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 پيشگفتار
 

پيشاار ت و توسااعه  كارآماادی، نظااام اداری و اسااتيدامي از مهمتاارين عواماا 
عنوان يكي از ابزارهای عرضه خادمات كشور است؛ اين نظام به اقتصادی و اجتماعي 

 تماامياماروزه در . دارد بيش اهداف دولت ماورد توجاه وياقه قارارعمومي و تحقق
 ،تحول در نظام اداری و اصالح نظاام اساتيدامي ها،  ارغ از نوع نظام حكومتي،كشور

  رود.به شمار مي برای روند تكاملي و رو به رشد جامعه ناپذيرضرورتي اجتناب
از سااليان دور ماورد توجاه  آن، تحاول و در كشور ما نظاام اداری و اساتيدامي

با  ،انقالب اسالمي شكوهمند پس از پيروزی. ران بوده استگذاانديشمندان و سياست
 ايجاد تغييرات و تحوالت عميق اقتصادی و اجتماعي، امر تحول در نظاام اساتيدامي

اص  سوم قانون اساساي مطرح شد و  عنوان يكي از اهداف نظام جمهوری اسالميبه
 نماود. دتأكيا« ايجاد نظام اداری صحيح و حاذف تشاكيالت ريرضارور»بر ضرورت 

ها و ايجاد نظام اداری صحيح، به معنای ايجاد پيوندی منطقي و متعادل ميان خواسات
ای كه با حداق  هزينه بيشاترين گونهنيازهای شهروندان، كاركنان و حكومت است به

 رساني صورت پذيرد.كارآيي و خدمت
ه ساوی از حالتي سنتي ببه تدريج  نظام اداری ايران، كمتر از يک قرن است كه 
هر چناد نيتاتين قاانون اساتيدام كشاوری در  رهنمون شده است. های نوينقالب
 31/3/1345، اماا قاانون اساتيدام كشاوری مصاوببه تصاويب رسايد 22/9/1301

باشد كه شاكله اصلي نظاام اداری و اساتيدامي ن قانون در اين عرصه ميتريمحوری
های اخير شك  داده و هنوز نيز با توجه به عدم نتخ صريح آن دارای كشور را در دهه

 اساتيدام قانون اجازه اجرای اليحه»آثار اجرايي بتياری است. اين قانون، متتند به 

( 24/9/1343)مصاوب « لتاينكشوری پس از تصويب كميتيون خاص مشترك مج
مصاوبات »دارد: به تصاويب كميتايون ماذكور رسايد؛ قاانون اخيرالاذكر مقارر ماي

 .«االجرا خواهد بودي آن در مجلتين الزم يكميتيون مشترك تا تعيين تكليف نها
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ساتيدامي اسازی قوانين و مقررات يكتانضرورت ايجاد تحول اداری و نيز لزوم 
ات و ، كاه باه دليا  تغييار1345 مصوب سال ام كشوریو ر ع نواقص قانون استيد

های هاصاالحات متعادد و گتاترده، انتااجام دروناي خاود را از دسات داده و دساات ا
ماديريت  قاانون»باعث شد تا تهيه و تصويب متعددی از شمول آن خارج شده بودند، 

انون دستور كار دولت و مجلس شورای اساالمي قارار گيارد. قادر  «خدمات كشوری
مشترك  قانون اساسي در كميتيون مطابق اص  هشتاد و پنجم 8/7/1386كور در مذ

سيد رسيدگي به اليحه مديريت خدمات كشوری مجلس شورای اسالمي به تصويب ر
( تعياين 15/9/1386االجارا  شادن )از تاريخ الزمسال پنجمدت زمان آزمايشي آن و 

 هايات بارشاد و در  نتمدياد  گرديد. مهلت اجرای آزمايشي قانون مذكور چندين باار
ز ا 26/12/1397اساس قانون دايمي شدن قانون مديريت خادمات كشاوری مصاوب 

 تاريخ انقضای مدت اعتبار آزمايشي آن، دايمي گرديد.
در قاانون ترين در حال حاضر مهمترين و اساسي مديريت خدمات كشوری قانون

هاای وصايات و ويقگيد و دارای خصشاونظام اداری و استيدامي كشور محتوب مي
ی و مزاياا توجه به متايلي رير از مباحث اساتيدام و حقاو  ؛باشد رد مي منحصر به

بيناي ، پيشكاركنان از قبي  حقو  مردم، توجه به آموزش و توانمندساازی كارمنادان
 وساازی دولات های اجرايي، تأكيد بر كوچکمنشور اخالقي و اداری كاركنان دست اه

به  با توجه رود.ن به شمار ميآهای و خدمات اداری از جمله نوآوری ناوری اطالعات 
ديران ويقه كاركناان و ماهشاده، آشانايي عماوم ماردم و باخصوصيات بيانجاي اه و 
 ،نآای بهتار اجارراساتای نهادها و مؤستات دولتي با احكام اين قانون در  ،هادست اه

 ناپذير است.ضرورتي اجتناب
های ی انجام وظاايف خاود يعناي تهياه و انتشاار مجموعاهاين معاونت در راستا

)استيدام كشاوری(  102قوانين و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از بيشي از كد 
انتشاار  باشاد،( كد موضوعي مورد استفاده در اين حاوزه مي91) يکكه يكي از نود و 

 ،ست. بار ايان اسااساين قانون را از هن ام تصويب آن در دستور كار خود قرار داده ا
ای جامع مشتم  بر قانون مديريت خدمات كشوری همراه با  رامين و قوانين مجموعه
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های مركاب از مقررات مربوط اعم از مصوبات هيأت وزيران، كارگروه مرتبط و تمامي
جمهاور )موضاوع قانون اساساي(، نماينادگان وياقه رييس 138وزيران )موضوع اص  

شورای عالي اداری و معاونات توساعه ماديريت و سارمايه قانون اساسي(،  127اص  
باا لحااآ آخارين اصاالحات و  جمهور مورد تهيه و تنقيح قرار گر ات وانتاني رييس

منتشار گردياد. از ساويي  رد هي منحصر بايهاو با ويقگي 1391ماه  الحاقات تا مرداد
خاي از قاوانين و دي ر و با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه ساريع و آساان باه بر

بااه و اسااتفاده از متااون آن باادون ورود در مباحااث پي يااده و مقااررات مهاام و مبتال
تيصصي حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قاوانين و مقاررات معاونات حقاوقي 

ساارع )ساری های جمهوری، قانون مذكور را باه د عاات، در قالاب مجموعاهرياست
ن اثار از چهلميكرده است. كتاب حاضر، يكصد و  رساني عمومي قوانين( منتشراطالع

 باا 8/7/1386اين نوع است كه مشتم  بر قانون مديريت خادمات كشاوری مصاوب
روزرساني شده اسات به 1398باشد و تا ارديبهشت ماه مي بعدیو الحاقات اصالحات 
  د.شويكايک عالقمندان مي و تقديم

ه و اعااالم نظارات، انتقااادات و امياد اسات يكايااک عزيازان و خوانناادگان باا ارايا
 (2) (1). پيشنهادهای خويش ما را در ادامه راه ياری  رمايند

 لعيا جنيدي

 جمهورمعاون حقوقي رييس

 
سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران عالوه بر سايت اينترانتي دولت برای   ـ 1

قاباا  دسترسااي باارای عمااوم مااردم و  www.dotic.ir های اجرايااي، از طريااق نشااانيدساات اه
 باشد.مندان ميهعالق

 -نهااد رياسات جمهاوری -خيابان پاساتور -نظر، انتقاد و پيشنهاد خود را به نشاني تهران  ـ 2
يااا نشاااني  1316843311كدپتااتي  -ين و تنقاايح و انتشااار قااوانين و مقاارراتمعاوناات تاادو

و تلفاان  0098 -21-66492707رن ااار ارسااال  رماييااد. در ضاامن دو law@iripo.irياينترنتاا
 باشد. مندان و صاحبنظران ميهنيز آماده دريا ت و استماع نظر عالق 21-0098- 64455511

http://www.dotic.ir/
mailto:law@iripo.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافهرست
 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 4 پيشگفتار
 8 فهرست فصول قانون مديريت خدمات كشوري

 9 (هامندرج در زيرنويس)فهرست قوانين و مقررات 
 12 قانون مديريت خدمات كشوري

 135 نامهواژه

 



 

 

 

 

 
 فهرست فصول

 قانون مديريت خدمات كشوري

 صفحه شماره مواد عنوان رديف

 12 1-12 تعاريف -فصل اول  1

 17 13-24 وري انجام وظايف دولتآراهبردها و فن -فصل دوم   2

 34 25-28 حقوق مردم -فصل سوم   3

 35 29-35 ساختار سازماني -فصل چهارم   4

 40 36-40 وري اطالعات و خدمات اداريآفن -فصل پنجم   5

 45 41-44 ورود به خدمت -فصل ششم   6

 52 45-52 تخداماس –فصل هفتم   7

 57 53-57 انتصاب و ارتقاء شغلي -فصل هشتم   8

 59 58-63 توانمندسازي كارمندان -فصل نهم   9

 61 64-80 حقوق و مزايا -فصل دهم   10

 89 81-83 ارزيابي عملكرد - زدهمفصل يا  11

 90 84-100 حقوق و تكاليف كارمندان -فصل دوازدهم   12

 100 101-113 تأمين اجتماعي -فصل سيزدهم   13

14  
اداري و شوراي توسعه عاليشوراي -فصل چهاردهم 

 و سرمايه انسانيمديريت 
116-114 118 

 125 117-128 مقررات مختلف -فصل پانزدهم   15



 

 

 

 

 

 قوانین و مقرراتتاريخی فهرست 

 (هازيرنويسمندرج در ) 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 46 18/2/1307 از قانون مدني   1
 88 13/2/1311 انون تجارتقاز   2
 50-20-15 12/9/1358 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران   3
 127 7/7/1366 قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران از  4
از قاااانون مجاااازات اساااالمي )تعزيااارات و   5

 هاي بازدارنده(مجازات
2/3/1375 56 

 28 27/11/1380 انون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتاز ق  6
( قااانون تنظاايم 88قااانون استفساااريه ماااده )  7

  1380لت مصوب بخشي از مقررات مالي دو
23/4/1383 30 

هاا باه و ا  قانون بازگشت ساعت كار بانك  8
 سابق

13/10/1385 93 

قااانون احااال  ساان فرزناادان وكااور مشاامولين   9
هاي بازنشسااتگي كشااوري ك لشااكري و حااندوق

برخورداري از ها در تأمين اجتماعي و ساير حندوق
 خدمات درماني

20/5/1387 116 

( قاانون ماديريت خادمات 113قانون احال  ماده )  10
كشوري و چگونگي تعيين مديريت ساازمان تاأمين 

 درماني هايها بازنشستگي و بيمهاجتماعي و حندوق

5/12/1388 117 



 مجموعه قوانین و مقررات

 

10 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 38 22/10/1390 امور گمركيقانون از   11
يت قانون مدير( 68( ماده )4قانون تفسير بند )  12

 خدمات كشوري
18/11/1390 73 

 126 19/2/1391 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت از   13
 72 2/10/1391 رساني به ايثارگران از قانون جام  خدمات  14
 115 1/12/1391 حمايت خانواده قانون از   15
 48 1/2/1392 از قانون مجازات اسالمي   16
معياات و از قااانون احااال  قااوانين تنظاايم ج  17

 خانواده 
20/3/1392 73-91 

 الحاق برخي مواد باه قاانون تنظايماز قانون   18
  (2بخشي از مقررات مالي دولت )

4/12/1393 31-61-
110-126 

 پایير و ارتقااياز قانون رف  موان  تولياد رقابت  19
 نظام مالي كشور 

1/2/1394 126 

 97 20/2/1395 كارگيري بازنشستگانقانون ممنوعيت به  20
( اليحااه قااانوني 241قااانون احااال  ماااده )  21

 احال  قسمتي از قانون تجارت
20/2/1395 87 

قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي   22
 شرايط خاص 

2/6/1395 92 

-62-40-25 10/11/1395 ور هاي توسعه كشقانون احكام دائمي برنامهاز   23
92-100 

ساااله ششاام توسااعه از قااانون برنامااه پن   24
اديك اجتماااعي و فرهنگااي جمهااوري اقتصاا

 ( 1396-1400اسالمي ايران )

 
14/12/1395 

17-32-40-
62-63-67-
71-73-90-
101-104-
118-122-
127-130-
132-133 

 98 2/7/1396( ماده واحده قانون 1قانون استفساريه تبصره )  25



 هافهرست

 

11 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 كارگيري بازنشستگانممنوعيت به

-67-65-25 21/12/1397 كل كشور  1398از قانون بودجه سال   26
78-83-87-
112-132 

 هاتصويبنامه
 1398 وابط اجرايي قاانون بودجاه ساال از   1

 كل كشور 
28/1/1398 25-56-66-

75-82-86-
131-102 

تصويبنامه در خصاوص تعياين  اريق حقاوق در   2
  1398سال 

28/1/1398 83 

 عالی انقالب فرهنگیمصوبه شوراي

 125 17/8/1390 اساسنامه بنياد ملي نخبگان  از  1

 


