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 تفاوت تطبیق
 
در احکام تطبیق مبلغ تفاوت تطبیق جایگزین حداقل دریافتی و میزان کاهش حقوق   -1

از طرفـی بـا   .   شده است. . . )   العاده ایثارگری، همترازی و  مانند فوق( و حذف برخی آیتمها 
اجرای کامل قانون هر نوع افزایشی موجب کسر مبلغ تطبیق خواهد شد، در این  صورت 

تفاوتی بین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی وجود نداشته و بـا تـوجـه بـه     
چـه  .   باالبودن مبلغ تطبیق تا سالها کارکنان افزایش حقوق قابل توجهی نخواهند داشت

 راهکاری برای حل این مشکل اندیشیده شده است؟ 
 78 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 1388 قانون بودجه سال 11باستناد جزء ب بند 

قانون مدیریت خدمات کشوری مانع از افزایش حقوق نخواهد بود و در حکم حقوق ثـابـت بـاقـی     
 . خواهد ماند

هـا دارنـد آیـا     در مورد کارکنانی که تغییر رسته از بهداشتی و درمانی به سایر رسته  -2
1باشد یا خیر ؟ در خصوص این کارکنان ضریب  میزان تطبیق قابل تغییر می /  چطـور از  1

 حق شغل بایستی حذف شود؟ 
 قانون مدیریت خدمات کشوری قـرار مـی گـیـرنـد در      65 ماده 3کارمندانی که در شمول تبصره 

1صورت تغییر شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذکور، امتیاز شغـل آنـان بـه مـیـزان       0 
. شـود  درصد از حق شغل مربوطه کاهش می یابد که نتیجتاً از مبلغ انتهای حکم آنـان کسـر مـی   

 . سازد تفاوت تطبیق این قبیل افراد تغییر نمی کند  خاطرنشان می
های  های آموزشی در احکام جدید چگونه خواهد بود، آیا وارد نمودن دوره تاثیر دوره  -3

آموزشی موجب کاهش مبلغ تطبیق شده یا بطور مستقیم موجب افزایش حقوق پرسنـل  
 خواهد شد؟ 

بایست حداکثر تا پایان هر سال اعمال گردد، ضـمـنـا ایـن      های آموزشی ارائه شده می امتیاز دوره
 . شود ارقام از تفاوت تطبیق کسر نمی

های مشمول کسور بازنشستگی برای مستخدمین رسمی  العاده با عنایت به اینکه فوق  -4
هـای بـدی آب و هـوا،     الـعـاده   فـوق (  متفاوت اسـت  87و پیمانی در آخرین حکم سال 

تسهیالت زندگی و محل خدمت برای مستخدمین پیمانی مشمول کسور بازنشستـگـی   
 فصل دوم 8مرحله اول ردیف “   ب” در خصوص محاسبه تفاوت تطبیق موضوع بند )   است

 گردد یا خیر؟ های مذکور برای مستخدمین پیمانی منظور می العاده دستورالعمل آیا فوق
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 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمـنـدان   106بر اساس ماده 
 68 مـاده  10های بنـد   العاده های مستمر و فوق العاده مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق

سازد فوق العاده های بدی آب و هوا و تسهیالت زندگی و محل  خاطرنشان می.   باشد این قانون می
 . باشد خدمت مستخدمین پیمانی نیز مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی

 گردند؟ آیا مشمولین طرح نیروی انسانی نیز مشمول تفاوت تطبیق می -5
 این امور میـزان حـقـوق و مـزایـای      1388/3/19 مورخ 200/10/26404در اجرای نظریه شماره 

 همانـنـد کـارمـنـدان رسـمـی در        1388مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال 
 .  شود  فصل دوم بخشنامه صدراالشاره انجام می8چارچوب ردیف 

بایست همطراز  آیا حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کار معین در سال جاری نیز می  -6
 کارکنان پیمانی باشد یا خیر؟ 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایـه  87/9/12 مورخ 60/85905 بخشنامه شماره 1بر اساس ردیف 
 سازمان مدیریت 68/1/20 مورخ 100/4848 بخشنامه شماره 2انسانی رئیس جمهور و نیز ردیف 

الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قانون کار در سـال جـاری    ریزی کشور حق و برنامه
بدون سابقه ( نیز نباید کمتر از حداقل حقوق کارمندان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی 

 . باشد) خدمت
 کند؟ آیا با تغییر احکام و افزایش حقوق در اواسط هر سال، تفاوت تطبیق تغییر می -7

 قانون بودجه سال جاری ، تفاوت تطبیق حقوق در سال جاری مستهلک 11بند “ ب”باستناد جزء 
 . شود نمی
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 حق شغل
 

 فصل دوم دستورالعمل فصل دهم افراد مشمول همتـرازی  4با توجه به بند ب  ردیف   -8
در زمان تطبیق وضع بدون در نظر گرفتن پایه همترازی همـگـی در یـک رتـبـه قـرار       

گـیـرد و یـک      در رتبه ارشد جدول حق شغل قرار مـی 13گیرند مثال یک مربی پایه  می
 . در این خصوص اعالم نظر فرمائید. باشد مربی پایه یک نیز ارشد می

 قانون نظام هماهنگ پرداخت 8تفاوت مبلغ ریالی پایه های کارمندانی که مشمول همترازی ماده 
های باالتری   قانون مذکور در پایه8اند و نسبت به سایر کارمندان مشمول ماده  کارکنان دولت بوده

اند در زمان تطبیق وضع به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت شده است، ضمنـا بـه    قرار داشته
 . باشد های این افراد تمهیداتی در دست اقدام می منظور جبران رتبه

 بـه کـارگـیـری     88در دستورالعمل فصل دهم برای کارمندانی که از ابتـدای سـال     -9
بینی نشده است امـتـیـاز ایـن افـراد       شوند، مدرک تحصیلی دکترای تخصصی پیش می

 چگونه باید اعمال گردد؟ 
تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغـل دارنـدگـان    

 . شوند مند می  جدول شماره یک بهره6مدرک تحصیلی دکترای تخصصی از امتیاز ردیف 
کـه  )   پنجم ابتـدایـی  ( آیا حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی   -10

 گردد؟  اند معادل مدرک دیپلم محاسبه می های مربوطه را طی نموده دوره
هـای   امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابـتـدایـی کـه دوره    

و معادل جدول شماره ) دیپلم(7اند به ترتیب معادل ردیف اول جدول شماره  مربوطه را طی نموده
 . شود تعیین می) 3(های جدول شماره  و متناسب با ردیف) پایین تر از دیپلم (8

مدت اسارت آزادگان برای تعیین امتیاز مدت سنوات و تجربه چگونـه مـحـاسـبـه        -11
 خواهد شد؟ 

 بخشنامه صدراالشاره دو برابـر  3مدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز سنوات و تجربه جدول شماره 
 . باشد محاسبه می

 در دستگاههای مشمول اشتـغـال   1388نحوه تخصیص کارکنانی که از ابتدای سال   -12
 یابند به جدول حق شغل چگونه است؟ می

 .باشد دستورالعمل می) 5(بر اساس مدرک تحصیلی، به شرح جدول شماره
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نحوه تطبیق آن دسته از مشمولین طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان که به صورت   -13
اند،  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان برخوردار گردیده)   8( توامان از مزایای ماده 

 با جدول حق شغل چگونه است؟
العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلـی مـعـلـمـان و       مشمولین یاد شده که به صورت توامان از فوق

اند، از باالتریـن رتـبـه     مند شده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره)   8( مزایای ماده 
به عنوان مثال فردی که در طرح مسـیـر ارتـقـای     .   ماخوذه در یکی از موارد فوق برخوردار گردند

یـاد شـده از   )   8( شغلی معلمان، عنوان ارشد را کسب نموده باشد، لکن در همترازی موضوع ماده 
مند گردد در تطبیق با جدول حق شغل، از همان ردیـف دوم   مزایای ردیف جدول مشمولین بهره

 .بهره مند خواهد شد
هـای   با توجه به اینکه در جدول حق شغل در سه طبقه اول فـقـط بـرای رتـبـه       -14

امتیاز رتبه شغلی بهورزانـی کـه بـا مـدرک     .   مقدماتی و پایه امتیاز تعیین شده است
اند چـگـونـه     تحصیلی دیپلم و پایین تر در سال گذشته از عنوان ارشد برخوردار شده

 تعیین خواهد شد؟
بهورزانی که در سال گذشته در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی از عنوان ارشـد بـرخـوردار بـوده     

 بـا  88/2/21 مورخ 200/145931/1 فصل دوم بخشنامه شماره 4ردیف “   الف” اند، به استناد بند 
 .گیرند های جدول حق شغل قرار می همان عنوان در رتبه

 فصل دوم دستور العمل فصل دهم قانون مبنی بر امکان ارتقاء رتبه 4بند پ ماده   -15
 فصل دوم دستورالعمل مذکـور  4ماده “   ث” مشاغل کاردانی حداکثر تا رتبه پایه با بند 

با توجه .   مبنی بر امکان ارتقاء رتبه مشاغل کاردانی حداکثر تا سطح ارشد مغایرت دارد
به ایجاد فرصتهای نابرابر برای کارکنان دارای شرایط یکسان چنانچـه در ایـن مـورد    

 .اصالحی صورت گرفته است اعالم فرمایید
 ناظر بر شاغـلـیـن    88/2/21 مورخ 200/145931/1 فصل دوم بخشنامه شماره 4ردیف “ پ” بند 

 .گردند  استخدام می1388آن ناظر بر کارمندانی است که در سال “ ث”فعلی و بند 
. . .  منظوراز مشاغل تا سطـح کـاردانـی و   65 ماده 1با توجه به عبارت آخر تبصره   -16

 فصل دوم دستورالعمل فصل دهم قانون شغل است یا 4مندرج در بندهای پ و ث ماده 
 مدرک تحصیلی؟

 فصل دوم بخشـنـامـه شـغـل      4ردیف “   ث” و “   ب” در بندهای ) تا سطح کاردانی( منظور از عبارت 
 .باشد کاردانی می
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 87انـد و در سـال    کرده پرسنلی که از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی استفاده می -17
اند و شروع بکار ایشان پس از تاریـخ   در ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق بوده

گیرند یا رتبـه شـغـلـی       خواهد بود آیا در همان رتبه شغلی قبلی خود قرار می88/1/1
 فصل دوم دستور العمل فصل دهم قانون مدیریت خدمات 4ماده “ پ” ایشان بر اساس بند

 کشوری تعیین خواهد شد؟
 ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق آنان خـاتـمـه یـافـتـه و       1388کارمندانی که در سال 

یابند طبقه شغلی آنان با آخرین گروه مندرج در حکم کارگزینی قبل از مأموریـت   اشتغال بکار می
 فصل دوم بخشنامه تعییـن  4آموزشی یا مرخصی بدون حقوق و رتبه شغلی آنان بر اساس ردیف 

سازد حق شاغل این قبیل کارمندان با توجه به مقطع تـحـصـیـلـی آنـان        خاطرنشان می.   شود می
 .مندرج در آخرین حکم کارگزینی تعیین خواهد شد

 مـتـقـاضـی     88آیا در رتبه شغلی مستخدمین رسته بهداشتی درمانی که در سال  -18
گـردد؟درصـورت    تغییری حاصل می.   های غیرمرتبط هستند تغییر عنوان به سایر رسته

  راتوضیح دهید؟ شغلی آنان  رتبه تعیین پاسخ مثبت نحوه
ها از جمله رسـتـه    های شغلی هز یک از رسته در صورت تغییر عنوان مستخدمین شاغل در رشته

هـای آنـان در    های غیر مربوط در حال حاضر در طبقـات و رتـبـه    بهداشتی، درمانی به سایر رسته
شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبیق  جدول شماره یک بخشنامه تغییری ایجاد نمی

گردند لیکن در صورتی که تجربه آنان در رشته شغلی با وظایف رشته شـغـلـی     عیناً برخوردار می
 .شود جدید مربوط و مشابه نباشد صرفاً امتیاز تجربه آنان از حق شاغل حذف می

بندی مشاغل تغییر عنوان در مشاغـل   نامه طرح اجرایی طبقه  آیین14باستناد ماده   -19
گردید اینک با توجه قانون مدیریت خدمـات کشـوری،    غیرمرتبط موجب تنزل گروه می

نـحـو    چـه   شـغـل بـه     طبقه حـق 16احتساب سوابق این افراد وتخصیص آنها در جدول
 خواهدبود؟ 

 . اعالم گردیده است17پاسخ الزم به سئوال فوق در ردیف 
2 از آنجاکه چگونگی ارتقای شغلی در مرحله تطبیق پیش بینی نشده است آیـا مـی     -0

معـادل  )   از جمله ناشی از ارایه مدرک تحصیلی در مقطع باالتر ( توان در زمان استحقاق 
 گروه، طبقه افراد را ارتقاء داد؟

در صورت ارایه مدرک باالتر توسط کارمندان و ارتقای سطح مشاغل آنان صرفاً امتیازات تحصیالت 
نماید و در طبقه آنان در جدول شماره یـک   تغییر می)   جدول حق شاغل  ( 3آنها در جدول شماره 

 .گردد در حال حاضر تغییری ایجاد نمی) جدول حق شغل(
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 حق شاغل
 

نحوه محاسبه سوابق بخش خصوصی در احتساب امتیاز سنوات و تجربه در قـانـون     -21
 مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟ 

سنوات خدمت بخش خصوصی کارمندان دولت مالک محاسبه برای تخصیـص امـتـیـاز مـوضـوع       
باشد، لیکن آن قسمت از سنوات تجربی بخش خصوصـی   الذکر نمی  بخشنامه فوق3جدول شماره 

 مالک محاسبه برای استفاده از هشد کارمندان که به موجب مقررات گذشته منجر به اعطای گروه 
 . گیرد امتیاز تجربه فوق قرار می

2 آیا در محاسبه حق شاغل باید با هر ماه سنوات خدمت این مبلغ تغییـر یـابـد یـا       -2
 خیر؟ 

لیـکـن   .   شود امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می
کـنـنـد سـنـوات خـدمـت آنـان در زمـان           کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری مـی 

بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محـاسـبـه و امـتـیـاز       
 . یابد مربوطه تخصیص می

کارکنان شاغل در دانشگاهها در زمـره سـوابـق    )   غیرشرکتی( آیا سوابق قراردادی   -23
 باشد یا خیر؟ بخش دولتی می

کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی قـبـل از خـدمـت     )   غیرشرکتی( چنانچه سوابق قراردادی 
رسمی و یا پیمانی با دستگاههای دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دسـتـمـزد    
دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مـذکـور جـزء سـنـوات      

ضمنا موضوع فوق ناظر بر سوابـق خـدمـت    .   باشد خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می
گـردد   نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت ساالنه بـازخـریـد مـی    

 . باشد نمی
نحوه محاسبه امتیاز سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شمـاره    -24

افرادی که در طول دوران خدمت از مقاطع تحصیلی مختلفی برخوردار بوده چگونـه  )   3( 
 است؟

نحوه محاسبه امتیاز سنوات خدمت و تجربه این افراد متناسب با مدرک تحصیلی مکتسبه در هـر  
به عبارت دیگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارک متفـاوت بـرخـوردار بـوده     .   مقطع می باشد

 .است به نسبت، سنوات و تجربه محاسبه خواهد شد
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برای برخورداری از امتیاز تبصـره    ) با داشتن سابقه کمتر از یک سال( آیا کسر سال   -25
 باشد؟ دستورالعمل مالک محاسبه می) 6(بند ) 1(

 بلی
2 گـردد یـا    آیا امتیاز سنوات خدمت و تجربه مربوط به صورت ساالنه محاسبـه مـی    -6

 ماهانه؟
 .امتیاز موارد مذکور به نسبت کسر سال نیز قابل  محاسبه می باشد

دستورالعمل عالوه بـر سـقـف مـقـرر بـرای       )   6( بند )   1( آیا امتیاز مقرر در تبصره   -27
 باشد؟ حق شغل قابل پرداخت می%) 75(برقراری امتیاز حق شاغل 

 خیر
العاده ایثارگری در قالب حق شاغل قابل  های دولتی و فوق آیا امتیاز دارندگان نشان  -28

 پرداخت است؟
 .گردد خیر، امتیاز موارد مذکور به صورت مستقل و عالوه بر حق شاغل برای مشمولین برقرار می

در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد نحوه محاسبه امـتـیـاز      -29
 نشانه دولتی او چگونه است؟

 .باشد قابل محاسبه می)  امتیاز800(های دولتی او با رعایت حداکثر سقف امتیاز  جمع امتیاز نشان
 چرا در حق شاغل امتیاز تجربه غیرمربوط محاسبه نشده است؟ -30

امتیاز سنوات به صورت جداگانه از امتیـاز  )   3جدول شماره ( با توجه به اینکه در امتیاز حق شاغل
تجربه مربوط و بیشتر از آن در نظر گرفته شده است بنابراین به نوعی امتیاز تجربه غیرمربـوط در  

 .امتیاز سنوات نیز منظور شده است
 مالک محاسبه امتیاز سنوات خدمت چیست؟ -31

باشد کـه مـالک مـحـاسـبـه        مالک محاسبه امتیاز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت می
 .باشد سنوات بازنشستگی می
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 وزش ـآم
 

تواند مالک عمل برای انتصاب به پستهـای بـاالتـر     آیا اخذ گواهینامه نوع دوم، می  -32
 باشد؟ 

انتصاب دارندگان گواهینامه نوع دوم در کلیه عناوین پستهای سازمانی رشته شغلی که کـارمـنـد    
 .باشد نامه را در آن رشته شغلی اخذ نموده است بالمانع می گواهی

 باشد؟ های آموزشی مصوب به صورت ساالنه می نحوه محاسبه امتیاز دوره -33
خیر، در صورت ارائه گواهی طی دوره مصوب از سوی افراد در طول سال امتیاز آن دوره از تاریـخ  

 .باشد صدور گواهینامه قابل محاسبه می
تر از دیپلم می باشد بر  آیا امتیاز حق شاغل افرادی که دارای مدرک تحصیلی پائین  -34

 باشد؟ می) 3(اساس جدول شماره 
 .شود محاسبه می) 8(خیر امتیاز حق شاغل این افراد بر اساس جدول شماره 

هایی است که بـر اسـاس    های آموزشی فقط شامل آن دسته از دوره آیا امتیاز دوره  -35
 اند؟  برگزار گردیده1379نظام آموزش کارکنان دولت مصوب سال 

تـوسـط   )   1357سـال  ( های آموزشی مصوب که بعد از پیروزی انـقـالب اسـالمـی     خیر، کلیه دوره
 .باشد ها قابل محاسبه می مستخدمین دولت طی شده است، امتیاز آن دوره

3 های آموزشی که در خارج از کشور برگزارشده است، قابل محاسبـه   آیا امتیاز دوره  -6
 باشد؟ می
 خیر
های آموزشی که امتیاز آنها برای حق شاغل منظـور شـده بـاشـد مـالک       آیا دوره  -37

 باشد؟ های مهارتی، تخصصی و پژوهشی می اعطای گواهینامه
 خیر
 باشد؟   نحوه محاسبه امتیاز دوره های آموزشی  به چه صورت می -38

از آنـجـا کـه    . ساعات دوره های توجیهی بدو خدمت، قابل احتساب در امتیازات احکام نمی باشـد 
های آموزشی، برای آموزش ضمن خدمت شاغلین رسمی و پیمانی در نظر گرفته شـده، لـذا    دوره
نام و صدور گواهینامه آموزشی برای سایر وضعیتها غیرقانونی بوده و ساعات آموزش این افراد  ثبت

 . مشمول امتیازات مربوطه نیست
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مشمول امتیـاز  .   شود آیا دوره آموزش دو ساله بهورزی که قبل از استخدام طی می  -39
  دستورالعمل تطبیق خواهد شد؟3سنوات خدمت و تجربه موضوع جدول شماره 

 ضوابط اجرایـی  4شود با رعایت ردیف  احتساب دوره دو ساله بهورزی که قبل از استخدام طی می
رسته بهداشتی، درمانی در صورتی که منجر به اخذ معادل مقاطع تحصیلی باالتر از گواهیـنـامـه    

 بخشنامه 3تحصیالت رسمی مستخدم نگردد، صرفاً بعنوان سابقه تجربی مربوط در جدول شماره 
بالمانع است، لیکن احتساب مدت مذکور بعنوان سابقه خدمت جهت بهره مندی از امتیاز سنوات 

 .خدمت در جدول فوق مجوزی ندارد
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 دیریت ـم
 

4 چرا امتیازی برای حق مدیریت رییس دبیرستان بهیاری، مدیر آموزشگاه بهـورزی،    -0
 العاده مدیریت لحاظ نگردیده است؟  سوپروایزر در جدول فوق

العاده مدیریت و سرپرستی به پستهایی مانند مدیر آموزشگاه بهورزی و سـوپـروایـزر     پرداخت فوق
العاده شـغـل مشـاغـل      مشروط به آنکه قبال با یکی از سطوح مدیریت همتراز شده باشند و از فوق

 . اند بالمانع است سرپرستی برخوردار بوده
4 با توجه به اینکه تعداد زیادی از روسا و مدیران دانشگاه دارای پست ثابت سازمانی   -1

نمایند و افراد دیگری بـا   مدیر یا رئیس هستند ولی عمال در پست خود انجام وظیفه نمی
کنند و از طرفی پرداخـت حـق    ابالغ انشائی به جای آنان به عنوان مدیر یا رئیس کار می

مدیریت با ابالغ انشائی ممنوع است؛ پرداخت به فردی که دارای پست سازمانی رئیس یا 
 باشد چگونه عمل گردد؟  ممنوع میباشد قاعدتاً مدیر می

تعیین و برقراری حقوق و مزایا برای کارمندان دولت صرفاً بر اساس حکم کارگزینی آنـان صـورت   
های اجرایی مستـنـدی بـرای پـرداخـت       سازد ابالغ انشایی دستگاه خاطرنشان می. خواهد پذیرفت

 .باشد حقوق و مزایا نمی
بندی دانشگاههای کشور جهت استفاده  مشاغل مدیریت و سرپرستـی   نحوه سطح  -42

 چگونه است؟) 2(العاده مدیریت موضوع جدول شماره  موجود در آنها از فوق
های استانی محسوب  باشد، در زمره دستگاه آن دسته از دانشگاههای دولتی که در سطح استان می

العاده مدیریت مشاغل مدیریت و سرپرستی آنها بر اساس حوزه جغرافیـایـی    شود و امتیاز فوق می
استان محاسبه می شود و آن دسته از دانشگاهها که در سطح شهرستان مستقر باشنـد، در زمـره   

العاده مدیریت مشاغل مدیریتی و سرپرستی آنهـا   شوند و فوق دستگاههای شهرستان محسوب می
 .شود بر اساس حوزه جغرافیایی شهرستان محاسبه می

سـطـح یـک، دو و    ( نحوه تخصیص عناوین مدیریت و سرپرستی با سطوح سه گانه  -43
 باشد؟ بر چه اساسی می) سه

های اجرایی موظفند بر اساس ضوابطی که از سوی باالترین مقام دستگـاه اجـرایـی ابـالغ      دستگاه
بـه گـونـه ای    )   2( شود عناوین مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بنـد   می

آنان در سطح سه % )   20( مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر% )   50( مشخص نمایند که حداقل 
 .تخصیص یابند
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دستورالعمل فقط برای کسـانـی   )   6( بند )   1(آیا برخورداری از امتیاز موضوع تبصره  -44
 باشد؟ اند، می است که در حال حاضر در مشاغل مدیریتی و سرپرستی محسوب شده

خیر، در صورتی که کارکنانی که قبالً نیز سوابق مدیریت و سرپرستی داشته باشند نیز از امتـیـاز   
 .گردند تبصره مذکور برخوردار می

العاده مدیریت برای افرادی که از مشاغل مدیریتی یا سرپرستـی بـه    آیا امتیاز فوق  -45
 شود؟ مشاغل غیر از مشاغل مذکور منصوب شوند کماکان محاسبه می

مند باشند در صورتـی   های مدیریت بهره العاده خیر، افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق
العاده مذکور گردند به همان نسبت از حکم  که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق

 . گردد کارگزینی آنها کسر می
4 در قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتصابات به مشاغل سرپرستی و مدیریتی   -6

 چگونه خواهد بود؟
انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستی و مدیریت در حال حاضر با رعایت طرح های طبقـه  
بندی مشاغل قبلی و ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییـر مـدیـران مـوضـوع بـخـشـنـامـه شـمـاره             

 و سایر مقررات مربوط از جمله انتصاب به مشاغل سرپرستـی  1382/6/17 مورخ 1804/113517
 .پذیرد نامه انجام می  آیین15 ماده 2موضوع تبصره 

آیا امتیاز سوابق مدیریتی و سرپرستی برای مستخدمینی که در طول خـدمـت در     -47
 در پستهـای  88/1/1اند ولی در زمان تطبیق  مشاغل سرپرستی و مدیریتی مشغول بوده

 اند قابل احتساب است؟ سرپرستی و مدیریتی اشتغال نداشته
اند  های سازمانی غیرسرپرستی و مدیریتی انتصاب یافته کارمندانی که قبل از اجرای قانون به پست

 مـورخ  200/145931/1 فصل دوم بخشنامـه شـمـاره    6 ردیف 1صرفاً از امتیازات موضوع تبصره 
گردند و اعـطـای امـتـیـازات       مند می  با رعایت حداکثر امتیاز مقرر برای حق شاغل بهره88/2/21

 . بخشنامه فوق به آنان مجوزی ندارد2جدول شماره 
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 ری ـایثارگ
 

4 گردد وآیا کارکنانی که  چه خدمتی به عنوان خدمت داوطلبانه در جبهه لحاظ می  -8
انـد بـه عـنـوان      از طریق اداره بصورت ماموریتهای یک ماهه به جبهه اعزام گردیـده 

  ماهه دانشجویی چطور؟ 6شود یا خیر؟ در مورد طرح  خدمت داوطلبانه لحاظ می
 . باشد تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه در جبهه به عهده مقام اعزام کننده می

در قانون مدیریت خدمات کشوری به خدمت داوطلبانه امتیازی به حـق شـاغـل      -49
گیرد در صورتی که در  گردد لیکن به خدمت غیرداوطلبانه امتیازی تعلق نمی اضافه می

 گردید؟  به ترتیب لحاظ می% 3و % 6قانون قبلی افزایش سنواتی 
امتیازی در قانون مدیریت خدمات کشوری برای خدمت غیرداوطلبانه در جبهه در نظـر گـرفـتـه     

 . نشده است
با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جانبازان از امتیاز یک مقطـع    -50

شوند در مورد جانبازان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و  تحصیلی باالتر برخوردار می
  چگونه خواهد بود؟2000ای با توجه به سقف امتیاز  دکترای حرفه

ای هستند از امتیاز تحصیـالت   جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه
لیکن امـتـیـاز    .   شوند مند می  بخشنامه صدراالشاره بهره2 جدول شماره 5یک مقطع باالتر ردیف 

مهارت و توانائی، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنها براساس مدرک تحصـیـلـی آنـان از     
 .  شود الذکر محاسبه می  بخشنامه فوق4ردیف 

 ماه و همچنین بخشـی از ایـثـارگـران     3برای حضور داوطلبانه در جبهه کمتر از   -51
مثال فرزندان شـاهـد کـه بـعـد از      ( شامل فرزندان شاهد، امتیازی لحاظ نشده است 

 ؟)مند خواهند شد  از یک گروه تشویقی بهره88/1/1
 ماه در جبهه اقداماتی صورت پذیرفته کـه  3جهت تخصیص امتیاز برای حضور داوطلبانه کمتر از 

ضمنا در قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرزنـدان شـاهـد امـتـیـاز       .   مراتب اعالم خواهد شد
 . خاصی در نظر گرفته نشده است

 اسـتـخـدام    88نحوه اعطای امتیازات به جانبازان و سایر ایثارگرانی که در سال   -52
 گردند نظیر اعطای گروه تشویقی یا سنوات تشویقی چگونه است؟  می
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بینی نشده  با عنایت به اینکه در قانون گروه اعم از تشویقی یا استحقاقی و یا افزایش سنواتی پیش
شوند صرفا از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر   استخدام می1388است لذا ایثارگرانی که در سال 

بدیـهـی   .   گردند مند می بخشنامه حسب مورد بهره)   4( و امتیازات جدول شماره )   3( جدول شماره 
است امتیازات مهارت و توانائی، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنان با توجـه بـه سـطـح     

 . گردد تحصیلی خود آنان تعیین می
5 باشند، در جداول بـراسـاس چـه     ایثارگرانی که دارای مدرک تحصیلی ابتدائی می  -3

یکـسـان و   )   جانبازان( شود؟ آیا مقطع تحصیلی ابتدائی و سیکل  مقطعی امتیاز داده می
 شود؟  دیپلم محسوب می

گردند با داشتـن مـدرک    جانبازان و آزادگانی که مشمول استفاده از یک مقطع تحصیلی باالتر می
 و با داشتن مدرک 8از امتیازات جدول شماره )   سیکل( تحصیلی پایان دوره ابتدائی با مقطع باالتر 

 بخشنامه صـدراالشـاره   3 جدول شماره 1از امتیازات ردیف )   سیکل( تحصیلی دوره اول متوسطه 
امتیازات سایر جداول بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و با رعایت مقررات .   گردند مند می بهره

 . گردد مربوط محاسبه می
توانـنـد از    اند، می آیا ایثارگرانی که از مزایای معادل مقطع تحصیلی استفاده نموده  -54

 های نوع دوم نیز استفاده کنند؟  گواهینامه
چنانچه جانبازان با رعایت مقررات مربوط گواهینامه نوع دوم ارائه دهند می توانند از مزایای مقطع 

 . مند گردند تحصیلی باالتر از گواهینامه ارائه شده بهره
احتساب مقطع تحصیلی باالتر جانبازان جهت کسانی که پست سـازمـانـی آنـهـا        -55

 چگونه خواهد بود؟) مانند بهیار با مدرک دیپلم (شرایط احراز مقطع باالتر را ندارند 
بـیـنـی نشـده      چنانچه جانبازی مدرکی ارایه دهد که مقطع باالتر آن در رشته شغلی مربوط پیش

 بخشنامـه صـدراالشـاره    3تواند از امتیازات تحصیالت یک مقطع باالتر در جدول شماره  باشد می
 . استفاده کند

حقوق و مزایای جانبازان حالت اشتغال و شهیدان با توجه به عدم دوره آموزشی  به   -56
 باشد؟ چه صورت می

بـا دو  ( حقوق و مزایای جانبازان و شهدای مشمول قانون حالت اشتغال همانند کارکنـان مشـابـه    
های آموزشـی بـا قـانـون تـطـبـیـق داده          بدون کسب امتیاز دوره)   گروه یا درجه باالتر در گذشته

الذکر شـده   بدیهی است چنانچه جانبازان قبل از اینکه از کار افتاده و مشمول قانون فوق.   شوند می
 .گردند مند می های آموزشی مصوب را طی نموده باشند از امتیاز مربوط بهره باشند دوره
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 کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنـگـزده   2 بند 68در ماده   -57
 امتـیـاز درنـظـر     125اند بازاء هر سال خدمت در زمان جنگ  مشغول خدمت اداری بوده

 دستورالعمل فصل دهم برای خدمت اداری 5 ماده 2با این حال در تبصره .   شود گرفته می
 امتیاز در نـظـر گـرفـتـه      130زده بازای هر سال خدمت در زمان جنگ  در مناطق جنگ

 ؟ آیا خدمت اداری فقط محـدود بـه   130 یا 125شود؟ استناد نهایی کدام مورد است  می
افرادی است که داری پست سازمانی در حکم استخدامی هستند یا افرادی که مامور بـه  

 شوند نیز مشمول این امتیاز خواهند بود؟  مناطق می
 قـانـون   68های موضوع مـاده   العاده  میزان فوق1388 قانون بودجه سال 11بر اساس جزء ب بند 

 قانون فـوق  11لذا در اجرای جزء ب بند .   باشد  قابل افزایش می%   50مدیریت خدمات کشوری تا 
ضمنا کارمندانـی  .    امتیاز در نظر گرفته شده است130زده  برای هر سال خدمت در مناطق جنگ

اند نیز مشمـول   زده اشتغال به خدمت داشته که با حکم ماموریت به عنوان مامور در مناطق جنگ
 . باشند کسب امتیاز فوق می

اگر ایثارگری با دیپلم استخدام شود مدرک تحصیلی او فوق دیپـلـم مـحـسـوب        -58
شود، اگر در طول خدمت کارشناسی بگیرد آیا باز هم باید کارشناسی ارشد محاسبـه   می

 شود؟ 
ایثارگرانی که در طول خدمت مدرک تحصیلی قابل قبول باالتر در شرایط احراز رشـتـه شـغـلـی      

 . مند شوند توانند از مزایای مقطع باالتر از مدرک ارایه شده بهره نمایند، می مربوط ارایه می
آیـنـد از     به خدمت دستگاه دولتی درمی1388آیا جانبازان و آزادگانی که در سال   -59

 باشند؟ امتیاز مقطع تحصیلی برخوردار می
آیند جهت تطبیق با جدول   به خدمت دستگاه دولتی درمی1388جانبازان و آزادگانی که در سال 

از امتـیـاز یـک    )   5( براساس مدارک تحصیلی موضوع جدول شماره )   1( حق شغل، جدول شماره 
ای با مدرک تحصیـلـی فـوق     باشند برای مثال چنانچه جانباز یا آزاده مقطع تحصیلی برخوردار می

طـبـقـه شـغـلـی       ( دیپلم به استخدام دستگاه دولتی درآید در ابتدای امر در طبقه چهـار جـدول   
العـاده ایـثـارگـر      این عزیزان عالوه بر امتیاز مذکور از فوق.   یابد تخصیص می)   دارندگان کارشناسی

 . شوند دستورالعمل مذکور نیز حسب مورد برخوردار می) 4(موضوع بند 
آیا در مورد استفاده از امتیاز حق شاغل جانبازان و آزادگان، امتیاز مقطع تحصیلـی    -60

 گیرد؟ باالتر طبق مقررات موجود مالک عمل قرار می
 بلی
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در مورد )   3( نحوه اعمال امتیاز مدارک تحصیلی در جدول حق شغل، جدول شماره   -61
آیند چـگـونـه      به استخدام دستگاه دولتی درمی1388جانبازان و آزادگانی که در سال 

 است؟
، بـر اسـاس مـدرک    ) 3( امتیاز مدرک تحصیلی این عزیزان در جدول حق شاغل، جدول شـمـاره   

 .باشد تحصیلی واقعی آنان می
6 العاده ایثارگری بر اساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهـه   برای برخورداری از فوق  -2

 باشد؟ حداقل مدت الزم چند ماه می
 سه ماه

برای کارکنـانـی   )   4( العاده ایثارگری بر اساس جدول شماره  مندی از فوق نحوه بهره  -63
باشنـد بـه چـه صـورتـی       که از اجتماع حاالت ایثارگری به صورت سطری برخوردار می

 باشد؟ می
نحوه برخورداری این افراد بدین صورت است که از امتیاز ستون مربوط به اضافه با بیست و پـنـج   

مـاه  )   6( درصد باشد و تا )   5( برای مثال فردی که جانباز. باشند افزایش برخوردار می%) 25( درصد 
 امتیاز) 500(خدمت داوطلبانه باشد، امتیاز ایثارگری او برابر است با 

6 نحوه محاسبه خدمت در جبهه کارکنانی که قبال با عضویت رسمی سپاه پاسـداران    -4
 اند چگونه است؟ ها اعزام شده انقالب اسالمی به جبهه

العاده ایثارگری ناظر بر رزمندگانی است که مراتب حضور درجبهه آنان به صورت داوطلبانه در  فوق
مقطع زمانی جنگ تحمیلی ، توسط مراجع ذی صالح تایید شده باشد و به افرادی که به صـورت  

 . گیرد اند تعلق نمی ها حضور داشته موظف در جبهه
 فصـل دوم آن،  6در اجرای دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون و با عنایت به بند   -65

مدارک تحصیلی ایثارگران برابر مقررات با احتساب یک مدرک تحصیلی باالتر محاسبـه  
، تطبیق رتبه ایثارگران دارای مدرک تحصـیـلـی    4ماده “ پ”آیا در اجرای بند .  گردد می

 کاردانی تا رتبه ارشد مجاز خواهد بود؟
چنانچه ایثارگران برابر مقررات مربوط با استفاده از یک مقطع باالتر از مزایای فوق دیـپـلـم و یـا     

توانند به سطح پایه و ارشد ارتقاء یابند که به ترتیب در  گردند در صورتی می مند می لیسانس بهره
 .مشاغل کاردانی و کارشناسی اشتغال بکار داشته باشند

 3 سال برای محاسبه حداکثر امتیاز سنوات خدمت در تبصـره  30با توجه به تعیین   -66
 فصل دوم دستورالعمل فصل دهم قانون ، آیا آزادگان از این سقـف مسـتـثـنـی      6ماده 

 خواهند بود یا خیر؟
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با عنایت به اینکه مدت اسارت آزادگان از هر نظر جزو سنوات خدمت دولتی محسوب مـی گـردد   
 مـورخ  200/145931/1 فصل دوم بخشنامه شمـاره  6 ماده 3مستثنی از سقف مذکور در تبصره 

 .باشند  نمی88/2/21
 گواهی حضور در جـبـهـه و    88امتیاز ایثارگری در خصوص کارمندانی که در سال   -67

 دهند از چه تاریخی قابل احتساب است؟ تغییر درصد جانبازی خود را ارایه می
دهـنـد بـه      گواهی حضور در جبهه و تغییر درصد جانبازی ارایه مـی 1388ایثارگرانی که در سال 

ترتیب از تاریخ تایید حضور در جبهه و از تاریخ تغییر درصد جانبازی طبق گواهی مراجع مربوطه 
 .گردند مند می  بخشنامه بهره14از امتیازات ایثارگری موضوع جدول شماره 

 قانون مدیریت خدمات کشوری، چه کسانـی را  61ایثارگران مذکور در تبصره ماده   -68
 شود؟ شامل می

 قانون مذکور کارمندانی هستند که بر اساس مقررات مربوطه ایثارگـر  61ایثارگران موضوع تبصره 
 .اند شناخته شده
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 مندی و اوالد عائله
 

 پرداخت کمک هزینه اوالد تا سه فـرزنـد بـه شـرط ادامـه      68 ماده 4با توجه به بند   -69
در صورت عدم تحصیـل یـا شـاغـل     .   گردد  سال برقرار می25تحصیل و غیرشاغل بودن تا 

 شدن فرزند این کمک هزینه تا چند سالگی قابل پرداخت است؟ 
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قـانـون مـدیـریـت خـدمـات        9با توجه به اینکه ماده 

 قانون مدیریت خدمات کشـوری  68 ماده 4باشد لذا کمک هزینه اوالد موضوع بند  کشوری مغایر نمی
 سالگی و فرزندان اناث تا زمـان  20در صورت عدم اشتغال به تحصیل و شاغل نبودن فرزندان ذکور تا 

 .ازدواج قابل پرداخت است
 ماده واحده قانون اصالح قانون تنظیم خانواده و جـمـعـیـت و بـا      2با توجه به تبصره   -70

کـمـک   (  فصل اول دستورالعمل اجرای فصل دهم قانـون  12 و بند 68 ماده 4عنایت به بند 
 فرزند و بیشـتـر ،   4آیا برقراری کمک هزینه اوالد برای )   هزینه اوالد، حداکثر تا سه فرزند

 برای فرزندان دو قلو و بیشتر که جایگزین فرزند سوم می شوند امکانپذیر است یا خیر؟ 
 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تـا سـه   68 ماده 4در هر حال کمک هزینه اوالد موضوع بند 

 . فرزند قابل پرداخت است
مندی به مردی که همسر خود را از دسـت داده و یـا طـالق داده     آیا کمک هزینه عائله  -71

 گیرد؟  باشد، تعلق می باشد و دارای فرزند تحت سرپرستی می
کمک هزینه عائله مندی به کارمندانی مردی که همسر خود را از دست داده یا طالق داده بـاشـنـد و    

 .گیرد دارای فرزند تحت سرپرستی باشند تعلق نمی
هـزیـنـه اوالد     بگیر همسرانشان هستند، مشمول کمـک  آیا کارکنان زنی که مستمری  -72
 باشند؟ می

 قانون مدیریـت خـدمـات کشـوری، کـارمـنـدان زن شـاغـل و          68 ماده 4با عنایت به صراحت ردیف 
بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نباشند یا همسر آنـان مـعـلـول و از کـار      

الذکـر   مندی فوق فقط از کمک هزینه عائله.   افتاده باشد و خود به تنهایی متکفل فرزندان خود هستند
 .گردند مند می همانند کارمندان مرد مشمول قانون پیشگفت بهره
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 های قانون استخدام کشوری   العاده فوق
 

به دلیل تغییـر پسـت و   ( در مورد برقراری و حذف اقالم مانند سختی کار کارکنان   -73
 به چه نحو باید عمل شود؟) جابجایی بخش

 .بر اساس قسمت آخر تبصره یک ردیف شش فصل دوم بخشنامه صدراالشاره اقدام می گردد
آیا در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی برای فـوق الـعـاده هـای هـیـات         -74

ای که در سال جدید کـارت   تخلفات اداری، گزینش، بازرسی کارشناسان بهداشت حرفه
 العاده مخصوص پرسنل پیمانی وجود دارد؟ نمایند و فوق بازرسی دریافت می

 .بینی نشده است ای تحت این عناوین پیش العاده در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق
7 العاده حق عضویت در هیات تخلفات برای کارکنـانـی کـه     نحوه کسر و اضافه فوق  -5

آیـنـد    مدت عضویت آنها تمام شده یا افرادی که جدیدا به عضویت هیات مذکور درمـی 
 چگونه است؟

چنانچه مدت عضویت اعضای هیات تخلفات اداری بعد از اجرای قانون مدیریت خدمـات کشـوری   
به اتمام رسیده و برای دوره بعد انتخاب نگردند در حال حاضر این موضوع تاثـیـری در حـقـوق و     

 به بعد بـه عضـویـت هـیـات      88/1/1مزایای آنان ندارد و فوق العاده ای برای اعضایی که از تاریخ 
 .گردد شوند برقرار نمی تخلفات اداری انتخاب می

 شرایـط  1387العاده مخصوص و ویژه را برای کارکنانی که در سال  توان فوق آیا می  -76
 ایـن  1387اند ولی به دالیلی مانند مشغله زیاد واحد منابع انسانی در سال  الزم را داشته

  برقرار نمود؟1388امر صورت نگرفته، در سال 
العاده مخصوص و ویژه را طبق مـقـررات     استحقاق برقراری فوق1387چنانچه کارمندان در سال 

های مربوط برای آنان برقرار نگردیـده   اند و به دلیل عدم طرح موضوع در کمیته مورد عمل داشته
مند  ها حسب مورد بهره العاده توانند با رعایت کلیه مقررات مربوط از تاریخ استحقاق از این فوق می

 .گردند
العـاده ویـژه     درصد در طرح مسیر ارتقا شغلی از فوق65کسانی که به دلیل سقف   -77
 گیرند؟ ای قرار می اند در چه رتبه اند ولیکن امتیاز الزم را کسب نموده مند نگردیده بهره

این کارمندان حتی اگر امتیاز مربوطه را هم کسب کرده باشند وضعیت آنـان بـر اسـاس بـنـد ب      
 . فصل دوم بخشنامه صدراالشاره با این قانون تطبیق داده خواهند شد4ردیف 
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7 عدم استفاده کادر اداری و مالی شاغل در بیمارستانها از طرح مسیر ارتقا شغـلـی     -8
موجب اختالف فاحش حقوق این افراد با کارکنان ستادی گردیـده اسـت جـبـران ایـن      
اختالف چگونه خواهد بود؟ در خصوص آن دسته از افرادی که در بررسی طـرح مسـیـر    

گردند ولی قانون مذکور لغو   مشمول امتیاز مربوط می1389 یا 1388ارتقا شغلی در سال 
شده لذا با قانون مدیریت خدمات کشوری  فرد مذکور باید برای رسیدن به رتبـه ارشـد   

  سال توقف داشته باشد راهکار مورد نظر چیست؟12
مقررات مربوط به طرح مسیرارتقا شغلی با اجرای قانون مـدیـریـت خـدمـات کشـوری از تـاریـخ         

 به بعد قابل اجرا نمی باشد و ارتقا رتبه بعد از تطـبـیـق وضـع بـا قـانـون بـر اسـاس          1388/1/1
 .دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید

 پـرداخـت   1384العاده جذب مناطق محروم باید بر اساس حقوق مبنای سـال   فوق  -79
  ؟1386شود یا سال 

 بر اساس ارقام تعیین شـده  87 و 86العاده جذب مناطق محروم برای سالهای  میزان پرداخت فوق
 .باشد  می85برای کارمندان مشمول در سال 

در حال حاضر مزایای بهداشتی درمانی نیروهای بهداشتی درمـانـی کـه بـا ابـالغ        -80
نمایند از قبیل سختی کار، نوبت کاری، جذب و غـیـره در    انشایی در گزینش فعالیت می
التفاوت مزایای قبلی از قبیل سختی کار، نـوبـت کـاری،     احکام پرداخت شده و نیز مابه

مـالـی     -جذب نیروهای بهداشتی که تغییر عنوان از رسته بهداشتی درمانی بـه اداری  
8دهند در بندهای به نام تفاوت تطبـیـق در احـکـام      رشته شغلی گزینش می  قـیـد   7

شود، با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بعضی مزایای مندرج در بنـد   می
گردد وضعیـت احـکـام ایـن      تطبیق مستمر و بعضی غیرمستمر و مشمول کسورات نمی

 نیروها به چه منوالی خواهد بود؟
های که مشمول کسر کسور بازنشـسـتـگـی      العاده های سختی کار و فوق العاده ارقام مربوط به فوق

شوند می بایست در هنگام تطبیق وضع کارمندان دولت با قانون مدیریت خدمات کشـوری از   نمی
 .  حذف شده  و پس از تطبیق به احکام آنان اضافه شود87آخرین حکم کارگزینی آنان درسال 

العاده محل خدمت در خصوص کارمندان منتقـل شـده در سـال     نحوه محاسبه فوق  -81
 باشد؟  چگونه می1388

شوند موقـتـاً بـر اسـاس       به بعد منتقل می88/1/1العاده محل خدمت کارمندانی که از تاریخ  فوق
 .گردد  پرداخت می1387مقررات قبلی و بر مبنای آخرین حکم کارگزینی آنان در سال 
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انـد و بـا اجـرای      مشمول طرح همترازی بوده1387در خصوص افرادی که در سال   -82
رسـد بـایـد در ایـن خصـوص       اند به نظر می قانون جدید افزایش حقوق ناچیزی داشته

 تجدیدنظر شود؟
با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری حقوق و مزایای ناشی از مقرراتی مانند همترازی 

 8مـرحلـه دوم ردیـف    “   پ”  قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت لغو شده و بر اساس بنـد  8ماده 
 ، مـیـزان   88فصل دوم دستورالعمل موضوع تطبیق و افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سـال  

مندی و اوالد هستند یک میلیون ریال و  افزایش کارمندانی که مشمول دریافت کمک هزینه عائله
 .باشد سایرین ششصد هزار ریال می

پرداخت ( آیا مزایای کارکنان مامور به دفتر مقام معظم رهبری پایدار است یا خیر؟   -83
 )مزایا با توجه به شغل انتصابی در دفتر محل ماموریت

بایست توسط دستگاه اعزام کننده  حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری می
لذا وضعیت این گونه ماموران بر اساس آخرین حکم کارگزینی و بر اساس سـطـح   .   پرداخت گردد

شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبـیـق وضـع داده شـده و     
 .مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد

العاده مخصوص افرادی که در راستای احکام دیوان عـدالـت اداری تـبـدیـل       فوق  -84
الـعـاده    اند حذف گردید ولـی فـوق   وضعیت به رسمی آزمایشی در سال گذشته گردیده

گردند حذف نگردیده و ایـن مـوضـوع     مذکور افرادی که در سال جاری تبدیل وضع می
 باعث اختالف حقوق این دو گروه شده است در این خصوص نظریه اعالم نمائید؟

 از استخدام پیمانی تبدیل وضع به استخدام 87حذف فوق العاده مخصوص کارمندانی که در سال 
 وضـعـیـت    88اند و محاسبه فوق العاده یاد شده در تفاوت تطبیق کسانی که در سال  رسمی شده

 .آنان به رسمی تبدیل شده است بر اساس مقررات انجام پذیرفته و صحیح است
الذکر موافـقـت     فصل سوم بخشنامه فوق3همانگونه که مستحضرید به استناد بند   -85

الزحمه تمام وقـتـی در    العاده محرومیت از مطب و حق شده که به کارمندان مشمول فوق
سال جاری نسبت به میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حـداکـثـر در    

8سقف دریافتی سال  العاده مـذکـور      با توجه به رعایت شرایط مندرج در این بند فوق7
لذا با توجه به مشکالت به وجود آمده و اعتراض شدید پزشکان شـاغـل   .   پرداخت گردد

بـیـنـی     توان تسهیالت پیش العاده یاد شده نمی در این دانشگاه  نسبت به پرداخت فوق
  گنجانده شود؟88العاده مذکور در احکام کارگزینی سال  گردد تا همانند سال قبل فوق
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 .درج این اقالم در احکام کارگزینی کارمندان مجوزی ندارد
آیا بر اساس دستورالعمل مذکور پرداخت فوق العاده شغل مشاغـل تـخـصـصـی،        -86
) 69( وری غیرمستمر موضـوع مـاده    العاده بهره العاده ویژه و فوق العاده کارآیی، فوق فوق

 باشد؟ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می
 . خیر، برقراری فوق العاده های مذکور منوط به تهیه و ابالغ دستورالعمل های مربوطه می باشد

العاده مخصوص کارکنان  های موردی نظیر فوق العاده آیا در سال جاری پرداخت فوق  -87
العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت صنایع و معادن مجاز  پیمانی، فوق

 باشد؟ می
 خیر 
گـر و   العاده سختی شرایط محیط کار جهت متصدیان مشاغل تحقیـق  برقراری فوق  -88

  چگونه است؟گر رشته شغلی مسئول گزینش مصاحبه
تا تصویب و ابالغ مصوبه مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد با مبالغ مربوط به سختی 

 1387کار و کار در محیطهای متعارف، صرفا مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 
العاده مذکور به آنان پرداخت می شده است، مبنای پـرداخـت بـرای سـال      کارمندان که قبال فوق

 .باشد  می1388
 فصل دوم دستور العمل فصل دهم قانون مدیریت خدمات 4در اجرای بند پ ردیف   -89

کشوری آیا کارکنان همطراز کارشناسی از جمله حسابدار، کارگزین و مامور به خدمت بـا  
 سال خدمت تمـام  6توانند به ازاء هر  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم نیز می

 سال تجربه غیر مربوط تا حداکثر رتبه ارشد ارتـقـا   10وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 
 یابند یا خیر؟

به عنوان مشاغل کارشناسی شناخته شـده  . . .   چنانچه مشاغلی چون حسابدار، کارگزین، مترجم و 
باشند و متصدیان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل از اجرای قانون مدیریـت خـدمـات کشـوری از     

بینی شده در بخشنامه  اند، با رعایت ضوابط پیش العاده شغل مشاغل کارشناسی برخوردار بوده فوق
توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند، ضمناً ضروری است منظور از کارمـنـدان مـأمـور بـه خـدمـت         می

 .برخوردار از مزایای کارشناسی را اعالم نمایند تا امکان اظهار نظر در مورد آنان فراهم گردد
انـد، بـر    منـد شـده    از ارتقای شغلی بهره86العاده تعدیل کارکنانی که در سال  فوق  -90

ه 37150ت 11008نامه شمـاره   اساس دستور العملهای ابالغی مورد عمل موضوع تصویب
العـاده    هیأت وزیران به نسبت اشاره شده در قانون کسر شد،  لیکن فوق86/1/28مورخ 

 شدند به دلیل عدم وجود منـد از ارتقـای شغلی بهره 87 کـه در سال کارکنـانی تعـدیل
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مصوبه قانونی کسر نگردید و این امر موجب شد حقوق و مزایای کارکنـان گـروه دوم از   
حقوق و مزایای کارکنان همان رسته و رشته شغلی با سوابق و گروه باالتر، بیشتر شـود،  

رفت با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری این موضوع جبران شود، لیکن بـا   امید می
اجرای فصل دهم قانون نیز این امر صورت نگرفته و کما کان این اختالف حقوق نابـرابـر   

 رود با اجرای کامل قانون این تبعیض مرتفع شود؟ آیا امید می. وجود دارد
هـ 39916ت / 35095 تصویب نـامـه شـمـاره     9و8العاده تعدیل باستناد بندهای  مبالغ ریالی فوق

 هیأت وزیران به کارمندان دولت پرداخت شده است با توجه به ایـنـکـه در قـانـون      87/3/7مورخ 
بینی نشده است، لذا اظهار نظر در این  العاده یاد شده پیش مدیریت خدمات کشوری برقراری فوق

 .مورد موضوعیت ندارد
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 وزشی ـماموریت آم
 

در قانون مدیریت خدمات کشوری بعضی از مواد صراحت اجرا دارد نظیر ممنوعیـت    -91
 ها قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ ادامه تحصیل آیا مصوبات هیات امنا برای رفع این ممنوعیت

مصوبات هیات امنای دانشگاهها در خصوص کارکنان مشمول قانون مدیریـت خـدمـات کشـوری     
تواند محدودیتهای تعییـن   بایست در چهارچوب این قانون صادر گردد لذا مصوبات مذکور نمی می

 .شده در قانون را نقض کند
 آئین نامه استخدام پیمانی در خصوص عدم استفـاده ایـن   21با توجه به ابطال ماده   -92

6کارکنان از ماموریت آموزشی و باستناد تبصره ماده   که ایثارگران را مستثنا نمـوده و  1
داند در خصوص ماموریت آموزشی فرزندان شاهد پیمانی نـظـریـه     تابع قوانین خود می

 اعالم نمائید؟
نامه اجرایی قانـون تسـهـیـالت       اصالحی آئین13 ماده 2توانند بر اساس تبصره  فرزندان شاهد می

بدیـهـی   .   استخدامی ویژه فرزندان شاهد مانند سایر ایثارگران از ماموریت آموزشی برخوردار شوند
توانند تا پایان مدت قـرارداد پـیـمـانـی از       باشند می است مستخدمین فرزند شاهد که پیمانی می

 .مند گردند ماموریت آموزشی بهره
در سال جاری احکام حقوقی کارکنانیکه در مأموریت آموزشی به سر می برند و یـا    -93

ماموریت آموزشی آنها ادامه دارد جهت تطبیق با قانون مدیریت خدمـات کشـوری چـه    
 بایست برقرار گردد؟ اقالمی می

یابد یا ادامه دارد با توجه به آخرین   خاتمه می1388کارمندانی که مأموریت آموزشی آنان در سال 
 .حکم کارگزینی زمان اشتغال با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده خواهند شد
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 مـرخصی 
 

با توجه به ابالغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در خصوص مرخصـی مضـاعـف      -94
 1387 و 1386نظریه اعالم فرمائید؟ وضعیت مرخصی مناطق محروم مربوط به سالهـای  

باشد آیا قابل بازخرید است و یا اینکه در سال جاری یا سالـهـای    که قابلیت ذخیره نمی
توانند از مرخصی دو ماه مانده استفاده نمایند؟ در صورت ضرورت بازخـریـد بـا     آتی می

 چگونه عمل شود؟ ) 1388ابالغ سال (توجه به مشکالت اعتباری 
 و تعیین مرخصی در آن استفـاده از  1388/1/1با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 

 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جـنـگـی    2مرخصی موضوع ماده 
  در چـارچـوب   1387 و 1386ضمنا استفاده از مزایای مناطق محروم در سالهـای  .   مجوزی ندارد
 .باشد پذیر می  هیات وزیران امکان1388/4/10مورخ  - ه 40996ت /76229تصویب نامه 

سقف تعیین شده برای استفاده از کسر ساعات کاری و قانون خدمت نیـمـه وقـت      -95
 باشد؟ بانوان چند سال می

 قانون خدمـات کشـوری یـک چـهـارم      87سقف تقلیل ساعت کار روزانه موضوع تبصره یک ماده 
توانـد بـه    ضمنا سالهای که کارمند می.   باشد ساعت کار روزانه و حداکثر یازده ساعت در هفته می

نمایـد کـاهـش     اضافه می. های مربوط تعیین خواهد شد نامه این صورت ادامه خدمت دهد در آئین
مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان کماکان بر اساس همان قانون گذشته قـابـل   

 . اعمال است
9 باشند می توانند از تقلیـل سـاعـت     آیا نیروهایی که در حین خدمت آزمایشی می  -6

 کاری استفاده نمایند؟
 قانون خدمات کشوری به سر می برند نمی توانند 46کارمندانی که در دوره آزمایشی موضوع ماده 

 . استفاده نمایند87از تقلیل ساعت کاری تبصره یک ماده 
9 ای مبنی بر پانزده روز مرخصی تشویقـی جـهـت     دفتر نهاد نمایندگی رهبری نامه  -7

 ای ارائه نموده است در این خصوص باید چگونه اقدام گردد؟ کارکنان شاغل حوزه
بینی در قانون مدیریت خـدمـات کشـوری مـجـوزی       اعطای مرخصی تشویقی به لحاظ عدم پیش

 .ندارد
نحوه احتساب ایام تعطیالت رسمی آن دسته از کارکنانی که به صورت نوبت کـاری    -98

 موظف به انجام شیفت کاری می باشند چگونه است؟



 مجموعه پرسش و پاسخهای قانون مدیریت خدمات کشوری

29 

بایست در ایام تعطیل رسمی بر اساس  کارمندانی که به صورت نوبت کاری اشتغال به کار دارند می
بینی شده وظایف خود را انجام دهند و بـابـت    برنامه تنظیمی از سوی دستگاه در چهارچوب پیش

گردند با توجه به مراتب فوق چنانچه نوبت کاری کارمندان در  مند می العاده مربوطه بهره آن از فوق
 .شود تعطیالت رسمی واقع شود تعطیالت مورد بحث روز کاری آنان محسوب می

 87 مستخدمیـن کـه تـا پـایـان سـال       88آیا جهت صدور احکام تمام وقت سال   -99
8اند اقالم حکم  مشمول خدمت نیمه وقت بانوان بوده  مانند تفاوت تطبیـق بـایـد بـر     8

 اساس مبالغ نیمه وقت ایشان تعیین گردد؟
رسد با آخرین حکم قبل از استـفـاده از     به اتمام می88بانوانی که خدمت نیمه وقت آنها در سال 

 .شود قانون خدمت نیمه وقت بانوان با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق وضع داده می
 قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا اعطای مرخصی بدون حقـوق  7با توجه به ماده  -100

 باشد؟ به کارکنان پیمانی مجاز می)  قانون 84موضوع ماده (  سال 5 تا 3به مدت 
الـذکـر،     تصویب نامـه فـوق  1نامه استخدام پیمانی موضوع ردیف   اصالحی آیین13بر اساس ماده 

تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کنـنـده از مـرخصـی بـدون       مستخدم پیمانی می
 .حقوق و حداکثر به میزان مدت قرار داد استفاده نمایند
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 اءـارتق
 

1 0 های گردانهای عاشورا،  های ارزشیابی، گروه نحوه امتیاز دهی سنوات بسیجی، گروه  -1
 باشد؟ های تشویقی مدیران و غیره چگونه می گروه

های تشویقی  های عاشورا، گروه های گردان امتیازی برای سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی گروه
شوند در قانون مدیریـت خـدمـات      به بعد استخدام می1388/1/1مدیران جهت کارمندانی که از 

 .بینی نشده است کشوری پیش
نحوه اعطای گروه تشویقی و یکماه مرخصی تشویقی افراد انتقالی ازکالن شهرهـا    -102

 چگونه خواهد بود؟
 هیـات وزیـران   86/6/12مورخ  - 37909ت/83139 تصویب نامه شماره 3 ماده 5با اصالح ردیف 

نامه ایجاد تسهیالت جدید شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کالن شهرها بـه   موضوع آئین
نامه فوق  سایر شهرهای کشور، اعطای گروه تشویقی حذف شده و به کارمندانی که بر اساس آیین

 . گردد العاده جابجایی محل خدمت پرداخت می اند فوق منتقل شده
اند و در سال جاری باید گروه بگیرند چگونه باید  با کسانی که تنزل گروه پیدا کرده  -103

 برخورد شود؟
بینی نشده است لذا جهـت   با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری اعطای گروه پیش

 . تاکنون دستورالعملی صادر نشده است88/1/1اعطای گروه از تاریخ 
گردند لیکن ایـن   که طبق نظام آموزش مشمول استفاده از امتیاز تعجیل می افرادی  -104

 گردد؟ جاری چگونه اعمال می باشد در سال امتیاز طلب آنها می
اند و اعطای   مشمول دریافت گروه بوده1387چنانچه کارمندانی با رعایت مقررات مربوط در سال 

گروه آنان به هر دلیل به تعویق افتاده باشد پس از رفع موانع قانونی احکام آنان به تاریخ استحقاق 
 با قانون مدیریت خـدمـات کشـوری    1388/1/1گردد و پس از آن از تاریخ  در آن سال اصالح می

 .شود تطبیق داده می
های اجرایی طرح طبقه بندی مشـاغـل در خصـوص     آیا وظایف و تصمیمات کمیته  -105

انتصابات و تغییر عنوانها احتساب مدرک تحصیلی باالتر و احتساب سـنـوات خـدمـت     
 الذکر کماکان قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ دولتی با توجه به اجرایی شدن قانون فوق

در حال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد انتصابها، تغییر عنوانها، احتساب مدرک تحصیـلـی بـاالتـر و     
 .گیرد بندی مشاغل انجام می های اجرایی طرح طبقه احتساب سوابق خدمت دولتی در کمیته
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 ارزشیابی
 

1 0 با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی بـرای ارزشـیـابـی       -6
 کارکنان وجود ندارد تمدید ضوابط کارکنان پیمانی چگونه خواهد بود؟

تمدید قرارداد پیمانی تا ابالغ ضوابط مربوط در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کـمـاکـان    
 .پذیرد طبق مقررات قبلی استخدام پیمانی صورت می

 واجد شرایط بـرای دریـافـت    1387وضعیت کارکنانی که با اعمال ارزشیابی سال   -107
به چه شـکـل   )   اند  سال متوالی باالترین نمره ارزشیابی داشته3( اند  گروه تشویقی شده

 پذیرد؟ خواهد بود؟ آیا با حذف مزایای مربوطه اجحافی در حق این افراد صورت نمی
اعطای گروه تشویقی بر اساس نتایج ارزشیابی ساالنه با اجرای قانون مدیریت خـدمـات کشـوری    

 .موضوعیت ندارد
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 اضافه کار
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته حداکثـر  68 ماده 9با توجه به بند   -108
های مستـمـر    العاده حقوق ثابت و فوق%   50توانند از محدودیت سقف  کارمندان می%   20

مند گردند، دانشگاهها بویژه بیمارستانـهـا    التدریس و اضافه کار بهره جهت پرداخت حق
نمایـنـد،     ساعت کارکنان تامین می176که نیروی مورد نیاز خود را از طریق اضافه کاری 

همچنین .      ساعت اضافه کاری با محدویت مواجه خواهند شد175برای پرداخت تا سقف 
رقم ریالی یک ساعت اضافه کاری آن دسته از کارکنانی که در قانون نظام هماهـنـگ از   

نمودند در قانون مدیریت خدمات کشـوری کـمـتـر شـده       مزایای همترازی استفاده می
 گردد؟  در این خصوص چه راهکاری پیشنهاد می.است

به منظور جبران کاهش اضافه کار برخی کارمندان دولت تمهیداتی اندیشیده شده اسـت کـه بـه    
 . محض حصول نتیجه مراتب به اطالع خواهد رسید

 50 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر اضافه کار نبایـد از  68 ماده 9طبق بند   -109
 2های آن تجاوز نمایـد، در صـورتـیـکـه طـبـق مـاده          العاده درصد حقوق ثابت و فوق

 درصد حقـوق ثـابـت و    50 قانون، حداکثر اضافه کار نباید از 68 ماده 9دستورالعمل بند 
با توجه به مغایرت موجود، مبنای تعیین حداکثـر  .   های مستمرآن تجاوز نماید العاده فوق

 سقف اضافه کار چیست؟ 
 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سـقـف اضـافـه کـار      68 ماده 9با عنایت به اینکه در بند 

 از سـقـف   68 مـاده  9العمل بند   دستور2تعیین شده است و پرداخت میزان اضافه کار طبق ماده 
 .نماید، لذا مفاد دستورالعمل یاد شده با بند مذکور مغایرتی ندارد تعیین شده تجاوز نمی
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 زینه ـکمک ه
 

1 میزان پرداخت کمک هزینه ازدواج یا فوت با توجه به تغییر ضریب سـال جـدیـد      -10
 چگونه است؟

هـای    قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه3کمک هزینه ازدواج و فوت به استناد ماده 
 برابر حداقل حقوق مـبـنـای قـانـون نـظـام        20ضروری به کارمندان دولت در حال حاضر معادل 
 .شود  پرداخت می87هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با ضریب سال 

 آیا امکان افزایش پست جدید برای برخورداری از مزایای حق لباس وجود دارد؟ -111
 قانون مدیریت خدمات کشوری افزودن عنوان پستهـای  39تا تعیین ضوابط و استانداردهای ماده 

 .باشد باشند میسر نمی سازمانی به لیست موجود که از حق لباس برخوردار می
 پذیر است؟  امکان1387آیا پرداخت جیره غیر نقدی در سال  -112

 کلیه پرداختها به کارمندان دولت در چهارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات 88/1/1از تاریخ 
 .کشوری و با صدور مجوزهای الزم حسب مورد انجام خواهد شد

  قانون قابل پرداخت است؟29آیا حق شیر در قالب ماده  -113
هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی برخی از کارمنـدان دولـت از   
جمله تهیه و تحویل شیر به آنان بر اساس ضوابط و استانداردهای خواهد بود که در آئـیـن نـامـه     

 . قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد39اجرایی ماده 
  چگونه است؟1388نحوه پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج در سال  -114

 20.   ( بـاشـد   های مذکور کماکان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مـی  پرداخت کمک هزینه
 )برابر حقوق مبناء گروه یک جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت
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 ات اداری ـتخلف
 

در )   مـوازد ذیـل  ( نحوه اجرای آرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنـان    -115
تطبیق آنها با قانون خدمات کشوری چگونه خواهد بود؟ کسر حقوق و فوق العاده شغـل  
یا عناوین مشابه، تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه، باز خـریـد   

3خدمت با پرداخت  4 تا 0  روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت و بازنشستگـی بـر   5
 اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؟

قانون مدیریت خدمات کشوری، امر رسیدگی به تخلفات کارمندان و )   97( با عنایت به اینکه ماده 
مـورد  1372مصوب سـال    -تعیین مجازات آنان را در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

بنابراین صرفنظر از نحوه اجراء، اعمال تنبیهات اداری مقرر کماکـان  .   تایید و تاکید قرار داده است
 .معتبر و قانونی است

از آنجاکه براساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارمندان دولت ) ب
های مذکور در آن مبتنی  بر روش امتیازی وبر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی

قانون ) 9(است، واین امربر چگونگی اجرای هر یک از تنبیهات اداری ذیل از تنبیهات موضوع ماده 
لذاتا تعیین دقیق جزییات امر  واتخاذ تصمیم توسط شورای . رسیدگی به تخلفات اداری تاثیر دارد

 :توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مقتضی است به ترتیب ذیل عمل شود
 :تنبیه اداری موضوع بند ج  -1

در موارد محکومیت کارمندان به این مجازات،به میزان محکـومـیـت آنـان و بـراسـاس حـقـوق و         
العاده شغل مندرج در آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق باقانون مدیریت خدمات کشوری،  فوق

 .محاسبه و به مدت مذکور در رای از حکم بعد از تطبیق ایشان کسرشود
 :تنبیه اداری مندرج در بندح -2

روز حقوق مبنای مربـوط  ) 45( تا) 30( در موارد محکومیت افراد به این مجازات ،حسب مورد برابربا
در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای، بر طبق آخـریـن حـکـم کـار      

 .گزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد
 )ز(تنبیه اداری موضوع بند  -3

با عنایت به اینکه در مرحله تطبیق گروه های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هما هنگ 
از فصل دوم )   2( کارکنان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری ،کارمندان مشمول به شرح بند 

 معاونت تـوسعـه مـدیـریـت و سـرمـایـه انسـانـی          88/2/21 مورخ 200/14593بخشنامه شماره 
 صورت  لذا در شوند، می بر خوردار) 1(شماره  جدول معـادل امتیـازات طبقـات از جمهـور، رییس
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به میزان مـحـکـومـیـت از گـروه       )   ز( محکومیت کارمندان به تنبیه اداری موضوع قسمت اول بند 
 .مذکور در آخرین حکم کارگزینی کسروسپس از معادل امتیازات جدول فوق بر خوردار گردند

قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مشاغـل مشـمـول ایـن     )   65( با عنایت به اینکه حسب مفاد 
یابنـد و بـر    قانون بر اساس عوامل مقرربه یکی از طبقات جدول یا جدوال حق شغل اختصاص می

این اساس در صورت تغییر شغل مورد تصدی کارمند در آینده، طبقات حق شغل وی بـر حسـب   
های شغل مورد تصدی تعیین و الزاما متضمن ارتقاء طبقات شغلی ایشان که در این قانـون   ویژگی

لذا در حال حاضر اعمال مجازات منـدرج در  . نظیر گروه در قانون نظام هماهنگ است ،نخواهد بود
 .موضوعاً منتفی است) ز(قسمت اخیر 

 )ط(تنبیه اداری بند -4
در صورت محکومیت کارمندان به این مجازات، از آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانـون  
مدیریت خدمات کشوری، حسب مورد یک یا دو گروه کسر و در احتساب حقوق بازنشستگی پس 

 . از تنزل گروه طبق مقررات مالک محاسبه قرارگیرد
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باالترین مقام دسـتـگـاه مـی     13به استناد ماده   -116

تواند کارمندانی را که پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی 
باشد را آماده به خدمت نماید، لذا در مورد اقالم دوران آماده به خدمت با توجـه بـه    می

 قانون مدیریت خدمات کشوری نظریه اعالم نمایید؟
 قانون مدیریت خدمات کشوری ، به کارمندان آمـاده  122 و تبصره یک ماده 4با عنایت به ردیف 

 قانـون پـرداخـت    66های آن حسب مورد و ماده   و تبصره65به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده 
 .گردد می
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 بازنشستگی 
 

  سال چگونه است؟30بازنشستگی نیروهای متخصص با پست مدیریتی بعد از  -117
 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکری از سطح سازمان مشاغل برای بازنشستگی به 103در ماده 

میان نیامده است؛ لذا بازنشستگی کارمندان دولت در مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتـی صـرفـا بـا     
 .پذیرد های آن انجام می  قانون مذکور و بندها و تبصره103حصول شرایط مندرج در ماده 

 سال سابقـه  30آیا موافقت دستگاه برای بازنشستگی کارکنان مشاغل تخصصی با   -118
 باشد؟ خدمت الزامی می

 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمنـدانـی کـه بـا تـحـصـیـالت         103ماده “   الف” بر اساس بند 
3دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر در مشاغل تخصصی اشتغال به کار دارند و در پایان   سـال  0

 سال 30توانند با درخواست خود برای سنوات باالتر از   سال است می70خدمت سن آنان کمتر از 
 سـال  30لذا موافقت دستگاه اجرایی برای بازنشستگی اینگونه کارمندان در پایان .   ادامه کار دهند

 .باشند خدمت مالک عمل نمی
 قانون مدیریت خدمات کشوری برای مـتـصـدیـان     103به استناد تبصره یک ماده  -119

بینـی   مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن سنوات خدمت و حداقل سن پیش
باشد آیا در صورت بازنشستگی این گونه کارکنان با سـنـوات    شده تا پنج سال کمتر می

  سال پرداخت خواهد شد یا خیر؟30 سال حقوق و پاداش بر مبنای 25ارفاقی 
نامه اجرایی قانون   قانون مدیریت خدمات کشوری  و آئین103استفاده از مزایای تبصره یک ماده 

 . بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به طور همزمان مجوزی ندارد
هـا در   العاده بازخرید مرخصی مستخدمین در سال بازنشستگی بر مبنای کدام فوق  -120

 باشد؟ قانون خدمات کشوری می
 قانون مدیریـت خـدمـات کشـوری کـه      68های موضوع ماده  العاده عالوه بر حقوق ثابت کلیه فوق

کارمند در زمان بازنشستگی بر اساس اقالم مندرج در حکم کارگزینی استحقاق دریافـت آنـهـا را    
های ذخیره شـده در زمـان بـازنشـسـتـگـی         داشته است مبنای محاسبه وجوه مربوط به مرخصی

 .باشد می
با توجه به اینکه در نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی بر اساس میانگیـن دو سـال     -121

8آخر تعیین شد با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری  حقوق کسانی که در سـال   8 
 گردد؟ شوند چگونه محاسبه می بازنشسته می
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شود، ضمـنـا بـر     کماکان بر اساس میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان محاسبه می
 سـال در پـرداخـت پـاداش     30 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت مازاد بر 107اساس ماده 

 .باشد پایان خدمت موضوع این قانون قابل احتساب نمی
 پرداختهای حقوقی جهت به کارگیری بازنشستگان متخصص شامـل  95طبق ماده   -122

باشد؟ در خصوص نحوه برقراری حقوق و مزایای بازنشستگـان پـیـش از     چه اقالمی می
 بینی شده است؟ موعد در سال جاری چه تمهیداتی پیش

شوند متنـاسـب بـا      قانون مدیریت به کارگیری می95الزحمه بازنشستگانی که بر اساس ماده  حق
ساعت کار هفتگی آنان و معادل حقوق و مزایای ثابت کارمنـدان شـاغـل مشـابـه کـه در حـکـم         

 .باشد کارگزینی آنان درج شده است قابل پرداخت می
 1367آور مصـوب    ماده واحده قانون جانبازان و مشاغل سخت و زیان6در تبصره   -123

بینی شده است در حالی که در تبصره یـک    سال سابقه بدون شرط سنی پیش20حداقل 
 قـیـد شـده اسـت مـالک      25 سال و سابقه خدمـت  55 شرط سنی 103ماده “   ب” بند 

 بازنشستگی این قشر کدام است؟
توانند با رعایـت شـرایـط      قانون مدیریت خدمات کشوری جانبازان کماکان می61با توجه به ماده 

مقرر در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت 
 . بازنشسته شوند1367/9/1و زیان آور مصوب 
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 سایـر
 

در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای نـیـروهـای      -124
جدیداالستخدام در سال جاری نسبت به افراد مشابه و همتراز که حتی در پایـان سـال   

باشـد، ایـن امـر نـاشـی از عـدم        اند به میزان قابل توجهی کمتر می قبل استخدام شده
باشد برای جبران تفاوت حقوق این کارکنان چـه تـدبـیـری      پرداخت تفاوت تطبیق می

 اندیشیده شده است؟
 به لحاظ 87 در مقایسه با سال 88علت اختالف حقوق و مزایای کارمندان استخدام شده در سال 

 در اجرای قانـون نـظـام    1387در سال . . .   های جذب، مخصوص، ویژه، تعدیل و العاده پرداخت فوق
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و محاسبه آنها در تفاوت تطبیق و عدم مجوز پرداخت آنـهـا در   

سازد حقوق و مزایـای کـارمـنـدان دولـت       باشد خاطرنشان می قانون مدیریت خدمات کشوری می
 .بایست در چارچوب قانون مذکور تعیین و برقرار گردد می

در مورد کسورات مشمولین صندوق تأمین اجتماعی تا قـبـل از اجـرای قـانـون        -125
باستثناء کـمـک هـزیـنـه      ( مدیریت خدمات کشوری از جمع حکم کارگزینی این افراد 

. گردید های کارانه و اضافه کار، حق بیمه کسر می العاده به اضافه فوق)   مندی و اوالد عائله
 باشد؟   قانون مجاز می106آیا با اجرای قانون نیز کسورات غیر از ارقام مندرج در ماده 

 قانون 106مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مواردی است که در ماده 
العاده اضافه کار در اجرای این قانـون مشـمـول     مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و فوق

 .باشد برداشت کسور بازنشستگی نمی
 دستورالعمل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مـیـزان    11به استناد ماده   -126

هـای مشـمـول کسـور      الـعـاده   ام حـقـوق و فـوق    سی فوق العاده مأموریت روزانه، یک
باشد، لیکن از آنجا که کسورات بازنشستگی مشمولین صندوق تأمـیـن    بازنشستگی می

العاده ماموریت روزانه مشمولـیـن    گردد، فوق اجتماعی از کل فیش حقوقی آنان کسر می
العاده ماموریت روزانه مشمولین صندوق  بازنشستگی کشوری بـیـشـتـر      مذکور از فوق

باشـد و   آیا این اختالف محاسبه وجود دارد و یا اینکه ارقام کسور مشابه می.   خواهد بود
 در این صورت ارقام کسور کدامند؟

العاده مأموریت مشمولین صندوق تأمین اجتماعی و مشمولین صندوق بازنشـسـتـگـی      میزان فوق
 .باشد  قانون مدیریت خدمات کشوری می106کشوری بر مبنای ماده 
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 مـاده  1آیا برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنانیکه از تقلیل ساعت کاری تبصره   -127
نماید نیز همانند مشمولیـن   استفاده می)   موضوع ساعت کار کارمندان دولت(    قانون 87

های مستمر بـه نسـبـت     العاده قانون خدمت نیمه وقت بانوان بایستی حقوق ثابت و فوق
 کسر ساعت و بقیه اقالم مندرج در حکم به صورت کامل پرداخت شود؟

های کارمندانی که از  العاده  قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق87باتوجه به مفاد تبصره 
 .شوند متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد مند می مزایای این تبصره بهره

 بیش از یکسال مـرخصـی   87جهت تطبیق وضعیت حقوقی کارکنانی که در سال   -128
انـد   العاده شغل برخوردار بوده اند و برابر قانون از حقوق و فوق العالج استفاده نموده صعب

بایستی برقرار گـردد؟    چه اقالمی از قانون مدیریت خدمات کشوری می88/1/1در تاریخ 
مندی ایشـان از ارتـقـای شـغـلـی بـا         العالج، وضعیت بهره پس از اتمام مرخصی صعب

 اند چگونه خواهد بود؟ العاده جذب که قبالً از آن برخوردار بوده فوق
 قانون مدیریت خدمات کشوری مقررات مربوط به بیماری های صعـب  84 ماده 2بر اساس تبصره 

 تصویب 6با توجه به ردیف .   العالج می بایست در آیین نامه فصل دوازدهم قانون پیش بینی گردد
نامه فوق، مقررات قبلـی در ایـن    تا ابالغ آیین1387/   7/3هـ مورخ 39916ت / 35095نامه شماره 

الحساب مشروط به اینکه این افراد کماکان در  زمینه از جمله پرداخت مبالغ گذشته به صورت علی
 مـاده  3بدیهی است بر اساس تبـصـره   .  العالج قرار داشته باشند، مجری خواهد بود مرخصی صعب

8  قانون مشمولین قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعـالجـی تـابـع هـمـان       4
 .باشند مقررات می

 درصـد رقـم   35انداز کارمندان تا پایان سال گذشته مـعـادل    سرانه صندوق پس  -129
حداقل حقوق جدول موضوع ماده یک قانون نظام همـاهـنـگ از حـقـوق آنـان کسـر        

 با فصل دهم 88/1/1گردیده است با توجه به تطبیق حقوق و مزایای کارکنان از تاریخ  می
 قانون خدمات کشوری نحوه محاسبه و یا میزان سرانه فوق چگونه خواهد بود؟

تا تعیین و اصالح مقررات جدید در تطبیق با احکام و الزامات قانون مدیریت خـدمـات کشـوری،    
انداز کارمندان دولت در سال جاری کـمـاکـان بـر      حداقل حقوق مبنا بابت پس% 35نحوه محاسبه 

 600انداز کارمندان دولت با اعمال ضریب  نامه اجرائی قانون تشکیل حساب پس  آئین5اساس ماده
ریال سالجاری ضربدر عدد مبنا موضوع حداقل حقوق مبنای ماده یک قانون نـظـام هـمـاهـنـگ       

که مجموع سهـم مسـتـخـدم و سـهـم دولـت  در        .   گردد  تعیین می400پرداخت کارکنان دولت 
 .باشد  ریال می8400سالجاری
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 88/2/21 مـورخ  200/1459 فصل سوم دستورالـعـمـل شـمـاره      4با توجه به بند   -130
الزحمه محرومیت از مطب و حق تمام وقتی به پزشـکـانـی کـه از      برقراری پرداخت حق

8ابتدای سال  شوند یا به پزشکـانـی کـه قـبـالً        در دستگاههای اجرایی استخدام می8
 اند به چه نحو خواهد بود؟ داشته های مذکور را دریافت نمی العاده فوق

 مشمول 1388شوند و یا پزشکانی که قبل از سال   استخدام می1388پزشکانی که از ابتدای سال 
العـاده   اند در صورتیکه دارای شرایط برخورداری از فوق العاده محرومیت از مطب نشده دریافت فوق

 فصل سوم بخشنامه شماره 4باشند، پس از اجرای قانون در شمول بند   می1387مذکور در سال 
 . قرار می گیرند88/2/21 مورخ 200/145931/1

بیـنـی نشـده اسـت آیـا       از آنجاکه چگونگی ارتقای شغلی در مرحله تطبیق پیش  -131
معادل )   ازجمله ناشی از ارائه مدرک تحصیلی در مقطع باالتر( توان در زمان استحقاق  می

 گروه، طبقه افراد را ارتقاء داد؟
در صورت ارائه مدرک باالتر توسط کارمندان و ارتقای سطح مشاغل آنان صرفاً امتیازات تحصیالت 

نماید و در طبقه آنان در جدول شماره یـک   تغییر می)   جدول حق شاغل  ( 3آنها در جدول شماره 
 .گردد در حال حاضر تغییری ایجاد نمی) جدول حق شغل(

 قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا سوابق خدمت نیروهـای قـرار   7باستناد ماده   -132
دادی با توجه به بازخرید ساالنه سوابق ایشان در صورت استخدام، جزء سوابق خدمـت  

 دولتی ایشان محسوب خواهد شد؟
سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت ساالنه بازخرید 

شود به عنوان سابقه خـدمـت    بر آورد و پرداخت می“   هزینه کار مشخص و معین” شوند و نوعاً  می
 .دولتی محسوب نمی گردد

 قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای مرتبه نخبـگـان   65 ماده 1باستناد تبصره   -133
منوط به تهیه آیین نامه گردیده، لیکن از آنجا که در مرحله تطبیق امتیازی بـرای آنـان   

 .در این مورد نظریه ارشادی اعالم فرمایید. پیش بینی نشده است
با توجه به برقراری سیستم امتیازی پرداخت حقوق و مزایای پس از اجرای قانون مدیریت خدمات 

 این قانون، اعطای مزایای آیین نامه جذب و نگهداری نیروی نـخـبـه    127کشوری بر اساس ماده 
 1بدیهی است بهره مندی نخبگان از مزایای نخبگی موضوع قسمت اخیر تبصره .   موضوعیت ندارد

شوند منوط به تصویـب و    که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می65ماده 
 .باشد ابالغ آیین نامه مربوطه توسط هیأت وزیران می
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 قـانـون مـدیـریـت      68 ماده 3میزان و نحوه محاسبه حق اشعه با عنایت به بند   -134
 باشد؟ خدمات کشوری چگونه می

نـامـه اجـرایـی       فصل یک دستور العمل اجرایی قانون، تا تصویـب و ابـالغ آیـیـن    6به استناد بند 
های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، مـبـالـغ     العاده سختی کار و کار در محیط فوق

 1387مربوط به حق اشعه صرفاً بر اساس مبلغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزیـنـی سـال    
 .باشد  می1388کارمندان مبنای پرداخت آن در سال 

 قانون مدیریت خدمات کشوری آیا کارمندان پیمانی مشـمـول   7با توجه به ماده   -135
 باشند؟ قانون خدمت نیمه وقت بانوان می

هــ مـورخ   31657ت/ 28576 تصـویـب نـامـه شـمـاره       3بانوان مستخدم پیمانی به استناد ردیف 
نامه استخدام پـیـمـانـی، در صـورت        به آئین29 هیأت وزیران مبنی بر افزودن ماده 1384/5/10

توانند با رعایت مقررات مربوط از قانون خدمت نیمه وقـت بـانـوان اسـتـفـاده        موافقت دستگاه می
 .نمایند
 78 ناظر بـر مـاده   88 ماده واحده قانون بودجه سال 11 بند 1با عنایت به جزء بند   -136

قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لغو کلیه پرداختـهـای خـارج از فصـل دهـم و      
مغایرت آن با مصوبات هیأتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص پـرداخـت   

های محرومیت از مطب پرسنل غیر هیأت علمی، کارانه ، نـوبـت کـاری، حـق      العاده فوق
 هیأت محـتـرم   88/3/5 هـ مورخ 536ت /49236آیا مصوبه شماره . .. کشیک، آنکال و 

های مصوب هـیـأتـهـای      العاده وزیران در خصوص مشمول کسور بازنشستگی بودن فوق
امنای دانشگاههای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قابل تسری به مصوبات هیـأتـهـای    

باشد؟ در صورت مثبـت بـودن پـاسـخ،      امنای دانشگاههای تحت پوشش این وزارت می
 االجرا خواهد بود؟ مصوبه مذکور از چه تاریخی الزم

 هیأت وزیران در خصوص مشـمـول کسـور    88/3/5هـ مورخ 536ت / 49236تصویب نامه شماره 
های هیات امنای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صـرفـاًٌ    العاده بازنشستگی بودن فوق

ناظر بر وزارتخانه تصریح شده در مصوبه مذکور و قبل از اجرای قانون خـدمـات کشـوری بـوده و     
 .تسری آن در زمان اجرای این قانون مجوزی ندارد

)  3( بـنـد   )   3( مالک تشخیص تجربه مربوط و مشابه مـوضـوع جـدول شـمـاره        -137
 دستورالعمل چیست؟

نامه اجرایی طرح طبقه بندی  آئین) 14(مالک تشخیص تجربه مربوط و مشابه بر اساس مفاد ماده 
 . باشد مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت می
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) 5( انداز کارکنان دولت موضوع ماده  حداقل حقوق مبناء بابت پس% )   35( نحوه کسر   -138
انداز کارکنان دولت با اجرای قانون مدیریـت خـدمـات     نامه اجرایی قانون حساب پس آئین

 کشوری چگونه است؟
آئیـن  )   5( انداز کارکنان دولت، کماکان بر اساس ماده  حداقل حقوق مبناء بابت پس% )   35( نحوه کسر 

 .باشد می) 600(انداز کارکنان دولت با اعمال ضریب ساالنه  نامه اجرایی قانون حساب پس
بندی مشاغل در سالجـاری   آیا اعمال گروههای استحقاقی افراد در اجرای طرح طبقه  -139

 باشد؟ مجاز می
انـد    شرایط الزم برای ارتقای گـروه را دارا بـوده  1388خیر، فقط در صورتی که افرادی تا قبل از سال 

 .باشد  مجاز می1388اعمال گروه استحقاقی آنان به تاریخ قبل از سال ) 1387/12/28تا تاریخ (
کـل   اداره( واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مستقر در استـان تـهـران نـظـیـر        -140
 شوند؟ در زمره دستگاههای دولتی ملی محسوب می) احوال استان تهران ثبت

 .باشند خیر، این دسته از واحدهای اجرایی در زمره واحدهای استانی می
قابـل پـرداخـت    )   1388( العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سالجاری آیا فوق  -141
 باشد؟ می
 خیر

1 4 های هنری و تحصیالت حـوزوی   نحوه محاسبه امتیاز تحصیالت برای دارندگان نشانه  -2
 چگونه است؟

 .باشد محاسبه می گرفته برای آنان قابل های صورت امتیازتحصیالت افراد مورد اشاره بر اساس همترازی
 شود؟ وظیفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه می آیا مدت خدمت -143
 خیر

آیا نحوه برقراری حقوق و مزایای مشمولین قرارداد کـار مشـخـص بـراسـاس ایـن         -144
 باشد؟ دستورالعمل می

 .شود خیر، حقوق افراد مذکور بر اساس قانون کار تعیین و برقرار می
1 4 حداکثر مدت زمان قابل محاسبه برای محاسبه سنوات خدمت و تجربه کارکنان چـه    -5

 میزان می باشد؟
 )30(سی سال 

دستورالعمل برای کارکـنـان   )   12( آیا فوق  العاده حق محرومیت از مطب موضوع بند   -146
نـیـز قـابـل     )   به جز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـی ( سایر دستگاههای اجرایی 

 باشد؟ پرداخت می
 خیر 
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شامل زنـان  )   8( بند )   ج( آیا مبلغ افزایش حداقل یک میلیون ریال موضوع ردیف   -147
 شود؟ سرپرست خانوار نیز می

 بلی 
 باشد؟ دوم دستورالعمل ناظر بر چه کارمندانی می فصل) 4(بند) ج(ردیف  -148

 در دستـگـاهـهـای اجـرایـی اشـتـغـال          1388باشد که قبل از سال  این بند ناظر بر کارکنانی می
 . اند داشته

 باشد؟ دوم دستورالعمل ناظر بر چه کارمندانی می فصل) 4(بند) هـ(ردیف -149
 . ، استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند1388این بند ناظر بر افرادی می باشد که در سال 

، 1388، محاسبه حقـوق و مـزایـای کـارمـنـدان درسـال        ) 8( نحوه محاسبه بند  -150
 است؟ اندچگونه بوده... حقوق و بدون در مرخصی1387که درسال افرادی برای

نحوه محاسبه حقوق و مزایای این کارمندان در مرحله تطبیق همانند کارمندان مشـابـه آنـان در    
 . باشد  می1387سال 
اقالمی که در احکام کارگزینی کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنـگ پـرداخـت      -151

 باشد کدامند؟ کارکنان دولت مشمول کسور بازنشستگی می
قانون استخدام کشوری در شمول کسورات بازنشستگـی  )   100( و )   71( اقالمی که به استناد ماده 

العاده ویژه، تفـاوت تـطـبـیـق،       العاده جذب، فوق العاده شغل، فوق گیرند شامل حقوق، فوق قرار می
العاده تعدیل، تفاوت همترازی، حق اشعه،  العاده شغل برجستگی، تفاوت حداقل دریافتی، فوق فوق
العاده محرومیت از تسهـیـالت     العاده بدی آب و هوا، فوق العاده سختی کار و نوبت کاری، فوق فوق

العاده کارانه و حق تضمین، اضافـه   العاده خارج از کشور، فوق العاده محل خدمت، فوق زندگی، فوق
 . گیرند کار، کسر صندوق، در شمول کسورات بازنشستگی قرار نمی

 احتساب سوابق غیررسمی کارمندان در مناطق جنگ زده -152
 دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امـتـیـازات فصـل دهـم      4 بند 2با توجه به تبصره 

قـانـون احـتـسـاب سـوابـق خـدمـت          )   1( قانون مدیریت خدمات کشوری و با مستـفـاد از مـاده    
، درصورتیـکـه کـارمـنـدان      1364ها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب  مستخدمین وزارتخانه

براساس قرارداد دارای مجوز قانونی و به صورت تمام وقت انجام وظیفه نموده باشنـد، احـتـسـاب     
 . الذکر و اعطاء امتیاز مربوطه بالمانع است سوابق در مناطق فوق

 نحوه محاسبه سنوات مدیریتی شهرداران -153
 در 6 تـا  1 در سطوح مدیریتی و درجات 12 تا 7با توجه به رتبه بندی درجه شهرداریها، درجات 

 . سطوح سرپرستی همتراز خواهند شد
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 العاده مخصوص کارکنان پیمانی فوق -154
العاده مخصوص پس از حصول نتایج ارزیابی عملکرد مستخدم پیمانی که مـیـزان آن    برقراری فوق

بدیهی است .   در قرارداد از یکسال تا سه سال است تعیین شده و در چارچوب ضوابط بالمانع است
العاده مخصوص وجـاهـت قـانـونـی        قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری فوق78باستناد ماده 

 . ندارد
 العاده مدیریت نحوه محاسبه فوق -155
باشد لذا همتراز مـدیـرکـل     با توجه به اینکه فرماندار در شمول طرح ارزیابی مشاغل میران می*   
 . است

 . باشد بخشدار در رده سرپرستی بوده و همتراز با رئیس اداره و رئیس گروه می* 
به استثناء معاون فرماندار مرکز استان در شمول طرح ارزیابی مشاغل مدیـران  ( معاون فرماندار *   

 . باشد در رده سرپرستی می) قرار دارد
 نحوه اعمال مدرک تحصیلی -156

السابق ضوابط و مقررات جاری پس از دریافت تاییدیـه   در خصوص اعمال مدرک تحصیلی کما فی
 . بندی مشاغل قابل اعمال خواهد بود تحصیلی از مراجع ذیصالح وطرح در کمیته طبقه

 نحوه محاسبه گروه -157
بیـنـی گـروه در     با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سالجاری و عدم پیش

 .قانون، اعطاء گروه موضوعیت ندارد
 همترازی معاونین استاندار به چه صورت است؟ -158

 هیات 1381/2/8 ه مورخ 26343ت /4488مصوبه شماره ) 8(چنانچه این پستها قبال باستناد بند 
بر همان اساس در حال حاضر با تـوجـه بـه    .   وزیران با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند

تواننـد   گردند و می اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معونین وزرا تلقی می
 . از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند

 چگونگی همترازی پست سازمانی کارشناس مسئول با پست سازمانی معاون اداره -159
در صورتی که در تشکیالت مصوب ذی ربط ، پست کارشناس مسئول پیش بینی شده باشد و در 
زیر مجموعه آن پستهای سازمانی دیگری قرار گرفته باشد و در آن واحد پست سازمانـی مـعـاون    
اداره وجود نداشته باشد و عمال کارشناس مسئول وظایف سازمانی معاون اداره را به عهده داشتـه  

 . باشد در آن صورت پست کارشناس مسئول همتراز پست سازمانی معاون اداره خواهد بود 
 های مستمرنمایندگان ادوار گذشته العاده چگونگی محاسبه حقوق و فوق -160

 قانون ) 71( ماده) 3(تبصره  از کارمندان مشمول مستمر آن دسته های العاده چنانچه حقوق و فوق



 مجموعه پرسش و پاسخهای قانون مدیریت خدمات کشوری

45 

امتیاز شغلی نمایـنـدگـان    %   80اند از مدیریت خدمات کشـوری که از نمایندگان ادوار گذشته بوده
هـای   العـاده   و فوق600با ضریب )   16000( ماده مذکور   )   ج( مجلس شورای اسالمی موضوع بند 

. را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نـمـود   %   80التفاوت تا  مستمر متعلقه کمتر باشد به میزان مابه
گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیـفـه نـیـز      این تفاوت با ارتقاهای بعدی مستهلک می

 . مالک عمل خواهد بود
 تعیین تکلیف افزایش سنواتی بسیجیان -161

از آنجائیکه نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرائی بر پایه فصل دهم  قانون مدیریت خدمات 
العاده ومزایای خارج از مواد این  کشوری استوار  شده است از اینرو  اعطای امتیاز ویا برقراری فوق

فصل وجاهت  قانونی ندارد لهذا اعمال افزایش سنواتی تشویقی اعضاء محتـرم بسـیـج مسـتـلـزم       
 . باشد تصویب وابالغ ساز وکار اجرایی الزم از سوی مراجع ذیربط می

 ها، شوراها؟ ها، کمیته تخصیص امتیاز به اعضای هیات -162
معاونت توسعه مـدیـریـت و    1388 شهریور ماه 21 مورخ 43756/1/200با توجه به پاسخ شماره 

 .بینی نشده است ها وشوراها پیش سرمایه انسانی رئیس جمهور عضویت در هیاتها وکمیته
 العاده مدیریت مشاور استاندار؟ برقراری فوق -163

جـمـهـور بـرسـد       موارد همترازی باید به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیـس *   
الـعـاده مـدیـریـت       مواردکه قبال تائید الزم اخذ شده باشد کماکان مالک عمل برای  تعیین فـوق 

 . باشد می
و براساس  جـدول  )     6( العاده مدیریت صرفا جهت مدیران حرفه ای به شرح جدول شماره  فوق*   

 اردیبهشـت  21 مورخ 200/14593دستورالعمل تطبیق وضع موضوع بخشنامه شماره )   2( شماره 
 . گردد جمهور اعمال می  معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رئیس1388ماه 
پس از تصویب کمیتـه اجـرایـی  قـانـون      . . .   بدیهی است موارد همترازی مانند مشاور استاندار و*   

مدیریت خدمات کشور ی مستقر در ستاد وزارتخانه و تائید معاونت محترم تـوسـعـه مـدیـریـت       
العاده مدیریت سایر  وسرمایه انسانی رئیس جمهور جهت اجرا ابالغ خواهد شد ضمنا برقراری فوق

مشاغل همتراز که قبال به تائید رسیده است از جمله رئیس گروه، رئیس قسمت، بخشدار ومعـاون  
 . فرماندار بالمانع است

 اصالح امتیاز حق همترازی -164
 . بینی نشده است در قانون مدیریت خدمات  کشوری همترازی با هیات علمی پیش

 برقراری هزینه پذیرایی  بخشداران، فرمانداران و استانداران؟ -165
بیـنـی نشـده     العاده پذیرائی پیش ای تحت عنوان فوق العاده درقانون مدیریت خدمات کشوری فوق

 .است
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 ...العاده نخبگی و برقراری فوق -166
بـاشـد و بـا     هـا مـی   از آنجائیکه یکی از اهداف مهم قانون مدیریت خدمات کشوری عدالت پرداخـت *  

هایی نظیر مـوارد   العاده  برقراری فوق1388 فروردین ماه 1 قانون مذکور  لذا از تاریخ 78توجه به ماده 
 . ذیل مجوزی ندارد

 )کارکنان پیمانی(مخصوص* 
 )نامه جذب و نگهداری نیروهای نخبه آئین(نخبگی* 
 )کادر سیاسی(هزینه پذیرایی * 
 )خواری نامه مبارزه با رشوه آئین(بازرسی * 
 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت8ماده (اعضا هیات علمی * 
 )ناشی از ارزشیابی سالیانه(برجستگی * 
 اعضای هیات تخلفات اداری* 

 41پادش ماده  -167
 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم این قـانـون   78براساس ماده 

 .  قانون استخدام کشوری و نظایر آن محمل قانونی ندارد41لغو گردیده بنابراین پرداخت پاداش ماده 
 تعجیل در گروه؟ -168

تعجیل درگروه وارتقاء شغلی کارمندان در قسمت تطبیق  وضع کارمندان بـوده و درخصـوص نـحـوه     
ارتقای طبقات ورتبه شغلی متعاقبا دستورالعمل دیگری به کلیه دستگاهها ابالغ خواهد شد وتـبـع آن   
تعجیل گروه نیز معنای نخواهد داشت نظر به جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری بجای قانـون  

بینی برخی ضوابط و مقررات موردعمل در قانون مذکور از جملـه   نظام هماهنگ پرداخت و عدم پیش
ارتقاء گروه استحقاقی و تشویقی و طرح مسیر ا ارتقاء شغلی لذا اعمال این مقررات از تـاریـخ اجـرای    

 . موضوعیت ندارد1388 فروردین ماه 1دستورالعمل تطبیق وضع 
 عزل و نصب مدیران وچگونگی  اعمال تفاوت تطبیق؟ -169

مند باشند در صورتیکه در سـال   های مدیریت بهره العاده افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق
العاده مذکور گردند به همان نسبت از حکم کارگزینی آنهـا   جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق

 کل کشور تفاوت تطبیق در حـکـم   1388قانون بودجه ) 11( گردد  و با توجه به جزء  بند ب  کسر می
باشد و با تغییر عنوان در تفاوت تطبیق ابتدای سال  با هر انتصابی تغـیـیـری ایـجـاد       حقوق ثابت می

 قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان کمـاکـان بـا    53شود طبق ماده  نمی
گیرد دراینجـا   انجام می)   بندی مشاغل در چارچوب طرح طبقه( رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم  

ذکر این نکته ضروری است که در صورت تنزل پست سازمانی کارکنان وانتـصـاب آنـان بـه مشـاغـل       
قـانـون   )   11( العاده مدیریت آنها حذف گردیده ضمن آنکه به استناد جزء بنـد   غیرمدیریتی صرفا فوق

 . کل کشور تفاوت تطبیق در حکم  حقوق ثابت بوده وبقوت خود باقی خواهد ماند1388بودجه 
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 244چگونگی احتساب سوابق شرکتی جهت تبدیل وضع استخدامی باستناد رای   -170
 دیوان عدالت اداری

 هیات وزیران، دستگاههای دولتی 1367/4/20 مورخ 282ت /13868به موجب تصویبنامه شماره 
 سال سابقه در آن دستگاه و دارای مـدرک  3مجازند آن عده از کارکنان غیر رسمی را که حداقل 

نـامـه    مطابـق مـفـاد تصـویـب     .   تحصیلی دانشگاهی و با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نمایند
الذکر فقط سوابق غیررسمی کارکنان پیمانی قابل احتساب خواهد بود که رابطه مستقیـم بـر    فوق

با آن دستـگـاه داشـتـه     )   پیمانی، خرید خدمت، حق الزحمه و روزمزد( اساس قراردادهای منعقده 
 . باشد و سوابق شرکتی برای احتساب سابقه جهت تبدیل وضعیت محمل قانونی ندارد

 درخصوص پرداخت حقوق، مزایا و عیدی زمان اسارت -171
دارد به استثنـاء آراء صـاره هـیـات       قانون حمایت از آزادگان بدینوسیله اعالم می13باستناد ماده 

عمومی دیوان عدالت اداری که برای تمام شعب و دستگاههای اجرایی الزم االتباع است لکن سایر 
آراء صادره توسط شعب به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر همان مورد بوده و قابـل تـعـمـیـم و      

 . باشد تسری به غیر نمی
 درخصوص سازمان پرداخت کننده پاداش پایان خدمت -172

صدور احکام بازنشستگی و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان با رعایـت قـوانـیـن و مـقـررات       
 .باشد مربوط به عهده دستگاه متبوع آنان می

 ادامه تحصیل به صورت ماموریت آموزشی -173
 قانون برنامه چهارم توسعه 143ماده “ ه” قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 61باستناد ماده * 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، استفاده از ماموریت آموزشی برای کارکنان دولت درداخـل و خـارج   
 . باشد کشور ممنوع می

الذکـر از مـامـوریـت آمـوزشـی        تمدید ماموریت آموزشی کارکنانی که قبل از اجرای قانون فوق*   
 استفاده نموده اند بالمانع است  

 امکان انتقال از کمیته امداد امام خمینی  -174
 و نـیـز مـاده واحـده قـانـون       1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 5باستناد تبصره ماده 

فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، کمیته مذکور در زمره موسسات عمومی غیر دولتی 
ها، موسسات و سازمانهای مشـمـول قـانـون      قرار داشته لذا انتقال کارکنان آن کمیته به وزارتخانه

 . مدیریت خدمات کشوری محمل قانونی ندارد
 باشد؟ شهرداری می به وابسته شهرداریهاجزءموسسات آیا سازمان همیاری -175

 . گردد سازمان همیاریها جزء موسسات وابسته به شهرداری محسوب نمی
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آیا آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری قابل اعمال در مـورد هـمـه افـراد بـا        -176
 باشد؟ شرایط مشابه می

آراء صادره پس از قطعیت صرفا ناظر بر همان مورد و قائم به شخص بوده و رای صـادره در مـورد   
 . شاکی قابل اجراست و به سایر افراد مشابه قابل تسری و تعمیم نمی باشد

آیا امکان برخورداری توام از فوق العاده ویژه طح مسیر ارتقای شغلی و همتـرازی    -177
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت وجود دارد؟) 8(موضوع ماده 

 . برخورداری توام مجوزی ندارد
 گیرد؟ آیا مزایای رفاهی به مستخدمان جانباز حالت اشتغال تعلق می -178

 . پرداخت کلیه مزایای رفاهی و خدماتی به استثناء اضافه کار بالمانع خواهد بود
 نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه مندی از تسهیالت آیین چگونگی بهره
 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده مذکور موضوعیت ندارد و نخبگـان  127باستناد ماده 

بـیـنـی شـده      های پیش رسد از طی برخی رتبه طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می
 . گردند معاف می

 در خصوص کسر مقرری ماه اول -179
 .بینی نشده است در قانون مدیریت خدمات کشوری، مستندی برای کسر مقرری ماه اول پیش

 سنوات خدمت بازنشستگی  -180
سنوات خدمت الزم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصـی کـه دارای مـدرک تـحـصـیـلـی         

سال می باشد و با درخواست شاغلین فوق برای سـنـوات   )   35( باشند  کارشناسی ارشد و باالتر می
همچنین دستـگـاهـهـای اجـرایـی       .   تواند آنان را بازنشسته نماید سال ، دستگاه می)   30( باالتر از 

تر را به شرط داشتن  توانند شاغلین مشاغل تخصصی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و پایین می
 . سال سابقه خدمت بازنشسته نمایند) 30(

 نحوه بکارگیری نیروهای شرکتی -181
4باستناد ماده   قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گیری کارمندان شرکتـهـا و مـوسـسـات      7

غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجـرایـی   
 . باشد تحت هر عنوان ممنوع می

 نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان حالت اشتغال -182
 15 قانون مدیریت خدمات کشوری ، حداکثر به میـزان  84همانند سایرکارمندان، به موجب ماده 

 .باشد روز در هر سال قابل ذخیره می


