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 صفحه دستگاه اجراء كننده تاريخ تصويب وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

 ١ قوه قضائيه ٨/٦/١٣٩٣ هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات نامه تعيين گروه آيين
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 ٩/٦/١٣٩٣                                                                 ١٠٠/٣٤٦٢٥/٩٠٠٠رهشما
 جناب آقاي سينجلي جاسبي

 رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام  آيين«تصوير 
رياست محترم قوه قضائيه جهت  ٨/٦/١٣٩٣مورخ  ١٠٠/٣٤٤٠٠/٩٠٠٠به شماره » قضات

 گردد. درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
 محسن محدث ـ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه
 

 ٨/٦/١٣٩٣                                                                 ١٠٠/٣٤٤٠٠/٩٠٠٠رهشما
 هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات نامه تعيين گروه آيين

 مقدمه 
قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي 

ن مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفاء مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اي
مند شدن ترفيع  كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام مي

، پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است. بر اين اساس
روه و تغييرمقام قضات مصوب هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گ نامه تعيين گروه آيين
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت  ١٤ماده  ٥به موجب تبصره  ١٩/٢/١٣٨٩

قانون مديريت خدمات  ١١٧ماده  ١با درنظر گرفتن مقررات تبصره  ١٣/٦/١٣٧٠مصوب 
 گردد. به شرح زير اصالح مي ١٣٨٦كشوري مصوب سال 

 مقام قضات فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلي و تغيير
تغيير مقام و ارتقاء گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن ميزان تجربه آنان در  ـ١ماده

هاي آموزشي و پژوهشي، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام  امور قضايي، تحصيالت، فعاليت
 گردد. امور محوله بشرح مواد آتي تعيين مي

پايه و يا سنوات  ل به احرازتغيير سمت و ارتقاء گروه شغلي قضات موكوـ ٢ماده
هاي  نامه گروههاي شغلي و رعايت سلسله مراتب سمت شده در آيين بيني قضايي پيش

 است:قضايي به شرح زير 

در مراجع قضايي اشتغال  ءالف ـ مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضا
زمانهاي وابسته به آن و يا داشته و يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضاييه و سا

 در وزارت دادگستري فعاليت داشته است.
ب ـ سنوات دوره نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي 

 نگهبان كه داراي پايه قضايي باشند.
ج ـ مدت فعاليت قضات مأمور به خدمت در واحدهاي ستادي قوه قضاييه، 

قانون  ١١ها موضوع ماده  نامه مأموريت آيين ٤ماده  ٣ـ٢ـ١هاي اجرايي كه با بند  دستگاه
 استخدام كشوري انطباق داشته باشد.

د ـ مدت خدمت كساني كه با احكام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههاي 
و  اند با تشخيص كميسيون نقل ويژه روحانيت و سازمان تعزيرات حكومتي فعاليت داشته

 انتقال قضات.
اينكه  ور قضات در جبهه و همچنين مدت اسارت آنان مشروط بهه ـ مدت زمان حض

 قبل از اعزام به جبهه يا اسارت داراي پايه قضايي بوده باشند.
 نامه كارآموزي. و ـ مدت كارآموزي قضايي و ضمن تحصيل، برابر با آيين

 بعنوان نماينده در مجلس ءز ـ مدت نمايندگي كساني كه قبل از اشتغال به شغل قضا
اند،  راي اسالمي و همچنين افرادي كه به عنوان عضو شوراي نگهبان اشتغال بكار داشتهشو

 با تشخيص كميسيون نقل و انتقال قضات.
افرادي كه قبل از احراز پايه قضايي با ابالغ انشايي رئيس قوه قضاييه يا  ـ١تبصره

و دادسرا و  اعضاي شوراي عالي قضايي وقت در دادسراها و دادگاههاي انقالب اسالمي
دادگاههاي عمومي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و همچنين كساني كه به نمايندگي 

اند، قاضي  ها و به عنوان نماينده يا سمت قضايي اشتغال داشته ها و كميسيون در هيأت
 محسوب خواهند شد.

هاي قضايي در  به ازاي هر چهار سال خدمت اداري مرتبط با فعاليتـ ٢تبصره
ها و محاكم، پليس قضايي، شوراهاي حل اختالف، سازمان تعزيرات حكومتي، دادسرا

 واحدهاي ستادي قوه قضاييه، مراجع قضايي غيردادگستري، واحدهاي حقوقي دستگاههاي
اجرايي، وكالت و مشاوره حقوقي معادل يك سال سابقه قضايي و حداكثر تا شش سال 

 قابل احتساب است.
ني و نمونه ملي و كشوري كه با تصويب رئيس قضـات منـتخب استاـ ٣تبصره

 اند و همچنين دارندگان پايه قضايي كه موفق به دريافت قوه قضاييه مورد تشويق قرار گرفته
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نشان دولتي شده يا خواهندشد، حسب مورد از امتياز مربوط به احتساب سنوات قضايي با 
 ردار خواهند شد.تشخيص كميسيون نقل و انتقال قضات از يك الي سه سال برخو

هاي قضايي كه در اجراي قانون نقل و انتقال قضات مصوب  دارندگان پايهـ ٤تبصره
خدمت كرده باشند بنا به تشخيص كميسيون  ٢و  ٣در نقاط محروم درجه  ١٣٧٥سال 

و مرزي و معادل  ٣نقل و انتقال قضات به ترتيب حداكثر معادل خدمت در نقاط درجه 

٢/
يافته محاسبه و در  هاي غيربرخوردار و كمترتوسعه استان ٢ خدمت در نقاط درجه ١

 هاي بعدي آنان منظور خواهدشد. تغيير سمت
ماه  ٦هاي بدون حقوق و استعالجي بيش از  انفصال موقت و مرخصي ـ ٥تبصره

هاي تمام وقت به خارج از  هاي تحصيلي تمام وقت و مأموريت در سال و نيز مأموريت
 اي تابعه جزء سوابق خدمت قضايي لحاظ نخواهد شد.قضاييه و سازمانه قوه

مدت خدمت تعليقي قضات به جز مواردي كه منجر به حكم قطعي  ـ ٦تبصره
هاي آموزشي به لحاظ ضعف بنيه علمي  گردد و همچنين مأموريت برائت يا منع تعقيب مي

 سابقه قضايي محسوب نخواهد شد.
 است: شرايط ارتقاء پايه قضايي به شرح زير ـ٣ماده

الف ـ داشتن سنوات قضايي الزم كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي 
است، مگر اينكه شروع اشتغال به كار قضايي در تهران باشد كه ارتقاء اولين پايه مستلزم 

 سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
 ت.ب ـ ارتقاء سطح دانش و اطالعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواس

 ج ـ عملكرد مناسب و رعايت شوؤن قضايي.
محكوميتهاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تأخير در ترفيع پايه  تبصره ـ

 قضايي است.
 ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به بررسي و اعالم نظر دادگاهـ ٤ماده

 باشد: عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضاييه مي
ـ ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هر سال از ناحيه دارنده پايه قضايي الف 

درخواست و يا توسط مقام قضايي مافوق پيشنهاد و حسب مورد تحويل مقامات مافوق 
شود. مقامات مذكور پس از اعالم نظر، پيشنهاد يا درخواست ترفيع را حداكثر تا پايان 

 ه عالي انتظامي قضات ارسال خواهند داشت.شهريور ماه همان سال به دادگا
ب ـ دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق و نحوه عملكرد قاضي را از 

 دادسراي انتظامي قضات و مركز حفاظت و اطالعات استعالم نمايد.
نامه نظارت و ارزيابي دادستاني  تعيين ضوابط ارزشيابي قضات مطابق آيين ـ ٥ماده

 صوب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.انتظامي قضات م
ضوابط مربوط به تحصيالت و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه  ـ ٦ماده

 باشد: امتيازات آن به شرح زير مي
الف ـ دارندگان مدارك تحصيلي تكميلي دانشگاهي و مدارج علمي حوزوي معتبر 

و دكتري يا سطح  )٣هاي فقه و حقوق در مقاطع كارشناسي ارشد يا سطح ( در گرايش
) به ترتيب دو و چهار سال از امتياز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضايي برخوردار ٤(

 خواهند شد.
ب ـ فعاليتهاي پژوهشي، تأليفات و تحقيقات علمي، تدريس، آموزشهاي قبل و حين 

هاي علمي صادره از معاونت  هاي عمومي و تخصصي مطابق با تأييديه خدمت و مهارت
سال  ٢شود و در احتساب سنوات قضايي حداكثر به مدت  و تحقيقات ارزيابي مي آموزش

 منظور خواهد شد.
دوره تحصيالت تكميلي غيرمرتبط حسب مورد بنا به تشخيص كميسيون  ـ١تبصره

 نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
معاونت آموزش و تحقيقات موظف است ضمن تشكيل پرونده علمي ـ ٢تبصره

هاي قضايي، فعاليت علمي و آموزشي قضات را در هيأت  براي دارندگان پايه آموزشي
مميزي مركب از قضات و افراد صاحب نظر كه با پيشنهاد معاونت مذكور و تصويب رئيس 

 شود بصورت مستمر ارزيابي كند. قوه قضاييه تعيين مي
 ساعت با تأييديه ٣٠٠هاي حين خدمت قضات به ميزان  به آموزشـ ٣تبصره

 معاونت آموزش و تحقيقات (تا زماني كه منتهي به معادل مقطع تحصيلي حسب مورد نشود)
 واحد به عدد مبناي گروه مربوطه اضافه خواهد شد. ٥

و » و«، » ه«احتساب سابقه قضايي معادل موضوع ماده فوق و بندهاي  ـ٤تبصره
قاء سمت است و در احكام نامه صرفاً براي ارت اين آيين ٢ماده  ٤و  ٣، ٢هاي  و تبصره» ز«

 ريالي قضات از حيث افزايش سنوات قضايي آنان منظور نخواهد شد.

ضوابط مربوط به ارتقاء گروههاي شغلي و تعيين سمت قضايي به شرح زير  ـ٧ماده
 باشد: مي

هاي قضايي  الف ـ قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت الزم در حوزه
شوند مادام كه در آن  يافته و نقاط مرزي منصوب مي توسعههاي غيربرخوردار، كمتر استان

التفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي را بدون اعطاء  سمت فعاليت داشته باشند مابه
خواهند نمود. افزايش حقوق و مزاياي ناشي از ارتقاء گروه بعدي (اعم  گروه شغلي استفاده

التفاوت مذكور كسر خواهد شد و در  بهاز توقف يا تغيير سمت) تا استهالك كامل از ما
 هاي بعدي گروه شغلي كماكان حفظ خواهد شد. تغيير سمت

ب ـ قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت الزم و بنا به ضرورت در سمت 
التفاوت  شوند مادام كه در آن سمت فعاليت داشته باشند فقط از مابه باالتر منصوب مي

 گروه شغلي استفاده خواهند كرد. افزايش اعطايتصدي، بدون حقوق و مزاياي سمت مورد 
حقوق و مزاياي ناشي از ارتقاء گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهالك كامل 

 التفاوت مذكور كسر خواهد شد. از مابه
پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا واحد مربوطه در خصوص 

الذكر، پس از تصويب  فوق» ب«جايي محل خدمت قضات مشمول بند تغيير سمت و جاب
 باشد. رئيس قوه قضائيه به منزله تشخيص ضرورت و مصلحت مي

هاي غيربرخوردار، كمتر توسعه يافته و نقاط مرزي، با رئيس  تعيين استانـ ١تبصره
 قوه قضاييه است.

مدت سه سال تقاضاي تغيير سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضاي ـ ٢تبصره
 باشد. در سمت و محل خدمت قبلي قابل طرح در كميسيون نقل و انتقال قضات نمي

 فصل دوم: گروههاي شغلي
قانون نظام  ١٤ماده  ٥و  ٢هاي  گروه شغلي قضات به موجب تبصرهـ  ٨ماده

قانون  ١١٧ماده  ١و تبصره  ١٣/٦/١٣٧٠هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 
 گردد: بشرح زير اعالم مي ١٣٨٦مصوب سال مديريت خدمات كشوري 

 )٨٠ـ الف ـ گروه يك ـ معادل پايه دو قضايي (عدد مبناء ١
 ـ كارآموزان قضايي ضمن تحصيل

 )٩٠ب ـ گروه يك ـ معادل پايه چهار قضايي (عدد مبناء 
 ـ كارآموزان قضايي

ه حداقل حقوق تعيين شده كاركنان دولت در هر سال بعالوه كمك هزينـ ١تبصره
 شود. مندي و اوالد در صورت وجود به كارآموزان ضمن تحصيل پرداخت مي عائله

العاده شغل قضايي و حق  فوق ، به كارآموز قضايي عالوه بر حقوق مبناءـ ٢تبصره
 جذب پرداخت خواهد شد.

ال ـ عدد ـس ٣ي ـ گروه دو (سابقه قضايي تا ــ پايه چهار و پنج قضاي٢
 )١٠٠مبناء 

 دادسراي عمومي و انقالب در امور محجورين (اداره سرپرستي)ـ مشاور قضايي 
 واده) و دادگاهـاوي خانـي به دعـي (ويژه رسيدگــ مشاور قضايي دادگاه عموم

 اطفال و نوجوانان
 ـ داديار دادسراي عمومي و انقالب و نظامي

 البدل دادگاه عمومي و انقالب ـ دادرس علي
 ـ قاضي شوراي حل اختالف

ـ گروه سه (سابقه قضايي  ـ پايه شش٣ ـ عدد مبناء  ٦تا  ٣قضايي   )١١٠سال 
 ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقالب در امور محجورين (اداره سرپرستي)

 ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
 ـ داديار دادسراي عمومي و انقالب و نظامي

 ل دادگاه عمومي و انقالب و نظاميالبد ـ دادرس علي
 ـ قاضي شوراي حل اختالف

 هاي نظامي ـ مشاور قضايي دادگاه
ـ گروه چهار (سابقه قضايي٤  )١٢٠ـ عدد مبناء سال  ٩الي  ٦ ـ پايه هفت قضايي 

 ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقالب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
 يژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (و

 ـ داديار دادسراي عمومي و انقالب و نظامي
 البدل دادگاه عمومي و انقالب و نظامي ـ دادرس علي

 قاضي شوراي حل اختالف ـ 
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 ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي
 سال ـ عدد ١٢الي  ٩ي ـ گروه پنج (سابقه قضايي ــ پايه هشت قضاي ٥
 )١٣٠مبناء 

 البدل ديوان عدالت اداري ـ دادرس علي
 ـ داديار دادسراي عمومي و انقالب و نظامي

 البدل دادگاه عمومي و انقالب و نظامي ـ دادرس علي
 مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال) ـ 

 ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقالب و نظامي
 دگاه عمومي و انقالب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دوـ رئيس شعبه دا

 ـ معاون دادسراي عمومي و انقالب و نظامي
 ـ معاون رئيس دادگاه عمومي بخش
 ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي

ـ گروه ٦ ـ عدد مبناء  ١٥الي  ١٢سابقه قضايي شش ( ـ پايه نه قضايي   )١٤٠سال 
 البدل ديوان عدالت اداري ـ دادرس علي

 داديار دادسراي عمومي و انقالب و نظامي ـ
 البدل دادگاه عمومي و انقالب و دادگاه نظامي ـ دادرس علي
 البدل دادگاه نظامي يك ـ دادرس علي

 معاون دادسراي عمومي و انقالب و نظامي ـ 
 ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقالب و نظامي

 ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقالب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
 ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقالب

 ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
 ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي

 ـ بازرس قضايي
 ـ رئيس حوزه قضايي بخش

ـ عدد مبناء  ١٨الي  ١٥ سابقه قضاييهفت ( ـ گروهـ پايه ده قضايي ٧  )١٥٠سال 
 البدل ديوان عدالت اداري ـ دادرس علي
 البدل دادگاه نظامي يك ـ دادرس علي

 ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقالب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
 ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقالب و نظامي

 ب و نظاميـ معاون دادسراي عمومي و انقال
 ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي

 ـ رئيس دادگستري شهرستان
 ـ دادستان عمومي و انقالب و دادستان نظامي
 ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقالب

 ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقالب
 ظر و دادگاه كيفري استانالبدل دادگاه تجديدن ـ مستشار و دادرس علي

 قضايي مجتمع و سرپرست مركز استاناول دادگاه عمومي و انقالب  ـ معاون رئيس شعبه
 ـ بازرس قضايي

سال ـ عدد  ٢١الي  ١٨ـ پايه يازده قضايي ـ گروه هشت (سابقـه قضايي  ٨
 )١٦٠مبناء 

 ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
 استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يك ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري

 البدل دادگاه تجديدنظر و كيفري استان ـ مستشار و دادرس علي
 ـ دادستان عمومي و انقالب و دادستان نظامي

 ـ دادستان عمومي و انقالب شهرستان مركز استان
 ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
 ـ معاون دادسراي عمومي و انقالب و نظامي

 ئيس دادگستري شهرستانـ ر
ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقالب شهرستان مركز استان و سرپرست 

 مجتمع قضايي
 ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقالب شهرستان مركز استان

 ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقالب

 ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقالب و رئيس دادگاه نظامي دو
 س دادسراي عمومي و انقالب و نظاميـ بازپر

 ـ بازرس قضايي
 ـ مستشار قضايي

 )١٧٠سال ـ عدد مبناء  ٢٤الي  ٢١ـ گروه نه (سابقه قضايي ٩
 ـ داديار دادسراي ديوانعالي كشور
 ـ داديار دادسراي انتظامي قضات

 ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
 ـ مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري

 رئيس كل دادگستري استان ـ قائم مقام
 ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان

 ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
 ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقالب شهرستان مركز استان

 ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
 ـ دادستان عمومي و انقالب و دادستان نظامي

 تان عمومي و انقالب شهرستان مركز استانـ دادس
 البدل دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك ـ مستشار و دادرس علي

 ـ مستشار قضايي
 ـ بازرس قضايي با عنوان مديركل بازرسي و حكم رئيس قوه قضاييه

 )١٨٠سال ـ عدد مبناء  ٢٧الي  ٢٤ـ گروه ده (سابقه قضايي ١٠
 عالي كشور نـ داديار دادسراي ديوا

 ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
 عالي كشور ـ عضو معاون ديوان

 ـ عضو معاون دادگاه عالي و تجديدنظر انتظامي قضات
 ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان

 ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
 اداري عدالت  ـ رئيس شعبه تشخيص و تجديدنظر ديوان

 ـ معاون قضايي دادستان كل كشور
 ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

 ـ قائم مقام و معاون قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
 ـ معاون قضايي دادسراي انتظامي قضات

 ـ رئيس كل دادگستري استان
 ـ دادستان عمومي و انقالب تهران

 قضاييه قوهرئيس و حكم  ـ بازرس قضايي با عنوان معاون سازمان بازرسي كل كشور
 ـ مستشار قضايي

 )١٩٠سال ـ عدد مبناء  ٣٠الي  ٢٧ـ گروه يازده (سابقه قضايي ١١
 قضاييه در صورت داشتن پايه قضايي ـ معاون رئيس قوه

 ـ مستشار شعبه دادگاه عالي و عالي تجديدنظر انتظامي قضات
 ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور

 ي مسلحـ رئيس سازمان قضايي نيروها
 ـ رئيس ديوان عدالت اداري

 ـ معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور
 عالي كشور ـ رئيس شعبه ديوان

 ـ معاون اول دادستان كل كشور
 ـ دادستان انتظامي قضات

 عالي كشور ـ مستشار ديوان
 قضاييه ـ مشاور رئيس قوه

 )٢٠٠ـ گروه دوازده (عدد مبناء ١٢
 عالي كشور ـ رئيس ديوان

 تان كل كشورـ دادس
 قضاييه ـ معاون اول رئيس قوه

 ـ رئيس شعبه دادگاه عالي و عالي تجديدنظر انتظامي قضات
 قضاييه در باالترين گروه شغلي قضايي قرار دارد. رئيس قوه ـ١تبصره
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بيني نشده و يا بعداً ايجاد  نامه پيش مشاغل قضايي كه در اين آيين ـ٢تبصره
نامه به پيشنهاد اداره كل كارگزيني  ندرج در اين آيينشود با در نظر گرفتن جهات م مي

قضاييه در يكي  قضات، تصويب كميسيون نقل و انتقال قضات و پس از تأييد رئيس قوه
 از گروههاي شغلي قرار خواهند گرفت.

قانون اصالح قانون  ١٣ماده  ٣تغيير سمت با رعايت مفاد تبصره ـ٣تبصره
هاي  در نقاط محروم و استان ٢٨/٧/١٣٨١مصوب تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب 

 يافته بالمانع است. كمتر توسعه
و باالتر، عالوه بر داشتن شرايط الزم، مستلزم  ٩ارتقاء به گروه شغلي  ـ٤تبصره

 باشد. داشتن پايه قضايي يازده مي
كل دادگستري استان تهران و رئيس و قائم مقام و معاونين رئيس  ـ ٥تبصره

كل محاكم عمومي و انقالب تهران و دادستان و معاونين قضايي رئيس ين و معاونرئيس 
دادستان عمومي و انقالب و نظامي تهران و بازپرس دادسراي عمومي و انقالب تهران ويژه 

 كنند. ائم كاركنان دولت از مزاياي يك گروه شغلي باالتر استفاده ميررسيدگي به ج
شوند با تصويب كميسيون  احكام مي دار امر اجراي قضاتي كه عهده ـ ٦تبصره

 مند گردند: نقل و انتقال قضات، از امتياز يك گروه باالتر با لحاظ شرايط زير بهره
الف ـ دادستانهاي شهرستانهاي غير مركز استان و شهرستانهايي كه داديار اجراي 

 ساي دادگستري بخش با حفظ سمت قبلي.ؤاحكام نداشته باشند و ر
اي احكام شهرستانهاي مراكز استانها حداقل داراي دو سال سابقه ب ـ دادياران اجر

 ماه تا يك سال سابقه كار قضايي. ٦هاي قضايي حسب مورد از  كارقضايي و در ساير حوزه
هاي قضايي در صورت توقف بيش از سه سال در هر گروه،  دارندگان سمت ـ٩ماده

كل رئيس ب مورد با پيشنهاد چنانچه واجد شرايط ارتقاء به گروه باالتر باشند، حس
سازمان يا مقامات مربوط پس از استعالم از مراجع نظارتي و رئيس دادگستري استان يا 

 ١١ قضاييه از گروه باالتر، حداكثر تا گروه شغلي قوهرئيس احراز صالحيت و تصويب 
، در صورت سه سال توقف و دارابودن ١١شوند. همچنين، قضات گروه شغلي  برخوردار مي

 مند خواهد شد. بهره ١٢ط فوق از مزاياي گروه يشرا
سابقه توقف در صورت عدم تغيير گروه شغلي دارندگان پايه قضايي از  ـ١تبصره

 محاسبه خواهد شد. ١٥/٩/١٣٨٦
به مشمولين تا زماني  ١١/٩/١٣٨٧نامه مورخ  آيين ١٠مزاياي گروه ماده  ـ٢تبصره

 غلي مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد.كه به سنوات و پايه قضايي مقرر در گروه ش
ي كه از اند و همچنين قضات هادت نائل آمدهقضاتي كه به درجه رفيع ش ـ٣تبصره

كنند و قضات مفقوداالثر جنگ تحميلي، هر سه سال يك بار از  حالت اشتغال استفاده مي
 ) برخوردار خواهند شد.١٢مزاياي گروه باالتر تا گروه شغلي (

و باالتر،  ٩ء گروه به لحاظ توقف بيش از سه سال به قضات گروه در اعطا ـ٤تبصره
معاونين دادستانهاي عمومي و انقالب و نظامي شهرستان مركز استان، وزير دادگستري، 
معاونين وزير دادگستري و مديران كل ستادي بدون استعالم از مراجع نظارتي توسط اداره 

. در صورتي كه مراجع نظارتي نظر به عدم كل كارگزيني قضات اعمال و برقرار خواهد شد
اعطاء گروه به افراد مذكور داشته باشند، مراتب را مستدالً جهت اتخاذ تصميم مقتضي 

 كميسيون نقل و انتقال اعالم خواهند نمود. به
در صورت نياز قوه قضائيه به ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشستگي  ـ١٠ماده

با پيشنهاد كميسيون نقل و انتقال قضات و موافقت رئيس  و اعالم تمايل قضات مذكور،
سال خدمت، حقوق  ٣٠سال يكبار مازاد بر  ٣قوه قضائيه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر 

 و مزاياي يك گروه شغلي و حداكثر مزاياي دو گروه شغلي به آنان اعطاء خواهد شد.
گي كه در آخرين در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشست تبصره ـ
نمايند در قبال  نامه تعيين گروههاي شغلي قضات قرار گرفته و استفاده مي گروه شغلي آيين

تعهد خدمت به ازاي هر دو سال مازاد بر سي سال خدمت ده واحد به عدد مبناي گروه 
گردد. مزاياي مذكور جزو مزاياي  شغلي مربوطه حداكثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه مي

 تمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگي مالك محاسبه قرار نخواهد گرفت.مس
يت خدمات كشوري مصوب سال قانون مدير ١١٧ماده  ١در اجراي تبصره ـ ١١ماده

واحد به عدد مبناي  ١٠مبناي گروه قضات به ترتيب به ازاي هر گروه باالتر  عدد ١٣٨٦
 گردد. گروه قبلي اضافه مي

نامه  آيين ٢اي مديريتي و مشاغل سرپرستي مذكور در بند ه سمت تبصره ـ
 ٦هاي  وزيران و اصالحيه آن كه در گروه هيأت ٢٢/٧/١٣٧٠العاده شغل قضات مصوب  فوق
و باالتر از مزاياي دو  ١٠هاي  نامه قرار دارند از مزاياي يك گروه و گروه اين آيين ٩الي 

كه از نظر ماهيت وظايف، نوع كار و گروه شغلي استفاده خواهند كرد. مشاغل قضايي 
شرايط تصدي، سرپرستي محسوب شود، حسب مورد با تصويب كميسيون نقل و انتقال 

 مند خواهند شد. قضات از مزاياي مذكور بهره

مزاياي ايثارگري عالوه بر احتساب سطح تحصيلي باالتر به واجدين  ـ١٢ماده
ري و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا شرايط، مطابق دستورالعمل نحوه امتيازات ايثارگ

 قابل اعمال و پرداخت است. ١٢و تا سقف مزاياي گروه 
به قضاتي كه در حين يا به سبب انجام وظيفه مورد سوء قصد قرار گيرند  ـ١تبصره

 و كشته شوند يا دچار نقص عضو گردند يك گروه شغلي اعطاء خواهد شد.
دهند، با  با قوه قضائيه را ادامه مي قضات حالت اشتغال كه همكاري ـ٢تبصره

% حقوق و مزاياي ٦٠تصويب كميسيون نقل و انتقال، متناسب با فعاليت آنان حداكثر تا 
نامه برقرار خواهد شد. مزاياي مذكور جزو مزاياي مستمر محسوب  متعلقه برابر با اين آيين

 ت.نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگي مالك محاسبه قرار نخواهد گرف
به قضات شاغل در نقاط محروم مادام كه در اين نقاط حضور دارند، مطابق ـ ١٣ماده

 پرداخت خواهد شد. ١٢جدول زير مزاياي تا دو گروه شغلي و تا سقف گروه 
نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق اين  آيين ٩توقف موضوع ماده ـ ١تبصره

سال در همان نقاط  ٢بايد تمام مدت  تبصره مذكور از سه سال به دو سال تقليل، لكن
 اشتغال بكار داشته باشند.

شوند ضمن رعايت  هاي قضايي كه بعداً ايجاد مي تعيين همترازي حوزه ـ٢تبصره
مقررات مربوطه با پيشنهاد اداره كل كارگزيني قضات و تصويب كميسيون نقل و انتقال 

 قضات خواهد بود.

 

 حوزه قضايي

 شهرستان ـ بخش استان

 درجه

 درجه

١ ٢ ٣ 

 گروه گروه گروه

 گروه ١مزاياي  گروه ٥/١مزاياي  گروه ٢مزاياي  ٢

 گروه ٥/٠مزاياي  گروه ١مزاياي  گروه ٥/١مزاياي  ١

 ــ ٥/٠مزاياي  گروه ١مزاياي  ٠

 
 باشد. هاي قضايي مي نامه صرفاً شامل دارندگان پايه مقررات اين آيينـ ١٤ماده
تواند به پيشنهاد رئيس كل دادگستري يا رئيس سازمان  ائيه ميرئيس قوه قضـ ١٥ماده

العاده  يا واحد مربوطه يا يكي از نهادهاي نظارتي و تصويب كميسيون نقل و انتقال قضات فوق
ويژه قضاتي را كه با توجه به گزارش بازرسان و يا رؤساي كل مربوطه آمار و عملكرد و كيفيت 

 % تقليل دهد.٥٠اشد، متناسب با عملكرد آنان تا كار آنان مطلوب و قابل توجه نب
كميسيون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صالحيت الزم و پس از  ـ١٦ماده

نامه و پس از اخذ نظر دادسراي انتظامي و ساير  احراز شرايط و ترتيبات مذكور در اين آيين
 كند. تضي اتخاذ ميمراجع ذيربط نسبت به تغيير سمت و ارتقاء مقام قضات تصميم مق

اختيارات رئيس قوه قضائيه در جذب، استخدام، تغيير سمت و محل  ـ١٧ماده
 نامه حاكم است. خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلي قضات بر كليه مقررات اين آيين

تاريخ تبصره به پيشنهاد وزير دادگستري در  ٣١ماده و  ١٨نامه با  اين آيين ـ١٨ماده
اين  ١٣و ماده  ١١ئيس قوه قضائيه رسيد و به استثناي تبصره ماده به تصويب ر ٥/٦/١٣٩٣

است.  ءقابل اجرا ١/٧/١٣٩٣باشد، از تاريخ  قابل اجراء مي ١/١/١٣٩٤نامه كه از تاريخ  آيين
 شود. هاي مغاير لغو مي نامه مزاياي اين اصالحيه قابليت تسري به ماقبل آن ندارد و آيين

 الريجاني رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي
 

 ٩/٦/١٣٩٣                                                        هـ        ٥٠٨٢٣ت/٦٤٦١٤رهشما
 )٤٤) ماده (٢در خصوص افزايش مبلغ مندرج در بند (نامه  تصويب

 قانون پولي و بانكي كشور
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 ١٨/٤/١٣٩٣مورخ  ١٠٤٤٢٠/٩٣شماره  به پيشنهاد ٥/٦/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
) قانون برنامه ٩٦) ماده (٣مركزي جمهوري اسالمي ايران و به استناد تبصره ( بانك

 ـ تصويب كرد:١٣٨٩پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
) قانون پولي و بانكي كشور از دويست ميليون ٤٤) ماده (٢مبلغ مندرج در بند (

 صد هزارـليون و سيـت و هفت ميـبلغ چهارصد و بيسـال به مـري )٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 يابد. ) ريال افزايش مي٤٢٧.٣٠٠.٠٠٠(

 جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 


