
 

 

  بسمه تعالي
  

  نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان آماده به خدمت چگونه است؟  - ١

قانون مديريت خدمات کشوري، به كارمندان آماده به خدمت حقـوق   ١٢٢و تبصره يك ماده  ٤با عنايت به رديف 

 .گردد قانون پرداخت مي ٦٦هاي آن حسب مورد  و ماده   و تبصره ٦٥ثابت موضوع ماده 

 نحوه محاسبه و احتساب تجربه و سنوات دوره دو ساله بهورزي چگونه است؟  - ٢

ضوابط اجرايي رسته بهداشـتي،   ٤شود با رعايت رديف  احتساب دوره دو ساله بهورزي كه قبل از استخدام طي مي

ردد، درماني در صورتي كه منجر به اخذ معادل مقطع تحصيلي باالتر از گواهينامه تحصيالت رسمي مسـتخدم نگـ  

 .بخشنامه بالمانع است ٣صرفآ به عنوان سابقه تجربي مربوط در جدول شماره 

ليكن احتساب مدت مذكور به عنوان سابقه خدمت جهت بهره منـدي از امتيـاز سـنوات خـدمت در جـدول فـوق       

  .مجوزي ندارد

 چيست؟  ١٣٨٨و  ١٣٨٧علت اختالف حقوق و مزاياي کارکنان دولت بين سال هاي  - ٣

بـه لحـاظ پرداخـت     ٨٧در مقايسـه بـا سـال     ٨٨ حقوق و مزاياي کارمندان استخدام شـده در سـال  علت اختالف 

در اجـراي قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت       ١٣٨٧در سـال  ... هاي جذب، مخصوص، ويژه، تعـديل و   العاده فوق

وري کارکنان دولت و محاسبه آنها درتفاوت تطبيـق وعـدم مجوزپرداخـت آنهـا درقـانون مـديريت خـدمات کشـ        

بايست درچارچوب قانون مـذکور تعيـين وبرقـرار     سازد حقوق ومزاياي کارمندان دولت مي خاطرنشان مي. باشد مي

 .گردد

افرادي که در طول سال مدرک تحصيلي جديد ارايه نماينـد چگونـه بـا آنـان برخـورد       - ٤

 خواهد شد؟ 

رفاً امتيـازات تحصـيالت آنهـا در    در صورت ارايه مدرك باالتر توسط کارمندان و ارتقاي سطح مشاغل آنـان، صـ  

در ) جـدول حـق شـغل   (نمايد و در طبقه آنان در جدول شماره يـك   تغيير مي) جدول حق شاغل( ٣جدول شماره 

 .گردد حال حاضر تغييري ايجاد نمي

آيا مشاغلي نظير حسابدار، کارگزين در صورتي که داراي عنـاوين کارشناسـي باشـند،     - ٥

 به ارشد ارتقا يابند؟ توانند تا رت متصديان آنها مي



 

 

به عنوان مشاغل کارشناسي شناخته شده باشند و متصـديان  ... چنانچه مشاغلي چون حسابدار، كارگزين، مترجم و

آنها طبق ضوابط و مقررات قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از فوق العاده شغل مشـاغل كارشناسـي   

 .توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند ي شده در بخشنامه ميبين اند، با رعايت ضوابط پيش برخوردار بوده

دراجراي قانون مديريت خدمات کشوري، موضوع کارافتادگي کارکنـان دولـت چگونـه     - ٦

 است؟ 

قـانون اسـتخدام کشـوري اقـدام مقتضـي       ٧٩در حال حاضر جهت از کار افتادگي کارمندان دولت بر اساس ماده 

 .معمول مي گردد

 باشد؟  اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بر چه اساسي مياستخدام کارکنان در  - ٧

قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات عام و خاص مغاير با آن،هرگونه بکارگيري بايد  ١٢٧در اجراي ماده 

 .اين قانون صورت پذيرد ٤٥و ٤٤، ٢٩،٤٢وفق الزامات مصوب ازجمله مواد

بيني شـده   براي چه مشاغلي پيش استخدام رسمي در قانون مديريت خدمات کشوري - ٨

 است؟ 

هـاي ثابـت در    قانون مديريت خدمات كشوري استخدام رسمي صرفاً براي تصدي پست ٤٥براساس بند الف ماده 

 .مشاغل حاكميتي صورت مي پذيرد

ناظر بر  ٢١/٢/١٣٨٨مورخ  ١٤٥٩٣/٢٠٠فصل دوم بخشنامه شماره  ٤رديف » پ«بند  - ٩

 باشد؟ چه کارکناني مي

نـاظر برشـاغلين فعلـي و بنـد      ٢١/٢/١٣٨٨مـورخ  ١/١٤٥٩٣١/٢٠٠فصل دوم بخشنامه شماره  ٤رديف » پ«بند 

 .گردند استخدام مي ١٣٨٨آن ناظر برکارمنداني است که درسال» ث«

 نحوه پرداخت اضافه کار کارکنان دولت چگونه است؟  - ١٠

مـاده   ٩دستورالعمل بند  ٢قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر  سقف اضافه كار و طبق ماده  ٦٨ماده  ٩در بند 

 . تعيين شده است ٦٨

دسـتورالعمل قـانون    ٨بنـد  » ج«آيا افزايش حداقل يک ميليون ريال موضوع بند رديف  - ١١

  باشد؟   مديريت خدمات کشوري شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي



 

 

 .شود شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي) ٨(بند ) ج(فزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع رديف مبلغ ا

امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرک تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي چگونه  - ١٢

 شود؟  تعيين مي

مربوطـه راطـي    هـاي  امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و پـنجم ابتـدايي كـه دوره   

و ) پـايين تـر از ديـپلم   ( ٨و معـادل جـدول شـماره    ) ديـپلم ( ٧اند به ترتيب معادل رديف اول جدول شـماره   نموده
 .شود تعيين مي) ٣(هاي جدول شماره  متناسب با رديف

  آيا امتياز حق شاغل به صورت ساالنه تعيين خواهد شد؟ - ١٣

لـيكن كارمنـداني كـه    . گـردد  كارگزيني كارمندان درج مي امتياز حق شاغل در ابتداي هر سال محاسبه و در حكم

كنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگي به ميزان خدمت انجـام شـده    آخرين سال خدمت خود را سپري مي

 .در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتياز مربوطه تخصيص مي يابد

 باشد؟  به ميآيا امتياز بخش خصوصي جهت محاسبه سنوات مالک محاس - ١٤

 ٣سنوات خدمت بخش خصوصي کارمندان دولت مالک محاسبه براي تخصيص امتيـاز موضـوع جـدول شـماره     

باشد، ليكن آن قسمت از سنوات تجربي بخش خصوصي کارمندان که به موجب مقـررات   الذكر نمي بخشنامه فوق

 .گيرد قرار مي  تجربه جدول فوقگذشته منجر به اعطاي گروه مي شد مالک محاسبه براي استفاده از امتياز 

 نحوه محاسبه امتيازات دوره هاي آموزشي چگونه است؟  - ١٥

فصـل سـوم    ٥هاي آموزشي ارائه شده توسط كارمندان به عهده كميته موضوع رديـف   نحوه اعمال امتيازات دوره

حداكثر تا پايـان هـر    بايست هاي آموزشي ارايه شده فوق مي درهر حال امتياز دوره. باشد بخشنامه صدراالشاره مي

 .گردد ضمناً اين ارقام از تفاوت تطبيق كسر نمي. سال اعمال گردد

  توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟  آيا ايثارگران با استفاده از يک مقطع تحصيلي باالتر مي - ١٦

ديـپلم و يـا    فـوق  چنانچه ايثارگران برابر مقررات مربوط با استفاده از امتياز يك مقطع تحصيلي بـاالتر از مزايـاي  

توانند به سطح پايه و ارشد ارتقا يابند كه به ترتيب در مشاغل كـارداني و   گردند درصورتي مي مند مي ليسانس بهره

 .كارشناسي اشتغال به كار داشته باشند

 شود؟  آيا مدت اسارات آزادگان جزو سنوات خدمتي محسوب مي - ١٧



 

 

گردد، مسـتثني از سـقف    جزو سنوات خدمت دولتي محسوب مي با عنايت به اينكه مدت اسارت آزادگان از هر نظر

 .باشند نمي٢١/٢/١٣٨٨مورخ  ١/١٤٥٩٣١/٢٠٠فصل دوم بخشنامه شماره  ٦ماده  ٣مذكور در تبصره 

ارايه  ١٣٨٨نحوه بهره مندي از فوق العاده ايثارگري افرادي که گواهي خود را در سال  - ١٨

 نمايند چگونه است؟  مي

دهند به ترتيب از تاريخ تآييـد   گواهي حضور در جبهه و تغيير درصد جانبازي ارايه مي ١٣٨٨ ايثارگراني كه در سال

حضور در جبهه و از تاريخ تغيير درصد جانبازي طبق گواهي مراجع مربوطه از امتيازات ايثارگري موضـوع جـدول   

 .گردند مند مي بخشنامه بهره ٤شماره 

 سنوات و تجربه محاسبه خواهد شد؟ مدت اسارت آزادگان چگونه از لحاظ امتياز  - ١٩

بخشـنامه صدراالشـاره دو برابـر قابـل      ٣مدت اسارت آزادگان از نظر امتياز سنوات و تجربه موضوع جدول شماره 

 .باشد محاسبه مي

 باشد؟ تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه با چه مرجعي مي - ٢٠

 .باشد به عهده مقام اعزام كننده مي تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه رزمندگان در جبهه،

ليسانس يا دکتراي حرفه اي چگونـه   نحوه محاسبه امتياز مدرک تحصيلي جانبازان فوق - ٢١

 است؟ 

اي هستند در تطبيق با قانون مـديريت خـدمات    ليسانس يا دكتراي حرفه جانبازاني كه داراي مدرك تحصيلي فوق

 .شوند بخشنامه صدراالشاره بهره مند مي ٣توجه به جدول شماره تحصيلي باالتر با  كشوري، از امتياز يك مقطع



 

 

 ماه امتياز تعلق خواهد گرفت؟  ٣آيا براي حضور داوطلبانه کمتر از  - ٢٢

ماه در جبهـه اقـداماتي صـورت پذيرفتـه كـه در صـورت        ٣جهت تخصيص امتياز براي حضور داوطلبانه كمتر از 

 .حصول نتيجه مراتب اعالم خواهد شد

هـاي تشـويقي برخـوردار     شوند از گـروه  استخدام مي ١٣٨٨گراني که در سال آيا ايثار - ٢٣

 خواهند شد؟ 

باعنايت به اينکه در قانون مديريت خدمات كشوري گروه اعم از تشـويقي يـا اسـتحقاقي و يـا افـزايش سـنواتي       

 .بيني نشده است لذا اعطاي هر گونه گروه موضوعيت ندارد پيش

اني که داراي مدرک تحصيلي پايان دوره ابتـدايي و يـا   نحوه تخصيص امتياز به ايثارگر - ٢٤

 باشند چگونه است؟  سيکل مي

گردند با داشتن مـدرك تحصـيلي پايـان     جانبازان و آزادگاني كه مشمول استفاده از يك مقطع تحصيلي باالتر مي

دوره اول متوسـطه    و با داشتن مـدرك تحصـيلي   ٨از امتيازات جدول شماره ) سيكل( دوره ابتدائي يا مقطع باالتر 

امتيازات ساير جداول بـدون  . گردند مند مي بخشنامه صدراالشاره بهره ٣جدول شماره  ١از امتيازات رديف ) سيكل(

 .گردند در نظر گرفتن مدرك تحصيلي و با رعايت مقررات مربوط محاسبه مي

تواننـد از مزايـاي مقطـع تحصـيلي      چنانچه جانبازان با رعايت مقررات مربوط گواهي نامه نوع دوم ارائه دهند مـي 

 .مند گردند نامه ارائه شده بهره باالتر از گواهي

بينـي   نحوه محاسبه امتياز جانبازاني که مدرک تحصيلي باالتر آنها در رشته شغلي پيش - ٢٥

 نگرديد ، چگونه است؟

باشـد مـي توانـد از     بيني نشـده  چنانچه جانبازي مدركي ارايه دهد كه مقطع باالتر آن در رشته شغلي مربوط پيش

 .بخشنامه صدراالشاره استفاده کند ٣امتيازات تحصيالت يک مقطع تحصيلي باالتر در جدول شماره 

توانند کماکان از قانون نحـوه   آيا جانبازان در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مي - ٢٦

 استفاده نمايند؟  ١٣٦٧مصوب ... بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و 

توانند با رعايت شرايط مقرر در قانون نحوه بازنشستگي جانبـازان انقـالب اسـالمي ايـران و      انبازان كماكان ميج

 .بازنشسته شوند ١/٩/١٣٦٧آور مصوب  جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان



 

 

اسـتخدام   ١٣٨٨نحوه محاسبه مـدرک تحصـيلي جانبـازان و آزادگـاني کـه در سـال        - ٢٧

  وند، چگونه است؟ ش مي

 .شود امتياز مدرك تحصيلي اين عزيزان و حق شاغل يك مقطع تحصيلي باالتر در نظر گرفته مي

 باشد؟ حداقل زمان الزم براي برخورداري از فوق العاده ايثارگري چه مدتي مي - ٢٨

مـاه   ٣ه العـاده ايثـارگري براسـاس مـدت خـدمت داوطلبانـه در جبهـ        حداقل مدت الزم براي برخورداري از فـوق 

  .باشد مي

دستورالعمل اجرايـي   ٤مندي از فوق العاده ايثارگري براساس جدول شماره  نحوه بهره - ٢٩

 قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟ 

براي كاركناني كه به صورت سـطري برخـوردار   ) ٤(العاده ايثارگري براساس جدول شماره  مندي از فوق نحوه بهره

افـزايش برخـوردار   %) ٢٥(از امتياز ستون مربوط به اضـافه بيسـت و پـنج درصـد     باشند بدين صورت است كه  مي

ماه خدمت داوطلبانه داشته باشد، امتياز ايثـارگري او  ) ٦(درصد باشد و تا ) ٥(براي مثال فردي كه جانباز . باشند مي

 امتياز) ٥٠٠(برابر است با 

ري در قالـب حـق شـاغل قابـل     العاده ايثارگ هاي دولتي و فوق آيا امتياز دارندگان نشان - ٣٠

 پرداخت است؟ 

العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت نيست بلکه امتياز مـوارد   هاي دولتي و فوق امتياز دارندگان نشان

 .گردد مذكور به صورت مستقل و عالوه بر حق شاغل براي مشمولين برقرار مي

آيند  به خدمت دستگاه دولتي درمي ١٣٨٨نحوه انطباق جانبازان و آزادگاني که در سال  - ٣١

 با جدول حق شغل چگونه است؟ 

آيند جهـت تطبيـق بـا جـدول حـق شـغل،        به خدمت دستگاه دولتي درمي ١٣٨٨جانبازان و آزادگاني كه در سال 

از امتيـاز يـك مقطـع تحصـيلي بـاالتر      ) ٥(براساس مدارك تحصـيلي موضـوع جـدول شـماره     ) ١(جدول شماره 

ديپلم به اسـتخدام دسـتگاه دولتـي     اي با مدرك تحصيلي فوق براي مثال چنانچه جانباز يا آزادهباشند  برخوردار مي

اين عزيزان عـالوه  . يابد تخصيص مي) طبقه شغلي دارندگان كارشناسي(درآيد در ابتداي امر در طبقه چهار جدول 

 .شوند يز حسب مورد برخوردار ميدستورالعمل مذكور ن) ٤(العاده ايثارگري موضوع بند  بر امتياز مذكور از فوق



 

 

 نحوه تأمين ايمني و سالمت شغلي کارکنان چگونه است؟  - ٣٢

هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ايمني و سالمت شغلي برخـي از كارمنـدان دولـت از جملـه تهيـه و      

قـانون مـديريت    ٣٩ماده  نامه اجرايي تحويل شير به آنان بر اساس ضوابط و استانداردهايي خواهد بود که در آيين

 .خدمات كشوري تعيين خواهد شد

آيا در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به مشاغل جديد نيـز حـق لبـاس تعلـق      - ٣٣

 خواهد گرفت؟ 

هـاي سـازماني بـه     قانون مديريت خدمات كشوري افزودن عنوان پسـت  ٣٩تا تعيين ضوابط و استانداردهاي ماده 

 .باشد گردند، ميسر نمي برخوردار ميليست موجودكه از حق لباس 

آيا شرايط بازنشستگي کارکنان در مشاغل مديريتي و غيرمـديريتي در اجـراي قـانون     - ٣٤

 مديريت خدمات کشوري متفاوت است؟ 

قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از سطح سازماني مشاغل براي بازنشستگي بـه ميـان نيامـده     ١٠٣در ماده 

كارمندان دولت در مشاغل مديريتي و غير مديريتي صرفاً با حصول شرايط منـدرج در مـاده   است، لذا بازنشستگي 

 .پذيرد هاي آن انجام مي قانون مذكور و بندها و تبصره ١٠٣

 قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟  ١٠٣نحوه بازنشستگي در اجراي ماده  - ٣٥

مندان با تحصيالت دانشگاهي كارشناسـي ارشـد و   قانون مديريت خدمات كشوري كار ١٠٣براساس بند الف ماده 

كارشناسي، كه در مشاغل تخصصـي اشـتغال بـه كـار      وهمچنين آزادگان وجانبازان دارنده مدرك تحصيلي باالتر

توانند با درخواست خود براي سـنوات بـاالتر    سال است مي ٧٠سال خدمت سن آنان كمتر از  ٣٠دارند و در پايان 

سـال   ٣٠هند لذا موافقت دستگاه اجرايي بـراي بازنشسـتگي اينگونـه كارمنـدان در پايـان      سال ادامه كار د ٣٠از 

 .باشد خدمت مالك عمل نمي

قانون مديريت و قانون بازنشستگي پـيش از موعـد    ١٠٣ماده  ١آيا استفاده از تبصره  - ٣٦

 پذير است؟  به طور همزمان امکان ١٣٨٦کارکنان دولت مصوب 



 

 

نامه اجرايي قانون بازنشستگي پـيش   قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ١٠٣ماده  ١استفاده از مزاياي تبصره 

كميسـيون امـور    ٢٧/١٢/١٣٨٦ك مـورخ  ٣٨٤٣٤ت/٢١٣١٩١از موعد كاركنان دولت موضوع تصويب نامه شماره 

 .اجتماعي و دولت الكترونيك هيات وزيران به طور همزمان مجوزي ندارد

جراي قانون مديريت خـدمات کشـوري چگونـه    نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در ا - ٣٧

 است؟ 

سـال سـابقه خـدمت دولتـي و يـا بـه اسـتناد         ٣٠به بعد بـا   ١/١/١٣٨٨حقوق بازنشستگي كارمنداني كه از تاريخ 

شوند كماكان براساس ميـانگين حقـوق و مزايـاي     نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد بازنشسته مي آيين

قـانون مـديريت خـدمات كشـوري خـدمت       ١٠٧ضمناً بر اساس ماده . گردد محاسبه ميدو سال آخر خدمت آنان 

 .باشد سال در پرداخت پاداش پايان خدمت موضوع اين قانون قابل احتساب نمي ٣٠مازاد بر 

با بازنشستگان سال  ١٣٨٧تفاوت موجود در ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال  - ٣٨

 چيست؟  ١٣٨٨

بـه دليـل اجـراي     ١٣٨٨در مقايسه با بازنشسـتگان سـال    ١٣٨٧اياي بازنشستگان سال تفاوت ميزان حقوق و مز

باشد که به محض حصول نتيجه مراتب بـه   قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمهيداتي در دست بررسي مي

 .اطالع خواهد رسيد

نحوه کسر پس انداز کارمندان دولت در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري چگونـه   - ٣٩

 ت؟ اس

تا تعيين و اصالح مقررات جديد در تطبيق با احكام و الزامات قانون مديريت خـدمات کشـوري ، نحـوه محاسـبه     

حداقل حقوق مبنا موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس انداز کارمندان دولـت در سـال   % ٣٥

انداز کارمندان دولت با اعمـال ضـريب    نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس آيين ٥جاري كماكان براساس ماده 

ريال سال جاري ضربدر عدد مبناي موضوع حداقل حقوق مبناي ماده يك قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت     ٦٠٠

ريـال    ٨٤٠٠٠گردد كه مجمـوع سـهم مسـتخدم و سـهم دولـت در سـال جـاري         تعيين مي ٤٠٠کارکنان دولت 

 .باشد مي

 ست؟ تمديد قرارداد كاركنان پيماني چگونه ا - ٤٠



 

 

تمديد قرارداد پيماني تا ابالغ ضوابط مربوط در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري كماكان طبق مقررات قبلي 

 .پذيرد استخدام پيماني صورت مي

 آيا امتياز تجربه به نسبت کسر سال قابل محاسبه است؟ - ٤١

 .باشد امتياز سنوات تجربي مربوط و مشابه به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي

 باشد؟ حداکثر زمان محاسبه سنوات تجربي کارکنان چند سال مي - ٤٢

 باشد حداكثر مدت زمان قابل محاسبه براي سنوات تجربي كاركنان سي سال مي

  باشد؟ آيا مدت خدمت وظيفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه مي - ٤٣

 .شود مدت خدمت وظيفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمي

يا امتيازي براي تجربه غير مربوط نيـز در قـانون مـديريت خـدمات كشـوري لحـاظ       آ - ٤٤

 شود؟ مي

امتياز سنوات به صورت جداگانه از امتياز تجربـه مربـوط و   ) ٣جدول شماره (با توجه به اينكه در امتياز حق شاغل 

متياز سـنوات نيـز منظـور شـده     بيشتر از آن در نظر گرفته شده است بنابراين به نوعي امتياز تجربه غيرمربوط در ا

 .است

 باشد؟ مالک تشخيص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعي مي - ٤٥

) ١٤(دسـتورالعمل براسـاس مفـاد مـاده     ) ٣(بند ) ٣(مالك تشخيص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره 

 .باشد بندي مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت مي نامه اجرايي طرح طبقه آيين

امتياز سنوات و تجربه افرادي که در طـول خـدمت از مقـاطع تحصـيلي     نحوه محاسبه  - ٤٦

  اند چگونه است؟ مختلفي برخوردار شده

نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربـه افـرادي كـه در طـول دوران خـدمت از مقـاطع تحصـيلي مختلفـي         

رت ديگر چنانچه فـرد در طـول   به عبا. باشد اند متناسب با مدرك تحصيلي مكتسبه در هر مقطع مي برخوردار بوده

خدمت از مدارك متفاوت برخودار بوده است به نسبت، سنوات و تجربه او هم براساس مدارك تحصـيلي مكتسـبه   

 .محاسبه خواهد شد



 

 

 اند چگونه است؟ استخدام شده ١٣٨٨نحوه تخصيص کارکناني که در سال  - ٤٧

مشمول اشتغال مي يابند به جدول حـق شـغل   هاي  در دستگاه ١٣٨٨نحوه تخصيص كاركناني كه از ابتداي سال 

 .باشد دستورالعمل مي) ٥(براساس مدرك تحصيلي به شرح جدول شماره 

 به جدول حق شغل چگونه است؟) Ph.D (نحوه تخصيص دارندگان دکتراي تخصصي  - ٤٨

فصل دوم بخشنامه قيد گرديـده اسـت تـا تهيـه و تـدوين ضـوابط مربـوط بـه نحـوه            ٣همانگونه كه در رديف 

از امتيـاز  ) .Ph.D(خصيص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرك تحصـيلي دكتـراي تخصصـي    ت

 .گردند مند مي جدول شماره يك بخشنامه صدراالشاره بهره ٦رديف 

نحوه محاسبه حقوق و مزاياي کارمندان مامور به دفتـر مقـام معظـم رهبـري چگونـه       - ٤٩

 است؟

هيات وزيران حقـوق   ٢٧/٣/١٣٧٦هـ مورخ ١٧٦٩٩ت/٥٧٧١٨تصويبنامه شماره  ٤با توجه به اينكه براساس رديف 

بايست توسط دستگاه اعـزام كننـده پرداخـت گـردد، لـذا         و مزاياي كارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبري مي

وضعيت اينگونه ماموران براساس آخرين حكم كارگزيني و براساس سطح شغل مورد تصـدي در دفتـر مـذكور بـا     

 .انون مديريت خدمات كشوي تطبيق وضع داده شده و مزاياي مربوط به آنان پرداخت خواهد شدق

 باشد؟  فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي ٤بند » پ«رديف  - ٥٠

هـاي اجرايـي اشـتغال     در دسـتگاه  ١٣٨٨باشد كه قبل از سال  فصل دوم ناظر بر كاركناني مي ٤بند »  پ«رديف 
 .اند داشته
  باشد؟  فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي ٤بند » ث«رديف  - ٥١

هـاي   ، اسـتخدام دسـتگاه  ١٣٨٨باشـد كـه در سـال     فصل دوم دستورالعمل ناظر بر افرادي مـي  ٤بند » ث«رديف 

 .آيند اجرايي در مي

نحوه تطبيق رتبه معلمان که به صورت توأمان از طرح مسير ارتقـاي شـغلي معلمـان و     - ٥٢

 قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟  ٨ماده 

العاده ويژه موضوع طرح مسير  آن دسته از مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان كه به صورت توامان از فوق

الترين اند، از با مند شده قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره) ٨(ارتقاي شغلي معلمان و مزاياي ماده 

به عنوان مثال فردي كـه در طـرح مسـير ارتقـاي شـغلي      . رتبه مأخوذه در يكي از موارد فوق برخوردار مي گردند



 

 

يادشده از مزاياي رديف دوم جـدول  ) ٨(معلمان، عنوان ارشد را كسب نموده باشد، لكن در همترازي موضوع ماده 

 .مان رديف دوم بهره مند خواهد شدمند گرديده در تطبيق با جدول حق شغل، از ه مشمولين بهره

 باشد؟  آيا ابالغ انشايي مستندي براي تعيين حقوق و مزاياي افراد مي - ٥٣

 .تعيين و برقراري حقوق و مزايا براي کارمندان دولت صرفاً بر اساس حكم كارگزيني آنان صورت خواهد پذيرفت

  .باشد پرداخت حقوق و مزايا نمي هاي اجرايي مستندي براي سازد ابالغ انشايي دستگاه خاطر نشان مي

 نحوه برقراري فوق العاده سختي کار کارمندان چگونه است؟  - ٥٤

براسـاس  ) به دليل تغيير پسـت و جابجـايي بخـش   ( در مورد برقراري و حذف اقالمي مانند سختي كار كارمندان 

 .گردد فصل دوم بخشنامه صدراالشاره اقدام مي ٦رديف  ١قسمت آخر تبصره 

هاي شـغلي تغييـري در طبقـات و     ير عنوان شغلي مستخدمين شاغل در رشتهآيا با تغي - ٥٥

 هاي آنان ايجاد خواهد شد؟  رتبه

ها از جمله رسته بهداشـتي، درمـاني    هاي شغلي هر يك از رسته در صورت تغيير عنوان مستخدمين شاغل در رشته

هاي آنان در جدول شـماره يـك بخشـنامه تغييـري      در حال حاضر در طبقات و رتبه هاي غيرمربوط، به ساير رسته

 . ردار مي گردندبرخو" شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبيق عينا ايجاد نمي

قـانون مـديريت    ٦٥مـاده   ٣در صورتي تغيير شغل مشاغل آموزشي موضـوع تبصـره    - ٥٦

  شود؟  خدمات کشوري امتياز حق شغل آنان چگونه تعيين مي

قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرند در صورت تغييـر شـغل و    ٦٥ماده  ٣كارمنداني كه درشمول تبصره 

درصد از حق شغل مربوطـه كـاهش مـي     ١٠ه مذكور، امتياز شغل آنان به ميزان خروج شغل آنان از شمول تبصر

خاطر نشان مي سازد تفاوت تطبيق اين قبيـل افـراد تغييـر    . شود يابد كه نتيجتاٌ از مبلغ انتهاي حكم آنان كسر مي

 .كند نمي



 

 

 باشد؟  آيا تفاوت تطبيق مانع افزايش حقوق مي - ٥٧

كل كشور، تفاوت تطبيق مانع از افزايش حقوق نخواهـد بـود و   ١٣٨٨ه سال قانون بودج ١١به استناد جزء ب بند 

 .در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند

 شود؟  چگونه تعيين مي) تقليل ساعات کاري( ٨٧حقوق و مزاياي مشمولين تبصره  - ٥٨

ز مزايـاي ايـن   هاي كارمنداني كه ا العاده قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق و فوق ٨٧با توجه به مفاد تبصره 

 .شوند متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد مند مي تبصره بهره

 نحوه تعيين تقليل ساعت کار روزانه کارکنان چگونه است؟  - ٥٩

قانون مديريت خدمات كشوري  يـك چهـارم سـاعات     ٨٧سقف تقليل ساعت كار روزانه موضوع تبصره يك ماده 

تواند به اين صورت ادامه خـدمت   هايي كه كارمند مي ضمناً سال. باشد ميساعت در هفته  ١١كار روزانه و حداكثر 

اضافه مي نمايد كـاهش مـدت   . هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد نامه دهد در آيين

 .باشد خدمت مقرر در قانون خدمت نيمه وقت بانوان كماكان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال مي

 توانند از تقليل ساعت کار استفاده نمايند؟  آيا کارکنان در طول دوره آزمايشي مي - ٦٠

توانند از تقليـل   برند نمي قانون مديريت خدمات كشوري بسر مي ٤٦كارمنداني كه در دوره آزمايشي موضوع ماده 

 .استفاده نمايند ٨٧ماده  ١ساعت كار تبصره 

 قابل پرداخت است؟  ١٣٨٨ل آيا فوق العاده جذب مناطق محروم در سا - ٦١

 .باشد قابل پرداخت مي) ١٣٨٨(العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاري  فوق

 ١٣٨٨قانون بودجه سال  ١١دراجراي جزء ب بند  ٦٨آيا فوق العاده هاي موضوع ماده  - ٦٢

 قابل افزايش است؟

قـانون مـديريت خـدمات     ٦٨ي موضوع ماده ها العاده ميزان فوق ١٣٨٨قانون بودجه سال  ١١براساس جزء ب بند 

قانون فوق براي هر سـال خـدمت در    ١١باشد، لذا در اجراي جزء ب بند  كشوري تا پنجاه درصد قابل افزايش مي

غيـر از ماموريـت   ( ضمناً كارمنداني كه بـا حكـم ماموريـت    . امتياز در نظر گرفته شده است ١٣٠زده  مناطق جنگ

 .باشند اند نيز مشمول كسب امتياز فوق مي مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشتهبه عنوان مامور در ) روزانه



 

 

باشد، چگونـه تعيـين    تر از ديپلم مي  حق شغل افرادي که داراي مدرک تحصيلي پايين - ٦٣

 شود؟  مي

 .شدبا مي) ٨(باشند براساس جدول شماره  تر از ديپلم مي امتياز حق شاغل افرادي كه داراي مدارك تحصيلي پايين

فصل سوم دسـتورالعمل اجرايـي در احکـام کارکنـان      ٤آيا اقالم مورد اشاره در رديف  - ٦٤

 باشد؟  دولت قابل درج مي

فصل سوم بخشنامه صدراالشاره برقرار مي گردد در احكام كارگزيني كارمندان  ٤درج اقالمي که بر اساس رديف 

 .مجوزي ندارد

از امتياز يک سال تعجيل در ارتقـا گـروه   هاي آموزشي مصوبي که کارکنان قبالً  آيا دوره - ٦٥

 باشد؟  اند براي اخذ گواهينامه نوع دوم مالک عمل مي آنان برخوردار شده

دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبالً از امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گروه آن برخوردار شـده انـد، بـراي    

ن ساعات دوره هاي آموزشي كوتاه مـدت مصـوبي كـه در    باشد و به ميزا اخذ گواهينامه نوع دوم مالك عمل نمي

به بعد به اجرا درآمـده اسـت و بـراي امتيـاز يكسـال       ١/١/١٣٧٩چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و از تاريخ 

مالك عمل قـرار گرفتـه اسـت، بـراي صـدور گواهينامـه نـوع دوم        ) براي يكبار يا چندبار(تعجيل در ارتقاء گروه 

 .د نظام آموزش كاركنان دولت قابل احتساب نيست/٢موضوع بند ) پژوهشي -تخصصي مهارتي، تخصصي و(

آيا امتياز دوره هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي که منجر به اخذ مدرک نشده  - ٦٦

 باشد؟  باشد قابل محاسبه به عنوان امتياز دوره هاي آموزشي مي

دوره هاي آموزشي بلندمـدت بـا اهـداف و فلسـفه برگـزاري       با توجه به اينكه هدف از برنامه ريزي و اجراي. خير

باشد بنابراين افراد مذكور نمي توانند از امتيـازات دوره هـاي آموزشـي     دوره هاي آموزشي كوتاه مدت متفاوت مي

 .مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشي موصوف برخوردار گردند

 باشد؟  امتياز دوره هاي آموزشي از چه زماني قابل محاسبه مي - ٦٧

در صورت ارايه گواهي طي دوره مصوب  از سوي افراد در طول سال امتيـاز آن دوره از تـاريخ صـدور گواهينامـه     

 .باشد قابل محاسبه مي

 شود؟  امتياز دوره هاي آموزشي شامل چه دوره هاي آموزشي مي - ٦٨



 

 

هايي که براساس نظام آموزش كاركنان دولت مصـوب سـال    فقط شامل آن دسته از دورههاي آموزشي  امتياز دوره

سـال  (هاي آموزشي مصوب كـه بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي       اند نيست بلکه كليه دوره برگزار گرديده ١٣٧٩

 .باشد توسط مستخدمين دولت طي شده است، قابل محاسبه مي) ١٣٥٧

در خارج از کشور برگزار شـده اسـت، قابـل محاسـبه     آيا امتياز دوره هاي آموزشي که  - ٦٩

 است؟

 .باشد هاي آموزشي كه در خارج از كشور برگزار شده است، قابل محاسبه نمي امتياز دوره

آيا امتياز دوره هاي آموزشي گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي و پژوهشي قابل محاسبه  - ٧٠

 باشد؟  مي

هـاي مهـارتي،    غل منظـور شـده باشـد مـالك اعطـاي گواهينامـه      هاي آموزشي كه امتياز آنها براي حق شا دوره

 .باشد تخصصي و پژوهشي نمي

 باشد؟  امتياز دوره هاي آموزشي توجيهي قابل محاسبه مي - ٧١

 .باشد براي استفاده از امتياز دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب نمي) بدو خدمت(دوره آموزش توجيهي 

... توسط شاغلين غيررسـمي نظيـر قـراردادي و     هاي آموزشي طي شده آيا امتياز دوره - ٧٢

 باشد؟  قابل محاسبه مي

پـس از  ... دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظير قراردادي، خريد خدمت، روزمزد، شركتي و 

 تبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتسـاب 

باشد و با توجه به اينكه براساس قوانين و مقـررات موضـوعه، نظـام آمـوزش كاركنـان دولـت صـرفاً بـراي          نمي

مستخدمين رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي كشور طراحي گرديده است بنابراين دوره هـاي آموزشـي كوتـاه    

ذرانيـده باشـند بـراي اسـتفاده از     مدت مصوبي كه كاركنان در طول دوره خدمت رسمي يا پيماني در دستگاه ها گ

 .باشد اين امتياز و احتساب در سوابق آموزشي آنان قابل محاسبه مي



 

 

 سطح بندي دانشگاه هاي دولتي براي دريافت فوق العاده مديريت چگونه است؟  - ٧٣

و شـوند   هاي اسـتاني محسـوب مـي    باشد، در زمره دستگاه هاي دولتي كه در سطح استان مي آن دسته از دانشگاه

شـود و آن   العاده مديريت مشاغل مديريت و سرپرستي آنها براساس حوزه جغرافيايي استان محاسبه مي امتياز فوق

شـوند و   هـاي شهرسـتان محسـوب مـي     ها كه در سطح شهرستان مستقر باشند، در زمره دستگاه دسته از دانشگاه

 .شود رافيايي شهرستان محاسبه ميالعاده مديريت مشاغل مديريتي و سرپرستي آنها براساس حوزه جغ فوق

 هاي اجرايي چگونه است؟  سطح بندي واحدهاي استاني دستگاه - ٧٤

در زمـره  ) اداره كل ثبت احوال اسـتان تهـران  (هاي اجرايي مستقر در استان تهران نظير  واحدهاي استاني دستگاه

 .باشند شوند در زمره واحدهاي استاني مي هاي دولتي ملّي محسوب نمي دستگاه

  باشد؟  يا امتياز سنوات خدمت به نسبت کسر سال نيز قابل محاسبه ميآ - ٧٥

 .باشد امتياز سنوات خدمت به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي

 مالک محاسبه امتياز سنوات خدمت چيست؟  - ٧٦

مالك محاسبه امتياز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت اسـت كـه مـالك محاسـبه سـنوات بازنشسـتگي       

 .باشد مي

 حوه محاسبه سنوات خدمت کارکنان قراردادي چگونه است؟ ن - ٧٧

كارمندان شاغل در دستگاه هاي اجرايي قبل از خدمت رسمي و يا پيمـاني  ) غيرشركتي( چنانچه سوابق قراردادي 

هاي دولتي به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دريافت داشته و كسـورات مربوطـه را    با دستگاه

. باشـد  قابـل احتسـاب مـي     ده باشند، سوابق خدمت مذكور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتي آنـان پرداخت كر

ضمنا موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نيروهاي قرارداد کار مشخص با توجه به اينکه سوابق آنان بـه صـورت   

 .باشد ساالنه بازخريد مي گردد نمي

قانون مديريت خـدمات کشـوري    ٦٥ماده  ٣موضوع تبصره ) ١/١(آيا در اعمال ضريب  - ٧٨

 رعايت سقف امتياز الزامي است؟ 

براي محاسبه امتياز حـق شـغل مشـاغل آموزشـي تمـام وقـت وزارت آمـوزش و پـرورش و         ) ١/١(اعمال ضريب 

 .باشد مشاغل بهداشتي، درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عالوه بر حداكثر سقف مقرر مجاز نمي



 

 

 و اوالد به زنان سرپرست خانوار قابل پرداخت است؟ مندي  آيا عايله - ٧٩

 .باشد مندي براي زنان سرپرست خانوار با رعايت كليه مقررات مربوط قابل پرداخت مي فقط كمك هزينه عائله

 العاده هاي مشمول کسر کسور بازنشستگي کدامند؟  فوق - ٨٠

پرداخت كاركنـان دولـت در ج شـده و بـر     هماهنگ   اقالمي كه در احكام كارگزيني كاركنان براساس قانون نظام

العـاده   العاده بدي آب و هوا، فـوق  باشد فوق اساس قانون مديريت خدمات کشوري مشمول كسور بازنشستگي نمي

العاده كارانه و حق تضمين،  العاده خارج از كشور، فوق العاده محل خدمت، فوق محروميت از تسهيالت زندگي، فوق

 .نداضافه كار، كسر صندوق هست

هـاي   آيا فوق العاده حق محروميت از مطب قابل تعميم بـه کارکنـان و سـاير دسـتگاه     - ٨١

 باشد؟  اجرايي مي

بـه جـز   (هاي اجرايي  دستورالعمل براي كاركنان ساير دستگاه) ١٢(العاده حق محروميت از مطب موضوع بند  فوق

 .باشد قابل پرداخت نمي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 باشد؟ العاده جذب کارکنان تخلفات اداري قابل پرداخت مي آيا فوق - ٨٢

العاده هيات تخلفـات اداري، گـزينش، بازرسـي،     اي تحت عنوان فوق العاده در قانون مديريت خدمات كشوري فوق

 .بيني نشده است العاده مخصوص پيماني پيش اي و فوق كارشناسان بهداشت حرفه

ق العـاده هـايي کـه مشـمول کسـر کسـور       نحوه اعمال فوق العاده سختي کـار و فـو   - ٨٣

  شوند، چگونه است؟  بازنشستگي نمي

شـوند   العاده هايي کـه مشـمول کسـر کسـور بازنشسـتگي نمـي       هاي سختي كار و فوق العاده ارقام مربوط به فوق

بايست در هنگام تطبيق وضع كارمندان دولت با قانون مديريت خدمات كشـوري از آخـرين حکـم کـارگزيني       مي

 .حذف شده و پس از تطبيق به احکام آنان اضافه شود ١٣٨٧در سال آنان 



 

 

 شود؟  فوق العاده محل خدمت کارکنان چگونه محاسبه مي - ٨٤

شوند موقتاً براساس مقررات قبلي و بر  به بعد منتقل مي ١/١/١٣٨٨العاده محل خدمت كارمنداني كه از تاريخ  فوق

 .رداخت مي گرددپ ١٣٨٧مبناي آخرين حكم كارگزيني آنان در سال 

تبديل وضعيت از پيمـاني بـه    ١٣٨٨آيا فوق العاده مخصوص به کارمنداني که در سال  - ٨٥

 رسمي مي يابند قابل پرداخت است؟ 

انـد و   از استخدام پيماني تبديل وضع به اسـتخدام رسـمي شـده    ١٣٨٨العاده مخصوص كارمنداني كه در سال  فوق

 .تطبيق آنان محاسبه شده است، صحيح استالعاده ياد شده در تفاوت  محاسبه فوق

  آيا فوق العاده مديريت به کارگزين مسؤول قابل پرداخت است؟  - ٨٦

نمايـد كارشـناس مسـئول شـاغل در      اضـافه مـي  . باشـد  العاده مديريت نمي كارگزين مسئول مشمول دريافت فوق

يا چند كارمنـد ديگـر نظـارت    واحدهاي مديريت، دفتر و اداره كل در صورتي كه در تشكيالت مصوب بر كار يك 

 .گردد العاده مديريت در سطح معاون اداره برخوردار مي داشته باشد از فوق

العاده مديريت و سرپرستي به پست هايي مانند مدير آموزشگاه بهـورزي و سـوپر وايـزر مشـروط بـه       پرداخت فوق

انـد   شغل مشاغل سرپرسـتي برخـوردار بـوده   العاده  آنکه قبالً با يکي از سطوح مديريت همتراز شده باشند و از فوق

 .بالمانع است

 باشد؟ قابل اجرا مي ١٣٨٨آيا طرح مسير ارتقاي شغلي در سال  - ٨٧

بـه بعـد    ١/١/١٣٨٨مقررات مربوط به طرح مسير ارتقاء شغلي با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تـاريخ  

نون براساس دستورالعملي خواهـد بـود كـه بـه تصـويب      باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبيق وضع با قا قابل اجرا نمي

 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد

  نحوه پرداخت فوق العاده سختي کار چگونه است؟  - ٨٨

العاده سختي كـار و   نامه اجرايي فوق فصل يكم دستورالعمل اجرايي قانون، تا تصويب و ابالغ آيين ٦به استناد بند 

غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، مبالغ مربوط به حق اشعه صـرفاً براسـاس مبـالغ    هاي  كار در محيط

 .باشد مي ١٣٨٨كارمندان مبناي پرداخت آن در سال  ١٣٨٧مقطوع مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال 



 

 

نحوه تعيين حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشـکان و پيراپزشـکان چگونـه     - ٨٩

  است؟ 

هاي جبران خـدمت ميـزان حقـوق و مزايـاي      امور نظام ١٩/٣/٨٨مورخ  ٢٦٤٠٤/١٠/٢٠٠اي نظريه شماره در اجر

فصـل   ٨همانند كارمندان رسمي در چارچوب رديف  ١٣٨٨مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان درسال 

 .شود دوم بخشنامه صدراالشاره انجام مي

 تخدمان پيماني قابل اجرا است؟آيا قانون خدمت نيمه وقت بانوان در مورد مس - ٩٠

وقـت بـانوان    توانند با رعايت مقررات مربـوط از قـانون خـدمت نيمـه     بانوان پيماني در صورت موافقت دستگاه مي

 استفاده نمايند

به اتمـام   ١٣٨٨نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که خدمت نيمه وقت آنان در سال  - ٩١

 رسد چگونه است؟  مي

رسد با آخرين حكم قبل از اسـتفاده از قـانون خـدمت     به اتمام مي ١٣٨٨وقت آنان درسال  بانواني كه خدمت نيمه

 .شوند وقت بانوان با قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق وضع داده مي نيمه

آيا تعيين حقوق و مزاياي افراد قرارداد کار مشـخص براسـاس دسـتورالعمل اجرايـي      - ٩٢

  باشد؟  قانون مديريت خدمات کشوري مي

قراري حقوق و مزاياي مشمولين قرارداد كارمشخص براسـاس دسـتورالعمل اجرايـي قـانون مـديريت خـدمات       بر

 .شود باشد و حقوق افراد مذكور براساس قانون كار تعيين و برقرار مي كشوري نمي

آيا سوابق خدمت نيروهاي قرارداد کار مشخص به عنوان سابقه دولتي قابـل محاسـبه    - ٩٣

  است؟ 

شـوند و   هاي قراردادكار مشخص با توجه به اينكه سوابق آنان به صورت سـاالنه بازخريـد مـي   سوابق خدمت نيرو

 .گردد شود، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب نمي بر آورد و پرداخت مي"  كار مشخص و معين" نوعاً هزينه 



 

 

نحوه اشتغال کارمندان قراردادي و مشمولين قانون خـدمت پزشـکان و پيراپزشـکان     - ٩٤

  ه است؟چگون

در مورد نحوه اشتغال کارمندان قراردادي و مشمولين قانون خـدمت پزشـكان و پيراپزشـكان طبـق روال گذشـته      

 . اقدام شود

  باشد؟ آيا فوق العاده اضافه کار ساعتي مشمول کسر کسور بازنشستگي مي - ٩٥

انون مـديريت  قـ  ١٠٦مبناي محاسبه كسور بازنشستگي کارمندان رسمي و پيمـاني مـواردي اسـت كـه در مـاده      

العاده اضافه كار در اجراي اين قانون مشمول برداشت كسور بازنشستگي  خدمات کشوري قيد گرديده است و فوق

 باشد نمي

 باشد کدامند؟ اقالمي که مبناي کسور بازنشستگي مي - ٩٦

قانون مديريت خدمات كشوري مبناي محاسـبه كسـور بازنشسـتگي كارمنـدان مشـمول ايـن        ١٠٦براساس ماده 

خـاطر  . باشـد  اين قـانون مـي   ٦٨ماده  ١٠هاي بند  العاده هاي مستمر و فوق العاده ون حقوق ثابت به اضافه فوققان

هاي بدي آب و هوا و تسهيالت زندگي و محل خدمت مستخدمين پيماني نيـز مشـمول    العاده سازد فوق نشان مي

 .باشد كسر كسور بازنشستگي نمي

انـد   شوري مشمول کسر کسور بازنشستگي بودهاقالمي که در اجراي قانون استخدام ک - ٩٧

  کدامند؟

گيرنـد   قانون استخدام كشوري در شمول كسورات بازنشستگي قـرار مـي  ) ١٠٠(و ) ٧١(اقالمي كه به استناد ماده 

العاده شـغل برجسـتگي، تفـاوت     العاده ويژه، تفاوت تطبيق، فوق العاده جذب،فوق العاده شغل،فوق شامل حقوق،فوق

 .العاده سختي كار و نوبت كاري هستند العاده تعديل، تفاوت همترازي، حق اشعه، فوق ي، فوقحداقل دريافت

 مبناي پرداخت کمک هزينه ازدواج و فوت چيست؟ - ٩٨

قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هـاي ضـروري    ٣كمك هزينه ازدواج و فوت به استناد ماده

بيست برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنـان  به كارمندان دولت در حال حاضر معادل 

 .شود پرداخت مي ١٣٨٧دولت با ضريب سال 



 

 

  . باشـد  كماكان براساس قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت مـي      ١٣٨٨پرداخت كمك هزينه فوت و ازدواج در سال 

  )برابر حقوق مبناء گروه يك جدول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت ٢٠(

 حداکثر زمان براي پرداخت کمک هزينه اوالد چه مدتي است؟ - ٩٩

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قانون مـديريت خـدمات کشـوري مغـاير      ٩با توجه به اينکه ماده 

قانون مديريت خدمات كشوري در صورت عدم اشتغال بـه   ٦٨ماده  ٤باشد لذا كمك هزينه اوالد موضوع بند  نمي

 .سالگي و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است ٢٠شاغل نبودن فرزندان ذكور تا تحصيل و 

  کمک هزينه اوالد حداکثر تا چند فرزند قابل پرداخت است؟ - ١٠٠

قانون مديريت خدمات کشوري حداكثر تا سـه فرزنـد قابـل     ٦٨ماده  ٤در هر حال كمك هزينه اوالد موضوع بند 

 .باشد پرداخت مي

مندي به کارمندان مردي که همسر خود را از دست داده يا طالق  زينه عايلهآيا کمک ه - ١٠١

  شود؟ داده باشند پرداخت مي

مندي به کارمندان مردي كه همسر خود را از دست داده يـا طـالق داده باشـند و داراي فرزنـد      كمك هزينه عائله

 .گيرد تحت سرپرستي باشند تعلق نمي

 باشد؟ با کدام کميته ها مي...... انتصاب ها و  در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد - ١٠٢

ها، احتساب مدرك تحصيلي باالتر و احتساب سـوابق   ها، تغيير عنوان در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد انتصاب

 .گيرد بندي مشاغل انجام مي هاي اجرايي طرح طبقه خدمت دولتي در كميته

در قانون مديريت خدمات کشـوري  ...آيا گروه هاي گردان عاشورا، تشويقي مديران و - ١٠٣

 بيني شده است؟ پيش

هـاي تشـويقي مـديران بـراي      هـاي عاشـورا، گـروه    هاي ارزشـيابي و گـردان   امتيازي براي سنوات بسيجي، گروه

 .بيني نشده است شوند در قانون مديريت خدمات كشوري پيش به بعد استخدام مي ١/١/١٣٨٨كارمنداني كه از 

  بيني شده است؟ مديريت خدمات کشوري اعطاي گروه پيشآيا در اجراي قانون  - ١٠٤

بيني نشده است لذا اعطاي گـروه از تـاريخ    با توجه به اينکه در قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي گروه پيش

 .موضوعيت ندارد ١/١/١٣٨٨



 

 

آيا اعطاي گروه تشويقي بر اساس نتايج ارزشيابي ساالنه با اجراي قـانون مـديريت    - ١٠٥

  امکان پذير است؟خدمات کشوري 

 .اعطاي گروه تشويقي براساس نتايج ارزشيابي ساالنه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت ندارد

باشند به پست هـاي سـازماني    نحوه انتصاب افرادي که داراي گواهينامه نوع دوم مي - ١٠٦

  چگونه است؟  

سازماني رشته شغلي كه كارمنـد گـواهي نامـه را    انتصاب دارندگان گواهينامه نوع دوم در كليه عناوين پست هاي 

 .باشد درآن رشته شغلي اخذ نموده است بالمانع مي

گيري  قانون مديريت خدمات کشوري به کار ٩٥حق الزحمه افرادي که در اجراي ماده  - ١٠٧

  شوند چگونه است؟ مي

شـوند متناسـب بـا     مي قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري ٩٥الزحمه بازنشستگاني كه براساس ماده  حق

ساعات كارهفتگي آنان و معادل حقوق و مزاياي ثابت كارمندان شاغل مشابه کـه در حکـم کـارکزيني آنـان درج     

 .باشد شده است قابل پرداخت مي

نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که در ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقـوق   - ١٠٨

  ند، چگونه است؟ا اعاده به كار شده ١٣٨٨اند و در سال  بوده

مأموريت آموزشي آنان يا مرخصي بدون حقوق آنان خاتمه يافتـه و اشـتغال بـه كـار     ١٣٨٨کارمنداني كه در سال 

يابند طبقه شغلي آنان  با آخرين گروه مندرج در  حكم كارگزيني قبل ازمأموريت آموزشي و رتبـه شـغلي آنـان     مي

طر نشان مي سازد حق شاغل اين قبيل كارمندان با توجـه  خا.شود فصل دوم بخشنامه تعيين مي ٤براساس رديف 

 .   به مقطع تحصيلي آنان مندرج در اخرين حكم كارگزيني تعيين خواهد شد 

هاي هنري و تحصيالت حـوزوي   نحوه محاسبه امتياز تحصيالت براي دارندگان درجه - ١٠٩

 چگونه است؟

هاي صورت گرفته براي  وي براساس همترازيهاي هنري وتحصيالت حوز  امتياز تحصيالت براي دارندگان درجه

 .باشد آنان قابل محاسبه مي

  نحوه تقسيم بندي سطوح مديريت و سرپرستي چگونه است؟ - ١١٠



 

 

شـود عنـاوين    هاي اجرايي موظفند براساس ضوابطي كه از سوي باالترين مقام دستگاه اجرايي ابالغ مـي  دستگاه

%) ٥٠(اي مشـخص نماينـد كـه حـداقل      به گونه) ٢(در بند  مديريت و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج

 .آنان در سطح سه تخصيص يابند%) ٢٠(مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر 

آيا افرادي که قبالً سوابق مديريت و سرپرستي داشته اند نيـز از امتيـاز فـوق العـاده      - ١١١

  باشند؟ مديريت و سرپرستي برخوردار مي

) ٦(بنـد  ) ١(سوابق مديريت و سرپرستي داشته باشند نيز از امتياز موضـوع تبصـره    در صورتي كه كاركناني از قبل

 .دستورالعمل برخوردار مي گردند

آيا کسر سال مـالک محاسـبه بـراي برخـورداري از امتيـاز فـوق العـاده مـديريت و          - ١١٢

  باشد؟ سرپرستي مي

فصل دوم دسـتورالعمل  ) ٦(بند ) ١(بصره براي برخورداري از امتياز ت) با داشتن سابقه كمتر از يك سال(كسر سال 

 .باشد مالك محاسبه مي

شوند از  آيا افرادي که در طول سال جاري از پستهاي مديريت و سرپرستي برکنار مي - ١١٣

  شوند؟ العاده مديريت و سرپرستي کماکان برخوردار مي فوق

د در صـورتي كـه در سـال جـاري     مند باشن هاي مديريت بهره العاده افرادي كه در طول سال جاري از يكي از فوق

 .گردد العاده مذكور گردند به همان نسبت از حكم كارگزيني آنها كسر مي فاقد شرايط قانوني برخوردار از فوق

دستورالعمل اجرايي عالوه بر سقف مقـرر در مـورد    ٦بند   ١آيا امتياز مقرر در تبصره  - ١١٤

 باشد؟ قابل پرداخت مي% ) ٧٥( حق شاغل 

حـق  %) ٧٥(دستورالعمل عالوه بر سقف مقرر براي برقراري امتيـاز حـق شـاغل    ) ٦(بند ) ١(تبصره امتياز مقرر در 

 .باشد شغل قابل پرداخت نمي

  نحوه انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستي و مديريت چگونه است؟ - ١١٥

ـ  هـاي طبقـه   انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستي و مديريت در حال حاضر با رعايت طرح دي مشـاغل  بن

و  ١٧/٦/١٣٨٢مـورخ   ١١٣٥١٧/١٨٠٤قبلي و ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران موضـوع بخشـنامه شـماره    

 .پذيرد آيين نامه  انجام مي ١٥ماده  ٢ساير مقررات مربوط از جمله انتصاب به مشاغل سرپرستي موضوع  تبصره 



 

 

  تي تعلق خواهد گرفت؟آيا به کارشناسان مسؤول امتياز فوق العاده مديريت و سرپرس - ١١٦

سازد كارشناس مسؤول واحدهايي كه داراي معاون اداره نبوده ودر گذشته در شمول برخـورداري از   خاطرنشان مي

اند در شـمول برخـورداري از    قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده ٤العاده شغل مشاغل سرپرستي موضوع ماده  فوق

فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري همتراز با معـاون اداره    العاده مديريت موضوع دستورالعمل اجرايي فوق

 .  گيرند  قرار مي

نحوه برخورداري پست هاي سازماني از فوق العـاده مـديريت و سرپرسـتي چگونـه      - ١١٧

  است؟

اند كماكـان مـالك عمـل     همتراز شده) ٦(آن دسته از عناوين مديريتي كه قبالً با عناوين مذكور در جدول شماره 

بايسـت بـه    باشند و ساير موارد همترازي با پيشنهاد دسـتگاه مربـوط مـي    العاده مديريت مي ين امتياز فوقبراي تعي

 .جمهور برسد تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس

 باشند؟ مند مي آيا کارمندان پيماني از مرخصي بدون حقوق بهره - ١١٨

نامـه شـماره    نامـه تصـويب   تصـويب  ١ي موضـوع رديـف   نامـه اسـتخدام پيمـان    اصـالحي آيـين   ١٣براساس ماده 

توانـد در صـورت نيـاز بـا موافقـت       هيأت وزيران، مستخدم پيمـاني مـي   ١٠/٥/١٣٨٤هـ مورخ ٣١٦٥٧ت/٢٨٥٧٦

 .دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ميزان مدت قرارداد استفاده نمايند

مديريت خدمات کشوري امکـان پـذير   آيا اعطاي مرخصي تشويقي در اجراي قانون  - ١١٩

  است؟

 .بيني در قانون مديريت خدمات كشوري مجوزي ندارد اعطاي مرخصي تشويقي به لحاظ عدم پيش

باشـند چگونـه    نحوه تعيين حقوق کارمنداني که به بيماريهاي صعب العالج مبتال مـي  - ١٢٠

  است؟

تمـاعي از نظـر اسـتفاده از مرخصـي     قـانون مشـمولين قـانون تـأمين اج     ٨٤ماده  ٣بديهي است براساس تبصره 

 . باشند استعالجي تابع همان مقررات مي

انـد و در   نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که به بيماري صعب العـالج مبـتال بـوده    - ١٢١

  اند چگونه است؟ اعاده کار شده ١٣٨٨سال 



 

 

توجـه بـه آخـرين حكـم      نامه مربوطه در صورت اعاده به خدمت کارمندان مزبور وضـعيت آنـان بـا    تا صدور آيين

 . االشاره، تطبيق داده خواهند شد العالج با قانون فوق كارگزيني زمان اشتغال در قبل از استفاده مرخصي صعب

  باشد؟ مبناي محاسبه مبلغ ريالي مرخصي هاي ذخيره شده چه اقالمي مي - ١٢٢

كشوري كـه كارمنـد در زمـان    قانون مديريت خدمات  ٦٨هاي موضوع ماده  العاده عالوه بر حقوق ثابت كليه فوق

ها را داشته است مبناي محاسبه وجـوه   بازنشستگي بر اساس اقالم مندرج در حکم کارگزيني استحقاق دريافت آن

 .باشد هاي ذخيره شده در زمان بازنشستگي مي مربوط به مرخصي

آيا کماکان مصوبات هيات امناء با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري قابـل اجـراء    - ١٢٣

  اشد؟ب مي

هيــأت وزيــران در خصــوص مشــمول كســور  ٥/٣/١٣٨٨هـــ مــورخ ٥٣٦ت/٤٩٢٣٦نامــه شــماره  خيــر، تصــويب

هاي هيات امنـاي دانشـگاههاي وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري صـرفا نـاظر بـر          العاده بازنشستگي بودن فوق

آن در زمان اجـراي   وزارتخانه تصريح شده در مصوبه مذكور و قبل از اجراي قانون خدمات کشوري بوده وتسري

 .اين قانون مجوزي ندارد

  آيا استفاده از مرخصي تشويقي مناطق محروم در حال حاضر قابل پرداخت است؟ - ١٢٤

و تعيين مرخصـي در آن اسـتفاده از مرخصـي موضـوع      ١/١/٨٨با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ 

 .اده و مناطق جنگي مجوزي نداردقانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افت ٢ماده 

ــاي      ــال ه ــروم در س ــاطق مح ــاي من ــتفاده از مزاي ــمناً اس ــماره    ٨٧و  ٨٦ض ــه ش ــويب نام ــارچوب تص در چ

  .باشد هيات وزيران امکان پذير مي ١٠/٤/١٣٨٨هـ مورخ ٤٠٩٩٦ت/٧٦٢٢٩

 نحوه پرداخت ميزان فوق العاده جذب مناطق محروم چيست؟ - ١٢٥

هــ مـورخ   ٤٠٩٩٦ت/٧٦٢٢٩طق محـروم در چـارچوب تصـويبنامه شـماره     العـاده جـذب منـا    ميزان پرداخت فوق

بر اساس ارقام تعيين شده براي کارمندان مشـمول در سـال    ٨٧و  ٨٦هيات وزيران براي سال هاي  ١٠/٤/١٣٨٨

 .باشد مي ٨٥

  شود؟ امتياز افرادي که داراي بيش از يک نشان دولتي هستند چگونه تعيين مي  - ١٢٦



 

 

هـاي دولتـي او بـا رعايـت حـداكثر       بيش از يك نشان دولتي باشد جمع امتياز نشـان  در صورتي كه كارمند داراي

 .باشد قابل محاسبه مي) امتياز ٨٠٠(سقف امتياز 

  
  باشد؟  آيا مدرك تحصيلي ديپلم افتخاري براي كليه ايثارگران قابل اعمال مي- ١٢٨

يـپلم افتخـاري صـرفاً    مدرك تحصـيلي د ) سابق(به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور 

شـود   يادآور مي. بندي مشاغل  قابل اعمال بوده است هاي طبقه براي جانبازان با رعايت شرايط احراز طرح

مجوزي براي احتساب ديپلم افتخاري ساير ايثارگران از قبيل همسر، پدر و مـادر شـهيد و آزادگـان وجـود     

  . نداشته است

آيا سوابق حضور در جبهه جانبازان و رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتـي  قابـل    - ١٢٩

  باشد؟   احتساب مي

 ٣١/٣/١٣٧٤قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقـالب اسـالمي مصـوب    ) ٦(به استناد ماده 

ور بازنشسـتگي  مجلس شوراي اسالمي، مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان، بدون پرداخت كس

نمايـد بـراي    اضـافه مـي  . جزو سنوات خدمت قابل قبول صرفاً ار لحاظ بازنشستگي قابـل احتسـاب اسـت   

  .احتساب سوابق حضور در جبهه رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتي مستندي وجود ندارد

  شود؟ زده و جبهه توسط چه مرجعي تعيين مي مناطق جنگي و جنگ - ١٣٠

باشـد و مـالك    اطق جنگي و جنگ زده و جبهه ستاد كل نيروهاي مسـلح مـي  مرجع تعيين و تشخيص من

زده، خدمت در منـاطقي اسـت كـه از     بهره مندي افراد از امتيازات حضور در جبهه و مناطق جنگي و جنگ

  .سوي ستاد مذكور به عنوان جبهه اعالم شده باشد 

ري بـه چـه   زده  موضوع قانون مـديريت خـدمات كشـو    امتياز خدمت در مناطق جنگ - ١٣١

  گيرد؟ افرادي تعلق مي

زده منـدرج در   آندسته از كارمندان و بازنشستگاني كه در مقطع زمـاني جنـگ تحميلـي در منـاطق جنـگ     

، ٢٠/٥/٧١د مـورخ  /٢٧٢٧بخشـنامه شـماره   ) ٨(بنـد  ) ٣(زده موضوع تبصره  جدول مناطق جنگي و جنگ

قـانون  ) ٦٨(مـاده  ) ٢(قسـمت اخيـر بنـد     اند، مشمول برخـورداري از امتيـازات   مشغول خدمت اداري بوده

  .باشند مديريت خدمات كشوري مي



 

 

در اجراي قانون مديريت خدمات كشـوري بـه حضـور موظـف چـه امتيـازاتي تعلـق         - ١٣٢

  گيرد؟ مي

قانون مديريت خدمات كشوري، مجوزي براي اعطاي امتياز حضـور  ) ٦٨(ماده ) ٢(با توجه به صراحت بند 

  .ضور در جبهه موظف وجود ندارددر جبهه موضوع اين قانون به ح

پرداخت كسور بازنشستگي خدمت سربازي و خدمت غير رسمي جانبازان بـه عهـده    - ١٣٣

  باشد؟ مرجع مي كدام

چنانچه خدمت سربازي و خدمت غير رسمي افراد موصوف قبل از اجراي قانون برنامه سوم توسـعه باشـد،   

  .باشد قررات مربوط، به عهده مستخدم ميپرداخت كسور بازنشستگي سوابق ياد شده، با رعايت ساير م

  باشند؟ آيا جانبازان از پرداخت حق بيمه خدمات درماني و مكمل معاف مي - ١٣٤

قانون برنامه سوم توسعه جانبازان از پرداخت حق بيمه خدمات درماني ) ٣٧(تبصره ماده ) ج(به موجب بند 

  . باشد و مكمل و همچنين كسور بازنشستگي، معاف مي

) ١١(و ) ٩(نامـه اجرايـي مـواد     كسر ساعات كار جانبازان موضوع آيـين نحوه ذخيره  - ١٣٥

  قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان  را بيان نمائيد؟ 

قـانون مـديريت خـدمات    ) ٨٤(مرخصي استحقاقي كارمندان جانباز همانند ساير شاغلين، به موجب مـاده  

لكن با توجـه بـه بخشـنامه شـماره     . باشد بل ذخيره ميكشوري، حداكثر به ميزان پانزده روز در هر سال قا

هيـات   ٣/٨/٨٨نامـه مـورخ    معاون اول رييس جمهور موضوع موافقـت  ٤/٨/١٣٨٨مورخ  ١٥٤٣٦٥/٤٣٥٩١

جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازاني كه مسئوليت مراقبـت و پرسـتاري از   :" دارد وزيران كه مقرر مي

قـانون تسـهيالت اسـتخدامي و    ) ١١(و ) ٩(چنـان از مزايـاي مـواد    همسران خود را عهده دار هستند، هم

لـذا  ." و آيين نامه اجرايي ذيربط بهره مند مـي گردنـد   -١٣٧٤مصوب  -اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي

ميزان تقليل ساعت كار جانبازان در صورت عدم استفاده با رعايت ساير مقررات به حداكثر مرخصـي قابـل   

  . گردد ذخيره، اضافه مي

هاي اخير مراتـب جانبـازي آنـان توسـط مراجـع       مزاياي جانبازي افرادي كه در سال - ١٣٦

  گردد؟  صالح تأييد شده است از چه تاريخي برقرار مي ذي



 

 

چنانچه جانبازان دوران پيروزي انقالب اسالمي و يا جنگ تحميلي، قبل از تصويب قانون نظام هماهنـگ  

اجرايي شاغل بوده ليكن مراتـب جانبـازي آنـان اخيـراً توسـط مراجـع       پرداخت كاركنان دولت در دستگاه 

ربط تأييد گرديده است، مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شـده، تـاريخ تطبيـق بـا قـانون نظـام        ذي

لكن در صورتي كه بعد ازتصويب قانون مذكور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطـه  . باشد هماهنگ مي

  .تگاه در شمول برخورداري از امتيازات مقرر خواهند بوداستخدامي با دس

آيا جانبازاني كه بعد از اجراي قانون تسهيالت استخدامي جانبازان انقـالب اسـالمي     - ١٣٧

اعـاده   انـد   هاي دولتي شاغل گرديده و بنا به داليلي از دستگاه خارج گرديده در دستگاه

  باشد؟  پذير مي به خدمت آنان امكان

، )٣١/٣/١٣٧٤(مصـوب  ... قـانون تسـهيالت اسـتخدامي و اجتمـاعي جانبـازان     ) ٤(د مـاده  در اجراي مفـا 

اند و بنا به دالئلي غير از موارد مندرج در تبصـره   جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده

  .ت گردندتوانند فقط براي يكبار اعاده به خدم ذيل ماده مذكور رابطه خدمتي آنان قطع شده است، مي

التفـاوت قابـل پرداخـت     يابند مابـه  آيا به جانبازاني كه بنا به هر دليل تنزل پست مي  - ١٣٨

  باشد؟ مي

التفاوت به مستخدمين جانباز در صورت كاهش حقوق و مزاياي آنان به لحـاظ تغييـر پسـت     پرداخت مابه 

  .سازماني مجوزي ندارد

  گردد؟  جاد ميپست همطراز با نام براي كدام دسته از جانبازان اي  - ١٣٩

 ٣١/٣/١٣٧٤ايجاد پست همطراز موضوع قانون تسهيالت استخدامي جانبـازان انقـالب اسـالمي مصـوب     

بيني شده است كه بنا به تشخيص مراجع ذيصالح توانايي انجام كار تمـام   براي آن دسته از جانبازاني پيش

قانون ياد شـده  ) ٤(اجراي مفاد ماده  گيرند و يا در وقت را نداشته و در شمول قانون حالت اشتغال قرار مي

  .شوند اعاده به خدمت مي

توانند از قانون بازنشستگي پـيش از موعـد و قـانون     آيا جانبازان بصورت توامان مي  - ١٤٠

  استفاده نمايند؟ ... نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و 



 

 

موعـد كاركنـان دولـت كـه مقـرر      آيين نامه اجرايي قـانون بازنشسـتگي پـيش از    ) ١٢(با توجه به ماده 

آور و جانبـازان مقـررات مربـوط مـالك      در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان:" دارد مي

استفاده توامان جانبازان از سنوات ارفاقي موضـوع قـانون نحـوه بازنشسـتگي جانبـازان      ." عمل خواهد بود

  .باشد كنان دولت مقدور نميو قانون پيش از موعد بازنشستگي كار... انقالب اسالمي و 

نحوه پرداخت كسور بازنشستگي جانبازان مشـمول قـانون حالـت اشـتغال را بيـان        - ١٤١

  .نماييد

قانون الحـاق مـوادي بـه قـانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مصـوب           ) ٣٩(با توجه به ماده 

ال، بازنشسـتگي و  حقـوق و مزايـاي حالـت اشـتغ    «دارد،  مجلس شوراي اسالمي كه مقرر مي ١٥/٨/١٣٨٤

وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشـوري كـه براسـاس قـوانين و مقـررات مربـوط       

ربـط تعيـين و پرداخـت     شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ازكارافتاده كلي شناخته مي

ازان موصـوف بـا رعايـت سـاير     لذا تعيين و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگي جانبـ » .خواهد شد

و اصوالً پرداخـت كسـور بازنشسـتگي مشـمولين     .  باشد مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ايشان مي

  .الذكر به صندوق بازنشستگي كشوري موضوعيت ندارد فوق

نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شـهيد و    - ١٤٢

  .را بيان نمايند... 

آنجايي كه به موجب مفاد ماده واحده قانون ياد شده، مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز از 

آزاده از كار افتاده كلي  و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي ، به منزله مستخدمين شـاغل تلقـي   

نوات مقرر بازنشسـته شـده و   گرديده و همانند مستخدمين شاغل بر اساس مقررات استخدامي ذيربط با س

منـد خواهنـد شـد، لـذا مرخصـي اسـتحقاقي        پس از آن از حقوق بازنشستگي يـا مسـتمري مربـوط بهـره    

قـانون  ) ٨٤(مستخدمين جانباز مشمول قانون حالت اشتغال نيز همانند ساير كاركنان، به موجب مفاد ماده 

  .باشد ل قابل ذخيره ميمديريت خدمات كشوري، حداكثر به ميزان پانزده روز در هر سا

العاده مناطق محروم به مشمولين قانون حالت اشتغال مسـتخدمين شـهيد و    آيا فوق  - ١٤٣

  باشد؟ قابل پرداخت مي... 



 

 

  العـاده  چنانچه مشمولين ياد شده قبل از صدور حكم حالت اشتغال با رعايت كليه مقررات و ضوابط از فـوق 

ن در حالت اشـتغال نيـز بـا رعايـت سـاير مقـررات  بالمـانع        گرديدند، اعطاي آ مند مي قانوني مذكور بهره

  .باشد مي

هاي رفـاهي، بـه جانبـازان مشـمول قـانون حالـت اشـتغال،         حقوق و مزايا و هزينه  - ١٤٤

  باشد؟ به چه نحو قابل پرداخت مي... مستخدمين شهيد، 

.... مسـتخدمين شـهيد،  نامه اجرايي قانون حالت اشتغال  آيين ٥هاي قانوني موضوع ماده  عالوه بر پرداختي

و اصـالحيه آن موضـوع مصـوبه شـماره      ٢/٧/١٣٧٣هــ مـورخ   ٢٤٥ت/٩٨٦٦نامه شماره  موضوع تصويب

هيأت وزيران، صرفاً آن دسته از اقالم پرداختـي كـه بـدون الـزام      ٢٣/٨/١٣٧٩هـ مورخ ٢٢٧٣١ت/٢٥٩٦٩

وفـق قـانون حالـت    شود به مشمولين حالـت اشـتغال كـه     حضور فيزيكي به كارمندان شاغل پرداخت مي

  .شود، قابل پرداخت است اشتغال، با آنان از هر لحاظ همانند مستخدمين شاغل رفتار مي

  آيا انعقاد قرار داد با جانبازان حالت اشتغال امكانپذير است؟   - ١٤٥

از آنجايي كه مشمولين قانون حالت اشتغال به موجب كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امـور ايثـارگران، از   

شوند، لذا بكارگيري افراد ياد شده نيز مستلزم لغو گـواهي غيـر    ه كلي و غيرقادر به كار شناخته ميكارافتاد

قادر به كار بودن ايشان از سوي كميسيون پزشكي ياد شده و صدور تاييديه، داير بـر توانـايي انجـام كـار     

  .باشد مي

  باشد؟ يپرداخت حقوق بازنشستگي جانبازان حالت اشتغال به عهده كدام مرجع م - ١٤٦

قانون الحاق مـوادي بـه قـانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مصـوب          ) ٣٩(با توجه به ماده  

حقـوق و مزايـاي حالـت اشـتغال، بازنشسـتگي و      «دارد،  مجلس شوراي اسالمي كه مقرر مي ١٥/٨/١٣٨٤

مربـوط از  وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قـوانين و مقـررات   

ربـط تعيـين و پرداخـت     شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسـط دسـتگاه ذي   كارافتاده كلي شناخته مي

لذا تعيين و پرداخت حقوق حالت اشـتغال و بازنشسـتگي جانبـاز موصـوف بـا رعايـت سـاير        » . خواهد شد

  . باشد مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ايشان مي



 

 

دگان چگونه محاسبه گرديده و وجوه مربوطه به چه نحو قابـل  مرخصي استحقاقي آزا  - ١٤٧

  باشد؟ پرداخت مي

كل كشور، صرفاً مرخصي آزادگاني كه از مزاياي  ١٣٨٦قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره » ع«در اجراي بند 

ارت در اعم از اين كه قبل و يا بعد از استخدام به اس( گردند  مند مي قانون حمايت از آزادگان بهره ١٣ماده 

برابر محاسبه شده و وجوه مربوط بر اسـاس آخـرين حقـوق و مزايـاي آنـان، بـه        ٢به ميزان ) آمده باشند

  . هنگام بازنشستگي و يا زمان درخواست قابل پرداخت است

  باشد ؟  آيا به دوران اسارت آزادگان حقوق و مزايا و عيدي دو برابر قابل پرداخت مي  - ١٤٨

، كـه  ٢٨/١٠/١٣٨٨مـورخ   ٧٦٠يوان عدالت اداري موضوع دادنامه شـماره  با توجه به رأي هيات عمومي د

قانون حمايت از آزادگان ناظر بر نحوه احتساب سوابق خـدمتي و محاسـبه    ١٣مقررات ماده : "دارد مقرر مي

، لذا پرداخت حقـوق و  "آن  در ارتقاء شغلي و بازنشستگي بوده و نه پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت

  . پرداخت عيدي به ميزان دو برابر مجوزي ندارد مزايا و

انـد مشـمول    شـاغل گرديـده   ١٣٨٦آيا آندسته از فرزندان شاهد كـه بعـد از سـال      - ١٤٩

كل  ١٣٨٦قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره ) ع(برخورداري از گروه تشويقي موضوع بند 

  شوند؟  كشور مي

هاي تشويقي و ساير مقـررات مربوطـه    گروه گروه تشويقي ياد شده، صرفاً در سال مربوطه با رعايت سقف

هـاي بعـد، مجـوزي     الذكر در سال قابليت اجرايي داشته و برخورداري افراد موصوف  از گروه تشويقي فوق

  .نداشته است

  باشند؟ آيا ايثارگران مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي مي  - ١٥٠

دارد، ايثـارگران مشـمول مقـررات     رر ميقانون مديريت خدمات كشوري كه مق ٦١با توجه به تبصره ماده 

باشند، لذا صرفاً ايثارگراني كه به موجب مقررات مورد عمل مجاز بـه اسـتفاده از ماموريـت     خاص خود مي

كـه شـامل جانبـازان،    . مند شوند توانند از ماموريت آموزشي بهره آموزشي بودند، با رعايت ساير مقررات مي

  .باشند ه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه و فرزندان شاهد ميما ٦آزادگان، رزمندگان، با حداقل 

  مندي كاركنان جانباز از ماموريت آموزشي را بيان نمايند؟ نحوه بهره  - ١٥١



 

 

 ٣١/٣/١٣٧٤قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصـوب  ) ١٢(به استناد ماده 

هيـأت وزيـران    ١٠/٨/١٣٧٨هـ مورخ ١٨٠٦٠ت/٢٣٥١٠ نامه شماره نامه اجرايي آن موضوع تصويب و آيين

مستخدمين جانباز با هر درصدي، مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت، با رعايـت  

  .باشند ساير مقررات مربوط، مي

  .مندي رزمندگان از ماموريت آموزشي را بيان نماييد نحوه بهره  - ١٥٢

قانون ممنوعيت ادامه تحصيل گارگزاران كشور در ساعات اداري مصـوب  ماده واحده ) ٢(به استناد تبصره 

تواننـد از   انـد، مـي   سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه داشـته ) ٣(، رزمندگاني كه ٤/١٠/١٣٧٢

ماموريت آموزشي به صورت تمام وقت و يا نيمه وقت استفاده نمايند لكن رزمندگان بـا دارا بـودن حـداقل    

ش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، صرفا به صورت تمام وقت از ماموريـت آموزشـي، در چـارچوب    ش

  . گردند ضوابط مربوطه، برخوردار مي

  .موريت آموزشي را بيان نماييدأمندي فرزندان شاهد از م نحوه بهره  - ١٥٣

ويژه فرزنـدان شـاهد موضـوع    نامه اجرايي قانون تسهيالت استخدامي  آيين) ١٣(ماده ) ٢(به استناد تبصره 

ــويب ــه شــماره   تص ـــ مــورخ  ٢٨١٠٦ت/٦١٩٥٦نام ــوبه شــماره      ٦/١١/١٣٨٢ه ــه بــه مص ــا توج و ب

نامـه يادشـده، و    آيـين ) ١٣(هيأت وزيران موضـوع اصـالح مـاده     ٢١/٤/١٣٨٣هـ مورخ ٣٠٩٨٢ت/٢٠٠٧٥

 ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩موضوع تصويب نامـه شـماره   ... همچنين در اجراي آيين نامه ساماندهي فرزندان شاهدو

،  فرزندان شاهد نيز مجاز به استفاده از مأموريت آموزشـي بـا رعايـت سـاير مقـررات      ٢٧/١٢/١٣٨٨مورخ 

  .باشند مربوط، مي

  .مندي آزادگان از ماموريت آموزشي را بيان نماييد نحوه بهره  - ١٥٤

رچوب ضـوابط  آزادگان با كمتر از سه سال اسارت، صرفا به صورت تمام وقت از ماموريت آموزشي، در چـا 

انـد،   لكن آزادگاني كه سه سال تمام متوالياً يـا متناوبـاً سـابقه اسـارت داشـته     . گردند مربوطه، برخوردار مي

  .توانند از ماموريت آموزشي بصورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده نمايند مي

  باشد؟ پذير مي آيا برخورداري  مستخدمين پيماني از ماموريت آموزشي امكان  - ١٥٥



 

 

باشند به نحوي كـه  مـدت    ه از كارمندان ايثارگر پيماني كه مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي ميآندست

تواننـد از ماموريـت آموزشـي     مأموريت آنان با مدت استخدام پيماني قيد شده در قرارداد منطبق باشد، مـي 

  .مند گردند بهره

تواننـد از   اهر شـهيد مـي  آيا افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خـو  - ١٥٦

  ماموريت آموزشي استفاده نمايند؟

در قوانين و مقررات موجود، مجوزي براي استفاده افراد خانواده شهدا شـامل پـدر، مـادر، همسـر، بـرادر و      

  .خواهر شهيد، از مأموريت آموزشي وجود ندارد

سـال   ٣٥آيا جانبازان دارنده مدرك تحصيلي ليسانس مجاز به ادامه خدمت تا سقف   - ١٥٧

  باشند؟ براي مشاغل تخصصي مي

ادامـه خـدمت جانبـازان وآزادگـان دارنـده       ٢١/٦/١٣٨٩مـورخ  ٣١٧٩٢/٢٠٠براساس مفاد بخشنامه شماره 

مـاده  »  الـف »  وپنج سال براي مشاغل تخصصي موضـوع بنـد   مدرك تحصيلي كارشناسي نيز تا سقف سي

  .باشد قانون مديريت خدمات كشوري امكانپذيرمي) ١٠٣(

نامـه شـماره    نامه جذب و نگهداري نيروي انسـاني نخبـه موضـوع تصـويب     آيينآيا  - ١٥٨

  . باشد هيأت وزيران قابل اجرا مي ١٢/٧/١٣٨٣هـ مورخ ٣٠٩٨٧ت/١٧٨١٤

و لغو مقررات قبلي مغـاير بـا    ١/١/١٣٨٨با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ  

نامـه جـذب و نگهـداري نيـروي انسـاني نخبـه نيـز فاقـد          آيـين آن،  ١٢٧اين قانون به موجب مفاد ماده 

 . باشد موضوعيت مي

بينـي شـده    در قانون مديريت خدمات كشوري براي افراد نخبه چـه امتيـازي پـيش     - ١٥٩

  است؟ 

قانون مـديريت خـدمات كشـوري نخبگـاني كـه طبـق ضـوابط         ٦٥ماده  ١به موجب قسمت اخير تبصره 

رسـد از   اي كه به تصويب هيأت وزيـران مـي   نامه شوند، طبق آيين يشوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين م

  . گيرند هاي ديگر قرار مي ها معاف و در يكي از رتبه طي برخي از رتبه

  باشد؟ العاده ويژه نخبگان قابل پرداخت مي آيا فوق - ١٦٠



 

 

ده و وابسـته  نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، غيرمستمر بو العاده ويژه نخبگان موضوع آيين فوق

به عواملي از جمله عملكرد مستخدمين مشمول مصوبه و در صورت رضايت دستگاه از عملكرد نخبگـان و  

لكن با . تدوين دستورالعمل اجرايي از سوي دستگاه متبوع كارمند و تحقق تمامي شرايط قابل پرداخت بود

و لغو مقررات قبلـي بـه موجـب     ١/١/١٣٨٨توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 

باشـد و پرداخـت    نامه جذب و نگهداري نيروي انساني فاقد موضوعيت مـي  آن، اصوالً آيين ١٢٧مفاد ماده 

  .مجوزي ندارد نيز العاده مزبور فوق

  باشد؟  قابل اجرا مي.... هاي مسير ارتقاي شغلي  آيا طرح - ١٦١

هـاي مسـير ارتقـاي شـغلي      طـرح ) ١/١/١٣٨٨(از تاريخ اجرايي شدن قـانون مـديريت خـدمات كشـوري     

  . باشد ، پرستاران و معلمان فاقد موضوعيت مي...كارشناسان 

هـاي   براي بررسي پرونده... آيا تشكيل هيأت مميزه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي - ١٦٢

  باشد؟  امكان پذير مي ١/١/١٣٨٨افراد به تاريخ قبل از 

هـاي   هر گونه اقدام درخصـوص طـرح  ) ١/١/١٣٨٨(از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري 

هـا و تنظـيم صورتجلسـات و ارسـال آنهـا       سي پروندهمسير ارتقاي شغلي، اعم از تشكيل هيأت مميزه، برر

  . باشد براي تأييد فاقد وجاهت قانوني مي

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت قابل  ٨آيا مزاياي همترازي موضوع ماده  - ١٦٣

  باشد؟  اجرا مي

ن نظـام  قانو ٨، همترازي موضوع ماده )١/١/١٣٨٨(از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري  

  . باشد هماهنگ پرداخت كاركنان دولت فاقد موضوعيت مي

ها بـه عنـوان    ها مجاز به ارسال درخواست مبني بر تشخيص برخي پست آيا دستگاه - ١٦٤

  قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشند؟  ٨پست هاي مشمول ماده 

ـ ) ١/١/١٣٨٨(از تاريخ اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري  قـانون   ٨ه اقـدام درخصـوص مـاده    هر گون

... هـا، برقـراري مزايـاي همتـرازي      نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اعم از تشخيص و تأييد پسـت 

  . مجوزي ندارد



 

 

 


