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  بسمه تعالی                                                                                                                 

  

  )1390ماه سال  بهمن( :به روزرسانی                                         سرمایه انسانی رییس جمهور     معاونت توسعه مدیریت و

  معاونت حقوقی، امور مجلس و استان ها         

                                            امور حقوقی                           

 
                       

  »پرسش و پاسخ حقوقی در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوري«    
 

  

  ـ ازکارافتادگی: 1

انون مدیریت خدمات کشوري، ازکارافتادگی کارمندان تابع چه مقرراتی االجرا شدن ق از تاریخ الزم س: ١ـ   ١

  است؟

  ازکارافتادگی کارمندان کماکان تابع مقررات قبلی است. ج:          

  

  

  ـ اشتغال بکار بازنشستگان: 2

 قانون مدیریت خدمات کشوري، نیاز به طرح موضوع در هیأت وزیران دارد؟ 95: آیا اجراي ماده س ٢ـ  ١

االجـرا شـدن ایـن قـانون      قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، از تـاریخ الزم      95با عنایت بـه مفـاد مـاده     ج:

گیري بازنشستگان متخصص داراي شرایط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هـاي دولتـی،    ) بکار14/9/1386(

  به یکی از اشکال مقرر در این ماده بدون طرح در هیأت وزیران بالمانع است.

کار گرفته شده،   قانون مدیریت خدمات کشوري به 95اي که در اجراي ماده مستخدم بازنشسته آیا  س: ٢ـ   ٢

  تواند از عیدي پایان سال استفاده نماید؟ می

قانون مدیریت خـدمات کشـوري عیـدي پایـان سـال       75از آنجا که به کارکنان بازنشسته نیز مطابق ماده  ج:

  آن قانون مجوزي ندارد. 95آن به بازنشستگان موضوع ماده شود، لذا پرداخت مضاعف  پرداخت می

هزینه غـذا قابـل    قانون مدیریت خدمات کشوري، کمک 95آیا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده : س ٢ـ   ٣

  پرداخت است یا خیر؟

هاي رفاهی کارمنـدان دولـت، موضـوع بخشـنامه شـماره       دستورالعمل پرداخت کمک» الف«به موجب بند  ج:

هزینه غـذا   جمهور، پرداخت کمک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 21/2/1388مورخ  14593/200

ساعت در روز باشد و چون سـاعات کـار کارکنـان موضـوع      8ناظر بر کارکنانی است که ساعات کار آنان حداقل 

  ن قابل پرداخت نیست.هزینه غذا به آنا قانون یادشده، کمتر از حد نصاب مذکور است، لذا کمک 95ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري به کار گرفته شده، چـه   95به مستخدم بازنشسته که در اجراي ماده س:  ٢ـ ۴

  وجهی قابل پرداخت است؟

اي که در اجراي مـاده مـذکور    قانون مدیریت خدمات کشوري، به مستخدمین بازنشسته 95به تصریح ماده  ج:

قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـا     » الزحمه حق«شوند، صرفاً  به کار گرفته می

  لحاظ شود.» الزحمه حق«باید در قالب  ساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می

  

  



 ٢

قـانون   95قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده    41آیا ماده س:  ٢ـ   ۵

  دمات کشوري مغایرت دارد؟مدیریت خ

ممنوعیت بکـارگیري  «قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،  41موضوع ماده  ج:

جواز بکارگیري بازنشستگان متخصـص  «قانون مدیریت خدمات کشوري،  95است و موضوع ماده » بازنشستگان

باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده  می» ر اداريدر موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کا

  گردند. داراي موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی

 
 

  ـ امتیازات استخدامی ایثارگران: 3

توانند کماکان از سـنوات   االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، جانبازان می آیا از تاریخ الزمس:  ٣ ـ  ١

  مند شوند یا خیر؟ رهارفاقی به

بینی احکام جدید در خصوص سنوات ارفاقی جانبازان به هنگام بازنشستگی در قـانون   با توجه به عدم پیش ج:

  مدیریت خدمات کشوري، مقررات قبلی مربوط به سنوات ارفاقی جانبازان، کماکان به قوت خود باقی است.

کـار معـادل آن اسـتفاده     ده از کسر ساعت کـار، از اضـافه  کار جانبازانی که به جاي استفا آیا اضافهس:  ٣ـ   ٢

شود یا بدون رعایت  قانون مدیریت خدمات کشوري پرداخت می 68ماده  9نمایند، در سقف مقرر در بند  می

  آن؟

قـانون   11و  9آئـین نامـه اجرایـی مـواد      4مـاده  » الـف «کار ساعتی جانبازان متقاضی از امتیاز بنـد   اضافه ج:

هــ مـورخ   17679/ت28862دامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی، موضوع تصویبنامه شماره تسهیالت استخ

قانون مدیریت خدمات کشوري، قابـل پرداخـت    68ماده  9هیأت وزیران، با رعایت سقف مقرر در بند  6/5/1377

  است.

تواننـد از کسـر    اکان مـی االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، جانبازان کم آیا از تاریخ الزمس:  ٣ـ   ٣

  ساعات کار استفاده نمایند؟

 31/3/1374قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسـالمی مصـوب    9نظر به اینکه ماده  ج:

 42مـاده   3شـود و طبـق تبصـره     مجلس شوراي اسالمی، به منزله مقررات استخدامی خاص ایثارگران تلقی مـی 

ري، کماکان به قوت خود باقی است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذکر بـا قـانون مـدیریت       قانون مدیریت خدمات کشو

خدمات کشوري مغایرت نداشته و در نتیجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از کسر ساعات کار، بالمـانع  

  است.

گیرد،  ازان تعلق میي مرخصی استحقاقی که در ازاي عدم استفاده از کسر ساعت کار به جانب ذخیره س: ٣ـ   ۴

  باشد یا خیر؟ قانون مدیریت خدمات کشوري می 84مشمول محدودیت ماده 

قانون تسهیالت  11و  9آئین نامه اجرایی مواد  4ماده » ب«ي مرخصی استحقاقی که در اجراي بند  ذخیره ج:

ي  ررات مربـوط بـه ذخیـره   گیرد، از هر لحاظ تابع مق استخدامی و اجتماعی جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق می

قـانون مـدیریت    84گردد، طبـق مـاده     باشد. متذکر می ربط می ذي  مرخصی استحقاقی سایر مستخدمین دستگاه

روز) قابل ذخیره شـدن   15خدمات کشوري، در حال حاضر حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی ساالنه کارمندان (

  است.

  



 ٣

قانون مدیریت خـدمات کشـوري بـراي سـنوات      104ع ماده آیا افزایش حقوق بازنشستگی موضو: س ٣ـ   ۵

قانون حمایت از آزادگان (اسراي آزادشـده) بعـد از ورود بـه     13خدمت مازاد بر سی سال آزادگانی که ماده 

  اعمال است یا خیر؟ در مورد آنان اجرا شده، قابل 13/9/1368کشور مصوب 

قانون حمایـت از آزادگـان......، سـنوات خـدمت      13ده به نظر این دفتر چنانچه با اجراي ما ج:           

قـانون مـدیریت خـدمات      104سال شود، در اینصورت افزایش حقوق بازنشسـتگی موضـوع مـاده     آزادگان مازاد بر سی

  کشوري براي آنان قابل اعمال است. 

  

 

  خدمت: ـ بازخرید 4

ــاریخ الزمس:  ۴ـ    ١ ــا از ت ــدمات کشــ   آی ــدیریت خ ــانون م ــدن ق ــرا ش ــتغال االج ــت اش وري، ممنوعی

 شدگان لغو شده است؟ بازخریدخدمت

، در خصوص 1366هاي دولتی مصوب سال  قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاه 8حکم مقرر در ماده  ج:

اند، کماکان به قـوت خـود    ممنوعیت استفاده از خدمات مستخدمینی که طبق مقررات مربوط بازخریدخدمت شده

  باقی است.

قانون الحاق موادي به قانون  45االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، ماده  آیا با وجود الزمس:  ۴ـ   ٢

باشد یا  اجرایی آن، کماکان قابل اجرا می  نامه و آئین 1384تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 

  خیر؟

جـوه تشـویقی بـه کارکنـان     با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشـوري، در خصـوص پرداخـت و    ج:

نامه اجرایی  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم... و آئین 45بینی نشده، لذا ماده  بازخریدخدمت شده حکمی پیش

هیأت وزیران، مغایر با قانون مدیریت خـدمات   3/6/1387ك مورخ 3476/ت89244آن موضوع تصویبنامه شماره

  امه اجرایی اخیرالذکر قابلیت اجرایی دارد.ن شود و در حال حاضر آئین کشوري تلقی نمی

 

  ـ بازنشستگی: 5

  مالك تشخیص مشاغل تخصصی در قانون مدیریت خدمات کشوري چیست؟ س: ۵ـ ١

تعریف به عمـل  » مشاغل غیرتخصصی«و » مشاغل تخصصی«چون در قانون مدیریت خدمات کشوري از  ج:

عمـل قـرار    باید مقررات قبلـی مـالك   غیرتخصصی مینیامده، بنابراین در ارتباط با تشخیص مشاغل تخصصی و 

  گیرد.

) سـال سـن در مشـاغل    60) سال خدمت و شصـت ( 30آیا بازنشستگی کارمندان با داشتن سی (س:  ۵ـ  ٢

  غیرتخصصی الزامی است یا خیر؟

) سال سـن در مشـاغل غیرتخصصـی خـدمت     60) سال خدمت و شصت (30چنانچه کارمندان داراي سی ( ج:

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري الزامـی       103ماده  2بازنشستگی آنان به استناد قسمت اول تبصره نمایند،  می

) سـالگی از  65تواند تا سن شصت و پـنج (  نمایند، دستگاه می است لیکن چنانچه در مشاغل تخصصی خدمت می

  خدمت آنان استفاده نماید.

  

  

  



 ٤

ابقه خدمت از اختیارات دستگاه اجرایـی اسـت   ) س30بازنشستگی کارمندان با داشتن حداقل سی ( س: ۵ـ   ٣

  یا خیر؟

قانون مدیریت خدمات کشوري، بازنشستگی کارمنـدان داراي مـدرك    103ماده » الف«با توجه به مفاد بند  ج:

ربـط اسـت و    ) سال سابقه خدمت، از اختیارات دستگاه اجرایـی ذي 30تحصیلی لیسانس با دارا بودن حداقل سی (

  سازد. اختیار موضوع این بند خللی وارد نمی به »کارشناسی ارشد«داشتن عنوان شغلی 

  

  شرایط بازنشستگی کادر قضایی قوه قضائیه چیست؟ س: ۵ـ  ۴

قانون مدیریت خدمات کشوري، قضات را از شمول قـانون مـذکور مسـتثنی نمـوده      117نظر به اینکه ماده  ج:

  ان تابع قوانین و مقررات قبلی خواهند بود.است، لذا قضات از نظر مقررات بازنشستگی و وظیفه، کماک

آیا سنوات خدمتی که در اجراي مقررات قبلی از لحاظ بازنشستگی با ضریب بیشتر از یک محاسـبه   س: ۵ـ   ۵

  شده، کماکان به قوت خود باقی است؟

شدن قـانون  االجرا  آن قسمت از سوابق کارکنان شرکت ملی فوالد ایران که در گذشته و قبل از تاریخ الزم ج:

، بـه عنـوان   12/10/1387نامه استخدامی موردعمل آن شرکت مصـوب   مدیریت خدمات کشوري، به موجب آئین

سنوات افزوده، مبناي احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی قرار گرفتـه و کسـور مربـوط نیـز بـه صـندوق       

یـز (از لحـاظ بازنشسـتگی) جـزو     ربط پرداخت شده، در اجراي قانون مدیریت خدمات کشـوري ن  بازنشستگی ذي

  شود. سوابق خدمت قابل قبول محسوب می

 باشد؟ در چه مواردي بازنشسته نمودن کارمندان منوط به تقاضاي آنان میس:  ۵ـ  ۶

تواننـد   هـاي اجرایـی مـی    قانون مدیریت خدمات کشـوري، دسـتگاه   103ماده » الف«با عنایت به مفاد بند  ج:

) سـال سـابقه   30تخصصی (با هر مدرك تحصیلی) خود را با داشتن حداقل سی (کارمندان شاغل در مشاغل غیر

هاي مذکور در این زمینه اختیار بازنشسته نمودن یا ادامه اسـتفاده از   خدمت قابل قبول بازنشسته نمایند و دستگاه

زبور، در مورد مشـاغل  این ماده را دارند. استفاده از اختیار م 2خدمات آنان تا رسیدن به شرط سنی مقرر در تبصره 

 باشد. تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد، منوط به تقاضاي کارمند می

االجـرا شـدن قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، حقـوق بازنشسـتگی کارمنـدان           از تـاریخ الزم س:  ۵ـ   ٧

  بایست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟ هاي اجرایی مشمول این قانون می دستگاه

به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشـوري، در ارتبـاط بـا فرمـول محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی         با توجه ج:

آن مبنـاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی      106مشمولین قانون مذکور حکمی پیش بینی نشده و صـرفاً در مـاده   

وردعمـل سـازمان   است، لذا رویـه م  تعیین شده» این قانون 68ماده  10هاي بند  العاده حقوق ثابت به اضافه فوق«

(مبنـی بـر مـالك عمـل قـرار دادن       1388بازنشستگی کشوري در زمینه محاسبه حقـوق بازنشسـتگی در سـال    

  میانگین حقوق و مزایاي دو سال آخر خدمت کارمندان) منطبق با مقررات مربوط می باشد.

ـ س:  ۵ـ   ٨ تن تحصـیالت  شرایط بازنشستگی براي کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري با داش

  دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی چیست؟

قانون مدیریت خدمات کشوري، شرایط بازنشسـتگی بـراي مشـاغل     103ماده » الف«با عنایت به مفاد بند  ج:

باشـد، بنـابراین    ) سـال مـی  35تخصصی با داشتن تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر، سـی و پـنج (  

ند کارمنـدان داراي مـدرك تحصـیلی لیسـانس خـود را در تمـام مشـاغل اعـم از غیرتخصصـی و          توا دستگاه می

  ) سال خدمت بازنشسته نماید.30تخصصی، با دارا بودن سی (

  



 ٥

قانون مدیریت خدمات کشوري، بـا تمایـل خـود تـابع      21کارمندانی که در اجراي تبصره یک ماده  س: ۵ـ   ٩

  ، از لحاظ شرایط سن و سابقه تابع چه مقرراتی خواهند بود؟اند صندوق بازنشستگی قبلی خود مانده

قانون مدیریت خدمات کشوري، بـا   21کارمندان مشمول مقررات استخدامی که در اجراي تبصره یک ماده  ج:

مانند، از لحاظ شرایط سن و سابقه براي بازنشستگی،  تمایل خود کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی باقی می

  خواهند بود.صندوق بازنشستگی ذي ربط  ت موردعملتابع مقررا

آیا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري، معافیت از پرداخت کسور بازنشسـتگی بابـت   س:  ۵ـ   ١٠

  ) سال به قوت خود باقی است؟30خدمت مازاد بر سی (             سنوات 

) سال، سـازمان بازنشسـتگی   30اد بر سی (در ارتباط با معافیت مستخدمین از پرداخت کسوربازنشستگی ماز ج:

بایست مطابق بخشنامه مذکور  اي صادر نموده که می کشوري خطاب به واحد هاي تابعه خود در استانها بخشنامه

  رفتار شود.

 یقـانون بازنشسـتگ   يبازنشسته نمودن کارمندان خود در اجرا يبرا زیها ن يشهردار ایآس:  ۵ـ   ١١

  ؟ ندینما تیرا رعا 1390بودجه سال  ییضوابط اجرا 20، موظفند بند از موعد کارکنان دولت شیپ

از موعد کارکنان  شیپ یماده واحده قانون بازنشستگ 3از آنجا که به موجب تبصره   ج:               

را  طیخود، کارکنان واجد شرا یبا استفاده از منابع مال ،یردولتیغ یعموم يمؤسسات و نهادها 5/6/1386دولت مصوب 

الزم شهرداري ها کارکنان  ورد، در م1390بودجه سال  ییضوابط اجرا 20دفتر، بند  نیلذا به نظر ا ند،یبازنشسته نما

  .ستین هیالرعا

  

  

  ـ پاداش پایان خدمت: 6

آیا از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، در خصوص نحوه پرداخـت پـاداش   س:  ۶ـ   ١

  است یا خیر؟ اصل شدهپایان خدمت تغییري ح

قانون مدیریت خدمات کشوري، صرفاً مبناي محاسبه وجوهی که تحت عنـوان   107به نظر این دفتر، ماده  ج:

شود، را تغییر داده و در نتیجـه سـایر مقـررات قبلـی در      پاداش پایان خدمت به مستخدمین بازنشسته پرداخت می

در قانون مدیریت خدمات کشـوري در بـاره آنهـا حکـم      خصوص پرداخت پاداش مزبور به هنگام بازنشستگی که

قـانون پرداخـت پـاداش پایـان خـدمت و بخشـی از        2جملـه قـانون اصـالح مـاده      بینی نشده، من مغایري پیش

مجلس شوراي اسالمی، کماکان به قـوت خـود بـاقی     21/1/1381هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب  هزینه

  است.

  

  

  ـ تصدي بیش از یک شغل: 7

در مواردي که انتصاب کارمند به سرپرستی پست مدیریتی بدون حکم کارگزینی و صـرفاً بـا ابـالغ     س: ٧ـ   ١

  قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود؟ 94گیرد، آیا مشمول ممنوعیت موضوع ماده  انشایی صورت می

دوم با ابالغ انشـایی   به نظر این دفتر، تصدي بیش از یک پست سازمانی، اعم از اینکه تصدي موقت پست ج:

قـانون مـدیرت خـدمات     94یا حکم کارگزینی صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدودیت مقرر در مـاده  

  باشد. کشوري می

  



 ٦

 

  ـ جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه: 8

نی نامه جذب و نگهداري نیـروي انسـا   آیا با اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري، آئین س: ٨ـ   ١

هیأت وزیران قابلیت اجرایی دارد  12/7/1383هـ مورخ 30987/ت17814نخبه موضوع تصویبنامه شماره 

  یا خیر؟

نامـه جـذب و نگهـداري     ، آئـین 1/1/1388با اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوري، از تـاریخ    ج:

  باشد و قابلیت اجرایی ندارد. االثر می نیروي انسانی نخبه، ملغی

  

 

  الت استخدامی:ـ حا9

االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، حالت استخدامی غیبت موجه موضوع  آیا از تاریخ الزمس:  ٩ـ   ١

قانون استخدام کشوري کماکان به قوت خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،   124ماده » ژ«بند 

  است یا خیر؟ نفع قابل پرداخت آیا در دوران غیبت موجه وجهی به کارمندان ذي

جـزو حـاالت اسـتخدامی    » غیبـت موجـه  «قانون مـدیرت خـدمات کشـوري، حالـت      120هر چند در ماده  ج:

دارد: سـایر حـاالت کـه در قـانون      ماده مذکور که مقرر می» ز«هذا به استناد بند  مستخدمین احصاء نگردیده، مع

» ژ«استخدامی غیبـت موجـه موضـوع بنـد     است، حالت  بینی شده رسیدگی به تخلفات اداري و سایر قوانین پیش

چنـین، بـا عنایـت بـه مشـابهت حالـت        قانون استخدام کشوري کماکان به قوت خود باقی است. هـم  124ماده 

(از ایـن لحـاظ کـه در هـر دو حالـت، رابطـه       » غیبـت موجـه  «با حالت استخدامی » آماده به خدمت«استخدامی 

دهد)، به نظـر ایـن دفتـر، بـه مسـتخدمی کـه در حالـت         نمیاستخدامی محفوظ است ولی کارمند خدمتی انجام 

  قابل پرداخت است.» حقوق ثابت«برد،  بسر می» غیبت موجه«استخدامی 

آید، چگونه باید رفتـار   با مستخدمی که مطابق مقررات و با حکم مراجع قضایی به حالت تعلیق درمیس:  ٩ـ   ٢

  شود؟

به نظر ایـن دفتـر، چنانچـه کارمنـد مشـمول      خدمات کشوري، قانون مدیریت  122ماده  4با توجه به بند ج: 

قانون مدیریت خدمات کشوري، براساس قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء و اخـتالس و کالهبـرداري       

درآید، در حالت آمادگی به خـدمت  » تعلیق«(اعم از تصمیم وزیر، یا مراجع قضایی)، به حالت 1367مصوب سال 

  قرار خواهد گرفت.

  

 

  ـ دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوري: 10

  شود یا خیر؟ هاي می آیا قانون مدیریت خدمات کشوري، شامل شهرداريس:  ١٠ـ  ١

، 1373به موجب بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی مصـوب سـال      ج:

هـا   ) سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداري%50هاي تابعه، مادام که بیش از پنجاه درصد ( ها و شرکت شهرداري

شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به انطبـاق   باشد، در عداد مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی محسوب می

قـانون مـدیریت خـدمات     3ها با تعریف مؤسسه یا نهـاد عمـومی غیردولتـی منـدرج در مـاده       وضعیت شهرداري

  باشند. این قانون از شمول قانون مدیریت خدمات کشوري مستثنی می 117م ماده ها به حک کشوري، شهرداري



 ٧

تواننـد مقـررات اسـتخدامی     هاي اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري مـی  آیا دستگاهس:  ١٠ـ   ٢

صـالح مـذکور در اساسـنامه     خاص قبلی خود را براساس قانون مذکور اصالح و پس از تصـویب مرجـع ذي  

  گذارند؟ بمورد اجرا

هاي اجرایی مشمول این قانون اجـرا شـود    باید عیناً در دستگاه مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري، می ج:

توانند مقررات استخدامی خاص خود را بر اسـاس قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري       هاي یادشده نمی و دستگاه

  ا گذارند.صالح مذکور در اساسنامه بمورد اجر اصالح و پس از تصویب مرجع ذي

قانون مدیریت خدمات کشوري، در ماهیت سـازمان تـأمین اجتمـاعی تـأثیري      113آیا اصالحیه ماده س:  ١٠ـ   ٣

  دارد یا خیر؟

مجلس شـوراي   5/12/1388قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  113به نظر این دفتر، اصالحیه ماده  ج:

) مـاده واحـده قـانون    10ندارد و بـا توجـه بـه بنـد (    اسالمی، در ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی تأثیري 

، سازمان مذکور کماکـان در عـداد موسسـات    19/4/1373فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

  عمومی غیردولتی قرار دارد.

آیا قانون مدیریت خدمات کشوري در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح قابلیت اجرایی دارد  س: ١٠ـ   ۴

  ا خیر؟ی

اند، طبق موافقت مقـام معظـم رهبـري، کارکنـان نیروهـاي مسـلح مجـاز بـه          ـ از آنجا که اعالم نموده1 ج:

انـد، لـذا چنانچـه در سـایر فصـول       برخورداري از فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوري گردیده

رر در فصول دهم و سیزدهم باشـد، در  قانون مذکور احکامی وجود داشته باشد که در ارتباط مستقیم با احکام مق

  پذیر خواهد بود. نا اینصورت اجراي آن مواد هم در آن دستگاه الزامی و اجتناب

قانون صدراالشاره، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو و بالاثـر اعـالم گردیـده، بنـابراین      127ـ چون در ماده   2

هـایی کـه در    گذاشته شود، در اینصورت ادامـه پرداخـت   چنابچه فصل دهم در باره نیروهاي مسلح به مورد اجرا

  گیرد، مغایر قانون خواهد بود. حال حاضر به موجب مقررات جاري در نیروهاي مسلح صورت می

  باشد یا خیر؟ آیا جمعیت هالل احمر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري می س: ١٠ـ  ۵

دسته از نهادهاي عمومی غیردولتـی کـه وضـعیت    قانون مدیریت خدمات کشوري، آن 117به تصریح ماده  ج:

  اند.  این قانون انطباق دارد، از شمول مقررات قانون مزبور مستثنی شده 3آنها با تعریف مذکور در ماده 

) بودجـه سـاالنه جمعیـت هـالل احمـر از      %50همچنین تا آنجا که این دفتر اطالع دارد، بیش از پنجاه درصـد ( 

گردد، لذا جمعیت مزبور از مصادیق مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضـوع مـاده    محل منابع دولتی تأمین می

  آید. یادشده به شمار نمی 3

نتیجه: با فرض درستی مطلب اخیر، به نظر این دفتر، آن جمعیت در شمول مقررات قـانون مـدیریت خـدمات     

  باشد. انون میکشوري قرار دارد و از لحاظ بیمه و بازنشستگی نیز مشمول احکام همان ق

  آیا سازمان تبلیغات اسالمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري است یا خیر؟ س: ١٠ـ  ۶

از آنجا که وضعیت حقوقی سازمان تبلیغات اسالمی منطبق با تعریف مؤسسه یـا نهـاد عمـومی غیردولتـی      ج:

گفتـه   ل مقررات قانون پیشباشد، لذا سازمان مذکور در شمو قانون مدیریت خدمات کشوري نمی 3موضوع ماده 

  گیرد و ساختار تشکیالتی سازمان موردبحث باید بر مبناي قانون یادشده صورت پذیرد. قرار می

  

  



 ٨

آیا  دادستانی ویژه روحانیت جزو تشکیالت دولت اسـت؟ و آیـا در شـمول مقـررات قـانون       س: ١٠ـ   ٧

ونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه     مدیریت خدمات کشوري قرار دارد و تشکیالت آن باید به تأیید معا

 جمهور برسد؟ انسانی رییس

، و اصـالحیه  1369هاي ویژه روحانیت مصوب سال  نامه دادسراها و دادگاه به استناد ماده یک آئین ـ  1 ج:

هاي ویـژه روحانیـت تحـت نظـارت عالیـه مقـام معظـم رهبـري اداره          ، دادسراها و دادگاه1384آن مصوب 

  آیند. شمار نمی شکیالت دولت بهشوند و در نتیجه جزو ت می

ن نهادهـا، مؤسسـات و   آقـانون مـدیریت خـدمات کشـوري کـه بـه موجـب         117ـ با توجه به مفاد ماده   2

شوند، از شمول آن قانون مسـتثنی   هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبري اداره می تشکیالت و سازمان

  مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري قرار ندارد. اند، بنابراین دادستانی ویژه روحانیت در شمول شده

، به نظر این دفتر تصویب تشکیالت دادستانی ویژه روحانیـت و تغییـرات   2ـ با عنایت به مفاد بندهاي ا و   3

  جمهور ندارد. آن، نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

  دمات کشوري هستند یا خیر؟ها مشمول قانون مدیریت خ آیا بانکس:  ١٠ـ  ٨

هاي اجرایی  ها از مصادیق دستگاه قانون مدیریت خدمات کشوري، بانک 5از آنجا که به صراحت ماده  ج:

هـا مشـمول    باشند، بنـابراین بانـک   این قانون نیز نمی 117شوند و از مستثنیات مذکور در ماده  محسوب می

آنها از شمول مقررات قانون مزبور، مسـتلزم کسـب   مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري هستند و خروج 

 1390قـانون بودجـه سـال     79به موجب بند  اضافه می نماید مجوز قانونی از مجلس شوراي اسالمی است.

کل کشور، در مورد افزایش حقوق و مزایا و پرداختی هاي نقدي و غیرنقـدي کارکنـان بانـک هـا در  سـال      

  می گردد. توسط هیأت وزیران اتخاذ تصمیم 1390

   آیا کارکنان قراردادي مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري هستند؟ س: ١٠ـ  ٩

هـاي اجرایـی، مشـمول قـانون      کارکنان قراردادي (کار معین ـ کار مشخص ـ ساعتی) شاغل در دسـتگاه    ج:

  مدیریت خدمات کشوري نیستند.

ـ  هاي آب و فاضـالب موضـوع قـانون تشـکیل شـرکت      آیا شرکتس:  ١٠ـ   ١٠ اي آب و فاضـالب مصـوب   ه

  گیرند؟ در شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري قرار می 11/10/1369

جز شـرکت   هاي آب و فاضالب، به قانون تشکیل شرکت 3با عنایت به مفاد ماده  ج:               

انـد،   هاي آب و فاضالب استانی که با تصویب هیأت وزیران به صورت شرکت دولتی تشـکیل و اداره شـده  

باشند و در شمول مقـررات قـانون مـدیریت     القاعده دولتی نمی هاي آب و فاضالب استانی علی سایر شرکت

  گیرند. خدمات کشوري قرار نمی

  

 

  هاي آموزشی: ـ دوره 11

هاي آموزشی که قبل از تاریخ الزم االجرا شدن قـانون مـدیریت خـدمات     در مورد احتساب دورهس:  ١١ـ   ١

  باشد یا خیر؟ قانون مدیرت خدمات کشوري قابل استناد می 105آیا حکم تبصره ماده کشوري، طی شده، 

هـاي آموزشـی    قانون مدیریت خدمات کشوري ناظر به آینده است و در مـورد دوره  105حکم تبصره ماده  ج:

ر االجرا شدن این قـانون طـی شـده، ایـن تبصـره قابـل اسـتناد نیسـت و چگـونگی رفتـا           که قبل از تاریخ الزم

  هاي طی شده، تابع مقررات قبلی مربوط به خود خواهند بود. استخدامی با این قبیل دوره

  



 ٩

هاي آموزشی موضـوع قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري       توانند در دوره آیا کارمندان پیمانی میس:  ١١ـ   ٢

  شرکت نمایند؟

هیـأت عمـومی    2/4/1387خ مـور  203آئین نامه استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره  21گرچه ماده  ج:

دیوان عدالت اداري ابطال شده است لیکن هیأت مورداشاره، ماده مزبور را به علت مغـایرت بـا قـانون اسـتخدام     

کشوري ابطال نموده و این در حالی اسـت کـه در فصـل نهـم قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، بـه منظـور           

و کلی است و به نظـر ایـن دفتـر شـامل مسـتخدمین      بینی شده که مطلق  سازي کارمندان، احکامی پیش توانمند

قانون مذکور نیز یکی از شرایط تمدید قـرارداد   49شود. مضافاً اینکه در ماده  پیمانی دستگاه هاي اجرایی نیز می

کارکنان پیمانی، ارتقاء سطح علمی و تخصصی در مورد شغل موردتصدي ذکر شده که مصداق بـارز آن شـرکت   

 63توانند در چارچوب آئین نامه اجرایی موضوع ماده  است، بنابراین کارکنان پیمانی نیز میهاي آموزشی  در دوره

  هاي آموزشی ضمن خدمت شرکت نمایند. قانون مدیریت خدمات کشوري در دوره

  

 

  ـ سابقه خدمت: 12

 االجرا شدن قانون مدیریت خـدمات کشـوري، قـوانین و مقـررات قبلـی در خصـوص       آیا با الزم س: ١٢ـ   ١

  احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان مشمول این قانون، کماکان اعتبار دارد یا خیر؟

قانون مدیریت خدمات کشوري، نحوه احتساب سوابق خدمت از لحـاظ بازنشسـتگی مـورد     105در ماده  ج: 

دیـده و  بینـی نگر  قرار گرفته و براي احتساب سوابق خدمت از سایر جهات، در قانون مزبور حکمی پیش    حکم 

و مقررات قبلی در خصوص احتساب سوابق خدمت دولتی کارکنان، تا آنجا که بـا قـانون مـدیریت       لذا قوانین 

  خدمات کشوري مغایر نباشد، کماکان به قوت خود باقی است.

آیا سنوات خدمت غیردولتی موضوع قانون نحوه تـأثیر سـوابق خـدمت غیردولتـی در احتسـاب       س: ١٢ـ   ٢

از مصـادیق سـی سـال     19/2/1372ی و وظیفه و مستمري کارکنان دولـت مصـوب   حقوق بازنشستگ

 باشد یا خیر؟ قانون مدیریت خدمات کشوري می 104خدمت مذکور در ماده 

قـانون مـدیریت    104مـذکور در مـاده   » سـال خـدمت   بیش از سی«به نظر این دفتر منظور از عبارت  ج:

باشد. از آنجا که بـه اسـتناد    زنشستگی قابل محاسبه میخدمات کشوري، سنوات خدمتی است که از لحاظ با

واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی.... ، سنوات خـدمت اخیرالـذکر از مصـادیق     تبصره یک ماده

آید و به تبع، در شمول درصد افـزایش حقـوق موضـوع ایـن      مزبور به شمار نمی 104موضوع ماه » خدمت«

  گیرد. ماده قرار نمی

انجام شده به صـورت قـرارداد کـار     سوابق خدمتآیا در اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري، س:  ١٢ـ   ٣

  سوابق خدمت کارمندان رسمی و پیمانی قابل احتساب است؟  مشخص جزو

با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوري، بکارگیري افراد به صورت قـرارداد کـار    ج:            

  معین (مشخص)  

  شود، لذا ســوابق خدمت تمام وقت کارکنان      از انواع استخدام محسوب می تجویز شده و در واقع یکی                 

      جزو سنوات خدمت دولتی آنان قابل احتساب است. موردبحث با رعایت کلیه مقررات                 
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  ـ ساعت کار: 13

هاي اجرایی واقع در استانها باید واجـد چـه شـرایطی باشـند تـا مشـمول        مرکزي دستگاهستاد  س: ١٣ـ   ١

  قانون مدیریت خدمات کشوري قرار گیرند؟ 87ماده  3الهاللین تبصره  استثناي مذکور در عبارت بین

باشـند،  هاي اجرایی واقع در استانها، در صورتیکه واجد شرایط ذیـل   به نظر این دفتر، ستاد مرکزي دستگاه ج:

  قانون مدیریت خدمات کشوري هستند. 87ماده  3الهاللین تبصره  مشمول استثناي مذکور در عبارت بین

  ـ داراي شخصیت حقوقی مستقل باشند. 1

  ـ طبق اساسنامه یا قانون تشکیل، ستاد مرکزي آنها در استان مربوطه واقع شده باشد. 2

  جرا گذاشته شده باشد.ـ قانون مدیریت خدمات کشوري در آنها بمورد ا 3

  

  

  ـ سالمت اداري: 14

هاي رسیدگی به تخلفـات   قانون مدیریت خدمات کشوري، به اختیار هیأت 91آیا تبصره یک ماده س:  ١۴ـ   ١

  اداري، در رسیدگی به تخلف ارتشاء، در نخستین بار ارتکاب، تخصیص زده است؟

قـانون مـدیریت خـدمات     91در متن تبصره یک ماده » توانند می«نظر به اینکه قانونگذار با بکاربردن لفظ  ج:

ها را به باالترین مقام دستگاه اجرایی و مـدیران مجـاز،    کشوري، اجازه استفاده از اختیار مربوط به اعمال مجازات

نکـه  اعطاء نموده است، لذا مقامات اخیرالذکر اجازه دارند از این اختیار استفاده نموده یا استفاده ننمایند. نتیجـه ای 

قـانون صدراالشـاره    91به نظر این دفتر، صرفاً در مواردي که مقامات فوق از اختیار مقرر در تبصره یـک مـاده   

و دستور اعمال مجازات هاي موضوع تبصره را صادر نمایند، هیـأت هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات        استفاده نموده

از اختیـارات مزبـور اسـتفاده ننماینـد، در      اداري مجاز به رسیدگی نخواهند بود، ولی چنانچه مقامـات موردبحـث  

اینصورت هیأت هاي موصوف می توانند به موضوع ورود داشته و به تخلفات موردنظر (حتی اگـر بـراي بـار اول    

  باشد) رسیدگی نمایند.

  

 

  ها: العاده ـ فوق 15

ـ   از تاریخ الزمس: ١۵ـ   ١ العـاده   ت فـوق االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، نحوه محاسـبه و پرداخ

  روزانه و مأموریت قضات چگونه است؟

           قانون مدیریت خدمات کشـوري و تبصـره یـک آن، حقـوق و      117به نظر این دفتر، چون به تصریح ماده  ج:

بایست مطـابق   العاده روزانه و مأموریت قضات می باشد، لذا فوق مزایاي قضات تابع احکام مقرر در این قانون نمی

  قبلی محاسبه و پرداخت گردد.مقررات 

العـاده جـذب اضـافی     االجرا شدن قانون مدیریت خـدمات کشـوري، فـوق    آیا از تاریخ الزمس:  ١۵ـ   ٢

نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري کماکان قابل پرداخت است  اصالحی آئین 44موضوع ماده 

  یا خیر؟

       ت کشوري، در شرایط حاضر فوق العـاده جـذب اضـافی    قانون مدیریت خدما 78با عنایت به مفاد ماده  ج:

نامه اجرایی قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري موضـوع تصـویبنامه شـماره        اصالحی آئین 44موضوع ماده 

  قابل پرداخت نیست. 20/7/1381هـ مورخ 25160/ت34535
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ـ نامه اجرایـی قـانون    آئین 13العاده جذب موضوع ماده  آیا فوقس:  ١۵ـ   ٣ ت قضـایی از کارکنـان   حمای

  قابل پرداخت است یا خیر؟ 1388، از ابتداي سال 1379مصوب سال نیروهاي مسلح  دولت و پرسنل

نامه اجرایی قانون حمایت قضـایی... بـه کارشناسـان     آئین 13فوق العاده جذبی که در اجراي ماده  ج:

کام تطبیـق بـا قـانون مـدیریت     احشده، و در حال حاضر در قالب تفاوت تطبیق، در  حقوقی پرداخت می

است، نیازي به حذف از احکام کارگزینی ندارد لیکن ایـن فـوق العـاده تحـت      خدمات کشوري درج شده

قابل برقراري و پرداخت نیست. الزم به ذکر است که با توجه به مـاده   1388این عنوان، از ابتداي سال 

مؤسسات و نهادهـاي  «موجب آن عبارت که به  26/1/1388واحده قانون اصالح قانون مذکور مصوب 

مندرج در مـاده واحـده قـانون مـذکور مصـوب      » هاي دولتی سازمان«بعد از عبارت » عمومی غیردولتی

اسـت. یـادآور    افزوده شده است، فرض منسوخه بـودن قـانون اخیرالـذکر منتفـی گردیـده      29/7/1376

بـه نفـع    17/3/1389مـورخ   297اره شود شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداري  نیز طی دادنامـه شـم   می

گفتـه رأي   پـیش  13جذب موضوع ماده   العاده یکی از شکات به الزام دستگاه به برقراري و پرداخت فوق

  است. داده شده

کار ساعتی کارمندان مشـمول قـانون تـأمین اجتمـاعی شـاغل در       العاده اضافه آیا فوقس:  ١۵ـ   ۴

  گیرد یا خیر؟ بیمه قرار می شوري، مبناي محاسبه حقمشمول قانون مدیریت خدمات ک هاي دستگاه

قـانون   106کار سـاعتی از مصـادیق اقـالم مـذکور در مـاده       با توجه به اینکه فوق العاده اضافه ج:

نون تأمین اجتمـاعی  بیمه موضوع قا آید، لذا مبناي محاسبه حق شمار نمی مدیریت خدمات کشوري به

  گیرد. قرار نمی

حاکم بر پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه بدون توقف شبانه  مقررات   س: ١۵ـ  ۵

  چیست؟

هیأت وزیران، مبناي محاسبه و  9/3/1389مورخ  54017/44585مصوبه شماره  12در بند  ج:        

سقف اعتبارات قابل پرداخت از بابت فوق العاده روزانه در مأموریت هاي با توقف شبانه، مشخص 

که بدون توقف شبانه ارتباط با پرداخت فوق العاده روزانه براي مأموریت هایی  شده است. بنابراین در

قانون  39ماده » ث«انجام می شود، می باید مقررات قبلی (آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند 

و اصالحات بعدي آن) مالك عمل قرار گیرد. بدین ترتیب،  24/6/1352استخدام کشوري مصوب 

آئین نامه مذکور، در مواردي که کارمند ناچار به توقف شبانه در محل مأموریت خود  2ده به استناد ما

نباشد، نصف فوق الهاده روزانه مذکور در بند صدرالذکر به وي پرداخت می شود، مشروط بر آنکه 

  کیلومتر با محل خدمت کارمند فاصله داشته باشد. 30محل مأموریت حداقل 

  

  

  ـ کمک رفاهی: 16

  س: آیا به کارمندان بازنشسته نیز کمک هاي رفاهی همانند شاغلین قابل پرداخت است؟ 16ـ   1

هرگونه پرداخت از «پرداخت کمک هاي رفاهی به بازنشستگان تابع مقررات مربوط به خود می باشد و جمله  ج:         

» ب«، مندرج در بند »ممنوع است هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه هاي مذکور

  قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر پرداخت ناشی از به کارگیري این قبیل افراد در دستگاه هاي اجرایی است. 65ماده 

  



 ١٢

 

  مندي و اوالد: هاي عائله هزینه ـ کمک 17

سـتند،  آیا بـه کارمنـدان زن کـه بـه تنهـایی متکفـل مخـارج فرزنـدان خـود ه         س:  ١٧ـ   ١         

  مندي و اوالد قابل پرداخت است یا خیر؟ هاي عائله هزینه کمک

قانون مدیریت خدمات کشـوري، بـه کارمنـدان زن کـه بـه تنهـایی        68ماده  4به موجب قسمت اخیر بند  ج:

هزینه اوالد  مندي قابل پرداخت است لیکن پرداخت کمک هزینه عائله متکفل مخارج فرزندان خود هستند، کمک

  بیل کارکنان مجوزي ندارد.به این ق

هزینه اوالد تغییـر   آیا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري، شرایط استفاده فرزندان از کمک س: ١٧ـ   ٢

  نموده است؟

قانون مدیریت خدمات کشوري، استفاده فرزندان ذکور مشمولین ایـن قـانون، از    68ماده  4به تصریح بند  ج:

  ) سالگی مشروط به ادامه تحصیل و نداشتن شغل است.25پنج (هزینه اوالد تا سن بیست و  کمک

هـاي اجرایـی مشـمول قـانون مـدیریت       مندي و اوالد بازنشستگان دسـتگاه  هاي عائله هزینه کمک س:١٧ـ   ٣

اند، بـه   نموده هزینه بیشتري دریافت می ) سال سن داشته و کمک60خدمات کشوري، که قبالً باالي شصت (

  اسبه و پرداخت گردد؟بایست مح چه نحوي می

هاي مشمول قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري،      مندي و اوالد بازنشستگان دستگاه هاي عائله هزینه کمک ج:

قانون  109ماده  4در اجراي قانون مزبور، به میزان مقرر در تبصره  1/1/1388بدون توجه به سن آنان، از تاریخ 

  پرداخت است. مذکور قابل

قانون مدیریت خـدمات کشـوري،    111ماده  2مقرر در بند » شوهر«و » شغل«اشتن آیا شرایط دس:  ١٧ـ   ۴

اوالد خواهد شد یـا تحقـق هـر     هزینه متفقاً منجر به محرومیت فرزندان اناث مستخدمین متوفی از کمک

  یک از دو شرط موجب محرومیت است؟

، هر کـدام بـه   »شوهر«ا ی» شغل«قانون مدیریت خدمات کشوري، داشتن  111ماده  2در اجراي بند  ج:

هزینه اوالد براي فرزندان اناث مستخدمین متـوفی، خواهـد    تنهایی، منجر به محروم شدن از دریافت کمک

  شد.

  س: آیا کمک هزینه اوالد بابت اوالد اناث شاغل قابل پرداخت است؟ 17ـ  5

رشاغل بودن، هم براي اوالد قانون مدیریت خدمات کشوري، شرط غی 68ماده  4با توجه به بند  ج:           

ذکور و هم براي اوالد اناث الزم الرعایه است و لذا بابت فرزند انـاث شـاغل، هـر چنـد کـه ازدواج ننمـوده       

  باشند، کمک هزینه اوالد قابل پرداخت نیست. 

  مالك تشخیص تکفل مخارج فرزند توسط کارمندان زن چیست؟ س: 17ـ  6

خت کمک هزینه عائله مندي به آندسته از کارمندان زن که به تنهـایی متکفـل   در ارتباط با پردا ج:            

مخارج فرزندان خود هستند، هر مدرکی که به تشخیص دستگاه مثبت تکفل مخارج فرزندان توسط کارمنـد  

  زن ذي نفع باشد، می تواند مالك عمل قرار گیرد.

  

  

  :ـ کمک هزینه هاي ازدواج و فوت 18

داخت کمک هزینه ازدواج، از لحاظ دفعات پرداخت (تعداد فرزنـدانی کـه ازدواج مـی نماینـد)     س: آیا در پر 18ـ   1

  محدودیتی وجود دارد؟



 ١٣

در پرداخت کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان کارمندان، از لحاظ تعداد فرزنـد مشـمول دریافـت ایـن     ج:              

  کمک، محدودیتی وجود ندارد.

  

که پدر و فرزند هر دو کارمند دولت باشند، و فرزند ازدواج نماید، آیا می تـوان کمـک هزینـه    س: در موردي  18ـ   2

  ازدواج را به هر دوي آنان پرداخت نمود؟

چنانچه پدر و فرزند وي، هر دو کارمند دولت باشند (چه شاغل چه بازنشسته)، در اینصورت بـا اسـتفاده احـد     ج:             

اج بابت ازدواج فرزند، حکم قانون تحقق یافته و موجبی براي استفاده دیگـري از کمـک هزینـه    آنان از کمک هزینه ازدو

  مزبور بابت ازدواج همان فرزند، باقی نمی ماند.

  

  

  ـ مأموریت: 19

  س: آیا می توان کارمند دولت را به سازمان همیاري شهرداري ها مأمور نمود؟ 19ـ  1

موضـوع آئـین نامـه اجرایـی      31/1/1389مورخ  20461/44295تصــویبنامه شماره  7ه با عنایت به مفاد مادج:             

) قانون مدیریت خدمات کشوري، مأموریت کارمندان مشـمول ایـن قـانون، از دسـتگاه     121) و ماده (21) ماده (2تبصره (

رات مربـوط امکـان پـذیر    هاي اجرایی ذي ربط به سازمان همیاري شهرداري ها (دستگاه غیرمشمول) با رعایت سایر مقر

  است.

  

  ـ متفرقه:  20

  هاي سازمانی در سطوح مدیریتی منصوب نمود؟ توان به پست آیا کارمندان پیمانی را می س: ٢٠ـ  ١

هاي اجرایی مشمول این قانون بـه دو   قانون مدیریت خدمات کشوري، استخدام در دستگاه 45مطابق ماده  ج:

هـاي   و در قانون مذکور در ارتباط با انتصاب کارمندان پیمانی به پسـت  پذیرد روش (رسمی و پیمانی) صورت می

  است. بینی نشده سازمانی در سطوح مدیریتی منعی پیش

نحوه رفتار استخدامی با کارمند مفقوداالثر (عادي) با توجه به قانون مـدیریت خـدمات کشـوري    س:  ٢٠ـ   ٢

 چگونه است؟

ند مفقوداالثر (عادي)، در قانون استخدام کشوري و قـانون مـدیریت   در مورد نحوه رفتار استخدامی با کارم ج:

خدمات کشوري، حکم مشخصی وجود ندارد. بدیهی است چنانچه در اجراي سایر مقررات مربـوط، بـراي چنـین    

تواند همانند کارمند شـاغل   فردي، از سوي مراجع قضائی حکم موت فرضی صادر شود، در اینصورت دستگاه می

  رفتار نماید.متوفی با وي 

قـانون مـدیریت    18منـدرج در قسـمت اخیـر مـاده     » شده نامه دریافت ضمانت«منظور از عبارت س:  ٢٠ـ   ٣

  خدمات کشوري چیست؟

قـانون مـدیریت    18منـدرج در قسـمت اخیـر مـاده     » شـده  نامه دریافت ضمانت«با توجه به اطالق عبارت  ج:

نامه (حسن انجام کـار و حسـن انجـام     شامل هردو ضمانت نامه مذکور نظر این دفتر، ضمانت خدمات کشوري، به

  باشد. تعهدات) می

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري شـامل دسـتگاه هـاي اجرایـی          112آیا حکم مقرر در ماده س:  ٢٠ـ   ۴

  شود یا خیر؟ می 1370غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 



 ١٤

قانون مدیریت خدمات کشوري، دستگاه هاي اجرایی کـه مشـمول    112چون در ماده  ج ـ             

اند، لـذا   اند، بدون هیچ قید دیگر و به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته نبودهپرداخت...     قانون نظام هماهنگ

هاي اجرایی غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت... (فارغ از  به نظر این دفترحکـم  این ماده،کلیه دستگاه

شـده   هاي بازنشسـتگی پرداخـت مـی    اینکه کسوربازنشستگی یا حق بیمه کارمندان آن به کدام یک از صندوق

شود. بدیهی است میزان و چگونگی میزان و چگونگی تأمین بـار مـالی بـراي اجـراي مـاده       است) را شامل می

  ، به استنباط حقوقی در مورد دایره شمول آن ارتباطی ندارد.  112

توانـد از حقـوق    بگیر با داشتن تابعیت مضاعف می آیا مستخدم بازنشسته یا وظیفهس:  ٢٠ـ   ۵       

  استفاده نماید؟ بازنشستگی یا وظیفه 

بگیر، تابعیت کشور بیگانـه را قبـول نمـوده،     احراز اینکه مستخدم بازنشسته یا وظیفه ج:                

در کشور خارجی دلیل بر قبـول تابعیـت آن کشـور     باشد و صرف اقامت دائم برعهده وزارت امور خارجه می

بگیـر،   نیست. بدیهی است چنانچه به تشخیص وزارت مذکور، مستخدم بازنشسـته یـا وراث قـانونی وظیفـه    

قـانون   98قانون اسـتخدام کشـوري و مـاده     97تابعیت مضاعف داشته باشند، در اینصورت با توجه به ماده 

ی یا وظیفه آنان قطـع خواهـد شـد و در صـورت احـراز تابعیـت       مدیریت خدمات کشوري، حقوق بازنشستگ

تواننـد از طریـق معرفـی وکیـل، متقاضـی حقـوق        بگیر، نمی مضاعف، فرد بازنشسته یا وراث قانونی وظیفه

  بازنشستگی یا وظیفه شوند.  

  قانون مدیریت خدمات کشوري چیست؟  54ماده  2منظور از مفاد تبصره س:   ٢٠ـ ۶ 

قانون مدیریت خدمات کشوري این اسـت   54ماده  2به نظر این دفتر، منظور از مفاد تبصره  ج:            

شود و عـزل و نصـب آن معـاون بـه      که پست یکی از معاونین هر یک از استانداران و وزراء، ثابت تلقی می

  نامه موضوع تبصره یادشده صورت خواهد پذیرفت. موجب آئین

  افرادي را که داراي تابعیت مضاعف هستند، بکارگیري نمایند؟آیا دستگاه ها مجازند  س: ٢٠ـ ٧

قانون مدیریت خدمات کشوري، دستگاه هاي اجرایی، تحت هـیچ عنـوان مجـاز نیسـتند      98با توجه به ماده  ج:           

  افرادي را که عالوه بر تابعیت ایرانی، تبعیت کشور دیگري را قبول نموده اند، به کار گیرند.

  در چه شرایطی می توان پست سازمانی کارمند را در دوران خدمت آزمایشی تغییر داد؟ س: 20ـ  8

به نظر این دفتر، در مواردي که در اثر اصـالحات سـاختاري، پسـت سـازمانی کارمنـد رسـمی آزمایشـی از         ج:            

بـراي   مجموعه پست هاي دستگاهی حذف شده و در تشکیالت جدید نیز پسـت مناسـب در همـان رشـته    

انتصاب این قبیل کارمندان وجود نداشته باشد، در اینصورت انتصاب آنان به پسـت هـاي مناسـب در سـایر     

  رشته شغلی همان رسته شغلی با رعایت شرایط احراز شغل مانعی ندارد.

ـ  21آیا دستگاه می تواند در اجراي ماده  س: 20ـ   9 ر از قانون مدیریت خدمات کشوري، کارمندان واحدهایی به غی

  واحدي که وظایف آن را واگذار نموده است، به بخش غیر دولتی منتقل یا مأمور نماید؟

قانون مدیریت خدمات کشوري، موافقت با اعطاي مرخصـی بـدون حقـوق بـه      21ماده » ج«هر چند در بند  ج:             

تصـویبنامه شـماره    21کارمند، براي مدت سه تا پنج سال بطور اطالق ذکر شده، لـیکن بـه تصـریح مـاده     

قانون مـدیریت   121و ماده  21ماده  2موضوع آئین نامه اجرایی تبصره  31/1/1389مورخ  20461/44295

خدمات کشوري، صرفاً آندسته از کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه هاي اجرایی مشمول این قانون، کـه بـه   

، به خدمت آنان نیاز نباشـد، مـی تواننـد تـا     علت واگذاري تمام یا بخشی از  وظایف آنها به بخش غیردولتی

پنج سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، بنابراین شرط استفاده کارمند متقاضـی از مرخصـی بـدون    

حقوق تا پنج سال این است که ایشان در واحدي از دستگاه ذي ربط شاغل بوده باشد که تمام یا قسمتی از 



 ١٥

ل شده است. اضافه می نماید بازخریدخدمت و یا انتقال وي به دسـتگاه  وظایف آن، به بخش غیردولتی منتق

  اجرایی دیگر، با موافقت دستگاه و با رعایت کلیه مقررات مربوط امکان پذیر خواهدبود.

  به کارمندان بازنشسته نیز قابل پرداخت است؟ نقديآیا کمک هاي غیر س: 20ـ  10

ورد عمل فعلی، مجوزي براي پرداخت کمک هاي نقدي به بازنشسـتگان  و مقررات مدر قوانین  از آنجا که  ج:               

         پرداخت کمک هاي مذکور به بازنشستگان امکان پذیر نیست.مشاهده نگردید، لذا 

  

 

  ـ مرخصی: 21

قانون مدیریت خدمات کشوري، کارمندان زن در مجمـوع از   84ماده  4و  1هاي  در اجراي تبصرهس:  ٢١ـ   ١

  توانند استفاده نمایند؟ د سال مرخصی بدون حقوق میچن

قانون مدیریت خدمات کشوري، ناظر بـر   84ماده  4به نظر این دفتر، مرخصی بدون حقوق موضوع تبصره  ج:

سـال مرخصـی بـدون     3برند و این مرخصـی عـالوه بـر     زنان کارمند است که همسر آنان در مأموریت بسر می

ماده مورداشاره، کارمنـدان زن   4و  1هاي  باشد، بنابراین در اجراي تبصره بور میماده مز 1حقوق موضوع تبصره 

  سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. 9واجد شرایط، می توانند در مجموع از 

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شـیردهی   3آیا احکام مقرر در ماده س:  ٢١ـ   ٢

  در شرایط حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ 1374مصوب سال 

چون در قانون مدیریت خدمات کشوري، در مورد استفاده از مرخصی زایمان حکمی وجود ندارد، لذا قوانین  ج:

قـانون تـرویج    3و مقررات قبلی در این زمینه کماکان به قوت خود باقی است. نتیجه اینکه، احکام مقرر در ماده 

ادر و حمایت از... و تبصره یک آن، به ترتیب راجع به مرخصی زایمان و مرخصـی سـاعتی بـراي    تغذیه با شیر م

  شیردهی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) در حال حاضر قابلیت اجرایی دارند.

قانون مـدیریت خـدمات کشـوري از چـه تـاریخی قابلیـت        84حکم مندرج در قسمت اخیر ماده س:  ٢١ـ   ٣

  اجرایی دارد؟

االجرا شـدن ایـن قـانون     قانون مدیریت خدمات کشوري، از تاریخ الزم 84مندرج در قسمت اخیر ماده  حکمج: 

) قابلیت اجرایی دارد. با توجـه بـه مراتـب فـوق، در حـال حاضـر سـقف میـزان ذخیـره مرخصـی           14/9/1386(

  ست.ا بینی شده استحقاقی کارمندان در هر سال، همان است که در قسمت اخیر ماده مذکور پیش

شـده جـزو سـوابق خـدمت مسـتخدم بـه هنگـام         آیا احتساب مدت مرخصی اسـتحقاقی ذخیـره   س: ٢١ـ ۴

  بازنشستگی مبناي قانونی دارد؟

قانون مدیریت خـدمات کشـوري، کـه اعـم      105در ماده » مرخصی استحقاقی«با توجه به اطالق عبارت  ج:

 ذخیره شـده احتساب ایام مرخصی لذا ، شده هاست از مرخصی استحقاقی استفاده شده و مرخصی استحقاقی ذخیر

) 1مـاده ( » الـف «، مانع قانونی ندارد و تجویز این موضـوع در بنـد   آنان خدمت دولتی هبه عنوان سابق کارمندان

  است.  هیأت وزیران، وفق مقررات صورت پذیرفته  8/4/1389مورخ  77683/44770تصویبنامه شماره 

روز مرخصـی کامـل بـراي کارمنـد قابـل       ساعتی به عنوان یـک  در مجموع چند ساعت مرخصیس:  ٢١ـ   ۵

  احتساب است؟

 44قانون مدیریت خـدمات کشـوري، سـاعات کـار کارمنـدان دولـت        87با توجه به اینکه به استناد ماده ج:      

رخصـی  م«آئین نامه مرخصی ها که مقرر مـی دارد:   34ساعت در هفته تعیین شده است و با عنایت به قسمت اخیر ماده 

، لـذا در  »هاي کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانـه یـا مؤسسـه دولتـی مربـوط محاسـبه خواهدشـد       



 ١٦

دقیقه مرخصی ساعتی، یک روز مرخصی بشـمار مـی    20ساعت و  7دستگاه هایی که پنج روز در هفته کار می کنند، هر 

  آید.

به فرزندي قبول می نمایند، ویا از طریق رحـم اجـاره اي   آیا به بانوان کارمند که نوزادي را  س: ٢١ـ   ۶

  ؟صاحب   فرزند می شوند، مرخصی زایمان و مرخصی دوران شیردهی تعلق می گیرد

فلسفه اعطاي مرخصی زایمان و شـیردهی بـه بـانوان کارمنـد، گذرانـدن دوران نقاهـت ناشـی از         ج:            

است. از آنجا که در مورد مطروح، عمل زایمان توسط کارمند صـورت   زایمان، و کمک به تغذیه نوزاد از شیر مادر

و به تبع، این مادران نوزاد خود را شیر نمی دهند، لذا اعطاي مرخصی با این عناوین منتفی مـی باشـد    نمی گیرد

  د.و کارمند براي نگهداري از نوزاد، می تواند از سایر انواع مرخصی با رعایت مقررات مربوط استفاده نمای

  سقف اعطاي مرخصی بدون حقوق به کارمندان پیمانی چقدر است؟ س: 21ـ  7

ــاده   ج:              ــب م ــه موج ــماره       13ب ــویبنامه ش ــوع تص ــانی (موض ــتخدام پیم ــه اس ــین نام ــالحی آئ اص

هیئت وزیران)، مستخدمین پیمانی می توانند حـداکثر بـه میـزان مـدت      10/5/1384هـ مورخ 31657/ت28576

مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، لذا در مورد مطروحه، تمدید مرخصی بدون حقوق به میزان بیش قرارداد از 

  از مدت قرارداد، امکان پذیر نمی باشد.

آیا در اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري، در دوران خدمت آزمایشی، می تـوان تـا سـقف     س: 21ـ   8

  اعطاء نمود؟رسمی قطعی مرخصی بدون حقوق کارمندان مقرر براي 

از آنجا که فلسفه وضع دوره آزمایشی قبل از شروع خدمت رسـمی، ارزیـابی اخالقـی و عملکـردي      ج:             

کارمند می باشد، لذا اعطاي مرخصی بدون حقوق به مدت طوالنی در دوره آزمایشی، توجیه منطقی نـدارد، و در  

آئـین نامـه مرخصـی هـا،      32یزان که در تبصره مـاده  نتیجه، به نظر این دفتر، مرخصی بدون حقوق به همان م

عـدي،  هیـأت وزیـران بـا اصـالحات ب     22/7/1346قانون استخدام کشوري مصوب  49و  48و  47موضوع مواد 

  پیش بینی شده، کفایت می کند.

در محاسبه دفعات زایمان براي اعطاي مرخصی زایمان به بانوان کارمند، آیا فرزندانی که قبـل   س: 21ـ   9

  از استخدام به دنیا آمده اند نیز منظور می شوند؟

چنانچه کارمندي قبل از استخدام چهار فرزند به دنیا آورده و فرزند پنجم وي بعد از استخدام به دنیـا   ج:            

آید، به نظر این دفتر، زایمان چنین کارمندي، زایمان پنجم ایشان محسوب می شود که بدین ترتیب کارمند ذي 

  ع نمی تواند به عنوان زایمان اول از مرخصی استعالجی (معذوریت زایمان) استفاده نماید.نف

  

 

  ـ مشمولین قانون حالت اشتغال: 22

 110و  109آیا مشمولین قانون حالت اشتغال، پس از بازنشستگی در شمول احکام مقرر در مواد س:  ٢٢ـ   ١

  گیرند؟ قانون مدیریت خدمات کشوري قرار می

قانون مدیریت خدمات کشوري، مشمولین قانون حالت اشـتغال مسـتخدمین    109ماده  9تصریح تبصره به  ج:

کـه از حقـوق حالـت     1372االثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب سال  شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقود

ار ندارند لـیکن آن عـده   قانون مدیریت خدمات کشوري قر 110و  109نمایند، در شمول مواد  اشتغال استفاده می

از مشمولین قانون حالت اشتغال که به شرایط عمومی بازنشستگی رسیده و طبـق مقـررات مربـوط بـراي آنـان      

قـانون   110و  109حکم بازنشستگی صادر و حقوق بازنشستگی برقرار شده باشد، حسـب مـورد مشـمول مـواد     

  مدیریت خدمات کشوري خواهند بود.



 ١٧

ذخیره مرخصی جانبازان مشمول قانون حالت اشـتغال نیـز سـقف مرخصـی قابـل      آیا در مورد  س: 22ـ   2

  قانون مدیریت خدمات کشوري الزم الرعایه است؟ 84ذخیره کارمندان شاغل مقرر در ماده 

با جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقـود االثـر انقـالب     ج:            

، از لحاظ ذخیره مرخصی استحقاقی می بایسـت هماننـد کارمنـدان    1374و جنگ تحمیلی مصوب سال اسالمی 

شاغل مشمول قانون مذکور رفتار شود که بدین ترتیب مرخصی استحقاقی آنان، حداکثر پانزده روز در هـر سـال   

  قابل ذخیره شدن است.

  

 

  ـ نیروهاي قرارداد کارمعین: 23

قانون مدیریت خدمات کشوري، شـامل نیروهـاي قـرارداد کـار      32تبصره ماده آیا حکم مقرر در س:  ٢٣ـ   ١

  گردد یا خیر؟ هاي اجرایی می معین فعلی شاغل در دستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوري، ناظر بـر زمـانی اسـت کـه      32به نظر این دفتر حکم مقرر در تبصره ماده  ج:

هاي سـازمانی خـود    مقرر در قانون مذکور و تصویب پستهاي اجرایی، پس از انجام اصالحات ساختاري  دستگاه

یا استخدام نیروهاي قراردادي جدید اقدام نمایند، فلذا حکم تبصره ماده مزبـور، شـامل   » بکارگیري«بخواهند به 

گـردد و تکلیـف ایـن قبیـل نیروهـاي قـراردادي،        نیروهاي قرارداد کار معین فعلی شاغل در دستگاه اجرایی نمی

  باید در ضوابط اجرایی بودجه سنواتی هر سال تعیین شود. هاي قبل نیز معمول بوده، می در سال همانگونه که

  شود یا خیر؟ قانون مدیریت خدمات کشوري شامل نیروهاي قرارداد کار معین می 84آیا ماده  س: ٢٣ـ  ٢

بخشـنامه شـماره    3قانون مدیریت خدمات کشوري و با عنایت به تبصـره بنـد    84با توجه به اطالق ماده  ج:

سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور سـابق (موضـوع دسـتورالعمل اجرایـی        24/4/1385مورخ  66741/100

مزبـور شـامل نیروهـاي     84)، به نظر این دفتر، مـاده  15/12/1384هـ مورخ 34613/ت8455تصویبنامه شماره 

  شود. قرارداد کار معین نیز می

  کار مشخص، کمک هزینه فوت یا ازدواج قابل پرداخت است؟ آیا به کارکنان قراردادس: ٢٣ـ  ٣

منــدرج در ماده یک » کارکنان رسمی، ثابت و داراي عناوین مشابه« با عنایت به عبارت ج:              

  قانون پرداخت    

  صالحات بعدي  و ا 1375هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب سال  پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه                   

  هاي ازدواج و فوت استفاده نمایند. توانند از کمک هزینه آن، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) نمی                 

آیا کارکنان قرارداد کار مشخص را می توان براي طی دوره هاي آموزشـی بـه خـارج از کشـور اعـزام      س:  23ـ   4

  نمود؟

     ریت خدمات کشوري، شـرکت در دوره هـاي آموزشـی خـارج از کشـور، تحـت عنـوان             قانون مدی 60در ماده  ج:           

مـورخ   21285/204) بخشـنامه شـماره   6مـاده ( » ب«) جـزء  1پیش بینی گردیده ایـت و طبـق بنـد (   » بورس آموزشی«

رمنـدان رسـمی و   (موضوع دستورالعمل مربوط به نحوه توزیع بورس هاي آموزشی خارج از کشور)، صرفاً کا 28/4/1390

  پیمانی در شمول بخشنامه مذکور قرار می گیرند.

  
 

  ـ همترازي: 24

قانون نظـام هماهنـگ    8آیا بعد از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، ماده  س: ٢۴ـ   ١

  قابلیت اجرا دارد؟ 1370پرداخت کارکنان مصوب سال 



 ١٨

ریت خدمات کشوري، از ابتداي سال جاري و لغو مقـررات قبلـی بـه    با توجه به اجرایی شدن قانون مدی ج:      

چنـین بـه لحـاظ عـدم      و هـم  21/2/1388مورخ  14593/200آن و ابالغ بخشنامه شماره  127موجب مفاد ماده 

 8هـاي مشـمول مـاده     ها به عنـوان پسـت   موضوع همترازي در قانون مذکور، اصوالً تشخیص پست بینی پیش

هـاي مشـمول قـانون مـدیریت خـدمات       رداخت... در اجراي ضوابط یادشـده، در دسـتگاه  قانون نظام هماهنگ پ

  کشوري موضوعیت ندارد.

  

                      
                                              



 ١٩

 بسمه تعايل

 
  )1390ماه سال  بهمنبه روزرسانی: (    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور                                      

  معاونت حقوقی، امور مجلس و استان ها                  

              امور حقوقی                                            
 

  »پرسش و پاسخ حقوقی در ارتباط با قانون برنامه پنجم توسعه«

 
 قانون: ۴۴ماده ـ  ١
قـانون برنامـه پـنجم     44مـاده  » ك«در اجراي بنـد   1/1/1390اي که از تاریخ  ازنشستهآزادگان بس:  ١ـ   ١

تواننـد در دوران اشـتغال مجـدد بـه سـبب       باشند، آیـا مـی   % نیز می25توسعه اعاده به خدمت شده اند و جانبازان 

  جانبازي از کسر ساعت کار استفاده نمایند؟ 

) قانون تسهیالت استخدامی و اجتمـاعی  11) و (9اجرایی مواد ( آئین نامه 8محدودیت موضوع ماده ج:         

قانون برنامه پنجم توسـعه جمهـوري    44ماده » ك«جانبازان انقالب اسالمی، شامل آزادگان جانبازانی که مستند به بند 

 .باشد اسالمی ایران، بازگشت به خدمت می گردند، نیز می

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، کـدام دسـته از        44مـاده  » ب«د مذکور در بن» ایثارگران«منظور از س:  ١ـ   ٢

  باشند؟ ایثارگران می

این » ب«قانون برنامه پنجم توسعه، منظور از ایثارگران مذکور در بند  44با توجه به صدر ماده ج:          

  باشد. ماده، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و هم چنین جانبازان و آزادگان می

  قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟ 44ماده » ب«مالك محاسبه هزینه هاي درمانی مشمولین بند س:  1ـ  3

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، از طریـق   44ماده » ب«هزینه درمان موضوع بند ج:           

ح خدماتی که بنیاد شهید و امور ایثـارگران بـه   بیمه درمانی نمودن ایثارگران نزد یکی از شرکت هاي بیمه و با همان سط

  جانبازان غیرشاغل ارایه می نماید، انجام خواهد گردید.

مالیاتی)  معافیتهمســران شهدا نیز از (قانون برنامه پنجم توسعه  44ماده » الف«بند اجراي س: در  1ـ  4

  شوند؟ یبرخوردار م

 حیقانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً شامل فرزندان شهدا است و به تصر 44ماده » الف«مقرر در بند  ازیامت ج:         

  قابل تسري نمی باشد.» همسران شهدا«این امتیاز به  همان بند ریقسمت اخ

را از پرداخت مالیات معاف نموده باشد، در اینصورت اصلح » همسران شهدا«اضافه می نماید، چنانچه مقررات دیگري 

  امور مالیاتی کشور استعالم نمایند. است مراتب را از سازمان

س: آیا براي فرزندان شاهد که هم اکنون در دستگاه هاي اجرایی به صورت قراردادي یا رسمی آزمایشی در  1ـ 5

قانون برنامه پنجم توسعه بهره مند  44ماده » و«دستگاه ها خدمت می نمایند، می توانند از امتیازات مقرر در بند 

  شوند؟

آندسته از فرزندان شاهد که قبل از الزم االجرا شدن قـانون برنامـه پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران        : ج          

)، به صورت غیررسمی در دستگاه هاي اجرایی استخدام و هم اکنون مشغول به خدمت مـی باشـند و همچنـین    1/1/90(

مـاده  » و«مده اند، به طریق اولی در شـمول بنـد   فرزندان شاهدي که قبل از تاریخ مزبور به استخدام رسمی آزمایشی درآ

  .قانون قرار می گیرند 44

 
 



 ٢٠

 قانون: ۴۵ماده ـ  ٢
» تغییـر دسـتگاه  «تواند مصـداق   قانون برنامه پنجم توسعه، مواردي را که می 45براي اجراي ماده س:  ٢ـ   ١

  گیرد؟ قرار گیرد مشخص بفرمایید. آیا به جز انتقال موارد دیگري را دربر می

قانون برنامه پنجم توسعه، تغییر دسـتگاه متبـوع کارمنـد کـه منجـر بـه تغییـر         45در ماده ج:            

صندوق بیمه و بازنشستگی شود، موردنظر قانونگذار بوده و لذا هر نوع تغییر در حالت استخدامی کارمند (اعـم از اسـتعفاء،   

  گیرد. ین ماده قرار میاخراج و...) که منجر به تغییر صندوق شود، در شمول حکم ا

 
  

  قانون: 50ماده ـ  3

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مستلزم » هـ«آیا در تمدید قرارداد نیروهاي قراردادي در اجراي بند  س: 3ـ  1

  قانون مدیریت خدمات کشوري است؟ 32رعایت سقف مقرر در ماده 

نون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، تمدید قا 50ماده » هـ«به استناد قسمت اخیر بند  ج:          

) منعقد گردیده، بالمانع بوده و لذا سقف مقرر در 1/1/1390قراردادهایی که قبل از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مزبور (

  .قانون مدیریت خدمات کشوري، بدون لحاظ قراردادهاي قبلی، الزم الرعایه است 32تبصره ذیل ماده 

  

 
 قانون: ۵٩ماده ـ  ۴
قانون  59ماده قانون مدیریت خدمات کشوري، و تبصره الحاقی به آن، و  106ماده با توجه به س:  ۴ـ  ١

هاي  تأمین اجتماعی در دستگاه مشترك صندوقکارمندان از اضافه کاربیمه  حق مورد اخذبرنامه پنجم توسعه، در 

  را توضیح دهید؟ اجرایی

قانون مدیریت خدمات کشوري، از تاریخ الزم االجرا شدن این  106ا عنایت به ماده ـ ب 1ج:           

  بیمه از اضافه کار ساعتی کارمندان مشترك صندوق تأمین اجتماعی مجاز نبوده است.     قانون، کسر حق 

افه کار ساعتی قانون مورداشاره و اینکه اض 107مذکور در ماده » حقوق و مزایاي مستمر«ـ با توجه به عبارت  2

کارمندان موصوف از مصادیق حقوق و مزایاي مستمر بشمار نمی آید، لذا از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون 

)، فوق العاده اضافه کار، در تعیین پاداش پایان خدمت کارمندان مشترك صندوق تأمین اجتماعی قابل محاسبه 1/1/88(

  نبوده است.

قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً آندسته از کارمندان مشترك صندوق تأمین اجتماعی  59ه ـ به استناد قسمت اخیر ماد 3

از فوق العاده اضافه کار آنان حق بیمه کسر شده، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان  1/1/88که تا قبل از تاریخ 

  خدمت  و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود.

قائم مقام محترم معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر  11/3/1390مورخ  54488/13336ماره ـ با توجه به نامه ش 4

فقدان مجوز براي کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترك صندوق تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه هاي اجرایی 

این دفتر کان لم یکن  3/5/1390/د مورخ 23786/90/231(که مورد تأیید این دفتر می باشد)، بدینوسیله نامه شماره 

  اعالم می شود.

  

 
 
 
 



 ٢١

 قانون: ۶۵ـ ماده  ۵
عه بـه دسـتگاه   ــآیا تمدید مأموریت کارمندانی که قبل از الزم االجرا شدن قانون برنامه پنجم توسس:  ۵ـ   ١

  باشد؟ یقانون برنامه پنجم توسعه م 65ماده » د«اند نیز مشمول محدودیت مقرر در بند  هاي اجر ایی مأمور شده

(تاریخ الزم االجرا شدن قـانون برنامـه پـنجم توسـعه)، از      1/1/1390مستخدمینی که قبل از تاریخ ج:         

انـد، نیـز در صـورت نیـاز بـه تمدیـد        یکی از مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی به دستگاه هاي اجرایی مأمور شـده 

ون مذکور می باشند و تمدید مأموریت آنها براي بیش از شـش  قان 65ماده » د«مأموریت، مشمول محدودیت موضوع بند 

    باشد. پذیر نمی ماه  (اعم از یک یا چند نوبت) امکان

قانون برنامه پنجم توسعه، شامل نهادهاي انقالب اسالمی  65ماده » د«آیا محدودیت مذکور در بند س:  ۵ـ   ٢

  شود؟ نیز می

قانون برمانه پنجم توسعه، صرفاً نـاظر بـر انتقـال و مأموریـت      65ماده » د«حکم مذکور در بند ج:           

قانون مدیریت خـدمات کشـوري    5کارکنان مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی به دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده 

  باشد لیکن الزم است در این زمینه به دو نکته توجه شود: است و شامل نهادهاي انقالب اسالمی نمی

ـ  در گذشته نیز براي انتقال کارکنان نهادهاي انقالب اسالمی به دستگاه هاي دولتـی مجـوزي وجـود نداشـته      نکته اول 

  است و این ممنوعیت کماکان به قوت خود باقی است.

شوند، مشمول ممنوعیت مقرر  نکته دوم ـ بعضی از نهادهاي انقالب اسالمی، که نهاد عمومی غیردولتی نیز محسوب می

  باشند. قانون برنامه پنجم توسعه می 65ده ما» د«در بند 


