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سازهاى اهَر اداری ٍ استخذاهی کشَرـ سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ  

سازهاى ترتیت تذًی  

اهَر اداری تٌا تِ پیشٌْاد هشترک سازهاًْای  1376.4.22ّیأت ٍزیراى در جلسِ هَرخ  

تِ استٌاد اصل یکصذ ٍ سی ٍ ّشتن  ٍ استخذاهی کشَر، ترتیت تذًی ٍ ترًاهِ ٍ تَدجِ ٍ

قاًَى ترًاهِ دٍم تَسعِ ( 35)قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى ٍ در اجرای تثصرُ 

( 53)ـ ٍ هادُ 1373هصَب  فرٌّگی جوَْری اسالهی ایراى ـ  اقتصادی، اجتواعی ٍ

 :ـ تصَیة ًوَد1345هصَب  ی ـ قاًَى استخذام کشَر

تِ هٌظَس سیاستگضاسی ٍ تشًاهِ سیضی دس اهش تَسؼِ فشٌّگ ٍسصش ٍ ّوگاًی کشدى  ـ 1ماده 

فؼالیتْای ٍسصضی کاسهٌذاى دٍلت، ّوچٌیي ساخت ٍ ساص تاضگاّْا ٍ هکاًْای ٍسصضی کاسهٌذی ٍ 

ی ٍسصش کاسهٌذاى دٍلتـ کِ اص ًظاست تش اداسُ آًْا ٍ تخػیع اهکاًات تیي کاسهٌذاى دٍلت ضَسای ػال

 . ایي پس دس ایي آییي ًاهِ ضَسا ًاهیذُ هی ضَدـ تطکیل هی ضَد

 :اػضای ضَسا ػثاستٌذ اص ـ 2ماده 

 .هؼاٍى سئیس جوَْس ٍ دتیش کل ساصهاى اهَس اداسی ٍ استخذاهی کطَس تِ ػٌَاى سئیس ضَسا الفـ

 .هؼاٍى سئیس جوَْس ٍ سئیس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ب ـ

 .هؼاٍى سئیس جوَْس ٍ سئیس ساصهاى تشتیت تذًی ج ـ

 ٍصیش کطَس د ـ

 .هؼاٍى ٍسصش تاًَاى ساصهاى تشتیت تذًی ـ  ه



 .دتیشخاًِ ضَسا دس ساصهاى اهَس اداسی ٍ استخذاهی کطَس هستمش است تبصره ـ

ساصهاى ساخت تاضگاّْای ٍسصضی کاسهٌذاى دس تْشاى، هشاکض استاًْا ٍ ضْشستاًْا تش ػْذُ  ـ 3ماده 

 . تشتیتثذًی است ٍ اداسُ آًْا تشاساس ضَاتظ ٍ دستَسالؼولْای ضَسا غَست هی گیشد

ضَسای ٍسصش » تشای ًظاست تش اداسُ تاضگاّْای یاد ضذُ دس هشاکض استاًْا ٍ ضْشستاًْا،  ـ 4ماده 

تشتیت  تِ سیاست استاًذاس ٍ ػضَیت سئیس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ استاى، هذیش کل« کاسهٌذاى استاى

 . تذًی استاى ٍ ًوایٌذُ ساصهاى اهَس اداسی ٍ استخذاهی کطَس تطکیل هی ضَد

دس کلیِ ٍصاستخاًِ ّا، ًْاد سیاست جوَْسی ٍ ساصهاًْای ٍاتستِ تِ سیاست جوَْسی،  ـ 5ماده 

هتطکل اص افشاد غاحة ًظش ٍ ػاللوٌذ تِ اهَس ٍسصش تِ « کویتِ اهَس ٍسصضی» ّوچٌیي دس لَُ لضاییِ 

 . تطکیل هی ضَد( یا ػٌاٍیي هطاتِ) ست هؼاٍى اداسی ٍ پطتیثاًی دستگاُ هشتَط سیا

دس هَ ًً سسات ٍ ضشکتْای ٍاتستِ تِ ٍصاستخاًِ ّا ٍ ساصهاًْای فَق االضؼاس ًیض کویتِ ّای  ـ 1تبصره 

اهَسٍسصضی تا حضَس افشاد ری غالح صیش ًظش کویتِ ٍسصضی ٍصاستخاًِ یا ساصهاى هتثَع تطکیل هی 

 . دضَ

 .ػضَیت یکی اص تاًَاى کاسهٌذ ّش دستگاُ دس کویتِ اهَس ٍسصضی آى دستگاُ الضاهی است ـ 2تبصره 

تِ هٌظَس ّواٌّگی فؼالیتْای ٍسصضی کاسهٌذاى دٍلت، تؼوین ٍسصضْای ّوگاًی ٍ تشًاهِ  ـ 6ماده 

ای کویتِ ّای هتطکل اص سٍ ًً س« کویتِ ّواٌّگی اهَس ٍسصضی کاسهٌذاى دٍلت» سیضی هساتمات ٍسصضی 

ایي آییي ًاهِ تِ سیاست یکی اص هؼاًٍاى ساصهاى اهَس اداسی ٍ ( 5)ٍسصضی دستگاّْای یاد ضذُ دس هادُ 

فؼالیتْای ایي کویتِ دس چْاسچَب سیاستْا . استخذاهی کطَس دس هحل ساصهاى یاد ضذُ تطکیل هی ضَد

 . ٍ خظ هطیْای تؼییي ضذُ اص سَی ضَسا اًجام هی ضَد

هتطکل اص « کویتِ ّواٌّگی ٍسصش تاًَاى کاسهٌذ» ای تَجِ تیطتش تِ ٍسصش تاًَاى کاسهٌذ تش ـ 7ماده 

فؼالیتْای کویتِ یاد ضذُ صیش ًظش . ایي آییي ًاهِ تطکیل هی ضَد( 5)اػضای صًکویتِ ّای هَضَع هادُ 

 . کویتِ ّواٌّگی اهَس ٍسصش کاسهٌذاى دٍلت غَست هی گیشد



ایي آییي ًاهِ هَظفٌذ دس هَسد ایجاد هکاًْا ٍ تطکیل ّیأت ّای  کلیِ دستگاّْای هطوَل ـ 8ماده 

 . ٍسصضیضَاتظ ٍ همشسات ساصهاى تشتیت تذًی سا سػایت کٌٌذ

 .دس تطکیل ّیأت ّای ٍسصضی اٍلَیت تا ٍسصضْای ّوگاًی، ػوَهی ٍ آهادگی جسواًی است ـ 1تبصره 

ّیأت ّای ٍسصضی کاسگشی اص ضوَل ایي تػَیثٌاهِ هستثٌی ٍ تاتغ لَاًیي ٍ همشسات  ـ 2تبصره 

 . هشتَعاست

دستگاّْای هطوَل ایي آییي ًاهِ هَظفٌذ تِ هٌظَس تشًاهِ سیضی ٍ پطتیثاًی فؼالیتْای  ـ 9ماده 

س ٍسصضی کاسهٌذاى خَد دس خػَظ ایجاد پست یا ٍاحذّای ساصهاًی هتٌاسة، اص عشیك ساصهاى اهَ

 . اداسی ٍ استخذاهی کطَس الذام کٌٌذ

ساصهاى اهَس اداسی ٍ استخذاهی کطَس تِ دسخَاست دستگاّْای هطوَل ایي آییي ًاهِ دس  ـ 10ماده 

خػَظ ایجاد پست ٍ ٍاحذّای ساصهاًی هَسد ًیاص هتٌاسة تا حجن فؼالیتْای ٍسصضی ّش دستگاُ ـ دس 

 . سصضی کاسهٌذاى آًْا ٍجَد ًذاسدـ الذام هی کٌذهَاسدی کِ ٍاحذّای ساصهاًی تشای اداسُ اهَس ٍ

کلیِ ٍصاستخاًِ ّا، هَ ًً سسات ٍ ضشکتْای دٍلتی هطوَل لاًَى ًظام ّواٌّگ پشداخت  ـ 11ماده 

کاسکٌاى دٍلت هطوَل ایي تػَیثٌاهِ ّستٌذ ٍ کلیِ کاسهٌذاى سسوی ٍ غیش سسوی دستگاّْای یاد ضذُ 

 . غَیثٌاهِ استفادُ کٌٌذهی تَاًٌذ اص تسْیالت هزکَس دس ایي ت

استفادُ کاسهٌذاى اص تاضگاّْا ٍ هکاًْای ٍسصضی دستگاّْای هطوَل ایي آییي ًاهِ  ـ 1تبصره 

 . سایگاًاست

کاسهٌذاى آى دستِ اص دستگاّْای دٍلتی کِ داسای تاضگاّْا ٍ هکاًْای ٍسصضی اختػاغی  ـ 2تبصره 

 . ی سسذ، اص تسْیالت ایي تاضگاّْا استفادُ کٌٌذّستٌذهی تَاًٌذ تشاساس ضَاتغی کِ تِ تػَیة ضَسا م

دس هَالغ لضٍم ٍ . صهاى اًجام فؼالیتْای ٍسصضی کاسهٌذاى دٍلت خاسج اص ساػات اداسی است ـ 12ماده 

حسة ًظش هذیش تالفػل، استفادُ اص هأ هَسیت اداسی تشای ضشکت دس توشیٌات یا هساتمات ٍسصضی 



ساػت دیگش ( 4)ایي صهاى حسة ًظش تاالتشیي همام دستگاُ تا. ستساػت دس ّفتِ هجاص ا( 4)حذاکثش تا 

 . لاتل توذیذ است

ساصهاى تشتیت تذًی هَظف است تِ هٌظَس استفادُ کاسهٌذاى دٍلت اص اهکاًات ٍسصضی آى  ـ 13ماده 

ساصهاى اهکاًات ٍسصضی خَد سا دس لثال اخز ٍجِ تِ لیوت توام ضذُ ٍ تشاساس دستَسالؼولی کِ تِ 

 . ضَسا هی سسذ دس اختیاس دستگاّْای هطوَل ایي آییي ًاهِ لشاس دّذ تػَیة

دستگاّْای هطوَل ایي آییي ًاهِ هی تَاًٌذ تِ جای ٍجِ ًمذ، تِ ًسثت استفادُ ای کِ اص  ـ 1تبصره 

اهکاًات ساصهاى تشتیت تذًی هی کٌٌذ، اهکاًات، تسْیالت یا تجْیضات ٍسصضی دس اختیاس ساصهاى تشتیت 

 . دٌّذ تذًی لشاس

کاسهٌذاى سایش دستگاّْا دٍلتی هی تَاًٌذ اص اهکاًات ٍسصضی اختػاغی دستگاّْای دٍلتی  ـ 2تبصره 

دیگش دس ساػات ٍ هَاسد هاصاد تش احتیاج آًْا تا ّواٌّگی ضَسا ٍ پشداخت ّضیٌِ ّای هشتَط یا کوکْای 

 . دیگش استفادُ کٌٌذ

دستگاّْای هطوَل ایي آییي ًاهِ هَظفٌذ تِ هٌظَس تؼوین ٍ گستشش ٍسصش کاسهٌذاى  ـ 14ماده 

لاًَى تشًاهِ دٍم تَسؼِ التػادی، اجتواػی ٍ ( 35)اص اػتثاسات هَضَع تثػشُ %( 1)خَد حذاکثش تا 

ـ سا تشاساس تشًاهِ ای کِ تِ تػَیة ضَسا هی سسذ تا 1373فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى ـ هػَب 

گی ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ اختػاظ دٌّذ ٍ دس هثادلِ هَافمتٌاهِ ّا تا ساصهاى هزکَس ـ دس لالة ّواّي

 . لاًَى یاد ضذّـ هٌظَس کٌٌذ( 35)آییي ًاهِ اجشایی تثػشُ ( 1)اػتثاسات هَضَع هادُ 

اػتثاسات ایي هادُ تا تطخیع کویتِ ٍسصش دستگاُ هشتَط غشف ساخت هکاًْا ٍ ّضیٌِ ّای  تبصره ـ

 . ٍسصضیکاسهٌذاى آى دستگاُ هی ضَد

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ هَظف است دس اجشای ایي آییي ًاهِ، اػتثاسات الصم تشای تأ سیس  ـ 15ماده 

تاضگاّْای ٍسصضی کاسهٌذاى دٍلت دس استاًْای کطَس سا دس تَدجِ ّای سٌَاتی ٍ تحت ػٌَاًی 

 . جذاگاًِ پیص تیٌی کٌذ



دجِ اػتثاسات الصم تشای تشگضاسی هساتمات ٍسصضی کاسهٌذاى دٍلت سا کِ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَ تبصره ـ

دس لَاًیي تَدجِ سٌَاتی پیص تیٌی هی کٌذ دس اختیاس ضَسا لشاس هی دّذ تا غشف تشگضاسی هساتمات 

 . ٍسصضی کاسهٌذاى کٌذ

ٍیثٌاهِ ضَسا دستَسالؼولْای الصم سا حسة هَسد غادس ٍ تا ًظاست تش حسي اجشای ایي تع ـ 16ماده 

 . ّش سالگضاسش ػولکشد آى سا تِ ّیأت دٍلت اسائِ هی کٌذ

 حسه حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

 


