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و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

  میعلو تشکیالتی کارکنان غیر هیأت  میآیین نامه اداری، استخدا

هایعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت  دانشگاه/دانشکده

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

 فصل اول: تعاریف

ایران، آیین نامه  میقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال 15در اجرای بند ب ماده -1ماده

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ مؤسسه آموزشی  میغیرهیأت علکارمندان  میاداری و استخدا

 باشد. شود، برابر مفاد این آیین نامه می نامیده می "مؤسسه"پژوهشی که از این پس به اختصار 

ت دار در فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیکارمند:  -2ماده

 مؤسسه به خدمت پذیرفته شود.

یا پیمانی یا قراردادی طبق ضوابط و  میعبارت است از به کارگیری شخص حقیقی به صورت رساستخدام:  -3ماده

 مقررات مندرج در این آیین نامه بمنظور خدمت در مؤسسه.

با رعایت مفاد این آیین نامه به عبارت است از دستور کتبی مقامات صالحیت دار مؤسسه که حکم سازمانی:  -4ماده

 منظور استخدام اشخاص حقیقی صادر شده باشد.

ی دولتی که در ها ، مؤسسات و شرکتها عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانهسابقه خدمت دولتی:  -5ماده

نیمه وقت بانوان  نماید و مدت خدمت حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می

قانون مدیریت خدمات کشوری  76ماده 2و اصالحات بعدی آن و تبصره 2901به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال 

)مشروط به اینکه در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد( و مدت خدمت نظام 

شود. ایام مربوط به  مت پزشکان و پیراپزشکان به عنوان سابقه خدمت محسوب میوظیفه و خدمت مشمولین قانون خد

مرخصی استحقاقی و استعالجی مشمولین این ماده و سوابق خدمت غیردولتی که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی 

 شود.  محسوب شده است، بعنوان خدمت دولتی لحاظ می

شغلی باالتر به کارمند براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی  تخصیص پست سازمانی یا سطحارتقاء:  -6ماده

 مشاغل.

به کارگماردن کارمنددرپست سازمانی براساس شرایط احراز،لیاقت، شایستگی وضوابط پیشنهادی معاونت انتصاب: -7ماده

 توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع مصوب هیأت امناء. 

به واحدهای تحت پوشش مؤسسه یا به  میجابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم رسعبارت است از انتقال:  -8ماده

های  و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاه ها منظور اشتغال در سایر مؤسسه

 غیردولتی با حفظ سوابق خدمت. میدولتی و نهادهای عمو

 : مأموریت: عبارت است از -9ماده

 الف( محول شدن وظیفه موقت به کارمند، غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد

و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت،  ها ب( اعزام کارمند به طور موقت به واحدهای تحت پوشش مؤسسه یا سایر مؤسسه

 غیردولتی.  میو مؤسسات عمو ها درمان و آموزش پزشکی و وزارتخانه

 ج( اعزام کارمند برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور برابر مفاد این آیین نامه. 
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 ناظر بر وضعیت کارمندی است که طبق حکم مقامات صالحیت دار تا تعیین تعلیق:  -11ماده

ادامه خدمت در مؤسسه محروم شده تکلیف وی، به موجب احکام دادگاه و یا آراء مراجع قانونی ذی صالح به طور موقت از 

 باشد.

 عبارت است ازارائه درخواست معافیت ازادامه خدمت درمؤسسه توسط کارمند.استعفاء: -11ماده

عبارت از آن است که کارمند به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته درمحل غیبت موجه:  -12ماده

 سه محرز شده باشد. خدمت حاضرشود وموجه بودن عذراو برای مؤس

 عبارت از آن است که کارمند بدون مجوز یا ارایه عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود. غیبت غیرموجه:  -13ماده

ی رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی ها عبارت از آن است که کارمند در اجرای احکام هیأتاخراج:  -14ماده

 ه طور دائم خاتمه داده شود. مراجع ذی صالح به خدمت وی درمؤسسه ب

عبارت از آن است که کارمند در صورت ابتالء به بیماری یا زایمان که مانع از انجام مرخصی استعالجی:  -15ماده

 خدمت وی باشد، از مرخصی استعالجی استفاده کند. 

به افتخار  میحکم رس عبارت از آن است که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانونی و به موجببازنشستگی:  -16ماده

 بازنشستگی نائل شده و از مستمری بازنشستگی استفاده کند.

عبارت از آن است که کارمند بنا به تشخیص پزشک معالج و تأیید کمیسیون پزشکی، توانایی از کارافتادگی:  -17ماده

 کند.  میتادگی استفاده کارکردن را از دست داده و طبق مقررات از کار افتاده شده است و از مستمری از کاراف

عبارت از آن است که کارمند به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذی صالح از خدمت انفصال دائم:  -18ماده

 های دولتی محروم شود.  در مؤسسه یا دستگاه

قانونی مراجع ذی صالح عبارت از آن است که کارمند مؤسسه به موجب احکام دادگاه یا آراء انفصال موقت:  -19ماده

 و برای مدت معین از اشتغال در مؤسسه محروم شود.

عبارت از آن است که کارمند طبق مفاد این آیین نامه در انتظار تعیین تکلیف یا ارجاع شغل آماده به خدمت:  -21ماده

 باشد.

ابق خدمت دولتی آنان بازخرید کارمند با مؤسسه قطع و سو میعبارت از آن است که رابطه استخدابازخریدی:  -21ماده

 شود. 

 فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف مؤسسه

ی خود را با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوری ها مؤسسه مجاز است امور تصدی -22ماده

و مؤسسات  ایران در قالب دستورالعمل مصوب به بخش تعاونی، خصوصی )حقیقی و حقوقی(، نهادها میاسال

غیردولتی تعیین صالحیت شده از سوی مراجع قانونی و ذی ربط، براساس دستورالعمل پیشنهادی کارگروه کاهش  میعمو

 تصدی ستاد وزارت متبوع و تصویب هیأت امناء واگذار نماید.

ستورالعملی خواهد خرید خدمات نیروی انسانی به صورت ساعتی و پاره وقت در مشاغل موردنیاز مؤسسه در قالب د -تبصره

 شود. بود که از سوی هیأت امناء تصویب می

ی غیردولتی که براساس مفاد این آیین نامه، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور ها نیروی انسانی بخش -23ماده

ی در قبال این گردند، تحت پوشش کارفرمای غیردولتی هستند و مؤسسه هیچ گونه تعهد و یا مسئولیت میمؤسسه را عهده دار 

ند با آنان مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط رفتار موظفافراد ندارد. کارفرمایان این افراد 
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نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صالح در این رابطه خواهند بود. مؤسسه در صورت تخلف کارفرمای بخش 

 نماید. افراد، از محل مطالبات و ضمانت نامه دریافت شده، مطالبات آنان را پرداخت می غیردولتی در احقاق حقوق این

های  مؤسسه مجاز است به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارایه خدمات، از خدمات مشاوره ای در زمینه -24ماده

تواند با اشخاص  استفاده نماید. بدین منظور میی نوین اداری و پشتیبانی ها ی انسانی و فن آوریها توسعه و مدیریت سرمایه

حقیقی، حقوقی و یا مراکز آموزشی، پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی واجد شرایط، با رعایت مقررات این آیین نامه، 

 قرارداد منعقد نماید.

القیت کارمندان مؤسسه مکلف است به منظورایجادانگیزه وافزایش کارآیی وبهره مندی ازفکر، اندیشه وخ -25ماده

رافراهم آورد.نظام ها خود،سازوکارمناسب برای جلب مشارکت کارمندان ودریافت پیشنهادهاواثرگذاری آن درتصمیم گیری

پیشنهادهاونحوه پرداخت پاداش براساس دستورالعملی خواهدبودکه ازسوی شورای تحول اداری وزارت متبوع ابالغ 

 گردد.  می

این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار شده است،  11سه که وظایف وی در اجرای ماده مؤس میبا کارمند رس -26ماده 

 ی ذیل عمل خواهد شد: ها به یکی از روش

 الف( انتقال به سایر واحدهای مؤسسه یا سایر مؤسسات و یا دستگاه اجرایی دیگر، 

 ب( بازخرید سنوات خدمت، 

 ج( موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال، 

باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر  ی واگذار شده میها د( انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت

وسط صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط از محل اعتبارات تأمین شده ت

 شود،  مؤسسه پرداخت می

 کند،  می( انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را نیز بخش غیر دولتی پرداخت ـه

 و( آماده به خدمت، 

 قانون برنامه پنجم توسعه،  95ز( موافقت با درخواست کارمند حسب مورد براساس ماده 

 تحقق شرایط.ح( موافقت با بازنشستگی در صورت 

تواند سه مورد از موارد هشتگانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به مؤسسه اعالم نماید. مؤسسه با توجه  تبصره. کارمند می

 نماید. را انتخاب و اقدام می ها به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش

ایفی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است، احصاء و ، مؤسسه آن دسته از وظ11در راستای اجرای ماده  -27ماده

 نماید. نسبت به واگذاری آنها اقدام می

 فصل سوم: فناوری اطالعات و خدمات اداری

ی انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری ها مؤسسه با ایجاد بسترهای الزم، فرآیندهای مورد عمل و روش -28ماده

نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت  ها فعالیت نیروی انسانی و کارآمدی

شود، تهیه و به مورد  مردم با استفاده بهینه از فن آوری اطالعات و براساس دستورالعملی که از سوی هیأت رییسه تصویب می

 دهد.  میاصالح قراررا حداقل هرسه سال یک بارموردبازبینی و ها گذارد واین روش میاجراء 

های ذی ربط اقدامات زیر را به  مؤسسه با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل -29ماده

 دهد: میترتیب انجام 



 
 

5 

 

و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

( اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه 2

 ید، نما

 ی الکترونیکی، ها ی موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانهها ( ارایه فرم1

( ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به مؤسسه برای دریافت خدمت در 9

 موارد ممکن.

ی خدمات دولت از طریق بخش دولتی و غیردولتی نیز ها پیشخوان ارایه این دسته از خدمات از طریق دفاتر پستی و یا -تبصره

 مجاز است.

 فصل چهارم: ورود به خدمت
های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ریزی نیروی انسانی خود را متناسب با برنامه مؤسسه ملزم است برنامه -31ماده

منابع انسانی و پشتیبانی و مرکز توسعه مدیریت و تحول  ی استاندارد ابالغی از سوی اداره کلها فرهنگی کشور و شاخص

، واحدهای ها اداری وزارت متبوع، به تفکیک هرسال برمبنای تعداد نیروهای خروجی، واحدهای جدید التأسیس، بخش

 نماید. توسعه یافته و... تدوین و تنظیم و در سال  اول هر برنامه توسعه جهت تصویب در هیأت امناء مطرح می

و پیمانی مستلزم وجود پست یا ردیف خالی سازمانی در قالب تشکیالت  میاستفاده از هرگونه مجوز استخدام رس -رهتبص

 مصوب مؤسسه است.

مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفاً توسط   -31ماده

 شود. ی ذیل تعیین و ابالغ میها ع وزارتخانه در قالب تبصرهمعاونت توسعه مدیریت و مناب

برای تأمین جایگزین نیروهای خروجی پیمانی یا قراردادی )بازنشستگی، ازکار افتادگی، فوت،  میسهمیه استخدا -2تبصره 

مدیریت و منابع وزارتخانه بازخرید خدمت، اخراج و استعفاء( با نظر اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابالغ معاونت توسعه 

 شود. تعیین می

مربوط به ایجاد، توسعه و تغییر در واحدهای تابعه مؤسسه که در چارچوب طرح سطح بندی  میمجوزهای استخدا -1تبصره 

ی علوم پزشکی که با اخذ ها ی بهداشتی و درمانی و دبیرخانه شورای گسترش دانشگاهها ، طرح گسترش شبکهها بیمارستان

ز وزارتخانه یا با مصوبه هیأت وزیران انجام پذیرفته است،برابر با استانداردهای موجود اداره کل منابع انسانی وپشتیبانی مجوز ا

 توسط معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع تعیین وابالغ خواهد شد. 

تی و درمانی همزمان با مهیا نمودن است پس از اخذ مجوز ایجاد، توسعه یا تغییر واحدهای بهداش موظفمؤسسه  -9تبصره 

فضای فیزیکی و تجهیزات و ملزومات پزشکی در مورد تأمین بودجه موردنیاز و تصویب تشکیالت و مجوزهای 

ی الزم را از مبادی ذیربط به عمل آورده، به گونه ای که در آغاز فعالیت واحدهای مذکور، ها اقدامات و پیگیری میاستخدا

 و تشکیالتی انجام شده باشد. میستخداکلیه مراحل اداری، ا

ابالغی از سوی وزارتخانه را بدون  میمؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدا -2تبصره 

الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز 

براساس  میندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر با احراز صالحیت عموطبقه ب

 قانون گزینش اختصاص دهد.

مؤسسه در صورت عدم تأمین مجوز استخدام پیمانی از سوی وزارتخانه و حسب ضرورت برای رفع نیازهای   -3تبصره 

موقت خود به نیروی انسانی مجاز است نسبت به به کارگیری نیروهای قراردادی اقدام نماید. بدین منظور در سال مربوط 
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و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

توسعه مدیریت و منابع مؤسسه و مدیر کل منابع انسانی و )حداکثر دوبار در سال( براساس نظریه کمیته ای متشکل از معاون 

نماید. مصوبات این  های شغلی موردنیاز مبادرت می پشتیبانی وزارتخانه نسبت به بررسی نیاز و تعیین تعداد و ترکیب رشته

تواند با رعایت  سه میکمیته با ابالغ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه قابلیت اجرایی خواهد داشت و بدین ترتیب مؤس

رسد، نسبت به به کارگیری نیروی قراردادی مصوب به  میاین آیین نامه برابر دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء  99ماده 

 صورت کار معین با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل اقدام نماید.

ای مورد نیاز طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی را مؤسسه مجاز است صرفاً در صورت تشخیص و نیاز، نیروه  -0تبصره 

ی سیاستی مورد تأیید معاونت بهداشت وزارت متبوع، بدون برگزاری آزمون و صرفاً با انجام مصاحبه و احراز ها در قالب بسته

 و انجام گزینش، به صورت قراردادی به خدمت بپذیرد. میصالحیت عمو

 قراردادی منوط به تأمین اعتبار از سوی مؤسسه است. هرگونه به کارگیری نیروی   -6تبصره 

ی ها مؤسسه مجاز است در سقف اعتبارات و برابر استانداردهای موجود برای رفع نیازهای نیروی انسانی فعالیت -32ماده

فاً ی صرها مشتمل بر مشاغل نظافت چی، پیش خدمت، آبدارچی، نامه رسان، تلفن چی و رانندگان اتومبیل میخدمات عمو

دولتی، آشپز، متصدیان توزیع غذا و متصدی تأسیسات )مکانیسین و تکنیسین تأسیسات( با اشخاص حقیقی برابر ضوابط این 

 آئین نامه، قرارداد منعقد نماید.

 باشند. میاین مشاغل به عنوان مشاغل کارگری تلقی شده و کارکنان مربوط، مشمول قانون کار  -2تبصره

 باشند.  میر از نظر بیمه و بازنشستگی پس از عقد قرارداد با مؤسسه تابع قانون تأمین اجتماعی کارکنان موردنظ-1تبصره

به کارگیری هرگونه نیروی مشمول مفاد این ماده در خصوص واحدهای ایجادی و یا توسعه ای تحت پوشش  -9تبصره

استانداردهای ابالغی اداره کل منابع انسانی و  مؤسسه در مشاغل خدمات عمومی، مستلزم برآورد تعداد نفرات مورد نیاز برابر

 92ماده  3این آیین نامه و تأمین اعتبار توسط مؤسسه و توسط کمیته موضوع تبصره 99پشتیبانی وزارتخانه با رعایت ماده 

 باشد. می

اء، ازکار مؤسسه مجاز است در سقف تعداد نیروهای خروجی دائم سالیانه )بازنشستگی، فوت، اخراج، استعف -2تبصره

این  99افتادگی کلی( از مشاغل موردنظر این ماده، رأساً نسبت به به کارگیری نیروی انسانی جدید جایگزین با رعایت ماده

آیین نامه و شرایط احراز هر شغل اقدام نماید. در صورت خروج موقت نیروهای موردنظر به دالیلی نظیر مرخصی استحقاقی، 

 باشد. ن حقوق، انتقال و مأموریت موقت، به کارگیری نیروی جدید مجاز نمیاستعالجی، انفصال موقت، بدو

استخدام نیروی انسانی موردنیاز مؤسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت  -33ماده

عمومی، تخصصی، مصاحبه و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه  میی عموها استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی

ی ها شود و با احراز صالحیت و یا ترکیبی از آنها براساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب می

و  ها و سازمان ها براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه میعمو

 خواهد بود.  میمجلس شورای اسال 3/1/2963 ی دولتی مصوبها مؤسسات و شرکت

شود و سایر کارمندانی که از قبل شماره  شماره ملی هر کارمند مؤسسه، به عنوان شماره مستخدم وی تلقی می -تبصره

 معتبر خواهد بود.  ها مستخدم داشته اند، همچنان همان شماره

 استخدام در مؤسسه:  میشرایط عمو -34ماده

ی دکتری و باالتر چهل و پنج سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال و برای دارندگان مدرک تحصیل الف( داشتن حداقل

 سال.
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و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ب( داشتن تابعیت ایران، 

 ج( انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان، 

 د( عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان، 

 ( نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر، ـه

 و مؤسسات آموزش عالی معتبر.  ها و( دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه

شوند براساس دستورالعمل مصوب از سوی  میز( داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاری که برای آن استخدام 

 هیأت امناء مؤسسه، 

 ایران،  مین اسالم یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالح(اعتقادبه دین مبی

 ایران.  میط( التزام به قانون اساسی جمهوری اسال

گیرد و حقوق و مزایای آنان  میبه کارگیری موقت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود صورت  -2تبصره 

 خواهد شد. براساس مفاد این آیین نامه تعیین و برقرار 

تابع قوانین و مقررات خاص خود  میمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون کار و اعضای هیأت عل -1تبصره 

ی استحقاقی، استعالجی، ها باشند. حقوق و مزایا و امور رفاهی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان )مرخصی می

 و بیمه عمر، درمان و حادثه و سایر مزایا( تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.  ی غیرنقدیها بدون حقوق، پاداش، کمک

 است قوانین مربوط به استخدام ایثارگران را رعایت نماید.  موظفمؤسسه  -9تبصره 

 شود.  مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی حداکثر به میزان پنج سال به سقف سنی بند الف اضافه می -2تبصره 

باشدوضوابط استخدام درسایرمشاغل  سال سن مجازمی27استخدام بهیاربامدرک تحصیلی دیپلم بهیاری وحداقل  -3 تبصره

 شود.  بامدرک تحصیلی دیپلم ازسوی وزارتخانه ابالغ می

پذیرش و استخدام بهورز با مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب  -0تبصره 

 رسد. میهیأت امناء 

 فصل پنجم: استخدام

 در مؤسسه به سه شکل است:  میرابطه استخدا -35ماده

 الف(استخدام رسمی،ب(استخدام پیمانی برای مدت معین،ج(استخدام قراردادی برای مدت معین. 

به پیمانی به شرط قبولی استخدام در بدو ورود به شکل پیمانی یا قراردادی است. تبدیل وضع کارکنان قراردادی   -2تبصره

 شود.  براساس دستورالعملی است که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب می میو پیمانی به رس میدر آزمون استخدا

سال و حداکثر پس از شش سال خدمت پیمانی در صورت داشتن شرایط، برابر  9مستخدمین پیمانی حداقل -1تبصره

شوند. در صورت عدم احراز شرایط مصوب برای  میآزمایشی تبدیل وضع  میرسدستورالعمل مصوب هیأت امناء به مستخدم 

 باشد. آزمایشی، تمدید قرارداد پیمانی مقدور نمی میتبدیل وضعیت به رس

آزمایشی حداقل یک سال و حداکثر دوسال است و کارمند با رعایت شرایط ذیل به مستخدم  میطول دوره رس -36ماده

 تبدیل خواهد شد:  میرس

ف( حصول اطمینان از لیاقت علمی، کاردانی، عالقه به کار، خالقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم، تکریم ارباب ال

رجوع و ارتقاء سطح رضایت مندی آنان و رعایت نظم و انضباط اداری ازطریق کسب امتیازالزم یاپیشنهاد مدیربالفصل 

 وتأییدمعاون توسعه مدیریت ومنابع مؤسسه، 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 های آموزشی و کسب امتیاز الزم،  ج( تأیید گزینش. ب( طی دوره

را کسب  میدر صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی، کارمند شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رس -2تبصره

 ی ذیل رفتار خواهد شد: ها ننماید با وی به یکی از روش

زم )در هر حال مدت خدمت آزمایشی کارمند با احتساب این مهلت الف( اعطاء مهلت یک ساله دیگر برای احراز شرایط ال

 سال تجاوز نخواهد کرد(،  9از 

 ب( قطع رابطه استخدامی. 

 رسد.  میدستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب هیأت امناء مؤسسه  -1تبصره

 گردد:  در یکی از حاالت ذیل از خدمت در مؤسسه خارج می میکارمند رس -37ماده 

 الف( بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط

 ب( قبول استعفاء          

 ج( بازخریدی

 د( اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط

 ( فوت.ـه

و مؤسسه اجازه به کارگیری کارمندان منفصل از خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توسط سایر مؤسسات  -38ماده 

 واحدهای تابعه وزارتخانه را ندارد.

 انعقاد قرارداد مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادی منوط به تحقق شرایط ذیل است:  -39ماده 

 الف( استمرار بقاء پست سازمانی کارمند پیمانی یا قراردادی، 

 ب( کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند، 

 ج( جلب رضایت مردم و ارباب رجوع، 

 و تخصصی در زمینه ی شغل مورد تصدی.  مید( ارتقاء سطح عل

در صورت عدم تحقق هریک از شرایط فوق، انعقاد قرارداد مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادی مقدور نخواهد بود.  -2تبصره

 شود.  امناء تصویب میضوابط بندهای ب، ج و د این ماده طی دستورالعملی از سوی هیأت 

هسته گزینش مؤسسه ملزم است نظریه خود را در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و  -1تبصره

قراردادی حداکثر تا پایان بهمن ماه هرسال به معاونت توسعه مدیریت و منابع مؤسسه اعالم نماید. عدم ارسال نظریه تا مهلت 

 باشد.  مدید قرارداد کارمندان موردنظر میمقرر به منزله تأیید ت

 استفاده کارمندان از مزایای بیمه بیکاری حسب مورد، تابع قوانین و مقررات دولت خواهد بود.   -41ماده 

 فصل ششم: انتصابات

ن های آموزشی ضم انتصاب و ارتقاء شغلی کارمند باید با رعایت شرایط تحصیلی، تجربی و موفقیت در دوره  -41ماده

 خدمت مورد لزوم، پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

و نحوه ارتقاء  میی مدیریت حرفه ای و سرپرستی و شرایط تخصصی و عموها انتخاب و انتصاب افراد به پست  -42ماده

ل اداری وزارت متبوع پیشنهاد و توسط مسیر شغلی برابر دستورالعملی خواهد بود که از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحو

 هیأت امناء مؤسسه تصویب خواهد شد.
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

ی مدیریتی و سرپرستی باید ابتدا در کمیته طبقه بندی مشاغل مؤسسه مطرح و در صورت ها انتصاب افراد به پست -2تبصره

یر عنوان و انتصاب آنان اقدام تشخیص و احراز شرایط الزم و تصویب این کمیته، پس از تأیید حراست دانشگاه نسبت به تغی

 نمود. 

، وظایف و نحوه امتیازبندی برابر دستورالعملی خواهد بود که از ها ترکیب اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل، شاخص -1تبصره

 سوی وزارت متبوع ابالغ خواهد شد. 

است. ارزیابی عملکرد مدیران، ی مدیریتی مؤسسه چهارساله و تمدید آن دوره بالمانع ها دوره خدمت در پست -43ماده 

 تغییر پست افراد قبل از مدت مذکور و... براساس دستورالعملی است که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب خواهد شد. 

مؤسسه هیچ گونه تعهدی نسبت به پذیرش مدارک مقاطع تحصیلی دانشگاهی ارائه شده غیر مرتبط با رشته شغلی   -44ماده

ال نخواهد داشت و پذیرش مدارک مرتبط نیز منوط به طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل و تأیید آن کارمند در طول اشتغ

 کمیته است. 

 فصل هفتم: توانمندسازی کارمندان

ی کارمندان از طریق ارتقای دانش، اصالح نگرش و ها توانمندسازی عبارت است از شناسایی و توسعه قابلیت -45ماده 

ه نحوی که باعث افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت تسهیل در دستیابی به اهداف سازمانی ی آنان بها بهبود مهارت

 گردد.

مؤسسه مکلف است به منظور توانمندسازی کارمندان، نظام آموزش آنان را براساس دستورالعملی که از سوی  -46ماده 

با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان شود، به گونه ای طراحی نماید که همراه  هیأت امناء مؤسسه تصویب می

ی الزم برای مشارکت مستمر آنان در فرآیند آموزش را فراهم نموده و رابطه ای بین ارتقاء و ها با شغل موردنظر، انگیزه

 ها به دو روش زیر مقدور است:  انتصاب کارمندان و مدیران با نظام آموزش برقرار شود. طراحی دوره

ی خدمتی کارمند با هدف ها واحدی در طول دهه میهای آموزشی ضمن خدمت به صورت پودمانی و تر دورهالف( طراحی 

 ارتقاء مدرک تحصیلی فرد، 

 و اختصاصی کارمند.  میی عموها های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت، با هدف ارتقاء توانمندی ب( طراحی دوره

ریزی، طراحی،  توانمندسازی کارمندان خود، تمام مراحل نیازسنجی، برنامههای  تواند در قالب برنامه مؤسسه می -تبصره

ی آموزشی و پژوهشی مربوط به آموزش کارمندان ها های آموزشی و سایر فعالیت اجراء، ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره

تخصصی آنها مورد تأیید را رأساً یا از طریق مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و 

 مراجع ذی ربط باشد، انجام دهد.

است به منظور سیاست گذاری و مدیریت کالن آموزش منابع انسانی از مصوبات کمیته راهبری  موظفمؤسسه  -47ماده 

 آموزش و توانمندسازی وزارتخانه تبعیت نماید.

اهی )فوق لیسانس و باالتر( مستلزم آن است که اعطای مأموریت آموزشی برای انجام تحصیالت تکمیلی دانشگ -48ماده

این آیین نامه نیازهای نیروی انسانی خود را حسب نوع و تعداد رشته و مقطع تحصیلی موردنیاز 95مؤسسه با استناد به ماده

این اساس  در قالب سهمیه سالیانه تعیین و به تصویب هیأت رییسه مؤسسه برساند و صرفاً بر ها استخراج و با رعایت اولویت

 نسبت به اعطای مأموریت آموزشی به کارمندان اقدام نماید. 

مجاز خواهند بود برابر دستورالعملی که از سوی هیأت امناء  میآزمایشی و رس میکارمندان پیمانی، رس میتما -2تبصره 

 شود، از مأموریت آموزشی استفاده نمایند.  تصویب می
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 وریت آموزشی،تابع قوانین ومقررات مربوط خواهند بود. ایثارگران دراستفاده از مأم -1تبصره 

و... بنا به نیاز  MPHهای حضوری از جمله  های پودمانی و دوره اعطای مأموریت اداری روزانه یا ساعتی برای دوره -9تبصره 

 مؤسسه در راستای توانمندسازی کارمندان برای انجام بهینه وظایف سازمانی امکان پذیر است.

 : حقوق و مزایافصل هشتم

ی مذکور درمواد آتی ها نظام پرداخت کارمندان مؤسسه براساس ارزشیابی عوامل شغل وشاغل وسایر ویژگی -49ماده 

 خواهدبود.امتیازحاصل ازنتایج ارزشیابی عوامل مذکور دراین فصل ضرب درضریب ریالی سالیانه،مبنای تعیین حقوق و

 گیرد.  میمزایای کارمندان قرار

ضریب ریالی مذکور در این ماده برای هر سال معادل ضریب ریالی اعالم شده از سوی دولت بوده که توسط وزیر  -تبصره

 گردد.  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ می

ت، مشاغل مشمول این آیین نامه به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه براساس عواملی نظیر اهمی -51ماده 

« حق شغل»ی موردنیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول ها ، سطح تخصص و مهارتها پیچیدگی وظایف و مسئولیت

و حداکثر آن  1255اختصاص یافته و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل، حداقل 

 باشد.  برابر دستورالعمل پیوست می 6555

)حق شاغل( به منظور تعدیل حقوق  32ی آن و ماده ها زایش امتیازات جدول یا جداول موضوع این ماده و تبصرهاف -2تبصره 

ثابت کارمندان و با اعمال کاهش یا حذف مبلغ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندان تابع دستورالعملی خواهد بود 

رسد.بدیهی است بااعمال این تبصره  میوع وبه تصویب هیأت امناء که با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متب

 درج تفاوت تطبیق باقیمانده مانع ازافزایش ضریب ساالنه حقوق کارمندان نخواهد شد. 

تطبیق حقوق و مزایای افراد جدید االستخدام و کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط که به امور بازرسی منصوب  -1تبصره 

 رسد. میاساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امنای مؤسسه شوند، بر می

، حداکثر در پنج رتبه: مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی ها هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی-9تبصره 

بند. شاغلین مربوط در بدو یا میبه یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص  ها شوند و هرکدام از رتبه می

گیرند و در طول دوره خدمت در قالب دستورالعمل تهیه شده از  میاستخدام در رتبه مقدماتی و اولین طبقه شغلی مربوط قرار 

، انجام ها سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه براساس عواملی نظیر ابتکار و خالقیت، میزان افزایش مهارت

ی مشاغل، ارزیابی و ها های آموزشی، میزان جلب رضایت ارباب رجوع و... متناسب با ویژگی ، طی دورهخدمات برجسته

یابند.  میی پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء ها حسب امتیازات کسب شده و طی حداقل مدت سنوات خدمت موردنیاز به رتبه

در بدو استخدام از تجربه و  میفرادی که عالوه برشرایط عموشوند و ا میافرادی که طبق ضوابط مصوب به عنوان نخبه تعیین 

ی ها معاف ودر یکی ازرتبهها مهارت الزم برخوردار هستند،طبق دستورالعمل مربوط ازطی نمودن برخی ازرتبه

 گیرند.  میباالترقرار

 یابد.  ی خبره و عالی فقط به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص میها رتبه -2تبصره 

، در خصوص دارندگان مدارک 1/2امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب -3تبصره 

 گردد. محاسبه می 2/2و برای سایر مشاغل با ضریب 3/2، متخصصین و باالتر با ضریب Ph.Dدکترای حرفه ای، 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

های آموزشی و مهارت )عالوه بر حداقل  شاغلین مشمول این آیین نامه براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره  -51ماده 

 3655و حداکثر  2955حق شاغل که حداقل »شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط(، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز 

 شوند.  میباشد، برابر دستورالعمل پیوست بهره مند  امتیاز می

ی علمیه تحصیل نموده اند، براساس دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابالغ ها هنرمندان و افرادی که در حوزه -تبصره

 گردند.  میهمتراز  میشود با مقاطع تحصیلی رس می

غل را به منظور اجرای کامل نظام پرداخت مبتنی بر ارزشیابی مشاغل، مؤسسه مجاز است ارزشیابی هریک از مشا -52ماده 

ی ذیل ماده مذکور و اختصاص آن به یکی از طبقات جداول حق شغل و تعیین ها این آیین نامه و تبصره 35با رعایت ماده 

شود، تدوین و به  عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ابالغ می

 تصویب هیأت امناء برسد. 

، حیطه سرپرستی و نظارت و ها وین مدیریت و سرپرستی، متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتعنا -53ماده 

طبق دستورالعمل پیوست که « فوق العاده مدیریت»ی شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول ها حساسیت

 گیرند.  میاست، قرار  1655و حداکثر آن  325حداقل امتیاز آن 

ی مدیریتی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، در صورتی که به سمت پایین تری ها سال در پست 1که حداقل مدیرانی  -تبصره

درصد فوق العاده مدیریت در پست قبلی کمتر باشد، به  75منصوب شوند و فوق العاده مدیریت آنان در مسئولیت جدید از 

دریافت خواهد نمود. این تفاوت با « العاده مدیریت تفاوت فوق»میزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذکور به عنوان 

 شود. این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواهد بود.  ی بعدی مستهلک میها ارتقاء

« حقوق ثابت»)حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت( که  39و 32، 35ی موضوع مواد ها عالوه بر پرداخت -54ماده 

 باشد:  یی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میها شود؛ فوق العاده تلقی می

برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدرک : فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا. 1

% حقوق 15% امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل حداکثر تا 13باشند حداکثر تا  میتحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر 

ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق که در هر دوره برنامه پنج ساله به تصویب 

 ی مذکور برابر دستورالعمل پیوست است. ها رسد، مالک عمل خواهد بود. میزان و نحوه برقراری فوق العاده میهیأت وزیران 

امتیاز بهره  2335متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا : فوق العاده ایثارگری. 2

 شوند. جدول تخصیص امتیازات مربوط برابر دستورالعمل پیوست است.  میمند 

% به باال 65تعاریف شمولیت ایثارگری مانند فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان  هرگونه تغییر در امتیاز ایثارگران یا -2تبصره

 باشد.  تابع قانون مربوط می

کارمندانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند، به ازاء هر سال خدمت در زمان  -1تبصره

 دولت خواهد بود.  میاطق جنگ زده مصوبات عموشود. مالک تشخیص من امتیاز در نظر گرفته می 295جنگ 

 گیرد.  میامتیاز تعلق  755ی دولتی تا ها به دارندگان نشان -9تبصره

فقط به کارمندانی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه : فوق العاده سختی شرایط محیط کار. 3

 9555ی سوختگی حداکثر تا ها ی روانی و بیمارستانها ی روانی، بخشها امتیاز و در بیمارستان 2355باشند، حداکثر تا  می

ی غیرمتعارف و تعیین امتیاز یا ها گیرد. ضمناً دستورالعمل مربوط به تشخیص محیط میامتیاز طبق دستورالعمل پیوست، تعلق 

ارتخانه به تصویب هیأت امناء درصد فوق العاده سختی کار هریک از مشاغل با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وز
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

رسد. تا تدوین دستورالعمل مربوط و تصویب آن توسط هیأت امناء، برقراری فوق العاده سختی کار براساس مصوبات  می

 باشد.  قبلی همچنان قابل اجرا می

فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخیص کمیته : فوق العاده حق اشعه. 4

گیرد. تا تدوین و  میامتیاز تعلق  9555شود، حداکثر تا  تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابالغ می

 باشد.  بلی همچنان قابل اجرا میتصویب دستورالعمل مربوط، برقراری فوق العاده حق اشعه بر اساس مصوبات ق

کردند، چنانچه با اجرای  میکارمندانی که قبل از اجرای این آیین نامه، مبلغی به عنوان فوق العاده حق اشعه دریافت  -2تبصره

 این آیین نامه مبلغ حق اشعه آنان کاهش یابد، مبلغ قبلی همچنان مالک پرداخت خواهد بود. 

کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده کار با اشعه برخوردار آن دسته از  -1تبصره

بوده اند و این مبلغ در احکام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبیق کسر و به عنوان فوق العاده 

 شود.  که به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت می میاشعه در کنار فوق العاده سختی کار محاسبه و تا هنگا

به کارمندان مرد شاغل، بازنشسته و از کار افتاده مشمول این قانون که دارای همسر : کمک هزینه عائله مندی و اوالد. 5

عنوان کمک هزینه اوالد قابل امتیاز به  125امتیاز بابت کمک هزینه عائله مندی و به ازاء هر فرزند معادل  725باشند معادل  می

 پرداخت است. 

سال و به شرط ادامه تحصیل و غیرشاغل  15کنند تا  میحداکثر سن برای اوالد ذکور که از مزایای این بند استفاده  -2تبصره 

 سال تمام. 13بودن فرزند تا 

 اوالد اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنی.  -1تبصره 

کارمندان زن شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه بگیر مشمول این آیین نامه که دارای همسر نبوده )همسر فوت  -9بصره ت

کرده یا مطلقه باشد( و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشد، از مزایای کمک هزینه عائله مندی این بند بهره مند 

ارمندان براساس رأی مراجع ذی صالح، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشند، از شوند. در صورتی که این ک می

شوند. این افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزندان،براساس رأی  میمزایای کمک هزینه اوالد نیزبهره مند

 شوند.  میمراجع ذی صالح،ازمزایای کمک هزینه اوالدبهره مند

ان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور فرزند -2تبصره 

 باشند.  مین

 گردد.  چند قلوزایی نیز مشمول کمک هزینه اوالد می -3تبصره 

و  ها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت: فوق العاده شغل. 6

امتیاز و  2355امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر  655بازار کار برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر شرایط 

گردد.برقراری این فوق العاده منوط به تدوین دستورالعملی است که ازسوی  امتیازتعیین می1555برای مشاغل باالتر حداکثر 

 رسد.  میوبه تصویب هیأت امناءمعاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارتخانه تهیه 

دستورالعمل مربوط به این فوق العاده از سوی هیأت رئیسه مؤسسه تهیه و پس از : فوق العاده کارایی و عملکرد. 7

 شود.  تصویب هیأت امناء اجرا می

ی غیرمتعارف ساعت اداری به صورت ها شود که در نوبت به متصدیان مشاغلی پرداخت می: فوق العاده نوبت کاری. 8

باشند. این فوق العاده در قالب جدول امتیازات مندرج در دستورالعمل  میتمام وقت، مستمر و گردشی ملزم به انجام وظیفه 

 پیوست به کارمندان مشمول قابل پرداخت است.
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

ز کشور، جابجایی محل خدمت، کسر مؤسسه مجاز است به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج ا. 9

شود، پرداخت  صندوق و تضمین، مبالغی را برابر آیین نامه و دستورالعمل مربوط که از سوی هیأت امناء ابالغ             می

 نماید. 

تا تصویب و ابالغ دستورالعمل از سوی هیأت امناء، ضوابط مربوط در حوزه کارمندان دولت مالک عمل خواهد  -تبصره

 ود.ب

به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردد، پرداخت مبالغی  موظفدرصورتی که بنا به درخواست مؤسسه، کارمند . 11

 ساعت در ماه( بالمانع است.  263تحت عنوان اضافه کار )حداکثر تا سقف 

 شود:  نرخ یک ساعت فوق العاده اضافه کاری کارمند مؤسسه به شرح ذیل محاسبه می -تبصره

 260لغ یک ساعت فوقف العاده اضافه کاری = مبلغ)حق شغل+حق شاغل+فوق العاده مدیریت(/مب

حق التحقیق،حق التدریس،حق الترجمه وحق التألیف ازسوی هیأت امناءبه مؤسسه ابالغ وقابل اجراخواهد .دستورالعمل: 11

 باشد.  بود.تاابالغ دستورالعمل مذکورمصوبات قبلی قابل اجرامی

در موارد خاص مؤسسه مجاز است با توجه به عواملی از قبیل مهارت، مسئولیت، ریسک پذیری، : اده ویژهفوق الع. 12

در درآمد مؤسسه، مخاطرات شغل، موقعیت شغل در بازار کار داخلی و بین المللی، میزان ارباب  ها تأثیر اقتصادی فعالیت

ی مستمر ها % سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده35ر تا % از مشاغل مؤسسه حداکث13رجوع و حساسیت کار، برای حداکثر 

مندرج در این آیین نامه، فوق العاده ویژه برقرار نماید. مشاغل موردنظر و میزان فوق العاده مذکور، حسب دستورالعمل 

 شود.  مصوب هیأت امناء تعیین می

در هیأت امناء، همچنان براساس  ها یمارستانمؤسسه اجازه دارد تا تصویب دستورالعمل جدید اداره نظام نوین ب. 13

 دستورالعمل قبلی نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام نماید.

های گروه پزشکی  مؤسسه مجاز است به دارندگان مدرک دکتری در رشته: فوق العاده حق محرومیت از مطب. 14

که تمام وقت برابر مقررات در واحدهای مختلف مؤسسه )پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی( 

باشند، مشروط به اینکه در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، درمانگاه و  میشاغل 

رومیت از سایر واحدهای بخش خصوصی و خیریه و... به فعالیت انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند، فوق العاده حق مح

مطب پرداخت نماید. تا تصویب دستورالعمل مربوط توسط هیأت امناء، مبلغ فوق العاده محرومیت از مطب، برابر ضوابط 

 باشد.  قبلی همچنان قابل پرداخت می

های  به منظور استفاده از خدمات دارندگان مدرک دکترای حرفه ای در رشته: حق الزحمه طرح تمام وقتی. 15

پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی و متخصصین گروه علوم پزشکی در غیر ساعات اداری با پزشکی، دندان

هدف توسعه و گسترش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ستادی و اجرایی مؤسسه اعم از روستاها و شهرها و 

توسط هیأت امناء، مبلغ حق الزحمه طرح تمام  تأمین کادر مورد نیاز آن، مؤسسه مجاز است تا تصویب دستورالعمل مربوط

 وقتی را برابر ضوابط قبلی همچنان پرداخت کند. 

 برقراری حق الزحمه تمام وقتی برای سایر مشاغل طبق دستورالعمل مصوب هیأت امناء خواهد بود.  -تبصره

 «العاده خاص هیأت امناء فوق»مؤسسه مجاز است پس از تصویب هیأت امناء، فوق العاده خاصی را تحت عنوان. 16

حسب مورد براساس عواملی نظیر مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، شغل، مناطق کمتر توسعه یافته و... به کارمندان مؤسسه 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

پرداخت نماید. این فوق العاده بر مبنای مجموع ریالی حق شغل و حق شاغل در عدد ثابتی که از سوی هیأت امناء اعالم 

 گردد.  شود، ضرب می می

 = فوق العاده خاص هیأت امناءk× )حق شغل+ حق شاغل(
 

است برابر دستورالعمل پیوست نسبت به برقراری فوق العاده جذب تا سقف سی و پنج درصد حقوق و  موظفمؤسسه . 17

مزایای مستمر کارمندان )رسمی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و قراردادی( اقدام نماید. این فوق 

 العاده مشمول کسور بازنشستگی است. 

ی به برخی از شاغلین )رسمی، پیمانی و قراردادی( مشاغل خاص براساس دستورالعملی برقراری و پرداخت حق فن. 18

رسد. تا تصویب دستورالعمل  میخواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء 

 مذکور، حق فنی مصوب قبلی به قوت خود باقی است. 

از محل درآمد اختصاصی به مدیران غیرهیأت  "فوق العاده مسئولیت"حت عنوان مؤسسه مجاز است مبلغی را ت. 19

سطوح مختلف مدیریتی پرداخت نماید. مبلغ این فوق العاده برابر سطوح تعیین شده مدیریتی در جدول فوق العاده  میعل

ن نامه اعضای هیأت آئی 39گردد. )ماده  است که از سوی هیأت امنای مؤسسه تصویب می میمدیریت اعضای هیأت عل

 ( ها دانشگاه میعل

 رسد. میمیزان ریالی یا ضریب افزایش فوق العاده مذکور، هرساله توسط هیأت امناء تعیین و به تصویب  -2تبصره

یی که در جدول موضوع این بند، عناوین شغلی آنان ذکر نشده است، هیأت رییسه ها آن دسته از مشاغل و مسئولیت -1تبصره

ی جدول فوق همتراز و نسبت به برقراری فوق ها تواند حسب مورد و برابر درجه اهمیت آن با یکی از ردیف دانشگاه می

 العاده مسئولیت اقدام نماید. 

ی دولتی، خدمت اداری در مناطق جنگ زده، سختی شرایط محیط کار، فوق ها ی ایثارگری، نشانها فوق العاده  -55ماده 

 گردد. تلقی می "فوق العاده مستمر"به عنوان  العاده شغل و فوق العاده اشعه

ی قابل تخصیص به هر شغل، از ها و اختصاصی مؤسسه به تناسب وظایف پست میشرایط تصدی مشاغل عمو -56ماده 

های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با ابالغ معاونت توسعه  لحاظ معلومات، تحصیالت، تجربه، مهارت و دوره

 است. میشود و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور، رعایت شرایط مصوب الزا وزارتخانه تعیین می مدیریت و منابع

ی مقامات سیاسی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ها مؤسسه مجاز است با کارمندانی که به سمت -57ماده 

با آنان برابر مفاد قانون مذکور و ی مقامات و اشتغال مجدد در مؤسسه ها شوند، در زمان انتصاب به سمت میمنصوب 

 اصالحات بعدی آن رفتار نماید. 

دولت که از سوی وزارتخانه اعالم  میمیزان عیدی پایان سال کارمندان مؤسسه حداقل برابر مصوبات عمو -58ماده 

 شود، خواهد بود.  می

 وزارتخانه اعالم خواهد شد. حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارمندان مؤسسه در هر سال از سوی  -59ماده 

، باید در فیش حقوقی ها کل مبالغ پرداختی به مشمولین این آیین نامه اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه -61ماده 

 کارمندان درج شود. 

لعملی ی مزایای غیر مستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان براساس دستوراها میزان و نحوه پرداخت -تبصره

 رسد. میخواهد بود که به تصویب هیأت امناء 
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شود. این  حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برابر مفاد این فصل تعیین و برقرار می -61ماده 

 باشند.  میافراد در مدت انجام تعهدات قانونی مشمول صندوق تأمین اجتماعی 

حقوق و مزایای کارمندان قراردادی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. تا تصویب  دستورالعمل نظام پرداخت -62ماده 

 دستورالعمل موردنظر مصوبات قبلی هیأت امناء در این مورد مالک عمل خواهد بود. 

حقوق پیام آوران بهداشت صرفاً براساس مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح کشور و مزایای آنان براساس ضوابط  -63ماده 

 مصوب هیأت رییسه مؤسسه قابل پرداخت است.

به کارگیری پیام آوران بهداشت در ستاد مؤسسه ممنوع است و صرفاً اشتغال آنان در مراکز بهداشتی درمانی  -تبصره

 باشد.  روستایی مجاز می

 شود.  حقوق و مزایای اتباع بیگانه برابر مواد این فصل تعیین و برقرار می -64ماده 

شوند برابر مفاد  میاین آیین نامه برای مدت مشخص به کار گرفته  39وق و مزایای بازنشستگانی که برابر ماده حق -65ماده 

شود. مالک محاسبه حقوق و مزایای این افراد، مطابق با آخرین مدرک  این آئین نامه تعیین و پرداخت می 39ماده 

 واگذارشده است، ونوع شغلی که درحال حاضربه فرد تحصیلی،کل سنوات خدمتی فرد که مالک بازنشستگی قرارگرفته

 باشد.  می

باشد( برای  بابت شرکت کارمندان و سایر افراد در جلسات موردنیاز مؤسسه )که جزو وظایف اصلی کارمند نمی -66ماده 

 شود.  ب میهر جلسه مبلغی به عنوان حق جلسه قابل پرداخت است. دستورالعمل موردنیاز توسط هیأت رییسه مؤسسه تصوی

های فرهنگی و اجرایی و همکاری و مشارکت در خصوص  به منظور تشویق و ترغیب کارمندان مؤسسه در زمینه -67ماده 

و موارد مشابه آن، مبالغی به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد.  ها ، آزمونها برگزاری مراسم، اجرای همایش

 شود.  ه مؤسسه تصویب میدستورالعمل موردنیاز توسط هیأت رییس

، ها احکام کارگزینی صادره ناشی از قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه. 68ماده 

باشد، بدیهی است احکام معوقه و استحقاقی کارمندان قبل از تاریخ اجرای این  ها و مصوبات قبلی مورد تأیید می دستورالعمل

 های قبلی خواهد بود.  العملفصل تابع قوانین و دستور

 فصل نهم: نظارت و ارزیابی عملکرد 

است عملکرد سالیانه مدیران و کارمندان را برابر دستورالعمل ابالغی از سوی معاونت توسعه  موظفمؤسسه   -69ماده 

ی ثبت و به ذی نفعان مدیریت و منابع وزارت متبوع ارزیابی نموده و نتایج آن را در پرونده پرسنلی و نرم افزار کارگزین

 منعکس نماید.

و مزایای دریافتی آنان  مینتایج ارزیابی ساالنه مدیران و کارمندان برابر دستورالعمل ماده فوق، در وضعیت استخدا -2تبصره 

 تأثیرگذار خواهد بود. 

حوله، در پیشبرد مؤسسه مجاز است به منظور ایجاد انگیزش در بین کارمندان و مدیران که حسب وظیفه م  -1تبصره 

های عملیاتی سالیانه واحدهای تابعه مشارکت فعال دارند، برابر دستورالعملی که از سوی هیأت رییسه مؤسسه تصویب  برنامه

% جمعیت 1شود، نسبت به انتخاب واحد نمونه از بین واحدهای همتراز اقدام و به مدیران و کارمندان این واحدها )حداکثر  می

 ونه( پاداش پرداخت نماید. کارمندان واحد نم
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 فصل دهم: حقوق و تکالیف کارمندان

و اداری و طبق  میمدیران و کارمندان مؤسسه خدمت گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق اسال -71ماده

نحو احسن در راه نمایند وظایف خود را به  سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداری که امضاء می

 ی قانونی آنها انجام دهند. ها خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته

اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان مؤسسه از سوی وزارت متبوع تصویب  -2تبصره 

 شود.  می

کارمندان را در ارتقاء انتصاب و تمدید قراردادهای  مؤسسه مکلف است رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد -1تبصره 

هایی که به  و تشویقات و تنبیهات کارمندان در دستورالعمل میاستخدامی، تبدیل وضعیت و اعمال سایر امتیازات استخدا

 رسد، لحاظ نماید. میتصویب 

از حقوق و مزایای مربوط را دارند.  و پیمانی مؤسسه سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده میکارمندان رس -71ماده 

 از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.  میحداکثر نی

 توانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت مسئول مربوط استفاده نمایند.  کارمندان می -72ماده 

کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی، فقط برای یک  ازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست -73ماده 

است  موظفباشد. مؤسسه  بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیأت رییسه مؤسسه بالمانع می

 مرخصی بازخرید شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان کسر نماید.

نهاد خانواده، کارمندان مؤسسه در موارد ذیل حق برخورداری از هفت روز مرخصی به منظور تحکیم و تکریم  -74ماده 

 باشد.  اضطراری عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی ساالنه را دارند. مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی

 الف( ازدواج دائم کارمند

 ب( ازدواج فرزند کارمند 

 ج( فوت بستگان درجه یک شامل: همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر. 

شوند مجاز خواهند بود  میکه به حج تمتع مشرف  میآزمایشی و رس میکارمندان اعم از قراردادی، پیمانی، رس -75ماده 

 د شد. فقط یک بار از یک ماه مرخصی تشویقی استفاده نمایند که جزء مرخصی استحقاقی منظور نخواه

باشد، استفاده کنند.  توانند از مرخصی کمتر از یک روز که جزیی از مرخصی استحقاقی می کارمندان مؤسسه می -76ماده 

حداکثر مرخصی ساعتی به میزان نصف ساعت کاری روزانه است. در صورت استفاده بیش از مدت ذکر شده، یک روز 

 شود.  مرخصی استحقاقی محاسبه می

 شود.  ی استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمیها بین مرخصی میت رستعطیال -77ماده 

توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت مؤسسه حداکثر سه  آزمایشی و پیمانی می میکارمندان رسمی، رس -78ماده 

وط به سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی در رشته مرب

شغل کارمندان یا نیاز مؤسسه باشد، تا مدت دو سال دیگر قابل افزایش خواهد بود. احتساب مدت مرخصی بدون حقوق 

شود، از لحاظ بازنشستگی با پرداخت کسور مربوط توسط کارمندان مؤسسه )اعم  کارمندان که بابت ادامه تحصیل اعطاء می

 شود.  خواهد بود که توسط هیأت امناء تصویب میاز سهم مستخدم و کارفرما( طبق دستورالعملی 

آزمایشی به عنوان طول دوره مورد  میمدت مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی مورد استفاده کارمندان رس -2تبصره 

 شود. این آیین نامه محسوب نمی 90نیاز خدمت آزمایشی مندرج در ماده 
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قانون برنامه پنجم توسعه با موافقت مؤسسه برابر دستورالعملی که به تصویب  95توانند با رعایت ماده  کارمندان می -1تبصره 

 رسد، از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده نمایند.  میهیأت رئیسه 

 0توانند حداکثر به مدت  شوند، می میکارمندان مؤسسه که همسر ایشان جهت مأموریت یا ادامه تحصیل اعزام  -9تبصره 

 دون محاسبه مرخصی بدون حقوق استفاده شده قبلی( از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. سال )ب

کارمندان مؤسسه در صورت ابتالء به بیماری که مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهی پزشک معالج و  -79ماده 

توانند از مرخصی استعالجی  رای پزشکی، میتأیید پزشک معتمد مؤسسه و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تأیید شو

 استفاده نمایند.

 است.  میدرصورت نیاز به استفاده بیش از چهار ماه، تأیید مجدد شورای پزشکی الزا -تبصره

چهارماه خواهد بود. در صورت نیاز به  میحداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجی در طول یک سال تقوی -81ماده 

 باشد.  مرخصی استعالجی، به تشخیص شورای پزشکی مؤسسه از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می استفاده بیشتر از

حقوق و مزایای کارمند در ایام مرخصی استعالجی تا بهبودی کامل یا از کارافتادگی کلی حداکثر به مدت یک  -81ماده 

باشد. برای  د داده شده است، قابل پرداخت میی مستمر که حسب مورد به کارمنها سال به میزان حقوق ثابت و فوق العاده

مدت مازاد بر یک سال، فقط حقوق ثابت )مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق( قابل 

 پرداخت خواهد بود. 

ی مربوط تعلق ها دهبه بانوان باردار برای هربار وضع حمل، شش ماه مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و فوق العا -82ماده 

 گیردکه درهرصورت ازشش ماه بیشتر نخواهد بود.  می

ی سه قلو و باالتر، یک سال تعیین ها ی دوقلو، هشت ماه و برای زایمانها مدت مرخصی زایمان برای زایمان -2تبصره 

 شود.  می

مدت مرخصی استعالجی بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعالجی استفاده  -1تبصره 

 کنند، از سقف مرخصی زایمان آنها کسر نخواهد شد.  می

علق نمایند، مدت پانزده روز مرخصی اضطراری مراقبت از همسر ت به کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می -9تبصره 

 باشد.  گیرد. این مرخصی قابل بازخرید و ذخیره نمی می

 آید دو ماه خواهد بود.  میمرخصی زایمان در خصوص مادرانی که فرزند آنها مرده به دنیا  -2تبصره 

ماهگی فرزند، روزانه یک ساعت مرخصی شیردهی تعلق  12به کارمندان زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا سن   -3تبصره 

 گیرد.  می

کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی  -83ماده 

 باشد. باشند و مؤسسه مجاز به پرداخت حقوق و مزایای آنان در ایام مرخصی استعالجی نمی می

ون حقوق و مراقبت و شیردهی به موجب دستورالعملی ی استحقاقی، استعالجی، بدها نحوه استفاده از مرخصی -84ماده 

 شود.  خواهد بود که از سوی هیأت امناء تصویب می

شود،  ی مصوب و دستورالعملی که از سوی هیأت امناء تصویب میها مؤسسه مجاز است در چهارچوب بودجه -85ماده 

المت )در صورت درخواست کارمند( با مشارکت آنان کارمندان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه س

شود( قرار  های تکمیلی و بیمه عمر )بیمه عمر فقط مشمول کارمند می به صورت هماهنگ و یکنواخت تحت پوشش بیمه

 دهد. 
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است شرایط بهداشتی، ایمنی و رفاهی محیط کار را تأمین و لباس کارمناسب برای کارمندان  موظفمؤسسه  -86ماده 

 رادرقالب دستورالعمل مصوب هیأت رییسه مؤسسه،تهیه نماید. خود

 موظفی ها باشد. تنظیم ساعت کار یا شیفت ساعات کار کارمندان مؤسسه چهل و چهار ساعت در هفته می -87ماده 

 باشد. کارمندان به عهده مؤسسه می

مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع  ند در ساعات تعیین شده به انجام وظایفموظفکارمندان مؤسسه  میتما -2تبصره 

ضروری، خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، براساس اعالم نیاز مؤسسه، مکلف به انجام 

وظایف محوله در محل کار یا خارج از محل کار حسب مورد در قبال دریافت اضافه کاری یا حق الزحمه برابر مقررات 

 شود.  ط خواهد بود. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت امناء تصویب میمربو

)صرفاً برای  1/2یا  2/2توانند ساعت کار خود را با موافقت مؤسسه حداکثر به مدت سه سال تا کارمندان می -1تبصره 

سوابق خدمت و سایر امتیازات  کارمندان زن براساس قانون نیمه وقت بانوان( تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه

شود. لیکن کسور بازنشستگی این قبیل کارمندان در طول مدت  این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین می

ی کامل کسر خواهد شد و این گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت الزم ها خدمت پاره وقت براساس حقوق و فوق العاده

 شود.  شود. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت امناء تصویب می م وقت محسوب میبرای بازنشستگی تما

باشند و  میی قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی ها کارمندان مؤسسه در انجام وظایف و مسئولیت -88ماده 

سان حقوقی خودیاگرفتن وکیل مؤسسه مکلف است به تقاضای کارمندان برای دفاع ازانجام وظایف آنهابااستفاده ازکارشنا

 ازکارمندان حمایت قضائی نماید. 

ند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از موظفکارمندان مؤسسه  -89ماده 

هرگونه بی باشند.  میو اختصاصی مؤسسه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین و مؤسسه پاسخگو  میقوانین و مقررات عمو

تواند در برابر برخورد نامناسب  باشد. ارباب رجوع می ممنوع می میاعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمو

 کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نماید.

و اصالحات بعدی و مقررات اجرایی آن در مورد کلیه کارمندان  2961اداری مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات -91ماده 

 باشد. به غیر از مشمولین قانون کار در مؤسسه الزم االجرا می

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله  -91ماده 

د آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان بوده و در مورد عملکر

مؤسسه شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات شود، عالوه بر 

د( نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مور

 باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. 

باشد. در موارد ضروری صرفاً در  تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمام کارمندان مؤسسه ممنوع می -92ماده 

 ؤسسه بالمانع است.خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس، به عنوان سرپرست و با تشخیص رییس م

، ها به کارگیری بازنشستگان با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته -93ماده 

ی حقوقی مشروط بر این که مجموع ها ، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیر مستمر، تدریس و مشاورهها کمیسیون

ساعت اشتغال آنها در مؤسسه از 
3
تجاوز نکند، بنا به پیشنهاد مؤسسه و تصویب هیأت رییسه  موظفساعت اداری کارمندان 1
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های یک ساله بالمانع است. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و  در دوره

 شود. پرداخت می

کارمندان مؤسسه مکلفند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت  -94ماده 

نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور 

هند. در صورتی که بعد از این اطالع، مقام مافوق کتباً دستور خود را جهت را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع د

اجراء تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود 

 و پاسخگویی با مقام دستور دهنده است. 

 عیت کشور بیگانه موجب انفصال خدمت از مؤسسه خواهد بود. خروج از تابعیت ایران وقبول تاب -95ماده 

 باشد. می« صندوق ذخیره کارمندان دولت»مؤسسه مکلف به اجرای مصوبه  -96ماده 

 فصل یازدهم: بازنشستگی و تأمین اجتماعی

 شرایط بازنشستگی کارمندان در مؤسسه به شرح ذیل است: -97ماده 

 را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید. الف( مؤسسه مکلف است کارمندان خود 

تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل  ب( مؤسسه می

 بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید.

رای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مؤسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دا -2تبصره 

 باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیأت رییسه حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید.  میو باالتر 

برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور « ب»و همچنین شرط سنی مزبور در بند  36سابقه مذکور در بند الف ماده  -1تبصره 

 گردد. باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی ان و معلوالن تا پنج سال کمتر میو جانباز

است کارمندان دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت را  موظفمؤسسه  -98ماده 

ؤسسه هفتاد سال بازنشسته کند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل داری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به باال حسب نیاز م

 باشد. می

چنانچه سابقه خدمت کارمندان مؤسسه کمتر از بیست و پنج سال باشد، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه  -تبصره

توانند در صورت نیاز مؤسسه تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه )بدون توجه به محدودیت سنی(،  خدمت داشته باشند، می

 ادامه خدمت دهند. 

کارمندان مؤسسه از لحاظ برخورداری از مزایایی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، و بیمه درمانی  -99ماده 

 باشند.  میی بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی ها با رعایت این آیین نامه تابع یکی از صندوق

ی ها ه به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول یکی از صندوقکارمندانی که تا قبل از تصویب این آیین نام -2تبصره 

باشند. تغییر  میتأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری هستند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود 

باشد و  پذیر می صندوق از تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری یا بالعکس در طول مدت خدمت فقط یک بار امکان

 هیأت دولت قابل انجام خواهد بود.  میبراساس مصوبات عمو

یابند، همچنان تابع قانون صندوق  میآزمایشی تبدیل وضع  میکارمندانی که برابر مفاد این آیین نامه از پیمانی به رس -1تبصره 

باشند، این کارمندان باید درخواست کتبی خود را جهت انعکاس به سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای  میتأمین اجتماعی 
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و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

آنان به سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری  میاداری مؤسسه اعالم نمایند. واحدهای مذکور ملزم به اعالم درخواست رس

 باشند. میموضوع 

ی بازنشستگی تأمین اجتماعی یا ها تاریخ انتقال، مشمول یکی از صندوقکارمندان انتقالی به مؤسسه باید از  -111ماده 

ی انتخاب شده ها بازنشستگی کشوری قرار گیرند. در صورت تغییر صندوق مابه التفاوت مورد ادعای هر یک از صندوق

 ه مقدور نخواهد بود. باشد. در غیر این صورت انتقال فرد متقاضی به مؤسس بابت سهم کارمند و کارفرما به عهده ذینفع می

ی بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت ها در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی از سوی صندوق -111ماده 

دارند، به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده 

 شد.  محاسبه و پرداخت خواهد

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این آیین نامه حقوق ثابت  -112ماده 

این  32ماده  26و فوق العاده جذب موضوع بند  32ماده  21ی مستمر و فوق العاده ویژه موضوع بند ها به اضافه فوق العاده

 باشد.  آیین نامه می

شوند، به ازاء هر سال خدمت یک ماه  میکارمندانی مشمول این آیین نامه که بازنشسته، از کارافتاده یا فوت به  -113ماده 

ی استحقاقی ذخیره شده، پرداخت خواهد ها آخرین حقوق و مزایای مستمر )تا سی سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصی

ازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه ب

 شود. گردد، کسر می دریافت این وجوه می

تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را در احتساب سابقه  کارمند مؤسسه می -تبصره

صی قبل از بازنشستگی نامبرده را صادر است حکم مرخ موظفخدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی درخواست و مؤسسه 

 و سپس مبادرت به صدور حکم بازنشستگی نماید. 

 ی بازنشستگی درمؤسسه تابع بندهای زیرخواهند بود: ها کارمندان مشمول صندوق-114ماده 

از  توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک الف( شاغلین و بازنشستگان برابر ضوابط می

 های درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه درمانی خود قرار دهند،  بیمه

ب( فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که 

مک هزینه اوالد، بیمه و یا ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت تا بیست و پنج سالگی از ک

 شوند. میمستمری والدین خود برخوردار 

 رسد. میامکان بازنشستگی پیش از موعد کارمندان مؤسسه تابع دستورالعملی است که به تصویب هیأت امناء   -115ماده 

 فصل دوازدهم: مقررات مختلف

 کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادی حسب نوع استخدام در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:  -116ماده 

 الف( اشتغال در واحد سازمانی مربوط،   

 ب( مرخصی استعالجی، استحقاقی ویا بدون حقوق،

 ج( آماده به خدمت، 

 یا مأموریت آموزشی، های اجرایی دیگر و  و سایر دستگاه ها د( انتقال یا مأموریت به مؤسسه

 ی رسیدگی به تخلفات اداری، ها ( انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتـه

 و(استعفاءوبازخریدی به موجب احکام مذکوردراین آیین نامه وقانون رسیدگی به تخلفات اداری، 



 
 

20 

 

و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ز( غیبت موجه و غیرموجه،           

 گی و از کار افتادگی، ح( بازنشست

 ط( تعلیق،                                   

 م( فسخ قرارداد کارمند پیمانی.

 در ایام انفصال موقت، تعلیق و غیبت تا تعیین تکلیف کارمند، پرداخت هرگونه وجهی به ایشان ممنوع است.  -تبصره

های اجرایی دیگر توسط هیأت  و یا دستگاه ها سایر مؤسسهدستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت کارمندان به  -117ماده 

 شود.  رییسه مؤسسه تصویب می

 یا پیمانی در یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:  میآمادگی به خدمت کارمند رس -118ماده 

وی  الف( در پایان مدت مرخصی بدون حقوق در صورت مراجعه کارمند جهت اشتغال، پست سازمانی جهت اختصاص به

 وجود نداشته باشد

 ب( در صورت انحالل واحد سازمانی مؤسسه

 ج( در هر شرایط دیگری براساس آراء مراجع ذی صالح.

آمادگی به خدمت حداکثر یک سال است و در صورت عدم اشتغال کارمند، طی دوران مزبور، حسب مورد طبق   -2تبصره 

 مقررات مربوط بازخرید خدمت یا در صورت داشتن شرایط بازنشستگی، بازنشسته خواهد شد. 

حقوق و مزایای مندرج در حکم  شوند شش ماه اول تمام میو پیمانی که آماده به خدمت  میبه کارمندان رس -1تبصره 

کارگزینی مربوط و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف مبلغ مزبور )به استثناء کمک هزینه اوالد و عائله 

 شود( قابل پرداخت خواهد بود.  مندی که کامل پرداخت می

و  میقوق، جزء سابقه خدمت کارمندان رسدوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ تمام ح -9تبصره 

 پیمانی محسوب خواهد شد. 

شود یا  یی که جدیداً ایجاد میها مؤسسه مکلف است تا زمانی که کارمند آماده به خدمت دارد، برای تصدی پست -2تبصره 

باشد که  به استخدام میبدون متصدی است از کارمندان مربوط )دارای شرایط  احراز( استفاده نماید و فقط در صورتی مجاز 

 کارمند آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشد.

شود در صورت امتناع از شروع به کار و غیبت، طبق  کارمند آماده به خدمت که به پست سازمانی منصوب می -3تبصره 

 مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. 

سایر دستگاهها و مؤسسات، موجب قطع حالت آمادگی به خدمت وی انتقال یا مأموریت کارمند آماده به خدمت به -0تبصره 

 خواهد شد. 

و اصالحات بعدی آن در مورد  میمجلس شورای اسال 15/2/2907قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  -119ماده 

 اجرا است.  کارمندان مؤسسه الزم االجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین نامه اجرایی آن با تصویب هیأت امناء قابل

اصالحات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زیان آور در مورد کارمندان مؤسسه الزم االجرا بوده و تغییرات در  -111ماده 

 ی مربوط با تصویب هیأت امناء قابل اجرا است.ها مفاد قانون فوق و آیین نامه

، مگر در مواردی که در این آیین نامه و قوانین و مقررات ایثارگران است میمؤسسه ملزم به رعایت تما -111ماده 

 های آن تصریح شده باشد. دستورالعمل
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و  آیین نامه اداری، استخدامی
 تشکیالتی کارکنان غیر هیأت

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

رسد. هرگونه به کارگیری  میبازخریدی کارمندان برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امناء  -112ماده 

انون مدیریت خدمات کشوری ق 3کارمندان بازخرید شده مؤسسه یا سایر مؤسسات وزارت متبوع ودستگاههای موضوع ماده 

 باشد. ممنوع می

و آیین نامه  میمجلس شورای اسال 95/52/2977قانون ارتقاء بهره وری کارمندان بالینی نظام سالمت مصوب   -113ماده 

 باشد.  های مربوط به آن الزم االجراء می اجرایی و دستورالعمل

مت در مؤسسه استعفا کند. در هیچ مورد، استعفای کارمند تواند با درخواست کتبی از خد می میکارمند رس -114ماده 

با آن موافقت نماید.  مییابد که مؤسسه به صورت رس رافع تعهدات او در برابر مؤسسه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می

تا پایان یک ماه رد یا مؤسسه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول آن را کتباً اعالم دارد. چنانچه 

 قبول استعفا ابالغ نگردد، این امر در حکم قبول استعفا تلقی خواهد شد. 

در صورت درخواست کارمند مستعفی، استرداد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است، تابع  -2تبصره 

 ضوابط صندوق مربوط خواهد بود. 

مندرج در این  میاستعفا کرده است در صورت نیاز مؤسسه برابر ضوابط استخداکه  میاستخدام مجدد کارمند رس -1تبصره 

آیین نامه خواهد بود. احتساب سوابق خدمت این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی مشروط به اینکه وجوه کسور 

 بازنشستگی را دریافت نکرده باشند، بالمانع است.

 اده نشده پرداخت خواهد شد.به کارمند مستعفی وجوه مرخصی استف -9تبصره 

 باشد.  مؤسسه مکلف به رعایت آراء دیوان عدالت اداری می  -115ماده 

مؤسسه مجاز است برابر دستورالعمل مصوب توسط هیأت رییسه مؤسسه، از وجود کارمندان به صورت  -116ماده 

 دورکاری استفاده خدمتی نماید.

که اصالحیه بعدی مصوب و ابالغ نگردد، به قوت خود باقی  میضوابط قبلی ماداکلیه قوانین، دستورالعملها و  -117ماده 

دولت در این  میباشد. ضمناً در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمو مانده و الزم االجراء می

دولت نافذ خواهد  میمناء مقررات عموآیین نامه پیش بینی نشده باشد، تا تصویب دستورالعمل و مقررات جدید توسط هیأت ا

 بود. 

مسئولیت پاسخگوئی به ابهامات، تفاسیر و سؤاالت مطروحه در خصوص مفاد این آئین نامه از سوی مؤسسه به  -118ماده 

نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. مصوبات و تصمیمات این  3تا  9عهده کمیته 

 گردد. نزله مصوبه هیأت امناء تلقی میکمیته به م

 ............... به تصویب هیأت امناء رسید..ی مربوط در تاریخها ماده و تبصره 223این آیین نامه در  -119ماده 
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دستورالعمل اجرایی ورود به خدمت  
 کارمندان غیرهیأت علمی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

و  میآئین نامه اداری، استخدا 24دستورالعمل اجرایی ورود به خدمت موضوع ماده 

 تشکیالتی کارمندان غیرهیأت علمی
 

 و پیمانی در دانشگاه بکار گرفته خواهند شد. میبصورت رساین دستورالعمل شامل افرادی خواهد بود که  -1ماده 

 تواند برای پذیرش نیروهای قراردادی نیز این دستورالعمل را بمورد اجرا گذارد. دانشگاه می -تبصره

استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و  -2ماده 

و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها و احراز  میتوانمندیهای عمو سنجش

 ها براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه میی عموها صالحیت

 خواهد بود.  3/1/2963و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب 

.. و معلوالن عادی جز در مواردی که در این دستورالعمل تصریح شده .ایثارگران میرعایت قانون تسهیالت استخدا -2تبصره

 است.  میباشد الزا

 استخدام بهورزان براساس دستورالعمل ویژه جذب بهورز خواهد بود. -1تبصره

و اعمال سایر مفاد این دستورالعمل و طی دوره  93ای براساس مادهاستخدام و انتصاب کارشناسان بهداشت حرفه  -9تبصره

 پذیرد. هیأت محترم وزیران صورت می 19/0/79مورخ  22023آموزشی مربوطه، مطابق با دستورالعمل اجرایی مصوبه 

 شرایط عمومی:  -3ماده 

 تابعیت ایران          -الف

 کشور  میمتدین به یکی از ادیان رس -ب

 ایران  میه مبانی نظام جمهوری اسالاعتقاد ب -ج

 سال تمام  25سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی حداکثر  93و حداکثر  27داشتن سن حداقل  -د

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای افراد مذکور  -ـه

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان    -و

 یشینه و سابقه محکومیت جزایی مؤثر عدم سوء پ -ز

 دارابودن مدرک تحصیلی)به استثنای مدارک تحصیلی معادل(ازمؤسسات آموزش عالی معتبر-ح

 گیرد.  میداشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانائی انجام کاری که برای آن استخدام صورت -ط

 بخدمت پذیری افراد با مدرک تحصیلی پائین تر از کاردانی در مشاغل بهورز و بهیار بالمانع است.  -2تبصره

تواند عالوه برشرایط فوق، شرایط ویژه ای همچون شرط معدل،دارا بودن گواهینامه  هیأت رئیسه دانشگاه می -1تبصره

ICDL  .و آشنایی به زبان انگلیسی را درشرایط آگهی قید نماید 

 ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.ها موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه -9تبصره

( خدمت نموده اند به 13/3/06لغایت  92/0/33ی نبردحق علیه باطل، داوطلبانه )از تاریخ ها داوطلبانی که در جبهه -الف

 در جبهه. میزان حضور

ی نبرد حق علیه باطل به میزان زمان بستری شده و استراحت ها جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه -ب

 پزشکی.
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

باشند )همسر، فرزند، پدر،  میافراد خانواده معظم شهداء، مفقوداالثرها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار ن -ج

 سال.  3ر، خواهر( به میزان مادر، براد

 باشند. میآزادگان از حداکثر سن فوق الذکر معاف  -د

شاغل بوده اند و  2/6/73باشند و تا تاریخ میی خدماتی در واحدهای تابعه دانشگاه ها داوطلبانی که تحت پوشش شرکت -ـه

 سال. 3ثر به مدت همچنین خدمتشان کماکان ادامه دارد به ازای مدت خدمت در واحدهای مذکور حداک

را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان  موظفداوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی  -و

  .انجام خدمت فوق )مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود(

قضایی و ذیصالح از خدمت دولتی منع  داوطلبان استخدام نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع -4ماده 

 شده باشند.

 وپیمانی وبازخرید شده دستگاههای دولتی باشند.  میداوطلبان استخدام نبایدمستخدم رس-5ماده 

باشند  میمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه  -6ماده 

 دانشگاه شرکت نمایند.  میونهای استخداتوانند در آزم می

 شود.  توسط کمیته برگزاری آزمون برگزار می میآزمونهای استخدا -7ماده 

 اعضای این کمیته عبارتند از: 

 معاون پشتیبانی دانشگاه یا عناوین مشابه به عنوان رئیس کمیته -2

 مدیر هسته گزینش یا عناوین مشابه به عنوان عضو کمیته  -1

 مدیر امور نیروی انسانی یا عناوین مشابه به عنوان عضو کمیته  -9

 نماینده ریاست دانشگاه به عنوان عضو کمیته  -2

تواند از نمایندگان معاونتها، مسئول یا نمایندگان واحدهای حراست، مدیریت خدمات پشتیبانی یا  ریاست کمیته می -تبصره

 سخگویی به شکایات و... صرفاً جهت همکاری در کمیته آزمون دعوت بعمل آورد. عناوین مشابه، اداره ارزیابی عملکرد و پا

 شرح وظایف کمیته آزمون:  -8ماده 

 ریزی، هدایت و پایش کلیه مراحل آزمون  مدیریت، برنامه -2

 تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای آزمون و موارد پیش بینی نشده  -1

 اعالم نتایج آزمون  -9

 میم گیری و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص آزمون بررسی، تص -2

 شامل مراحل زیر است: میآزمون استخدا -9ماده 

 تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل   -2

  تنظیم آگهی استخدام و انتشار آن -1

 ثبت نام و تهیه فهرست داوطلبان  -9

 و تخصصی براساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه  میبرگزاری آزمونهای عمو -2

 تصحیح اوراق و استخراج نتایج اولیه     -3

 انجام مصاحبه و آزمون عملی در صورت ضرورت  -0

 تهیه فهرست انتخاب شدگان نهایی و اعالم نتیجه  -6
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هماهنگی واحدهای ذیربط به عهده با عنایت به مجوزهای ابالغی و با  میانجام نیازسنجی و تعیین نیازهای استخدا -11ماده 

 باشد. مدیریت امور نیروی انسانی یا عناوین مشابه می

توسط مدیریت امورنیروی انسانی،صورتجلسه تعیین مشخصات شغل  میپس ازاحصاءنیازهای استخدا-11ماده 

ریت امورنیروی وشاغل)پیوست شماره یک(باهماهنگی مدیریت تشکیالت وطبقه بندی مشاغل یاعناوین مشابه توسط مدی

 انسانی یا عناوین مشابه تنظیم خواهد شد. 

به منظور تأمین اعتبار، صورتجلسه تعیین مشخصات شغل و شاغل به تأیید مدیر بودجه یا عناوین مشابه خواهد  -12ماده 

 رسید.

نیروی انسانی با پس از تأیید صورتجلسه تعیین مشخصات شغل و شاغل، آگهی استخدام توسط مدیریت امور  -13ماده 

 گردد. لحاظ نمودن قوانین و مقررات موضوعه تنظیم می

 گردد.  آگهی استخدام توسط رئیس کمیته آزمون جهت تأییدبه هیأت رئیسه دانشگاه ارائه می-14ماده

 انتشار میآگهی استخدام دانشگاه پس از تأیید هیأت رئیسه دانشگاه به یکی از طرق ذیل توسط روابط عمو -15ماده 

 یابد. می

 روزنامه کثیراالنتشار کشوری یا محلی  1یک نوبت انتشار در  -

 روزنامه کثیراالنتشار کشوری یا محلی  2دونوبت انتشار در  -

)شبکه محلی( و یک نوبت انتشار در یک روزنامه کثیراالنتشار کشوری  میدو نوبت اطالع رسانی در صدای جمهوری اسال -

 یا محلی 

)شبکه محلی( و یک نوبت انتشار در یک روزنامه کثیراالنتشار کشوری  میسانی در سیمای جمهوری اسالدونوبت اطالع ر -

 یا محلی.

باید در آگهی استخدام درج  میمراحل آزمون، زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون یا مسابقه استخدا -16ماده 

 گردد.

 شود.  زازتاریخ انتشارآگهی درنظرگرفته میمهلت ارسال مدارک به مدت حداقل ده رو -2تبصره

حداقل یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام خواهد  میتاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون یا مسابقه استخدا -1تبصره

 بود. 

اطالع  زمان ومکان برگزاری آزمون و نیز چگونگی و تاریخ اعالم نتایج به نحو مقتضی در هنگام توزیع کارت به -17ماده 

 متقاضیان خواهد رسید.

ثبت نام، بررسی مدارک داوطلبان، تهیه لیست متقاضیان آزمون و صدور کارت ورود به جلسه توسط مدیریت  -18ماده 

رسد. الزم است قبل از انجام آزمون لیست  میگردد به تأیید معاونت پشتیبانی و ریاست دانشگاه  امور نیروی انسانی تهیه می

 ن به امضاء معاون پشتیبانی رسیده است جهت تأیید ریاست دانشگاه ارسال گردد.متقاضیان آزمو

ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط مندرج در آگهی در مهلت مقرر انجام خواهد شد و به مدارک ناقص و یا  -19ماده 

 ود. ش مدارکی که پس از انقضاء مهلت ثبت نام به پست تحویل شده باشد، ترتیب اثر داده نمی

 به مدارک تحصیلی معادل ارائه شده توسط متقاضیان استخدام ترتیب اثر داده نخواهد شد.  -21ماده 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مدرک تحصیلی موردنیاز رشته شغلی مندرج در آگهی  -21ماده 

 باشد. استخدام ممنوع می
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الف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده چنانچه در هریک از مراحل استخدام خ -22ماده 

 گردد. کان لم یکن تلقی خواهد شد. و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم صادره لغو و بال اثر می

 مسئولیت تهیه و تکثیر سؤاالت با هسته گزینش خواهد بود.  -23ماده 

 زمونهایی به شرح ذیل از داوطلبان بعمل خواهد آمد. و تخصصی، آ میبمنظور سنجش توانمندیهای عمو -24ماده 

برای سنجش اطالعات و توانمندیهای عمومی، معلومات پایه و استعدادهای ذهنی امتحان کتبی در دو سطح کاردانی و  -الف

 ی آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.ها % از کل نمره25پایین تر و کارشناسی و باالتر بعمل خواهد آمد که 

برای سنجش توانمندیهای تخصصی و بهگزینی افراد، آزمون تخصصی، مصاحبه با آزمون عملی یا ترکیبی از این سه  -ب

 % نمره کل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.05شکل بعمل خواهد آمد که 

آزمون تعیین و  و تخصصی توسط کمیته میچگونگی اجرای آزمون، ترکیب، تعداد و نوع سؤاالت آزمونهای عمو -تبصره

 در آگهی استخدام قید خواهد شد. 

بایست تحت نظارت اعضای کمیته آزمون برگزار گردد و مراتب و چگونگی کیفیت انجام آن )تعداد  میآزمون  -25ماده 

پیوست داوطلبان استخدام هر رشته، غائبین آزمون، تعداد سؤاالت، زمان پاسخگویی، ساعت شروع و پایان آزمون( برابر فرم 

 شماره دو صورتجلسه و به امضاء کلیه اعضاء برسد.

 مسئولیت حفظ امنیت وحراست ازاجرای آزمون تاپایان به عهده حراست دانشگاه میباشد.-26ماده

 باشد. مسئولیت تصحیح و استخراج نتایج آزمون به عهده کمیته آزمون می -27ماده 

% نمره کل آزمون است. در موارد خاص و بنا به درخواست 05کسب  میحدنصاب قبولی در آزمون استخدا -28ماده 

%  نمره کل آزمون تعیین و به رئیس کمیته 25تواند حدنصاب دیگری را تا میزان  کمیته آزمون، هیأت رئیسه دانشگاه می

 آزمون ابالغ نماید.

 باشند.  میایثارگران در سقف سهمیه تصریح شده از کسب حدنصاب معاف  -تبصره

 در آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:  ها اعمال اولویت -29ماده 

ایثارگران و اصالحات بعدی آن، همچنین یکی از فرزندان  میایثارگران به میزان تعیین شده در قانون تسهیالت استخدا -الف

 شگاه % و باالتر و آزاده )اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته یا از کار افتاده( دان13کارکنان شهید، جانباز 

  می% از کل مجوزهای استخدا9معلولین عادی به میزان  -ب

  می% از کل مجوزهای استخدا35به میزان  میمتقاضیان بو -ج

کارکنان قراردادی شاغل در دانشگاه و فرزندان کارمندان شاغل و بازنشسته دانشگاه در شرایط مساوی در آزمون از  -چ

 اولویت برخوردارند. 

ی عاشورا راداشته باشند وهمچنین ها ل چهارسال سابقه خدمت عضویت فعال ومستمر درگردانبسیجیانی که حداق-ح

امتیاز کسب کرده اند باارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر 255بسیجیانی که حداقل 

 ایثارگر در اولویت خواهند بود.

باشد و در مواردی که نمره کل دو داوطلب  باالترین نمره کل مأخوذه در آزمون میانتخاب داوطلبان به ترتیب  -31ماده 

یکسان باشد نمره آزمون اختصاصی مالک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره اختصاصی، باالترین نمره 

 گردد مالک عمل قرار خواهد گرفت. آزمون کتبی تخصصی مجدد که برگزار می



 
 

27 

 

دستورالعمل اجرایی ورود به خدمت  
 کارمندان غیرهیأت علمی
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در صورتیکه با کسب باالترین نمره قبولی پذیرفته شوند فارغ از محدوده  میی استخداها مشمول سهمیه افراد -31ماده 

 سهمیه مربوطه مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

 گردند: میتلقی  میی زیر باشند بوها در صورتی که حداقل دارای یکی از ویژگی میداوطلبان آزمونهای استخدا -32ماده 

 محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.  -الف

حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان( را در محل مورد تقاضای استخدام طی  -ب

 کرده باشد.

یلی آنها )اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا ( سال از سنوات تحص9فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل) -ج

 شوند. میتلقی  مییکی باشد نیز بو میدبیرستان( با محل مورد تقاضای استخدا

معلولین بایستی بنا به تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه از حداقل توانایی جسمی، ذهنی و حرکتی الزم برای انجام  -33ماده 

 د برخوردار باشند. شون میوظایف شغلی که برای آن انتخاب 

لیست پذیرفته شدگان اولیه توسط مدیریت امورنیروی انسانی تنظیم وپس ازتأیید کمیته آزمون ضمن اطالع -34ماده 

 گردد. رسانی به داوطلبان جهت تأییدصالحیت به هسته گزینش اعالم می

ی پیش بینی شده باشد، در هر ی تخصصی داوطلبان مصاحبه یا آزمون عملها چنانچه جهت سنجش توانمندی -35ماده 

و اختصاصی دارای  میی قانونی مندرج در آگهی و نمره کل آزمون عموها رشته شغلی از میان داوطلبانی که با لحاظ اولویت

برابر تعداد موردنیاز، جهت انجام مصاحبه یا آزمون عملی معرفی خواهند شد تا پس از انجام  9رتبه باالتری هستند، به میزان 

برابر موردنیاز به عنوان نتایج اولیه آزمون )اعم از نفرات اصلی و ذخیره( به هسته  3/2ه نسبت به انتخاب و معرفی مصاحب

 گزینش اقدام گردد.

فرآیند مصاحبه و آزمون عملی توسط کمیته آزمون تهیه و حسب مورد توسط معاونت ذیربط به مرحله اجرا گذارده  -تبصره

 شود.  می

ی ها برابر موردنیاز در هر رشته شغلی با لحاظ اولویت 3/2عدم پیش بینی مصاحبه یا آزمون عملی  در صورت -36ماده 

قانونی مندرج در آگهی و به ترتیب نمرات فضلی به عنوان نتایج اولیه آزمون )اعم از نفرات اصلی و ذخیره( به هسته گزینش 

 اعالم خواهد شد. 

گردد. بدیهی است جذب نیرو  ز تأیید صالحیت توسط هسته گزینش اعالم میلیست نهایی پذیرفته شدگان پس ا -37ماده 

 باشد.  تنها براساس لیست نهایی پذیرفته شدگان قابل انجام می

پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی  -38ماده 

 دانشگاه مراجعه نمایند.مراحل استخدام به واحد استخدام 

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع به کار، از پذیرفته  -39ماده 

 شدگان ذخیره جهت شروع بکار دعوت بعمل خواهد آمد. 

گزاری آزمون بعدی، از تواند حداکثر تا زمان بر در صورت عدم تکمیل ظرفیت در هر رشته، کمیته آزمون می -41ماده 

میان شرکت کنندگان همان رشته شغلی که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند، به ترتیب نمره فضلی نسبت به تکمیل 

 ظرفیت اقدام و به هسته گزینش معرفی نماید. پس از مدت یادشده استفاده از نتایج آزمون مجاز نخواهد بود. 

خدام با اخذ تعهد محضری و یا تضمینهای الزم، پذیرفته شدگان را ملزم به ارائه تواند در بدو است دانشگاه می -41ماده 

 خدمت بمدت معین درمحلی که در آن استخدام شده اند بنماید. 
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دستورالعمل اجرایی ورود به خدمت  
 کارمندان غیرهیأت علمی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

گردد به  وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط کمیته آزمون دانشگاه تعیین می -42ماده 

 حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد. 

در صورت تمایل و برخورداری دانشگاه از امکانات موردنیاز  میثبت نام الکترونیکی از داوطلبان آزمون استخدا -43ماده 

 بالمانع خواهد بود.
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی موردنیاز به صورت پیمانی، 

 قرارداد کار معین
 

مؤسسه به منظور  میو تشکیالتی کارمندان غیرهیأت عل میآئین نامه اداری، استخدا 99این دستورالعمل در اجرای مفاد ماده

آیین نامه اداری  92ماده  3پیمانی، قرارداد کار معین )موضوع تبصرهاستخدام و بکارگیری نیروی انسانی موردنیاز به صورت 

کارمندان  میآیین نامه اداری استخدا 91مؤسسه( و قرارداد قانون کار )موضوع ماده میکارمندان غیرهیأت عل میاستخدا

 ؤسسه رسید.به تصویب هیأت امناء م 2/3/2932تبصره با تاریخ اجرای  22ماده و  25مؤسسه( در  میغیرهیأت عل

آزمونی است که بمنظور سنجش دانش عمومی، اطالعات و معلومات پایه داوطلبان  میآزمون توانمندیهای عمو -1ماده 

شود و مواد امتحانی آن شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی، ریاضی و آمار  استخدام بصورت کتبی برگزار می

 باشد.  اسی و اجتماعی و مبانی قانونی، و فن آوری اطالعات میمقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، اطالعات سی

آزمون توانمندیهای تخصصی آزمونی است که بمنظور سنجش دانش و مهارت تخصصی داوطلبان استخدام برای  -2ماده 

 شود.  تصدی شغل موردنظر به صورت کتبی یا مصاحبه یا عملی برگزار می

ی آزمونی است که بمنظور سنجش دانش تخصصی داوطلبان استخدام بصورت آزمون توانمندیهای تخصصی کتب -3ماده 

 باشد.  شود و مواد امتحانی آن براساس رشته شغلی مربوطه می کتبی برگزار می

مصاحبه تخصصی سنجش حضوری آن دسته از توانمندیهای تخصصی است که از طریق آزمون کتبی قابل سنجش  -4ماده 

 نیست.

 شود.  زمونی است که به منظور سنجش توانمندیهای موردنیاز شغل به صورت عملی انجام میآزمون عملی آ -5ماده 

 فردی است که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:  میداوطلب بو -6ماده 

 الف( محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. 

 راهنمایی و یا متوسطه با محل مورد تقاضای استخدام یکی باشد.  ب( دو مقطع تحصیلی متقاضی در مقاطع ابتدایی،

سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه با محل  9ج( فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل 

 عیین شده باشد.مورد تقاضای استخدام یکی باشد منوط به اینکه محل خدمت پدر در محل جغرافیایی تحصیل فرزند ت

براساس  میی عموها و تخصصی و با احراز صالحیت میبکارگیری نیروی انسانی از طریق برگزاری آزمون عمو -7ماده 

و مؤسسات و  ها و سازمان ها قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه

 صورت خواهد گرفت.  میس شورای اسالمجل 3/1/2963ی دولتی مصوب ها شرکت

 باشد.  و پیمانی سایر دستگاههای دولتی ممنوع می میاستخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رس -8ماده 

 است.  میالزا میی استخداها رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل در آزمون -9ماده 

سال مجاز  13و حداکثر  27استخدام پیمانی و قراردادی بهیار با مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری و سن حداقل  -11ماده 

 است. 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی مرتبط باالتر از مدرک تحصیلی موردنیاز رشته شغلی مندرج در آگهی  -11ماده 

 باشد.  استخدام ممنوع می

 شود.  ارائه شده توسط داوطلبان استخدام ترتیب اثرداده نمی به مدارک تحصیلی معادل -12ماده

 ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. ها موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه -13ماده 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 داوطلبان ایثارگر برابر قوانین و مقررات ایثارگران. -الف

سسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکتهای پیمانکاری داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤ -ب

 آنها. میطرف قرارداد آنها به خدت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیر رس

صرفاً در خصوص سایر دستگاهها  میآیین نامه اداری استخدا 92ماده  2محاسبه سابقه مشمولین موضوع تبصره  -تبصره

 باشد. می

را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان  موظفوی انسانی داوطلبانی که طرح خدمت نیر -پ

 انجام خدمت فوق        

 مدت خدمت سربازی  -ج 

ارائه گواهی پایان انجام طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای شرکت در  -14ماده 

 .است میالزا میآزمون استخدا

باشند،  میمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه مؤسسه  -2تبصره

 توانند صرفاً در آزمونهای استخدام پیمانی همان مؤسسه شرکت نمایند.  می

ه طرح خود را در سایر مؤسسات های دارای طرح اختیاری ک مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته -1تبصره

مؤسسه شرکت نمایند که مجوز انصراف از طرح  میتوانند در آزمون استخدا گذرانند در صورتی می میتابعه وزارت متبوع 

 مؤسسه محل گذراندن طرح را ارائه نمایند. 

ی، شرایط ویژه ای همچون تواند عالوه بر شرایط مندرج در آیین نامه اداری استخدام هیأت رئیسه مؤسسه می -15ماده 

 شرط معدل، آشنایی با زبان انگلیسی و... را مشروط به آنکه با شرایط فوق منافات نداشته باشد در شرایط آگهی قید نماید. 

 است.  میرعایت قوانین مربوط به استخدام ایثارگران و معلولین عادی الزا -16ماده 

و مسئولیت پاسخگویی به عهده کمیته آزمون استخدام مؤسسه  میستخدامسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون ا -17ماده 

 خواهد بود. 

 گردد:  کمیته آزمون استخدام از اعضاء زیر تشکیل می -18ماده 

 معاون توسعه مدیریت و منابع یا عناوین مشابه به عنوان رییس کمیته  -

 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیته  -

 مدیر هسته گزینش               -

 مدیر یا رئیس اداره حراست  -

 رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه  -

 باشد: شرح وظایف کمیته آزمون بشرح ذیل می -19ماده 

 تدوین و تصویب شیوه نامه برگزاری آزمون  -

 تأمین اعتبار هزینه استخدام نیروهای موردنیاز و هزینه برگزاری آزمون  -

 تأیید آگهی استخدام تهیه شده و ارائه به رئیس مؤسسه جهت تصویب  -

 تعیین تعداد، نوع و ترکیب سؤاالت آزمون و تهیه آنها  -

 تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای آزمون و موارد پیش بینی نشده  -

 پیش بینی امکانات و فضای مخصوص برگزاری آزمونها )اعم از کتبی و مصاحبه و عملی(  -
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 برگزاری آزمون و تهیه صورتجلسه آزمون  -

 تصحیح اوراق و استخراج نتایج اولیه  -

 در مواردیکه نیاز به برگزاری مصاحبه و آزمون عملی است و اعالم آن برابر پذیرفته شدگان  9استخراج فهرست  -

 برابر پذیرفته شدگان و اعالم آن به ذینفعان و هسته گزینش  3/2استخراج فهرست  -

 نظارت بر مراحل مختلف آزمون )اعم از آزمون کتبی و مصاحبه و عملی(  -

 ی متقاضیان استخدام و پاسخگویی ها وصول شکوائیه -

 تکمیل ظرفیت استخدام در صورت نیاز در مراحل بعدی  -

تواند سؤاالت آزمون را در مقاطع زمانی تعیین شده از سوی وزارت متبوع، از بانک سؤاالت  کمیته آزمون می -2تبصره

 وزارتخانه تهیه نماید. 

سؤاالت آزمون به عهده  مسئولیت حفظ امنیت آزمون و حفظ و نگهداری سؤاالت و نظارت بر تکثیر و انتقال -1تبصره

 باشد.  مدیریت حراست مؤسسه می

 یابد.  انتشار می میآگهی استخدام پس از تأیید رییس مؤسسه به یکی از طرق زیر توسط روابط عمو -21ماده 

 مؤسسه میروزنامه کثیراالنتشار کشوری یامحلی ودرج در سایت رس 1یک نوبت انتشاردر -

)شبکه محلی( و یک نوبت انتشار در یک روزنامه کثیراالنتشار  میا سیمای جمهوری اسالدو نوبت اطالع رسانی در صدا ی -

 مؤسسه  میکشوری یا محلی و درج در سایت رس

تواند به یک نوبت انتشار در یک روزنامه کثیراالنتشار محلی و درج در  در آزمون استخدام قراردادی، مؤسسه می -تبصره

 مؤسسه بسنده نماید.  میسایت رس

است کلیه مراحل آزمون اعم از ثبت نام، صدور کارت شرکت در آزمون، تصحیح اوراق و اعالم  موظفمؤسسه  -21ماده 

 نتایج را صرفاً به صورت الکترونیکی انجام دهد. 

متمرکز اعم از اطالعات ثبت نام شدگان و  میی استخداها است کلیه اطالعات مربوط به آزمون موظفمؤسسه  -22ماده 

وزارت متبوع  میی زمانی موردنیاز در پایگاه اطالعات آزمونهای استخداها ته شدگان را از طریق وب سرویس در بازهپذیرف

 قرار دهد. 

در هنگام ثبت الکترونیکی داوطلب صرفاً نسبت به تکمیل برگ درخواست شغل، ارسال تأییدیه پرداخت اینترنتی  -23ماده 

خت مبلغ ثبت نام و عکس خویش اقدام خواهد نمود. بدیهی است بررسی و تأیید و یا اسکن رسید بانکی مربوط به پردا

 اصالت مدارک موردنیاز مندرج در آگهی استخدام صرفاً برای پذیرفته شدگان مرحله اول صورت خواهد گرفت.

ی شده کان چنانچه در هر یک از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل ط -تبصره

 گردد. لم یکن تلقی خواهد شد و در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو و بال اثر می

گردد به حساب  وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط وزارت متبوع تعیین می -24ماده 

 شد.  درآمدهای اختصاصی مؤسسه واریز خواهد شد. وجوه واریزی مسترد نخواهد

روز قبل از برگزاری آزمون تهیه و در اختیار داوطلب  1است کارت ورود به جلسه آزمون را تا  موظفمؤسسه  -25ماده 

 قرار دهد. تاریخ و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه تعیین خواهد شد. 

بی به شرح ذیل از آنان بعمل خواهد ی کتها و تخصصی داوطلبان آزمون میبه منظور سنجش توانمندیهای عمو -26ماده 

 آمد: 



 

32 

 

دستورالمل اجرایی استخدام و 
 بکارگیری نیروهای انسانی مورد نیاز

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و رشته شغلی بهیار )اعم از پیمانی یا قرارداد کار معین(:  -الف

( فوق دیپلم و باالتر بعمل 1( دیپلم و 2برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی در دو سطح  میآزمون توانمندیهای عمو -2-الف

 د آمد. خواه

خواهد بود که به صورت سؤاالت چهارگزینه ای و با ضریب  35حداقل  میتوانمندیهای عموتعداد سؤاالت آزمون  -تبصره

 )نیم( طراحی خواهد شد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.  3/5

 برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی در رشته شغلی مربوطه بعمل خواهد آمد.  توانمندیهای تخصصی کتبیآزمون  -1-الف

خواهد بود که به صورت سؤاالت چهارگزینه ای و با  23تعداد سؤاالت آزمون توانمندیهای تخصصی کتبی  -2تبصره

  )سه( طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. 9ضریب 

 95در صورت تشخیص هیأت رییسه مبنی بر ضرورت انجام مصاحبه و یا آزمون عملی )حسب اقتضاء رشته شغلی( -1تبصره

 یابد.  و تخصصی کتبی( برای آزمونهای مذکور اختصاص می مینمره نیز )عالوه بر نمرات آزمونهای توانمندیهای عمو

دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر منطبق  مینامه اداری استخداآیین  91برای داوطلبان مشاغل کارگری موضوع ماده  -ب

 با شرایط احراز طبقه بندی قانون کار: 

این ماده بعمل خواهد  2-برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی و مطابق تبصره بند الف میآزمون توانمندیهای عمو -2-ب

 آمد.

 نمره خواهد داشت.  293ن عملی بعمل خواهد آمد که مجموعاًدر قالب مصاحبه و آزمو توانمندیهای تخصصیآزمون  -1-ب

 های شغلی در آگهی استخدام الزامیست. ذکر انواع آزمونهای در نظر گرفته شده برای هر یک از رشته -27ماده 

نحوه برگزاری مصاحبه تخصصی و یا آزمون عملی مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که توسط کمیته آزمون  -28ماده 

 رسد. میتهیه و به تصویب هیأت رییسه مؤسسه 

نگهبانها برابر مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابطی خواهد بود که از سوی اداره کل  میبرگزاری آزمون استخدا -29ماده 

 مرکزی حراست وزارت متبوع ابالغ خواهد شد. 

 :به ترتیب ذیل خواهد بود میدر آزمون استخدا ها اعمال سهمیه -31ماده 

 الف( ایثارگران به میزان تعیین شده در قوانین مربوطه 

  میدرصد از کل مجوزهای استخدا 9ب( معلولین عادی به میزان 

این دستورالعمل( در صورت برخورداری از شرایط  0)مطابق مفاد ماده  میبه متقاضیان بو میباقیمانده سهمیه استخدا میپ( تما

یابد. در  و تخصصی کتبی اختصاص می میمجموع نمره فضلی آزمون توانمندیهای عمومندرج در آگهی استخدام به ترتیب 

تکمیل  میهای شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام بو صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته

استان و سپس  میان با اولویت بونگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین متقاضی

 پذیرد. همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می میمتقاضیان غیربو

 گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد: استان به فردی اطالق می میبو -تبصره

 محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان به غیرازمحل جغرافیایی شغل موردتقاضا باشد.  -2

قطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستانهای استان به غیر از محل دو م -1

 جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.
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دستورالمل اجرایی استخدام و 
 بکارگیری نیروهای انسانی مورد نیاز

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

سال ازسنوات تحصیلی آنها درمقاطع ابتدایی، راهنمایی ویا متوسطه دریکی از  9فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل -9

 ی استان به غیر ازمحل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد. شهرستانها

کارکنان قراردادی مؤسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم  -31ماده 

هر سال سابقه داشته است به منظور شرکت در آزمون استخدام پیمانی از  اولویت برخوردار هستند بدین ترتیب که به ازای 

امتیاز  93و تخصصی( آزمون حداکثر  می% به مجموع نمرات کتبی پیش بینی شده )توانمندیهای عمو9خدمت قراردادی، 

 باشد.  اضافه خواهد شد. ضمناً کسر سال به تناسب ماه قابل احتساب می

 دد. گر جذب نخبگان برابر ضوابطی خواهد بود که از سوی مراجع ذیربط اعالم می -32ماده 

ی تخصصی داوطلبان مصاحبه یا آزمون عملی پیش بینی شده باشد، در هر ها چنانچه جهت آزمون توانمندی -33ماده 

و تخصصی کتبی  میی قانونی مندرج در آگهی و نمره کل آزمون عموها رشته شغلی از میان داوطلبانی که با لحاظ اولویت

اد موردنیاز، جهت انجام مصاحبه یا آزمون عملی معرفی خواهند شد تا پس از برابر تعد 9دارای رتبه باالتری هستند، به میزان

برابر موردنیاز به عنوان نتایج اولیه آزمون )اعم از نفرات اصلی و  3/2انجام مصاحبه یا آزمون عملی نسبت به انتخاب و معرفی 

 ذخیره( به هسته گزینش اقدام گردد.

در هر رشته، لیست  مییا آزمون عملی، براساس نتایج حاصل از آزمون استخدادر صورت عدم پیش بینی مصاحبه  -34ماده 

ی مندرج در آگهی استخدام به هسته گزینش ارسال ها برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت 3/2پذیرفته شدگان به میزان 

 خواهد شد تا براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد. 

ان به ترتیب باالترین نمره کل مأخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی انتخاب داوطلب -35ماده 

باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر ظرفیت باشد، ابتدا نمره آزمون  شده می

ه آزمون توانمندیهای تخصصی، انتخاب اصلح توانمندیهای تخصصی مالک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمر

 از سوی هسته گزینش، مالک عمل قرار خواهدگرفت. 

برابر پذیرفته شدگان و فهرست پذیرفته شدگان نهایی در هر  3/2داوطلبان استخدام، فهرست  میفهرست اسا -36ماده 

 مرحله به نحو مقتضی به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

احل گزینش، لیست پذیرفته شدگان نهایی و افراد ذخیره توسط هسته گزینش به مدیریت نیروی پس از طی مر -37ماده 

 انسانی مؤسسه اعالم خواهد شد. 

پذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی  -38ماده 

 مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند. 

استخدام پذیرفته شدگان درآزمون که مراحل قانونی راطی نموده باشند،منوط به تأییدتوانمندیهای جسمی، -39ماده

 تی افرادتوسط واحدسنجش سالمت مؤسسه است. روانی،ذهنی وحرک

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع  -41ماده 

 بکار دعوت بعمل خواهد آمد. 

معتبر  میآزمون استخداپذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا یکسال پس از برگزاری  میاعالم فهرست اسا -تبصره

 خواهد بود. 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

در صورتیکه ظرفیت موردنیاز در یک یا چند رشته شغلی خاص مندرج در یک آگهی استخدام تکمیل  -41ماده 

ی همان رشته شغلی درسایرمحلهای جغرافیایی با تقاضای ها نگرددمؤسسه مجاز است باتصویب درکمیته آزمون ازذخیره

 ستفاده نماید.ذینفعان به ترتیب نمره فضلی ا

های  در صورتیکه با اعمال ماده فوق الذکر نیروی مورد نیاز مؤسسه تأمین نگردد کمیته آزمون مجاز است در رشته -تبصره

 شغلی  که در شرایط احراز آنها، مدارک تحصیلی مربوط پیش بینی شده باشد با رعایت این ماده اقدام نماید.

ی الزم، پذیرفته شدگان را ملزم به ارائه ها دام با اخذ تعهد محضری و یا تضمیناست در بدو استخ موظفمؤسسه  -42ماده 

 سال در محلی که در آن استخدام شده اند، بنماید.  25الی  3خدمت به مدت 
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 دستورالعمل اجرایی پذیرش و 
 بهورزاستخدام 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز
 

مؤسسه به  میغیر هیأت علو تشکیالتی کارمندان  میآئین نامه اداری، استخدا 92ماده  0این دستورالعمل در اجرای تبصره 

به تصویب هیأت امناء  2/3/2932تبصره به شرح ذیل با تاریخ اجرای  21ماده و  12منظور پذیرش و استخدام بهورز در 

 مؤسسه رسید.

در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی،  میپذیرش بهورز مورد نیاز مؤسسه از بین داوطلبان بو -1ماده 

ی ها و تخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صالحیت میی عموها سنجش توانمندی شایسته گزینی و

و  ها براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه میعمو

 . خواهد بود میمجلس شورای اسال 3/1/2963ی دولتی مصوب ها و مؤسسات و شرکت ها سازمان

خواهد بود که از سوی معاونت توسعه  میپذیرش و استخدام بهورز صرفاً در چارچوب مجوزهای استخدا -2ماده 

 گردد.  مدیریت و منابع وزارت متبوع ابالغ می

پذیرش دانش آموزان یا کارآموزان بهورزی به صورت پیمانی و منوط به وجود مجوز استخدام، ردیف  -3ماده 

 باشد. رد نیاز میبالتصدی و اعتبار مو

گردد که پس از قبولی در آزمون  دانش آموز بهورزی به دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم اطالق می -2تبصره

 شوند.  میبرای طی دوره دوساله آموزش بهورزی پذیرفته  میاستخدا

ی در آزمون گردد که پس از قبول کارآموزان بهورزی به دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم اطالق می -1تبصره

 شوند.  میی بهورزی برابر آیین نامه مربوطه پذیرفته ها برای طی دوره تطبیقی مهارت میاستخدا

 باشد:  شرایط احراز طبقات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیالت و تجربه به شرح زیر می -4ماده 

)بهداشت خانواده(، مامایی، کودکیاری و  میهای بهداشت عمو دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته -2

ی بهورزی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز برای ها بهداشت مدارس و طی دوره آموزش تطبیقی مهارت

 پذیرش بهورز زن. 

مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته کودکیاری و بهداشت مدارس منحصراً جهت ارتقاء بهورزان شاغل قابل  -تبصره

 احتساب خواهد بود. 

)مبارزه با بیماریها(، بهداشت محیط،  میهای بهداشت عمو دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته -1

ی بهورزی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز ها مهارت بهداشت حرفه ای و طی دوره آموزش تطبیقی

 برای پذیرش بهورز مرد 

 دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهورزی و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز  -9

 یط احراز دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و طی دوره دو ساله آموزش بهورزی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرا -2

های مذکور  بهورزان دیپلم شاغل در صورتیکه در طول سنوات خدمت موفق به اخذ فوق دیپلم در هر یک از رشته -3

شوند مدارک جدید آنها به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط تلقی خواهد شد. اعمال مدارک جدید منوط به تصویب  می

 در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل مؤسسه خواهد بود. 

 استخدام بهورز عبارتست از:  میشرایط عمو -5ده ما
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور  -2-3

 ایران  میداشتن تابعیت نظام جمهوری اسال -1-3

 ایران میالتزام به قانون اساسی جمهوری اسال -9-3

 معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران(. یا  میداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمو -2-3

معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی مؤسسه با وظایف بهورزی  -تبصره

 منافات نداشته باشد. 

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان  -3-3

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -0-3

ی مرتبط با ها سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتداشتن  -6-3

در روستاهای تحت پوشش. )به تأیید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد،  ها آن  از جمله دهگردشی و انجام سیاری

 با تأیید کمیسیون پزشکی مؤسسه(

 راکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای مؤسسه نداشتن سابقه اخراج از م -7-3

 های دولتی باشند.  داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه -3-3

 های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی  نداشتن منع استخدام در دستگاه -25-3

 ست از: شرایط اختصاصی استخدام بهورز عبارت -6ماده 

است که بایستی در  میرعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی برابر مفاد این دستورالعمل الزا -2-0

 آگهی استخدام منتشره درج گردد. 

شرکت داوطلبان کارآموز بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع فوق دیپلم و دارندگان مدرک تحصیلی  -1-0

 باشد. این دستورالعمل مجاز نمی 2های مندرج در ماده  های غیر مرتبط با رشته شتهفوق دیپلم در ر

ی پذیرش و استخدام بهورز بالمانع است و در صورت احراز قبولی، ها شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون -9-0

دریافت هرگونه مدرک  پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان

 باشد. دانشگاهی، قبل از شروع کالسهای بهورزی می

باشد.  به هیچ عنوان مجاز نمی میصورت گیرد. پذیرش بهورز غیربو میباید به صورت بو میپذیرش بهورز صرفاً  -2-0

 تلقی گردند. میداوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بو

ولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و الف( محل ت

 همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

و متوسطه( را در روستا و یا شهرستان مورد ب( حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی 

تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع 

 ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد. 

روستا و تأیید مرکز  یماحراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب از طریق شورای اسال -2تبصره

 پذیرد.  بهداشت شهرستان صورت می
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چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت  -1تبصره

سکونت آنها را گواهی  میضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسال

بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر  میید و مرکز بهداشت شهرستان بونما

 ی مذکور اقامت در یکسال اخیر ضرورت ندارد.ها منطقه مورد تقاضا را تأیید نماید بالمانع است. لذا برای گروه

بایست از افراد واجد شرایط  مینفر،  9یط به تعداد حداقل در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرا -9تبصره 

 ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

 روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان  -2

توان از روستاهای  میهداشت در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه ب -1

کیلومتر، پس از تأیید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به  23همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 

 باشد. ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود. گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می

و  27و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم  10و حداکثر 20 حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم -3-0

 گیرد.  میباشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار  سال تمام می 17حداکثر

ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب ها موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه -2تبصره

سال و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید  17مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از  دارای

 سال تجاوز نماید.  95از

الف( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان 

 انجام خدمت فوق 

 مت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت ب( مدت خد

 گردد.  سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می -1تبصره 

باشدکه  وپاسخگویی به عهده کمیته آزمون مؤسسه می میمسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون استخدا -7ماده

 گردد. سه تشکیل میدرخصوص جذب بهورز با عضویت معاون بهداشتی مؤس

گزینی و انتخاب افراد ارجح، کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش  میبه منظور حسن اجرای سیاستهای بو -8ماده 

 بهورز توسط معاونت بهداشتی با هماهنگی و تحت نظر کمیته آزمون مؤسسه متشکل از اعضای ذیل تشکیل خواهد شد: 

االختیار نامبرده ترجیحاً معاون فنی معاونت بهداشتی مؤسسه به عنوان رئیس . معاون بهداشتی مؤسسه یا نماینده تام 2

 کمیته 

 . مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه یا نماینده تام االختیار آن 1

 . مدیر هسته گزینش مؤسسه یا عناوین مشابه 9

 . کارشناس مسئول آموزش بهورزی مؤسسه 2

 . مدیر گروه گسترش مؤسسه به عنوان دبیر کمیته 3

 . یکی از مدیران آموزشگاه بهورزی مؤسسه به انتخاب معاون بهداشتی مؤسسه 0

 . مدیر یا رییس اداره حراست مؤسسه 6

 . یک روانشناس یا روانپزشک به انتخاب معاونت بهداشتی 7
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 شرح وظایف کمیته پذیرش بهورز عبارتست از:  -9ماده 

 تهیه متن آگهی به منظور ارائه به کمیته آزمون . 2

 . انتشار آگهی تأیید شده 1

 . بررسی شرایط داوطلبین به منظور ارزیابی انطباق با مفاد این دستورالعمل 9

 . تعیین شیوه و عناوین الزم برای انجام مصاحبه 2

مت جسمانی، روانی و اجتماعی و نیز . انجام مصاحبه به منظور ارزیابی دانش و نگرش داوطلبین و ارزیابی سال3

 تواناییهای افراد برای برقراری ارتباط با مردم و حل مشکالت آنها و ایفای نقش بهورزی در روستا

 ی متقاضیان استخدام در موارد مرتبط ها . ارائه پاسخ به شکوائیه0

 وطلب یا شرایط خاص شرکت کنندگان های مختلف نظیر فقدان دا . اخذ تصمیمات الزم پیرامون موارد خاص در زمینه6

ی مورد نیاز از طریق ها آگهی پذیرش بهورز پس از تأیید مؤسسه توسط مرکز بهداشت شهرستان در محل -11ماده 

ی ها و سایر اماکن عمومی، نصب اطالعیه در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه میبخشداری، دهداری، شورای اسال

 یابد. بهداشت انتشار می

روز قبل از برگزاری آزمون تهیه و در اختیار  1است کارت ورود به جلسه آزمون را تا  موظفمؤسسه  -11 ماده

 داوطلبین قرار دهد. تاریخ و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه تعیین خواهد شد. 

شود. لیکن در صورت  ارسال  به مدارکی که پس از انقضاء مهلت ثبت نام، ارسال شود ترتیب اثر داده نمی -12ماده 

مدارک ناقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن بعهده کمیته آزمون خواهد بود. ضمناً مالک تاریخ 

 باشد.  تحویل مدارک به پست، تاریخ ثبت شده چاپی مندرج بر روی مرسوله پستی می

توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده  -13ماده 

به  موظفی آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده ها کان لم یکن تلقی و در صورت شرکت در کالس

 گردد.  باشد و در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو بال اثر می ی مربوطه میها پرداخت هزینه

گردد به حساب  طلبان استخدام که میزان آن توسط وزارت متبوع تعیین میوجوه حاصل از حق ثبت نام داو -14ماده

 درآمدهای اختصاصی مؤسسه واریز خواهد شد. 

 و تخصصی، آزمونهایی به شرح ذیل از داوطلبان بعمل خواهد آمد.  میبه منظور سنجش توانمندیهای عمو -15ماده 

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم:  -الف

برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی بعمل خواهد آمد. سؤاالت آزمون توانمندیهای  میآزمون توانمندیهای عمو -2-الف

از دروس معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، هر  میعمو

صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه  سؤال خواهد بود که به 05سؤال و مجموعاً  23درس 

% از کل نمره آزمون( را به خود 95نمره )معادل  05مجموعاً  میشود. آزمون توانمندیهای عمو پاسخ غلط( طراحی می

 اختصاص خواهد داد. 

به صورت  میبه سایر دروس عمو پاسخ نداده و امتیاز آن میسؤال معارف اسال23ی مذهبی به ها متقاضیان اقلیت -تبصره

 مساوی اختصاص داده خواهد شد. 
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آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی بعمل خواهد آمد. سؤاالت آزمون اختصاصی از  -1 -الف

سؤال(، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی  95واحدهای درسی اختصاصی شامل نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی )

  05سؤال(، جمعاً  23زش بهداشت )سؤال(، آمو23)

گردد که به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی خواهد  سؤال تهیه می

 % از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. 95نمره )معادل  05شد. آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعاً 

% از کل نمره آزمون( را به خود 25نمره )معادل  75یه داوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد کهمصاحبه: از کل -9 -الف

 دهد.  میاختصاص 

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:  -ب

از دروس دیپلم  میی عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سؤاالت آزمون عموها جهت سنجش توانمندی -2-ب

)شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی( و اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون  کامل متوسطه

سؤال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه  05سؤال و مجموعاً  23هر درس

% از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص 05نمره ) 05مجموعاً  میشود. آزمون توانمندیهای عمو پاسخ غلط( طراحی می

 خواهد داد.

به صورت  میسؤال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمو 23ی مذهبی به ها متقاضیان اقلیت -تبصره

 مساوی اختصاص داده خواهد شد. 

 دهد.  می% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص 25مصاحبه: مصاحبه  -1-ب

فهرست پذیرفته شدگان اولیه تاسه برابرتعدادموردنیازجهت انجام مصاحبه،پس از تأییدکمیته آزمون،ضمن  -16ماده

 اطالع رسانی درسایت مؤسسه،توسط معاونت بهداشتی اعالم خواهد شد. 

ی مقررقانونی ها برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب  اولویت 9ازمیان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا -17ماده 

گردندتاپس ازانجام مصاحبه نسبت به  میونمرات فضلی انتخاب وجهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی 

برابرظرفیت موردنیاز)اصلی وذخیره(براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گزینش مؤسسه 1انتخاب

 معرفی گردد. 

 باشد.  ه کل مأخوذه در آزمون به صورت فضلی میانتخاب داوطلبان به ترتیب نمر -18ماده 

برای هرپست بهورزی،گزینش افراد دارای مدرک کاردانی دارای اولویت است.لذا در صورتیکه برای یک  -19ماده 

نفرذکرشده اقدام به  9بایست ازمیان مینفرباشد دانشگاه  9پست بهورز،تعداد واجدین شرایط بامدرک کاردانی حداقل

نفرباشددانشگاه میبایست 9نماید.درصورتیکه تعداد واجدین شرایط بامدرک کاردانی کمترازگزینش بهورز

ازافرادبامدرک دیپلم نیزاقدام به برگزاری آزمون نماید.درشرایط اخیرمعیاربرای گزینش افرادبرای ورودبه مصاحبه نمره 

ه کتبی آزمون درمیان داوطلبان کاردان باشد.به منظور دسترسی به معیارواحدبرای مقایسه نمر فضلی آزمون کتبی می

تعدیل ومحاسبه شود.بدیهی است پس 255از 05ودیپلم الزم است امتیازات هردوگروه بامقیاس واحدوبراساس نمره

 ازورودافرادبرای مصاحبه،نتایج نهایی برای داوطلبان واردشده به مصاحبه براساس نمره کل محاسبه خواهد شد. 

این  0و3ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد مییه استخدااستفاده از سهم -21ماده 

 باشد. دستورالعمل می
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 گردد.  توسط هسته گزینش مؤسسه اعالم می میلیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تأیید صالحیت عمو -21ماده 

ر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهائی حداکث -22ماده 

 طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته  -تبصره

 شدگان ذخیره جهت شروع دوره، دعوت بعمل خواهد آمد.

است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت  موظفبهداشت شهرستان مرکز  -23ماده 

 کتبی )با پست پیشتاز( دعوت به عمل آورد.

روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و  23پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه، حداکثر -تبصره

وطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مرب

 آید. میمهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش، از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل 

قی پس از اتمام دوره آموزش تطبی»به مؤسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که  میسپردن تعهد رس -24ماده 

ی مورد نظر مؤسسه ها سال و به صورت شیفت 23ی بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ها مهارت

 ، الزامیست.«همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید

پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت  -تبصره

 باشند. میی بعدی پذیرش بهورز مؤسسه نها ی مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهیاه هزینه
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 و...اداری، مالی 

 

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه
 درمانی

 

 اداری ومالی، آموزشی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی:ها دستورالعمل اصالح رسته
و تشکیالتی کارمندان غیرهیأت علمی( آیین نامه اداری، استخدامی 19)ماده   

 

 19ایران و ماده  میتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالقانون برنامه چهارم  23در اجرای بند الف ماده 

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،  میو تشکیالتی غر هیأت عل میآئین نامه اداری، استخدا

بخش بهداشت های شغلی مدرج در این دستورالعمل، با افزودن تعدادی از مدارک تحصیلی موردنیاز  شرایط احراز رشته

 گردد. و درمان به شرایط احراز قبلی، از نظر تحصیالت به شرح زیر تعیین می

 موارد مرتبط با رسته بهداشتی و درمانی: 

 رشته شغلی کارشناس بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها

لیسانس در رشته  * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری اقتصاد بهداشت و درمان مشروط به دارا بودن

 بهداشت عمومی.

 رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه 

 * حذف مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی. 

 موارد مرتبط با رسته آموزشی و فرهنگی 

 رشته شغلی کارشناس امور فوق برنامه:  -1

فرهنگ و ارتباطات، مدیریت های  * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته

 ریزی امور فرهنگی  امور فرهنگی و برنامه

 رشته شغلی کاردان امور فوق برنامه:  -2

 * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی 

 رشته شغلی کارشناس امور آموزشی:  -3

 دیریت خدمات بهداشتی درمانی. *دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس یادکتری م

 * دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی 

 * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری پرستاری 

 موارد مرتبط با رسته اداری و مالی 

 رشته شغلی کارشناس امور اداری:  -1

 لیسانس یافوق لیسانس یادکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. *دارابودن مدرک تحصیلی 

 رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه:  -2

 *دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس یادکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. 

 * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری اقتصاد بهداشت و درمان 

 بازرس:رشته شغلی  -3

 *دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس یادکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. 

 * دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی و پزشک قانونی.
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 دستورالعمل اصالح رسته های:
 و...اداری، مالی 

 

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه
 درمانی

 * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری اقتصاد بهداشت و درمان.

 های تحصیلی گروه حقوق. مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته* دارا بودن 
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و سرپرستی، 

فوق العاده ایثارگری، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا و 

 فوق العاده جذب
 

آیین نامه اداری  32ماده  26و 1، 2و بند  39و  32، مواد 35ماده  9، تبصره 35این دستورالعمل به استناد ماده 

 مؤسسه به شرح ذیل تنظیم گردید. میکارمندان غیرهیأت عل میاستخدا

مؤسسه، به شرح  میکارمندان غیرهیأت عل میآیین نامه اداری و استخدا 35جدول امتیاز حق شغل موضوع ماده  -1ماده 

 شود.  ( تعیین می2جدول شماره )

 (1جدول شماره )
 

 طبقات جدول
 های شغلی رتبه

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

2 1255 1035 9555 - - 

1 1055 1735 9155 9035 2155 

9 1755 9535 9255 9735 2255 

2 9555 9135 9055 2535 2055 

3 9155 9235 9755 2135 2755 

0 9255 9035 2555 2235 3555 

6 9055 9735 2155 2035 3155 

7 9755 2535 2255 2735 3255 

3 2555 2135 2055 3535 3055 

25 2155 2235 2755 3135 3755 

22 2255 2035 3555 3235 0555 

21 2055 2735 3155 3035 0155 

29 2755 3535 3255 3735 0255 

22 3555 3135 3055 0535 0055 

23 3155 3235 3755 0135 0755 

20 3255 3035 0555 0235 6555 
 

، 31نحوه تعیین طبقه ورودی و امتیاز حق شغل: تا تصویب دستورالعمل ارزشیابی شغل و شاغل موضوع ماده  -2ماده 

ی طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده، ها ( که براساس مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز طرح1جدول شماره )

 قرار خواهد گرفت.برای اختصاص به اولین طبقه شغلی مربوط به کارمندان مالک عمل 
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 (2جدول شماره )

 اولین طبقه شغلی تحصیالت

 2 زیردیپلم

 1 دیپلم

 9 کاردانی

 2 کارشناسی

 3 کارشناسی ارشد

 0 دکترای عمومی

 Ph.D 6دکترای تخصصی و 
 

از تاریخ تصویب این دستورالعمل، کارمندانی که طبقه شغلی آنان براساس مدرک تحصیلی در طبقات شغلی  -2تبصره

 باید براساس این جدول انطباق یابند. می( قرار دارند، 1پایین تر از جدول شماره )

تحصیلی باالتر دکتری باشند، کما کان از مقطع  میجانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  -1تبصره

 ( بهره مند خواهند شد. PHD)دکترای تخصصی یا

امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول حق  میآئین نامه اداری و استخدا 35ماده  3به استناد تبصره   -9تبصره 

سایر مشاغل با  و برای 3/2و متخصصین و باالتر با ضریب  .PH.Dو دارندگان دکتری حرفه ای،  1/2شغل با ضریب 

 گردد. محاسبه می 2/2ضریب 

های ابالغی قبلی مربوط، با یکی از مدارک فوق از  مدارک حوزوی و درجه هنری هنرمندان برابر دستورالعمل -3ماده 

 گردد.  همتراز می میلحاظ استخدا

مندان براساس عوامل ، امتیاز حق شاغل کار31تا تصویب دستورالعمل ارزشیابی شغل و شاغل موضوع ماده  -4ماده 

 ( تعیین و برقرار خواهد شد.9های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجربه طبق جدول شماره ) تحصیالت، دوره
 

 (: عوامل ارزیابی حق شاغل3جدول شماره )

 

 امتیاز تحصیالت تحصیالت
های  امتیاز دوره

 آموزشی

امتیاز مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

 خدمت درهر سال

امتیاز تجربه مربوط و 

 مشابه در هر سال

 2255 زیردیپلم

به ازای طی هریک 

ساعت دوره آموزشی 

امتیاز  5.3مصوب 

 ( امتیاز355حداکثر )

155 25 7 

 25 23 135 2155 دیپلم

 21 15 955 2255 کاردانی

 22 13 255 2655 کارشناسی

 20 95 055 1555 کارشناسی ارشد

 26 91 655 1255 دکترای حرفه ای

دکترای تخصصی و 

Ph.D 
1755 725 93 27 

 325 2535 725 355 1755 حداکثر امتیاز
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 

 باشد. های دولتی می منظورازسنوات خدمت وتجربه،سوابق خدمتی تمام وقت دردستگاه -2تبصره

 گردد. امتیاز اضافه می 155به میزان  MPHبه امتیاز تحصیالت دارندگان گواهینامه  -1تبصره

فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و اسارت به شرح جدول  -5ماده 

 گردد. ( تعیین و برقرار می2شماره )

 (: فوق العاده ایثارگری4جدول شماره )
 

 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصدجانبازی ردیف

 255 ماه0تا9 ماه0تا9 درصد 3 2

 355 ماه 21تا ماه21تا  درصد3تا 0 1

 055 ماه27تا  ماه27تا  درصد 22تا 25 9

 655 ماه12تا  ماه 12تا  درصد23تا  23 2

 755 ماه95تا  ماه95تا  درصد 12تا 15 3

 355 ماه90تا  ماه90تا  درصد13تا 13 0

 2555 ماه21تا  ماه21تا  درصد 92تا 95 6

 2255 ماه27تا  ماه27تا  درصد93تا 93 7

 2155 ماه32تا  ماه32تا  درصد22تا25 3

 2955 ماه05تا  ماه05تا  درصد23تا 23 25

 2355 ماه65تا  ماه65تا  درصد33تا35 22

 2335 ماه65باالتراز ماه65باالتر از  درصدوباالتر05 21

 

 برخوردار خواهند شد.به عنوان فوق العاده ایثارگری  2355فرزندان شهدا از امتیاز  -2تبصره

در صورتی که کارمند از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای  -1تبصره

درصد از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر  13تعیین امتیاز قرار گرفته و 

در  2/2/2977امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ  2335ثارگری آنان از سقف آنکه امتیاز ای

مؤسسه اشتغال یافته اند و یا از تسهیالت ایثارگری موجود در قوانین و مقررات مربوط بهره مند نشده اند، براساس 

ارگران بابت ایثارگری نسبت به گذشته نباید کاهش شود، در هر صورت میزان دریافتی ایث سازوکار مذکور محاسبه می

 یابد.

 (خواهد بود.3ی دولتی به شرح جدول شماره)ها اعطاءامتیازات مربوط به دارندگان نشان -6ماده

 های دولتی (: امتیازبندی نشان5جدول شماره )

 

 میزان امتیاز عوامل

 755 دارندگان نشان عالی

 035 2درجه میدارندگان نشان تخصصی عمو

 355 1درجه میدارندگان نشان تخصصی عمو

 255 9درجه میدارندگان نشان تخصصی عمو
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 

ی دولتی با رعایت حداکثر سقف ها در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشان -تبصره

 گیرد. میامتیاز( مالک عمل قرار  755امتیاز )

، حیطه ها امتیاز فوق العاده مدیریت و سرپرستی )مدیران حرفه ای( متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت -7ماده

 شود.  ( تعیین می0ی شغلی و سایر عوامل براساس جدول شماره )ها سرپرستی و نظارت و حساسیت

 

 ( فوق العاده مدیریت و سرپرستی6جدول شماره)

 

حوزه جغرافیایی 

 خدمت

سطوح 

 مدیریت

معاون اداره و 

 همتراز

رییس اداره و 

 همتراز

معاون 

مدیرکل و 

 همتراز

مدیرکل و 

 همتراز

معاون مؤسسه 

 و همتراز

 شهرستان

 1955 2735 2255 335 325 سطح یک

 1935 2355 2235 2555 335 سطح دو

 1255 2335 2355 2535 055 سطح سه

 استان

 1235 1555 2335 2255 035 سطح یک

 1355 1535 2055 2235 655 سطح دو

 1335 1255 2035 2155 635 سطح سه

 ملی

 1055 1235 2655 2135 755 سطح یک

 1035 1155 2635 2955 735 سطح دو

 1655 1135 2755 2935 355 سطح سه
 

است عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در جدول منضم به  موظفمؤسسه  -2تبصره

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و اصالحات بعدی آن  15/56/2977/الف تاریخ 936325/3نامه شماره 

 تطبیق و اقدام نماید.

ی مرکز استان معادل امتیازات سطح ملی ها رستادمؤسسهامتیازفوق العاده مدیریت مدیران وسرپرستان شاغل د -1تبصره

 گردد. معادل امتیازات سطح استان تعیین میها وبرای سایرمؤسسه

پرداخت این فوق العاده مشروط به آن است که کارمند تصدی پست مدیریتی را برعهده داشته و در آن پست  -9تبصره

 نیز اشتغال داشته باشد.

درصد و به ترتیب حداکثر 1درصد و در مشاغل مدیریتی 2بقه خدمت در مشاغل سرپرستی به ازاء هر سال سا -2تبصره

درصد از مجموع سقف امتیازات حق شاغل مندرج در آیین نامه به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول 15درصد و 25

 ل تجاوز نماید.درصد سقف حق شاغ15شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از  اضافه می

( که با اعمال امتیاز فوق العاده مدیریت از 52/52/2977حقوق و مزایای مدیران و سرپرستان در مرحله تطبیق ) -3تبصره

ی مدیریتی منصوب شده اند به دلیل ثابت بودن مبلغ تفاوت ها به پست 52/52/2977حقوق و مزایای افراد مشابه بعد از 

شود معادل ریالی تفاوت را بدون در نظر گرفتن پست مدیریتی و  مؤسسه اجازه داده میباشد، لذا به  تطبیق کمتر می
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

سرپرستی در مرحله تطبیق محاسبه و به سرجمع حقوق و مزایای کارمندان ذی نفع از طریق اصالح تفاوت تطبیق اضافه 

 نماید.

آئین نامه اداری و استخدامی، میزان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و  32ماده  2در اجرای بند -8ماده 

متناسب با مناطق مختلف کشور برمبنای حقوق ثابت )مجموع حق شغل، حق شاغل، مدیریت( به  0/2/2932هوا از تاریخ 

 باشد. شرح جداول ذیل می

ه مورخ  90533/ت 60132ی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره الف( کارمندان شاغل در روستاها

هیأت محترم وزیران و اصالحات بعدی آن، از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب  25/2/2977

 گردند. می( بهره مند 6محرومیت محل خدمت براساس جدول شماره )
 

 تر توسعه یافته( درصد مناطق کم7جدول شماره )
 

 ضریب محرومیت

 سطح مشاغل
 (9ضریب) (8ضریب) (7ضریب) (6ضریب) (5ضریب)

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 کارشناسی ارشد و باالتر
3% 21% 23% 27% 13% 

 %15 %23 %22 %3 %0 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی
 

به فهرست فوق الذکر، به شهر تبدیل شوند، ضریب چنانچه هریک از روستاهای واقع در دهستانهای منضمم  -2تبصره

 یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد. مربوط ساالنه یک واحد کاهش می

و پیمانی که به مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه  میفوق العاده موضوع این ماده برای کارمندان رس -1تبصره

یأت وزیران )موضوع کارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران( ه 25/2/2977ه مورخ 90533/ت 60132شماره 

 یابد. % امتیاز حقوق ثابت افزایش می13شوند تا  میمنتقل 

% امتیاز 255به کارمندان مستقر در جزایر جنوبی خلیج فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی،  -9تبصره

درصد امتیاز حقوق ثابت( پرداخت خواهد شد. فهرست سایر 13) میخداآئین نامه اداری و است 32ماده  2موضوع بند

 هیأت وزیران مالک عمل خواهد بود.  22/2/2962ه مورخ  323/ت 15161مناطق مرزی برابر مصوبه شماره 

شاغلین شهرهای با جمعیت زیر دوازده هزار نفر، از درصدهای جدول فوق حسب محل اشتغال بهره مند  -2تبصره

 شوند. می

ب( کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه بندی نقاط کشور از لحاظ بدی آب و هوا پیوست 

هیأت محترم وزیران و اصالحات بعدی آن از فوق العاده بدی  22/2/2962ه مورخ 323/ت 15161تصویب نامه شماره 

گردند. هرگونه تغییر در  میبهره مند  7شماره آب و هوا با توجه به درجه بندی آب و هوای محل خدمت براساس جدول 

 فهرست مناطق بد آب و هوا منوط به تصویب هیأت امناء خواهد بود. 
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ( درصد مناطق فوق العاده بدی آب وهوا8جدول شماره)
 

 درجه بندی آب و هوا

 سطح مشاغل
 (4درجه) (3درجه) (2درجه) (1درجه)

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 ارشد و باالترکارشناسی 
25% 21% 20% 13% 

 %15 %22 %25 %7 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

، صرفاً به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در فهرست 7ی بندهای الف وب ماده ها فوق العاده -9ماده 

ی مذکور در سقف درصدهای مندرج در ها گیرد. ضمناً افزایش فوق العاده میمناطق مورد اشاره اشتغال داشته باشند تعلق 

آئین نامه، منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه و تصویب هیأت امناء خواهد بود. در  32ماده  2بند 

هر حال مجموع درصدهای جداول فوق بابت تعیین و برقراری فوق العاده کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، از سقف 

 یاز حقوق ثابت برای هر کارمند تجاوز نخواهد کرد.%( امت13)

و جنگ  میمشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسال -11ماده 

باشند در صورتی  میکه از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره مند  میمجلس شورای اسال 95/0/2961تحمیلی مصوب 

ی شماره ها جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بدآب و هوا موضوع تصویب نامه که محل

این دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط  7مندرج در بند الف وب ماده 

و  مینباز، از کار افتاده و مفقوداالثر انقالب اسالگردند. مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جا میبرخوردار 

باشند در  میکه از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره مند  میمجلس شورای اسال 95/0/2961جنگ تحمیلی مصوب 

ی ها صورتی که محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع تصویب نامه

 این دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل  7رج در بند الف و ب ماده شماره مند

فهرست مشاغل تخصصی توسط مرکز توسعه و تحول اداری وزارت متبوع تهیه و ابالغ خواهد شد. این فهرست  -تبصره

 باشد. مالک عمل می

به  میآئین نامه اداری و استخدا 32ماده  9توجه به بندفوق العاده سختی کار شرایط محیط کار کارمندان با  -11ماده 

 گردد. شرح ذیل محاسبه و تعیین می

 ی روانی و بیمارستانهای سوختگی: ها الف( نحوه محاسبه و تعیین فوق العاده سختی کار در بیمارستانهای روانی و بخش

*) امتیاز فعلی فوق العاده  95کار جدید  = مبلغ فوق العاده سختی کار= عدد ضریب ساالنه* امتیاز فوق العاده سختی 

 (21سختی کار / 

 ی غیرمتعارف:ها ب( نحوه محاسبه و تعیین فوق العاده سختی کار در سایر محیط

* )امتیاز فعلی فوق العاده  23مبلغ فوق العاده سختی کار= عدد ضریب ساالنه * امتیاز فوق العاده سختی کار جدید= 

 (21سختی کار / 

باشند،  میی کاری غیرمتعارف ها به انجام نوبت موظفبه شاغلینی که برحسب نوع و ماهیت شغل خود  -12ماده 

 گردد. ( فوق العاده نوبت کاری غیرمتعارف پرداخت می3برحسب امتیازات جدول شماره )
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دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق 
 شاغل و...

 اداری، مالی و...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 

 (9جدول شماره )
 

 امتیاز های غیرمتعارف نوبت ردیف

 255 یک نوبتی دائم )عصرکار( 2

 055 شب کار( -دونوبتی چرخشی منظم )صبح کار 1

 055 صبح کار( -دونوبتی منظم )شب کار 9

 055 ترکیب دویا چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب 2

 655 شب کار( -دونوبتی منظم )عصرکار 3

 755 عصرکار و شب کار( -سه نوبتی منظم چرخشی )صبح کار 0

 355 یک نوبتی دائم )شب کار( 6

 

است نسبت به برقراری فوق العاده جذب  موظفمؤسسه  میآئین نامه اداری و استخدا 32ماده  26به استناد بند  -13ماده 

% حقوق ثابت و مزایای مستمر 93برای کارکنان رسمی، پیمانی و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بمأخذ 

ایثارگری و سختی کار( و کارکنان قراردادی اعم از مشمولین مشتمل بر )حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، 

% حقوق ومزایا )حقوق 93و خرید خدمت مشاغل کارگری به مأخذ ها دستورالعمل مصوب هیأت امناء 1ماده 2و 9تبصره

ین فوق اقدام نماید. ضمناً حداکثر سقف پرداخت ریالی ا 2/21/2935مبناء یا کارمزد و فوق العاده سختی کار( از تاریخ

 باید رعایت گردد. میالعاده برحسب مدرک تحصیلی برابر جدول ذیل تعیین و 
 

 (11جدول شماره )
 

 حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت مقطع تحصیلی ردیف

 ریال555/555/9 کاردان به پائین 2

 ریال555/355/9 کارشناسی و کارشناسی ارشد 1

 ریال555/555/2 دکتری 9
 

تبصره به تصویب هیأت امناء رسید. آثار مالی ناشی از اجرای آن با رعایت  27ماده و  22دستورالعمل در این  -22ماده 

 باشد. ............. قابل پرداخت می.های قبلی از تاریخ آیین نامه نسبت به قوانین و دستورالعمل 07ماده 
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دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت 
 آزمایشی کارکنان پیمانی به رسمی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 

 آزمایشی میدستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رس
 

کارکنان غیرهیأت علمی، به منظور تبدیل وضعیت  میآیین نامه اداری استخدا 93ماده  1این دستورالعمل در اجرای تبصره

 به تصویب هیأت امناء مؤسسه رسید. 2/3/2932تبصره با تاریخ اجرای  2ماده و  6آزمایشی در  میکارکنان پیمانی به رس

تخدام پیمانی آنان گذشت باشد مشمول کارمندان پیمانی شاغل در واحدهای تابعه مؤسسه که حداقل سه سال از اس -1ماده 

 این دستورالعمل خواهند بود.

سال از تاریخ استخدام کارمندان پیمانی تحت  3هستند حداکثر پس از گذشت  موظفمسئولین واحدهای مؤسسه  -2ماده 

نسانی پوشش در صورت رضایت از خدمت آنان مراتب را کتباً جهت طی مراحل اداری تبدیل وضع به مدیریت منابع ا

 مؤسسه اعالم نمایند. 

است تاریخ استحقاق تبدیل وضع کارمندان پیمانی واحدها را به مسئولین و مدیران  موظفمدیریت منابع انسانی  -2تبصره

 ذیربط ابالغ نماید.

مسئولین واحدها مجاز هستند در صورتیکه از نحوه خدمت کارمندان رضایت داشته باشند رأس اتمام سه سال  -1تبصره

 دمت، مراتب را به مدیریت منابع انسانی اعالم نمایند.خ

 باشد: آزمایشی بااحرازشرایط ذیل امکانپذیرمی میتبدیل وضع کارمندان پیمانی به رس -3ماده 

 الف: رضایت مسئول مربوطه و با تأیید مدیر )باالترین مقام مسئول( واحد محل خدمت کارمندان پیمانی.

 سال سابقه خدمت پیمانی. 0حداکثر ب: داشتن حداقل سه سال و 

درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر منتهی به سال تبدیل وضعیت خدمت به  05ج: کسب حداقل 

 آزمایشی و داشتن گواهینامه توجیهی بدو خدمت  میرس

 د: تأیید هسته گزینش مؤسسه 

آزمایشی مالک تاریخ اجرای صدور  میمندان پیمانی به رستاریخ اعالم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کار -4ماده 

 آزمایشی قرار خواهد گرفت.  میحکم رس

در صورت عدم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کارمندان پیمانی تداوم خدمت اینگونه کارمندان به صورت  -تبصره

 باشد. نمی میسال خدمت پیمانی الزا 0عایت سقف پیمانی با نظر هسته گزینش امکان پذیر خواهد بود. در این قبیل موارد ر

سال سابقه خدمت پیمانی  0تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی مؤسسه که تا تاریخ تصویب این دستورالعمل بیش از -5ماده 

 باشد.  بالمانع می 9دارند در صورت حصول شرایط ماده 

 باشد.  آزمایشی قابل احتساب می میت به رسکلیه سوابق خدمت قابل قبول دولتی، پس از تبدیل وضعی -6ماده 

 باشد.  تبدیل وضعیت خدمت ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می -7ماده 
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دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت 
 آزمایشی به رسمی کارکنان رسمی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 آزمایشی به رسمی میدستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رس
 

کارکنان غیر هیأت علمی، به منظور تبدیل وضعیت  میآیین نامه اداری استخدا 90ماده  1این دستورالعمل در اجرای تبصره 

 به تصویب هیأت امنا مؤسسه رسید.  2/3/2932تبصره با تاریخ اجرای  2ماده و  3در  میآزمایشی به رس میکارکنان رس

یک دوره آزمایشی  مینمایند قبل از ورود به خدمت رس را کسب می میکارمندانی که شرایط ورودبه استخدام رس -1ماده 

 نمایند.  راکه مدت آن حداقل یک وحداکثردوسال است طی می

آزمایشی به  میمدیریت منابع انسانی مؤسسه مسئولیت بررسی و تأیید تبدیل وضع خدمت کارمندان را از رس -2ماده 

 قطعی به عهده خواهد داشت. میرس

ریزی نماید که حداکثر  برنامه میراستای تبدیل کارمندان به رس باید به گونه ای در میمدیریت منابع انسانی مؤسسه  -3ماده 

آزمایشی هر یک از کارمندان مدارک موردنیاز جمع آوری و مورد بررسی قرار دهد و  میرأس اتمام هیجده ماه خدمت رس

 نمایند. ابالغ  میدر صورت تأیید و تصویب مراتب به هسته گزینش مؤسسه به منظور اخذ نظریه تغییر وضعیت به رس

مالک تاریخ اجرای حکم تبدیل  میتاریخ اعالم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کارمندان به رس -2تبصره

آزمایشی با تبدیل  میقرار خواهد گرفت و چنانچه هسته گزینش بعد از اتمام دوسال خدمت رس میآزمایشی به رس میرس

 آزمایشی تعیین گردد. میأس اتمام دوسال خدمت رسر میکارمند موافقت نماید تاریخ اجرای حکم رس میرس

باشد و مراتب موافقت با تغییر وضعیت کارمندان  آزمایشی کمتر از یکسال مجاز نمی میتقلیل دوره خدمت رس -1تبصره

 آزمایشی به هسته گزینش ابالغ شود.  میباید پس از طی حداقل یکسال خدمت رس می

یاقت علمی، کاردانی شغلی، عالقه به کار، خالقیت و نوآوری، روحیه خدمت به به منظور حصول اطمینان از ل -4ماده 

آزمایشی آنان برابر جدول  میمردم، تکریم ارباب رجوع، رعایت نظم و انضباط اداری کارمندان الزم است دوره خدمت رس

 قرار گیرد. ذیل توسط مسئول مستقیم و با تأیید مدیر واحد )باالترین مقام مسئول واحد( مورد سنجش 
 

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز عوامل  امتیازی ردیف

  15 لیاقت و شایستگی علمی 2

  15 کاردانی شغلی 1

  25 عالقه به کار 9

  15 خالقیت و نوآوری 2

  15 روحیه خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع 3

  25 رعایت نظم و انضباط اداری 0

  255 جمع
 

 باشد.  می میقطعی الزا می% از مجموع حداکثر امتیاز جدول فوق برای تغییر وضعیت به رس65حداقل کسب  -تبصره

ساعت دوره آموزش  35آزمایشی و گذراندن  میهای آموزشی مصوب در طول خدمت رس شرکت در دوره -5ماده 

 میباشد. میبدو خدمت الزاآزمایشی. ضمناً داشتن گواهینامه توجیهی  میمصوب در هر سال به تناسب مدت دوره رس

در موارد اعطاء مهلت تمدید  میکارکنان غیر هیأت عل میآئین نامه اداری و استخدا 90در اجرای تبصره یک ماده -6ماده 

 که نیاز به اتخاذ تصمیم دارد، بدین منظور کمیته ای با ترکیب ذیل تشکیل میگردد:  میخدمت آزمایشی یا قطع رابطه استخدا
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دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت 
 آزمایشی به رسمی کارکنان رسمی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 الف: معاوت توسعه مدیریت و منابع          

 ب: مدیر منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه 

 ج: مدیر واحد محل خدمت کارمند ذیربط 

تصمیم این کمیته با تنظیم صورتجلسه الزم االجرا خواهد بود و مراتب از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع  -2تبصره

 ندان مربوطه ابالغ شود. باید به صورت کتبی به کارم می

نظریه هسته گزینش مالک  میکارکنان غیر هیأت عل میآئین نامه اداری و استخدا 90در مورداجرای بند ج ماده  -1تبصره 

 عمل خواهد بود. 

آزمایشی باشد و کارمند در طول مهلت مقرر موفق به احراز  میتمدید مهلت رس 0در مواردیکه تصمیم کمیته ماده -7ماده 

ماه قبل از پایان مهلت تمدید( مراتب از سوی معاونت  9ایط مربوطه گردد با اعالم مدیر واحد محل خدمت وی )حداکثرشر

توسعه مدیریت و منابع به هسته گزینش مؤسسه اعالم خواهد شد و در صورت عدم احراز شرایط مورد نظر در پایان مهلت 

 یگردد.ایشان مبادرت م میمقرر نسبت به قطع رابطه استخدا

 باشد.  تابع قوانین و مقررات مربوطه خود می میتغییر وضعیت ایثارگران به رس -8ماده 

 باشد. قابل احتساب می میکلیه سوابق خدمت قابل قبول دولتی،پس ازتبدیل وضعیت به رس -9ماده
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دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی 
 بدون حقوق

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 

 دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
  

به منظور تعیین  میو تشکیالتی کارکنان غیر هیأت عل میآیین نامه اداری، استخدا 67این دستورالعمل در اجرای مفاد ماده 

به تصویب  2/2/2932تبصره به شرح ذیل با تاریخ اجرای  9ماده و  2کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در 

 هیأت امناء مؤسسه رسید.

های مربوط به شغل یا مورد نیاز مؤسسه  عالی در رشته مدت مرخصی بدون حقوق کارمند برای ادامه تحصیالت -1ماده 

مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت 

 شود.  کارمند محسوب می

فه جزو سنوات خدمت مرخصی بدون حقوق کارمندان در صورت حصول شرایط ذیل از لحاظ بازنشستگی و وظی -2ماده 

 باشد: آنان قابل احتساب می

 مرخصی بدون حقوق به منظور ادامه تحصیالت عالی باشد. -الف

 رشته تحصیلی مربوط به شغل کارمندان یا مورد نیاز مؤسسه باشد.  -ب

 کارمندان پس از فراغت از تحصیل در مؤسسه به خدمت خود ادامه دهند.  -ج

 گی کشوری و تأمین اجتماعی ی بازنشستها موافقت صندوق -د

 است:  میدر اعطای مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل رعایت موارد زیر الزا -3ماده 

 ارایه درخواست کارمند به انضمام مدارک و مستندات تحصیلی مربوطه جهت بهره مندی از مرخصی مذکور          -الف

 موافقت مؤسسه با درخواست کارمند  -ب

 مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در شرح حکم کارگزینی کارمند درج موضوع  -ج

 انتقال کارمند از مؤسسه به سایر مؤسسات وزارت متبوع مانع احتساب ایام مرخصی بدون حقوق نخواهد بود.  -تبصره

ایه مدرک بدهی کسوربازنشستگی مرخصی بدون حقوق ایام تحصیل درپایان تحصیالت بنابه تقاضای ذینفع،با ار -4ماده

 گردد. تحصیلی وباهماهنگی صندوق بازنشستگی مربوطه محاسبه می

 باشد.  پرداخت کسور بازنشستگی)اعم ازسهم مستخدم وکارفرما(به عهده کارمندمی -2تبصره 

های موجود متناسب با تاریخ درخواست فرد و آخرین حکم  مبنای محاسبه کسور بازنشستگی براساس دستورالعمل -1تبصره 

بایست جهت اطالع کارمند در حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق وی  میگردد. مفاد این تبصره  زینی تعیین میکارگ

 درج گردد.

 

 

 

 

 



 

    30 

  

دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء 
 مرخصی بدون حقوق کارکنان

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیرهیأت علمی
 

به منظور  میو تشکیالتی کارکنان غیر هیأت عل میآیین نامه اداری، استخدا 67ماده  1این دستورالعمل در اجرای مفاد تبصره

تبصره به شرح ذیل با تاریخ اجرای  1ماده و  25اعطاء مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان درتعیین ضوابط 

 به تصویب هیأت امناء  مؤسسه رسید. 2/2/2932

مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان، موافقت مؤسسه با تقاضای کارمندان جهت استفاده از مرخصی بدون  -1ماده 

است که از تاریخ اجرای حکم  میآیین نامه اداری استخدا 67انی مندرج در ماده ی زمها حقوق خارج از محدودیت

 کارگزینی شروع و تا زمان حصول شرایط بازنشستگی برابر ضوابط صندوق بازنشستگی مربوطه تداوم خواهد داشت.

تعهدات خود را نسبت  باشند، مشروط به آنکه میقطعی و پیمانی مشمول ضوابط این دستورالعمل  میکارمندان رس -2ماده 

 به مؤسسه انجام داده باشند. 

ی استحقاقی ذخیره ها بهره مندی از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به استفاده از کلیه مرخصی -3ماده 

 باشد. شده فرد می

افرادی که در طول سنوات خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده اند مانعی برای شمولیت این دستورالعمل  -تبصره

 نخواهد بود. 

 اعطای مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به تسویه حساب مالی و اموالی خواهد بود.  -4ماده 

قانون  95امه پنجم توسعه قابل اجرا خواهد بود و در صورت تنفیذ مادهاین دستورالعمل در طول اجرای قانون برن -5ماده 

 فوق تداوم خواهد داشت. 

کنند  میاست پست سازمانی افرادی را که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده  موظفمؤسسه  -6ماده 

 از تاریخ شروع مرخصی بالتصدی نماید. 

نمایند در  تورالعمل که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده میبه کارمندان مشمول این دس -7ماده 

صورت تقاضای شخص و تأمین اعتبار مالی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت خواهد 

 شد.

کنند برابر ضوابط  یماستخدام مجدد کارمندانی که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده  -8ماده 

 خواهد بود.  میاعضاء غیر هیأت عل میمندرج در آیین نامه اداری استخدا میاستخدا

هستند به منظور استمرار  موظفکارمندان در صورت استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان  -9ماده 

اشتراک در صندوق بازنشستگی مربوطه شخصاً ظرف حداکثر یک ماه پس از صدور حکم کارگزینی به صندوق مذکور 

 مراجعه نمایند.

ی بازنشستگی ذیربط ها های صندوق در هر صورت پرداخت کسورات سهم کارمند و کارفرما برابر مفاد دستورالعمل -تبصره

 باشد. یبه عهده کارمند م

است در متن احکام مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کارمندان موارد ذیل را درج  موظفمؤسسه  -11ماده 

 نماید: 

  2موضوع ماده  "لغایت حصول شرایط بازنشستگی "الف. تاریخ شروع و عنوان عبارت 

دستورالعمل در حکم کارگزین 3و  7، 0، 2ب. درج مفاد مواد 
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های استحقاقی،  دستورالعمل مرخصی
 حقوق کارکنان  ...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

مراقبت و شیردهی و ی استحقاقی، استعالجی، ها دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی

 بدون حقوق کارکنان غیر هیأت علمی
 

به منظور تعیین  میو تشکیالتی کارکنان غیر هیأت عل میآیین نامه اداری، استخدا 72این دستورالعمل در اجرای مفاد ماده

با  تبصره به شرح ذیل 23ماده و  12ی استحقاقی، استعالجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق درها ضوابط مرخصی

 به تصویب هیأت امناء مؤسسه رسید. 2/2/2932تاریخ اجرای 

آزمایشی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قرارداد کار معین و  میکارمندان رسمی، رس -1ماده 

 باشند.  میاتباع بیگانه مشمول این دستورالعمل 

آیین نامه اداری استخدامی( از لحاظ مرخصی استحقاقی  91مشمولین قرارداد مشاغل کارگری )موضوع ماده  -2تبصره

 سالیانه و استعالجی تابع قانون کار و تأمین اجتماعی خواهند بود. 

آیین نامه اداری و استخدامی( از لحاظ مرخصی  92ماده  3مشمولین قرارداد کار معین )موضوع تبصره  -1تبصره 

امناء و از لحاظ مرخصی استعالجی تابع مقررات تأمین اجتماعی استحقاقی و بدون حقوق تابع مصوبات قبلی هیأت 

 خواهند بود. 

است حداکثر تا یک سال پس از ابالغ این دستورالعمل نسبت به راه اندازی سیستم الکترونیکی  موظفمؤسسه  -2ماده 

 اقدام نماید.  ها استفاده و ثبت مرخصی

 مرخصی استحقاقی

ز نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به ازای هر ماه دو ونیم روز به وی مرخصی استحقاقی کارمند ا -3ماده 

 گیرد.  میتعلق 

 باشد.  استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ارایه تقاضای کارمند و موافقت مسئول مربوطه می -4ماده 

است ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان  موظفمؤسسه  -2تبصره

 استحقاق در زمان مناسب و حداکثر تا پایان همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در این زمینه موافقت نماید.

ترقبه )تشخیص سایر موارد شرایط در صورت اعالم نیاز مؤسسه در شرایط اضطراری مانند حوادث غیرم -1تبصره

باشد  باشد( به خدمات کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی می اضطراری به عهده رییس مؤسسه می

است در محل خدمت خود حاضر گردد، مرخصی استحقاقی لغو شده در همان سال  موظفمرخصی لغو شده و کارمند 

آیین  62ورت عالوه بر مدت مجاز ذخیره مرخصی استحقاقی سالیانه موضوع ماده باشد و در غیر این ص قابل استفاده می

 نامه قابل ذخیره خواهد بود. 

 باشد. انصراف از مرخصی استحقاقی تحصیل شده با اعالم کارمند و موافقت مسئول واحد امکان پذیر می -9تبصره 

 باشد.  ق مقررات مربوطه به کارمندان تمام وقت میاستفاده از مرخصی استحقاقی در ایام خدمت نیمه وقت طب -5ماده 

 باشد. ذخیره مرخصی ایثارگران حالت اشتغال تابع قوانین و مقررات خود می -تبصره

تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در صورت  کارمندی که در حال مرخصی استحقاقی است می -6ماده 

 بالفاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود. موافقت مسئول مربوطه تاریخ شروع مرخصی اخیر



 

    33 

  

های استحقاقی،  دستورالعمل مرخصی
 حقوق کارکنان  ...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

در صورت عدم موافقت مسئول مربوطه و یا عدم وصول نظریه وی، کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی  -تبصره

 در محل خدمت خود حاضر شود. 

مرخصی شود و حداکثر مدت استفاده از مرخصی کمتر ازیک روزجزئی ازمرخصی استحقاقی محسوب می -7ماده 

 تجاوزنخواهد کرد.  میموضوع این ماده ازدوازده روزدریک سال تقوی

اعضاء غیر  میآیین نامه اداری و استخدا 62تاریخ شروع استفاده از هفت روز مرخصی اضطراری موضوع ماده  -8ماده 

تقاضا و اعالم  روز با 25در مورد ازدواج از تاریخ عقد حداکثر به مدت دوسال و فوت تاریخ شروع تا میهیأت عل

 پذیرد. کارمند و با احتساب ایام تعطیل صورت می

 است مستندات الزم را ارایه نماید. موظفکارمند  -تبصره

با کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مطابق مقررات مرخصی استعالجی مندرج در  -9ماده 

و این دستورالعمل رفتار خواهد شد و مرخصی استحقاقی استفاده  میعلاعضاء غیر هیأت  میآیین نامه اداری و استخدا

 شود.  نشده وی برگشت داده می

به مرخصی استعالجی که از چهارماه تجاوز نماید نسبت به مدت زاید بر چهار ماه و به دوران مرخصی بدون  -11ماده 

ر پرچم و غیبت مرخصی استحقاقی تعلق حقوق و آمادگی به خدمت، تعلیق، برکناری از خدمت، انفصال، خدمت زی

 گیرد. مین

 مرخصی زایمان مشمول محدودیت مندرج در این ماده نخواهد بود. -تبصره

باشد ودراین مدت  می میحفظ پست سازمانی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزا -11ماده 

 کند.  میر محول مسئول مربوطه وظایف اورا به کارمند یا کارمندان دیگ

کارگزینی مؤسسه مکلف است نسبت به اعالم مانده ذخیره مرخصی استحقاقی سالیانه کارمندان حداکثر تا  -12ماده 

 پایان اردیبهشت ماه سال بعد اقدام نماید. 

تواند در صورت تقاضای کارمندان مشمول قرارداد کار معین نسبت به بازخرید پانزده روز  مؤسسه می -13ماده 

 مرخصی ذخیره سالیانه در پایان هر سال اقدام نماید. 

بازخرید ذخیره مرخصی کارمندان مشمول قرارداد کار معین براساس حقوق و مزایای مندرج در آخرین  -2تبصره

 گردد. می قرارداد منعقده تعیین

کارمندان مشمول قرارداد کار معین به وضعیت پیمانی  میدر صورت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدا -1تبصره

 ی استحقاقی ذخیره شده کماکان قابل ذخیره خواهد بود. ها مرخصی

در صورتی که مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در حین انجام طرح به خدمت پیمانی مؤسسه  -14ماده 

 پذیرفته شوند، مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان قابل ذخیره خواهد بود. 

 62، 63وادی موضوع مها مشمولین مشاغل کارگری شاغل همانند سایر کارمندان مجاز به استفاده از مرخصی -15ماده 

 باشند.  می میاعضاء غیرهیأت عل میآئین نامه اداری و استخدا 71ماده  9و تبصره 

مربوط به کارمند فوت شده بابت  میغیرهیأت عل میآئین نامه اداری و استخدا 259وجوه موضوع ماده  -16ماده 

 مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. 
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های استحقاقی،  دستورالعمل مرخصی
 حقوق کارکنان  ...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

اعضاء غیر هیأت علمی، رعایت شروط سن و سنوات  میآیین نامه اداری استخدا 259ه ماده در اجرای تبصر -17ماده 

 است.  میآیین نامه الزا 37و 36خدمت موضوع مواد 

 دولت امکان پذیر خواهد بود.  میاستفاده از مرخصی ورزشی برابر مصوبات و مقررات عمو -18ماده 

 مرخصی استعالجی

شود باید مراتب را در کوتاه ترین  کارمندان مؤسسه در صورت ابتال به بیماری که مانع از خدمت آنان می-19ماده 

 مدت ممکن به مسئول مربوطه اطالع دهند. 

کارگزینی مکلف است پس از تأیید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی نسبت به صدور حکم مرخصی -21ماده 

 استعالجی اقدام نماید.

نامه ای که در مورد بیماری کارمند در خارج از کشور صادر شده باید از حیث صحت صدور به تصویب گواهی -تبصره

ی صادره باید با رعایت مفاد این دستورالعمل به ها سفارت خانه و یا کنسول گری ایران در محل برسد. مفاد گواهی نامه

 تأیید پزشک معتمد یا شورای پزشکی حسب مورد برسد.

ورتی که گواهی نامه استعالجی کارمند طبق مفاد این دستورالعمل مورد موافقت قرار نگیرد مدت در ص -21ماده 

مذکور از مرخصی استحقاقی وی کسر خواهد شد و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق 

 منظور خواهد شد.

 باشد:  به شرح زیرمی نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارمندان درایام مرخصی استعالجی -22ماده

الف. حقوق و مزایای کارمندان در صورت استفاده از مرخصی استعالجی حداکثر به مدت یک سال به میزان حقوق 

ی ها ی مستمر، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و کمک هزینهها ثابت، تفاوت تطبیق، فوق العاده

 باشد.  یعائله مندی و اوالد قابل پرداخت م

ب. مرخصی استعالجی صعب العالج مازاد بر یک سال تا بهبودی کامل یا از کار افتادگی کارمند فقط به میزان حقوق 

 ی عائله مندی و اوالد قابل پرداخت است.ها ثابت به اضافه تفاوت تطبیق، فوق العاده ایثارگری و کمک هزینه

 باشد.  ورای پزشکی امکان پذیر میتمدید مرخصی صعب العالج در صورت تأیید ش -تبصره

ج. حقوق و مزایای مرخصی استعالجی مشمولین صندوق تأمین اجتماعی تا سه روز از سوی مؤسسه قابل پرداخت 

 خواهد بود.  میاعضاء غیرهیأت عل میآئین نامه اداری و استخدا 79باشد و مازاد بر آن برابر مفاد ماده  می

ان رسمی، پیمانی، مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان، قراردادی مشمول صندوق د. پرداخت حقوق و مزایای کارمند

تأمین اجتماعی در ایام مرخصی استعالجی برابر قانون تأمین اجتماعی به صورت غرامت دستمزد از سوی صندوق تأمین 

 باید پرداخت گردد. میاجتماعی 

 باشد.  ربه عهده پزشک معالج میتشخیص تاریخ شروع معذوریت وضع حمل بانوان باردا -23ماده

شوند، با رعایت قوانین و مقررات این  میبانوان کارمندی که از طریق حامل )رحم اجاره ای( دارای فرزند  -24ماده 

 توانند مرخصی معذوریت زایمان استفاده نمایند.  آئین نامه می

گیرند، به تناسب سن تحویل تا سن چهار  میده بانوان کارمندی که پذیرش سرپرستی نوزاد شیرخوار را به عه -25ماده 

 توانند با رعایت قوانین و مقررات این آئین نامه از مرخصی معذوریت زایمان استفاده نمایند.  ماهگی شیرخوار می
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های استحقاقی،  دستورالعمل مرخصی
 حقوق کارکنان  ...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 71ماده  9تاریخ شروع استفاده از مرخصی اضطراری مراقبت از همسر بعد از وضع حمل )موضوع تبصره -26ماده 

 اعضاء غیر هیأت علمی( از تاریخ والدت فرزند با احتساب ایام تعطیل خواهد بود.  میری و استخداآیین نامه ادا

آورد، جهت مراقبت از همسر بالمانع  میاعطای مرخصی فوق به کارمندانی که همسر آنان فرزند مرده به دنیا  -تبصره

 باشد. می

 مرخصی شیردهی

 گردد.  میزان استفاده ازمرخصی ساعتی شیردهی ازمرخصی استحقاقی کارمندکسرنمی -27ماده

امنیت شغلی مادران پس ازپایان مرخصی زایمان ودرحین شیردهی بایدتأمین شود.دراین دوران تغییر شغل  -28ماده

 ونقل وانتقال آنان ممنوع است مگراینکه به تقاضای کارمند باشد. 

ماهگی کودک از برنامه شیفت کاری  21توانند در صورت تمایل تا  شروع بکار مجدد میمادران پس از  -29ماده 

 شب معاف شوند.

ی مضاعف ها در صورت انجام نوبت کاری، استفاده از مرخصی شیردهی در شیفت شب دو ساعت و در شیفت -تبصره

 باشد. به ازاء هر شیفت کاری یک ساعت می

 باشد. مدت مرخصی شیردهی برای مادران دارای فرزند دوقلو و باالتر روزانه به میزان دوساعت می -31ماده 

 مرخصی بدون حقوق
آزمایشی و پیمانی در موارد ذیل امکان پذیر  میاعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی، رس -31ماده 

 باشد:  می

 به استفاده از مرخصی مسلم شود.کارمند استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش  -2

 کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک الزم را ارائه نماید. -1

 کارمند ناگزیرباشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت جغرافیایی خود مسافرت کند.  -9

یماری یا ابتال به بیماری دیگرقادر کارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان ب -2

 به خدمت نباشد وبیماری او هم صعب العالج تشخیص داده نشود. 

کارمند باید تقاضای مرخصی بدون حقوق خود را با ذکر علت و مدت به مسئول واحد ارائه نماید و قبل از  -32ماده 

آئین  67خصی بدون حقوق با رعایت ماده باشد. حکم مر موافقت مسئول واحد و صدور حکم مجاز به ترک خدمت نمی

 گردد. پس از تأیید مسئول واحد توسط کارگزینی صادر می میاعضاء غیر هیأت عل مینامه اداری و استخدا

 تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. کارمند پس از گذراندن مدت تعهد خدمت بدو ورود، می -33ماده 

تواند با موافقت رییس مؤسسه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. این مدت به  در موارد استثناء کارمند می -تبصره

 میزان تعهد نامبرده اضافه خواهد شد. 

در مواردی که کارمند متقاضی مرخصی بدون حقوق، دارای ذخیره مرخصی استحقاقی باشد الزم است ابتدا  -34ماده 

اقی خود استفاده نماید و صدور حکم مرخصی بدون حقوق هم زمان با موافقت مرخصی استحقاقی از مرخصی استحق

 انجام گردد. 

 باشد. نمی میحفظ پست سازمانی کارمندان در زمان مرخصی بدون حقوق الزا -35ماده 



 

    33 

  

های استحقاقی،  دستورالعمل مرخصی
 حقوق کارکنان  ...

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

حسوب مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی به جز برای ادامه تحصیل جزو سابقه خدمت م -36ماده 

 نخواهد شد.

 گردد. شود جزو مدت مرخصی محسوب می روزهای تعطیل که در مدت مرخصی بدون حقوق واقع می -37ماده 

 توانند از مرخصی استعالجی استفاده نمایند. کارمندان در حال استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی -38ماده 

زشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت اعطای مرخصی بدون حقوق به مشمولین قانون خدمت پ -39ماده 

 شود.  ماه امکان پذیر است. این مدت به زمان مدت تعهدات اضافه می 1به مدت 

ماه در طول مدت قرارداد امکان پذیر  2اعطای مرخصی بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت  -41ماده 

 است.

ماه در طول مدت  2قانون کار به مدت  61کارگری با رعایت ماده مدت مرخصی بدون حقوق مشاغل  -41ماده 

 قرارداد امکان پذیر است.

دولت و اصالحات  میهای عمو و دستورالعمل ها اعطای مرخصی و مأموریت ورزشی کارکنان تابع آئین نامه -42ماده 

 بعدی آن خواهد بود. 
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ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه، رتبه شغلی 
 و طبقه تشویقی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 تشویقی و طبقه شغلی رتبه طبقه، ارتقاء اجرایی ضوابط

 

های علوم پزشکی کشور، ضوابط  آیین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده 20در اجرای تبصره ماده 

 گردد.  تبصره جهت اجرا ابالغ می 23ماده و  20ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارمندان در 

 :شغلی درطبقات کارمندان ارتقاء الف( نحوه

اه برابر جدول ذیل و براساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی به یک طبقه شغلی کارمندان شاغل در دانشگ -1ماده 

 یابند.  میاستحقاقی در جدول حق شغل ارتقاء 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت وهمچنین کارمندان عضو  9ماده  2کارمندانی که در اجرای تبصره -تبصره

همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری  گردانهای عاشورا و الزهراء و فرزندان شاهد و

 2کشور )سابق( از گروههای مربوطه برخوردار شده اند به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در جدول شماره میواستخدا

 باشند.  میاین دستورالعمل مشتری 
 

 ها( )کلیه رشته : ارتقاء طبقه شغلی بر اساس تحصیالت، سنوات تجربی1جدول شماره 
 

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طبقه شغلی

            12 27 21 0 5 پایان دوره ابتدایی

           13 15 23 25 3 5 پایان دوره راهنمایی)سیکل(

          13 15 23 25 3 5  دیپلم

         13 15 23 25 3 5   کاردانی

       12 15 20 21 7 2 5    کارشناسی

      12 15 20 21 7 2 5     کارشناسی ارشد

     12 15 20 21 7 2 5      دکترای حرفه ای

    5 2 7 21 20 15 12       (Ph.Dدکترای تخصصی )
 

کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی این ضوابط باشند، در طبقه و ربته شغلی استحقاقی  -2ماده 

 قرار خواهند گرفت. 

آیین نامه تشکیالت و طبقه  30و  33، 32سوابق تجربی کارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلی با رعایت مفاد مواد  -3ماده 

 گردد.  های  علوم پزشکی کشور محاسبه می نشکدهبندی مشاغل دانشگاهها ودا

باشد مشمول اجرای طرح ارزیابی  می 52/52/2977ارتقاء طبقه شغلی کارمندانی که تاریخ استحقاق آنان بعد از -4ماده 

 های پزشکی نخواهند بود.  مشاغل تخصصی و  تحقیقی و مشاغل مدیران و مشاغل ویژه رشته

ی ارزیابی فوق الذکر موفق به ها به دلیل عدم کسب امتیاز الزم در طرح 52/52/2977تاریخ کارمندانی که قبل از  -تبصره

 خواهد بود.  1/2/2977ارتقا گروه نشده اند، ارتقاء طبقه شغلی آنان، مشمول این آیین نامه و از تاریخ 

آن که تاریخ اجرای آنها مربوط به قبل  و نظایر« اصالحیه تغییر عنوان»موارد مربوط به تصویب ارتقاء گروه و  میتما -5ماده 

 باشد، الزم است در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد.  می 52/52/2977از تاریخ 
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ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه، رتبه شغلی 
 و طبقه تشویقی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

مواردی که احتساب تجربه آنان به دلیل تغییر رشته شغلی و نظایر آن منجر به تنزل طبقه شغلی گردد، باید در  میتما -تبصره

 قه بندی مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب کردد. کمیته طرح طب

شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که درمناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه  -6ماده 

ی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، ها و استان 25/52/77ه مورخ  90533/ت 60132شماره 

نمایند، به ازای هر یک  چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم خدمت می

لی برخوردار به بعد( از یک سال تعجیل )کسر سال به نسبت(، در ارتقاء طبقه شغ 52/52/77سال سوابق تجربی )از تاریخ 

 شوند.  می

( برابر 52/52/77مالک محاسبه ارتقاء طبقه شغلی افرادی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ) -7ماده 

مقررات حاکم از سوابق  تجربی بخش غیر دولتی و همچنین امتیاز تعجیل در گروه استفاده نموده اند، برای انطباق تجربه آنان 

 ( تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی خواهد بود.2ه شغلی )جدول شماره با جدول ارتقاء طبق

آزمایشی و پیمانی پذیرفته میشوند، چنانچه دارای سوابق  میبه خدمت رس 52/52/2977کارمندانی که بعد از تاریخ -8ماده 

ت شغلی جدول ارتقاء طبقه خدمت دولتی یا غیر دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و رعایت مفاد این ضوابط در طبقا

 ( قرار خواهند گرفت. 2شغلی )جدول شماره 

های علوم پزشکی کشور، مدیران  آیین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده 01در اجرای ماده  -9ماده 

درصد باشد از  73التر، حداقل و با35و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی منتهی به سال

 شوند.  مییک طبقه شغلی تشویقی )حداکثر یک بار در طول خدمت( برخوردار 

 ی شغلی باالتر:ها ب( نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه

مدت سنوات تجربی الزم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح جدول  -11ماده 

 باشد:  میذیل 
 

 ( مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر2جدول شماره )
 

 ها رتبه

 مدت سنوات تجربی
 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

   15 7 5 مدت سنوات تجربی الزم برای مشاغل تا سطح کاردانی

 12 27 21 0 5 کارشناسی و باالترمدت سنوات تجربی الزم برای مشاغل سطح 
 

های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی  شود که به رشته مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی گفته می -2تبصره 

یابد و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد. همچنین آن دسته از مشاغلی  تخصیص می

انی و یا کارشناسی شناخته شده است و از فوق العاده جذب کارشناسی که به موجب مقررات مربوط، همتراز مشاغل کارد

 گردد.   میبرخوردار شده اند در زمره مشاغل  مذکور محسوب 

باشد. تجربیات مدون شده دارای  ی خبره و عالی مستلزم مستند سازی تجربیات توسط کارمندان میها ارتقاء به رتبه -1تبصره 

 باشد: تایید کمیته مربوط قابل اعمال میی زیر بوده و با ها ویژگی

 تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد -2

 ی پیشین استفاده نشده باشد. ها برای کسب رتبه -1



 

 

    34 

  

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه، رتبه شغلی 
 و طبقه تشویقی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

وتهدیدها( مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان  ها ، فرصتها مسائل، چالشها و مشکالت )موانع، محدودیت -9

 نماید. شناسایی شده، بیان 

 ی مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارائه گردد. ها نتیجه گیری و راه حل -2

کارمندانی که به موجب مقررات و تایید مراجع ذیصالح با مدارک تحصیلی کمتر از کارشناسی متصدی مشاغل  -9تبصره 

 بندتوانند با رعایت سایر مقررات مربوط تا رتبه عالی ارتقاء یا کارشناسی شده اند می

برای شاغلین کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه  -2تبصره 

ی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، ها در استان 25/2/77ه مورخ  90533/ت 60132شماره 

نمایند، به ازای هر یک  ن، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم خدمت میچهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستا

 به بعد(، دو سال) کسر سال به نسبت(، قابل محاسبه خواهد بود. 2/2/77سال سوابق خدمتی) از تاریخ 

اقی خواهند کارمندانی که در مرحله تطبیق، رتبه مربوط را برابر ضوابط کسب نموده اند، همچنان در همان رتبه ب -3تبصره 

 ماند تا شرایط خدمتی و سایر عوامل مندرج در این ضوابط اجرایی را احراز نمایند.

به  ها شوند از طی کردن برخی رتبه مینخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین   -11ماده 

 شوند: میشرح زیر معاف 

 قدماتی.مشاغل کاردانی و پایین تر از طی کردن رتبه م -2

 ی مقدماتی و پایه.ها مشاغل کارشناسی وباالتر از طی کردن رتبه -1

 ی بعدی تابع این ضوابط و شرایط  خواهند بود. ها نخبگان مذکور برای کسب رتبه -تبصره

 به شرح ذیل اصالح گردید:  13/0/32/ د مورخ 2203/121ماده مذکور طبق اصالحیه شماره 

( آیین نامه احراز  استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه 2شود که بر اساس ماده ) ی اطالق مینخبه یا استعداد برتر به فرد

شوراری عالی انقالب فرهنگی و مصوبات بنیاد ملی نخبگان توسط بنیاد مذکور تعیین شده و دارای  22/0/73( مورخ 373)

 مدارک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد. 

نخبگان جدید االستخدام در بدو ورود و نخبگان شاغل در دستگاههای اجرائی، در یک رتبه باالتر از رتبه تعیین شده قرار 

 گیرند.  می

 باشد.  مالک ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه بر اساس میانگین نمرات ارزشیابی ساالنه در دوره مورد نظر می -12ماده 

بط استقرار نظام مدیریت عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مالک ارتقاء رتبه، پس از ابالغ ضوا -تبصره

 نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان  و مدیران ضوابط اجرایی مذکور خواهد بود. 

 تحقق شرایط زیر« ب»در قسمت  22و 25برای ارتقاء کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت مواد  -13ماده 

 است: میالزا

 الف( برای ارتقاء به رتبه پایه:

 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی  05کسب حداقل  -2

 آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه.  دوره  955گذراندن  -1

 :ب( برای ارتقاء به رتبه ارشد

 درصد امتیاز از میانگین مجموع  امتیاز ارزیابی سالیانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی  65کسب حداقل  -2

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه  135گذراندن  -1
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ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه، رتبه شغلی 
 و طبقه تشویقی

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ج( برای ارتقاء به رتبه خبره: 

 نگین مجموع  امتیاز ارزیابی سالیانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلیدرصد امتیاز از میا 75کسب حداقل  -2

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه  155گذراندن  -1

 د( برای ارتقاء به رتبه عالی: 

 درصد امتیاز از میانگین مجموع  امتیاز ارزیابی سالیانه  کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی  35کسب حداقل  -2

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیات امناء دانشگاه  235گذراندن  -1

مناطق کمتر توسعه یافت موضوع فهرست تصویب نامه برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در -تبصره

ی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهار ها در استان 25/52/77ه مورخ  90533/ت 60132شماره 

نمایند، برای ارتقاء به  محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، خدمت می

درصد امتیاز موضوع جداول مربوط حسب مورد  75و  65، 05، 35ی شغلی پایه، ارشد، خبره و عالی به ترتیب نیازمند ها رتبه

 باشند.  می

امتیازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفاً برای ارتقای همان رتبه مالک عمل خواهد بود  -14ماده 

 محاسبه نیست.  و برای ارتقاهای بعدی قابل

 باشد.  مجاز می 11/3/2935ی مذکور از تاریخ ها اعمال رتبه -15ماده 

ی آنها از ها ارتقاء رتبه را دارا بوده اند اعمال رتبه میتا تاریخ مذکور شرایط عمو 2/2/77کارمندانی که از تاریخ -2تبصره 

 مجاز است.  11/3/35تاریخ 

تا تاریخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول ارتقاء رتبه بر اساس ضوابط فوق  2/2/77کارمندانی که از تاریخ -1تبصره

 باشد.  نمی

 باشد.  باشند امکانپذیر نمی میکسب توامان دو رتبه شغلی برای کارمندانی که شرایط ارتقاء رتبه بعدی را نیز دارا  -9تبصره 

 باشد.  مشمول حالت اشتغال صرفاً مدت تجربه را برای ارتقاء رتبه مالک عمل می در خصوص کارمندان -2تبصره 

ی ارشد وخبره توسط ستاد دانشگاه در کمیته ای با ها ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه -16ماده 

 گیرد:  میترکیب ذیل مطرح و مورد تصویب قرار 

 معاون پشتیبانی رئیس کمیته  -2

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری یا عناوین مشابه )دبیر(  -1

 مدیر نیروی انسانی  -9

 باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل  -2

 نماینده مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت جهت ارتقاء رتبه خبره  -3

این دستورالعمل در دانشگاه  20کمیته موضوع ماده ارزیابی عوامل مربوط و بررسی استحقاق ارتقاء به رتبه عالی ابتدا در 

مطرح و در صورت تایید به منظور تصویب با مستندات مربوطه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع ارسال 

.گردد می
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دستورالعمل اعطای مأموریت آموزشی 
 کارکنان غیرهیأت علمی

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 دستورالعمل اعطای مأموریت آموزشی کارکنان غیرهیأت علمی
 

به  میو تشکیالتی کارکنان غیر هیأت عل میآیین نامه اداری، استخدا 27 ماده 2این دستورالعمل در اجرای مفاد تبصره 

به تصویب هیأت امناء  2/22/2932تبصره به شرح ذیل با تاریخ اجرای  25ماده و  12منظور اعطای مأموریت آموزشی در 

 مؤسسه رسید.

رک تحصیلی دانشگاهی در های آموزشی داخل کشور که منجر به اخذ مد اعزام کارمندان جهت طی دوره -1ماده 

گردد با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایا بنا به تشخیص و  های موردنیاز مؤسسه می مقاطع تحصیلی و رشته

 باشد. موافقت مؤسسه مجاز می

باید مورد تأیید وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و یا وزارت علوم  میهای تحصیلی دانشگاهی  رشته -2تبصره

 قات و فناوری حسب مورد باشد. تحقی

های اعطای بورس  ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر در خارج از کشور تابع ضوابط و دستورالعمل -1تبصره

 باشد. می

های اعطای  نمایند مأموریت آموزشی آنان تابع ضوابط ودستورالعمل کارمندانی که از بورس داخل استفاده می -9تبصره

 شمول مفاداین دستورالعمل نخواهند بود. باشندوم میبورس 

باشد که به صورت تمام وقت در یکی از  آزمایشی و پیمانی می میاین دستورالعمل شامل کارمندان رسمی، رس -2ماده 

 واحدهای تابعه مؤسسه مشغول خدمت هستند. 

 باشد:  ی ذیل میاه مأموریت آموزشی به صورت تمام وقت و نیمه وقت با توجه به تعاریف تبصره -3ماده 

های دانشگاهی موردنیاز در  مأموریت آموزشی تمام وقت عبارت است از اعزام کارمند جهت تحصیل در رشته -2تبصره

 اداری.  موظفطول ساعات 

 شود:  باشد و به شکل زیر محاسبه می ساعت در هفته می 11مأموریت آموزشی نیمه وقت که حداکثر به میزان  -1تبصره 

ساعت= مدت زمان استفاده از مأموریت  11× ماه مأموریت آموزشی= مدت استفاده از مأموریت آموزشی نیمه وقت

 آموزشی 

های  اعطای مأموریت آموزشی به کلیه پذیرفته شدگان )عادی و ایثارگر( در مؤسسات آموزشی جهت رشته -4ماده 

 باشد. تحصیلی مجازی در مقاطع مختلف امکان پذیر نمی

 PHDاعطاء مأموریت آموزشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاهی )کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای،  -5 ماده

آئین نامه اداری و  27و دکترای تخصصی و فوق تخصصی( با تصویب هیأت رئیسه مؤسسه و اعمال مفاد ماده

 مجاز خواهد بود.  میاستخدا

 است. میگردند الزا میحفظ پست سازمانی کارکنانی که به مأموریت آموزشی اعزام  -6ماده 

احتساب مدرک تحصیلی باالتر برای کارمندانی که به مأموریت آموزشی اعزام شده اند منوط به وجود پست  -7ماده 

 ئولیتی نخواهد داشت. سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی اخذ شده خواهد بود. در غیر این صورت مؤسسه هیچگونه مس

باشند الزم است به  میمدیران و سرپرستانی که برابر شرایط مندرج متقاضی استفاده از مأموریت آموزشی  -8ماده 

منظور بالتصدی نمودن پست سازمانی مورد تصدی، تقاضای کتبی مبنی بر تغییر پست سازمانی در مشاغل کارشناسی 
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دستورالعمل اعطای مأموریت آموزشی 
 کارکنان غیرهیأت علمی

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

نوان و صدور حکم مربوطه نسبت به اعطاء مأموریت آموزشی به آنان مبادرت ارائه و پس از طرح در کمیته تغییر ع

 گردد. در غیر اینصورت با موافقت مؤسسه اعطاء مرخصی بدون حقوق به آنان بالمانع خواهد بود. 

 اشد.ب و مقاطع تحصیلی که مورد نیاز آن مؤسسه نبوده نمی ها مؤسسه مجاز به اعطاء مأموریت آموزشی در رشته -9ماده 

 باشد:  اعطاء مأموریت آموزشی مستلزم وجود شرایط ذیل می -11ماده 

 سال درمؤسسه خدمت نموده باشد. 3باید ازتاریخ استخدام پیمانی حداقل به مدت میالف(کارمند

بایست به گونه ای باشد که مدت  میگردند  میب( حداکثر سنوات خدمت جهت افرادی که به مأموریت آموزشی اعزام 

 ت ناشی از مأموریت آموزشی قبل از بازنشستگی )حدنصاب سی سال خدمت( به اتمام برسد.تعهدا

 ج( تأیید هسته گزینش مؤسسه 

باشد و  د( موافقت واحدمحل خدمت با درخواست مأموریت آموزشی هر کارمند به معنی عدم نیاز به وجود فرد ذینفع می

 باشد. مجاز به درخواست نیروی جایگزین نمی

 باشد. ماه می 27حداکثر مدت مأموریت آموزشی در طول خدمت کارمندان  -11ماده 

و  phdماه و دکترای حرفه ای،  12مدت مأموریت آموزشی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و فوق تخصص  -2تبصره

 باشد. ماه می 27های دستیاری  دوره

ماه باشد  27عاونت آموزشی بیش از مدت در صورتی که طول دوره هر یک از مقاطع تحصیلی برابر مصوبات م -1تبصره

حسب مورد در هیأت رئیسه مطرح و در صورت موافقت نسبت به اعطای مأموریت مازاد بر مدت فوق حداکثر به مدت 

 گردد. یک سال اقدام می

با تکمیل  22ماه صادر و تمدید آن تا سقف مدت مندرج در ماده 12حکم مأموریت آموزشی ابتدا به مدت -12ماده 

رم تمدید مأموریت آموزشی )نمونه پیوست( که به تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی محل تحصیل رسیده باشد امکان ف

 باشد. پذیر می

اخذ تعهد محضری به میزان دوبرابر مدت زمان مأموریت آموزشی )نمونه پیوست( از متقاضیان جهت اشتغال  -13ماده 

 باشد. می میدر محل مورد نیاز مؤسسه الزا

 شروع تعهدات بعد از اتمام تحصیالت و از تارخی شروع بکار مجدد آغاز و قابل اعمال خواهد بود. -تبصره

چنانچه از مدت زمان فوق جهت ادامه تحصیل برای مقاطع باالتر باقی مانده باشد مؤسسه مجاز به اعطای . 14ماده 

 واهد بود. مأموریت آموزشی به کارکنان تا مرتفع شدن تعهد در مقطع قبلی نخ

در طول مدت مأموریت آموزشی تمام وقت کارکنان به هیچ شکلی مجاز به اشتغال به کار در مؤسسه نخواهد  -15ماده 

 بود. 

در مدت مأموریت آموزشی تمام وقت کلیه اقالم مندرج در حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی  -16ماده 

 باشد. بل پرداخت میشرایط محیط کار، حق اشعه و نوبتکاری قا

 شود.  در مدت مأموریت آموزشی نیمه وقت حقوق و مزایا مندرج در حکم کارگزینی به طور کامل پرداخت می -تبصره

و اجتماعی جانبازان و آئین  می( قانون تسهیالت استخدا21اعطای مأموریت آموزشی به ایثارگران تابع ماده ) -17ماده 

مورخ  267و دادنامه شماره  25/7/2967ه مورخ27505/ت 19325مه شماره نامه اجرائی آن موضوع تصویب نا
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دستورالعمل اعطای مأموریت آموزشی 
 کارکنان غیرهیأت علمی

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

هیأت  2/25/2963ه مورخ  19713/ت 22933دیوان عدالت اداری و تصویب نامه شماره میهیأت عمو 17/3/2975

 باشد. محترم وزیران و سایر اصالحات بعدی می

به عنوان طول دوره مورد نیاز خدمت پیمانی جهت مدت مأموریت آموزشی مورد استفاده کارمندان پیمانی،  -18ماده 

محسوب  میاعضاء غیرهیأت عل میآیین نامه اداری استخدا 93ماده  1آزمایشی، موضوع تبصره  میتبدیل وضع به رس

 گردد. نمی

آیین نامه اداری و  90آزمایشی موضوع ماده  میمدت مأموریت آموزشی مورد استفاده کارمندان رس -تبصره

 گردد. آزمایشی محسوب نمی میه عنوان طول دوره رسب میاستخدا

در صورتی که کارمند به دالیلی )اخراج، انصراف از تحصیل و...( موفق به اخذ مدرک نشود کلیه حقوق و  -19ماده 

مزایای وی در طول مدت مأموریت آموزشی براساس توافق مؤسسه )طول مدت بازپرداخت( مسترد خواهد گردید. به 

 رد خاص به دلیل بیماری که به تأیید شورای پزشکی مؤسسه برسد.استثناء موا

کنند همانند کارکنان شاغل محاسبه خواهد  میذخیره مرخصی کارکنانی که از مأموریت آموزشی استفاده  -21ماده 

 شد.

 بود.  خواهد ها استفاده از مرخصی استعالجی در طول مدت مأموریت آموزشی با رعایت آیین نامه مرخصی -21ماده 
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ه بندی آیین نامه تشکیالت و طبق
 مشاغل

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

ی علوم پزشکی و خدمات ها و دانشکده ها آیین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاه

 بهداشتی درمانی
 فصل اول: تشکیالت

 تعاریف -اولبخش 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده و در زمینه  -1ماده 

و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی،  ها تعیین خط مشی، ها تدوین و ارائه  سیاست

ی علوم پزشکی ها دانشکده ،دارویی و غذایی از طریق دستگاههای ذیربط )دانشگاهها ،خدمات بهداشتی، درمانی ،در پژوهش

ا قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت،درمان و ..( مطابق ب.سازمانهای مستقل وابسته و ،و خدمات بهداشتی درمانی

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران فعالیت می نماید. 95و 13آموزش پزشکی و اصول حاکم در مواد 

: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقالل موسسه دولتی  -2ماده 

 و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.حقوقی، بخشی از  وظایف 

: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی  -3ماده 

نه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می مجلس شورای اسالمی ایجاد شده است یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساال

 گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

: شامل ستاد و کلیه واحدهای اجرایی)مستقل و وابسته( منطبق با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  -4ماده 

شبکه بهداشت و درمان،  ،ژوهشگاه، آموزشکده، بیمارستانتشکیالت مصوب شامل دانشکده، مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده، پ

 های دانشگاه می باشد. شعبه بین الملل و غیره می باشد که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه

: موسسه ای آموزشی، پژوهشی و خدماتی است که وظیفه آن دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  -5ماده 

ی مختلف گروه پزشکی، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی درمانی است و دارای حداقل سه ها انسانی در رده تربیت نیروی

 گروه آموزش علوم پزشکی می باشد.

یی که در شمول این آیین نامه قرار می ها دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر سازمان -تبصره

 نامیده می شوند. گیرند به اختصار دانشگاه

ی آموزشی در سطح کاردانی ها : یک موسسه آموزش عالی در گروه پزشکی است که از تجمیع گروهآموزشکده  – 6ماده 

  .ی تحصیلی در آن دایر استها ی گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش رشتهها رشته

با استقالل مالی و مدیریت واحد که دارای حداقل سه پژوهشکده مرتبط با مدیریت : واحد تحقیقاتی پژوهشگاه  – 7ماده 

 واحد و فضای فیزیکی مناسب باشد.

کلیه واحدهای تحقیقاتی بایستی ابتدا در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  -تبصره

 ی علوم پزشکی اخذ نمایند. ها دانشگاهمصوب شوند و سپس تائید نهایی خود را از شورای گسترش 

پژوهشکده : واحد تحقیقاتی است متشکل از حداقل سه مرکز تحقیقاتی مرتبط دارای مجوز قطعی با مدیریت واحد  -8ماده 

 .و فضای فیزیکی مناسب که به تصویب رسیده باشد

ی ها سئول سازمان متقاضی در یکی از زمینه: واحد تحقیقاتی است که به درخواست باالترین مقام ممرکز تحقیقات  -9ماده 

 .علوم پزشکی به تصویب رسیده باشد
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ه بندی آیین نامه تشکیالت و طبق
 مشاغل

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

: عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشی در ارتباط با یک رشته مصوب علوم پزشکی )علوم گروه آموزشی  -11ماده 

نفر عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی می باشد که الاقل سه نفر  3بهداشت و...(  می باشد و دارای حداقل  ،پایه،بالینی

 ازآنان در مرتبه استادیاری و یا باالتر باشند.

: عهده دار پژوهش و یا ارائه خدمات آموزشی در ارتباط با یک رشته مصوب علوم پزشکی )علوم گروه پژوهشی -11ماده

نفر عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی می باشد که الاقل یک نفر  9بهداشت و...( می باشد و دارای حداقل  ،ینیپایه،بال

 ازآنان در مرتبه پژوهشگری و دو نفر دیگر حداقل پژوهشیار باشند.

ن بدون امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آ -12ماده

محدودیت شامل همه اقشارجامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی 

ی واگیر، مقابله و کاهش اثرات ها کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت ،از قبیل : ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی .شود

  حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی

 امور حاکمیتی عبارتند از:شاخصهای 

 محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی -2

 حساسیت شغل) پست( -1

 عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیر دولتی -9

پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی دانشگاه که عهده دار وظایف سیاست گذاری، هدایت  -2تبصره

 مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند.و نظارت هستند به عنوان 

 عناوین مشاغل حاکمیتی بر اساس ابالغیه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعیین می گردد. -1تبصره 

 بخش دوم: کلیات ساختار

 حدود اختیارات، سلسله مراتب، سطوح تصمیم گیری و نحوه ،ساختار سازمانی : روابط میان واحدهای سازمانی -13ماده 

 نمودار سازمانی و پست سازمانی می باشد. ،تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل شرح وظایف

 : نموداری است که نشانگر روابط، سلسله مراتب و سطوح سازمانی دانشگاه است.نمودار سازمانی  -2-29

ی مدیریتی، ها تعداد پست ،تعداد واحدهای سازمانی ضوابط تشکیالتی: معیارهایی است که، تعداد سطوح سازمانی و -1-29

 ی سازمانی، شرح وظایف و چگونگی توزیع وظایف را تعیین می نماید.ها تنوع پست

 .سطح سازمانی :هر یک از مقاطع تشکیل دهنده سلسله مراتب سازمانی است که جزء رده مدیریت قرار می گیرد -9-29

 سطح به ترتیب زیر می باشد: 2حداکثر بر اساس این ضوابط سطوح سازمانی 

 ریاست 

معاونت 

 مدیریت 

  گروه / اداره 

 سطح تشکیالتی دانشگاه برابر با سازمان است. -تبصره

شرح وظیفه پست سازمانی : مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند مکلف به  -2-29

 انجام آن می باشد.
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ه بندی آیین نامه تشکیالت و طبق
 مشاغل

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

ی سازمانی شامل معاونت، ها : از اجزای ساختار سازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکلواحد سازمانی  -3-29

 مدیریت، اداره و یا گروه عهده دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد.

 شوددر راس هر واحد، پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی می  -تبصره

و نیز امور اداری و مالی و تشکیالتی تابع دستگاه اصلی  ها و خط مشی ها : واحدی است که از نظر سیاستواحد تابعه -0-29

 باشد. می

 شماره ردیف و سطح پست سازمانی دانشگاه می باشد.  ،: مجموعه ای است که نشانگر تعداد، نوعتشکیالت تفصیلی -6-29

ی در تشکیالت تفصیلی مؤسسه است که برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص )ثابت پست سازمانی :جایگاه-14ماده 

 شود.  و موقت( برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می

پست ثابت: عبارت است ازپست سازمانی که به منظور انجام وظایف مستمر و تمام وقت برای اختصاص به کارمند  -2تبصره 

 شود و ممکن است با تصدی یا بدون تصدی باشد. ت تفصیلی دانشگاه ایجاد میرسمی و یا پیمانی در تشکیال

پست موقت: عبارت است ازپست سازمانی غیر حاکمیتی که به منظور انجام وظایف تمام وقت و مستمر در مدت  -1تبصره 

 ه است. معین و قرارداد معین برای اختصاص به کارمند قراردادی در تشکیالت تفصیلی دانشگاه ایجاد شد

ی ها پست با نام : عبارت است ازپست سازمانی که به فردی اختصاص یافته و پس از خروج شاغل به سایر پست -9تبصره 

 شود.  مورد نیاز تبدیل می

پست تک ستاره : پست سازمانی شماره داری است که منحصراً به اعضاء هیأت علمی جهت تصدی پست اجرایی  -2تبصره 

 یابد.  و مدیریتی اختصاص می

 بخش سوم: مهندسی سازمان

 ریاست اولین سطح سازمانی دانشگاه است.   -15ماده 

ه حوزه ریاست از سطوح سوم و چهارم های محوله واحدهای سازمانی مجموع با توجه به اهداف و مأموریت  -تبصره

 گردد.  )مدیریت/ اداره / گروه( تعریف می

باشد که انجام بخشی از وظایف مرتبط با اهداف دانشگاه  معاونت دومین سطح سازمانی پس از رئیس دانشگاه می -16ماده 

 را برعهده دارد.

 می باشد که عبارتند از:  عدد 6های دانشگاه حداکثر  تعداد معاونت

 ( معاونت بهداشتی 2

 ( معاونت درمان 1

 ( معاونت غذا و دارو 9

 ( معاونت آموزشی 2

 ( معاونت پژوهش و فناوری 3

 ( معاونت دانشجویی و فرهنگی 0

 ( معاونت توسعه مدیریت و منابع 6

 گردد.  تعیین میتعداد معاونتها در دانشگاه براساس تشکیالت مصوب هیأت امناء حداکثر تا سقف مصوب قانونی  -2تبصره 

 شود.  هر معاونت حداکثر با شش مدیریت سازماندهی می -1تبصره 
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ه بندی آیین نامه تشکیالت و طبق
 مشاغل

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

بینی نمود و معاونت  توان دو پست معاون پیش در هر معاونت دانشگاه در صورت عدم ایجاد مدیریت حداکثر می -9تبصره 

 ها سازماندهی کرد.  دانشگاه را در قالب ادارات و گروه

های  مدیریت سومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونت دانشگاه را در زمینه فعالیت  -17ماده 

 گیرد.  ، مدیر قرار می«مدیریت»مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی بر عهده دارد. در رأس 

ها براساس تنوع وظایف  ویا ترکیبی از ادارات و گروه های هر مدیریت حداکثر در چهار اداره و یا چهار گروه پست -2-26

باشد و بر حسب مأموریتها و وظایف  شود لکن برای ایجاد مدیریت الزاماً ایجاد اداره و گروه ضروری نمی سازماندهی می

 .بینی نمود توان مستقیماً تحت نظارت مدیر و یا معاون وی پیش ی سازمانی را میها محوله، پست

 شود. بینی می پیش وه یا اداره، حداکثر یک پست سازمانی معاوندر هر مدیریت در صورت عدم ایجاد گر -1-26

توان در تشکیالت مدیریت که  را می حداکثر چهار پست کارشناس مسئول بینی اداره یا گروه در صورت عدم پیش -9-26 

را تحت مشروط بر آنکه حداقل دو پست کارشناس و یا کاردان وجه غالب وظایف آنها کارشناسی باشد، ایجاد نمود. 

 نظارت داشته باشد.

 .است بینی رئیس اداره یا رئیس گروه ایجاد پست کارشناس مسئول ممنوع درصورت پیش -تبصره 

باشد. وجه غالب وظایف  دار انجام بخشی از وظایف مدیریت می گروه، چهارمین سطح سازمانی است که عهده  -18ماده 

قرار دارد. هر گروه متناسب با  « رئیس گروه» د تابعه است و در رأس آن مطالعاتی و تحقیقاتی است. گروه فاقد واح« گروه»

 های محوله حداقل دارای پنج پست سازمانی خواهد بود.  وظایف و مأموریت

« اداره»باشد. وجه غالب وظایف  دار بخشی از وظایف مدیریت می چهارمین سطح سازمانی است که عهده اداره -19ماده 

گیرد. هر اداره متناسب با وظایف و  قرار می« رئیس اداره»اقد واحد تابعه است و در رأس آن اجرایی است. اداره ف

 باشد.  ی محوله و حداقل دارای پنج پست سازمانی میها مأموریت

 بخش چهارم: سیاستها و فرآیندها

 باشد: های حاکم بر فعالیتهای تشکیالتی دانشگاه بر اساس موارد زیر می ها و خط مشی سیاست -21ماده 

 های کالن وزارت متبوع  منطقی نمودن اندازه دانشگاه در حد مطلوب با رعایت سیاست -2

داکثر چهار سطح گیری با رعایت ح متناسب  سازی سطوح سازمانی )سلسله مراتب اداری( به منظور تسهیل در امر تصمیم -1

 سازمانی 

 های مدیریتی  تجمیع واحدهای سازمانی و کاهش تعداد پست -9

 حذف واحدهای غیر ضروری از ساختار سازمانی  -2

 حذف واحدهای موازی و تمرکز هر فعالیت منحصراً در یک واحد تشکیالتی  -3

یم می شود و توسط معاونت توسعه دانشگاه های سازمانی توسط واحدهای مربوطه تهیه و تنظ شرح وظایف پست -21ماده 

 تأیید می گردد. 

های مرتبط در این آیین نامه و با  نمودار سازمانی و تشکیالت خرد و تفصیلی دانشگاه براساس ضوابط و شاخص -22ماده 

رسال و سپس پیشنهاد واحدهای ذیربط تدوین و جهت بررسی و تأیید به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع ا

 گردد.  در هیأت امناء دانشگاه تصویب می
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ه بندی آیین نامه تشکیالت و طبق
 مشاغل

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

نمودار سازمانی و کلیه پیشنهادهای معاونتها و واحدهای تخصصی دانشگاه در خصوص تغییر کاربری، ایجاد یا  -23ماده 

 11اده حذف پست و یا واحد تشکیالتی و یا تغییر عنوان پست توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برابر مفاد م

 گردد.  بررسی و تصویب می

واحدهای تابعه معاونت بهداشت دانشگاه شامل : مرکز بهداشت شهرستان، مرکز بهداشتی درمانی شهری، مرکز  -24ماده 

روستایی با تسهیالت زایمانی، مراکز قرنطینه، مرکز  –مرکز بهداشتی درمانی شهری  ،روستایی –بهداشتی درمانی شهری 

های رفتاری، پایگاه بهداشتی درمانی شهری درجه یک، مرکز بهداشتی درمانی شهری درجه دو،  رفرانس مشاوره و بیماری

 باشد. مرکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه بهداشت می

ه هر پنج سال یکبار توسط معاونت بهداشت وزارت متبوع بر های بهداشتی و درمانی دانشگا طرح گسترش شبکه -2تبصره 

است طی دوره مذکور کلیه اهداف آن  موظفاساس سیاستهای ملی و استراتژیک تهیه و به دانشگاه ابالغ می شود و دانشگاه 

 را محقق نماید.

گسترش منحصراً با موافقت های  درمانی خارج از طرح -ایجاد هرگونه تغییر در تشکیالت واحدهای بهداشتی -1تبصره  

 پذیر است.  معاونت بهداشتی وزارت متبوع و تأیید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری امکان

تشکیالت واحدهای تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مورد تأیید معاونت بهداشتی  -9تبصره 

 تدوین می گردد. در این آیین نامه  11وزارت متبوع و رعایت ماده 

 باشد.  واحدهای تابعه معاونت آموزشی شامل دانشکده و آموزشکده می  -25ماده 

های ایجاد، حذف، ادغام و تفکیک واحدهای تابعه معاونت آموزشی دانشگاه توسط معاونت  ضوابط و شاخص -2تبصره 

 گردد.  آموزشی وزارت متبوع و تصویب در شورای گسترش دانشگاهها تعیین و ابالغ می

تشکیالت واحدهای تابعه معاونت آموزشی دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مورد تأیید معاونت آموزشی  -1تبصره 

 گردد.  در آیین نامه تدوین می 11وزارت متبوع و رعایت ماده 

معاونت آموزشی  ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزشی تحت نظر مراکز آموزشی و درمانی از لحاظ نظارت، پایش، -9تبصره 

 دانشگاه می باشند. 

 پذیر است:  تغییرات تشکیالت تفصیلی در واحدهای تابعه معاونت آموزشی با رعایت موارد زیر امکان -26ماده 

 قوانین و مقرارت و ضوابط مورد تأیید معاونت تخصصی مربوطه  -2

 اساسنامه واحدهای آموزشی  -1

 های مقرر در تعیین تعداد اعضاء هیأت علمی به دانشجو  نسبت -9

 های آموزشی  آموزشی به اعضاء هیأت علمی در گروه های مقرر در تعیین تعداد نیروهای کمک نسبت -2

ک ها و واحدهای پاراکلینی ها، مراکز آموزشی و درمانی، درمانگاه واحدهای تابعه معاونت درمان شامل بیمارستان  -27ماده 

 باشند.  می

ارزشیابی و اعتبار بخشی درمانی تحت  ،بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی و پاراکلینیک از لحاظ نظارت، پایش -2تبصره 

 باشند.  نظر معاونت درمان دانشگاه می

 گیرند.   های بهداشتی درمانی قرار می بیمارستانهای مستقر در شهرستانها در ساختار شبکه -1تبصره 

تأسیس واحدهای جدید و توسعه واحدهای درمانی براساس نظام تخصیص منابع ساختاری خدمات درمان بستری  -28 ماده

 گردد.  کشور که هر پنج سال یکبار توسط معاونت درمان وزارت تهیه می شود انجام می
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

ها براساس استانداردهای تشکیالتی ابالغی از سوی  تشکیالت تفصیلی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان -29ماده 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع و فرم ارزیابی بیمارستان مورد تأیید معاونت درمان تنظیم می شود. 

ص منابع ساختاری خدمات درمان بستری ایجاد هرگونه تغییر در تشکیالت واحدهای درمانی خارج از نظام تخصی -2تبصره 

 . کشور منحصراً با موافقت معاونت درمان و تأیید مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع امکان پذیر است

تشکیالت واحدهای تابعه معاونت درمان دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مورد تأیید معاونت درمان و تأیید  -1تبصره 

 گردد.  در این آیین نامه تدوین می 11ان وزارت متبوع و رعایت ماده معاونت درم

واحدهای تابعه معاونت تحقیقات و فناوری شامل پژوهشگاه، پژوهشکده، مرکز تحقیقات و پارک فناوری، مرکز  -31ماده 

 باشند.  رشد می

ه معاونت تحقیقات و فناوری های ایجاد، حذف، ادغام و تفکیک و توسعه واحدهای تابع ضوابط و شاخص -2تبصره 

 گردد.  توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و تصویب در شورای گسترش دانشگاهها تعیین و ابالغ می ،دانشگاه

تشکیالت واحدهای تابعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مورد تأیید معاونت  -1تبصره 

 گردد.  در این آیین نامه تدوین می 11زارت متبوع و رعایت ماده تحقیقات و فناوری و

است گزارش کلیه اقدامات در زمینه تغییرات تشکیالت دانشگاه  موظفمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  -31ماده 

 .را هر شش ماه یکبار به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع و هیأت امنا ارسال نماید

پس از راه اندازی نرم افزار اتوماسیون تشکیالت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری کلیه ی فرآیندهای تشکیالتی  -تبصره

 در این سامانه انجام می شود.

ایجاد پستهای مدیریتی و سرپرستی دانشگاه فقط برای واحدهای جدید االحداث و یا توسعه یافته در چارچوب  -32ماده 

  ابالغی انجام می گیرد. ضوابط و مقررات

ی سازمانی با نام جهت ایثارگران )جانبازان حالت اشتغال و شهدا( در اول مجموعه تشکیالت تفصیلی ها پست -33ماده

  .دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط قرار می گیرد

ابع دانشگاه اعالم و پس از پیشنهادهای معاونتهای تخصصی جهت تبدیل پست به معاونت توسعه مدیریت و من -34ماده

 بررسی بر اساس ضوابط و مقررات به جز موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود.

 تغییر عنوان پستهای سازمانی غیرمدیریتی و غیرسرپرستی به پستهای مدیریتی و سرپرستی -2

 تغییر عنوان پستهای سازمانی هیأت علمی به پستهای غیر هیأت علمی -1

 هیأت علمی به پستهای هیأت علمی تغییر عنوان غیر -9

 تغییر عنوان پستهای اصلی به پستها و مشاغل پشتیبانی و خدماتی -2

 .ی بالتصدی واحدهای غیرستادی ممنوع استها ایجاد پست در واحدهای ستادی از محل حذف پست -2تبصره 

 .بالمانع استحذف پستهای ستادی و ایجاد پستهای غیر ستادی در مشاغل اصلی و تخصصی  -1تبصره

 حذف پستهای کارشناسی و مدیریتی نباید منجر به حذف وظیفه اصلی و قانونی دانشگاه شود. -9تبصره

پست  ،در چارچوب اهداف و وظایف و الزامات قانونی جدید که بعد از تصویب این آئین نامه ابالغ می شود -35ماده 

 گردد. سازمانی متناسب با رعایت مفاد این آئین نامه ایجاد می

 فصل دوم: مهندسی مشاغل

 بخش اول: تعاریف:
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و شرایط احراز شغل و نیز  ها به گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف و سطح مسئولیتطبقه بندی مشاغل:  -36ماده 

 انتخاب عنوان مناسب برای آنها اطالق می شود

ی شغلی دیگر به ها در مقام مقایسه با رشتهبه سنجش درجه اهمیت و ارزش یک رشته شغلی  ارزشیابی مشاغل: -37ماده 

، ها منظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل، با توجه به نوع و پیچیدگی وظایف و سطح مسئولیت

 حساسیت شغل و شرایط محیط کار به منظور پرداخت حقوق مساوی در ازای کار مساوی در شرایط مساوی اطالق می شود.

اطالق می  ی اجراییها ی شغلی، مقررات، آئین نامه و دستور العملها به شرح رشته طرح طبقه بندی مشاغل:  -38ماده 

 شود.

ی مرتبط و مستمر که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ها عبارت است از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت شغل: -39ماده 

 به این عنوان شناخته شده باشد.

عبارت است از شغلی که به فهرست طبقات شغلی مصوب افزوده می شود و از ادغام دو یا چند رشته شغل جدید:  -2-93

ی شغلی ها به وجود می آید که وظایف و مسئولیتهای آنها منطبق با رشته شغلی موجود یا بر اثر ایجاد پستهای سازمانی جدید،

 ت.مصوب نبوده و در نتیجه تخصیص آنها مستلزم ایجاد شغل جدید اس

ی شغلی مصوب به دلیل حذف یا از بین رفتن وظایف و پستهای ها عبارت است از حذف یکی از رشته حذف شغل: -1-93

 رشته شغلی مزبور.

مشاغل تخصصی: به مشاغلی اطالق می گردد که تصدی آن به اعتبار ماهیت وظایف و هدفهای دانشگاه مستلزم انجام  -9-93

و تخصصی است و عالوه بر داشتن تحصیالت لیسانس و باالتر در یک رشته تخصصی  ی مستمر علمیها مطالعات و بررسی

 مستلزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته می باشد.

 فهرست مشاغل تخصصی و امتیازات متعلقه توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری تصویب و ابالغ خواهد شد. -تبصره

بارت است از تعدادی شغل که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و رشته شغلی: ع -41ماده 

 دارای درجات مختلف می باشند. ها مسئولیت

شرح رشته شغلی: به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به یک رشته  -2-25

، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها، حداقل شرایط احراز، تاریخ تصویب و شغلی مشخص تهیه می شود که حاوی عنوان

 شماره تشخیص می باشد. شماره تشخیص مبین رسته، رسته فرعی و رشته شغلی می باشد.

ی شغلی که از لحاظ نوع کار و مدرک تحصیلی و تجربی، ها رتست از مجموعه ای از رشتهرسته شغلی عبا -41ماده 

ی فرعی در ذیل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امکان پذیر است. ها عمومی داشته باشند. ایجاد رسته ی کلی وها شباهت

  ی موجود عبارتند از:ها رسته

 آموزشی و فرهنگی -2

 اداری و مالی -1

 امور اجتماعی -9

 خدمات -2

 کشاورزی و محیط زیست -3

 فنی و مهندسی -0

 فناوری اطالعات -6
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 .بهداشتی و درمانی -7

ی شغلی که از لحاظ نوع کار و حرفه و شرایط احراز وابستگی بیشتری دارند ها در یک رسته، رشته رسته فرعی: -42ماده 

 در یک رسته فرعی قرار می گیرند.

 ی فرعی در ذیل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امکان پذیر است.ها ایجاد رسته -تبصره

، تجربه و ها ی الزم اعم از تحصیالت، مهارتها حداقل خصوصیات و تواناییعبارتست از  شرایط احراز شغلی:  -43ماده 

  ی یک شغل الزم است.ها های آموزشی مورد نیاز که برای انجام وظایف و قبول مسئولیت دوره

رقم تشکیل شده است که این ارقام از سمت چپ به راست به ترتیب زیر  6شماره تشخیص یا کد رشته شغلی از  -44ماده 

 ت:اس

 رقم اول: رسته

 رقم دوم و سوم: رسته فرعی

 رقم چهارم و پنجم: رشته شغلی

 رقم ششم و هفتم: تعداد طبقه شغلی

طبقه: طبقه نشانگر پائین ترین تا باالترین سطوح شغل می باشد که بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی  -45ماده 

به یکی از طبقات شانزده گانه جدول یا جداول حق شغل  ، سطح تخصص و مهارتهای موردنیازها وظایف و مسئولیت

 اختصاص می یابند.

ارتقاء طبقه: عبارت است از افزایش طبقه شغلی بر اساس شرایط احراز طبقات شغلی و یا به دلیل کسب تجربه و  -2-23

 تر قرار می گیرد.تخصیص به پست یا شغل مستمری و یا اخذ مدرک تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی در طبقه باال

 تنزل طبقه: عبارت است از تغییر شغل کارمند و گماردن وی به شغلی که در طبقه پایین قرار دارد. -1-23

 عبارت است از قرار دادن پست مستخدم در طبقه و رتبه شغلی مرتبط تخصیص: -9-23

مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها حداکثر در پنج رتبه  :رتبه -46ماده 

ی خبره و عالی به ها به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. رتبه ها می گردند و هر کدام از رتبه

 .مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد

 بوع تدوین و ابالغ خواهد شد.نحوه تعیین و رتبه توسط معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت مت -تبصره

آن بخش از خدمات دولتی یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد  تجربه شغلی: -47ماده 

  و در تعیین طبقه و رتبه شغلی وی به تناسب می تواند مؤثر باشد.

  مربوط به شغل مورد تصدی او باشد.عبارتست از آن قسمت ازخدمات مستخدم که در رشته  تجربه مربوط: -2-26 

عبارتست ازآن قسمت از خدمات مستخدم که در زمینه شغل مورد تصدی اوباشد،مانند تجربه کمک  تجربه مشابه: -1-26 

 بهیاری برای بهیار و کارپردازی برای انبارداری(.

و تحول اداری وزارت متبوع،  ی شغلی و شرایط احراز ابالغی توسط مرکز توسعه مدیریتها مجموعه رشته -48ماده 

 مالک عمل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه خواهد بود.

 ها بخش دوم: فرایند
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ی شغلی مختلف ها و رشته ها ایجاد هرگونه تغییر و بازنگری کلی در شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته -49ماده 

دانشگاه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری پیشنهاد تا پس از تایید آن مرکز بر اساس ضوابط ابالغی وزارت متبوع توسط 

 جهت طرح و تصویب به هیات امنا ارسال گردد.

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل: کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مسئول تضمین رعایت  -51ماده 

بات هیات امنا در کلیه انتصابات، تغییر عناوین، ارتقاء و تنزل طبقات و جا به قوانین و مقررات ابالغی وزارت متبوع و مصو

 جایی افراد درمشاغل مختلف می باشد.

 اعضا کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موسسه به شرح زیر می باشد: -2-35

 معاون توسعه مدیریت و منابع )رییس( -2

 داری )دبیر(مدیر / رئیس گروه توسعه سازمان و تحول ا -1

 مدیر منابع انسانی با عناوین مشابه )عضو( -9

 باالترین مسئول طبقه بندی مشاغل )رئیس گروه/ کارشناس مسئول/ کارشناس طبقه بندی مشاغل( )عضو( -2

ها مصوبات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با امضای تمامی اعضای  دارای اعتبار می باشد و لغو یا تغییر آن -2تبصره 

 نیز منوط به امضای تمام اعضا می باشد.

 حق امضا اعضای کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل قابل تفویض به غیر نمی باشد. -1تبصره 

 وظایف کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه عبارت است از: -51ماده 

تابعه در خصوص اجرای طرحهای طبقه بندی  بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات دریافت شد از واحدهای -2

 مشاغل بر اساس مصوبات

ی شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل و تعیین جایگاه و سطوح مستخدمین در ها تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به ر شته -1

 چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای مربوطه.

های آموزشی، کارآموزی، سوابق  ربه مدرک تحصیلی، دورهنظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تج -9

 ی طبقه بندی مشاغلها تجربی و غیره بر اساس مستندات و مقررات مندرج درطرح

بررسی پیشنهادات الزم در زمینه اصالح طرحهای طبقه بندی مشاغل به منظور جاری نگه داشتن طرحها و انطباق آن با  -2

 ائه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوعنیازهای استخدامی دانشگاه و ار

 ها از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل های آموزشی و یا کارآموزی و محتوی دوره بررسی و تایید دوره -3

 نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین از لحاظ شرایط تصدی -0

 مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط مربوطنظارت و کنترل  -6

 ی طبقه بندی مشاغلها نظارت بر امر انتصابات و ارتقا و تنزل کارکنان با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرح -7

 بررسی و تایید کلیه پیشنهادات مرتبط با ارتقا مستخدمین دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب -3

 نظارت بر صحت صدور کلیه احکام استخدامی دانشگاه -25

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل -22

 تشخیص تجربه مشابه -21

 انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به کمیته محول می شود. -29
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دی مشاغل: به منظور جلوگیری از تمرکز امور وتسریع در انجام کارها به تشخیص کمیته کمیته فرعی طبقه بن -52ماده 

ی تابعه دانشگاه ها یی تحت عنوان کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل در واحدها اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، کمیته

 تشکیل می گردد.

ی فرعی طرح طبقه بندی واحدهای تابعه با تایید و ها کمیتهحدود و وظایف و نحوه نظارت و تعیین اعضای هر یک از  -2-31

تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و با صدور ابالغ رئیس کمیته اجرایی )معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 دانشگاه( تعیین و منصوب می گردند.

انتصاب و تغییر مدیران، ابالغی از وزارت  اب، انتصاب افراد به مشاغل مدیریتی و سرپرستی بر اساس ضوابط انتخ -53ماده 

 متبوع در کمیسیون تحول اداری دانشگاه انجام می گیرد.

فهرست عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی مشمول این ضوابط توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  -2تبصره 

 تصویب و ابالغ خواهد شد.

 اب مدیران بر اساس توسعه مدیریت و تحول اداری خواهد بود.ضوابط نحوه تغییر عناوین و انتص -1تبصره 

با توجه به تعاریف تجربه مربوط و تجربه مشابه ضوابط مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول مجموع ردیفهای  -54ماده 

 زیر خواهد بود:

 ی مربوط به شغل مورد تصدیها کلیه خدمات انجام شده در رشته -2

 ی مشابه با شغل مورد تصدیها ام شده در رشتهکلیه خدمات انج -1

 ی یک و دو.ها از بقیه خدمات معادل جمع ردیف -9

 یک سوم تجربه غیرمربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود. -2-32

 در احتساب تجربه حاالت استخدامی زیر مشمول این ماده نمی باشد. -1-32

 آمادگی به خدمت -2

 ایام تعلیق -1

 ستگیایام بازنش -9

 ایام عدم اشتغال )نظیر انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و...( -2

نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی  -55ماده 

 باالتر ارائه نمایند، جهت ارتقا به طبقات باالتر به شرح زیر می باشند

 مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و باالتر کل سوابق تجربی مربوط و -2

پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم قابل  -1

 احتساب می باشد.

ابل پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم ق -9

 احتساب می باشد.

 از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس قابل احتساب خواهد بود -2

 پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مرتبط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است. -3

و تجربه مشابه به تناسب جزو هر یک از مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف تجربه مربوط -2-33

 قابل احتساب است. 39موارد مندرج در ماده 
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در احتساب تجربه بخش غیردولتی مستخدمین، فقط آن قسمت از تجربه مستخدم که در رشته شغلی مربوط و مشابه  -1-33

 مورد تصدی او باشد مالک محاسبه خواهد شد.

 ولتی ارائه مدارک زیر الزامی است:برای احتساب تجربه بخش  غیر د -56ماده 

 گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل موردتصدی -2

 ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات خدمت معتبر و تاییدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهم بیمه -1

 ذیربط گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تاسیس از مراجع -9

 سوابق تجربی کسب شده در مؤسسات خارج از کشور با رعایت ضوابط زیر قابل محاسبه می باشد. -57ماده 

 تجربه کسب شده در مشاغل تخصصی بوده و بطور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده باشد. -2

 دی مشاغل خواهد بود.تشخیص مشاغل تخصصی در هر مورد به عهده کمیته اجرایی طرح طبقه بن -1

 در رشته مربوط به شغل موردتصدی فعلی مستخدم باشد. -9

گواهی موسسه مربوط از لحاظ تمام وقت بودن خدمت شخص در آن موسسه و دریافت حقوق و دستمزد به تایید  -2

 سفارتخانه یا کنسولگری دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور ذیربط رسیده باشد.

 تخصصی مشمول این ماده نمی باشد.مشاغل غیر -تبصره

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مکلف است قبل از احتساب تجربه بخش غیردولتی و خارج از کشور  -58ماده 

 ی الزم را به عمل آورد.ها رسیدگی 36و  30مستخدمین، بدوا در مورد صحت و سقم مدارک موضوع مواد 

جمعیت هالل احمر، سازمان  انه، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی،سوابق تجربی مستخدمین وزارتخ -59ماده 

 تامین اجتماعی و نهادهای انقالب اسالمی نظیر سوابق تجربی بخش دولتی محاسبه می گردد.

های آموزشی و کارآموزی و کارورزی در بخش دولتی قبل از پذیرفته شدن به خدمت رسمی در  مدت دوره – 61ماده 

 صورت وجود شرایط زیر با رعایت مفاد ماده مذکور به عنوان تجربه قابل احتساب خواهد بود:

 های آموزشی و یا کارآموزی بطور تمام وقت بوده باشد. اشتغال مستخدم در مدت دوره -2

 نجام دوره آموزشی و یا کارآموزی در قبال دریافت حقوق، دستمزد و یا حق کارآموزی باشد.ا -1

 دوه انجام شده به عنوان بخشی از شرایط احراز شغلی مستخدم در بدو استخدام رسمی قید نشده باشد. -9

 ی پزشکی، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی مشمول این ماده است.ها دوره کارورزی رشته -تبصره

و باالتر، یک دوم  3در صورت ارائه مدارک تحصیلی باالتر از دیپلم مطابق شرایط احراز جهت ارتقا به طبقه  -61ماده 

ی شغلی همسطح به عنوان تجربه مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی ها سوابق تجربی مستخدم در همان رشته شغلی یا رشته

 لیسانس محاسبه می شود.

 ت ارائه مدرک تحصیلی باالتر در ارتباط با شغل مورد تصدی، تنزل طبقه نخواهند یافت.مستخدمین در صور -تبصره

به مدیران پایه، میانی، ارشد و کارمندانی که خدمات برجسته انجام داده باشند عالوه بر طبقات استحقاقی آنان،  – 62ماده 

 دو طبقه تشویقی اعطا می گردد.

 یقی توسط وزارت متبوع ابالغ می گردد.ضوابط اجرایی اعطای طبقات تشو -تبصره

امتیازات طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص ایثارگران و جانبازان انقالب اسالمی تابع قوانین و مقررات خاص  – 63ماده 

 می باشند.
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ی غیرتخصصی )معاونت ها ی علوم پزشکی در حوزهها یی که فارغ التحصیالن رشتهها تبدیل رسته شغلی پست -64ماده 

..( بر حسب نیاز دانشگاه در آنها به کار گرفته می .سعه و مدیریت منابع، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، حراست وتو

 ی بهداشتی درمانی بالمانع استها شود به رسته

ی غیرتخصصی ها ی علوم پزشکی در حوزهها احراز پستهای مدیریتی و سرپرستی توسط فارغ التحصیالن رشته -تبصره

حراست و...( منوط به داشتن یک سال سابقه تصدی مداوم  )معاونت توسعه و مدیریت منابع، دفتر و پاسخگویی به شکایات،

 در پستهای مذکور می باشد.

 مشاغل کارگری مشمول مفاد این آئین نامه نمی باشد. -65ماده 

ی علوم پزشکی و خدمات ها و دانشکده ها انجام کلیه امور تشکیالتی و طبقه بندی مشاغل کارکنان دانشگاه -66ماده 

و مؤسساتی که  ها موسسه آموزش طب انتقال خون و کلیه سازمان ،درمانی، انستیتو پاستور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 در شمول این آیین نامه قرار می گیرند بر اساس مفاد این آیین نامه انجام می گیرد.

« ب»و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند  ها تشکیالت هیات امنا دانشگاهقانون  6ماده « ط»این آیین نامه در اجرای بند 

تبصره که  22قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور جمهوری اسالمی ایران در شصت و شش ماده و  15ماده 

.جهت اجرا ابالغ می گردد 3/0/2935به تصویب هیات امنا دانشگاه رسیده است و در مورخ  2935در مردادماه 
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 زیابی عملکرد کارکنانشیوه نامه  ار
 

 تعاریف:

 چگونگی انجام وظایف و فعالیتها و نتایج حاصل  عملکرد:

 فرایند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت ارزیابی:

 باشد. دوره ارزیابی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال می دوره ارزیابی:

شامل کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، قانون کار، مامورین، مشموالن الیحه طرح خدمت پزشکان و  ارزیابی شونده:

 باشد. می  پیراپزشکان

گروه، بخش و  ،قسمت ،سرپرست بالفصل کارمند مسئولی است که از لحاظ سازمانی حداقل رئیس اداره ارزیابی کننده:

 به کارمند و سرپرستی وی را بر عهده دارد.عناوین مشابه بوده و مسئولیت ارجاع کار 

باالترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی که مسئول تایید نهایی فرم ارزیابی عملکرد کارمندان، پس  مدیر واحد )تاییدکننده(:

 از بازبینی توسط سرپرست بالفصل آنان می باشد.

 گیرد. و پیامدها مورد استفاده قرار می ها دهها، فرایندها، ستان گیری ورودی ای که در  اندازه مشخصه شاخص:

معین و  اهدافیبوده که به منظور دستیابی به  عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر یک سلسله برنامه ریزی:

 سال و برنامه عملیاتی برای یک سال تهیه می شود.  3تا  9برنامه راهبردی برای  انجام می گیرد. مدتی معینمشخص برای 

( قانون مذکور مشمول 226( قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده )3:  دستگاههای موضوع ماده )دستگاه اجرایی

 آن قانون هستند.

واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون  وزارتخانه:

گردد. منظور از وزارت در این شیوه نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یر اداره میشود و توسط وز ایجاد شده یا می

 .پزشکی است

شود و با داشتن استقالل حقوقی،بخشی از  واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می موسسه دولتی :

 دهد.  میانجام ،باشد قانونی می وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع

منظور از موسسه در این شیوه نامه کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور و سازمانهای وابسته 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل سازمان غذا و دارو، سازمان انتقال خون ایران، انستیتو پاستور، صندوق رفاه 

 خون  و شرکت مادر تخصصی دارو و تجهیزات پزشکی اطالق می گردد. دانشجویان، شرکت پژوهش و پاالیش

و بعنوان نهاد  موسسهبعنوان عنصر اصلی در حوزه تحول اداری  موسسه کمیسیون تحول اداری  :کمیسیون تحول اداری

را بر عهده دارد و  بی عملکرد در نظام اداریریزی، هماهنگی و نظارت، پایش و ارزیا سیاست گذاری و برنامهیت مسئول

و اجرایی  میهای مناسب ساختاری و مدیریتی همگام با سایر عناصر عل و برنامه ها روش ،با توسعه رویکردهااست  موظف

 و دست یابی به اهداف کالن بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سالمت یاری رساند.  ها را در انجام مأموریت موسسه

 سازمان اجرایی:

 وظایف واحدهای درگیر در فرایند مدیریت عملکرد عبارتند از:

 مسئول استقرار نظام مدیریت عملکرد در دو بعد ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی است. :باالترین مقام اجرایی موسسه

امنا ندارند این فعالیت توسط  تصویب برنامه راهبردی موسسه را بر عهده دارد. در مؤسساتی که هیات هیات امناء موسسه:

 باالترین مقام اجرایی موسسه انجام می گیرد.
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

و واحدهای تابعه را بر عهده دارد. در مؤسساتی که هیات رئیسه  ها تصویب برنامه عملیاتی کلیه حوزه هیات رئیسه موسسه:

 ندارند این فعالیت توسط باالترین مقام اجرایی موسسه انجام می گیرد.

ریزی، نظارت، تایید نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه گزارش به  مسئول سیاست گذاری، برنامه ول اداری:کمیسیون تح

ی ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد جشنواره شهید رجایی، استانداری و فرمانداری ها حوزه

  می باشد.

ی بهبود را بر عهده دارد. دبیرخانه ها یزی راهبردی و عملیاتی و پایش پروژهراهبری فرایند برنامه ر اداره تحول اداری:

 کمیسیون تحول اداری موسسه نیز در این حوزه مستقر خواهد بود.

های الزم برای اجرا و  در مؤسساتی که دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ظرفیت واحد متولی ارزیابی عملکرد:

های الزم با نظر رییس موسسه  باشند، این وظیفه در واحد مذکور و در غیر اینصورت تا زمان ایجاد ظرفیت پاسخگویی را دارا 

در اداره تحول اداری یا واحد متناظر)واحد ارزشیابی کارکنان (در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مؤسسات انجام 

ای فرایند ارزیابی کارکنان بر اساس شاخصهای تدوین شده در ریزی و نظارت بر حسن اجر خواهد پذیرفت. مسئولیت برنامه

جمع آوری و بررسی فرمهای ارزیابی و ،واحدهای تخصصی موسسه مهمترین وظیفه این واحد است.همچنین مسئولیت توزیع

پاسخگویی ،داریاستفاده از نتایج ارزیابی در اتخاذ تصمیمات ا،تطبیق مستندات ارائه شده با امتیازات اخذ شده توسط کارمند

به اعتراضات کارکنان جهت طرح در کمیته پاسخگویی به اعتراضات و همچنین تهیه گزارشات کمی و تحلیلی خودارزیابی 

 موسسه با استفاده از گزارشات واحدها جهت ارائه به کمیسیون تحول اداری بر عهده این واحد می باشد. 

که به منظور رسیدگی به موارد اعتراضی نتایج ارزیابی عملکرد  کنان:کمیته پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی کار

اعضای کمیته متشکل از رئیس واحد متولی ارزیابی عملکرد کارکنان، کارشناس ارزیابی عملکرد .گردد کارکنان تشکیل می

 باشد. کارکنان، نماینده واحد مربوطه می

مدیران و کارکنان بر مبنای  نتایج ارزیابی عملکرد آنان را بر عهده صدور و اجرای احکام پرسنلی  مدیریت منابع انسانی:

  دارد.

تفکیک  ،ی تدوین شده ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنانها مسئولیت جمع بندی و تایید اولیه شاخصمعاونتهای تخصصی:

ی تکمیل شده ها اولیه فرم ی زیر مجموعه و نیز مسئولیت جمع بندی و تاییدها ی تدوین شده و ابالغ به واحدها شاخص

ی زیر مجموعه و ابالغ نتایج ارزیابی عملکرد به آنها جهت اصالحات الزم و بهبود ها ارزیابی عملکرد کارمندان و واحد

 عملکرد را بر عهده دارند.

ن شاخصهای و تدوی موسسهبه تهیه برنامه عملیاتی حوزه خود بر مبنای برنامه راهبردی وزارتخانه و  موظف کلیه واحدها:

)امور  .باشند میاجرای فرآیند ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد خود  ،ارزیابی عملکرد واحد و کارمندان

ی تابعه مؤسسات مسئولیت اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان، تحلیل نتایج ارزیابی و پیشنهاد ها اداری کلیه واحد

 ده دارند(.ی بهبود را نیز بر عهها پروژه
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 گروه هدف :

موسسه از جمله کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی،  میگروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلیه مستخدمین غیر هیئت عل

باشد. شاغلین موسسه که در سه گروه  .. می.قانون کار، طرح نیروی انسانی، طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مامورین و

 بایست فرمهای مربوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند.  میشود؛  مدیران پایه، مدیران میانی و کارکنان طبقه بندی می
 

 کارکنان مدیران پایه)عملیاتی( مدیران میانی

 معاونین رئیس دانشگاه 

 مدیران معاونین رئیس دانشگاه 

  مدیران در ستاد دانشگاه/دانشکدهمعاونین 

 ها/مراکز  روسای دانشکده

 ها تحقیقات/آموزشکده

 ها/مراکز  معاونین روسای دانشکده

 ها تحقیقات/آموزشکده

 روسای بیمارستانها 

 معاونین روسای بیمارستانها 

 مدیران بیمارستانها 

 ها معاونین مدیران بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری بیمارستانها 

 بهداشت و درمان مدیر شبکه 

 معاونین شبکه بهداشت و درمان 

 روسای مراکز بهداشت شهرستان 

 مدیر آموزشگاه بهورزی / بهیاری 

 

 رئیس اداره در ستاد دانشگاه / دانشکده 

  / معاونین رئیس اداره در ستاد دانشگاه

 دانشکده

 روسای گروهها در ستاد دانشگاه / دانشکده 

 ها/مرکز  روسای ادارات دانشکده

 ها قات/آموزشکدهتحقی

 ها/مراکز  معاونین روسای ادارات دانشکده

 ها تحقیقات/آموزشکده

 رئیس خدمات پرستاری 

  روسای ادارات امور

ی ها /حسابداری/اداری درشبکه میعمو

بهداشت و درمان و مرکز بهداشت 

 شهرستان

  روسای مراکز بهداشتی و درمانی شهری

 /روستایی / شبانه روزی

  بیمارستانهاروسای ادارات 

 معاونین روسای ادارات بیمارستانها 

 

از در سطوح مختلف کنان تمامی کار

جمله کارشناسان مسئول و 

سرپرستاران در این دسته قرار می 

 گیرند.

 

 

کارشناس مسئوالنی که ) بدون رئیس اداره یا گروه( مستقیما زیر نظر مدیر یا معاون مدیر عهده دار مسئولیت واحد  تذکر:

 بایست فرم ارزیابی مدیران پایه را تکمیل نمایند. میباشند  میسازمانی 

 ی ارزیابی و حیطه شمول آنها:ها فرم

 مدیران میانی می باشد.مخصوص ارزیابی عملکرد  2-1و  2-2شماره ی ها فرم -الف

 مخصوص ارزیابی عملکرد مدیران پایه )عملیاتی( می باشد. 1-1و  1-2شماره  یها فرم -ب

 مخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. 9-1و  9-2شماره  یها فرم - ج

دیگری از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران شامل شاخصهای عمومی و اختصاصی واحد تحت مدیریت و شاخصهای 

 2-2ی ها جمله ابتکار و خالقیت، آموزش و ارتقاء مهارتها و توانمندیهای شغلی، رفتار شغلی و خدمات برجسته است )فرم

ارزیابی کارکنان شامل شاخصهای عملکردی بر اساس شرح وظایف آنان )ازجمله امور جاری و  ( و شاخصهای1-1الی 

ارزیابی می شود( و شاخصهای ابتکار و خالقیت،  ها و تحقق برآمد پروژه که مطابق میزان پیشرفت امور جاری ها پروژه

مجموع امتیاز (. 9-1و  9-2یها آموزش و ارتقاء مهارتهای  شغلی، رفتار شغلی، خدمات برجسته و امتیازات ویژه است )فرم
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های عمومی  ربوط به شاخصامتیاز م 05های اختصاصی و  امتیاز مربوط به شاخص 25باشد که  می 255در هر سطح ارزیابی

 .است

پستهای خدماتی و پشتیبانی از قبیل نظافتچی، برخی در خصوص  میتذکر: چنانچه بندهایی از چند محور شاخصهای عمو

نگهبانی، باغبانی و امور  ،امور آشپزخانه و رستوران،آبدارچی، راننده، خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری،امور چاپ و تکثیر

 تاسیساتی و... موضوعیت نداشته باشد بدیهی است امتیاز بندهای مذکور برای شاغل مربوطه لحاظ نخواهد گردید.

 بایست مدنظر قرار گیرد: مینکاتی که در تدوین فرمهای ارزیابی عملکرد  تذکر:

 گردند. ول این دستور العمل میو همچنین کارمندان دورکار مشم کلیه کارمندان غیر هیات علمی -2

 باشند، نیازی به تکمیل فرم ارزیابی ندارند. جانبازانی که در سال جاری در حالت اشتغال می -1

 برند نیازی به تکمیل فرم ارزیابی ندارند.  کارمندانی که در سال جاری در ماموریت آموزشی تمام وقت  به سر می -9

در صورت مغایرت پست سازمانی و سمت افراد، مالک تکمیل فرم ارزیابی، سمت و شرح وظایف فرد در سال ارزیابی  -2

 باشد.  می

های  افرادی که در دو سمت یا پست مختلف در دو حوزه متفاوت زیر نظر دو مدیر فعالیت نموده اند، با شاخص -3

ند گرفت و از مدیر واحدی که بیشترین زمان را در آنجا به انجام هر دو سمت یا پست مورد ارزیابی قرار خواه اختصاصی

نمایند. در مواردی که هماهنگی و توافق الزم بین دو مدیر جهت تاییدیه  وظیفه مشغول می باشند، تاییدیه دریافت می

شدو می بایست هر دو امکانپذیر نمی باشد، به نسبت روزهای کارکرد در هر دو واحد معدل نتایج دو ارزیابی اعمال خواهد 

 مدیر فرم را امضاء نمایند.

 ی ارزیابی عملکرد: ها فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم

است در آغاز دورة ارزیابی عملکرد، حدود انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و شرح  موظفارزیابی کننده  -2

وظایف، به ارزیابی شونده اعالم نماید. چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد، با ارائه دالیل منطقی نظر 

  .ارزیابی کننده نافذ خواهد بود

منظور آگاهی از کیفیت و میزان تالش و کوشش ارزیابی شونده در انجام وظایف محوله، است به  موظفارزیابی کننده  -1

عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای تقویت عملکرد و اقداماتی را نیز برای اصالح 

  .آورد میو بهبود عملکرد در طول دوره ارزیابی به عمل 

ده در طول دوره ارزیابی نظر همکاران و مراجعان را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده اخذ و در پایان ارزیابی کنن -9

 مورد بهره برداری قرار می دهد. دوره

تواند  در طول دوره ارزیابی چنانچه سرپرست بالفصل تغییر یابد سرپرست جدید در صورت شناخت کافی می تذکر:

قرار دهد ودر صورت عدم شناخت کافی با هماهنگی سرپرست قبلی نسبت به ارزیابی کارکنان  کارکنان را مورد ارزیابی

 چنانچه سرپرست جدید بعداز پایان دوره ارزیابی منصوب شود مسئولیت ارزیابی با سرپرست قبلی است..اقدام خواهد نمود

د متولی ارزیابی عملکرد تکمیل نموده و به است فرمهای ارزیابی عملکرد را پس از توزیع توسط واح موظفارزیابی شونده 

 همراه مدارک مورد نیاز جهت تایید به ارزیابی کننده تحویل نماید.

ی مندرج در فرم و ها ارزیابی کننده در پایان دورة ارزیابی بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره، شاخص -2

حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قرار داده و 
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 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

امتیازات ثبت شده توسط ارزیابی شونده) برای هر عامل با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده در محل مربوطه ( بررسی و تایید 

 می نماید. 

یج ارزیابی عملکرد پس از امضاء و تأیید ارزیابی شونده در پایان دوره در اختیار ارزیابی کننده قرار خواهد گرفت. نتا -1

ی مذکور را ها ، لیست امتیازات ارزیابی و فرمها ی الزم را به ارزیابی شونده ارائه و پس از تأیید فرمها ارزیابی کننده بازخورد

 نماید.  لی ارزیابی عملکرد تحویل میمتو برای اقدامات بعدی به واحد

مراتب کتبا به وی، با تعیین مهلت جهت تکمیل مجدداً  دریافت و تکمیل فرم ارزیابیتذکر: در صورت امتناع کارمند از 

بدیهی است در اینصورت مسئولیت  .گردد در صورت امتناع مجدد مراتب در پرونده پرسنلی ضبط می .گردد تحویل می

 .عدم تکمیل فرم متوجه کارمند مربوطه خواهد بودعواقب ناشی از 

در پرونده ضبط  .رسد میمراتب طی صورتجلسه ای که به تائید ارزیابی کننده  ،امضاء فرمدر صورت امتناع کارمند از  تذکر:

 .گردد می

امضاء فرم ارزیابی به منزله اطالع رسانی مفاد آن به کارمند است و امتناع از امضاء آن و ثبت نظرات توسط ارزیابی  تذکر:

 باشد. شونده، مالک درخواست بررسی و تجدید نظر نمی

ارک اقدام ی ارزیابی و مستندات مربوطه، نسبت به بررسی و تایید مدها واحد متولی ارزیابی عملکرد پس از دریافت فرم -2

 نموده و در صورت نقص مدارک ارسالی، مستندات جهت رفع نواقص به واحد مورد ارزیابی عودت داده می شود.

 گردد.  ی ارزیابی در دو نسخه تهیه میها پس از تایید واحد متولی ارزیابی عملکرد، فرم -1

هت انجام مراحل بعدی در اختیار منابع انسانی قرار از طریق واحد متولی ارزیابی عملکرد ج به همراه لیست امتیازات نسخه اول

 خواهد گرفت. 

واحد متولی ارزیابی ضمناَ  لیست امتیازات هر سال بصورت مجلد یا لوح فشرده در نسخه دوم نیز به ذینفع تحویل خواهد شد. 

 .نگهداری می شود عملکرد

(  توسط امور اداری واحد و 2-2زمانی در فرم شماره )لیست امتیازات ارزیابی کارکنان و مدیران پایه هر واحد سا تذکر:

(  توسط واحد ارزیابی کارکنان 2-1نتایج ارزیابی مدیران میانی جدا از فهرست کارکنان واحد سازمانی در فرم شماره )

 شوند. میموسسه به ترتیب باالترین امتیاز ارزیابی قیاس 

ید واحد متولی ارزیابی عملکرد نمی باشد و مورد بررسی قرار مورد تای ی دارای خدشه و قلم خوردگیها تذکر : فرم

 گیرند. نمی

 باشد. ی ارزیابی، به هیچ عنوان مورد تایید نمیها مهر امضاء مقام مسئول و ارزیابی کننده جهت تایید فرمتذکر:  

انجام گرفته در راستای وظایف شغلی  در ارزیابی ساالنه مالک ارائه اسناد و گواهی معتبر می باشد و امتیاز به فعالیتهای :تذکر

 ی صادره در همان دوره تعلق خواهد گرفت. ها ثبت شده توسط ارزیابی شونده و گواهی

رویت فرم نهایی در سال ماه از تاریخ  یکدر صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد ظرف مدت  -2

به واحد ارزیابی عملکرد اقدام  و ارائه مستندات ه ارزیابی عملکرد کارکنانباید نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجارزیابی، 

 نماید. کارکنانی که بعد از مهلت تعیین شده نسبت به نتیجه ارزیابی معترض شوند اعتراض قابل رسیدگی نخواهد بود.

روز پس از دریافت اعتراض نتیجه بررسیهای خود را  15است حداکثر ظرف مدت  موظفواحد متولی ارزیابی عملکرد  -1

 به کمیته پاسخگویی به اعتراضات گزارش نماید.
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با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید و ،کمیته پاسخگویی به اعتراضات پس از بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده -9

 کند. میکی حداکثر ظرف مدت دو ماه اعالم یا تغییر نتیجه ارزیابی کارمند شا

ی الزم نظر ها روز پس از دریافت گزارش ضمن انجام بررسی 25بایست ظرف مدت  میکمیته پاسخگویی به اعتراضات  -2

 با اکثریت آرا اعالم نماید. ،خود را نسبت به موضوع

ارزیابی توسط کمیته پاسخگویی به  تذکر: واحد متولی ارزیابی عملکرد موسسه مکلف است در صورت تغییر نتیجه

 رای کمیته را به شاکی اعالم نماید.  ،اعتراضات

باشند.به طوریکه قابلیت لینک به  میبه مکانیزاسیون نظام مدیریت عملکرد مدیران و کارمندان خود  موظفکلیه مؤسسات  -3

 سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت و وزارتخانه را داشته باشند.

 : مدیران و کارکنان حاصل از ارزیابی عملکرد نتایج

ی عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبنای امتیازدهی برای ارتقای ها میانگین امتیاز مکتسبه از مجموع امتیازات شاخص -2

 باشد. رتبه کارمندان )با رعایت سایر شرایط( می

  شود. نمایند تعیین می عملکرد را کسب میکارمند نمونه از بین کارکنانی که باالترین امتیاز ارزیابی  -1

باشد از یک طبقة شغلی درصد  73مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل -9

  .تشویقی ) حداکثر یک بار در طول خدمت ( برخوردار می شوند

 15مبنای پرداخت هرگونه پاداش ) به استثنای پاداش مربوط به ماده ،نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان -2

قانون برنامه پنجم توسعه می  35پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده ،قانون مدیریت خدمات کشوری ( از جمله

  .باشد

 ،درصد باشد 73متناوب حداقل مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال -3

  .های آموزشی خارجی ) بورس ( از اولویت برخوردار هستند در معرفی به دوره

از  موسسهبهره مندی مدیران، کارمندان و مدیران استانی از مزایای فوق الذکر، منوط به کسب رتبه متوسط یا باالترتذکر: 

 مدیریت خدمات کشوری ( می باشد.  قانون 07ماده  0ارزیابی عملکرد) موضوع ردیف ب بند 

برای هر گونه ارتقاء شغلی از جمله :  ،درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل 73کسب حداقل 

  .میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد ،در مورد مدیران میانی .ی مدیران پایه الزامی استها انتصاب در پست

درصد کل امتیازات پیش  35مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از

پس از طرح موضوع در هیات امناء یا بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه که مورد تائید هیات امناء بینی شده کمتر باشد 

 گردند.  میبازخرید و یا  فسخ  قرارداد  ،بازنشستگیگیرد در صورت نداشتن شرایط  میقرار  

تذکر: کارمندانی که از پر کردن فرم ارزیابی امتناع ورزند، از نتایج حاصل از ارزیابی از جمله تمدید قرارداد،انتصاب،ارتقاء 

عهده شخص کارمند می  رتبه، ارتقاء شغلی، اعطای طبقه تشویقی و استحقاقی و... محروم خواهند شد و تبعات احتمالی آن بر

 باشد. 

 ی مطرح شده در خصوص شاغلین مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود. ها امتیازتذکر: 
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 ی سنجش ارزیابی عملکرد : ها معیار

 امتیاز (: 25ی اختصاصی)ها الف ( شاخص

. که طبق می باشد ف آنهایشرح وظاها و  ها، برنامه معیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریتشاخصهای اختصاصی 

 .قانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها قرار می گیرد

گردد.بدین گونه که برنامه  های اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظایف افراد تهیه و تدوین می شاخص

از کارمندان بر اساس شرح وظایف و امور  عملیاتی هریک از واحدها تبدیل به شاخصهای قابل سنجش در خصوص هریک

بدیهی است در خصوص هر یک از .تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید. شود و ارزیابی کننده می محوله می

 ها ی اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان توسط معاونتها شاخصها متفاوت خواهد بود. تدوین شاخص،کارمندان

  .گیرد و جهت بررسی و تاییدنهایی به واحد متولی ارزیابی عملکرد ارسال می گردد واحدهای ذیربط انجام میو 

 :  باشد شامل ستونهایی به شرح زیر می اختصاصیشاخصهای ( فرم 2-الف

 شرح وظیفه* 

 ی ارزیابیها شاخص* 

 واحد سنجش* 

 هدف کمی مورد انتظار* 

 سقف امتیاز* 

 عملکرد* 

 مکتسبه امتیاز* 

 تحلیل عملکرد* 

 ( نحوه امتیاز دهی و مستندات قابل ارائه برای هر محور:1-الف

 گردد.   در ستون شرح وظیفه، شرح وظایف مدیر یا کارمند بر اساس شغل مورد تصدی در واحد مربوطه ذکر می* 

تون شرح وظیفه نوشته می شود. در ستون عنوان شاخص، یک شاخص برای ارزیابی و اندازه گیری وظیفه تعیین شده در س* 

 شاخص می تواند به شکل درصد انجام کار یا تعداد مطرح گردد.* 

ها به صورت  نکته حائز اهمیت آن است که، شاخص می بایست کمی و قابل اندازه گیری باشد. در واحدهایی که شاخص

 باشد. کیفی است نحوه اندازه گیری به صورت درصد می

.. باشد، ذکر .واحد سنجش شاخص مورد نظر که می تواند درصد، تعداد، مورد، پرونده، ساعت ودر ستون واحد سنجش، * 

 می گردد. 

تواند به صورت درصد یا  شود که می در ستون هدف مورد انتظار، هدف کمی از پیش تعیین شده برای هر وظیفه نوشته می* 

 تعداد مطرح گردد.

امتیازدهی می شود، به نحوی  25تا  2، ازها ساس میزان اهمیت و اولویت شاخصدر ستون سقف امتیاز، برای هر شاخص بر ا* 

باشد.این اولویت  25تواند بیشتر از  برسد. مجموع امتیازات این ستون نمی 25ی مختلف به عددها که مجموع امتیازات شاخص

 بایست مورد تایید مدیر واحد مربوطه باشد. میبندی 

 هدف که محقق گردیده به صورت درصد یا تعداد ذکر می شود.در ستون عملکرد، میزانی از * 
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مورد انتظار باشد امتیاز مازادی تعلق  های اختصاصی ارزیابی، عملکرد بیشتر از هدف کمی در صورتی که در بخش شاخص* 

 نخواهد گرفت.

 در ستون امتیاز مکتسبه، امتیاز هر شاخص بر اساس فرمول زیر تعیین می گردد. * 
 

 سقف امتیاز/ هدف کمی مورد انتظار× مکتسبه =  عملکرد امتیاز 
 

تذکر: امتیاز به دست آمده از طریق این فرمول نمی تواند بیشتر از امتیازی باشد که در سقف امتیاز آن شاخص تعیین شده 

 و در مواردی که عملکرد از هدف کمی تعیین شده، بیشتر باشد بایستی سقف امتیاز ذکر گردد.است 

از اهمیت باالیی که به علل عدم تحقق اهداف،نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص دارد  تحلیل عملکردستون * 

 ،بنابراین ارزیابی کنندگان مکلفند .باشد و امتیازدهی شاخصهای اختصاصی منوط به تکمیل این ستون می برخوردار است

اساس آن تغییرات الزم را در  د عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و برهای الزم برای بهبو نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام

نسبت به تحقق نقاط قابل  کارکنانهای اجرایی، نحوة اجرا، توانمند سازی کارمندان و... اعمال نموده و با همکاری  برنامه

 .بهبود اقدام نمایند

  :امتیاز ( 05ی عمومی)ها شاخصفرم ب( 

ی مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را ها معیارهای عمومی،  شاخص

ی عمومی مدیران و کارمندان توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  تهیه ها شاخص. نماید فراهم می

 مشترک می باشد.  های اجرایی در تمامی دستگاه ها ها ابالغ گردیده است. این شاخص و به دستگاه

در پنج محور ذیل برای سه گروه ارزیابی شونده)مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان(طراحی و ابالغ  شاخصهای عمومی

 گردیده است:

 امتیاز دارد( 25بخش مجزا تشکیل گردیده که هر کدام  1)این محور از امتیاز  15ابتکار و خالقیت : * 

 امتیاز  15آموزش : * 

 امتیاز  15ت ارباب رجوع : رضای* 

بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدیر میانی، پایه و کارکنان( به همراه معیار و استاندارد  ،در هر یک از این محورها

امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیک هر بند و بر مبنای معیارهای امتیازدهی مشخص شده 

 شود. سپس امتیاز کل آن محور در ستون امتیاز مکتسبه مشخص می گردد.  تکمیل

ی فوق در سه سطح: عالی، خوب و متوسط در جلوی هر شاخص مشخص گردیده و با نظر ها تذکر: امتیاز هر یک از شاخص

 مدیر کل یا رئیس مرکز مربوطه بصورت کیفی امتیاز دهی می شوند.

 در خصوص نحوه امتیازدهی هر بند در ذیل آمده است:تذکر: مستندات الزم و نکات مهم 

 محور ابتکار و خالقیت -2

 برنامه ریزی -1-2

در  .در نظر گرفته شده و نظر مقام مافوق مالک امتیازدهی این شاخص است مدیران میانیشاخص برنامه ریزی برای ارزیابی 

امتیازدهی این شاخص معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون تحلیل 

های توسعه کارمندان و واحد تحت  عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه

 گیرد. میقرار  .. مد نظر.مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ها توانایی در تقسیم کار و گروه بندی فعالیت -1-1

در محور ابتکار و خالقیت بر اساس تعداد فرآیندها و مسئولیتهای  ها شاخص توانایی در تقسیم کار و گروه بندی فعالیت

 .در نظر گرفته شده است یهمدیران میانی و پاشود و جهت ارزیابی  تفویض اختیار شده و با نظر مقام مافوق امتیازدهی می

 مشارکت با مدیر باال دستی در ارتباط با استقرار نظام برنامه ریزی -2-9

 .در نظر گرفته شده است مدیران پایهشاخص مشارکت با مدیر باالدستی، در ارزیابی 

لیل ستون تحلیل شاخص مذکور برای هر مدیر بر اساس پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت سرپرستی، بررسی و تح

های توسعه کارمندان و واحد تحت  عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان، تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه

 گردد. مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد امتیازدهی می

این شاخص، می بایست موارد دهی به  در امتیازی کاربردی در انجام وظایف ها استفاده از فناوریهای نوین و نرم افزار -2-2

  ذیل مد نظر قرار گیرد:

 ، تخصصی و...(Officeهای نرم افزاری مورد نیاز) کسب مدارک دوره* 

 (Officeآشنایی با نرم افزارهای تخصصی، اتوماسیون اداری و توانایی کار با کامپیوتر )نرم افزار * 

 دیرانجام امور محوله به کمک نرم افزارهای موجود با نظر م* 

 لحاظ نمی گردد. مدیران میانیشاخص فوق در ارزیابی عملکرد    تذکر:

شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  )تذکر بند )ج( موضوع فرمهای ارزیابی( لحاظ  تذکر:

 نمی گردد.

 تحلیل عملکرد)علل عدم تحقق اهداف(: -2-3

  عملکرد، ذکر موارد ذیل ضروری می باشد:در کسب سقف امتیاز شاخص ستون تحلیل 

 ارائه راهکاردر رسیدن به هدف مطلوب* 

 بررسی میزان تحقق هدف در پایان دوره* 

 شناسایی نقاط قوت وضعف* 

 لحاظ نمی گردد.  مدیران میانی و پایهدر ارزیابی  تکمیل ستون تحلیل عملکرد تذکر:  

 مستند سازی تجربیات -2-0

دارای در نظر گرفته شده است، تجربیات مستند شده بایستی  هر سه گروهشاخص مستند سازی تجربیات برای ارزیابی 

 ویژگیهای زیر باشد:

 بایست مرتبط با شغل مورد تصدی باشد تجربیات می -2

ربیات کارمندان شناسایی مسائل، چالشها و مشکالت)موانع، محدودیتها،تهدیدها و فرصتها( مرتبط با شغل را که براثر تج -1

 شده بیان نماید.

 ارائه برنامه اصالحی، راه حل و نتیجه گیریهای مناسب جهت رفع موانع و مشکالت ارائه گردد. -9

سال سابقه خدمت دارند، در قالب مجموعه ارائه شده به صورت مقاله، کتاب، پایان نامه،  12افرادی که بیشتر از  تجربیات 

 اساس کیفیت تجارب مستند شده، با تایید مدیر مربوطه امتیازدهی می شوند... و بر .جزوه و

تذکر:  هرگاه فرد بیش از یک تجربه مستند شده داشته باشد در صورتیکه از سقف امتیاز این شاخص فراتر نرود قابل محاسبه 

 خواهد بود.
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

تذکر بند )ج( موضوع فرمهای ارزیابی( لحاظ شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  )تذکر: 

 نمی گردد.

 ارایه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف -2-6

شود در صورتی قابل قبول است که تایید شده و به اجرا درآمده باشد و  ارائه می مدیران و کارکنانپیشنهاداتی که توسط 

د با تایید مدیر واحد مبنی بر اجرای پیشنهاد و در سطح مستندات اجرایی شدن آن ارائه گردد. هر پیشنهاد در سطح واح

 باشد. موسسه /وزارت در صورت اخذ مصوبه کمیته نظام پیشنهادات قابل امتیازدهی می

 گیرد. میتذکر: در صورتی که پیشنهاد توسط دو نفر یا بیشتر ارائه شده باشد امتیاز پیشنهاد به نسبت مشارکت به افراد تعلق 

کارکنان بیش از یک پیشنهاد ارائه نمایند، امکان برخورداری از امتیازات آن منوط به رعایت سقف شاخص تذکر: چنانچه 

 باشد. می

 ی  اجرایی و تحقیقاتیها ارائه طرح -2-7

ی تحقیقاتی و اجرایی)در راستای وظایف شغلی فرد( بوده و حداکثر امتیاز تعلق گرفته به این ها این شاخص شامل طرح

 است: میگردد الزا تیاز می باشد. ضمیمه نمودن مستندات مربوطه که به شرح زیر مطرح میام 25شاخص 

.. .گردد و یا طرحهایی که تحت عنوان شیوه نامه، دستورالعمل، آئین نامه و طرحهای اجرایی که منجر به صدور بخشنامه می

 گردند. میگردند با تایید و نظر مدیر واحد از امتیاز برخوردار  میتهیه  ها در راستای فرآیند سازی برای اجرای بخشنامه

 است : میالزا طرحهای اجرایی و تحقیقاتیرعایت موارد ذیل برای احتساب امتیاز 
 

 تخصیص امتیاز با توجه به نقش افراد امتیاز نوع طرح

 امتیاز 2تا  با نظر مدیر واحدطرح اتمام یافته 
 % امتیاز 255مجری طرح 

 % امتیاز 35همکاران طرح 
 امتیاز 6تا  طرح اتمام یافته منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه

 امتیاز 25تا  طرح اتمام یافته منجر به تصویب قانون
 

تذکر: در خصوص طرحهای تحقیقاتی ضمیمه نمودن اصل تاییدیه از معاونت پژوهشی که در آن به کد پژوهشی و اتمام 

 باشد، الزامی است.طرح اشاره شده 

تذکر: هرگاه فرد بیش از یک طرح اجرایی یا تحقیقاتی مصوب داشته باشد امتیازدهی منوط به رعایت سقف امتیاز شاخص 

 باشد. می

شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  )تذکر بند )ج( موضوع فرمهای ارزیابی( لحاظ تذکر: 

 نمی گردد.

 ها دریافت تشویق -2-3

 گردد. یی است که از مقامات مختلف کسب میها این شاخص شامل نشانهای دولتی و تقدیرنامه

 تشویقی دارای امتیاز است که موارد زیر درآن رعایت شده باشد:

فعالیتهای خارج از تشویقات باید در راستای ایفای وظایف شغلی فرد باشد.تشویقاتی که برای فعالیتهای فوق برنامه و یا  -2

ی دریافتی از سوی هیأتهای نظارت و اجرایی انتخابات کشور ها باشد.) تشویق سازمان صادر شده باشد فاقد ارزش امتیازی می

 باشد.( مستثنی می
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 2932به طور مثال تشویقات ارائه شده جهت دوره ارزیابی سال .تاریخ صدور تشویق نامه باید مربوط به دوره ارزیابی باشد -1

یی ها به تشویقی  باشد. باید در همان سال صادر شده باشد.بدیهی است تشویقات فاقد شماره و تاریخ از امتیاز برخوردار نمی

داشته و یا به مناسبت روز خاص و برای خدمات مشخصی صادر شده  و یا در زمینه وظایف شغلی نباشد و یا  میکه جنبه عمو

 گیرد. میمذکور  صادر نشده باشد  امتیازی تعلق ناز سوی مقامات تعریف شده در جدول 

 گردد. باالترین مقام امضاءکننده به عنوان صادر کننده تشویق محسوب می،تشویقاتی که با دو امضاء صادر شده باشد -9

صادر گردد .. .انتصاب و،تشویقات باید در قالب تقدیرنامه یا تشویق نامه صادر شده باشد و تشویقاتی که در قالب ابالغ -2

 فاقد اعتبار است.

رغم اینکه  چنانچه شخصی دو تشویقی با یک مضمون از مدیر بال فصلش و همچنین مقام باالتر دریافت کرده باشد، علی -3

 گردد. مند می تواند بهره مضمون هر دو تشویق یکی است از امتیاز هر دو تشویقی می -0

 است. قف امتیاز محور الزامیهای فرد، رعایت س با توجه به تعداد تقدیرنامه

 ها و سازمانهای دولتی الزامیست تایید مدیر واحد در مورد تشویقات سایر وزارتخانه

 

 باشد: مواردیکه در امتیازدهی این شاخص بایستی مدنظر قرار گیرد به شرح ذیل می

 

 امتیاز مقام تشویق کننده ردیف

 11 رییس جمهور 1

 8 وزیر یا معاون رییس جمهور 2

 7 معاون وزیر، رییس موسسه و مقامات همتراز 3

 8 استاندار 4

 5 موسسهمعاونین رئیس  5

5 
 مدیر کل یا مقامات همتراز

 ...معاون استاندار و ،مقامات همتراز شامل فرماندار، مشاور وزیر* 
4 

7 

 مقامات پایین تر

 مراکز  ،ها روسای دانشکده ،مشاور معاون وزیر ،که شامل مشاور رئیس دانشگاه

ی بهداشت و درمان، ها مدیران شبکه ها، روسای بیمارستا ن ،آموزشی درمانی

 امتیاز 1معاونین مدیر ...معاون فرماندار و ،بخشدار، معاونین مدیرکل

3 

8 

 کسب عنوان کارمند نمونه

 باشد که به صورت ساالنه  منظور کسب عنوان کارمند نمونه در سطح موسسه می

معاونت توسعه مدیریت و  9/1/32مورخ  1026/32/155 و طبق بخشنامه شماره

 گردد. سرمایه انسانی رئیس جمهور انتخاب می

11 

 5 دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم 9

 6حداکثر  ی دریافتی از سوی هیأتهای نظارت و اجرایی انتخابات کشورها تشویق 11
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
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صرفأ در فرمهای ارزیابی و به شرح ذیل دارای امتیاز ی دریافتی از سوی هیأتهای نظارت و اجرایی انتخابات کشور ها تشویق

 باشد: می
 

 امتیاز تقدیرنامه مقام صادرکننده تقدیرنامه ردیف

 6 دبیر شورای نگهبان 1

 5.5 قائم مقام دبیر شورای نگهبان 2

 5 وزیر کشور 3

 5 انتخابات شورای نگهبانمعاون اجرایی امور  4

 4.5 رئیس ستاد انتخابات کشور 5

 4 استاندار 6

 4 رییس هیأت نظارت استان 7

 3.5 فرماندار تهران 8

 3.5 رئیس هیأت نظارت شهرستان تهران 9

 2.5 مدیر کل انتخابات کشور 11

 2.5 سایر فرمانداران 11

 2.5 ها رئیس هیأت نظارت سایر شهرستان 12

 

 محور آموزش -2

سطوح  کسب امتیاز برای  گیرد. میباشد که با توجه به شاخصهای سه گانه زیر امتیاز به آن تعلق  امتیاز می 15این بند دارای 

 هر سه گروه)مدیران میانی، پایه و کارکنان( در این محور یکسان می باشد.

 آموزش به هر همکار با تایید همکار و مدیر واحد -1-2

این شاخص ارائه گواهی آموزش به همکار که به تایید مدیر واحد و همکاران رسیده و شامل نوع آموزش و  در امتیازدهی

 تعداد آموزش گیرندگان است ضروری می باشد.

 25امتیاز می باشد و سقف امتیاز این شاخص  1تذکر: آموزش و انتقال تجربیات به هر همکار با تایید همکار و مدیر واحد 

 شد.امتیاز می با

  های مختلف آموزشی)عمومی، شغلی و بهبود مدیریت( هیچگونه امتیازی ندارد. گذراندن دورهتذکر: 

شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  )تذکر بند )ج( موضوع فرمهای ارزیابی( لحاظ تذکر: 

 نمی گردد.

 یا تخصصی  میوهای عم تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره -1-1

یا تخصصی  میهای عمو امتیازدهی این شاخص منوط به  ارائه گواهی تدریس برای افرادی که به عنوان مدرس در دوره -

دفتر ریاست  ستاد وزارتخانه یا دانشگاهها و سازمانهای تابعه تدریس کرده اند و دارای مجوز کمیته اجرایی آموزش دانشگاه،

ساعت تدریس  3باشند است  و به ازای هر  میاداره کل آموزش مداوم و یا مدیریت آموزش و پژوهش استانداری  ،جمهوری

 گیرد. میامتیاز تعلق  2



 
 

  67 
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تدریس در همایشهای بین المللی با مجوز واحد آموزش اداره کل منابع انسانی قابل قبول است و به ازای هر تدریس در  -

 علق خواهد گرفت.امتیاز ت 1المللی  همایش بین

تدریس واحدهای درسی در دانشگاهها منوط به موافقت واحد مربوطه مرتبط بودن با شغل و ارائه گواهی، قابل امتیازدهی  -

 گیرد. میامتیاز تعلق  3واحد تدریس،  1می باشد و به ازای هر 

د )ج( موضوع فرمهای ارزیابی( لحاظ شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  )تذکر بنتذکر: 

 نمی گردد.

 کسب موفقیتهای ویژه -1-9

 دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط  -1-9-2

دریافت تاییدیه وجایزه یا اختراع ثبت شده از مراکز معتبر تخصصی از قبیل جشنواره خوارزمی، رازی، سازمان ثبت 

 وری و تعالی سازمانی ه جایزه ملی بهرهاختراعات و اکتشافات، دبیرخان

 تالیف یا ترجمه کتاب در زمینه شغلی -1-9-1

بایست در زمینه شغلی و در سال ارزیابی چاپ شده باشد و دارای شابک باشد.چاپ مجدد  میکتاب تالیف یا ترجمه شده  -

 باشد. کتاب بدون ویرایش قابل قبول نمی

شابک و نام و نام خانوادگی کامل نویسندگان/ مترجمین  ،سال نشر ،مربوط به چاپ ارائه مستند شناسه کتاب که اطالعات -

 در آن مشخص گردیده است الزامیست.

( و به سایر همکاران نصف امتیاز نویسنده/ 25ترجمه ،15به نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب حداکثر امتیاز)تالیف  -

 گیرد. مینویسندگان اصلی تعلق 

 گیرد. میاه با ویرایش کتاب نصف امتیاز به نویسنده/ مترجم آن تعلق چاپ مجدد همر -

 تالیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی -1-9-9

 

 مستند مقاله تالیف یا ترجمه شده به همراه شناسه مقاله که در سال ارزیابی چاپ شده باشد الزامیست.
 

 سقف امتیاز امتیاز تالیف نوع مقاله ردیف

 ISI 25مقاالت  2

15 

 ISC 3مقاالت  1

 7 ترویجی میو عل  پژوهشی میعل  مقاالت در مجالت 9

2 
ی کثیراالنتشار،مقاالت نمایه شده در ها نشریات و روزنامه

 سایتهای معتبر اینترنتی
0 

 2 ی استانی و منطقه ای(ها سایر)نشریات و روزنامه 3
 

 باشد. چاپ شده در نشریات فاقد اعتبار می یها جزوات کمک آموزشی و مصاحبهها، پایان نامهتذکر: 

 تعاریف:

ISI-  مییا همان موسسه اطالعات عل (Information Institute for Scientific یکی از مؤسسات معتبر در عرصه جهانی )

است. این و ارزیابی، درحال حاضر درجایگاه نخست جهانی قرارگرفته  میباشد و بدلیل دارا بودن استانداردهای باالی عل می

 .دهد و معیار ارزشی دانشمندان در اکثر نقاط جهان است میموسسه در دنیا برترین مقاالت جهان را در سایت خود قرار 
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

ISC-   یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی جهان اسالم که همانندISI  دارای مقاالت دانشمندان است 

هر تولیدی که به دنبال جستجوی حقایق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن  :پژوهشی-علمی ارائه مقاله در مجالت  - 

ی علمی، از طریق مطالعه ای نظام مند، برای ها میان مردم و به قصد حل مشکلی یا بیان اندیشه ای در موضوعی از موضو ع  در

ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به ی طبیعی به دست آید و از دو خصلت اصالت و ها یافتن روابط اجتماعی میان پدیده

 -علمی کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد،

 پژوهشی قلمداد می شود.

ی علوم ها یکی از رشتهاین گونه مقاالت به مقاالتی گفته می شود که به ترویج  :ترویجی-علمی ارائه مقاالت در مجالت  - 

و دانش خواننده را ارتقاء می بخشند و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می سازد. این گونه  ها می پردازد و سطح آگاهی

اصوالً مقاالت ترویجی فقط برای اشاعه دانش بشری و عالمانه کردن  .مقاالت می توانند به صورت تألیف و یا ترجمه باشند

 ونی آن است و هدف دیگری ندارد.آن و جهان پیرام

 گیرد. میترویجی و سایر نشریات نصف امتیاز مربوطه تعلق  میعل ،پژوهشی میتذکر: به ترجمه مقاالت در مجالت عل

 مرتبط میسخنرانی یا ارائه پوستر در همایش عل -1-9-2

 ارائه مستند گواهی آن الزامیست.بایستی مرتبط با وظایف شغلی بوده و  میسخنرانی یا ارائه پوستر در همایشهای عل

 امتیاز( 0امتیاز، ارائه پوستر 6)سخنرانی 

 تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل -1-9-3

بایست مرتبط با شغل بوده و شامل شرح اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف یک برنامه یا طرح  میگزارش تخصصی 

 ن ارائه گردد و به تایید معاونین/ ریاست موسسه رسیده باشد. یک مشکل بوده و راهکارهای بهبود برنامه نیز در آ

 امتیاز( 3در سطح موسسه ،امتیاز 25)استانی و وزارتخانه 

تالیف یا ترجمه کتاب و مقاله،سخنرانی یا ،تذکر: هرگاه فرد در محور کسب موفقیتهای ویژه بیش از یک تاییدیه و جایزه

 باشد امکان امتیازدهی منوط به رعایت سقف امتیاز شاخص است.ارائه پوستر و یا گزارش تخصصی داشته 

شاخص فوق در ارزیابی عملکرد برخی کارکنان خدماتی و پشتیبانی  )تذکر بند )ج( موضوع فرمهای ارزیابی( لحاظ تذکر: 

 نمی گردد.

 محور رضایت ارباب رجوع -2

گیرد. سطوح  کسب امتیاز  میی سه گانه زیر امتیاز آن، به افراد تعلق ها باشد که با توجه به شاخص امتیاز می 15این بند دارای 

 برای هر سه گروه)مدیران میانی، پایه و کارکنان(، در این محور یکسان می باشد.

 رضایت مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع -9-2

ی انجام شده  در سه طیف امتیاز کسب دارای ارباب رجوع بر اساس نظر سنج هر سه گروه مدیران پایه، میانی و کارکنان

 نمایند. می

 باشد. داشتن سعه صدر و تالش در رفع مشکالت و پاسخگویی به ارباب رجوع مالک امتیازدهی می حسن برخورد، -

 رضایت از کارمندان بدون ارباب رجوع -9-1 

و با در نظر گرفتن معیارهای، رعایت شعائر  بدون ارباب رجوع با نظر مدیر مسئول هر سه گروه مدیران پایه، میانی و کارکنان

در محیط کار، رعایت انضباط اداری شامل حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف  میو اخالق اسال

 نمایند. محوله، در سه طیف  امتیاز کسب می
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 رضایت همکاران -9-9

 معیارهای ذیل در سه سطح مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند:هر سه گروه مدیران پایه، میانی و کارکنان با توجه به 

رسیدگی به مشکالت همکاران، داشتن حسن برخورد و سعه صدر، تالش در پیگیری مسائل گروهی، تالش در برقراری نظم، 

 ی امتیازدهی در این محور می باشند.ها توجه به نظر همکاران، از معیار

 باشد. امکان پذیر نمی 9-1و  9-2از دو بند تذکر: کسب امتیاز توامان 

در صورتیکه فرد دارای سابقه محکومیت در هیات تخلفات اداری و یا شکایات تایید شده توسط مقام مافوق و یا اداره  تذکر:

کننده در سال مورد ارزیابی باشد،امتیاز این شاخص با در نظر گرفتن این موارد توسط مقام ارزیابی  رسیدگی به شکایات

 کسر خواهد شد.

 باشد. یک نمونه فرم تکمیل شده به عنوان راهنما پیوست این شیوه نامه می 

 گردد. ی مغایر با آن لغو میها و دستور العمل ها ، آیین نامهها بخش نامه میاز تاریخ ابالغ این شیوه نامه تما 

 

 گواهی تایید آموزش به همکار  در فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان

 نام و نام خانوادگی آموزش دهنده :..........................

 

 آموزش گیرندگان موضوع آموزش محل امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

1. 

 

 

9. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 تایید مدیر واحد )نام و نام خانوادگی،تاریخ و امضاء(
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 پیوست فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان
 

 

  

 نام موسسه: -2 نام و نام خانوادگی: -1 کد ملی:-9

 

 عنوان پست سازمانی: -2 محل خدمت: واحد سازمانی-3 امتیاز ارزیابی مورد اعتراض : -0

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و سمت ارزیابی کننده:

 تاریخ :    شماره ثبت دبیرخانه:                                                                  

 

 شرح اعتراض همراه با ارائه مستندات:

 

 
 

 نتیجه بررسی:

 

 

 
 

 امتیاز تایید شده:

 

 نام و نام خانوادگی کمیته رسیدگی به اعتراض

 نام و نام خانوادگی امضاء
 

 2- 

 

 1- 

 

 9- 

 

 2- 
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ( نتایج ارزیابی عملکرد 4-1فرم شماره )
 کارکنان واحد...............................لیست امتیازات ارزیابی عملکرد 

 ) به ترتیب امتیاز فضلی ( 13/    29/12تا تاریخ  13/    1/1دورة ارزیابی از تاریخ 
 

 مالحظات
امتیاز 

 کل

امتیاز شاخص 

 عمومی

امتیاز شاخص 

 اختصاصی
 ردیف شمارة پرسنلی نام و نام خانوادگی نوع استخدام

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 تاییدکننده

 امضاء(-تاریخ-)نام و نام خانوادگی
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شیوه نامه  ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ( نتایج ارزیابی عملکرد مدیران واحدها 4-2فرم شماره )
 

 سمت نام واحد خانوادگینام  نام ردیف

امتیاز 

اختصاصی 

 (41)حداکثر 

امتیاز عمومی 

 (61)حداکثر 

 امتیاز کل

 (111)حداکثر 
 مالحظات

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

  

 

       

  

 

       

 این فرم توسط معاونت ذیربط تکمیل می شود 

 امضاء(خانوادگی، تاریخ و  تأیید معاون وزیر: ) نام و نام
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 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 نمونه فرم تکمیل شده( 3پیوست 
 ..........................واحد

 های اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان ( محورها و شاخص3-1فرم شماره )

 مشخصات ارزیابی شونده:

 دوره ارزیابی: 

  1391/ 29/12- 13 91/  1/1تاریخ  

 عنوان شغل مورد تصدی: شماره پرسنلی:

 آموزش مدیران 

 عنوان پست:

 بهداشت محیطکارشناس 

 نام و نام خانوادگی:

 

تحلیل عملکرد)علل عدم 

تحقق اهداف، نقاط قوت و 

 ضعف و ارائه راهکارها(

امتیاز 

 مکتسبه

عملکر

 د

سقف 

 امتیاز

هدف کمی  

 مورد انتظار
   عنوان شاخص واحد سنجش

شرح وظیفه کارمند )متناسب با شغل مورد تصدی و  شرح 

ف های مرکز/واحد( وظایف و برنامه
ردی

 

 2 نیازسنجی آموزشی مدیران تعداد پستهای مدیریتی نیازسنجی شده تعداد 255 29 225 29 

 1 ها و عقد قرارد اد  بررسی شرکتهای متقاضی برگزاری دوره تعداد قرارداد منعقده تعداد 3 6 3 6

 9 های آموزشی برای مدیران دورهبرگزاری  های آموزشی تعداد مدیران شرکت کننده در دوره تعداد 35 23 23 29.3

 2 ی نوع دوم آموزشیها صدور گواهینامه درصد تقاضاهای ارجاعی بررسی شده درصد 255 3 33 2.63

        

 جمع امتیاز 25  97.13

 

 
 سقف امتیاز× عملکرد *امتیاز مکتسبه مساوی است با 

 هدف کمی                                                    

  

 خانوادگی، تاریخ( خانوادگی، تاریخ و امضاء(                                         امضای  تأییدکننده ) نام و نام نامخانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی کننده ) نام و  ارزیابی شونده: )نام و نامتأیید 
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 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ...................................واحد
 ها و ادارات( های عمومی ارزیابی عملکرد مدیران پایه )روسای گروه ( محورها و شاخص2-2فرم شماره )

 مشخصات ارزیابی شونده:

 خانوادگی:نام و نام  عنوان پست: عنوان شغل مورد تصدی شماره پرسنلی: 13/   29/12- 13/   1/1تاریخ   دوره ارزیابی:

تحلیل عملکرد)علل عدم تحقق اهداف، 
 نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها(

امتیاز 
 مکتسبه

امتیاز 
 عملکرد

سقف 
 امتیاز

 های عمومی شاخص

محورها
 

ف
ردی

 

 

25 

3 

25 

عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندان و تهیه و تنظیم به موقع اهداف شغلی و ریزی )معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون تحلیل  برنامه -
 امتیاز(9امتیاز، متوسط تا  3امتیاز، خوب تا 6های توسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و...()با نظر مدیر ؛ عالی تا  برنامه

 امتیاز(9امتیاز، متوسط تا  3امتیاز، خوب تا 6ر مدیر ؛ عالی تا ها)با نظ بندی فعالیت توانایی در تقسیم کار و گروه -
ت امتیاز(1امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 9امتیاز، در سطح معاونت دستگاه تا 3امتیاز، در سطح دستگاه تا 6مستندسازی تجربیات )در سطح کشور تا  -

القی
 خ

ر و
کا

ابت
 

2 

9 

1 

25 

9 

25 

 امتیاز ( 6امتیازو در سطح وزارت تا  3امتیاز، در سطح موسسه تا 9برای بهبود انجام وظایف) با تایید مدیر در سطح واحد دستگاه تا ارائه پیشنهاد  -

 امتیاز( 25تا  امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون 6امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 2های تحقیقاتی و اجرایی)با تأیید مدیر واحد تا  ارائه طرح -

امتیاز(، معاون رئیس 7امتیاز(، استاندار)6امتیاز(، معاون وزیر و مقامات همطراز)7جمهور) امتیاز(، وزیر یا معاون رییس 25جمهور) های دولتی و تقدیرنامه از رییس ها شامل: نشان دریافت تشویق -
امتیاز(،هیأتهای نظارت و 3امتیاز(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )25امتیاز(، کسب عنوان کارمند نمونه)9تر ) نامتیاز( و مقامات پایی2امتیاز(، مدیر کل با مقامات همطراز)3موسسه )

 امتیاز( 0اجرائی انتخابات کشور)تا 

  
2 

9 

15 

3 

15 

 امتیاز( 25امتیاز )حداکثز  1آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد  -

 امتیاز( 25های عمومی یا تخصصی )با تأیید مدیر تا  در زمینه شغل مورد تصدی در دورهتدریس  -

امتیاز(، تألیف یا ترجمه مقاله در  25و ترجمه  15امتیاز(، تألیف با ترجمه کتاب در زمینه شغلی )تألیف 25های ویژه شامل )دریافت تأییدیه و جایزه از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط) کسب موفقیت -
 امتیاز((25امتیاز( و تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل با تأیید باالترین مقام دستگاه )25امتیاز(، سخنرانی در همایش علمی مرتبط)3و ترجمه  25مینه شغلی)تألیف ز

ش
وز

آم
 

1 3 

25 

27 

2 

15 

 امتیاز(2امتیاز، متوسط تا  6امتیاز، خوب تا  25عالی تا مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع )بر اساس نظرسنجی انجام شده؛  رضایت -

ر جلسات و انجام رجوع)با نظر مدیر و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط کار، رعایت انضباط  اداری شامل؛ حضور به موقع د رضایت از کارمندان بدون ارباب -
 امتیاز( 2امتیاز، متوسط  6امتیاز، خوب تا  25لی تا به موقع وظایف و تکالیف محوله()عا

 امتیاز( 2امتیاز، متوسط تا 6امتیاز، خوب تا  25رضایت همکاران)عالی تا  -

وع
رج

ب  
ربا

ت ا
ضای

ر
 

9 25 

2 

 جمع شاخصهای عمومی 05  37

 جمع کل    

                                                                 

 خانوادگی، تاریخ( خانوادگی، تاریخ و امضاء(                                         امضای  تأییدکننده ) نام و نام تأیید ارزیابی کننده ) نام و نام                خانوادگی، تاریخ و امضاء(   )نام و نامتأیید ارزیابی شونده: 



 

 

  66 

 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 خ........تاری ..                                                        واحد.........                                                      ...........معاونت...............................                                                                      شماره...

 های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران میانی )مدیران کل/ دفاتر، روسای مراکز و معاونین آنها( ( محورها و شاخص1-1فرم شماره )

 

 مشخصات ارزیابی شونده:

 دوره ارزیابی:  شماره پرسنلی: عنوان شغل مورد تصدی: عنوان پست: نام و نام خانوادگی:

 13  / 29/12- 13/   1/1تاریخ 

 

ف
ردی

 

شرح وظیفه مدیر میانی  )متناسب با شغل 

مورد تصدی و  شرح وظایف و 

 های مرکز/واحد( برنامه

 عملکرد سقف امتیاز هدف مورد انتظار واحد سنجش عنوان شاخص
امتیاز 

 مکتسبه

تحلیل عملکرد)علل عدم تحقق 

اهداف، نقاط قوت و ضعف و 

 ارائه راهکارها(

         

     

 

   

   25 جمع شاخصهای اختصاصی

 

 

 سقف امتیاز× عملکرد * امتیاز مکتسبه مساوی است با     

 هدف کم                                                      

 معاونت...............................

 ...................................واحد

  

 خانوادگی، تاریخ( خانوادگی، تاریخ و امضاء(                                         امضای تاییدکننده ) نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی کننده ) نام و نام نام و نامتأیید ارزیابی شونده: )
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 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 میانی )مدیران کل/ دفاتر، روسای مراکز و معاونین آنها( های عمومی  ارزیابی عملکرد مدیران ( محورها و شاخص1-2فرم شماره )
 مشخصات ارزیابی شونده:

 دوره ارزیابی:
 13/   29/12- 13/   1/1تاریخ 

 نام و نام خانوادگی: عنوان پست: عنوان شغل مورد تصدی: شماره پرسنلی:

 
تحلیل عملکرد)علل عدم تحقق اهداف، 

 نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها(
امتیاز 

 مکتسبه
امتیاز 

 عملکرد
سقف 

 امتیاز
 های عمومی شاخص

محورها
 

ف
ردی

 

 

 

 

25 

ن و تهیه و ریزی )معیارهایی مانند پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت مدیریت، بررسی و تحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ارزیابی عملکرد کارمندا برنامه -
امتیاز،  3امتیاز، خوب تا 6توسعه کارمندان و واحد تحت مدیریت بر اساس تحلیل عملکرد و...()با نظر مدیر ؛ عالی تا های  تنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه

 امتیاز(9متوسط تا 
 امتیاز(9امتیاز، متوسط تا  3امتیاز، خوب تا 6ها)با نظر مدیر ؛ عالی تا  بندی فعالیت توانایی در تقسیم کار و گروه -
ت امتیاز(1امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 9امتیاز، در سطح معاونت دستگاه تا 3امتیاز، در سطح دستگاه تا 6سطح کشور تا  مستندسازی تجربیات )در -

القی
 خ

ر و
کا

ابت
 

2 

 

 

 

 

25 

 امتیاز ( 6امتیازو در سطح وزارت تا  3امتیاز، در سطح موسسه تا 9ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف )با تایید مدیردر سطح واحد دستگاه تا  -

 امتیاز( 25امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون تا  6امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 2های تحقیقاتی و اجرایی)با تأیید مدیر تا  ارائه طرح -

امتیاز(، 6امتیاز(، معاون وزیر و مقامات همتطراز)7جمهور) یر یا معاون رییسامتیاز(، وز 25جمهور) های دولتی و تقدیرنامه از رییس ها شامل: نشان دریافت تشویق -
امتیاز(، دریافت 25امتیاز(، کسب عنوان کارمند نمونه)9تر ) امتیاز( و مقامات پایین2امتیاز(، مدیر کل با مقامات همطراز)3امتیاز(، معاون رئیس موسسه )7استاندار)

 امتیاز( 0تیاز(،هیأتهای نظارت و اجرائی انتخابات کشور)تا ام3تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم )

  

 

 

 

15 

 امتیاز( 25امتیاز )حداکثز  1آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد  -

 امتیاز( 25های عمومی یا تخصصی )با تأیید مدیر تا  تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره -

 25و  ترجمه  15امتیاز(، تألیف با ترجمه کتاب در زمینه شغلی )تألیف 25ویژه شامل )دریافت تأییدیه و جایزه از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط)های  کسب موفقیت -
 3مرتبط ) در همایش علمیامتیاز(، ارائه پوستر 6امتیاز(، سخنرانی در همایش علمی مرتبط)  3و ترجمه تا 25امتیاز(، تألیف یا ترجمه مقاله در زمینه شغلی)تألیف تا

 امتیاز(25امتیاز( و تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل )تا

 

ش
وز

آم
 

1 
 

 

 

 

15 

 امتیاز(2امتیاز، متوسط تا  6امتیاز، خوب تا  25مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع )بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا  رضایت -

رجوع)با نظر مدیر و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط کار، رعایت انضباط  اداری شامل؛  اربابرضایت از کارمندان بدون  -
 امتیاز( 2امتیاز، متوسط  6امتیاز، خوب تا  25حضور به موقع در جلسات و انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله()عالی تا 

ب  امتیاز( 2امتیاز، متوسط تا 6تیاز، خوب تا ام 25رضایت همکاران)عالی تا  -
ربا

ت ا
ضای

ر
وع

رج
 

9 
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 ...................................واحد  معاونت...............................
 خانوادگی، تاریخ( امضای تاییدکننده ) نام و نام                                خانوادگی، تاریخ و امضاء(          خانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی کننده ) نام و نام شونده: )نام و نامتأیید ارزیابی 
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 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ها و ادارات( های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران پایه )روسای گروه ( محورها و شاخص2-1فرم شماره )
 

 مشخصات ارزیابی شونده:

 عنوان شغل مورد تصدی: عنوان پست: نام و نام خانوادگی:

 

 دوره ارزیابی:  شماره پرسنلی:

 13/   29/12- 13/   1/1تاریخ  

 

ف
ردی

 

شرح وظیفه مدیر پایه  )متناسب با شغل 

های  مورد تصدی و  شرح وظایف و برنامه

 مرکز/واحد(

 عنوان شاخص
واحد 

 سنجش
 عملکرد سقف امتیاز انتظارهدف مورد 

امتیاز 

 مکتسبه

تحلیل عملکرد)علل عدم 

تحقق اهداف، نقاط قوت و 

 ضعف و ارائه راهکارها(

         

        

        

   25 جمع شاخصهای اختصاصی

 

 

 سقف امتیاز× عملکرد * امتیاز مکتسبه مساوی است با     

 هدف کمی                                                         
 

 خ........تاری ..                                                        واحد.........                                                      ...........معاونت...............................                                                                      شماره...

  

 خانوادگی، تاریخ( خانوادگی، تاریخ و امضاء(                                         امضای  تأییدکننده ) نام و نام کننده ) نام و نامخانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی  شونده: )نام و نامتأیید ارزیابی 
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 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 ها و ادارات( های عمومی ارزیابی عملکرد مدیران پایه )روسای گروه ( محورها و شاخص2-2فرم شماره )

 مشخصات ارزیابی شونده

 دوره ارزیابی:
 13/   29/12- 13/   1/1تاریخ 

 نام و نام خانوادگی: عنوان پست: عنوان شغل مورد تصدی شماره پرسنلی:

 

عدم تحقق اهداف، تحلیل عملکرد)علل 
 نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها(

امتیاز 
 مکتسبه

امتیاز 
 عملکرد

سقف 
 امتیاز

 های عمومی شاخص

محورها
 

ف
ردی

 

 

 

 

25 

تحلیل ستون تحلیل عملکرد فرم ریزی)معیارهایی مانند؛ پایش مستمر اهداف واحد و کارمندان تحت سرپرستی، بررسی و  مشارکت با مدیر  باالدستی در ارتباط با استقرار نظام برنامه -
 3امتیاز، خوب تا  7های توسعه کارمندان واحد تحت سرپرستی بر اساس تحلیل عملکرد() با نظر مدیر ؛ عالی تا  ارزیابی عملکرد کارمندان، تهیه وتنظیم به موقع اهداف شغلی و برنامه

 امتیاز( 9امتیاز، متوسط تا 
 امتیاز( 1امتیاز، متوسط تا  9امتیاز، خوب تا  3ارهای کاربردی در انجام وظایف) با نظر مدیر مستقیم؛ عالی تا افز های نوین و نرم استفاده از فناوری -

 امتیاز(9امتیاز، متوسط تا  3امتیاز، خوب تا 6ها)با نظر مدیر ؛ عالی تا  بندی فعالیت توانایی در تقسیم کار و گروه -

 امتیاز(1امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 9امتیاز، در سطح معاونت دستگاه تا 3در سطح دستگاه تا امتیاز، 6مستندسازی تجربیات )در سطح کشور تا  -

ت
القی

 خ
ر و

کا
ابت

 2 

 

 

 

 

 

25 

 امتیاز ( 6وزارت تا امتیازو در سطح  3امتیاز، در سطح موسسه تا 9ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف )با نظر مدیردر سطح واحد دستگاه تا  -

 امتیاز( 25امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون تا  6امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 2های تحقیقاتی و اجرایی)با تأیید مدیر تا  ارائه طرح -

امتیاز(، معاون 7امتیاز(، استاندار)6امتیاز(، معاون وزیر و مقامات همطراز)7جمهور) سامتیاز(، وزیر یا معاون ریی 25جمهور) های دولتی و تقدیرنامه از رییس ها شامل: نشان دریافت تشویق -
امتیاز(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم 25امتیاز(، کسب عنوان کارمند نمونه)9تر ) امتیاز( و مقامات پایین2امتیاز(، مدیر کل با مقامات همطراز)3رئیس موسسه )

 امتیاز( 0ارت و اجرائی انتخابات کشور)تا امتیاز(،هیأتهای نظ3)

 

 

 

 

 

15 

 امتیاز( 25امتیاز )حداکثز  1آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد  -

 امتیاز( 25های عمومی یا تخصصی )با تأیید مدیر تا  تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره -

امتیاز(، تألیف یا ترجمه  25و  ترجمه  15امتیاز(، تألیف با ترجمه کتاب در زمینه شغلی )تألیف 25تأییدیه و جایزه از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط)های ویژه شامل )دریافت  کسب موفقیت -
امتیاز( و تدوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل  3ط )مرتب امتیاز(، ارائه پوستر در همایش علمی6امتیاز(، سخنرانی در همایش علمی مرتبط)  3و ترجمه تا 25مقاله در زمینه شغلی)تألیف تا

 امتیاز(25)تا

ش
وز

آم
 

1 
 

 

 

 

15 

 امتیاز(2امتیاز، متوسط تا  6امتیاز، خوب تا  25مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع )بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا  رضایت -

مدیر و با در نظر گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط کار، رعایت انضباط  اداری شامل؛ حضور به موقع در جلسات و رجوع)با نظر  رضایت از کارمندان بدون ارباب -
 امتیاز( 2امتیاز، متوسط  6امتیاز، خوب تا  25انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله()عالی تا 

ب  امتیاز( 2از، متوسط تا امتی6امتیاز، خوب تا  25رضایت همکاران)عالی تا  -
ربا

ت ا
ضای

ر
وع

رج
 

9  
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                                             ...................      .معاونت  

 خانوادگی، تاریخ( امضای  تأییدکننده ) نام و نام                 خانوادگی، تاریخ و امضاء(                         خانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی کننده ) نام و نام شونده: )نام و نامتأیید ارزیابی 



 

 

  777 

 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 های اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان ( محورها و شاخص3-1فرم شماره )

 مشخصات ارزیابی شونده:

 دوره ارزیابی: 

  13/   29/12- 13/   1/1تاریخ  

 نام و نام خانوادگی: عنوان پست: عنوان شغل مورد تصدی: شماره پرسنلی:

 

تحلیل عملکرد)علل عدم 

تحقق اهداف، نقاط قوت 

و ضعف و ارائه 

 راهکارها(

امتیاز 

 مکتسبه
 عملکرد

سقف 

 امتیاز
  عنوان شاخص واحد سنجش هدف مورد انتظار

)متناسب با شغل مورد شرح وظیفه کارمند 

های  تصدی و  شرح وظایف و برنامه

 مرکز/واحد(

ف
ردی

 

         

        

        

 جمع شاخصهای اختصاصی 25  

 

 
 سقف امتیاز× عملکرد * امتیاز مکتسبه مساوی است با     

 هدف                                                       

                          
    معاونت............................... 

                                              ...........................    .واحد

  

 خانوادگی، تاریخ( امضای  تأییدکننده ) نام و نام                                         خانوادگی، تاریخ و امضاء( خانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی کننده ) نام و نام شونده: )نام و نامتأیید ارزیابی 
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 شیوه نامه  ارزیابی عملکرد کارکنان

 

درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان ( محورها و شاخص3-2فرم شماره )

 مشخصات ارزیابی شونده:

 دوره ارزیابی:
 13/   29/12- 13/   1/1تاریخ 

 نام و نام خانوادگی: عنوان پست: عنوان شغل مورد تصدی: شماره پرسنلی:

 

تحلیل عملکرد)علل عدم تحقق اهداف، 
 نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها(

امتیاز 
 مکتسبه

امتیاز 
 عملکرد

سقف 
 امتیاز

 های عمومی شاخص

محورها
 

ف
ردی

 

 

 

 

25 

 امتیاز( 1امتیاز، متوسط تا  3امتیاز؛ خوب تا  7کاربردی در انجام وظایف)با نظر مدیر ؛ عالی تا افزارهای  های نوین و نرم استفاده از فناوری -

 امتیاز( 1امتیاز، متوسط تا  9امتیاز؛ خوب تا  3تکمیل ستون تحلیل عملکرد )علل عدم تحقق اهداف()با نظر مدیر ؛ عالی تا  -

 و  امتیاز(1امتیاز و در سطح واحد دستگاه تا 9امتیاز، در سطح معاونت دستگاه تا 3تگاه تا امتیاز، در سطح دس6مستندسازی تجربیات )در سطح کشور تا  -
کار

ابت
ت

القی
خ

 

2 

 

 

 

 

25 

 ( امتیاز 6امتیازو در سطح وزارت تا  3امتیاز، در سطح موسسه تا 9ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف )با تایید مدیر در سطح واحد دستگاه تا  -

 امتیاز( 25امتیاز و طرح منجر به تصویب قانون تا  6امتیاز، طرح منجر به صدور مصوبه یا بخشنامه تا 2های تحقیقاتی و اجرایی)با تأیید مدیر تا  ارائه طرح -

امتیاز(، معاون 7امتیاز(، استاندار)6معاون وزیر و مقامات همطراز) امتیاز(،7جمهور) امتیاز(، وزیر یا معاون رییس 25جمهور) های دولتی و تقدیرنامه از رییس ها شامل: نشان دریافت تشویق -
امتیاز(، دریافت تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تکریم 25امتیاز(، کسب عنوان کارمند نمونه)9تر ) امتیاز( و مقامات پایین2امتیاز(، مدیر کل با مقامات همطراز)3رئیس موسسه )

 امتیاز( 0ابات کشور)تا امتیاز(،هیأتهای نظارت و اجرائی انتخ3)

 

 

 

 

 

 

15 

 امتیاز( 25امتیاز )حداکثز  1آموزش به هر همکار با تأیید همکار و مدیر واحد  -

 امتیاز( 25های عمومی یا تخصصی )با تأیید مدیر تا  تدریس در زمینه شغل مورد تصدی در دوره -

امتیاز(، تألیف یا ترجمه  25و  ترجمه  15امتیاز(، تألیف با ترجمه کتاب در زمینه شغلی )تألیف 25از مراکز  معتبر تخصصی مرتبط)های ویژه شامل )دریافت تأییدیه و جایزه  کسب موفقیت -
دوین گزارش تخصصی مرتبط با شغل امتیاز( و ت 3مرتبط ) امتیاز(، ارائه پوستر در همایش علمی6امتیاز(، سخنرانی در همایش علمی مرتبط)  3و ترجمه تا 25مقاله در زمینه شغلی)تألیف تا

 امتیاز(25)تا

ش
وز

آم
 

1 

 

 

 

 

15 

 امتیاز(2امتیاز، متوسط تا  6امتیاز، خوب تا  25مندی از کارمندان دارای ارباب رجوع )بر اساس نظرسنجی انجام شده؛ عالی تا  رضایت -

گرفتن معیارهای؛ رعایت شعائر و اخالق اسالمی در محیط کار، رعایت انضباط  اداری شامل؛ حضور به موقع در جلسات و رجوع)با نظر مدیر و با در نظر  رضایت از کارمندان بدون ارباب -
 امتیاز( 2امتیاز، متوسط  6امتیاز، خوب تا  25انجام به موقع وظایف و تکالیف محوله()عالی تا 

ب  تیاز(ام 2امتیاز، متوسط تا 6امتیاز، خوب تا  25رضایت همکاران)عالی تا  -
ربا

ت ا
ضای

ر
وع

رج
 

9  

 

 جمع شاخصهای عمومی 05  

 جمع کل 255   

 شتیبانی از قبیل نظافتچی، آبدارچی، راننده، خدمات مربوط به تعمیر بندهای مربوط به فناوری، مستندسازی تجربیات،طرح اجرائی،آموزش به همکار،تدریس و کسب موفقیتهای ویژه در خصوص برخی پستهای خدماتی و پ

 داق نداردتکثیر،امور آشپزخانه و رستوران،نگهبانی، باغبانی و امور تاسیساتی و...  مصو نگهداری،امور چاپ و 

 خانوادگی، تاریخ( امضای تاییدکننده ) نام و نامخانوادگی، تاریخ و امضاء(                                          خانوادگی، تاریخ و امضاء(                  تأیید ارزیابی کننده ) نام و نام )نام و نامتأیید ارزیابی شونده: 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارمندان 
 

دانشگاه/دانشکده علوم  میو تشکیالتی کارمندان غیرهیأت عل میفصل پنجم آیین نامه اداری و استخدا 93موضوع ماده 

آموزش  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و

 پزشکی

 فصل اول: کلیات و تعاریف

مجموعه فعالیتهای هدفمند، از پیش اندیشیده شده و طرح ریزی شده ای است که با آموزش کارمندان:  -1ماده

هدف افزایش اثربخشی فرد و سازمان، بطور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقای سطح دانش، فنون، مهارتها و نگرشهای 

گردد  یی اطالق میها مساعی و کوشش میپردازد. در واقع به تما میملکرد شغلی حال و آینده کارمندان مربوط به بهبود ع

که موجب بهبود در ساختارهای شناختی، حرکتی و عاطفی کارمندان شده و با ارتقاء سطح دانش و مهارتها و ایجاد رفتار 

 مطلوب باعث ارتقاء عملکرد شغلی آنان گردد.

شود که  به مجموعه ای از ساختارها، اجزا و عناصر متعامل آموزشی اطالق میزش کارمندان: نظام آمو -2ماده 

های  مستمراً درون دادهای آموزشی )اهداف آموزشی، منابع انسانی، مالی، مادی...( را از طریق فرایندهای آموزش )برنامه

مختلف ارزشیابی...( به برون دادهای آموزشی و درسی، رویکردهای مختلف آموزشی، فناوری آموزشی و تکنیکهای 

کند به گونه ای که  میآموزشی )فراگیران برخوردار از دانش و مهارت شغلی و سازمانی و نگرش مورد نیاز( تبدیل 

امکان بروز پیامدهای آموزشی )بهبود عملکرد فردی و سازمانی( را فراهم نموده و موجب ارتقای کیفیت عملکرد منابع 

 ردد.انسانی سازمان گ

یکی از واحدهای دانشگاه است که سطح دانش و واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی:  -3ماده

ریزی، اجرا و  مهارتهای شغلی مناسب برای انجام مأموریتها ودستیابی به اهداف دانشگاه را تعیین و با تبیین اصول، برنامه

به منظور  میی استخداها نماید و با کمیته برگزاری آزمون ی میارزشیابی، کارمندان را در ارتقا به سطح تعیین شده یار

 نماید. طراحی سؤاالت آزمون همکاری می

 های آموزشی: برنامه -4ماده 

عبارت است از اشکال مختلف عناوین آموزشی نیازسنجی شده که به منظور افزایش کارایی فردی و  اثربخشی سازمانی 

ارگاه آموزشی و... بصورت حضوری یا غیرحضوری با تأیید کمیته آموزش و کارمندان در قالب دوره، سمینار و ک

 شود. توانمندسازی منابع انسانی به مورد اجرا گذارده می

همین دستورالعمل(به عنوان  22شماره وتاریخ تأییدیه کمیته ی آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی)موضوع ماده -تبصره

 شود. ی آموزشی صادره قید میها مجوزاجرای برنامه درمتن گواهینامه

فرآیند جمع آوری و تحلیل اطالعات است که براساس آن فاصله بین وضع موجود و نیازسنجی آموزشی:  -5ماده 

 گردد. گیرد و نیازهای آموزشی تعیین می میوضع مطلوب آموزش کارمندان، مشاغل و دانشگاه مورد شناسایی قرار 

اطالعات آموزشی هریک از کارمندان دانشگاه اعم از  میرگی است که تماکارب شناسنامه آموزشی:  -6ماده 

 مرتبط با شغل کارمند  میی علها اطالعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز، آموزشهای گذرانده شده و معادل سازی فعالیت

 



 

 

  777 
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درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یها دانشکده و ها دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت حوزه با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه  

 

گردد و در ارتقاء، انتصاب و ارزشیابی عملکرد  )تألیف، تحقیق، ترجمه و تدریس و...( در آن ثبت و نگهداری می

 گیرد. میکارمندان مورد استفاده قرار 

برگه ای است که در پایان برنامه آموزشی در ازاء کسب نمره قبولی به هر یک از گواهینامه آموزشی:  -7ماده 

شود. این برگه حاوی اطالعات شخصی شرکت کننده، عنوان دوره، سمینار و...، شماره مجوز  یشرکت کنندگان اعطاء م

برگزاری، زمان برگزاری، مدت و نمره کسب شده است که با امضای باالترین مقام آموزش کارمندان دانشگاه معتبر 

 خواهد بود.

تمام هربرنامه آموزشی،به شرکت کنندگانی گرددکه پس ازا به گواهینامه ای اطالق میگواهینامه نوع اول:-8ماده

گردد.این گواهینامه توسط مراکزآموزشی که برنامه آموزشی  که درارزشیابی آن برنامه موفق شده انداعطامی

 گردد. کندبه فراگیران اعطامی میرابرگزار

های آموزشی  مهگرددکه پس ازطی مجموعه ای ازبرنا یی اطالق میها به گواهینامهگواهینامه نوع دوم: -9ماده

مرتبط بادرنظرگرفتن حدنصاب ساعت آموزشی موردنیاز،موفقیت درآزمون جامع وپس ازتأییدکمیته آموزش 

 گردد. وتوانمندسازی منابع انسانی به فراگیران اعطاءمی

 -ای علمیگیرد که عمدتاً معطوف به فعالیته میگواهینامه مهارتی: این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق  -الف

 شود. عملی بوده و به منظور ارتقاء سطح توانمندیهای حرفه ای کارمندان برگزار می

گیرد که عمدتاً معطوف به اصول و مبانی  میگواهینامه تخصصی: این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق  -ب

 د.ساز مینظری و تخصصی شغل بوده و نیازهای تخصصی و نظری مشاغل را برآورده 

گیرد که عالوه بر توجه به اصول و  میپژوهشی: این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق  -گواهینامه تخصصی -ج

 دهد. میمبانی نظری و عملی مشاغل، اصول و مبانی پژوهش در مشاغل را نیز به فراگیران آموزش 

ش و توانمندسازی منابع انسانی برگزار آزمون جامع آزمونی است که توسط کمیته آموزآزمون جامع:  -11ماده 

مدرک تحصیلی  میی نوع دوم جهت برخورداری از مزایای استخداها گردد تا در صورت موفقیت، یکی از گواهینامه می

 باالتر به کارمندان اعطاء گردد.

 فصل دوم: انواع آموزش:

کسب  ها مالک موفقیت در این آموزش گردد. آموزش کارمندان در چهار گروه کلی به شرح ذیل طراحی و اجراء می 

 آید. میحد نصاب نمره ارزشیابی است که در پایان برنامه بعمل 

 توجیهی بدو خدمت -الف

 شغلی -ب

 عمومی -ج

 بهبود مدیریت  -د

 آموزش توجیهی بدو خدمت: -الف

 هدف: آشنایی کارمند با نظام اداری کشور و دانشگاه علوم پزشکی
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ایران، تشکیالت دولت،  میایران، قانون اساسی جمهوری اسال میدر زمینه نظام جمهوری اسال میی عموها محتوا: آگاهی

های توسعه و اصول و  نظام اداری و اصول، راهبردها و اهداف حاکم بر آن، قوانین و مقررات استخدامی، آشنایی با برنامه

روابط انسانی در محیط کار، حقوق و محیطی  سیاستهای حاکم برآن، آشنایی با وظایف و مسئولیتها، اخالق کارگزاری،

 که کارمند قرار است در آن مشغول به کار شود.

 زمان برگزاری: حداکثر در شش ماه اول خدمت

 نوع آموزش: الزامی

 آموزش شغلی: -ب

 گردد: ی شغلی به دودسته زیر تقسیم میها آموزش

 مشترک اداری -2

 ضمن خدمت -اب  بآماده سازی بدو انتص -شغلی اختصاصی: الف -1

گردد که توانمندیهای موردنیاز مشاغل مشترک بین کلیه  ی مشترک اداری: به آموزشهایی اطالق میها ب( آموزش-2

 دهد. میهای اجرایی را به شاغلین انتقال  دستگاه

های آنان هدف: ایجاد و توسعه دانش و توانمندی در شاغالن مشاغل مشترک اداری و روزآمد کردن اطالعات و توانائی

 و فن آوری در زمینه شغل موردتصدی میبا توجه به تغییرات عل

 محتوا: تخصصی

 زمان برگزاری: بدو یا در طول خدمت کارمند با رعایت تقدم شرایط احراز شغل

هایی که در شرایط احراز مشاغل مشترک پیش بینی شده است و یا نتایج ارزشیابی کارمندان به طی  نوع آموزش: برنامه

 بوده و در سایر موارد بصورت اختیاری خواهد بود. میاشاره کرده باشد الزاآن 

گردد که توانمندیهای مورد نیاز مشاغل ویژه دانشگاه را  ی شغلی اختصاصی: به آموزشهایی اطالق میها ب( آموزش-1

 دهد. میبه شاغلین انتقال 

 هدف:

ساختن اطالعات و توانائیهای آنان باوظایف پست الف( ارتقاءسطح معلومات ومهارتهای شغلی کارکنان ومتناسب 

 موردتصدی منطبق باپیشرفتهای دانش وفن آوری درزمینه مربوطه

 ب( آماده ساختن کارکنان برای پذیرش مسئولیتهای جدید در آینده

 محتوا: تخصصی

 زمان برگزاری: بدویا در طول خدمت مستخدم با رعایت تقدم شرایط احراز شغل

یی که درشرایط احرازمشاغل اختصاصی پیش بینی شده است یا نتایج ارزشیابی کارمندان به طی ها نوع آموزش:آموزش

 بوده ودرسایرموارداختیاری است. میآن اشاره کرده است الزا

 گردد: به دو دسته زیر تقسیم می میی عموها آموزشج( آموزش عمومی: 

 ی عمومیتوانمندیها -فرهنگی و اجتماعی                        -

 ی فرهنگی و اجتماعیها ج( آموزش -2
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گرددکه به کارمندان دانشگاه درطول خدمت به منظوررشد فضایل اخالقی،فرهنگ پذیری  به آموزشهایی اطالق می

 گردد. سازمانی وبهینه سازی وروابط انسانی کارمندان درنظام اداری ارائه می

به منظور رشد فضایل اخالقی، فرهنگ سازمانی و بهبود  میاسالهای فرهنگ  هدف: آگاهی دادن به کارکنان در زمینه

 روابط انسانی در نظام اداری کشور

 محتوا: عمومی

 زمان برگزاری: در طول خدمت کارمند

 نوع آموزش: اختیاری

 ی توانمندیهای عمومیها ج( آموزش -1

منظور افزایش توان تخصصی و گردد که به کارمندان دانشگاه در طول خدمت خود به  به آموزشهایی اطالق می

 گردد. سازگاری با محیط جدید ارائه می

 کارمندان دانشگاه جهت سازگاری با محیط و شرایط جدید میهدف: افزایش توان عمو

 محتوا: عمومی

 زمان برگزاری: در طول خدمت کارمند

 نوع برنامه: اختیاری

 ی بهبود مدیریتها آموزش -د

فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن اطالعات و توانائیهای آنان با پیشرفتهای هدف: الف( ارتقاء مهارتهای 

 ریزی، سازماندهی، هدایت و ارزشیابی های برنامه دانش و فن آوری در زمینه

 ب( آماده ساختن مدیران برای پذیرش مسئولیتهای جدید و یا کارکنان برای پذیرش مسئولیت در آینده

 محتوا: تخصصی

 ان برگزاری: قبل از انتصاب و یا در طول دوره مدیریت و سرپرستیزم

 اختیاری -نوع آموزش: الزامی

 فصل سوم: روش اجرایی

های آموزشی و پیگیری  دانشگاه مکلف است برای انجام امور مرتبط با نیازسنجی، اجرا و ارزشیابی از برنامه -11ماده 

 سازی منابع انسانی را با ترکیب و وظایف زیر تشکیل دهد:امور آموزشی کارمندان کمیته آموزش و توانمند

 اعضای کمیته : -الف

 معاون پشتیبانی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته -2

 مدیر نیروی انسانی یا عناوین مشابه به عنوان نائب رئیس -1

 مسئول واحد آموزش کارمندان دانشگاه به عنوان دبیر -9

 انتخاب معاون پشتیبانی دانشگاه یک نفر کارشناس امور اداری به -2

 به انتخاب رئیس دانشگاه مییک نفر عضو هیأت عل -3

 دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی -0

 یک نفر کارشناس مجرب از هر معاونت حسب موارد مطروحه در کمیته -6
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 وظایف کمیته -ب

 مربوط به آموزش کارمندان بررسی و تعیین درصدی از کل اعتبارات هزینه ای دانشگاه جهت انجام امور -2

 بررسی وانتخاب مؤسسات آموزشی،پژوهشی و... خصوصی موردنیاز در فرآیند آموزش -1

 های آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه بررسی و نظارت بر اجرای برنامه -9

تدریس و...(که کارمند )تألیفات، تحقیقات، ترجمه کتب و مقاالت،  میبررسی مدارک ومعادل سازی فعالیتهای عل -2

 در حوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد، با ساعات آموزش، برای لحاظ در شناسنامه آموزشی

 بررسی مسائل و مشکالت آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب برای انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه -3

 برگزاری آزمون جامع -0

 ی نوع دومها تأیید گواهینامه -6

 ی الزم برای فعالیتهای ارزنده در فرآیند آموزشها اش ویژه درجهت ایجادانگیزهتعیین پاد -7

 تدوین ضوابط موردنیاز -3

 های آموزشی دانشگاه تصویب کلیات برنامه -25

است نیازهای آموزشی کلیه کارمندان خود را  موظفواحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه  -12ماده 

موزشی مشاغل احصاء و به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص، زمینه آموزش کارکنان را با براساس نیازسنجی آ

 اقدامات ذیل فراهم نماید.

 . نیازسنجی آموزشی دانشگاه، مشاغل و شاغلین2

فرهنگی( با هماهنگی واحد آموزش و  -درمانی و آموزشی -نیازسنجی آموزشی مشاغل تخصصی )بهداشتی -تبصره

 بع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب خواهد رسید.توانمندسازی منا

 . تهیه و تدوین تقویم آموزشی در قالب بودجه ابالغی1

 . شناسایی و ارزیابی مؤسسات مجاز آموزشی و انتخاب اساتید9

 . طراحی و اجرای برنامه آموزشی2

 های آموزشی . نظارت و ارزشیابی برنامه3

 ی آموزشی کارمندانها واهینامه آموزشی و بررسی گواهینامه. صدور گ0

 . همکاری در برگزاری آزمونهای استخدامی6

 این اقدامات را واحد آموزش رأساً و یا از طریق عقد قرارداد به انجام خواهد رساند. -تبصره

است درصدی از کل اعتبارات هزینه ای )حداقل یک درصد( خود را برای طراحی و اجرای  موظفدانشگاه  -13ماده 

های آموزشی ضمن خدمت کارمندان خود متناسب با پست مورد تصدی به منظور افزایش سطح کاری و ارتقای  برنامه

 مهارتهای شغلی آنان به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت هزینه کند.

است برای کلیه کارمندان شناسنامه آموزشی ترجیحاً  موظفوزش و توانمندسازی منابع انسانی واحد آم -14ماده 

 الکترونیکی تشکیل داده و کلیه اطالعات پرسنل در خصوص آموزش را ثبت و نگهداری نماید.

مندرج در این ی ها های آموزشی و صدور گواهینامه اطالعات موجود در شناسنامه آموزشی، مبنای طراحی برنامه -تبصره

 دستورالعمل خواهد بود.
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شود و  ی آموزشی اجرا میها های آموزشی برای کلیه کارمندان در دانشگاه، براساس نیازسنجی برنامه -15ماده 

 های آموزشی موردنیاز و مرتبط با پست سازمانی خود خواهند بود. کارمندان ملزم به گذراندن برنامه

باشد و تا قبل  شی با پست سازمانی هر یک از کارمندان بر مبنای نیازسنجی آموزشی میتبصره: تعیین ارتباط برنامه آموز

 از انجام نیازسنجی با پیشنهاد مدیر بالفصل کارمند و تأیید واحد آموزش تعیین خواهد شد.

و های آموزشی در ساعات اداری و یا غیراداری به عهده کمیته آموزش  تعیین زمان برگزاری برنامه -16ماده 

 توانمندسازی منابع انسانی خواهد بود.

به گذراندن آموزشهای توجیهی بدو خدمت حداکثر تا شش ماه پس از  موظفکلیه کارمندان دانشگاه  -17ماده 

 باشند. مییا انعقاد قرارداد  میصدور حکم استخدا

باشد، امتیازات  دولتی می از آنجائیکه گذراندن آموزش توجیهی بدو خدمت شرط الزم برای ورود به خدمات -2تبصره

ها  های مزبورجاری نخواهد بود و شرکت در سایر برنامه و سازوکارهای انگیزشی در خصوص ساعات آموزشی دوره

 خواهد بود. ها منوط به طی این آموزش

 باشد. یا تمدید قرارداد پیمانی منوط به طی آموزشهای توجیهی بدو خدمت می میصدور حکم رس -1تبصره 

های آموزشی توسط سایر واحدها منوط به هماهنگی با واحد آموزش و توانمندسازی منابع  برگزاری برنامه -18ماده 

 ی صادره صرفاً با تأیید واحد مذکور معتبر خواهد بود.ها باشد و گواهینامه انسانی و کسب مجوز الزم می

قت واحد آموزش و توانمندسازی منابع هریک از کارمندان در صورتی که دوره آموزشی مشخصی را با مواف -2تبصره

انسانی در مؤسسات معتبر طی نماید گواهینامه آموزش مورد نظر با تأیید باالترین مقام مسئول آموزش کارمندان دانشگاه 

 باشد. قابل قبول می

 چنانچه هریک از واحدهای تابعه دانشگاه، قبل از اخذ مجوزهای الزم و عدم -1تبصره

های آموزشی  های آموزشی نماید، برنامه ایط شرکت کنندگان، مبادرت به برگزاری برنامههماهنگی در مورد شر

 برگزارشده فاقد اعتبار خواهد بود.

های آموزشی، هر یک از واحدهای زیرمجموعه  به منظور سهولت اطالع رسانی و اجرای مطلوب برنامه -19ماده 

 ین و به واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی معرفی نمایند.ند یک نفر را به عنوان رابط آموزش تعیموظفدانشگاه 

ساعت در سال تعیین  255سقف ساعات آموزشی کارمند از تاریخ تصویب این دستورالعمل، حداکثر  -21ماده 

 گردد. می

 فصل چهارم: ساز و کارهای انگیزشی

تأیید طی شده توسط کارمندان از تاریخ ی مصوب و مورد ها سازوکارهای انگیزشی در خصوص آموزش -21ماده 

 به شرح ذیل اعمال خواهد شد. 2/2/2963

 باشند. مینیروهای قراردادی مشمول مقررات این فصل ن -تبصره

هایی که مجوز آن توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی، اداره کل حراست و هیأت عالی  کلیه برنامه -22ماده 

 وکارهای انگیزشی این دستورالعمل در سقف مصوب خواهد بود.گردد، مشمول ساز گزینش صادر می

های مربوط به این آموزشها صرفاً در ارتباط با پست سازمانی و براساس نیازسنجی  استفاده از مزایای برنامه -تبصره

 آموزشی خواهد بود.
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صورت کسب شرایط ی ضمن خدمت موضوع این دستورالعمل را طی نمایند در ها کارمندانی که آموزش -23ماده 

 ی ذیل را دریافت نمایند.ها توانند یکی از گواهینامه الزم می

 الف( گواهینامه مهارتی

 . دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه2

 ساعت آموزش با شرایط زیر: 2155. طی 1

 حداقل دوسوم آموزشها در زمینه آموزشهای شغلی باشد. -

 شود. سال طی 25ساعت آموزش حداقل در  2155 -

یادآوری: ارائه پیشنهادهای جدید، ابتکارات و تألیف و ترجمه کتب و مقاالتی که موجب افزایش بهره وری کار و بهبود 

 ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. 155تواند تا معادل  گردد، حداکثر می عملکرد فردی و سازمانی می

 ب( گواهینامه تخصصی

 وق دیپلم. دارا بودن مدرک تحصیلی ف2

 ساعت آموزش با شرایط زیر: 2555. طی 1

 حداقل سه چهارم آموزشها در زمینه آموزشهای شغلی یا بهبود مدیریت باشد. -

 سال طی شود. 7ساعت آموزش حداقل در  2555 -

بهبود  یادآوری: ارائه پیشنهادهای جدید، ابتکارات و تألیف و ترجمه کتب و مقاالتی که موجب افزایش بهره وری کار و

 ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. 155تواند تا معادل  گردد، حداکثر می عملکرد فردی و سازمانی می

 پژوهشی -ج( گواهینامه تخصصی

 . دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس2

 ساعت آموزش با شرایط زیر: 755. طی 1

 یا بهبود مدیریت باشد.حداقل سه چهارم آموزشها در زمینه آموزشهای شغلی اختصاصی  -

 سال طی شود. 6ساعت آموزش حداقل در  755 -

 ساعت 255. اجرای یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدی معادل 9

یادآوری: ارائه پیشنهادهای جدید، ابتکارات و تألیف و ترجمه کتب و مقاالتی که موجب افزایش بهره وری کار و بهبود 

 ساعت آموزش برای فرد در نظر گرفته شود. 155تواند تا معادل  ، حداکثر میعملکرد فردی و سازمانی گردد

پژوهشی که کلیه الزامات این نظام را رعایت نموده  -ی مهارتی، تخصصی و تخصصیها با دارندگان گواهینامه -2تبصره

مترتب، مشابه  میای استخداو گواهی آنها به تأیید کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی رسیده باشد از نظر مزای

 گردد. دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس رفتار می

ی فوق الذکر را دریافت و در ها توانند صرفاً یکی از گواهینامه هرکدام از کارمندان دانشگاه در طول خدمت می -1تبصره

 یک سطح تحصیلی باالتر همتراز شوند.
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 دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه
 

( 21( ماده )1عناوین مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی با استناد به تبصره )این ضابطه و دستورالعمل در خصوص تعیین 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب  آئین نامه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده

آموزش پزشکی  ی امنای وزارت بهداشت، درمان وها از دبیرخانه مرکزی هیات 2935هیات امنا و ابالغی در مردادماه 

 شود. توسط مرکز توسعه مدیریت تحول اداری تهیه و تدوین و در سطح دانشگاه/موسسه به مورد اجرا گذاشته می

 تعاریف: -1

شود و با داشتن استقالل حقوقی،  موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می -2-2

 دهد. میباشد انجام  عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می بخشی از وظایف و اموری را که بر

شوند. در این  میهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در حکم موسسه دولتی شناخته  کلیه دانشگاهها و دانشکده

 آئین نامه مقصود از موسسه، دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است.

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی موسسه برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص  -2-1

 شود. پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می

ی سازمانی که در مجموعه تشکیالت تفصیلی موسسه، به تصویب هیات امناء رسیده اند، مبنای تعیین مشاغل ها پست

 تی خواهند بود.حاکمی

امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که مالکیت آن بر عهده بخش دولتی بوده و قابل واگذاری به بخش  -2-9

 باشند: میغیردولتی نیست. این امور شامل موارد ذیل 

 امعهریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت بر حفظ و ارتقاء سالمت ج تولیت، سیاستگذاری، برنامه -الف

ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت در بخش آموزش و پژوهش علوم پزشکی  تولیت، سیاستگذاری، برنامه -ب

 و پیراپزشکی

 و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی میترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسال -ج

 تأمین زیرساختهای سالمت جامعه -د

 یش بیمارستانیو اورژانس پ میعرضه خدمات بهداشت عمو -ه

 ی غیردولتی آن را تأمین نکنند(.ها عرضه خدمات تشخیصی، درمانی، توانبخشی )در مواردی که بخش -و

های مربوط به مؤسسات پزشکی، پیراپزشکی، مؤسسات فعال در حوزه غذا و  صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه -ز

 ...دارو، آرایشی، بهداشتی، تحقیقات و

 ر اداری و مالی و تنظیم روابط خارجیانجام امو -ج

 های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی اجرای برنامه -ط

 ی سالم خونی و پالسمایی و سلول درمانی با حفظ ذخایر استراتژیک آنها تولید، پاالیش و توزیع خون و فراورده -ی

 انجام تحقیقات بنیادی در زمینه علوم پزشکی و پیراپزشکی -ک

 نحوه تعیین مشاغل حاکمیتی -2

 شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است: -1-2
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 ( این بخشنامه بدان اشاره شده است.2نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی که در ماده ) -الف

 محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی -ب

 حساسیت شغل )پست(. -ج

 غیرحاکمیتی: مشاغل حاکمیتی و -1-1

ریزی،  پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در موسسه که عهده دار وظایف سیاستگذاری، برنامه -الف

 شوند. میاستانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب 

ری و پستهای )مشاغل( مربوط به شورای عالی ادا 92/2/2963مورخ  20/22پستهای خدماتی موضوع مصوبه شماره  -ب

امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و 

 شوند. میرستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی، ماشین نویسی و امور تاسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب ن

و مالی و عناوین مشابه در ستاد موسسه و واحدهای زیرمجموعه، شغل حاکمیتی محسوب  پستهای اداری -2تبصره 

 شوند. می

پستهای سازمانی منشی، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین نویس در حوزه دفتر  -1تبصره 

 شوند. میرئیس موسسه و معاونین آنها، شغل حاکمیتی محسوب 

تهای سازمانی منشی، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین نویس در سایر پس -9تبصره 

 شوند. میی شغل حاکمیتی محسوب نها حوزه

پستهای سازمانی اداره حراست که در راستای حفاظت و تأمین امنیت موسسه هستند و پستهای سازمانی اداره  -2تبصره 

 شوند. میزینش، شغل حاکمیتی محسوب دبیرخانه محرمانه و واحد گ

ی اطالعاتی موسسه را بر عهده دارند، شغل ها پست سازمانی که مسئولیت سرویس دهنده )سرور( و شبکه -3تبصره 

 شوند. میحاکمیتی محسوب 

ر پستهای مدیریتی، سرپرستی و پستهای همتراز آن در ستاد موسسه و واحد غیرستادی که عهده دار وظایف نظارت ب -ج

 شوند. میباشند، شغل حاکمیتی محسوب  مینحوه ارائه خدمات 

در ارتباط با پستهای سازمانی موسسه در سایر واحدهای تقسیمات کشوری )شهرستان، بخش و دهستان( از قبیل شبکه  -د

رتیب زیر بهداشت و درمان، پایگاه بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، بیمارستان و خانه بهداشت به ت

 عمل خواهد شد:

ریزی، تایید صالحیت و  چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری عهده دار وظایفی نظیر برنامه -2

شود )مانند ستاد شبکه بهداشت و درمان( پستهای مربوط، به عنوان  نظارت باشد که به عنوان امور حاکمیتی شناخته می

 شوند. میمشاغل حاکمیتی شناخته 

( تصویب نامه 3چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده ) -1

باشد )نظیر بیمارستان( پستهای )مشاغل( آن واحد به عنوان مشاغل  16/21/2977ک مورخ 29322/ت101669شماره 

اکمیتی مطرح شده در بندها و موارد قبل و همچنین گردند. )مشروط بر اینکه جزء پستهای ح میحاکمیتی محسوب ن

 ( همین بند نباشد.(1( و )2ی )ها ( و تبصره9( و )2مورد )
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چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری در سطح اول و دوم ارائه خدمات باشد که مراقبتهای  -9

ظیر خانه بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی، مرکز کنند )ن میبهداشتی اولیه را به جمعیت منطقه ای مشخص عرضه 

 شوند. میبهداشت و پایگاههای بهداشتی( پستهای )مشاغل( آن واحدها، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب 

و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای  میدر واحدهای غیرستادی، پستهایی که در راستای تأمین بهداشت عمو -2تبصره 

، تغذیه و تنظیم خانواده، سالمت دهان و دندان، ها خصوصاً در زمینه سالمت محیط، مبارزه با بیماریهای بهداشتی،  برنامه

ی بهداشتی اولیه، به ها آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، بهداشت مدارس و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت

 شوند. میویژه بهداشت مادران و کودکان است، شغل حاکمیتی محسوب 

پردازند و در  میریزی و نظارت و اصالح امور و فرایندها  در واحدهای غیرستادی، پستهایی که به امور برنامه -1صره تب

 شوند. میفرایندهای عملیاتی واحد دخالتی ندارند، شغل حاکمیتی محسوب 

دهای متناظر در سایر هرگونه مصادیق خارج از چارچوب تعیین شده و یا مصادیق جدید و قابل تعمیم به واح -9تبصره 

( نباشد، صرفاً با ذکر دالیل توجیهی موسسه و تائید 2مؤسسات، به شرط اینکه مغایر با امور حاکمیتی ذکر شده در بند )

 باشد. مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع امکان پذیر می

 شرایط مورد نیاز تبدیل وضعیت در مشاغل حاکمیتی: -3

تصدی پستهای )مشاغل( حاکمیتی هستند قبل از ورود به خدمت رسمی، یکدوره آزمایشی )به کسانی که م -9-2

آزمایشی با رعایت شرایط  میاز پیمانی به رس میآزمایشی( را طی خواهند نمود. تبدیل وضعیت استخدا -صورت رسمی

 زیر امکان پذیر خواهد بود.

تورالعمل و تائید آن توسط مرکز توسعه مدیریت و تحول تدوین مشاغل حاکمیتی موسسه بر اساس مفاد این دس -الف

 اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تصویب مشاغل حاکمیتی در کمیسیون تحول اداری موسسه -ب

داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی )فوق دیپلم و باالتر( و  -ج

 بقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلمحداقل پنج سال سا

 رضایت مدیر واحد محل خدمت -د

 % میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر05کسب حداقل  -ـه

 تائید گزینش -و

ند بر اساس این دستورالعمل، مشاغل حاکمیتی خود را طبق فرم پیوست احصا با هماهنگی موظفکلیه مؤسسات  -9-1

توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تائید و تصویب هیاتهای امناء خود مرکز 

 برسانند.
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 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 

 تشکیالت و حدود و وظایف  -فصل اول

هیات "های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان  به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه -1ماده 

 تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.  "رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

های مشمول این قانون که  دولتی و نیز تعدادی از دستگاه هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل -2تبصره 

 یی خواهد بود. ها فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه

در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید  -1تبصره 

 می گردد. تشکیل 

هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم  -2ماده 

های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب  وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه

 .  می شوند وانتصاب مجدد آنان بالمانع است

 در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.  -2تبصره 

هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر  -1تبصره 

یی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای ها همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده

 داده اند شرکت نمایند. 

برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر  -3ماده 

 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.  2ماده  2های موضوع تبصره  دستگاه

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر صالحیت  -4ماده 

روز از  95قطعی و الزم االجرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف  ،نباشد از تاریخ ابالغ

مکلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ تاریخ ابالغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر 

 ابالغ قطعی و الزم االجرا است . 

هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر  -2تبصره 

 شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده الزم االجرا است . 

 95ابالغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابالغ آن از  -1بصره ت

 روز نباید تجاوز کند. 

به منظور تسریع در جمع آوری دالیل و تهیه و تکمیل اطالعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه  -5ماده 

در آیین نامه اجرایی این قانون  ،ی تحقیقها تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه ،د. شرح وظایفتحقیق استفاده نماین

 مشخص می شود. 

ی تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در ها گروه -تبصره

 تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. 
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 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اعتقاد و تعهد به نظام اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و  -6ماده 

 باید دارای شرایط زیر باشند:  ،جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه

 تاهل -2

 سال سن  95حداقل  -1

 حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن  -9

 در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بالمانع است  -2تبصره 

در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای  -1ه تبصر

بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت 

 منصوب شوند. 

 ا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: اعضای هیاتهای بدوی ی -7ماده 

 عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.  -الف

 عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.  -ب

 تخلفات اداری  -فصل دوم

 تخلفات اداری به قرار زیر است :  -8ماده 

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری   -2

 نقض قوانین و مقررات مربوط   -1

 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل  -9

 ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت  -2

 اخاذی  -3

 اختالس  -0

 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص  -6

 اداری  موظفترک خدمت در خالل ساعات  -7

 تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز  -3

 لتی ایراد خسارات به اموال دو ،تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی -25

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری  -22

 ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه  -21

 سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری  -29

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده  -22

 سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر  -23

 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری  -20

ه در عرف رشوه خواری تلقی می گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی ک -26

 شود.
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 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن تسلیم مدارک به اشخاصی که  -27

 .را دارند

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری  -23

 رعایت نکردن حجاب اسالمی  -15

 رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی  -12

 توزیع و خرید و فروش مواد مخدر  ،حمل ،اختفا، نگهداری -11

 ا اعتیاد به مواد مخدر استعمال ی -19 

 داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی  -12 

 هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی  -13 

 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی  -10 

 ها افشای سواالت امتحانی یا تعویض آن ،مدارک و دفاتر امتحانی ،وراقا ،دست بردن در سواالت -16 

 دادن نمره یا امتیاز، بر خالف ضوابط -17 

 غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی  -13 

 سو استفاده از مقام و موقعیت اداری  -95 

 توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی  -92 

وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و  ،کارشکنی و شایعه پراکنی -91

 یر قانونی اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غ

اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و  ،یا تحریک به برپایی تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ،شرکت در تحصن -99

 اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی 

 ی ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اندها عضویت در یکی از فرقه -92

 له به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی همکاری با ساواک منح -93

 عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها -90

 ی محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنهاها عضویت در گروه -96

 تشکیالت فراماسونری عضویت در  -97

 مجازاتها  -فصل سوم

 تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:  -9ماده 

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی  -الف

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی  -ب

 کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال  -ج

 انفصال موقت از یک ماه تا یک سال  -د

 تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال  -ه

 های مشمول این قانون  های دولتی و دستگاه تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه -و

 مدت یک یا دو سال تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به  -ز
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سال سابقه  13سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از  15بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  -ح

روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص  23تا  95خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 

 ی أهیات صادرکننده ر

سال سابقه  13در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از  بازنشستگی -ط

 خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه 

 اخراج از دستگاه متبوع  -ی

 های مشمول این قانون   انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه -ک

تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر  ،در احتساب معدل خالص حقوق -2ه تبصر

 حقوق گروه جدید )پس از تنزل یک تا دو گروه ( مالک محاسبه قرار می گیرد.  ،خدمت در هنگام بازنشستگی

اخراج یا  ،اجرای این قانون به انفصال دایمکسور بازنشستگی یا حق بیمه )سهم کارمند( کارمندانی که در  -1تبصره 

بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به 

همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در  ،حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ،بازنشستگی

 مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است .  اجرایگذشته در 

های مشمول این قانون هستند و رای آنان به  هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه -9تبصره 

عنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به م

 اسالمی است، نیست . 

در مورد هر  ،هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات -2تبصره 

 پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 

 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.  3ک ماده  ،ط، ی ،ح ،تهای بندهای د، هفقط مجازا -11ماده 

برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و  -11ماده 

سال سابقه  23شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی 

به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری  ،سال سن 35خدمت و 

تخانه یا ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزار

موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت 

 آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است . 

های موضوع  وزرا، باالترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه ،رییس مجلس شورای اسالمی -12ماده 

این قانون را راسا و بدون  3د ماده  -ج -ب -این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف 2ماده  2ره تبص

مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای 

و مدیران کل تفویض کنند. در  ها روسای دانشگاه ،ی الف و ب را به استاندارانب و ج را به معاونان خود و بندها ،الف

صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد 

 همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص . 

باالترین مقام سازمانهای مستقل  ،وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسالمی -13ماده 

و مراکز مستقل  ها استانداران و روسای دانشگاه ،شهردار تهران ،این قانون 2ماده  2های موضوع تبصره  دولتی و سایر دستگاه
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 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود  آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند

 را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. 

قانون بر اساس مفاد  ،در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است -2تبصره 

 رفتار خواهد شد.  استخدام کشوری

چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه  -1تبصره 

 دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود. 

کارمندان  به پرونده اتهامی ،ای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمتهیاته -9تبصره 

رسیدگی کنند و تصمیم الزم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات 

است  موظفخواهد بود و هیات تجدید نظر تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید 

حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای الزم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای 

 رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. 

مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر  -14ماده 

 مورد به کارشناسی ارجاع می شود. 

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده  -15ماده 

ر دیوان عدالت اداری نقض شده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که د

در صورت وجود مدارک  7ماده  97و  96 ،90 ،93 ،92همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای  ،است

برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب  ،مثبته

 مورد اعمال خواهد شد. 

این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در  7ماده  92افراد موضوع بند  -تبصره

 سیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای الزم صادر می شود. پرونده آنان در هیاتهای ر ،عضویت

روسای  ،مدیران کل حفاظت ،دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ،وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق -16ماده 

یاتهای پاکسازی یا بازسازی و اعضای تشکیالت فراماسونری که توسط ه 2921دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 

های  نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه

دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان 

مستشاران و روسای  ،مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ،ل بانک مرکزینخست وزیر، رییس ک

در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم  2921دیوان محاسبات بعد از خرداد 

 2921و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران 

حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این 

 قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. 

در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر  -تبصره

هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از  ،نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است

  مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8639
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8639
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8639
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وزرا یا باالترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و  ،رییس مجلس شورای اسالمی -17ماده 

ی می ها شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه ،شهردار تهران ،این قانون 2ماده  2سازمانهای موضوع تبصره 

متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه 

 اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. 

دعی شود که عذر او موجه بوده هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود م -2تبصره 

است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط  موظف، وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند است

ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از 

 م االجرا است. تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابالغ، الز

در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم  -1تبصره 

 استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.  ،اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی

های اجرایی قبل از  د یا کارمندان توسط مقامات صالحیتدار دستگاهدر مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمن -9تبصره 

 قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند. 

  سایر مقررات -فصل چهارم
شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و  ،، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتیها کلیه وزارتخانه -18ماده 

بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه 

ات این آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسالمی و نهادهای انقالب اسالمی مشمول مقرر

اعضای هیاتهای علمی  ،قضات ،و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی قانون استخدام نیروهای مسلحقانون هستند، مشموالن 

از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود  قانون کارو مؤسسات آموزش عالی و مشموالن  ها دانشگاه

 خواهند بود. 

هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات  -19ماده 

رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و 

مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم 

 ماید. این قانون اقدام می ن 12مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 

به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات  -21ماده 

در هیاتهای  ،اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری

رار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی ق

تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در  ،اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران

قانون  212ماده  "د"طبق بند  صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و

 استخدام کشوری عمل می شود. 

در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به  -2تبصره 

 مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود. 

ه بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی ک -1تبصره 

 ،قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=21961
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=11723
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در صورت  .غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت

 برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. 

در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می  -21ماده 

کایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ رای به دیوان عدالت اداری ش

 دیوان نخواهد بود. 

 رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.  -2تبصره 

آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و  -1تبصره 

 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.  1/6/2903 تا تاریخ

های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای  به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه -22ماده 

ی و استخدامی کشور و عضویت یک به ریاست دبیر کل سازمان امور ادار "هیات عالی نظارت "رسیدگی به تخلفات اداری 

نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا باالترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. 

های مزبور، تمام یا بعضی  هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه

صمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. از ت

هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و 

 اتخاذ تصمیم نماید. 

 ی به تخلفات اداری و مقررات مشابه  عدم رعایت قانون رسیدگ -الف

 .اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه -ب

 کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری   -ج

 موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد -د

اری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اد -2تبصره 

 شود رسیدگی خواهد شد. 

هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور  -1تبصره 

  .تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه

 ،های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاههیات عال -9تبصره 

 کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. 

ه تخلفات اداری به مجازاتهای در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی ب -2تبصره 

بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت 

این قانون به  12ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابالغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 

 ع می شود. هیات عالی نظارت ارجا

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با  -23ماده 

  .توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بالمانع است
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 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا اصالح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اد -24ماده 

تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی )به لحاظ شکلی یا ماهوی ( مخدوش می باشد، پس از تایید 

  .هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است

سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به  هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست -25ماده 

 هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود. 

یی که در ها از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده -26ماده 

بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت  ،هیاتهای پاکسازی

حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون  ،اداری نقض شده است

 ارسال می شود. 

اه پس از ابالغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک م -27ماده 

استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در 

 26/3/2961جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .به تایید شورای نگهبان رسیده است
علی اکبر ناطق نوری -رئیس مجلس شورای اسالمی
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 به تخلفات اداریدستورالعمل رسیدگی 

 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(هیات عالی نظارت 2/7/67مصوب )  

 

  تعاریف و کلیات  فصل اول 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به  -1ماده 

 شود. اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کار گرفته می  تخلفات

  اداری کهتخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط  -2ماده 

 شود: باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می

 . ( قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله الف

  ( تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط ب

لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین وظایف اداری از  -3ماده 

 باشد. دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می ومقررات و

 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، آیین" قانون"در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری  -4ماده 

 شود. نامیده می" هیأت"های رسیدگی به تخلفات اداری  و هیأت " نامه اجرایی آیین" 

، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده  متهم -5ماده 

 و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد.  شده

،کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چندتخلف در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته  متخلف -6ماده 

 گردد. وتخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی کننده احراز می

به  ، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً شاکی -7ماده 

 یا دستگاه متبوع کارمند اعالم نموده باشد  هیأت

عبارت از امری است که متهم یا اعالم کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف بطور کتبی به آن  ، دلیل -8ماده 

 نماید. استنادمی

ثبات آن شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا ا شاهد، -9ماده 

 داشته باشد ضرورت

عبارت است از دالیل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات  ، دفاعیه -11ماده

 نماید. کتباً به هیأت رسیدگی کننده ارائه می انتسابی

 ها در صالحیت هیأت: فصل دوم

باشد.مگر در مواردی که مقامات مندرج در ماده  متهم با هیأت بدوی مربوط میرسیدگی اولیه به پرونده کارمند  -11ماده 

قانون کارمندانی را که  26نمایند و یا مقامات موضوع ماده  های مقرر در ماده مزبور را اعمال می مجازات قانون رأسا21ً

 اند اخراج نمایند. غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شده مرتکب

ها با هیأت عالی نظارت و مرجع رسیدگی به  هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیأت تعیین -12ماده 

 های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود. نامه از بین هیأت آیین 99مدیران با رعایت مفاد ماده  اتهامهای

 نماید:  هیأت تجدید نظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می -13ماده 
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 به تخلفات اداریدستورالعمل رسیدگی 

 در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن:  الف

 تجدیدنظر نماید.  درخواست

 قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور. 21: موارد موضوع قسمت اخیر ماده  ب

 .  قانون 26ماده  2،موضوع تبصره  : ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی ج

 . های تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت د: نقض آراء هیأت

رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی  ، توانند به تخلفات مندرج در قانون ها صرفاً می هیأت -14ماده 

های مقرر در قانون اقدام نمایندوحق صدور رأی غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حاالت استخدامی  ازمجازات

 کارمندیا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاءوصدور رأی را ندارند

مندرج در قانون با هیأتی است که موضوع به آن تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات  -15ماده 

به تشخیص هیأت مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون ،شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده ارجاع

 رساند. نامه می آیین92به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطالع نماینده موضوع ماده  نباشد،نیازی

ها در صالحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند  در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأت -16ماده

نماید تا از آن طریق به  صرفاًازمصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعالم می

 ذیصالح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود. مراجع

،  هیأت تجدید نظر صرفاًبه تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است -17ماده 

 نماید.  می رسیدگی

 چنانچه کارمند پس از صدور رأی هیأت بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، -تبصره

باشد ولی در صورتی که در مرحله  بدوی ذیربط میبه تخلف یا تخلفات جدید کارمند،در صالحیت هیأت  رسیدگی

تواند به  تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیأت بدوی می،بدوی و قبل از صدور رأی هیأت مذکور رسیدگی هیأت

 با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید تخلف جدید همزمان

   یشروع به رسیدگ: فصل سوم

مردم یا ،های بدوی یا تجدید نظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص اعم از ارباب رجوع هیأت -18ماده 

دفاتر  ، قانون 26و21، مقامات و اشخاص مندرج در مواد  ، بازرسان هیأت عالی نظارت ، سرپرستان اداری ،مدیران کارمندان

و همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا  ، سازمان بازرسی کل کشور بازرسی وپاسخگویی به شکایات

 نمایند.  نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می هیأت عالی

 .  رعایت سلسله مراتب اداری در اعالم تخلف به هیأت الزم نیست -2تبصره 

 ، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. انصراف شاکی یا اعالم کننده -1تبصره 

    رسیدگینحوه  :فصل چهارم

روز مهلت برای  25ند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ موظفها  هیأت -19ماده 

 آنها منظور نمایند. این امر باید صراحتاً در فرم ابالغ قید گردد.  دفاع

کالتنامه از دفاتر اسناد وهیأت رسیدگی کننده در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او)با در دست داشتن  -2تبصره 

 بندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود. (باید مدارک الزم را در اختیار وی قرار دهد.در خصوص اسناد طبقه رسمی
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 به تخلفات اداریدستورالعمل رسیدگی 

ائه دفاعیه خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید.در تواند به منظور ار کارمند متهم یا نماینده وی می -1 تبصره

 روز تجاوز نخواهد کرد. 3مورد اتخاذ تصمیم با هیأت است و در هر حال مدت تمدید از  این

 دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: -21ماده 

 .  ( نام و نام خانوادگی الف

 .  ( آخرین اقامتگاه شخص ب

 ( ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد.  ج

 د( تصاویر مدارک مورد استناد. 

 ( امضاء -ه

در موارد یاد شده در این ماده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد،هیأت بطور کتبی حداکثر ظرف ده روز از  -تبصره

دهد تا نقایص را رفع نماید. عدم رفع  یخ ابالغ به مدت پنج روز دیگر به او مهلت می، به متهم ابالغ و از تار وصول تاریخ

 توسط متهم در مدت یاد شده یا عدم تقدیم دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. نقایص

است تاریخ  موظفیأت ، ه در صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیأت برای حضور وی -21ماده 

وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین  -ومحل رسیدگی را به طور کتبی به اطالع متهم یا نماینده وی برساند. تبصره

 ابالغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از سه روزنباشد.

تهام را الزم بداند بدون حضور متهم از وی ، حضور اعالم کننده ا در مواردی که هیأت جهت اخذ توضیحات -22ماده 

 تواند مدارک مورد نیاز را از اعالم کننده درخواست نماید. به عمل خواهد آورد و هیأت در صورت لزوم می دعوت

    رسیدگی به دالیل :فصل پنجم

.بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دالیل مستند  اصل بر برائت است -23ماده 

ورسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد.در غیر این صورت حکم به برائت کارمند 

  صادرخواهد شد. 

تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید،دلیل دیگری برای ثبوت آن الزم هرگاه کارمندی اقرار به وقوع   – 24ماده

.اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به  .اقرارموضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است نیست

.به هر ترتیب اقرار اعم از عمل آید وکتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد

 باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد.  کتبی و شفاهی

 اقرار باید صریح و روشن باشد.  -2تبصره 

 اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد. -1تبصره 

ف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا هرگاه اسناد یا اطالعاتی که مربوط به مورد تخل -25ماده 

سایردستگاههای دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا نهادهای انقالب اسالمی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و 

ههای مربوط مکلفند تواند آنها را مطالبه و مالحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگا باشد هیأت می شوند موجود می می اداره

 دراسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیأت درخواست کننده ارسال کنند.

 بندی شده تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود. تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه -تبصره 

ماه موجبی برای توقف رسیدگی و  1این دستورالعمل ظرف مدت  13عدم اعالم پاسخ مراجع مذکور در ماده  -26ماده 

 صدور رأی نخواهد بود. عدم
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هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا  -27ماده 

خود را در اختیار هیأت قرار دهند،آنان به هیأت دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد الزم بداند که شهود اطالعات  هیأت

 گردند. شد.درصورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت می

نماید واظهارات آنها در  هیأت از هر یک از شهود و مطلعین بطور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می -2 تبصره

 رسد.  در صورتجلسه قید و به امضاء اظهارکنندگان می جلسه عیناً همان

یا  تواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نماید و چنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم هیأت نمی -1تبصره 

 شود. این مرحله از رسیدگی حذف می اظهار در صورت حضور امتناع نماید،

هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به  دگی به دالیل مورد استناد متهم یا شاکی،هیأت عالوه بر رسی -28ماده 

 در زمینه اتهام الزم باشد به عمل خواهد آورد. حقیقت

،تکمیل پرونده اتهامی وآماده سازی آن جهت طرح در  ،انجام بررسیهای الزم آوری دالیل به منظور جمع -29ماده 

شرایط اعضاءگروه و حدود و حیطه  ، از گروه یا گروههای تحقیق استفاده نمایند نحوه انتخابتوانند  ها می ،هیأت هیأت

،عدم استفاده هیأت از گروه تحقیق مانع  نامه اجرائی آن است گروههای تحقیق به ترتیب مقرر در قانون وآیین صالحیت

 پرونده ارجاعی و اصدار رأی نخواهد بود. رسیدگی به

دگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد،مورد هرگاه رسی -31ماده 

شود و هیأت در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رأی قرار خواهد  کارشناسی ارجاع می به

 داد.

 حیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. از بین کسانی که دارای صال هیأت باید کارشناس را -2تبصره 

کند نظر خود را بطور کتبی به هیأت تقدیم دارد  است در مدت مقرر که هیأت تعیین می موظفکارشناس  -1تبصره 

هیأت مهلت ،مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر درآن مدت میسر نباشد.در این صورت به تقاضای کارشناس

 کند.در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح باشد. دیگری را تعیین و به کارشناس اعالم می مناسب

شاکی به عنوان ،در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد -31ماده 

 . قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت 7 ماده 2در اجرای بند متخلف

    مدت رسیدگی :ششم فصل

 تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیأت باید سریع و در کوتاهترین مدت ممکنه انجام شود. -32ماده 

حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعالم اتهام تا زمان صدور  -33ماده 

 ند ترتیبات الزم را در این زمینه اتخاذ نمایند. موظفها  باشد و هیأت سه ماه می رأی

ت مقرر در این ماده در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهل -2تبصره 

نامه اجرایی  آیین 92گردد لکن در این قبیل موارد مراتب و ادله الزم باید حسب مورد به اطالع نماینده موضوع ماده  می افزوده

 برسد.

قانون قابل  11 ها در مهلت مقرر سهل انگاری محسوب شده و موضوع براساس ماده عدم رسیدگی هیأت -1تبصره 

هیأت عمومی دیوان  13/0/75مورخ  152آن به موجب دادنامه شماره  1و  2های  و تبصره 99ماده »خواهد بود.  پیگیری

 .«  شده است عدالت اداری ابطال
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گردد، از زمان  نامه واصل می این آیین 23تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده  -9تبصره 

 ها خواهد بود. در دفاتر هیأت ثبت

هائی که به دنبال گزارشهای سازمان بازرسی  هائی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی در مورد پرونده -34ماده 

است خارج از نوبت به آنها رسیدگی  موظفگیرد هیأت  کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات صورت می کل

در غیر از اعالمات سازمان بازرسی کل کشور با باالترین مقام  تشخیص فوریت امر -نموده ورأی الزم را صادر نماید. تبصره

 باشد. نامه اجرایی می آیین 92ماده  دستگاه ذیربط با نماینده موضوع

نامه اجرائی آن یا این دستورالعمل تعیین نموده است  مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یاآیین -35ماده 

 ا روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد،اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود.روز آخر موعد مصادف ب چنانچه

 شود. های مقرر،روز ابالغ و اعالم جزء مدت محسوب نمی در احتساب مهلت -36ماده 

  توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره : فصل هفتم

 دگرد فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می -37ماده 

هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت  -38ماده 

 . گردد و رأی هیأت بدوی هیچگونه تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت حالت قبل از صدور رأی برمی به

تخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای اس -39ماده 

 نباشد، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا خواهدشد. ممکن

قانون فوت شود اعمال  3 ماده "ز"و  "د"، " ج"در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای  -41ماده 

 شود.  شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می یاد مجازاتهای

 ، مجازاتهای اعمال شده منظور نخواهدشد. در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده -تبصره

  صدور رأی: فصل هشتم

گیرد و باید به امضاء  خرین جلسه و در غیاب متهم صورت میانشاء و صدور رأی هیأت پس از رسیدگی در آ -41ماده 

 اعضاءهیأت برسد

،باشد  ، مستندات و مواد قانونی که براساس آنها رأی صادر شده است رأی صادره باید حاوی دالیل -42ماده 

 رأی درج نمایند. ند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقهموظفها  هیأت همچنین

 موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهدشد. -43ماده 

های بدوی یاآرای نقض شده توسط دیوان عدالت  اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأت -44ماده 

باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در  یاهیأت عالی نظارت مجاز نمی اداری

 مجدد بدست آید. رسیدگیهای

 پذیرمی باشد: رفاً در موارد زیر امکانها ص اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأت -45ماده 

( در مواردی که هیأت صادر کننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازین قانونی  الف

 باشد. (مخدوش می لحاظ شکلی یا ماهوی )به

یز داشته باشد و مرجع قضایی ( هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی را ن ب

 برائت وی را صادر نماید و هیأت با اکثریت آراء نظر براصالح یا تغییر رأی خود داشته باشد.  حکم

 در هرصورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده این امر باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده باشد. -تبصره
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    نقض یا ابطال رأی :فصل نهم

 : ها در موارد زیر متصور است نقض یا ابطال آراء قطعی هیأت -46ماده 

 صالحیت رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد. ،قانون 6(مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دالیل مندرج در ماده  الف

 قانون نبوده باشند.  0ها واجد شرایط مقرر در ماده  (اعضای هیأت ب

 ه اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. (رأی هیأت مستند ب ج

اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بیگناهی متهم باشد و ثابت شود ،د(پس از صدور رأی

 . رسیدگی کننده نبوده استاسنادو مدارک یادشده در جریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت 

 ها را نقض نماید.  ،آراء قطعی صادره توسط هیأت قانون 12(دیوان عدالت اداری در اجرای ماده  -ه

و(مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه 

(یا موارد دیگری که بنا به مصالحی  قانون 11 ماده 1 )موضوع تبصره ازطریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره

 تشخیص دهد.  ضروری

 مهلت مقرر صادر شده باشد. ز( رأی هیأت در خارج از مواعد و 

 .«  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است 13/0/75مورخ  152 به موجب دادنامه شماره 20بند ز ماده »

گردد پرونده متهم در هیأتی که حسب مقررات تعیین  در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال می -2تبصره 

 . رأی قرار خواهد گرفتشودمجدداً مورد رسیدگی و صدور  می

 های مطروحه رأساً رسیدگی و موضوع را مختومه اعالم نماید. تواند در خصوص پرونده هیأت عالی نظارت می -1تبصره 

   سایر مقررات :فصل دهم

باشد و تاآن زمان وضعیت استخدامی وی  آثار و تاریخ اجرای رأی از تاریخ ابالغ رأی قطعی به کارمند می -47ماده 

آن آماده به خدمت شده یا مرتکب  9قانون و تبصره  29قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده  حسب

 غیبت شده باشد. تخلف

قانون تقاضای  22ند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده موظفهای تجدیدنظر  هیأت -48ماده 

 نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.بررسی  کنند، مستمری می برقراری

های دولتی و دستگاههای مشمول قانون مکلفند در کلیه  ها،مؤسسات و شرکت هریک از وزارتخانه -49ماده 

ان نصب نمایند باشد،صندوق خاصی جهت اعالم تخلف آن موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می ساختمانهای

های الزم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو وچگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع  واطالعیه

ها مورد بررسی قرار  ای یکبار توسط هیأت باز و شکوائیه ومردم در معرض دید آنان قرار دهند.این صندوقها هفته

 .  خواهدگرفت

 شانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.شکایات فاقد نام و ن - تبصره

ها ارجاع و به آنها رسیدگی نشده یا  هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیأت رسیدگی به پرونده -51ماده 

 19ماده و  35. این دستورالعمل مشتمل بر  رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهدگرفت دردست

وبرای کلیه هیأتها الزم اجراءمی  شده است، هیأت عالی نظارت تصویب 2/7/67ر دویست وچهلمین جلسه مورخ تبصره د

 باشد.
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آیین نامه  66دستورالعمل اجرایی ماده 

 مالی و معامالتی

  قانون رسیدگی به تخلفات اداری یین نامه اجراآیی

(هیأت وزیران با اصالحات بعدی 16/6/2969مصوب )  

 

  وظایف و صالحیت  ،تشکیالت -فصل اول

در هر یک  -که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود -هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان -1ماده 

رعایت مفاد قانون  با -که از این پس قانون نامیده می شود -قانون رسیدگی به تخلفات اداری 27از دستگاههای موضوع ماده 

 کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.منظور از  مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود.

در مرکز  -که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود -هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان -2ماده 

ی از استانها به تشخیص هر وزارتخانه، سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، مراکز بعض

هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاههای زیر تشکیل می شود: سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت 

حسب  -قیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربطاحوال کشور، مؤسسه استاندارد و تح

 مورد. 

 سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند:  -2تبصره 

سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان 

فاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ح

زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان قضایی 

شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید  نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مجلس

انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد 

ی اسالمی ایران. امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و کتابخانه ملی جمهور

 هیأت وزیران( 3/9/2963 )اصالحی مورخ 

دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد تجدید  -1تبصره 

 نظر داشته باشند. 

انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا باالترین مقام  -3ماده 

  قانون صورت می گیرد.   0آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده  9و  2ی ها این آیین نامه و تبصره 1دستگاههای موضوع ماده 

این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها  1ماده  2هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره  -4ماده 

 می توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند. 

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت  -5ماده 

ست پس از کسب نظر وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر بدوی تشکیل نداده ا

 است. 

رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت  -تبصره

 بدوی متشکل در استانداری مربوط است. 
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هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر هریک از  -6ماده 

 ی خود انتخاب و تعیین می کنند. ها و مکاتبه ها دبیر تنظیم صورتجلسه

 ی هیأتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است. ها مکاتبه -تبصره

ند بالفاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از موظفو تجدید نظر هیأتهای بدوی  -7ماده 

 طریق واحد مربوط به اطالع کارمندان خود برسانند. 

رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از مأموریت آنها نگذشته باشد توسط  -8ماده 

جدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در هیأتهای بدوی و ت

صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده 

کم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو ح

 درآورد. 

رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت می باشد، ولی در صورتی  -2تبصره 

نظارت در  که رأی صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود )مانند اخراج( نظر هیأت عالی

 خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه الزم االتباع است. 

هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و  -1تبصره 

در صورت اطالع از تخلف قبلی کارمند گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است  میتحقیقات الزم کمک 

 ی خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعالم کند. ها و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی

رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول  -9تبصره 

 قانون نیستند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد.

آخرین دستگاهی که در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است،  -9ماده  

کارمند به آن منتقل شده است )دستگاه متبوع وی(، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادره در 

  .خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات الزم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد

 قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای الزم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند. دستگاههای قبلی و هیأتهای  -تبصره

انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم  -11ماده 

بالتصدی موجود برای اعضای هیأتهای  کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای

 رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود. 

ند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود موظفهیأتها  -11ماده

ی محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها ها را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند. نامه

 گذاشته شود. 

 مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.  -تبصره

 شروع به رسیدگی  -فصل دوم

ت از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسالم، قانون متشکل از سه عضو اس 3گروه تحقیق موضوع ماده  -12ماده 

سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت  13معتقد به نظام جمهوری اسالمی و اصل والیت فقیه و دارای حداقل 

 انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است. 
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ک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای هیأتهای بدوی و تجدید نظر ی -13ماده 

تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است 

 استفاده نشود. 

تهای بدوی یا تجدید نظر، بررسی گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیأ-14ماده 

 وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیأتها معین می کنند. 

ه باشد یا در -تهم داشت-بی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با م-یق قرابت نس-روه تحق-هرگاه عضو گ -2تبصره 

 نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. -دعوای طرح شده ذی

 استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.  -1تبصره 

ران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص، مدی -15ماده 

 عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند. 

کلیه کارمندان، مسؤالن مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای الزم را با هیأتها  -16ماده 

هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد بعمل آورده و مدارک، اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف 

 اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. 

در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی،  -تبصره

 منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده است. 

ند پس از انجام بررسیهای الزم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند موظفیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ه -17ماده 

ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک الزم را در 

 دهند. میاختیار وی قرار 

پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در  متهم می تواند -18ماده 

 دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید، در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی الزم را صادرکند. 

خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد،  کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی -تبصره

 روز نباید تجاوز کند.  3اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 

 چگونگی رسیدگی به تخلفات  -فصل سوم

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را  -19ماده 

 ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد. 

است یک بار وی را برای حضور در جلسه  موظفدر صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت  -تبصره

 دعوت کند. 

 و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده است.  تشخیص تخلف -21ماده 

هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و  -21ماده 

اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و  مواردی از جمله میزان زیان وارد شده )اعم از مادی و معنوی( به دولت یا

اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم میکند. رأی هیأتها باید 

ی رأی مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضا

 دهنده در زیر رأی صادر شده باشد. 
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ی هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، ها جلسه -22ماده 

 معتبر است. 

مستقیم و  قانون، به طور 26آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده  -23ماده 

ند حداکثر ظرف موظفی کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده ها بالفاصله به اداره

روز از تاریخ صدور رأی، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابالغ نموده و مدارک آن را جهت درج در  95

انگاری مسؤالن کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابالغ آراء  در صورت سهل ویل نمایند.پرونده اتهامی به هیأت مربوط تح

و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأتها 

 ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود. 

هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را  -24ماده 

 زیر آرای خود را درج کنند. 

 95درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف  -25ماده 

بان فارسی با ذکر دالیل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، مالک روز از تاریخ ابالغ رأی، به ز

 دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است. 

 ماده مذکور انجام می پذیرد.  2قانون مطابق تبصره  26درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده  -تبصره

ادارهای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن،  -26ماده 

برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم 

 اید رأی صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند. ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننم

کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح  -27ماده 

 کنند. 

در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن  -28ماده 

 نباشد مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان، اجرا می شود. 

کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعالم نظر  هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به -29ماده 

 روز به استعالم هیأتها پاسخ دهند.  95کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 

روز به  25است ظرف  موظفهیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات استعالم نظر کنند و وزارت یاد شده  -تبصره

 استعالم هیأتها پاسخ دهند.

بالتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیرقطعی )قابل  -31هماد

تجدید نظر( از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی 

 نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد. 

م موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای فوت مته -31ماده

قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان  3ماده « ز»و « د»، «ج»بندهای 

ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد  فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده می گردد. حکم این ماده مانع از

 نیست. 
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قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی  26در صورتی که مستخدمی به استناد ماده  -تبصره

 شود. توسط هیأت تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می 

هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی  -32ماده

گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا 

در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا  ها رسیدگی به این پروندههیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. 

بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی 

ی الزم صادر نشده باشد این نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأتهای سابق، رأ

ی موضوع این ماده بین ها رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است، چنانچه در خصوص تشخیص صالحیت رسیدگی به پرونده

این آیین نامه است.  96عالی نظارت موضوع ماده  هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختالف نظر باشد، حل اختالف با هیأت

 (27/3/2972)اصالحی  

هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران قبالً مراتب را به اطالع نماینده  -33ماده

این آیین نامه  92به پیشنهاد نماینده موضوع ماده  ها این آیین نامه برسانند. مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده 92موضوع ماده 

این آیین نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در  1ماده  2ر تبصره و تأیید باالترین مقام دستگاههای یاد شده د

 مرکز دستگاه است. 

 هماهنگی و نظارت  -فصل چهارم

برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک از وزیران و باالترین مقامات دستگاههای یاد شده در تبصره  -34ماده

کند برای هماهنگی  میاین آیین نامه، یکنفر را به عنوان نماینده خود را که بطور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت  1ماده  2

 اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند. هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور 

 این آیین نامه به شرح زیر است:  92وظایف، اختیارات و مسؤلیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده  -35ماده

 ی زمانی مناسب. ها ی هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصلهها برگزاری جلسه -2

یأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش الزم برای وزیر یا باالترین مقام دستگاه بازرسی از چگونگی کار ه -1

متبوع به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت 

 عالی نظارت. 

هنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و را -9

 قانون.

بررسی صالحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صالحیت به وزیر یا باالترین  -2

 مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت. 

 راجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها.ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به م -3

تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره  -0

 شده به منظور: 

 جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای الزم برای اطالع مسؤالن ذیربط.  -الف

و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصالح بافت  تجزیه -ب

 نیروی انسانی دستگاههای اجرایی. 
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 بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم. -ج

انجام پیگیری الزم جهت رفع مشکالت و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار  -6

 آنها. 

بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم  -7

ی شش ها ابع و ارسال آنها برای وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصلهی تها سازی محیط اداره

 ماه و یک ساله. 

یی از هیأتها در مراکز یا استانها یا تعطیل ها دادن پیشنهاد به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه -3

به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و با توجه  ها کار بعضی از شعبه

 وابسته. 

این آیین نامه، جهت اطالع از آخرین نقطه نظرها و تأمین  92ی نماینده موضوع ماده ها حضور مستقیم در جلسه -25

 هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأتهای مربوط. 

 اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی الزم با دیوان مزبور.  ارتباط با دیوان عدالت -22

در هر یک از دستگاههای مندرج در « دفتر هماهنگی هیأتها»برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان  -تبصره

 نامه ایجاد می شود.  این آیین 92آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده  1ماده  2تبصره 

کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده  -36ماده

 دستگاههای متبوع، همکاریهای الزم را معمول دارند.  92

این آیین نامه  92نمایندگان موضوع ماده مرکب از سه نفر از بین   -قانون 11موضوع ماده  -«هیأت عالی نظارت» -37ماده

به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست 

 (22/3/2972)اصالحی   دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود.

   کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.آیین نامه مربوط به چگونگی  -تبصره

هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای  -38ماده

 دارک الزم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.مالزم را معمول دارند و 

مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و  کلیه هیأتهای رسیدگی کننده -39ماده

 . (نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری )دبیر خانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابالغ می شود استفاده کنند

میرسد و گاه مربوط -ورت انحالل هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتب به اطالع باالترین مقام دست-در ص -41ماده

ی مربوط را جهت رسیدگی به ها روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده 95است حداکثر ظرف  موظفمقام مزبور 

 آن هیأت ارجاع نماید. 

قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد  11ماده  2برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره   -41ماده

وجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع میکند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی یکی از هیأتهای م

 است.

 سایر مقررات  -فصل پنجم

هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر  -42ماده

ی طرح شده است همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ها ی و موضوعی تحت رسیدگها شده و پرونده
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ند یک نسخه از موظفاین آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان  92ماده 

 گزارش یادشده را برای اطالع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند. 

قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث  22برقراری مقرری یاد شده در ماده  -43ماده

 35سال سابقه و  23پذیرد. مالک  قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می

 است. سال سن مربوط به زمان صدور رأی

هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی،  -2 تبصره

نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به 

 هیأت عالی نظارت ارسال میکند.

مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت  مقررات -1تبصره 

 شود. 

این آیین نامه و  92اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده  -44ماده

امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروههای تحقیق و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر 

غل اضافی عالوه -شاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده ش-أت عالی نظارت، در مدتی که در م-بازرسهای هی

% تجاوز 35 % برخوردار می شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از35بر فوق العاده جذب استحقاقی تا

 کند. مین

میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و  -تبصره

 شود. تصویب هیأت وزیران تعیین می

یندگان موضوع و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نما میند اساموظفهیأتها  -45ماده

 کنند. این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعالم 92ماده 

ی کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، باز ها اداره -46ماده

 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.   خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند

 .شود می 20/6/2969مورخ  163/ت 13116این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره   -47ماده
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