ازدواج دائم کارمند )الف
ازدواج فرزند کارمند) ب
پدر، مادر ، ھمسر ، فرزند ،خواھر : فوت بستگان درجھ یك شامل ) ب

.وبرادر



٧۵ماده 

 كارمندان اعم از قراردادي، پیماني، رسمي آزمایشي و
مشرف مي شوند مجاز حج تمتع رسمي قطعي كھ بھ 

خواھند بود فقط یك بار از یك ماه مرخصي تشویقي 
استفاده نمایند كھ جزء مرخصي استحقاقي منظور 

.نخواھد شد



 مرخصي كمتر از كارمندان دانشگاه مي توانند از  - ٧۶ماده
كھ جزیي از مرخصي استحقاقي مي باشد استفاده یك روز 

مرخصي ساعتي حداقل یك ساعت وحداكثر بھ میزان  . نمایند
بدیھي است در صورت . مي باشدنصف ساعت كاري روزانھ 

استفاده بیش از مدت ذكر شده یك روز مرخصي استحقاقي 
.محاسبھ مي گردد

 تعطیالت رسمي بین مرخصي ھاي استحقاقي جزء  - ٧٧ماده
.نمي گرددمرخصي محسوب 



-٧٨ماده

 كارمندان رسمي، رسمي آزمایشي و پیماني مي توانند
در طول مدت خدمت خود با موافقت دانشگاه حداكثر 

استفاده نمایند و در  مرخصي بدون حقوقسھ سال از 
صورتي كھ كسب مرخصي براي ادامھ تحصیالت 

عالي در رشتھ مربوط بھ شغل كارمندان باشد تا مدت 
.دیگر قابل افزایش خواھد بوددو سال 



 مدت مرخصي بدون حقوق و مأموریت آموزشي كارمندان  -١تبصره
رسمي آزمایشي بھ عنوان طول مدت دوره مورد نیاز خدمات 

نمی شودآزمایشی محسوب 
 قانون برنامھ پنجم  ٣٠كارمندان مي توانند با رعایت ماده – ٢تبصره

توسعھ با موافقت دانشگاه از مرخصي بدون حقوق بدون محدودیت 
.زمان استفاده نمایند

كارمندان دانشگاه كھ ھمسر ایشان جھت مأموریت یا ادامھ  - ٣تبصره
عالوه بر (سال  ۶تحصیل اعزام مي شوند، مي توانند حداكثر بھ مدت 

.از مرخصي بدون حقوق استفاده نمایند) ٩١مدت سھ سال ماده 



٧٩ماده 

 كارمندان دانشگاه درصورت ابتالء بھ بیماري كھ مانع
از انجام خدمت شود تا سھ روز با گواھي پزشك معالج 

و تأیید پزشك معتمد دانشگاه و مازاد بر سھ روز تا 
سقف چھار ماه با تأیید شوراي پزشكي، مي توانند از 

.استفاده نمایندمرخصي استعالجي 



٨٠ماده 

طول در استعالجي مرخصي از استفاده مدت حداكثر 
 نیاز صورت در .بود خواھد ماه چھار تقویمي سال یك
 شورای تشخیص بھ استعالجی از بیشتر استفاده بھ

 مستثني مذكور زماني محدودیت از  موسسھ پزشکی
.مي باشد



٨١ماده 

 حقوق و مزایاي كارمند در ایام مرخصي استعالجی تا
بھبودي كامل یا از كارافتادگي كلي حداكثر بھ مدت یك 
سال بھ میزان حقوق ثابت و فوق العاده ھاي مستمر كھ 

حسب مورد بھ كارمند داده شده است، قابل پرداخت 
براي مدت مازاد بر یكسال، فقط حقوق ثابت  . مي باشد

.  قابل پرداخت خواھد بود



٨٢ماده 

 بھ بانوان باردار براي ھر بار وضع حمل، شش ماه
مرخصي زایمان با استفاده از حقوق و فوق العاده ھاي 

مربوط تعلق مي گیرد كھ در ھر صورت از شش ماه بیشتر 
ماه افزایش  ٩طبق قانون مدت مذکور بھ (. نخواھد بود
)یافتھ است 

 مدت مرخصي زایمان براي زایمان ھاي دو قلو -١تبصره ،
و براي زایمان ھاي سھ قلو و باالتر، یك سال تعیین نھ ماه 

.مي گردد



مدت مرخصي استعالجي بانواني كھ در طول  – ٢تبصره
دوران بارداري با تأیید پزشك معالج از مرخصي استعالجي 

نخواھد استفاده مي كنند، از سقف مرخصي زایمان آنھا كسر 
.شد
 بھ كارمنداني كھ ھمسر ایشان وضع حمل  -٣تبصره

مي نمایند، مدت پانزده روز مرخصي مراقبت از ھمسر تعلق 
.این مرخصی قابل بازخرید و ذخیره نمی باشد.مي گیرد

 مرخصي زایمان در خصوص مادراني كھ فرزند  -۴تبصره
.  ایشان مرده بھ دنیا مي آید دو ماه خواھد بود

 بھ كارمندان زن پس از اتمام مرخصي زایمان تا  -۵تبصره
ماھگي فرزند روزانھ یك ساعت مرخصي شیردھي  ٢۴سن 

.تعلق مي گیرد



٨٣ماده 

-  مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعي از نظر
استفاده از مرخصي استعالجي تابع قانون تأمین 

اجتماعي مي باشند و موسسھ مجاز بھ پرداخت حقوق 
.ومزایای انھا درایام مرخصی استعالجی نمی باشد



- ٨۵ماده 

 دانشگاه مكلف است در چھارچوب بودجھ ھاي مصوب
و دستورالعملي كھ بھ  تصویب ھیأت امناء مي رسد، 

كارمندان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده 
از بیمھ پایھ سالمت، با مشاركت آنان بھ صورت 

ھماھنگ و یكنواخت تحت پوشش بیمھ ھاي تكمیلي و 
قرار ) بیمھ عمر فقط مشمول كارمند مي شود(بیمھ عمر

.دھد



٨۶ماده 

  ،دانشگاه موظف است در ایجاد محیط كار
شرایط بھداشتي، ایمني و رفاھي را تأمین و لباس 

.كار مناسب براي كارمندان خود تھیھ نماید



- ٨٧ماده 

-  ساعات كار كارمندان دانشگاه چھل و چھار ساعت در ھفتھ
تنظیم ساعت كاریا شیفت ھای موظف کارمندان بھ عھده . مي باشد

.دانشگاه مي باشد
 تمامي كارمندان دانشگاه موظفند در ساعات تعیین شده  - ١تبصره

بھ انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتي كھ در مواقع 
ضروري، خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل بھ خدمات 

آنان نیاز باشد بر اساس اعالم نیاز دانشگاه مكلف بھ انجام 
وظایف محولھ در محل كار یا خارج از محل كار حسب مورد در 

قبال دریافت اضافھ كاري یا حق الزحمھ برابر مقررات مربوط 
دستورالعمل این تبصره توسط ھیأت امناء بھ تصویب . خواھد بود

.خواھد رسید



 كارمندان مي توانند ساعت كار خود را  با موافقت  -٢تبصره
ً براي ( ½یا ١/۴دانشگاه حداكثر بھ مدت سھ سال تا  صرفا

.  تقلیل دھند) كارمندان زن بر اساس قانون نیمھ وقت بانوان
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبھ سوابق خدمت و سایر 

امتیازات این قبیل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعیین 
لیكن كسور بازنشستگي این قبیل كارمندان در طول . مي گردد

مدت خدمت پاره وقت بر اساس حقوق و فوق العاده ھاي كامل 
كسر خواھد شد و این گونھ سوابق در محاسبھ سنوات خدمت 

. الزم براي بازنشستگي تمام وقت محسوب مي گردد



٨٨ماده 

 كارمندان دانشگاه در انجام وظایف و مسؤولیت ھاي قانوني در
برابر شاكیان مورد حمایت قضائي مي باشند و دانشگاه مكلف 
است بھ تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنھا با 

استفاده از كارشناسان حقوقي خود با گرفتن وكیل از كارمندان 
.حمایت قضائي نمایند



- ٨٩ماده 

 كارمندان دانشگاه موظف مي باشند كھ وظایف خود را
، انصاف  ، گشاده رویي ، امانت ، صداقت ، سرعت با دقت

و تبعیت از قوانین و مقررات عمومي و اختصاصي 
دانشگاه انجام دھند و در مقابل عموم مراجعین و 

ھرگونھ بي اعتنایي بھ امور . دانشگاه پاسخگو مي باشند
مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومي ممنوع 

ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد . مي باشد
نامناسب كارمندان با آنھا و كوتاھي در انجام وظایف، 

بھ دستگاه اجرایي ذي ربط و یا بھ مراجع قانوني 
.شكایت نمایند



٩٠ماده 

-  و  ١٣٧٢قانون رسیدگي بھ تخلفات اداري مصوب
اصالحات بعدي آن و مقررات اجرایي آن در دانشگاه 

.الزم االجراء مي باشد



٩١ماده 

- مسؤول نظارت، كنترل و  مدیران و سرپرستان بالفصل ،
حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظایف محولھ 

در . مي باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند
صورتي كھ كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر 

و زیان دانشگاه گردند و یا تخلفاتي نظیر رشوه و یا سوء 
استفاده در حیطھ مدیریت مسؤولین مزبور مشاھده و اثبات 

گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مدیران و 
نیز كھ در كشف تخلف ) حسب مورد(سرپرستان كارمندان 

یا جرایم اھمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان 
.  رفتار خواھد شد



٩٢ماده 

-  تصدي بیش از یك شغل یا پست سازماني براي تمام
در موارد ضروري . كارمندان دانشگاه ممنوع مي باشد

ً در خصوص مشاغل مدیریتي بھ عنوان  صرفا
.سرپرست و با تشخیص رییس دانشگاه بالمانع است



- ٩٣ماده 

با مدرك تحصیلي (بھ كارگیري بازنشستگان متخصص
در موارد خاص بھ عنوان اعضاء ) كارشناسي و باالتر

كمیتھ ھا، كمیسیون ھا، شوراھا، مجامع و خدمات 
مشاوره اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره ھاي حقوقي 

مشروط بر این كھ مجموع ساعت اشتغال آنھا در 
ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز   ١/٣دانشگاه از

نكند، بنا بھ پیشنھاد دانشگاه و تصویب ھیأت رییسھ در 
حق الزحمھ این افراد . دوره ھاي یك سالھ بالمانع مي باشد

متناسب با ساعات كار ھفتگي معادل كارمندان شاغل 
.مشابھ تعیین و پرداخت مي گردد



٩۴ماده 

-  كارمندان دانشگاه مكلف مي باشند در حدود قوانین و
، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور  مقررات

اداري اطاعت نمایند، اگر كارمندان حكم یا امر مقام مافوق 
را برخالف قوانین و مقررات اداري تشخیص دھند، مكلفند 
ً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بھ مقام مافوق  كتبا

، مقام مافوق  در صورتي كھ بعد از این اطالع. اطالع دھند
ً دستور خود را جھت اجراء تأیید كرد، كارمندان مكلف  كتبا

بھ اجراي دستور صادره خواھند بود و از این حیث 
مسؤولیتي متوجھ كارمندان نخواھد بود و پاسخگویي با 

مقام دستور دھنده مي باشد



-٩۵ماده

 خروج از تابعیت ایران و قبول تابعیت کشور بیگانھ
موجب انفصال خدمت از موسسھ خواھد بود 



-٩۶ماده

  موسسھ مکلف بھ اجرای مصوبھ صندوق ذخیره
.کارمندان دولت می باشد 



فصل یازدھم

 بازنشستگي و تأمین
اجتماعي



   ۹۷ماده
 

 :نمايد بازنشسته را خود كارمند مي تواند زير شرايط از يكي داشتن با اجرايــي دستگاه 

 مشاغل براي سال۳۵ و غيرتخصصي مشاغل براي خدمت سابقه سال۳۰ حداقل )الف

 سنوات براي كارمند درخواست با باالتر و ارشد كارشناسي دانشگاهي تحصيالت با تخصصي

 .سال ۳۰ از باالتر

 

.حقوق روز ۲۵ با خدمت سابقه سال ۲۵ حداقل و سن سال ۶۰ حداقل )ب

مين اجتماعي: فصل سيزدهم ٔ  تا



   ۱تبصره 
 

 متصديان براي )ب( بند در مزبور  سني شرط همچنين و )الف( بند در مذكور  سابقه 

ور  و سخت مشاغل ٓ  شرط و مي باشد كمتر سال ۵ تا معلوالن و جانبازان و زيان ا

.نمي گردد منظور  زنان براي سني



 ۲تبصره 
 

 مشاغل براي خدمت سابقه سال۳۰ داراي كه كارمنداني مكلفند موسسه

 خدمت سابقه سال ۳۵ داراي كه كارمنداني همچنين و سن سال۶۰ و غيرتخصصي

ً  را مي باشند سن سال۶۵ و تخصصي مشاغل براي سا ٔ  كارمندان تقاضاي بدون و را

.نمايند بازنشسته



 ۳تبصره 
 

 مي باشند خدمت سابقه سال ۲۵ حداقل و سن سال۶۵ داراي كه را كارمنداني موظفند موسسه

   .كنند بازنشسته را



 

 خدمت سال ۳۰ از بيش كه كارمنداني به بازنشستگي حقوق تعيين هنگام در 

 حقوق شده تعيين رقم %۲/۵ سال، ۳۰ بر مازاد خدمت سال هر ازاي به دارند

.گرديد خواهد پرداخت و محاسبه شده تعيين حقوق بر عالوه بازنشستگي

 ۱۰۱ماده



 

 یافوت ازکارافتاده-بازنشستھ کھ نامھ آیین این مشمول کارمندان بھ
  مستمر مزایای و حقوق آخرین ماه١ خدمت ھرسال ازای بھ میشوند

 استحقاقی ھای مرخصی بھ مربوط وجوه ی اضافھ بھ) سال٣٠تا(
   .شد خواھد پرداخت شده ذخیره

 -۱۰۳ماده



-١٠۵ماده 

 امکان بازنشستگی پیش از موعد کارمندان موسسھ تابع
.دستورالعملیست کھ بھ تصویب ھیات امنا میرسد



فصل دوازدھم

- مقررات مختلف



-١٠۶ماده 
كارمندان رسمي و پیماني یاقردادی در یكي از حاالت ذیل قرار خواھند داشت:
اشتغال در واحد سازماني مربوط، )الف
مرخصي استعالجي، استحقاقي و یا بدون حقوق،  )ب
آماده بھ خدمت،  )ج
انتقال یا مأموریت بھ دانشگاه ھا و سایر دستگاه ھاي اجرایي دیگر و یا ) د

مأموریت آموزشي،
انفصال موقت یا دائم و یا اخراج بھ موجب احكام قطعي مراجع قضائي و یا ) ھ

ھیأتھاي رسیدگي بھ تخلفات اداري،
استعفاء و بازخریدي بھ موجب احكام مذكور در این آیین نامھ و قانون ) و

رسیدگي بھ تخلفات اداري،
غیبت موجھ و غیر موجھ،) ز
بازنشستگي و از كارافتادگي،) ح
تعلیق) ط.



تبصره

 درایام انفصال موقت تعلیق و غیبت تا تعیین تکلیف
.کارمند پرداخت ھرگونھ وجھی بھ ایشان ممنوع است



-١٠٨ماده 

 آمادگي بھ خدمت كارمند رسمي یا پیماني در یكي از شرایط زیر
:امكان پذیر مي باشد

در پایان مدت مرخصي بدون حقوق در صورت مراجعھ كارمند ) الف
جھت اشتغال، پست سازماني جھت اختصاص بھ وي وجود نداشتھ باشد،

در صورت انحالل یا واگذاري واحد سازماني دانشگاه،) ب
درھرشرایط دیگری براساس آراء مراجع ذي صالح) ج.



 دوران آمادگي بھ خدمت حداكثر یك سال است و در صورت  -١تبصره
عدم اشتغال كارمند، طي دوران مزبور، حسب مورد طبق مقررات 
مربوط بازخرید خدمت؛ یا در صورت داشتن شرایط بازنشستگي، 

.بازنشستھ خواھد شد



- ٢تبصره 

 بھ كارمندان رسمي و پیماني كھ آماده بھ خدمت مي شوند، شش ماه اول
تمام حقوق مندرج در حكم كارگزیني مربوط و پس از آن تا پایان دوران 

بھ استثنای کمک ھزینھ اوالد و ( آمادگي بھ خدمت نصف مبلغ مزبور
.  قابل پرداخت خواھد بود) عایلھ مندی کھ کامل پرداخت میشود 



-١٠٩ماده 

 مجلس شوراي  ٢٠/١/١٣۶٨قانون حفاظت در برابر اشعھ مصوب
اسالمي و اصالحات بعدي آن در مورد كارمندان دانشگاه الزم االجرا 

بوده و تغییرات در مفاد آیین نامھ اجرایي آن بھ تصویب ھیأت امناء خواھد 
. رسید



-١١١ماده 

 دانشگاه ھا ملزم بھ رعایت تمامي قوانین و مقررات
ایثارگران مي باشند مگر در مواردي كھ در این 
.آیین نامھ و دستورالعمل ھاي آن تصریح شده باشد



- ١١٢ماده

 ھرگونھ بھ کارگیری کارمندان بازخرید شده موسسھ یا
سایر موسسات وزارت مطبوع و دستگاه ھای موضوع 

.قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع میباشد ۵ماده 



  – ١١٣ماده 
 ٣٠/١/٨٨قانون ارتقاء بھره وري كارمندان بالیني نظام سالمت مصوب  ،

.آیین نامھ اجرایي و دستورالعمل ھاي مربوط بھ آن الزم االجراء مي باشد



-١١۴ماده 

 كارمند رسمي مي تواند با درخواست كتبي از خدمت در دانشگاه استعفا
در ھیچ مورد، استعفاي كارمند رافع تعھدات او در برابر دانشگاه . كند

استعفا از تاریخي تحقق مي یابد كھ دانشگاه بھ صورت . نخواھد بود
دانشگاه مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ . رسمي با آن موافقت نماید

ً اعالم دارد چنانچھ تا پایان یك ماه . وصول استعفا، رد یا قبول آن را كتبا
رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد این امر در حكم قبول استعفا تلقي خواھد 

كارمند مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا از طریق مراجع . شد
.قانوني پیگیري نماید



 درصورت درخواست كارمند مستعفي وجوھي كھ بابت كسور  -١تبصره
.بازنشستگي پرداخت كرده است، بھ او مسترد خواھد شد

 استخدام مجدد كارمند رسمي كھ استعفا كرده است در صورت  -٢تبصره
سوابق خدمت این قبیل كارمندان . نیاز دانشگاه بھ وجود او  بالمانع است

از لحاظ بازنشستگي مشروط بھ اینكھ وجوه كسور بازنشستگي را 
.دریافت نكرده باشند، بالمانع است

 بھ كارمند مستعفي وجوه مرخصي استفاده نشده پرداخت  -٣تبصره
. خواھد شد



دانشگاه مكلف بھ رعایت آراء دیوان عدالت اداري مي باشد -١١۵ماده .
 دانشگاه مجاز است برابر دستورالعملي كھ بھ تصویب ھیأت  –١١۶ماده

امناء مي رسد از وجود كارمندان بھ صورت دوركاري استفاده خدمتي 
.نماید



١١٧ماده

 کلیھ قوانین و دستورالعمل ھا و ظوابط قبلی مادامی کھ
اصالحیھ بعدی مصوب وابالغ نگردد بھ قوت خود 

باقی و الزم االجراست



قانون گزینش کشور
• قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش  )

با تسری بھ کارکنان سایر وزارتخانھ ھا وسازمانھای و 
)موسسات دولتی

 حضرت امام   ۶١/١٠/١۵بر اساس فرمان مورخ
)ره(خمینی 

 مورخ در تبصره ١٧و ماده ١٨مشتمل بر
مجلس شورای اسالمی تصویب و در در ١۴/١٣٧۴/۶

.رسید بھ تایید شورای نگھبان ١٣٧۴/۶/٢٢تاریخ 



ضوابط

 ضوابط عمومی گزینش اخالقی ، اعتقادی و سیاسی  -٢ماده
کارکنان آموزش و پرورش ، مدارس غیر انتفاعی ، سازمانھا 
و شرکتھای تابعھ اعم از داوطلبان مراکز تربیت معلم ، تعھد 
دبیری ، متعھدین خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسیھ ھای 
داخل و خارج ، اعزام مأمورین ثابت ، مأمورین و منتقلین 

سایر دستگاھھا برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی ، عالوه 
صالحیت علمی و توانائی (بر داشتن شرایط عمومی استخدام ، 

.بھ قرار ذیل است) جسمی و روانی



ادیان از یایکی و اسالم مبین دین بھ اعتقاد - ١ 
 جمھوری اساسی قانون در مصرح رسمی

. ایران اسالمی
اسالم احکام بھ عملی التزام - ٢ .
نظام ، فقیھ والیت بھ التزام و اعتقاد - ٣ 

. اساسی قانون و اسالمی جمھوری
۴ - فسق بھ تجاھر و اخالقی فساد بھ اشتھار عدم  
.



۵  - تشکیالتی وابستگی سابقھ عدم ، 
 و سازمانھا و احزاب از ھواداری

 از آنھا بودن قانونی غیر کھ گروھھائی
 می یا و شده اعالم صالحھ مقامات طرف

. شود محرز ایشان توبھ آنکھ مگر شود
۶ - موثر کیفری محکومیت سابقھ عدم .
مخدر مواد بھ اعتیاد عدم - ٧ .



 اقلیتھای مذھبی مصرح در  ٢در خصوص بند  -١تبصره
قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و 
مقررات مربوطھ تابع شرائط خاص خود می باشند و در 

.ھر حال نباید متجاھر بھ نقض احکام اسالمی باشند
 ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند _ ٢تبصره

و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، مالکھای 
مانند مناطق محروم ، فعالیت در نھادھای انقالب ، ( تقدم 

شرکت در نماز جمعھ و جماعات ، پوشش چادر برای 
.نیز نسبت بھ داوطلبان اعمال می گردد ) خواھران 

 ضوابط عمومی بھ عھده  ۵تشخیص بند _  ٣تبصره
وزارت اطالعات و در سایر موارد بھ عھده ھیأت عالی 

.گزینش می باشد 



ًت عالی گزینش  :ترکیب و وظایف ھیا

 ارکان گزینش کشور عبارتند از _  ٣ماده:
رئیس جمھور _  ١.
ھیأت عالی گزینش _  ٢.
ھیأت ھای مرکزی _  ٣.
۴  _ ھستھ ھای گزینش.



این  ۵رئیس جمھور برای انجام وظایف مقرر در ماده _ ۴ماده 
قانون و با توجھ بھ موارد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام 

:را با ترکیب زیر تشکیل می دھد ھیأت عالی گزینش ) ره (

نماینده قوه قضائیھ بھ انتخاب رئیس قوه قضائیھ _ ١.
در ( دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور _ ٢

صورتی کھ فردی توسط رئیس جمھور بھ این سمت منصوب 
.)شده باشد

وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد _ ٣.
۴ _ دو نماینده از کمیسیونھای امور اداری و استخدامی و

آموزش و پرورش بھ انتخاب مجلس شورای اسالمی بھ عنوان 
ناظر 



نظر زیر کھ گزینش عالی ھیأت دبیرخانھ _ تبصره 
 ، باشد می جمھوری ریاست نھاد در و ھیأت دبیر

 کلیھ از کماکان و بوده بودجھ مستقل ردیف دارای
. نمود خواھد استفاده دارد اختیار در کھ امکاناتی



در اجرای گزینش کشور بھ وظایف رئیس جمھور _  ۵ماده 
:شرح ذیل می باشد 

تعیین سیاستھا ، خط مشی ھا ، تطبیق ضوابط مربوطھ بھ امر _  ١
گزینش با موازین شرعی ، تعیین ضوابط ، تعیین شرایط و مرجع احراز 

.توبھ و تغییرات مربوطھ 
ایجاد ، کیفیت ، ادغام و انحالل ھیأت ھای مرکزی گزینش و _  ٢

.عنداللزوم انحالل ھستھ ھا
تدوین و تصویب آیین نامھ ھا ، دستورالعملھا ، بخشنامھ ھا ، فرمھای  - ٣

.الزم جھت حسن انجام امور گزینشی کشور 
۴-  بررسی و احراز صالحیت اعضاء ھیأتھای مرکزی ، مسوول و

معاونین دبیرخانھ ، مدیر و اعضاء و ھستھ ھای گزینش کشور و 
.عنداللزوم در سایر موارد مربوطھ 



۵ _ ، مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین نامھ ھا ، شرح وظایف
نظارت و بازرسی ، ھماھنگی ، رسیدگی بھ شکایات ، آموزش 

و پژوھش ، احراز صالحیت ، ارزشیابی عملکرد ، عزل و 
نصب کادر گزینش ، بانک اطالعاتی ، زمان بندی ، استفاده از 

.تکنولوژی در گزینش کشور 
۶  _ اعالم نظر نھایی نسبت بھ آرای صادره گزینشی ، بودجھ

، تشکیالت ، نیروی انسانی مورد نیاز ھیأتھای مرکزی و 
.ھستھ ھای گزینشی و ارسال بھ مراجع ذیربط جھت تصویب 

تعیین نمودار تشکیالتی ، تشکیالت تفضیلی و بودجھ _  ٧
.مورد نیاز ھیأت عالی گزینش 



 مصوبات ھیأت عالی گزینش پس از تأیید _ ١تبصره
.است   رئیس جمھور الزم االجرا



در صورت تفویض وظایف دبیر ھیأت عالی گزینش _ ٢تبصره 
:رئیس جمھور عبارتست از 

اداره امور اجرای ھیأت عالی و دبیرخانھ آن با _  ١
.نظر ھیأت 

صدور احکام انتصابات طبق مقررات _  ٢.
پیگیری و اجرای مصوبات ھیأت عالی و انجام _  ٣

کلیھ امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و 
پرژوھش ، نظارت ، بازرسی و پیگیری ، ھماھنگی ، 

.ارزشیابی و پیشنھاد عزل کادر گزینش 



 رئیس جمھور با رعایت مفاد این قانون _  ۶ماده
 ً می تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیما

.عھده دار شود و یا بھ عھده دیگری بگذارد 



وزارت آموزش و پرورش بھ این شرح تشکیالت گزینش _ ماده 
:  خواھد بود 

 ھیأت مرکزی گزینش توسط ھیأت عالی گزینش تشکیل _ الف
می گردد و بھ عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و 

اعضای ھیأت مذکور کھ با حکم دبیر . پرورش خواھد بود 
:ھیأت عالی گزینش منصوب می شوند ، عبارتند از 

نماینده وزیر _  ١  .
نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور _  ٢ .
نماینده ھیأت عالی گزینش _  ٣.



 یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و _  ١تبصره
پرورش بھ انتخاب کمیسیون بھ عنوان ناظر حضور 

.خواھد داشت 
 ھیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر _  ٢تبصره

خواھد بود کھ باپیشنھاد اعضائ ھیأت مرکزی و حکم 
سال منصوب می  ۴دبیر ھیأت عالی گزینش بھ مدت 

.گردد و انتخاب مجدد او بالمانع است 
 تغییر دبیر با تصویب ھیأت عالی خواھد بود.



کھ در واحدھای مختلف وزارت ھستھ ھای گزینش _ ب ،
آموزش و پرورش مرکب از سھ تا پنج نفر می باشد ، در 
امتداد پستھای سازمانی و توسط ھیأت مرکزی عند اللزوم 

اعضای ھستھ ھای گزینش با صالحدید و . تشکیل می گردد 
معرفی ھیأت مرکزی ، پس از تأیید صالحیت آنان از سوی 
ھیأت عالی ، با امضاء دبیر ھیأت مرکزی گزینش منصوب 

. می شوند 
 خواھند بود کھ با یک مدیر ھستھ ھای گزینش دارای _ تبصره

.حکم دبیر ھیأت مرکزی منصوب می شوند 



:وظایف و حدود اختیارت _ ج
 بھ شرح زیر خواھد بود وظایف ھیأت مرکزی گزینش _  ٨ماده:
ایجاد ، تفکیک ، ادغام و انحالل ھستھ ھای گزینش مورد نیاز طبق _  ١

. دستورالعملھای ھیأت عالی گزینش 
بررسی ، انتخاب ، معرفی اعضاء ھستھ ھای گزینش ، مسئول و _  ٢

.  معاونین دبیرخانھ بھ ھیأت عالی گزینش 
رسیدگی بھ شکایات در مرحلھ دوم تجدید نظر _  ٣  .
۴  _ اجرای مصوبات ، دستورالعملھا ، بخشنامھ ھا سایر امور محولھ کھ

.از سوی ھیأت عالی گزینش ابالغ می گردد 
۵  _ ایجاد ھماھنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد

.کلیھ ھستھ ھای گزینش و تھیھ بخشنامھ ھای مربوطھ 
۶  _ ارتباط و ھماھنگی الزم با دستگاھھا و مراجع ذیربط.
پیشنھاد نمودار تشکیالتی و بودجھ ھیأت مرکزی و ھستھ ھای _  ٧

. گزینش تابعھ بھ وزارتخانھ 



: عبارت است از وظایف دبیر ھیأت مرکزی گزینش _  ٩ماده 

اداره امور اجرایی ھیأت مرکزی و دبیرخانھ طبق _  ١
.  دستورالعملھای ھیأت عالی گزینش 

صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی _  ٢
  .
پیگیری و اجرای مصوبات ھیأت مرکزی و ھیأت _  ٣

.  عالی گزینش 



ذیل رازیر نظر ھیأت ھستھ ھای گزینش وظایف _ ١٠ماده 
: مرکزی بھ عھده دارند 

اجرای دستورالعملھا ، بخشنامھ ھا و سایر موارد محولھ از ھیأت _  ١
.مرکزی و ھیأت عالی گزینش 

بررسی و تعیین صالحیت اخالقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان _  ٢
بھ تحصیل یا ( مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحلھ قطعیت اشتغال 

) . استخدام 
تأیید صالحیت کارکنان ھستھ _  ٣.
۴  _ رسیدگی بھ شکایات در مرحلھ اول تجدیدنظر  .



:  بھ شرح ذیل می باشد وظایف مدیر ھستھ _ ١١ماده 

اداره امور اجرایی و ھماھنگی امور واحدھای ھستھ گزینش طبق _  ١
.دستورالعملھای ھیات مرکزی و ھیات عالی گزینش 

صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید ھستھ گزینش _ ٢  .

اجرای کلیھ مصوبات ھستھ گزینش ، ھیات مرکزی و ھیات عالی _ ٣
.گزینش 



در امر گزینش بھ شرح ذیل وظایف آموزش و پرورش _ ١٢ماده
: است 

طبق مقررات موارد لزوم با مصاحبھ تخصصی در برگزاری امتحانات _ ١
با مسئولیت نماینده وزیر در ) ھمزمان با طی مراحل گزینش ( استخدام کشوری 

) .  در صورت تفویض سازمان اداری و استخدامی کشور ( ھیات 
اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاھی بطور انجام امور معاینات پزشکی _ ٢

اعم و اخص طبق آیین نامھ پیشنھادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
. کھ بھ تصویب وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواھد رسید 

مورد نیاز ھیأت مرکزی و ھستھ ھای پیشنھاد نمودار تشکیالتی و بودجھ _ ٣
گزینش تابعھ آن حسب مورد بھ سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا 

.سازمان برنامھ و بودجھ 
۴ _ ھیأت مرکزی و ھستھ ھای گزینش تابعھ اعم تأمین کلیھ امکانات مورد نیاز

از پرسنل ، جا و مکان ، وسایل نقلیھ و ھمچنین پیش بینی ردیف مستقل بودجھ 
برای ھیأت مرکزی گزینش 



:  سایر مقررات 

 می باید عالوه بر ضوابط مندرج در ماده کارگزاران گزینش _ ١٣ماده
: این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند ) ٢(
ره( حضرت امام خمینی  ١۵/١٠/١٣۶١شرایط مقرر در فرمان _ الف  (

صالح ، متعھد ، عاقل ، صاحب اخالق کریمھ ، فاضل ، متوجھ بھ , 
مسایل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ، مسامحھ کار و سھل انگار نباشند 

.
سال سن  ٢٣سال سن و تأھل برای اعضای ھیأتھای مرکزی و  ٢۵_ ب

ھستھ , و تأھل برای اعضائ ھستھ ھای گزینش و تأھل برای اعضائ
.ھای گزینش و تأھل برای سایر پرسنل گزینش با اولویت 



 افرادی کھ در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب _ ١۴ماده
در صورت اعتراض می توانند تقاضای تشخیص داده نشوند اصلح 

کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در ھرمرحلھ پس از دریافت حکم بھ 
تحویل دھند و درصورت عدم ) اول ، دوم ( مرجع تجدیدنظر کننده 

. اعتراض در مھلت مقرر رأی صادره قطعی و الزم االجرا است 

 حداقل با دو نفر (توسط ھستھ گزینش مرحلھ اول تجدید نظر _ ١تبصره
.صورت می گیرد توسط ھیأت مرکزی و مرحلھ دوم آن ) جدید 



 ھیأت عالی گزینش نسبت بھ ھر مورد از _ ٢تبصره
احکام صادره و ھرگونھ تخلف اعم از مسامحھ کاری ، 

تندروی ، اعمال تبعیض و انجام امور خالف شرع 
رسیدگی نموده و پس از اصالح یا ابطال آراء ، ھیأت 

صادرکننده رأی را ملزم بھ اجرای رأی جدید ، 
برخورد با متخلف ، ترمیم و یا انحالل واحد گزینش و 
یا ارجاع بھ مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت 

ً اقدام می نماید .رأسا



 معترضین بھ آراء ھیأت مرکزی و ھستھ _ ٣تبصره
حداکثر تا دو ماه از ابالغ رأی می توانند بھ دیوان ھا 

عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت بھ رسیدگی 
.اقدام می نماید 



شرایط با افراد گزینش در رأی صدور _١۵ ماده 
 بوده اعضاء اکثریت نظر تابع اصلح انتخاب یا عمومی

 شیاع یا تعارض عدم شرط بھ بینھ یا اقرار مبنای بر و
 کھ اطمینان موجب امارات و قرائن یا اطمینان مفید

 موثق منابع از ) اقرار از غیر ( تحقیق انجام با حداقل
 مراحل سایر . گردد می احراز شرعی موازین طبق و

. بود خواھد گزینش عالی ھیأت دستورالعمل طبق



 ھیأت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سھ ماه از زمان _ ١۶ماده
دریافت مدارک و امکانات الزم از مراجع مربوطھ ، امور گزینش افراد 

موضوع این قانون را قبل از ورود بھ انجام رسانده و نتایج را اعالم نماید 
در موارد عدم تکمیل ظرفیت ، حوادث غیر مترقبھ این مدت حداکثر تا . 

.دو ماه با موافقت ھیأت عالی گزینش قابل تمدید است 
 اعم از روزمزد ، غیر رسمی و غیر ثابت گزینش نیروھای _ ١تبصره

قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابھ در چارچوب این قانون و برطبق 
دستورالعملی کھ با ھمکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و 

توسط ھیأت عالی تھیھ و تنظیم می گردد ، خواھد بود ولی در ھرصورت 
صدور احکام استخدامی تا مرحلھ قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر 

در غیر این صورت ھرگونھ پرداخت وجھ غیر . گزینش خواھد بود 
.  قانونی است 

 ھمکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست _ ٢تبصره
. سازمانی بھ عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواھد شد 



 وزارت اطالعات و کلیھ دستگاھھای اجرایی _ ١٧ماده
و قضایی و نیروھای انتظامی ، سازمانھای حفاظت 

اطالعات و عقیدتی سیاسی نیروھای مسلح مکلفند در 
را با ھیأت ھمکاریھای الزم رابطھ با گزینش افراد 

عالی و ھیأت مرکزی گزینش اعمال و اطالعات مورد 
ماه با رعایت قوانین و  ٢نیاز را حداکثر ظرف مدت 

.مقررات با طبقھ بندی مربوطھ در اختیار قرار دھند 



آیین نامھ اجرای قانون گزینش کشور 

۴٣۵٨۴ - ١٣٧٧/٧/١١
ریاست جمھوری  نھاد
 آیین نامھ اجرای قانون گزینش کشور کھ در تاریخ

بھ تصویب کمیسیون مشترک آموزش و  ٢۵/۵/١٣٧٧
پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای 

ق مورخ _  ٢٣۶٧اسالمی رسیده و طی نامھ شماره 
واصل گردیده بھ پیوست جھت اجرا  ٣١/۶/١٣٧٧

.  ابالغ می گردد 
 سید محمد خاتمی
رئیس جمھور



کلیات : فصل اول 

 در این آیین نامھ عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنھا _ ١ماده
:  می گردد 

 بھ جای ھیأت عالی گزینش )) ھیأت عالی (( _ الف
بھ جای ھیأت مرکزی گزینش )) ھیأت (( _ ب
بھ جای ھستھ گزینش )) ھستھ (( _ ج
بھ جای نھاد ریاست جمھوری )) نھاد (( _ د
بھ جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور )) سازمان (( _ ه
بھ جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و )) قانون گزینش (( _ و

مجلس شورای اسالمی  ١۶/۶/١٣٧۴پروش مصوب 
بھ جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان )) قانون تسری (( _ ز

آموزش و پرورش بھ کارکنان سایر وزارتخانھ ھا ، سازمانھا ، موسسات و 
مجلس شورای ٩/٢/١٣٧۵شرکتھای دولتی و نھادھای انقالب اسالمی مصوب 

اسالمی 



 امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط بھ آن _ ٢ماده
( درباره داوطلبان ورود بھ خدمت اعم از رسمی ، غیررسمی 

و مشمولین ) روزمزد و عناوین مشابھ _ قراردادی _ پیمانی 
قانون کار در کلیھ دستگاھھای مذکور در ماده واحده قانون 

قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون )  ٢( تسری و ماده 
.گزینش و این آیین نامھ خواھد بود 

 ھرگونھ جذب و بکارگیری منوط بھ رعایت ماده _ ١تبصره
فوق می باشد و پرداخت ھرگونھ وجھ بدون رعایت ماده فوق 

.غیر قانونی است 
 اعزام بھ مأموریت ثابت خارج از کشور ، _ ٢تبصره

مأموریت یا انتقال بھ دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیھ 
و ھمچنین پذیرش داوطلبان ) دوره ھای بلند مدت ( شدن 

.مراکز آموزش عالی وابستھ بھ دستگاھھا 



ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح _ فصل دوم 

 ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخالقی و _ ٣ماده
سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامھ ضوابط مقرر 

قانون گزینش است و التزام عملی بھ )  ٢( در ماده 
:احکام اسالم مندرج در ماده مذکور عبارتست از 

عمل بھ واجبات از قبیال نماز ، روزه و _ ١…
عدم ارتکاب معاصی کبیره ( اجتناب از محرمات _ ٢

  (



 ضوابط ( جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح _ ۴ماده
، ضوابط و معیارھای حاکم بر گزینش کشور ) عمومی و مالکھای تقدم 

. و دستورالعملھای مورد نیاز توسط ھیأت عالی تنظیم و ابالغ خواھد شد 
در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیھ امور گزینش با مبانی فقھی ، 

و ولی فقیھ ) رض ( ھیأت عالی حسب آراء فقھی حضرت امام خمینی 
.  اقدام خواھد کرد 

 و ھمچنین موارد بر اساس مشاغل حساس امر گزینش در _ ١تبصره
. ضوابط انتخاب اصلح انجام خواھد شد 

 از مصادیق موارد مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام بھ _ ٢تبصره
خاص و مشاغل آموزشی ، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب 

تشخیص سایر موارد خاص با ھیأت عالی خواھد بود و موارد . می گردد 
. تعیین خواھد شد )  ۴١( حساس بھ ترتیب مقرر در ماده 



تشکیالت ، حدود وظایف و صالحیتھا _ فصل سوم 

 ھیأت عالی _ الف
دبیر ھیأت عالی گزینش کھ بھ پیشنھاد اعضاء ھیأت عالی و حکم _ ۵ماده

)  ب ( رئیس جمھور منصوب می شود ھمتراز مقامات موضوع بند 
استانداران ، سفرا ( ماده یک قانون نظام ھماھنگ پرداخت )  ٢( تبصره 

.می باشد ) 
 قانون )  ۶( در صورتی کھ رئیس جمھور بھ استناد ماده _ تبصره

گزینش ، اجرای قانون را بھ دیگری واگذار نماید حکم دبیر ھیأت عالی 
بھ ترتیب فوق توسط وی بھ عنوان ریاست ھیأت عالی گزینش صادر 

.خواھد شد 



 ھیأت عالی با ھمکاری ھیأتھا و دستگاھھای ذیربط _ ۶ماده
اقدام بانک اطالعاتی گزینش کشور نسبت بھ ایجاد و توسعھ 

.می نماید 
 ھیأتھا و مراکز اطالعاتی ، دستگاھھای اجرایی و _ تبصره

قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانھای حفاظت و اطالعات و 
را ھمکاریھای الزم سیاسی نیروھای مسلح مکلفند _ عقیدتی 

. در این زمینھ حسب نظر ھیأت عالی معمول دارند 



نظام جامع ھیأت عالی موظف است نسبت بھ تدوین  -٧ماده
با استفاده از تجارب عملی و  آموزش گزینش کشور

پژوھشھای بنیادی و کاربردی در متون فقھی و دستاوردھای 
علم اقدام نماید و با توسعھ پژوھشھا نسبت بھ دستیابی بھ 

ھیأت عالی می تواند . روشھای بھینھ انجام کار مبادرت ورزد 
ً اجرا و یا اجرای آن را بھ ھیأتھا  دوره ھای مزبور را رأسا

. تفویض نماید 
 استفاده از مزایای استخدامی دوره ھای آموزشی  - ١تبصره

.مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواھد گرفت 
 اشتغال کارگزاران در امر گزینش کشور در _ ٢تبصره

صورت تأیید صالحیت بھ ترتیب مقرر در قانون گزینش و 
قانون تسری ، منوط بھ طی دوره ھای آموزشی مقرر خواھد 

.بود 



وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه می تواند در جلسات _ ٨ماده 
:  ھیأت عالی در موارد ذیل شرکت نماید 

تصویب دستورالعمل یا رویھ خاص دستگاه ذیربط _ ١.
ایجاد ھیأت جدید ، ادغام یا انحالل ھیأت مرکزی دستگاه ذیربط _ ٢  .
اعالم نظر نھایی نسبت بھ موارد خاص و مورد اختالف در مورد _ ٣

نمایندگان وزراء در ھیأتھا ، اعضای ھستھ ھا ، شکایات و گزارش 
.بازرسی حسب تشخیص ھیأت عالی 

۴ _ در خواست وزیر جھت شرکت در جلسھ.



ھیأت مرکزی گزینش _ ب 

 می یابد و اکثریت اعضاء  رسمیت جلسات ھیأت با حضور _ ٩ماده
.خواھد بود حداقل دو رأی معتبر تصمیمات آنھا با 

 ھیأت موظف است بر اساس دستور العمل ھیأت عالی نسبت بھ _ ١٠ماده
در کلیھ آزمونھا و یا معرفی شدگان استعالم سوابق پذیرفتھ شدگان 

قانون گزینش و مشمولین ماده واحد قانون تسری از )  ٢( موضوع ماده 
این آیین نامھ و سایر مراجع ذیربط )  ۶( بانک اطالعاتی موضوع ماده 

.. اقدام نماید



 ھیأت می تواند با توجھ بھ حجم فعالیتھا ، _ ١١ماده
توسعھ یا کاھش فعالیتھای موجود ، پراکندگی 

جغرافیایی واحدھای وابستھ و تابعھ در مراکز و 
استانھا و سایر ضرورتھای مرتبط با امر گزینش ، 

نسبت بھ ایجاد ، ادغام و یا تفکیک ھستھ ھا یا رعایت 
مقررات مربوط اقدام نماید



 در جھت تسریع جذب نیرو و احتراز از _ ١تبصره
ایجاد تشکیالت غیر ضرور در واحدھای تابعھ و 

استانی دستگاھھا ، ھیأت می تواند عند اللزوم یکی از 
واحدھای ھستھ را تشکیل داده و سایر امور مربوط را 

توسط یکی از ھستھ ھای مرکزی و استانی ، منطقھ ای 
و یا سیار با رعایت قانون گزینش و این آیین نامھ انجام 

. دھد 
 در صورتی کھ اقدامات موضوع این ماده _ ٢تبصره

با تأیید ھیأت عالی مستلزم افزایش پستھای سازمانی 
باشد مراجع قانونی ذیربط نسبت بھ تأیید آن عمل 

.  خواھند نمود 



 ھیأت موظف است نسبت بھ انجام امور گزینش خواھران _ ١٢ماده
متقاضی ، توسط خواھران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون 

گزینش بر اساس دستورالعملی کھ بھ تصویب ھیأت عالی می رسد اقدام 
.  نماید 

 ھیأت عالی موظف است بھ تناسب حجم فعالیت گزینش _ ١تبصره
خواھران کشور و بھ منظور پشتیبانی ھای علمی ، فنی ، اجرایی ، 

آموزشی ، نظارت و بازرسی آنھا نسبت بھ پیش بینی سازمان کار مناسب 
. اقدام نماید 

 ھیأت و ھستھ موظفند متناسب با جذب نیروھای مورد نیاز _ ٢تبصره
دستگاه برحسب جنسیت ، نسبت بھ ارائھ سازمان کار و ھمکاری 

قانون )  ١٣( نیروھای خواھر یا برادر واجد شرایط مقرر در ماده 
.گزینش اقدام نمایند 



 ھیأت موظف است پس از انتخاب نیروھای _ ١٣ماده
غیر از ( قانون گزینش )  ۵( ماده )  ۴( مقرر در بند 

نسبت بھ تشکیل پرونده و بررسی ) اعضاء ھیأت 
سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرایط مقرر در ماده 

قانون گزینش موارد راجھت تأیید نھایی بھ )  ١٣( 
.  ھیأت عالی ارسال نماید 

 ھرگونھ جابجایی و نقل و انتقال اعضاء _ ١۴ماده
ھستھ ھا و کارکنان دبیرخانھ ھیأت با ھماھنگی ھیأت و 

.  سایر کارکنان ھستھ با ھماھنگی ھستھ انجام می گیرد 
بکارگیری نیروھای مورد نیاز دبیرخانھ _ تبصره

ھیأت ، بھ پیشنھاد مسئول دبیرخانھ و تأیید ھیأت خواھد 
.بود 



ھستھ گزینش _ ج 

 متقاضیان و داوطلبان موضوع انجام مراحل اجرایی گزینش  - ١۵ماده
قانون گزینش بھ عھده ھستھ است کھ مرجع ابتدایی صدور آراء گزینش 

.می باشد 
 آراء صادر شده توسط ھستھ ھا در رابطھ با مشاغل حساس در _ تبصره

صورت تنفیذ ھیأت مربوطھ قابل اجرا خواھد بود و ھیأت می تواند 
.  اختیارات موضوع این تبصره را بھ ھستھ تفویض نماید 



 صدور رأی در گزینش افراد با حصور سھ _ ١۶ماده
عضو کھ با حکم دبیر ھیأت منصوب می شوند انجام 
.می گیرد و تصمیمات آنھا با اکثریت آراء معتبر است 

 مرحلھ اول تجدید نظر با حضور دو عضو _ تبصره
دیگر ھستھ و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت 

.آراء در اخذ تصمیمات انجام می گیرد 



 مدیر ھستھ کھ از بین اعضاء و با حکم دبیر _ ١٧ماده
ً مسئولیت واحد امور  ھیأت منصوب می گردد مستقیما

.اجرایی ھستھ را بر عھده خواھد داشت 

 افرادی کھ در پستھای سازمانی گزینش با _ ١٨ماده
رعایت کلیھ مقررات مربوطھ منصوب می شوند در 

صورتی کھ مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت بھ حقوق 
ومزایای شغل قبلی کاھش پیدا نماید ، از تفاوت تطبیق 

.  بھره مند خواھند شد 



دستگاھھا_ د 

بھ منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر ، نھاد و دستگاه _ ١٩ماده
با بھره مندی ( موظفند حسب مورد کلیھ امکانات مورد نیاز ، منابع مالی 

و سایر خدمات ) از تمامی مزایای مشابھ کارکنان آن نھاد یا دستگاه 
.  پشتیبانی را تأمین نمایند 

ھیأت موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده فھرست _ تبصره
نیازھای خود و ھستھ ھای تابعھ را بھ امکانات و نیروی انسانی یک ماه 
قبل از شروع انجام امور گزینش بھ وزیر یا باالترین مقام دستگاه اعالم 

.  نماید 



سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از _ ٢٠ماده
تصویب تشکیالت ھیأت و ھستھ و ھمچنین در تھیھ و 

تدوین طرحھای طبقھ بندی مشاغل دستگاھھای اجرایی 
.  ، نظر ھیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نمایند 

طراحی و تنظبم تشکیالت سازمانی ھستھ _ ١تبصره
ھای گزینش و دبیرخانھ ھیأتھا بر اساس دستور العملی 
خواھد بود کھ توسط ھیأت عالی تھیھ و ابالغ می گردد 

  .



واحد سازمانی ھستھ زیر نظر باالترین مقام _ ٢تبصره
دستگاھی کھ ھستھ در آن ایجاد شده در تشکیالت سازمانی 

تعیین می گردد سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند در 
. طراحی تشکیالتی دستگاھھا این امر را رعایت نمایند 

ھر گونھ پیشنھاد تغییر در تشکیالت و پستھای _ ٣تبصره
سازمانی ھستھ با تأیید ھیأت و رعایت مقررات مربوطھ خواھد 

. بود 
 پستھای سازمانی اعضاء ھستھ در امتداد پستھای _  ۴تبصره

.دبیرخانھ ھیأت پیش بینی می گردد 



 سازمان برنامھ و بودجھ موظف است ھمھ سالھ با کسب نظر _ ٢١ماده
برای ھر ردیف مستقل بودجھ ای ھیأت عالی گزینش ضمن اختصاص 

یک از ھیأتھا در زیر ردیف دستگاه مربوطھ ، اعتبار مورد نیاز ھیأت و 
. ھستھ ھای ذیربط را تأمین نماید 

بھ منظور تأمین بودجھ مورد نیاز ھیأتھا و ھستھ ھا در سال _ تبصره
، دستگاه موظف است بر اساس پیشنھاد ھیأت ، اصالحات الزم  ١٣٧٧

را درمتن موافقتنامھ متبادلھ با سازمان برنامھ و بودجھ بھ عمل آورده و 
سازمان مزبور نیز موظف بھ تأمین اعتبار مورد نیاز ھیأت ذیربط خواھد 

.  بود



 دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی ، در اجرای ماده  -٢٢ماده
ً بھ ھیأت )  ١۶(  قانون مراتب را جھت طی مراحل گزینش کتبا

اعالم می نماید و ھمچنین دستگاه مکلف است داوطلبان 
قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این )  ٢( موضوع ماده 

آیین نامھ قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در 
جھت طی مراحل  رابطھ با سایر موارد مقرر در ماده مزبور

. گزینش معرفی نماید 
 در صورت نیاز بھ انجام مصاحبھ ھای تخصصی و _ تبصره

علمی با داوطلبان ، حضور یک صاحب نظر بھ نمایندگی از 
. ھیأت یا ھستھ ضروری می باشد 



 واحد کارگزینی یا عناوین مشابھ اداری در دستگاه _ ٢٣ماده
مبنی بر عدم دریافت نظر گزینش مکلف است بھ محض 

قطع رابطھ موافقت با ادامھ خدمت داوطلب ، نسبت بھ 
و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل ( استخدامی وی 

.اقدام نماید) وضع بھ رسمی قطعی 
در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی _ ١تبصره

رسمی ، در صورتی کھ کارمند نسبت بھ نظر گزینش در 
مھلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست ھای 

مرحلھ دوم ( مربوط بھ آنان تا رسیدگی بھ اعتراض در ھیأت 
مجاز نخواھد بود و در موارد لغو ) تجدید نظر حداکثر سھ ماه 

.تعھد خدمت ، نیاز بھ اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد



در موادر استثناء مدت مزبور طبق نظر ھیأت عالی تعیین _ ٢تبصره
.خواھد شد 

 محقدر مواردی کھ پس از تجدید نظر اول یا دوم ، داوطلب _ ٣تبصره  
بھره از حقوق آمادگی بھ خدمت تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال 

غمض عین مند خواھد شد و در صورتی کھ حکم تداوم خدمات با رعایت 
تعلق نگرفتھ از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور ، 

تشخیص . خدمت تلقی خواھد شد  سابقھولیکن ایام مذکور بھ عنوان 
.غمض عین طبق دستور العمل ھیأت عالی ، با ھیأت خواھد بود 



رسمی مقطع در گزینش نظر کھ مواردی در _٢۴ ماده 
 عدم بر آزمایشی خدمت مدت انقضای از قبل تا آزمایشی

 حکم صدور ، نماید نظر تجدید تقاضای مستخدم و باشد پذیرش
 پذیرش بر مبنی گزینش نظر اخذ بھ منوط رسمی قطعی

 دوم و اول نظر تجدید در رسیدگی زمان و باشد مذکور مستخدم
. شد خواخد افزوده آزمایشی خدمت مدت زمان بھ



واحدھای کارگزینی یا عناوین مشابھ اداری _ ٢۵ماده
در دستگاه موظفند در صورتی کھ نظریھ مثبت ھیأت 

یا ھستھ نسبت بھ صدور حکم استخدام قطعی کارمندان 
ماه قبل از  ۶آزمایشی اعالم نشده باشد ، حداقل 

انقضای خدمت آزمایشی نظر ھستھ یا ھیأت را راجع 
.  بھ صدور حکم استخدامی قطعی آنان استعالم نمایند 

در غیر این صورت متخلف بھ مراجع ذیربط معرفی 
.می شود



 در صورت تفویض اختیار از ( ھیأت یا ھستھ _ ١تبصره
حسب مورد موظف است قبل از پایان ) سوی ھیأت بھ ھستھ 

مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را بھ واحد امور 
اداری دستگاه اعالم نماید ، در غیر این صورت واحدھای 

.مذکور در موعد قانونی اقدام خواھند نمود 
واحدھای کارگزینی یا عناوین مشابھ اداری در _ ٢تبصره

دستگاه موظفند یک نسخھ از احکام صادره در ھر مقطع از 
.استخدام را بھ ھیأت یا ھستھ مربوطھ ارسال نمایند 

در مواردی کھ در زمان ابالغ این آیین نامھ کمتر از _ ٣تبصره
ماه بھ زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده  ۶

باشد ، کارگزینی و عناوین مشابھ اداری موظفند بھ منظور 
ً نظر گزینش را اخذ نمایند  .  صدور حکم قطعی سریعا



تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط ھستھ _ ٢۶ماده
، ھیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطھ استخدامی 

توسط کارگزینی ھا یا واحدھای اداری مشابھ در دستگاه می 
باشد در این صورت پرداخت وجھ بابت کارکرد مستخدم از 

زمان صدور رأی ھستھ تا زمان صدور حکم کارگزینی 
.حداکثر تا مدت یک ماه بالمانع می باشد 



دبیرخانھ ھیأت کھ زیر نظر ھیأت و در حوزه ستادی _ ٢٧ماده 
دستگاه مستقر می باشد جھت تحقق وظایف محولھ از جملھ موارد 

:ذیل اقدام می نماید 

 _ تھیھ پیش نویس بخشنامھ ھا و دستورالعملھا و فرمھای الزم داخلی  .
 _ انجام کلیھ اقدامات اجرایی مربوط بھ رسیدگی بھ شکایات افراد جھت طرح

.در ھیأت 
 _ انجام امور بررسی صالحیت اعضاء ھستھ ھا و کارکنان دبیرخانھ و تھیھ

.گزارشات الزم جھت طرح در ھیأت 
 _ بررسی نمودار تشکیالتی ، تشکیالت تفصیلی و بودجھ مورد نیاز ھیأت و

. ھستھ ھای تابعھ و پیشنھاد بھ ھیأت 
 _ ھیأت  …انجام کلیھ امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و

.مرکزی 
 _ انجام اقدامات الزم جھت اجرای برنامھ ھای آموزشی کارکنان در چارچوب

.مصوبات ھیأت عالی 
 _ پیگیری اجراء کلیھ مصوبات و تصمیمات متخذه توسط ھیأت عالی و ھیأت

.مرکزی در ھستھ ھای تابعھ 
 _ برنامھ ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانھ ای.



نظارت و بازرسی و رسیدگی بھ شکایات : فصل چھارم 

 ھیأت موظف است با توجھ بھ ضوابط و معیارھای مقرر در _ ٢٨ماده
قانون گزینش و نیز بر اساس دستور العمل ھیأت عالی نسبت بھ اجرای 

سیر مراحل گزینش ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد ھستھ ھا و 
متقاضیان ، نظارت دقیق نماید و عند اللزوم در آراء صادره تجدید نظر 

.  نماید 
دبیر ھیأت و مدیر ھستھ با رعایت مقررات گزینش ، پاسخگوی _ تبصره

.مراجع رسمی مقرر در قانون گزینش و این آیین نامھ می باشند 



 ھیچ یک از اعضای ھیأت ، ھستھ ، محققین و _ ٢٩ماده
مصاحبھ گران گزینش را نمی توان در ارتباط با وظایفی کھ 

طبق قانون گزینش برای جمع آوری اطالعات ، مدارک و 
. ھمچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرارداد 

در صورتی کھ ھر یک از افراد فوق مرتکب جرائم _ تبصره
عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد 

توسط ھیأت عالی یا ھیأت مربوطھ بھ مراجع قضایی ، 
ھیأتھای رسیدگی بھ تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط 

.ارجاع خواھد شد 



بھ رسیدگی زمان در اداری عدالت دیوان _٣٠ ماده 
 قانون ) ١۴ ( ماده ) ٣ ( تبصره در مقرر شکایات
 مرحلھ ھر در مقررات و قوانین نقض حیث از گزینش
 پس و اقدام عالی ھیأت یا ھیأت نظر استعالم بھ نسبت

 می صادر را خود رأی ، نظرات استماع بررسی از
. نماید



 ھیأت عالی می تواند برای رسیدگی بھ ھرگونھ پرونده و _ ٣١ماده
سوابق گزینشی ، نسبت بھ تشکیل کمیتھ یا کمیتھ ھای بررسی ، مرکب از 

نفر از افراد ذیصالح در امور گزینش با رعایت شرایط مقرر در  ۵تا  ٣
.قانون گزینش اقدام نماید)  ١٣( ماده 

کلیھ اقدامات اجرایی گزینش موضوع ماده فوق از قبیل انجام _ تبصره
تحقیقات ، مصاحبھ ، نظردھی توسط دبیرخانھ ھیأ ت عالی انجام می شود 

.



 می توانند در مواقع ) با نظر ھیأت ( ھیأت و ھستھ _ ٣٢ماده
تا  ٣کثرت کار نسبت بھ تشکیل کمیتھ ھای بررسی ، مرکب از 

قانون گزینش پس )  ١٣( عضو واجد شرایط مقرر در ماده  ۵
از تأیید اعضاء توسط ھیأت عالی بھ منظور بررسی مقدماتی و 

. ارائھ نظریھ بھ ھیأت یا ھستھ اقدام نمایند 



 عدم رعایت مقررات ( ھرگونھ رسیدگی بھ تخلفات گزینشی _ ٣٣ماده
)  ١۴( ماده )  ٢( کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره ) گزینش 

.قانون گزینش توسط ھیأت مربوطھ و ھیأت عالی خواھد بود 

 ھر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و ھمچنین دیوان _ ٣۴ماده
عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت بھ یک شکایت رسیدگی و اقدام 

.بھ صدور رأی نمایند 



 افرادی کھ بعد از ابالغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا _ ٣۵ماده
ً اعتراض ننموده اند می توانند  انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبال
حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ این آیین نامھ اعتراضیھ خود را تحویل 

.نمایند کھ در این صورت ھیأت ، مسئول رسیدگی بھ آن خواھد بود 

 مأموران تحقیق و مصاحبھ گران مراحل اول و دوم تجدید نظر _ ٣۶ماده
یک پرونده ، مستقل از یکدیگر خواھند بود



سایر مقررات : فصل پنجم 

 شروع بھ طی مراحل گزینش در ورود بھ خدمت منوط بھ _ ٣٧ماده
. اعالم کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابھ اداری دستگاه می باشد 

 آراء و نظرات ھیأت و ھستھ تنھا برای احراز صالحیت شغلی _ ٣٨ماده
.داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است 



 ٣٩ماده _ ً در صورتیکھ داوطلب کلیھ مراحل گزینشی را قبال
، بھنگام تمدید قرارداد یا ) اخذ نظر موافق ( طی کرده باشد 

تبدیل وضع استخدامی و موارد انتقال یا مأموریت بھ 
دستگاھھای دیگر و ھمچنین بورسیھ ھای داخل و خارج کشور 

، فاصلھ زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در 
ھیأت یا ھستھ برای احراز حال فعلی وی با رعایت ضوابط 

عمومی یا انتخاب اصلح مالک عمل در گزینش خواھد بود در 
موارد استثنائ طبق نظر ھیأت و یا ھیأت عالی عمل خواھد شد 

.



ھرگونھ استفاده از کارکنان شرکتھایی کھ جھت انجام امور _ تبصره
خدماتی طرف قرارداد دستگاھھای اجرایی می باشند در مشاغل اداری و 

نحوه . کارشناسی ، آموزشی و حساس منوط بھ تأیید گزینش خواھد بود 
بررسی گزینش در مورد اینگونھ نیروھا بر اساس دستورالعملی خواھد 

.بود کھ توسط ھیأت عالی تنظیم و ابالغ می گردد 



 تاریخ دریافت لیستھای درخواستی و مورد نیاز _ ۴٠ماده
ھیأت و ھستھ و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیھ مراجع و 

قانون گزینش اعم از  ) ٣( واحدھای مسئول مقرر در ماده 
سازمان سنجش و سایر مراجع برگزار کننده آزمونھای علمی 

استخدامی و کارگزینی مالک شروع امر گزینش موضوع –
.قانون می باشد ١۶ماده 



 نحوه نگھداری و طبقھ بندی اسناد و پرونده  - ۴١ماده
ھای گزینشی و نقل وانتقال آنھا و انجام مکاتبات طبقھ 

بندی شده در ھیاتھا و ھستھ ھا و احصای مشاغل 
حساس حسب ضوابطی خواھد بود کھ توسط ھسات 

.عالی و وزارت اطالعات تھیھ میشود



 بھ کارگیری مستخدمیت رسمی ثابت کھ رابطھ   -۴٢ماده
استخدامی آنان بھ ھر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل 

.گزینشی است
۴کلیھ اطالعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بھ  -٣

طور محرمانھ در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط 
میگردد واشای آن مجاز نمی باشد و با متخلفین برابر مقررات 

.مربوط برخورد میشود
 در صورت درخواست داوطلب ، موارد بصورت –تبصره

کلی و محرمانھ و کتبی بھ وی اعالم میشود



 ارزشیابی ساالنھ مسئول و معاونین دبیرخانھ ھیات و اعضای ھستھ
گزینش کشور توسط ھیات و سایر کارکنان توسط مسئول دبیرخانھ با 

رعایت سلسلھ مراتب مربوطھ و طبق ضوابط حاکم بر ارزشیابی 
کارکنان دولت ، صورت خواھد گرفت 

ارزشیابی سایر کارکنان ھستھ گزینش طبق ضوابط مزبور بر _ تبصره
.اساس دستور العملی خواھد بود کھ بھ تأیید سازمان خواھد رسید 



 فرآیند بررسی نیاز بھ صدور مجوز استخدام و برگزاری _ ۴۵ماده
آزمون عمومی ، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه 
حسب قوانین و مقررات موضوعھ وظایف خود را انجام داده و ھماھنگی 

را ) در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز ( الزم با ھیأت یا ھستھ 
.طبق دستور العمل صادره از ھیأت عالی بعمل خواھد آورد 



 قانون برای )  ١۴( مالک زمان مقرر در ماده _ ۴۶ماده
رسیدگی بھ شکایات داوطلبان یکی از زمانھای ذیل خواھد بود 

:
 برای ) حداقل یکبار ( آگھی در جراید کثیر االنتشار _ الف

پذیرفتھ شدگان علمی و نھایی توسط مراجع برگزار کننده 
) باشرط اعالم قبلی زمان نتیجھ بھ کلیھ داوطلبان ( آزمون 

 دریافت کارنامھ مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع _ ب
برگزار کننده آزمون و ھمچنین دریافت حکم توسط شخص 

.متقاضی از طریق پست سفارشی 
 تاریخ ابالغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابھ _ ج

) آیین دادرسی مدنی )  ٩٠(ماده ) ١(طبق تبصره ( در دستگاه 
.
 تاریخ ابالغ رأی توسط ھیأت یا ھستھ بھ فرد ذینفع _ د.



 در مواردی کھ تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی _ ۴٧ماده
براساس نظر گزینش ذیربط بھ استخدام رسمی قطعی میسر نمی گردد 

ادامھ اشتغال وی بصورت پیمانی یا قراردادی در صورت تأیید گزینش و 
.نیاز دستگاه مربوط مجاز خواھد بود 

تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی بھ _ تبصره
.رسمی آزمایشی پس از اعالم نظر گزینش بالمانع خواھد بود 



موسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون _ ۴٨ماده
اخذ مجوز رسمی از ھیأت عالی و رعایت کلیھ قوانین و مقررات مربوط 

.بھ گزینش نمی توانند از نام ھیأت یا ھستھ استفاده نمایند 
١٣( ھرگونھ بکارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده _ ۴٩ماده 

قانون گزینش و موارد مندرج در این آیین نامھ توسط دستگاه ، نھاد ، ) 
ً ممنوع است و در صورت  ھیأت و ھستھ در امر گزینش کشور مطلقا

ً نسبت بھ عزل آنھا و تعیین جانشین اقدام  بکارگیری ، ھیأت عالی رأسا
.  می نماید 



٣تبصره ( ھیأتھا موظفند نسبت بھ استعالم از سوابق سیاسی _ ۵٠ماده 
قانون گزینش از وزارت اطالعات و سایر )  ٢( مشمولین ماده )  ٢ماده 

مراجع ذیربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطالعات و سایر مراجع 
) ١٧( مقرر در ماده 

 قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد
ً بھ ھمراه مدارک  اعالم نظر نمایند در ) در حد مقرر ( در خواستی ، کتبا

.غیر اینصورت ھیأت یا ھستھ ترتیب اثر داده خواھد شد 
در مواردی کھ نظر مراجع فوق الذکر پس از انقضای مدت _ ١تبصره

خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد ، 
مورد جھت رسیدگی بھ ھیأتھای رسیدگی بھ تخلفات اداری دستگاه ذیربط 

.ابالغ می گردد 
مکاتبھ با وزارت اطالعات از طریق ھیأت و سایر مراجع _ ٢تبصره

مقرر توسط ھستھ نیز می تواند انجام گیرد



مقطع یک در و گزینش در پذیرش عدم _۵١ ماده 
 آزمونھای در شرکت از مانع ، آزمون یک یا و زمانی
. بود نخواھد مجدد گزینش انجام و بعدی



قانون رسیدگی به قانون رسیدگی به 
تخلفات اداري کارکنان تخلفات اداري کارکنان 

و آیین نامه اجراییو آیین نامه اجرایی



تخلف كلمھ عربي است از باب تفعل
  تخلف یعني خالف كردن، خالف وعده كردن، خالف گفتھ یا پیمان خود عمل كردن، عقب

.ماندن 
 تخلف اداري عبارتسست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت

نظم و انظباط اداري كھ منحصر بھ موارد مذكور در قانون رسیدگي بھ تخلفات اداري مي 
:باشد و بھ دو دستھ قصور و تقصیر تقسیم مي شود

در انجام وظایف اداري محولھ غیر عمدي قصور عبارتسست از كوتاھي :  الف.
قوانین و مقررات مربوطھعمدي  تقصیر عبارتست از نقض: ب  .



:تشكیالت و حدود وظایف ھیأت ھا 

 قانون رسیدگي بھ تخلفات اداري ١ماده
 بھ منظور رسیدگي بھ تخلفات اداري در ھر یك از دستگاھھاي مشمول

ھیأت رسیدگي بھ تخلفات اداري این قانون ھیأت ھایي تحت عنوان 
كارمندان تشكیل خواھد شد ھیأت ھاي مزبور شامل ھیأت ھاي بدوي و 

.تجدید نظر در دستگاھھاي اجرایي مي باشند 



ساختار رسیدگي بھ تخلفات اداري كاركنان دولت
ریاست جمھوري

سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور

دبیر ھیات عالي نظارت

دفتر ھماھنگي ھیاتھاي رسیدگي بھ تخلفات 
اداري وزارتخانھ و دستگاه

ھیات ھاي تجدیدنظر ھیات ھاي بدوي

گروھھاي تحقیق گروھھاي تحقیق



  عضوعضو  سهسه  دارايداراي  نظرنظر  تجدیدتجدید  وو  بدويبدوي  هايهاي  هیاتهیات  ازاز  یکیک  هرهر
  حکمحکم  بابا  کهکه  باشدباشد  میمی  البدلالبدل  علیعلی  عضوعضو  دودو  یایا  یکیک  وو  اصلیاصلی
  وو  مربوطمربوط  دولتیدولتی  مستقلمستقل  سازمانسازمان  مقاممقام  باالترینباالترین  یایا  وزیروزیر

  مدتمدت  برايبراي  یکیک  مادهماده  تبصرهتبصره  موضوعموضوع  هايهاي  سایردستگاهسایردستگاه
  بالمانعبالمانع  آنانآنان  مجددمجدد  وانتصابوانتصاب  شوندشوند  میمی  منصوبمنصوب  سالسال  سهسه

  ..  استاست
  خواهندخواهند  وظیفهوظیفه  انجامانجام  آنانآنان  جايجاي  بهبه  البدلالبدل  علیعلی  اعضاياعضاي  اصلیاصلی  اعضاياعضاي  غیابغیاب  دردر  ::  11  تبصرهتبصره

    ..نمودنمود
  توانندتوانند  نمینمی  دستگاهدستگاه  یکیک  بدويبدوي  هیاتهايهیاتهاي  البدلالبدل  علیعلی  وو  اصلیاصلی  اعضاياعضاي  ازاز  یکیک  هیچهیچ  ::  22  تبصرهتبصره

  توانندتوانند  نمینمی  مذکورمذکور  اعضاياعضاي  همچنینهمچنین  باشند،باشند،  دستگاهدستگاه  همانهمان  نظرنظر  تجدیدتجدید  هیاتهیات  عضوعضو  همزمانهمزمان
  شرکتشرکت  انداند  دادهداده  رايراي  آنآن  بهبه  بدويبدوي  رسیدگیرسیدگی  هنگامهنگام  دردر  کهکه  هاییهایی  ههششپروندپروند  نظرنظر  تجدیدتجدید  دردر

    ..نمایندنمایند

ترکیب اعضاي هیات هاترکیب اعضاي هیات ها



  دیندین  بهبه  تدینتدین  بربر  عالوهعالوه  نظرنظر  تجدیدتجدید  وو  بدويبدوي  هايهاي  هیاتهیات  اعضاياعضاي
    جمهوريجمهوري  نظامنظام  بهبه  تعهدتعهد  وو  اعتقاداعتقاد  وو  آنآن  احکاماحکام  بهبه  عملعمل  وو  اسالماسالم  مبینمبین

  ::باشندباشند  زیرزیر  شرایطشرایط  دارايداراي  بایدباید  ،،  فقیهفقیه  والیتوالیت  اصلاصل  وو  ایرانایران  اسالمیاسالمی
    ..  تاهلتاهل  - - 11
    ..  سنسن  سالسال  3030  حداقلحداقل  --  22
    ..  آنآن  معادلمعادل  یایا  دیپلمدیپلم  فوقفوق  تحصیلیتحصیلی  مدركمدرك  حداقلحداقل  --  33

  عالیعالی  هیاتهیات  تاییدتایید  بابا  موردمورد  حسبحسب  دیپلمدیپلم  مدركمدرك  داشتنداشتن  استثناییاستثنایی  مواردموارد  دردر  ::  11  تبصرهتبصره
  ..استاست  بالمانعبالمانع  نظارتنظارت
  وو  باشدباشد  داشتهداشته  عضویتعضویت  حقوقیحقوقی  مسائلمسائل  بهبه  آشناآشنا  نفرنفر  یکیک  بایدباید  هیاتهیات  هرهر  دردر  ::  22  تبصرهتبصره
  همانهمان  کارکنانکارکنان  بینبین  ازاز  بایدباید  نظرنظر  تجدیدتجدید  وو  بدويبدوي  هیاتهايهیاتهاي  اصلیاصلی  اعضاياعضاي  ازاز  نفرنفر  دودو  حداقلحداقل

  منصوبمنصوب  سمتسمت  ایناین  بهبه  دارند،دارند،  دولتیدولتی  کارکار  سابقهسابقه  سالسال  پنجپنج  حداقلحداقل  کهکه  وزارتخانهوزارتخانه  یایا  سازمانسازمان
شوندشوند

شرایط انتخاب اعضاشرایط انتخاب اعضا



  نظرنظر  تجدیدتجدید  وو  بدويبدوي  هايهايهیاتهیات  اعضاياعضاي  برکناريبرکناري
    نظارتنظارت  عالیعالی  هیاتهیات  تصویبتصویب  وو  وزیروزیر  پیشنهادپیشنهاد  بابا

    ..گیردگیرد  میمی  صورتصورت

نحوه ي برکناري اعضا  نحوه ي برکناري اعضا  



    بابا  کارمندانکارمندان  ادارياداري  تخلفاتتخلفات  بهبه  رسیدگیرسیدگی  صالحیتصالحیت
..استاست  بدويبدوي  هیاتهیات
      اعالماعالم  اایی    شکایتشکایت    صورتصورت  دردر    بدويبدوي    هايهاي  هیاتهیات

      بازرسانبازرسان  یایا    ادارياداري    سرپرستانسرپرستان  ،،  مدیرانمدیران  ،،اشخاصاشخاص
..  کنندکنند  میمی    رسیدگیرسیدگی  بهبه    شروعشروع    نظارتنظارت    عالیعالی    هیاتهیات

چگونگی شروع به رسیدگی  چگونگی شروع به رسیدگی  



تشكیالت و حدود وظایف ھیأت ھا

 قانون رسیدگي بھ تخلفات اداري ٢ماده
 ھریك از ھیأت ھاي بدوي و تجدیدنظر اداري سھ عضو اصلي و یك یا

دو عضو علي البدلي مي باشد كھ با حكم وزیر یا با باالترین مقام سازمان 
مستقل دولتي مربوط و یا سایر دستگاھھاي موضوع تبصره ماده یك 

براي مدت سھ سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است 
.



تشكیالت و حدود وظایف ھیأت ھا

وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر ، رئیس مجلس  : ١٣ماده 
شوراي اسالمي باالترین مقام سازمانھاي مستقل دولتي و سایر 

این قانون ، شھردار تھران ،  ١ماده  ١دستگاھھاي موضوع تبصره 
استانداران و روساي دانشگاھھا و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقیقاتي 

و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كھ پرونده آنان بھ ھیأت ھاي 
رسیدگي ارجاع شده یا مي شود را حداكثر بھ مدت سھ ماه آماده بھ خدمت 

.نمایند 



فرایندھا

 گردد واحد  ٨در صورتیكھ پرسنل در دستگاه دچار تخلف ماده
مربوطھ موظف است مدارك ذیل را در اسرع وقت بھ مدیریت 

. منابع انساني ارسال نماید 
گزارش تخلف كارمند و مدارك مستند
تصویر آخرین حكم حقوقي
 سابقھ دولتي(تصویر خالصھ پرونده(
 مدیریت منابع انساني مدارك ارسالي را بھ جھت تصمیم گیري

بھ ھیأت بدوي رسیدگي بھ تخلفات اداري كاركنان ارسال مي 
.نماید 



ھیأت در جلساتي كھ بھ منظور رسیدگي بھ تخلفات 
:كاركنان تشكیل مي دھد اقدامات زیر را انجام میدھد 

طي ابالغیھ اي متھم مي خواھد تا براي دفاع از خود  - ١
بصورت حضوري یا با ارسال تقاضاي كتبي بھ ھیأت دفاعیھ 

.خود را اعالم نماید 
پس از بررسي مدارك ارسالي یا استماع سخنان متھم در  -٢

جلساتي كھ بدین منظور تشكیل مي دھد رأي خود را صادر مي 
.نماید 

آراء صادره از سوي ھیأت بدوي بھ مدیریت منابع –٣
انساني ارسال مي گردد 



فصل چھارم ــ سایر مقررات 

 ھیأت ھا موظفند موارد اتھام را شخصاً و بھ صورت كتبي بھ كارمند
.روز براي دفاع آنھا منظور نمایند  ١٠ابالغ و از تاریخ ابالغ 

 كارمند متھم یا نماینده وي مي تواند بھ منظور ارائھ دفاعیھ خود از
در این مورد اتخاذ تصمیم با . ھیأت مربوطھ تقاضاي تمدید مھلت نماید 

.روز تجاوز نخواھد كرد  ۵ھیأت است در ھر حال مدت تمدید از 



فصل چھارم ــ سایر مقررات 
 دفاعیھ باید بھ زبان فارسي نوشتھ شود و حاوي نكات زیر باشد:
 نام و نام خانوادگي) الف
 آخرین اقامتگاه شخصي) ب
 ذكر ادلھ و مواردي كھ متھم براي رد اتھام یا اتھامات انتسابي الزم ) ج

.دارد 
 تصاویر مدارك مورد استناد) د
 امضاء) ھـ



فصل چھارم ــ سایر مقررات
 در صورتي كھ متھم بھ آراء قطعي صادره توسط ھیأت ھاي رسیدگي بھ

تخلفات اداري اعتراض داشتھ باشد مي تواند حداكثر تا یك ماه پس از 
ابالغ رأي بھ دیوان عدالت اداري شكایت نماید در غیر این صورت رأي 

.قابل رسیدگي در دیوان نخواھد بود 
 این قانون قابل  ٩فقط مجازاتھاي بند ھاي د ـ ھـ ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ماده

تجدید نظر در ھیأتھاي تجدید نظر ھستند و بندھاي الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز ـ 
.رأي ھیأت بدوي قابل اجرا است 



حق شکایت
  مستخدم می تواند در مواردي که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت

قانون اساسی جمهوري اسالمی   173دیوان مزبور که مطابق اصل. اداري شکایت نماید
ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا  
واحدها یا آئین نامه هاي دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد  

.شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد
 بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود

.می توانند به دیوان عدالت اداري شکایت نمایند
 نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداري



  ازاز  نباشدنباشد  نظرنظر  تجدیدتجدید  قابلقابل  صادرهصادره  آراآرا  کهکه  صورتیصورتی  دردر
    ..  استاست  االجرااالجرا  الزمالزم  وو  قطعیقطعی  ،،  ابالغابالغ  تاریختاریخ

  گاهگاه  هرهر  باشدباشد  نظرنظر  تجدیدتجدید  قابلقابل  کهکه  آراییآرایی  موردمورد  دردر
  درخواستدرخواست  رايراي  ابالغابالغ  تاریختاریخ  ازاز  روزروز  3030  ظرفظرف  کارمندکارمند
  بهبه  مکلفمکلف  نظرنظر  تجدیدتجدید  هیاتهیات  نماید،نماید،  نظرنظر  تجدیدتجدید

..  استاست  رسیدگیرسیدگی
  الزمالزم  وو  قطعیقطعی  ابالغابالغ  تاریختاریخ  ازاز  نظرنظر  تجدیدتجدید  هیاتهیات  آرايآراي  

..  استاست  االجرااالجرا

چگونگی قطعی شدن آرا هیاتچگونگی قطعی شدن آرا هیات



  دردر  مندرجمندرج  جرایمجرایم  ازاز  یکییکی  عنوانعنوان  کارمندکارمند  تخلفتخلف  گاهگاه  هرهر  --  1919  مادهماده  
  ادارياداري  تخلفاتتخلفات  بهبه  رسیدگیرسیدگی  هیأتهیأت  باشدباشد  داشتهداشته  نیزنیز  رارا  جزاییجزایی  قوانینقوانین
    قانونیقانونی  رأيرأي  وو  رسیدگیرسیدگی  تخلفتخلف  بهبه  قانونقانون  ایناین  مطابقمطابق  استاست  مکلفمکلف
  مرجعمرجع  بهبه  جرمجرم  اصلاصل  بهبه  رسیدگیرسیدگی  برايبراي  رارا  مراتبمراتب  وو  نمایدنماید  صادرصادر

  مانعمانع  قضاییقضایی  مراجعمراجع  تصمیمتصمیم  گونهگونه  هرهر  ..دارددارد  ارسالارسال  صالحصالح  قضاییقضایی
  قضاییقضایی  مراجعمراجع  تصمیمتصمیم  چنانچهچنانچه  ..بودبود  نخواهدنخواهد  ادارياداري  مجازاتهايمجازاتهاي  اجراياجراي
    مادهماده  طبقطبق  ادارياداري  تخلفاتتخلفات  بهبه  رسیدگیرسیدگی  هیأتهیأت  باشدباشد  برائتبرائت  بربر  مبنیمبنی

..نمایدنماید  میمی  اقداماقدام  قانونقانون  ایناین  2424

چنانچه تخلف کارمند عنوان مجرمانه داشته باشدچنانچه تخلف کارمند عنوان مجرمانه داشته باشد



تخلفات اداری  :        قانون   ٨ماده 



اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري   - -   11
  مشمولمشمول  استاست  دولتدولت  مستخدممستخدم  ادارياداري  یایا  شغلیشغلی  شئوناتشئونات  بابا  مغایرمغایر  کهکه  فعلیفعلی  تركترك  یایا  فعلفعل  هرهر..

    گیرد،گیرد،  میمی  قرارقرار  بندبند  ایناین
  حیثیتحیثیت  بهبه  کهکه  گرددگردد  فعلیفعلی  مرتکبمرتکب  وظیفهوظیفه  انجامانجام  حینحین  دردر  دولتدولت  مستخدممستخدم  استاست  ممکنممکن
    شودشود  واردوارد  خدشهخدشه  ويوي  شغلیشغلی

    ببردببرد  سئوالسئوال  زیرزیر  رارا  ويوي  صنفیصنفی  وو  ادارياداري  شانشان  کهکه  دهددهد  انجامانجام  ادارهاداره  ازاز  خارجخارج  دردر  عملیعملی  یایا
  کهکه  کارهاییکارهایی  بهبه  اشتغالاشتغال  یایا  وو  بالمحلبالمحل  چکچک  کشیدنکشیدن  رشوه،رشوه،  دادندادن  کالهبرداري،کالهبرداري،  سرقت،سرقت،  مانندمانند

سازدسازد  داردار  خدشهخدشه  رارا  اواو  شغلیشغلی  حیثیتحیثیت



برگشت به فهرست

    ..مربوطمربوط  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  نقضنقض  --  22



  یایا  رجوعرجوع  اربابارباب  دردر  نارضایتینارضایتی  ایجادایجاد  --  33
  امورامور  انجامانجام  دردر  تاخیرتاخیر  یایا  ندادنندادن  انجامانجام

    ..  دلیلدلیل  بدونبدون  هاها  آنآن  قانونیقانونی



..  حیثیتحیثیت  هتکهتک  افترا،افترا،  وو  تهمتتهمت  ایرادایراد  - -   44

  بهبه  وو  دهددهد  نسبتنسبت  حقیقیحقیقی  شخصشخص  بهبه  رارا  اياي  مجرمانهمجرمانه  عملعمل  یایا  وو  دروغدروغ  دولتدولت  کارمندکارمند  هرگاههرگاه
شودشود  میمی  محسوبمحسوب  متخلفمتخلف  نمایدنماید  مبادرتمبادرت  افرادافراد  حیثیتحیثیت  هتکهتک  وو  توهینتوهین



..  اخاذياخاذي  --  55

  بهبه  مبادرتمبادرت  دیگريدیگري  یایا  خودخود  نفعنفع  بهبه  افرادافراد  مالمال  تصاحبتصاحب  قصدقصد  بهبه  دولتدولت  کارمندکارمند  چنانچهچنانچه
..گیردگیرد  میمی  قرارقرار  تخلفتخلف  ایناین  مشمولمشمول  نمایدنماید  افراديافرادي  یایا  فردفرد  شرفیشرفی  یایا  جانیجانی  مالی،مالی،  تهدیدتهدید



    ..  اختالساختالس  - -   66

  ناحیهناحیه  ازاز  عمومعموم  وو  دولتدولت  بهبه  متعلقمتعلق  مالمال  غیرقانونیغیرقانونی  وو  نامشروعنامشروع  تصاحبتصاحب  ازاز  عبارتعبارت  اختالساختالس
..استاست  شدهشده  سپردهسپرده  اواو  بهبه  مالمال  آنآن  قانونیقانونی  وظیفهوظیفه  حسبحسب  ماموریکهماموریکه



  غیرغیر  روابطروابط  یایا  غرضغرض  اعمالاعمال  یایا  تبعیضتبعیض  --  77
  نسبتنسبت  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  اجراياجراي  دردر  ادارياداري

    ..  اشخاصاشخاص  بهبه



  ساعاتساعات  خاللخالل  دردر  خدمتخدمت  تركترك  --  88
ادارياداري  موظفموظف



..مجوزمجوز  کسبکسب  بدونبدون  آنآن  ازاز  خروجخروج  تکرارتکرار  یایا  خدمتخدمت  محلمحل  بهبه  ورودورود  تاخیرتاخیر  دردر  تکرارتکرار  - - 99

ساعات تعیین شده براي ورود به محل خدمت ساعات تعیین شده براي ورود به محل خدمت   کلیه کارکنان دستگاههاي اجرائی مکلفندکلیه کارکنان دستگاههاي اجرائی مکلفند
و خروج از آن را رعایت نموده ، مگر آن که از سوي مقام ذیصالح دستگاه براي ورود و و خروج از آن را رعایت نموده ، مگر آن که از سوي مقام ذیصالح دستگاه براي ورود و 

..ترتیب دیگري مقرر شده باشدترتیب دیگري مقرر شده باشد  ""خروج هر یک از آنان کتباخروج هر یک از آنان کتبا
کارکنان موظفند قبل از استفاده از مرخصی و یا مأموریت ساعتی، برگ درخواست که کارکنان موظفند قبل از استفاده از مرخصی و یا مأموریت ساعتی، برگ درخواست که 
به تأئید مدیر مربوطه رسیده به نگهبانی تحویل و بعد از آن اقدام به زدن کارت خود به تأئید مدیر مربوطه رسیده به نگهبانی تحویل و بعد از آن اقدام به زدن کارت خود 
نمایند در غیر اینصورت مأموریت و مرخصی فوق به عنوان تأخیر در ورود یا تعجیل در نمایند در غیر اینصورت مأموریت و مرخصی فوق به عنوان تأخیر در ورود یا تعجیل در 

..خروج تلقی می گرددخروج تلقی می گردد



برگشت به فهرست

  وو  اسناداسناد  وو  اموالاموال  حفظحفظ  دردر  تسامحتسامح  - - 1010
  اموالاموال  بهبه  خساراتخسارات  ایرادایراد  ،،  دولتیدولتی  وجوهوجوه

..  دولتیدولتی



..  ادارياداري  محرمانهمحرمانه  اسناداسناد  وو  اسراراسرار  افشايافشاي    --  1111
عبارت است از اطالعات مضبوط اعم از نوشتاري، دیداري، شنیداري که عبارت است از اطالعات مضبوط اعم از نوشتاري، دیداري، شنیداري که 

..توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشدتوسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد
::اعتباراعتباراسناد از نظر اسناد از نظر 

  وعاديوعادي  ییسند رسمسند رسم

::حساسیتحساسیتاز نظر درجه از نظر درجه 
اسناد محرمانهاسناد محرمانه  --  22  اسناد عادياسناد عادي  --11

انواع سند محرمانهانواع سند محرمانه
اسنادي که افشاي غیر مجاز آن به اساس حکومت ضرر جبران اسنادي که افشاي غیر مجاز آن به اساس حکومت ضرر جبران : : اسناد به کلی سرياسناد به کلی سري

..ناپذیر برساندناپذیر برساند
اسنادي که افشاي غیر مجاز آن منافع عمومی و امنیت ملی را دچار اسنادي که افشاي غیر مجاز آن منافع عمومی و امنیت ملی را دچار : : اسناد سرياسناد سري
..مخاطره کندمخاطره کند

منافع عمومی  امنیت ملی را منافع عمومی  امنیت ملی را  اسنادي که افشاي غیر مجاز آناسنادي که افشاي غیر مجاز آن: : اسناد خیلی محرمانهاسناد خیلی محرمانه
..دچار مخاطره کنددچار مخاطره کند



بیگانهبیگانه  اتباعاتباع  بابا  مجازمجاز  غیرغیر  تماستماس  وو  ارتباطارتباط  --  1212

  خارجیخارجی  یایا  داخیداخی  سیاستسیاست  بهبه  راجعراجع  تصممیاتتصممیات  وو  اسناداسناد  یایا  اسراراسرار  یایا  هاها  نقشهنقشه  هرکسهرکس  --  501501  مادهماده
  قرارقرار  ندارندندارند  رارا  آنهاآنها  بهبه  دسترسیدسترسی  صالحیتصالحیت  کهکه  افراديافرادي  اختیاراختیار  دردر  ""عامداعامدا  وو  ""عالماعالما  رارا  کشورکشور
    کیفیاتکیفیات  بهبه  نظرنظر  ،،  باشدباشد  جاسوسیجاسوسی  نوعینوعی  متضمنمتضمن  کهکه  نحوينحوي  بهبه  کندکند  مطلعمطلع  مفادآنمفادآن  ازاز  یایا  دهددهد

  شودشود  میمی  محکوممحکوم  حبسحبس  سالسال  دهده  تاتا  یکیک  بهبه  ومراتبومراتب



  دردر  باالترباالتر  مقامهايمقامهاي  دستورهايدستورهاي  اجراياجراي  ازاز  سرپیچیسرپیچی  --  1313
..  ادارياداري  وظایفوظایف  حدودحدود

  استاست  کردهکرده  تعیینتعیین  دولتدولت  مستخدمینمستخدمین  برايبراي  کشوريکشوري  استخداماستخدام  قانونقانون  کهکه  تکلیفیتکلیفی  نخستیننخستین
    استاست  ادارياداري  مراتبمراتب  سلسلهسلسله  رعایترعایت

  رارا  خودخود  مافوقمافوق  رؤسايرؤساي  اوامراوامر  وو  احکاماحکام  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  حدودحدود  دردر  استاست  مکلفمکلف  مستخدممستخدم  ((((
  وو  قوانینقوانین  خالفخالف  بربر  رارا  مافوقمافوق  مقاممقام  امرامر  یایا  حکمحکم  مستخدممستخدم  اگراگر  ..نمایدنماید  اطاعتاطاعت  ادارياداري  امورامور  دردر

  مقاممقام  بهبه  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  بابا  رارا  دستوردستور  مغایرتمغایرت  کتباکتبا  استاست  مکلفمکلف  دهددهد  تشخیصتشخیص  مقرراتمقررات
    رارا  خودخود  دستوردستور  اجراياجراي  کتباکتبا  مافوقمافوق  مقاممقام  اطالعاطالع  ایناین  ازاز  بعدبعد  کهکه  صورتیصورتی  دهد،دردهد،در  اطالعاطالع  مافوقمافوق

                                                                                                      ))))..بودبود  خواهدخواهد  صادرهصادره  دستوردستور  اجراياجراي  بهبه  مکلفمکلف  مستخدممستخدم  کردکرد  تائیدتائید
کشوريکشوري  استخداماستخدام  قانونقانون  5454  مادهماده



  انگاريانگاري  سهلسهل  یایا  کاريکاري  کمکم    --  1414
    شدهشده  محولمحول  وظایفوظایف  انجامانجام  دردر

..  



    مدیرانمدیران  وو  روساروسا  انگاريانگاري  سهلسهل  - -   1515
  تخلفاتتخلفات  گزارشگزارش  ندادنندادن  دردر

..امرامر  تحتتحت  کارمندانکارمندان



  واقعواقع  خالفخالف  گزارشگزارش  یایا  گواهیگواهی  ارائهارائه  - - 1616
..  ادارياداري  امورامور  دردر

هرگاه طبیب تصدیق نامه برخالف واقع درباره شخصی براي  هرگاه طبیب تصدیق نامه برخالف واقع درباره شخصی براي    --  539539ماده ماده 
معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا براي تقدیم به مراجع  معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا براي تقدیم به مراجع  

قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تادوازده میلیون ریال  قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تادوازده میلیون ریال  
. . جزاي نقدي محکوم خواهد شدجزاي نقدي محکوم خواهد شد

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته عالوه بر و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته عالوه بر 
براي رشوه گیرنده براي رشوه گیرنده   استردادو ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرراستردادو ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر

. . میگرددمیگردد  محکوممحکوم
براي سایر تصدیق نامه هاي خالف واقع که موجب ضرر شخص براي سایر تصدیق نامه هاي خالف واقع که موجب ضرر شخص   --  540540ماده ماده 

ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورده مرتکب عالوه بر ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورده مرتکب عالوه بر 
ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون  ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون  ) )   7474( ( جبران خسارت وارده به شالق تا جبران خسارت وارده به شالق تا 

. . ریال جزاي نقدي محکوم خواهدشدریال جزاي نقدي محکوم خواهدشد



    دردر  چهچه  آنآن  ازاز  غیرغیر  وجوهیوجوهی  گرفتنگرفتن  - -   1717
    اخذاخذ  یایا  شدهشده  تعیینتعیین  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین

  رشوهرشوه  عرفعرف  دردر  کهکه  مالیمالی  گونهگونه  هرهر
  ..شودشود  میمی  تلقیتلقی  خواريخواري



  حقحق  کهکه  اشخاصیاشخاصی  بهبه  مداركمدارك  تسلیمتسلیم  - - 1818
    ازاز  خودداريخودداري  یایا  ندارندندارند  رارا  آنآن  دریافتدریافت

    حقحق  کهکه  اشخاصاشخاص  بهبه  مداركمدارك  تسلیمتسلیم
  ..دارنددارند  رارا  آنآن  دریافتدریافت



    مقررمقرر  اوقاتاوقات  دردر  خدمتخدمت  تعطیلتعطیل  - -   1919
    ..  ادارياداري



    حجابحجاب  نکردننکردن  رعایترعایت  --  2020
..  اسالمیاسالمی



برگشت به فهرست

    شعایرشعایر  وو  شئونشئون  نکردننکردن  رعایترعایت  - -   2121
..  اسالمیاسالمی



  وو  توزیعتوزیع  ،،  حملحمل  ،،  نگهدارينگهداري  اختفا،اختفا،  - -   2222
..مخدرمخدر  موادمواد  فروشفروش  وو  خریدخرید



  موادمواد  بهبه  اعتیاداعتیاد  یایا  استعمالاستعمال  - -   2323
  ..مخدرمخدر



  بهبه  دیگردیگر  دولتیدولتی  شغلشغل  داشتنداشتن  - - 2424
  وو  آموزشیآموزشی  هايهاي  سمتسمت  استثناياستثناي

..  تحقیقاتیتحقیقاتی



  ازاز  مجازمجاز  غیرغیر  استفادهاستفاده  نوعنوع  هرهر  --  2525
  وو  امکاناتامکانات  وو  شغلیشغلی  موقعیتموقعیت  یایا  شئونشئون
..  دولتیدولتی  اموالاموال



  دستدست  وو  نمودننمودن  مخدوشمخدوش  یایا  جعلجعل  - -   2626
دولتیدولتی  یایا  رسمیرسمی  اوراقاوراق  وو  اسناداسناد  دردر  بردنبردن

سندسند  ساختن یا تغییر اگاهانه نوشته یاساختن یا تغییر اگاهانه نوشته یا
هرکس یکی از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند هرکس یکی از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند   --  525525ماده ماده 

یا داخل کشور نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم یا داخل کشور نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم 
  --خواهد شد خواهد شد 

احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاي احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاي   - -   11
اعضاي شوراي نگهبان یا نمایندگان مجلس شوراي اسالمی یا مجلس خبرگان یا قضات یا اعضاي شوراي نگهبان یا نمایندگان مجلس شوراي اسالمی یا مجلس خبرگان یا قضات یا 

.  .  یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان 
مهر یا تمبر یا عالمت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهاي انقالب مهر یا تمبر یا عالمت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهاي انقالب   --  22

.  .  اسالمی اسالمی 



  ،،  التالتااسوسو  دردر  بردنبردن  دستدست  --  2727
  ،،  امتحانیامتحانی  دفاتردفاتر  وو  مداركمدارك  ،،  اوراقاوراق

    تعویضتعویض  یایا  امتحانیامتحانی  سواالتسواالت  افشايافشاي
  ..هاها  آنآن



    خالفخالف  بربر  امتیاز،امتیاز،  یایا  نمرهنمره  دادندادن  - -   2828
..ضوابطضوابط



  صورتصورت  بهبه  موجهموجه  غیرغیر  غیبتغیبت  --  2929
    ..  متوالیمتوالی  یایا  متناوبمتناوب

  کهکه  روزانهروزانه  مرخصیمرخصی  درخواستدرخواست  استاست  الزمالزم  استحقاقی،استحقاقی،  مرخصیمرخصی  ازاز  استفادهاستفاده  برايبراي
  استفادهاستفاده  ازاز  قبلقبل  بایدباید  استحقاقیاستحقاقی  مرخصیمرخصی((  باشدباشد  رسیدهرسیده  مربوطهمربوطه  مدیرمدیر  تأییدتأیید  بهبه

  دردر  شودشود  ارائهارائه  امورادارياموراداري  بهبه  فرصتفرصت  اولیناولین  دردر  ))خاصخاص  مواردموارد  دردر  مگرمگر  ..شودشود  اخذاخذ
..گردیدگردید  میمی  تلقیتلقی  موجهموجه  غیرغیر  غیبتغیبت  اینصورتاینصورت  غیرغیر



  موقعیتموقعیت  وو  مقاممقام  ازاز  استفادهاستفاده  سوسو  - - 3030
..  ادارياداري



    وو  پاکتهاپاکتها  کردنکردن  بازباز  یایا  بازرسیبازرسی  اختفا،اختفا،  ،،  توقیفتوقیف  --  3131
    استراقاستراق  وو  هاهاآنآن  کردنکردن  معدوممعدوم  یایا  پستیپستی  محموالتمحموالت

..  قانونیقانونی  مجوزمجوز  بدونبدون  سمعسمع
هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی ، مراسالت یامخابرات یا مکالمات تلفنی  هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی ، مراسالت یامخابرات یا مکالمات تلفنی  

اشخاص را در غیر مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف  اشخاص را در غیر مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف  
یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها  یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها  

مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزاي نقدي از  مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزاي نقدي از  
 . .شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شدشش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

قانون مجازاتقانون مجازات  ۵٨٢۵٨٢ماده ماده 



برگشت به فهرست

  واداروادار  ،،  پراکنیپراکنی  شایعهشایعه  وو  کارشکنیکارشکنی  --  3232
  یایا  کارشکنیکارشکنی  بهبه  دیگراندیگران  تحریکتحریک  یایا  ساختنساختن

  وو  دولتیدولتی  اموالاموال  بهبه  خسارتخسارت  ایرادایراد  وو  کاريکاري  کمکم
  تحصیلتحصیل  برايبراي  فرديفردي  فشارهايفشارهاي  اعمالاعمال

..  قانونیقانونی  غیرغیر  مقاصدمقاصد



  وو  اعتصاباعتصاب  ،،  تحصنتحصن  دردر  شرکتشرکت  - -   3333
  بهبه  تحریکتحریک  یایا  ،،  قانونیقانونی  غیرغیر  تظاهراتتظاهرات

  تظاهراتتظاهرات  وو  اعتصاباعتصاب  ،،  تحصنتحصن  برپاییبرپایی
  گروهیگروهی  فشارهايفشارهاي  اعمالاعمال  وو  قانونیقانونی  غیرغیر

    ..  قانونیقانونی  غیرغیر  مقاصدمقاصد  تحصیلتحصیل  برايبراي



  هايهاي  فرقهفرقه  ازاز  یکییکی  دردر  عضویتعضویت  - -   3434
  شناختهشناخته  مردودمردود  اسالماسالم  نظرنظر  ازاز  کهکه  ضالهضاله
  ..انداند  شدهشده



  بهبه  منحلهمنحله  ساواكساواك  بابا  همکاريهمکاري  --  3535
  داشتنداشتن  وو  خبريخبري  منبعمنبع  یایا  مامورمامور  عنوانعنوان

..  مردمیمردمی  ضدضد  گزارشگزارش  دادندادن  یایا  فعالیتفعالیت



  مرامنامهمرامنامه  کهکه  سازمانهاییسازمانهایی  دردر  عضویتعضویت  --  3636
  الهیالهی  ادیانادیان  نفینفی  بربر  مبتنیمبتنی  آنهاآنها  اساسنامهاساسنامه  یایا

..هاها  آنآن  نفعنفع  بهبه  فعالیتفعالیت  وو  طرفداريطرفداري  یایا  استاست



    طرفداريطرفداري  یایا  محاربمحارب  هايهاي  گروهگروه  دردر  عضویتعضویت  --  3737
  ..هاها  آنآن  نفعنفع  بهبه  فعالیتفعالیت  وو

  وو  آزاديآزادي  سلبسلب  وو  هراسهراس  وو  رعبرعب  ایجادایجاد  برايبراي  کهکه  کسکس  هرهر
  فیفی  مفسدمفسد  وو  محاربمحارب  ببردببرد  اسلحهاسلحه  بهبه  دستدست  مردممردم  امنیتامنیت
باشدباشد  میمی  االرضاالرض

183183ماده ماده قانون مجازات اسالمیقانون مجازات اسالمی



  تشکیالتتشکیالت  دردر  عضویتعضویت  --  3838
..  فراماسونريفراماسونري



    ::ازاز  عبارتندعبارتند  زیرزیر  ترتیبترتیب  بهبه  ادارياداري  تنبیهاتتنبیهات  - -   99  مادهماده

    پروندهپرونده  دردر  درجدرج  بدونبدون  کتبیکتبی  اخطاراخطار  - -   الفالف
..  استخدامیاستخدامی

    پروندهپرونده  دردر  درجدرج  بابا  کتبیکتبی  توبیختوبیخ  --  بب
    ..  استخدامیاستخدامی

    عناوینعناوین  یایا  شغلشغل  العادهالعاده  فوقفوق  وو  حقوقحقوق  کسرکسر  - -   جج
    یکیک  تاتا  ماهماه  یکیک  ازاز  سومسوم  یکیک  تاتا  حداکثرحداکثر  مشابهمشابه

..  سالسال

هاها  مجازاتمجازات



..  سالسال  یکیک  تاتا  ماهماه  یکیک  ازاز  موقتموقت  انفصالانفصال  --  دد
    مدتمدت  بهبه  خدمتخدمت  جغرافیاییجغرافیایی  محلمحل  تغییرتغییر  --  هه

..  سالسال  پنجپنج  تاتا  یکیک
    بهبه  انتصابانتصاب  ازاز  محرومیتمحرومیت  یایا  وو  مقاممقام  تنزلتنزل  --  وو

    هايهاي  دستگاهدستگاه  دردر  مدیریتیمدیریتی  وو  حساسحساس  پستهايپستهاي
    قانونقانون  ایناین  مشمولمشمول  هايهايدستگاهدستگاه  وو  دولتیدولتی

  دردر  تعویقتعویق  یایا  وو  گروهگروه  دودو  یایا  یکیک  تنزلتنزل  --  زز
    دودو  یایا  یکیک  مدتمدت  بهبه  گروهگروه  دودو  یایا  یکیک  اعطاياعطاي

..  سالسال



  سالسال  2020  ازاز  کمترکمتر  داشتنداشتن  صورتصورت  دردر  خدمتخدمت  بازخریدبازخرید  --  حح
    ازاز  کمترکمتر  وو  زنزن  مستخدمینمستخدمین  موردمورد  دردر  دولتیدولتی  خدمتخدمت  سابقهسابقه

  مستخدمینمستخدمین  موردمورد  دردر  دولتیدولتی  خدمتخدمت  سابقهسابقه  سالسال  2525
  دردر  مربوطمربوط  مبنايمبناي  حقوقحقوق  روزروز  4545  تاتا  3030  پرداختپرداخت  بابا  مردمرد
  صادرکنندهصادرکننده  هیاتهیات  تشخیصتشخیص  بهبه  خدمتخدمت  سالسال  هرهر  قبالقبال
..  رايراي

  سالسال  بیستبیست  ازاز  بیشبیش  داشتنداشتن  صورتصورت  دردر  بازنشستگیبازنشستگی  --  طط
  2525  ازاز  بیشبیش  وو  زنزن  مستخدمینمستخدمین  برايبراي  دولتیدولتی  خدمتخدمت  سابقهسابقه

  بربر  مردمرد  مستخدمینمستخدمین  برايبراي  دولتیدولتی  خدمتخدمت  سابقهسابقه  سالسال
..  گروهگروه  دودو  یایا  یکیک  تقلیلتقلیل  بابا  دولتیدولتی  خدمتخدمت  سنواتسنوات  اساساساس

  ))ادامهادامه((  هاها  مجازاتمجازات



..  متبوعمتبوع  دستگاهدستگاه  ازاز  اخراجاخراج  - -   يي
  وو  دولتیدولتی  خدماتخدمات  ازاز  دائمدائم  انفصالانفصال  --  كك

  ..  قانونقانون  ایناین  مشمولمشمول  هايهاي  دستگاهدستگاه






