
بنا بھ پیشنھاد معاونت توسعھ  ٩/٢/١٣٨٨شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی در جلسھ مورخ 

ماده واحده قانون بودجھ سال ) ١١(بند " ب"مدیریت و سرمایھ انسانی رئیس جمھور و بھ استناد جزء 

ضوع کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده ھای مو ١٣٨٨

قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق ) ٦٨(ماده  ٩و  ٧، ٤،  ٣،  ٢، ١بندھای 

 :کارمندان با جداول فوق را بھ شرح زیر تصویب نمود

 

 جداول امتیازات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری: فصل یکم

س اھمیت و پیچیدگی وظایف و امتیاز حق شغل مشاغل دستگاھھای اجرایی، بر اسا: جدول حق شغل -١

برای اجرا از )  ١(مسئولیتھا، سطح تخصص و مھارتھای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک 

 :         بھ شرح ذیل تعیین می شود ١/١/١٣٨٨

 )١(جدول شماره یك 
 رتبھ ھاي شغلي                 

 طبقات جدول   
 عالي خبره  ارشد پایھ  مقدماتي

 - - - ٢٦٥٠ ٢٤٠٠ طبقھ یك
 - - - ٢٨٥٠ ٢٦٠٠ طبقھ دو
 - - - ٣٠٥٠ ٢٨٠٠ طبقھ سھ
 ٤٦٠٠ ٤٠٥٠ ٣٦٠٠ ٣٢٥٠ ٣٠٠٠ طبقھ چھار
 ٤٨٠٠ ٤٢٥٠ ٣٨٠٠ ٣٤٥٠ ٣٢٠٠ طبقھ پنج
 ٥٠٠٠ ٤٤٥٠ ٤٠٠٠ ٣٦٥٠ ٣٤٠٠ طبقھ شش
 ٥٢٠٠ ٤٦٥٠ ٤٢٠٠ ٣٨٥٠ ٣٦٠٠ طبقھ ھفت
 ٥٤٠٠ ٤٨٥٠ ٤٤٠٠ ٤٠٥٠ ٣٨٠٠ طبقھ ھشت

 ٥٦٠٠ ٥٠٥٠ ٤٦٠٠ ٤٢٥٠ ٤٠٠٠ طبقھ نھ
 ٥٨٠٠ ٥٢٥٠ ٤٨٠٠ ٤٤٥٠ ٤٢٠٠ طبقھ ده
 ٦٠٠٠ ٥٤٥٠ ٥٠٠٠ ٤٦٥٠ ٤٤٠٠ طبقھ یازده
 ٦٢٠٠ ٥٦٥٠ ٥٢٠٠ ٤٨٥٠ ٤٦٠٠ طبقھ دوازده
 ٦٤٠٠ ٥٨٥٠ ٥٤٠٠ ٥٠٥٠ ٤٨٠٠ طبقھ سیزده
 ٦٦٠٠ ٦٠٥٠ ٥٦٠٠ ٥٢٥٠ ٥٠٠٠ طبقھ چھارده
 ٦٨٠٠ ٦٢٥٠ ٥٨٠٠ ٥٤٥٠ ٥٢٠٠ طبقھ پانزده
 ٧٠٠٠ ٦٤٥٠ ٦٠٠٠ ٥٦٥٠ ٥٤٠٠ طبقھ شانزده



امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بھداشتی و : تبصره

درمانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجھ بھ طبقھ و رتبھ شغلی مربوط با ضریب 

 .محاسبھ می شود) ١.١(

متناسب با ) مدیران حرفھ ای( ت و سرپرستی ھر یک از عناوین مدیری امتیاز فوق العاده مدیریت -٢

پیچیدگی وظایف و مسئولیتھا، حیطھ سرپرستی و نظارت و حساسیتھای شغلی و سایر عوامل مربوط بر 

 .تعیین می شود) ٢(اساس جدول شماره دو 

 )٢(جدول شماره دو
 ١ ٢ ٣ ٤  ٥ سطوح مدیریت حوزه جغافیایي خدمت

 

 شھرستان

 ٢٣٠٠ ١٨٥٠ ١٤٠٠ ٩٥٠ ٥١٠ سطح یك
 ٢٣٥٠ ١٩٠٠ ١٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٥٠ سطح دو
 ٢٤٠٠ ١٩٥٠ ١٥٠٠ ١٠٥٠ ٦٠٠ سطح سھ

 

 استان

 ٢٤٥٠ ٢٠٠٠ ١٥٥٠ ١١٠٠ ٦٥٠ سطح یك
 ٢٥٠٠ ٢٠٥٠ ١٦٠٠ ١١٥٠ ٧٠٠ سطح دو
 ٢٥٥٠ ٢١٠٠ ١٦٥٠ ١٢٠٠ ٧٥٠ سطح سھ

 

 ملي

 ٢٦٠٠ ٢١٥٠ ١٧٠٠ ١٢٥٠ ٨٠٠ سطح یك
 ٢٦٥٠ ٢٢٠٠ ١٧٥٠ ١٣٠٠ ٨٥٠ سطح دو
 ٢٧٠٠ ٢٢٥٠ ١٨٠٠ ١٣٥٠ ٩٠٠ سطح سھ

 

دستگاھھای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجھ بھ عوامل  -١تبصره 

درصد از مشاغل مذکور درسطح  ٥٠دستور العمل بھ گونھ ای مشخص نمایند کھ حداقل ) ٢(مندرج در بند 

 .درصد آنان در سطح سھ تخصیص یابند ٢٠یک و حداکثر 

کارمندان بر اساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت و تجربھ، دوره ھای آموزشی و  امتیاز حق شاغل -٣

 .١تعیین می شود) ٣(مھارتھا و تواناییھای فردی بر اساس جدول شماره سھ

 

 

 

 

                                                   
و دوره ھاي گذرانده آموزشي و سنوات و تجربھ امتیاز حق شاغل ) بھ بعد ٨٨رت ارائھ در سالدر صو(با اعمال مدرك تحصیلي  ٨٩در سال  - ١

 .محاسبھ مي گردد



 )٣(جدول شماره سھ 

 

 ردیف

امتیاز 

 تحصیالت
امتیاز دوره ھاي آموزشي 

 مصوب
امتیاز 

مھارت و 

 توانایي ھا

نوات امتیاز س

خدمت در ھر 

 سال

امتیاز تجربھ 

مربوط و مشابھ 

 در ھر سال

١ 
 دیپلم

١٢٠٠  

 

بھ ازاي طي ھر یك ساعت 

دوره آموزشي مصوب نیم 

 )امتیاز ٥٠٠حداكثر(امتیاز

١٠ ١٥ ٢٥٠ 

٢ 
 فوق دیپلم

١٢ ٢٠ ٣٠٠ ١٤٠٠ 

٣ 
 لیسانس

١٤ ٢٥ ٤٠٠ ١٧٠٠ 

٤ 
 فوق لیسانس

١٦ ٣٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠ 

٥ 
 دكتري

١٨ ٣٥ ٨٠٠ ٢٣٠٠ 

 

در دستگاھھای اجرایی کھ از تسھیالت ایثارگری موجود در قوانین و مقررات  ایثارگران شاغل -٤

بھ استخدام دستگاھھای اجرایی  ١/١/١٣٨٨موضوعھ بھره مند نشده اند و ھمچنین ایثارگرانی کھ از تاریخ 

بھره  ٤یازات جدول شماره قانون، از امت) ٦٨(ماده ) ٢(در می آیند حسب مورد ایثارگری بھ تصریح بند 

 .    مند می شوند

 )٤(جدول شماره چھار 
 امتیاز مدت خدمت داوطلبانھ در جبھھ مدت اسارت درصد جانبازي ردیف
 ٤٠٠ ماه ٦ -٣ ماه ٦ -٣ درصد ٥ ١
 ٥٠٠ ماه ١٢تا  ماه ١٢تا  درصد ١٠تا  ٢
 ٦٠٠ ماه ١٨تا  ماه ١٨تا  درصد ١٥تا  ٣
 ٧٠٠ ماه ٢٤ا ت ماه ٢٤تا  درصد ٢٠تا  ٤
 ٨٠٠ ماه٣٠تا  ماه٣٠تا  درصد ٢٥تا  ٥
 ٩٠٠ ماه ٣٦تا  ماه ٣٦تا  درصد ٣٠تا  ٦
 ١٠٠٠ ماه ٤٢تا  ماه ٤٢تا  درصد ٣٥تا  ٧
 ١١٠٠ ماه ٤٨تا  ماه ٤٨تا  درصد ٤٠تا  ٨
 ١٢٠٠ ماه ٥٤تا  ماه ٥٤تا  درصد ٤٥تا  ٩



 ١٣٠٠ ماه ٦٠تا  ماه ٦٠تا  درصد ٥٠تا  ١٠
 ١٤٠٠ ماه ٧٨تا  ماه ٧٨تا  صددر ٦٠تا  ١١
 ١٥٠٠ ماه و باالتر ٧٨ ماه و باالتر ٧٨ درصد ٧٠تا  ١٢

 

در صورتی کھ کارمند از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط بھ : تبصره

بھ امتیاز درصد از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری،  ٢٥یکی از آنھا مبنای تعیین امتیاز قرار گرفتھ و 

امتیاز تجاوز  ١٥٠٠ایثارگری وی اضافھ خواھد شد، مشروط بر آنکھ امتیاز ایثارگری آنان از سقف 

در دستگاھھای اجرایی اشتغال می یابند و یا از  ١/١/١٣٨٨امتیاز کارمندان ایثارگری کھ از تاریخ . ننماید

ده اند، بر اساس ساز و کار مذکور تسھیالت ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعھ بھره مند نش

محاسبھ می شود، در ھر صورت میزان دریافتی ایثارگران کھ بابت ایثارگری در مقررات گذشتھ دریافت 

 .نباید کاھش یابد داشتھ اند،

قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانھای دولتی بھ شرح )  ٦٨(ماده ) ٢( بھ استناد بند  -٥

 :ی شودزیر تعیین م

 امتیاز ٨٠٠دارندگان نشان عالی  -الف 

 امتیاز ٦٥٠ ١دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجھ  -ب

 امتیاز ٥٠٠ ٢دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجھ  -ج

 امتیاز ٤٠٠ ٣دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجھ -د

ز نشانھای دولتی با رعایت در صورتی کھ کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیا: تبصره

 .بالمانع است) امتیاز ٨٠٠( حداکثر سقف امتیاز 

تا تصویب و ابالغ دستورالعملھای مربوط بھ نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط بھ  -٦

فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف، مناطق کمتر توسعھ 

جابجایی محل ( ، بدی آب و ھوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت یافتھ

کارمندان و ھزینھ سفر در  ١٣٨٧، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال )خدمت

 .می باشد ١٣٨٨این سال، مبنای پرداخت برای سال 

میت از تسھیالت زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق مبالغ مربوط بھ فوق العاده ھای محرو -٧

 .محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعھ یافتھ، قابل پرداخت می باشد

پس از تصویب و ابالغ فھرست مناطق کمتر توسعھ یافتھ از سوی ھیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر 



اھد بود کھ از سوی شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی اعالم اساس فھرست مصوب و ضوابطی خو

 .می شود

بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان  کمک ھزینھ ھای فوت و ازدواج -٨

 .پرداخت می شود ١٣٨٧سال 

شوند، ھمانند  ٨و  ٧،  ٦حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندھای  ١٣٨٨کارمندانی کھ در سال  -٩

 .با آنان رفتار خواھد شد ١٣٨٧کارمندان مشابھ در سال 

و سایر ھزینھ ھای روزانھ مامورین  فوق العاده ماموریتتا ابالغ دستورالعمل ھای مربوط بھ تعیین  -١٠

ت /٢٧٣٩٥اعزامی دستگاھھای اجرایی مشمول این قانون بھ خارج از کشور، مفاد تصویب نامھ شماره 

 .ھیئت وزیران و اصالحات بعدی آن برای اجرا مالک عمل می باشد ٢٤/٥/١٣٧٥ه مو ت  ١٤٥٨٧

تا ابالغ دستورالعمل ھای مربوط بھ تعیین فوق العاده ماموریت روزانھ کارمندان، میزان فوق العاده  -١١

ستگی مذکور بھ ازای ھر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنش

قانون )  ٣٩(ماده ) ث(سایر موارد مطابق آیین نامھ فوق العاده روزانھ موضوع بند . قابل پرداخت می باشد

 .و اصالحات بعدی آن خواھد بود ٢٤/٦/١٣٥٢استخدام کشوری مصوب 

امتیاز بھ ازای ھر اوالد، حداکثر تا سھ اوالد  ٢١٠و  ٨١٠بھ ترتیب  کمک ھزینھ عائلھ مندی و اوالد -١٢

 .قابل محاسبھ می باشد

نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان ) : فصل دوم ( 

 با جداول امتیازات فصل دھم قانون مدیریت خدمت کشوری

 :تطبیق با جدول حق شغل

رمندان آن دستھ چگونگی اجرای احکام مربوط بھ فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کا -١

اعالم می  ًاکارکنان دولت نبوده اند، متعاقب از دستگاھھایی کھ در شمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت

 .گردد

تطبیق کارمندان دستگاھھای مشمول، با توجھ بھ گروھھای بیست گانھ موضوع ماده یک قانون نظام  -٢

ات طبقات جدول شماره یک برخوردار می ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت، بھ شرح زیر از معادل امتیاز

 :شوند

 ١جدول شماره ) ١(معادل امتیازات طبقھ ) ٥(تا گروه ) ١(از گروه  -الف

 ١جدول شماره ) ١٦(تا ) ٢(بھ ترتیب معادل امتیازات طبقات ) ٢٠(تا گروه ) ٦(از گروه  -ب



شغل، امتیاز حق شغل  تا تھیھ و تدوین ضوابط مربوط بھ نحوه تخصیص مشاغل بھ طبقات جدول حق-٣

در دستگاھھای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجھ بھ مدرک  ١٣٨٨کارمندانی کھ از ابتدای سال

 .          قرار می گیرند) ١جدول شماره ( در یکی از طبقات جدول حق شغل ) ٥(تحصیلی، مطابق جدول شماره 

 )٥(جدول شماره 

 تحصیالت جدول طبقات

 تر و پاییندیپلم  طبقھ یک

 )دیپلم فوق(کاردانی  طبقھ سھ

 )لیسانس(کارشناسی چھار طبقھ

 )لیسانس فوق(کارشناسی ارشد پنج طبقھ

 دکتری شش طبقھ

) ٥(جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی بھ ازای ھر ) ٣(و ) ١(مشمولین طبقھ  -تبصره

سال تجربھ مربوط و ) ٤(ول مذکور بھ ازای ھر سال تجربھ مربوط و مشابھ و مشمولین سایر طبقات جد

سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا بھ ھر طبقھ . مشابھ، یک طبقھ و حداکثر تا شش طبقھ ارتقا می یابند

 .بھ میزان یک دوم قابل محاسبھ خواھد بود

 :تطبیق وضع کارمندان در رتبھ ھای شغلی بھ شرح بندھای زیر انجام می شود -٤

 ٤١٦٩ندانی کھ در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامھ ھای شماره کارم: الف

ه  ٣٠٣٩٧ت/ ٢٧٧٤،  ٢٦/١/١٣٨٣ه مورخ  ٢٩٩٣٣ت /  ٢٥٥٢  ، ٢٣/٥/١٣٨١ه مورخ   ٢٥٧٠٣/ت

ھیئت وزیران و اصالحات بعدی آن و دستورالعمل ھای مربوط، از عناوین ارشد،  ٢٩/١/١٣٨٣مورخ 

 .شده اند با ھمان عناوین در رتبھ ھای جدول حق شغل قرار می گیرندخبره و عالی برخوردار 

درصد مجموع  ٨٠قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارمندان دولت از ) ٨(کارمندانی کھ در اجرای ماده : ب

( حقوق و فوق العاده شغل مشابھ قانون اعضای ھیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط 

شناختھ شده اند، بھ ترتیب ھمتراز رتبھ ھای ) دانشیار -٣استادیار، ردیف  -٢، ردیف مربی  -١ردیف 

 .ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند

قرار نمی گیرند، بدوا در رتبھ مقدماتی قرار گرفتھ و بھ ) الف و ب(کارمندانی کھ در شمول بندھای  -ج

سال تجربھ غیر مربوط، بھ یک  ١٠ربھ مربوط و مشابھ و یا سال سابقھ خدمت تمام وقت با تج ٦ازای ھر 



کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبھ پایھ و در . رتبھ باالتر، ارتقا می یابند

 .مشاغل سطح کارشناسی و باالتر، حداکثر تا رتبھ ارشد ارتقا می یابند

می باشند از )الف و ب(کھ بھ صورت توامان مشمول بند آن دستھ از کارمندان آموزش و پرورش : د

 .باالترین رتبھ یکی از بندھای فوق برخوردار خواھند شد

در دستگاھھای اجرایی اشتغال می یابند در رتبھ مقدماتی قرار می گیرند،  ١٣٨٨کارمندانی کھ در سال : ه

بر اساس سوابق مذکور و بھ ازای ھر  در صورتی کھ این قبیل کارمندان دارای سابقھ خدمتی دولتی باشند،

مشاغل ( سال سابقھ خدمت دولتی تمام وقت با تجربھ مربوط و مشابھ، بھ یک رتبھ باالتر ارتقا می یابد  ٦

سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ). تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبھ ارشد ارتقا می یابند

 .دوم قابل محاسبھ خواھد بودارتقا بھ ھر رتبھ بھ میزان یک 

بھ شرح جدول ) مدیران حرفھای(ھر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی  امتیاز فوق العاده مدیریت -٥

 .و با توجھ بھ سطح مدیریت تعیین می شود ٢و بر اساس جدول شماره  ٦شماره 

 ٦جدول شماره 

 عناوین مدیریت و

 سرپرستی
 معاون اداره و

 ھمتراز
 رئیس اداره و

 ھمتراز
 معاون مدیر کل و

 ھمتراز
 ھمتراز مدیر کل و

 معاون موسسھ و

 ھمتراز

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ مربوط ردیف

 

در . یس جمھور برسدموارد ھمترازی باید بھ تایید معاونت توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی رئ: تبصره

فوق العاده مدیریت می  تایید الزم اخذ شده باشد کماکان مالک عمل برای تعیین امتیاز مواردی کھ قبًال

 .باشد

بھ منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاھھای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان  -٦

برای تعیین امتیاز تحصیالت، سنوات خدمت و تجربھ، دوره ) مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی(

رفتھ و متناسب با ردیف ھای جدول شماره ھای آموزشی و مھارتھا و تواناییھای فردی مالک عمل قرار گ

 .معین می شود ٧بر اساس جدول شماره  ٣

 

 

 



 ٧جدول شماره 

 )٣(ردیف جدول شماره  تحصیلی مقطع

 ١ دیپلم

 ٢ دیپلم فوق

 ٣ لیسانس

 ٤ ای فوق لیسانس و دکترای حرفھ

 ٥ ph.D دکترای تخصصی

بھ ازای ھر سال سابقھ خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد و در مشاغل مدیریتی دو : ١تبصره 

) ٦٦(درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده  ٢٠درصد و  ١٠درصد بھ ترتیب حداکثر 

در ھر حال مجموع امتیازات موضوع این . قانون بھ امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافھ می شود

 .درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید ٢٠صره نباید از تب

این دستورالعمل ) ٦(و ) ٢(افرادی کھ در طول سال جاری از یکی از فوق العاده ھای موضوع بندھای 

بھره مند باشند در صورتی کھ در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده ھای مذکور 

زینی آنھا کسر می گردد و در صورتی کھ مجددا در سال جاری حائز گردند، بھ ھمان نسبت از حکم کارگ

شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنھا پرداخت 

 .خواھد شد

دوره ھای آموزشی کھ برای آنھا امتیاز حق شاغل منظور می شود مالک محاسبھ برای اعطای : ٢تبصره 

 .پژوھشی نخواھد بود-امھ ھای مھارتی، تخصصی و تخصصی گواھین

حق شاغل . سال است) ٣٠( حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربھ کارمند: ٣تبصره 

 .درصد حق شغل وی تجاوز نماید ٧٥کارمندان نباید از 

باشند و بھ موجب مقررات  امتیاز حق شاغل کارمندانی کھ دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می -٧

 .تعیین می شود ٨گذشتھ در دستگاھھای اجرایی اشتغال یافتھ اند بھ شرح جدول شماره 

 

 



 ٨جدول شماره 

 تحصیالت امتیاز تحصیلی مدرک
 امتیاز دوره ھای آموزشی

 مصوب
 امتیاز مھارت و

 تواناییھا
امتیاز سنوات 

 سال خدمت در ھر
امتیاز تجربھ مربوط و 

 سال ھر مشابھ در

 ١١٠٠ دیپلم پایین تر از

بھ ازای طی ھر یک 

آموزشی  ساعت دوره

حداکثر (مصوب،نیم امتیاز

 )امتیاز٥٠٠

٨ ١٠ ٢٠٠ 

 

 :در دو مرحلھ بھ شرح زیر تطبیق و تعیین می شود ١٣٨٨حقوق و مزایای کارمندان در سال -٨

یریت کارمندان بر اساس این در مرحلھ اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مد: الف ):مرحلھ اول(

 ٥٠٠ضریب ( قانون مدیریت خدمات کشوری  ١٢٥دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 

 .محاسبھ می شود) ریال

در صورتی کھ حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی ھر یک از کارمندان کھ بھ :ب

حقوق و فوق ( اند کاھش یابد، تا میزان دریافتی قبلی  موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده

بھ استثناء ) کارمند  ١٣٨٧سال ( العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی 

 بھ عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود) فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری

 ):مرحلھ دوم(

در ردیف الف ( ، کل امتیازات مکتسبھ کارمند ١٣٨٨تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال برای : الف

محاسبھ شده و سپس )  ریال ٦٠٠ضریب ( با  ١٣٨٨با ضریب مصوب دولت برای سال ) مرحلھ اول

بھ کارمند و سایر پرداختی ھایی کھ بھ موجب این دستورالعمل " ب" میزان تفاوت تطبیق موضوع بند 

 .٢بھ آن افزوده می شود... ) لھ مندی و اوالد، سختی کار و ئنظیر عا( می گیرد تعلق

حق شغل، شاغل و فوق العاده ( × ٦٠٠( مرحلھ دوم " الف" در صورتی کھ حقوق ناشی از اجرای بند : ب

حقوق و فوق العاده ھای ( بھ عالوه تفاوت تطبیق ھر یک از کارمندان نسبت بھ دریافتی قبلی) مدیریت 

مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی بھ استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط 

بند " ب"درصد افزایش داشتھ باشد بھ استثناء جز  ١٥آنان کمتر از )  ١٣٨٧و نوبت کاری در سال  کار

                                                   
 .تعیین گردید ریال ۶٣۶ضریب حقوق ھیات محترم وزیران  ٩/٣/٨٩مورخ  ٥٤٠١٧/٤٤٥٨٥بھ استناد مصوبھ شماره  - ٢



کارگزینی  درصد افزایش یافتھ و در حکم ١٥کل کشور، تا  ١٣٨٨ماده واحده قانون بودجھ سال ) ١١(

 .کارمند درج می شود

در صورتی کھ با اجرای بندھای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده ھای مشمول کسور : ج

بازنشستگی و کمک ھزینھ عایلھ مندی و اوالد مشمولین دریافت کمک ھزینھ عائلھ مندی و اوالد، نسبت بھ 

، بازنشستگی و کمک ھزینھ عائلھ مندی و اوالد حقوق و فوق العاده ھای مشمول کسور( دریافتی قبلی 

کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشتھ باشد این تفاوت تا )  ١٣٨٧مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

این مبلغ در مورد کارمندانی کھ از کمک . افزوده خواھد شد" ب" سقف مذکور بھ جمع تفاوت موضوع بند 

 .وردار نمی شوند ششصد ھزار ریال خواھد بودھزینھ عائلھ مندی و اوالد برخ

" ب" امتیازات موضوع فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز : ٩

کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول بھ تعیین تفصیلی مشاغل و  ١٣٨٨قانون بودجھ سال ) ١١(بند

ونت توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی رئیس جمھور و ارائھ توجیھات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معا

 .تصویب شورا توسعھ مدیریت خواھد بود

دستگاھھای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت بھ افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق 

چارچوب العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائھ پیشنھاد الزم بھ ھمراه ذکر دالیل و مستندات توجیھی، در 

بند " ب" امتیازات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشھای پیش بینی شده موضوع جزء 

برای طرح موضوع در شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی اقدام  ١٣٨٨قانون بودجھ سال ) ١١(

 .نمایند

لعاده بھره وری غیر مستمر و فوق ا) ٦٨(ماده  ١٠و  ٦،  ٥تعیین و برقراری فوق العاده ھای بندھای  -١٠

با رعایت مفاد قانون فوق موکول بھ ارائھ پیشنھاد الزم بھ معاونت توسعھ مدیریت ) ٦٩(موضوع ماده 

 .سرمایھ انسانی رئیس جمھور و تصویب شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی می باشد

جرایی و ابالغ دستورالعمل تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی ھر یک از دستگاھھای ا: ١١

نحوه تطبیق ھر یک از مشاغل عمومی و اختصاصی ھر دستگاه بھ یکی از طبقات حق شغل در قالب 

فوق، جداول فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با ) ٨(سقف مقرر در بند 

 .جداول یاد شده بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خواھد بود

از فوق العاده محرومیت از مطب و حق  ١٣٨٧آن دستھ از کارکنان وزارت بھداشت کھ طی سال  -١٢

الزحمھ تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز بھ نسبت میزان ارائھ خدمت و حضور در ھر 

مصوب و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات  ١٣٨٧مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 



بھ شرط ارائھ خدمات در خارج از وقت اداری و  ١٣٨٧وزارت مذکورو از محل اعتبارات مشابھ سال 

ایام تعطیل و نیاز بھ خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف 

 . محولھ بھ میزان حق الزحمھ بھ آنان پرداخت خواھد شد

حضور و ارائھ خدمات ھر یک از کارکنان مشمول در ھر مورد  میزان ١٣٨٨در صورتی کھ در سال 

حداکثر تا . کسر می شود ١٣٨٧کاھش داشتھ باشد بھ ھمان نسبت از سقف قابل دریافت ھمان فرد در سال

درصد کل کارکنان وزارت بھداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافھ کاری یا حق التدریس  ٢٠

درصد مذکور دربند یاد  ٥٠قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف ) ٦٨(ماده ) ٩(موضوع بند 

 .شده استفاده نمایند

درصد حقوق ثابت و فوق العاده  ٥٠اضافھ کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 

 .ھای مستمر فرد تجاوز نماید

تھ ای تحت عنوان کمیتھ اجرایی قانون بھ منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمی: ١٣

 :مدیریت خدمات کشوری در دستگاھھای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود

 معاون توسعھ مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابھ: الف

 باالترین مسئول پرسنلی دستگاه: ب

 هباالترین مسئول طبقھ بندی مشاغل دستگا: ج

 باالترین مسئول تشکیالت و بودجھ دستگاه: د

 .نماینده واحد استانی بنا بھ تشخیص باالترین مقام دستگاه -ه

 

 قانون مدیریت خدمات کشوري) ٦٨(ماده ) ٩(دستور العمل اجرایي بند 

 )فوق العاده اضافھ کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمھ و حق التالیف(

 اضافھ کار : الف 

مبلغ اضافھ کار کارمنداني کھ با توجھ بھ سیاستھاي ابالغي از سوي باالترین مقام دستگاه و یا مقام  -١ه ماد

مجاز از طرف آن، موظف بھ انجام کار اضافي در خارج از ساعات اداري مي شوند و انجام اضافھ کار 

 . عیین و برقرار مي شودآنان بھ تایید باالترین مقام واحد متبوعشان مي رسد، بر اساس ضوابط زیر ت

مبلغ ھر ساعت اضافھ کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال 

 . ١٧٦تقسیم بر ) ١٣٨٨ریال براي سال  ٦٠٠(سالي 



ساعت در ماه تعیین مي شود، مشروط بر آنکھ ) ١٧٥(حداکثر اضافھ کار ساعتي کارمندان  -٢ماده 

درصد حقوق ) ٥٠(کار و حق التدریسي پرداختي بھ کارمند در یک ماه، از حداکثر  مجموع مبلغ اضافھ

 . ثابت و فوق العاده ھاي مستمر وي تجاوز نکند

حداکثر تا بیست درصد کارمندان ھر دستگاه اجرایي کھ وضعیت شغلي آنھا ضرورت انجام اضافھ  -٣ماده 

ادرشده از سوي باالترین مقام دستگاه از محدودیت کار بیشتر را ایجاب مي کند، بر اساس دستور العمل ص

 . این دستور العمل مستثني ھستند) ٢(سقف پنجاه درصد موضوع ماده 

کارمنداني کھ در اجراي این ماده بھ خارج از محل خدمت خود اعزام و از حق ماموریت  -تبصره 

رخوردار نخواھند شد ولیكن  برخوردار مي شوند از اضافھ کار موضوع این ماده براي ایام ماموریت ب

چنانچھ مجبور بھ انجام کار اضافي بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامھ شوند، پرداخت اضافھ کار بھ آنان 

 . این دستور العمل بالمانع خواھد بود) ٣(و ) ٢(با رعایت ماده 

 : حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمھ و حق التالیف: ب

دستگاه ھاي اجرایي کھ بنا بھ درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداري تحقیق،  بھ کارمندان -٤ماده 

 . تدریس، ترجمھ و تالیف، مي کند حداکثر مبالغي بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت است

 : حق التحقیق -

مبلغ ھر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالي 

 .  ٢ضربدر  ١٧٦تقسیم بر ) ١٣٨٨ریال براي سال  ٦٠٠(ال س

 : حق التدریس براي آموزش ھاي خارج از نظام آموزشي رسمي کشور -

مبلغ ھر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالي 

 .  ٢ضربدر  ١٧٦تقسیم بر ) ١٣٨٨ریال براي سال  ٦٠٠(سال 

 : ق الترجمھح -

 .  ٥مبلغ حق الترحمھ ھر کلمھ متون خارجي بھ فارسي برابر است با ضریب ریالي سالیانھ تقسیم بر 

 .  ٣مبلغ حق الترجمھ ھر کلمھ متون فارسي بھ خارجي برابر است با ضریب ریالي سالیانھ تقسیم بر

  :حق التالیف -

 .  ٤یب ریالي سالیانھ تقسیم بر مبلغ حق التالیف ھر کلمھ متون فارسي برابر است با ضر

 .  ٣مبلغ حق التالیف ھر کلمھ متون خارجي برابر است با ضریب ریالي سالیانھ تقسیم بر 

صالحیت علمي کارمندان براي انجام تحقیق، ترجمھ، تالیف و ضرورت انجام موضوع، بھ تایید  -٥ماده 

 . مسئول آموزش و توسعھ منابع انساني دستگاه خواھد رسید



نحوه محاسبھ حق التدریس مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش بنا بھ پیشنھاد این  -١بصرهت

 . وزارت و تصویب شوراي توسعھ مدیریت و سرمایھ انساني خواھد بود

در صورتي کھ انجام تحقیق، تدریس، ترجمھ و تالیف، جز وظایف جاري کارمندان باشد و در  -٢تبصره 

 . لغ مذکور قابل پرداخت نیستوقت اداري صورت پذیرد مبا

قانون مدیریت خدمات کشوري ) ٩٥(چنانچھ دستگاه ھاي اجرایي بازنشستھ را در اجراي ماده  -٦ماده

براي انجام تدریس بکار گیرند، میزان حق التدریس وي بر اساس ضوابط این آیین نامھ و معادل حقوق 

قبل از بازنشستگي وي مشابھ است و با رعایت  ثابت کارمندان شاغال کھ با شرایط آخرین حکم کارگزیني

 . سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواھد شد

این ضابطھ صرفا براي نحوه محاسبھ حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر 

ئیس موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطھ اي از سوي معاونت توسعھ مدیریت و سرمایھ انساني ر

 . جمھور ابالغ خواھد شد اقدام مي شود

کل کشور، آیین نامھ اجرایي آن، چنانچھ دستگاه  ١٣٤٤قانون بودجھ سال ) ٢٩(بھ استناد تبصره  -٧ماده 

اجرایي متقاضي استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه ھاي مشمول قانون خدمات کشوري براي انجام 

لتدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بیني تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق ا

شده در این دستور العمل و بر مبناي حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزیني آنان قابل پرداخت 

 . خواھد بود

مبلغ اضافھ کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمھ و حق التالیف کارمنداني کھ در اجراي  -٨ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري نسبت بھ تقلیل ساعات کار خود اقدام کرده اند، بر ) ٨٧(ماده ) ١(تبصره 

 . اساس ضوابط این دستور العمل و بھ صورت کامل محاسبھ و قابل پرداخت است

قانون مدیریت خدمات کشوري، پرداخت مبالغ موضوع این دستور العمل بھ ) ٧٧(بھ استناد ماده  -٩ماده 

مندان تا سقف پیش بیني شده و در حد اعتبارات مصوب بر عھده وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایي و یا کار

 .مقامات و مدیران است

ھماھنگي و نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بھ عھده معاونت توسعھ مدیریت و سرمایھ  -١٠ماده 

  .انساني است
 


