
 

 فصل يکم : جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري

  

ـ جدول حق شغل : امتياز حق شغل مشاغل دستگاه هاي اجرايـ    رـر اسـاه اه يـپ و ديييـدا  ووـاي  و  1

( رـراي اجـرا از 1مسئوليپ ها   سطح تخصص و مهارت هاي مورد نيـاز   رـر اسـاه جـدول شـ اره يـ   

 م  شود :    ره شرح ذيل تعيين  1/1/1811

 (1جدول شماره يک )

  

طبقات جدول و رتبه هاي 

 شغلي

 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

 - - - 0562 0022 طبقه ي 

 - - - 0162 0522 طبقه دو

 - - - 8262 0122 طبقه سه

 0522 0262 8522 8062 8222 طبقه چهار

 0122 0062 8122 8062 8022 طبقه دنج

 6222 0062 0222 8562 8022 طبقه شش

 6022 0562 0022 8162 8522 طبقه هفپ

 6022 0162 0022 0262 8122 هشپطبقه 

 6522 6262 0522 0062 0222 طبقه نه

 6122 6062 0122 0062 0022 طبقه ده

 5222 6062 6222 0562 0022 طبقه يازده

 5022 6562 6022 0162 5022 طبقه دوازده

 5022 6162 6022 6262 0122 طبقه سيزده

 5522 5262 6522 6062 6222 طبقه چهارده

 5122 5062 6122 6062 6022 دانزدهطبقه 

 0222 5062 5222 6562 6022 طبقه شانزده

 



  

تبصره : امتياز حق شغل مشاغل آموزش  ت ام وقپ وزارت آموزش و درورش و مشاغل رهداشـت  و درمـان  وزارت 

 ( محاسـبه مـ 1/1رهداشپ   درمان و آموزش دزشک    را توجه ره طبقه و رتبه شغل  مرروط را ضـري   

 شود .

ـ امتياز فوق العاده مديريپ هر ي  از عناوين مديريپ و سردرست   مـديران حرفـه اي( متناسـ  رـا ديييـدا   0

وواي  و مسئوليتها   حيطه سردرست  و نظارت و حساسيپ هاي شغل  و ساير عوامل مرروط رر اساه جدول 

 م  شود .   ( تعيين0ش اره دو  

 (2جدول شماره دو )

  

جغرافيايي حوزه 

 خدمت

سطوح 

 مديريت

5 4 3 2 1 

 0822 1162 1022 062 612 سطح ي   

 0862 1022 1062 1222 662 سطح دو شهرستان

 0022 1062 1622 1262 522 سطح سه   

 0062 0222 1662 1122 562 سطح ي   

 0622 0262 1522 1162 022 سطح دو استان

 0662 0122 1562 1022 062 سطح سه   

 0522 0162 1022 1062 122 سطح ي   

 0562 8022 1062 1822 162 سطح دو مل 

 0022 0062 1122 1862 022 سطح سه   

  

ـ دستگاه هاي اجراي  مووفند عناوين مشاغل مديريت  و سردرست  خود را را توجه ره عوامـل منـدرد در  1تبصره 

درصد از مشاغل مذکور در سطح ي  و حـداکرر  62( فوق ره اونه اي مشخص ن ايند که حداقل 0رند  

 درصد آنان در سطح سه تخصيص يارند .  02



ن سردرست  واحدهاي آموزش  وزارت آموزش و درورش را توجه ره عوامل مندرد ـ امتياز فوق العاده عناوي 0تبصره 

  تعيين م  اردد   هر يـ  از  1022تا  612( قانون مديريپ خدمات کشوري از 56( ماده  0در تبصره  

عناوين مشاغل سردرست  واحدهاي آموزش  فوق حداقل در سه سطح قرار م  ايرنـد هـر اونـه تغييـر 

اد معاونپ توسعه مديريپ و سرمايه انسان  رئـي  ج هـور و تصـوي  شـوراي توسـعه موکول ره ديشنه

 مديريپ خواهد رود .

ـ امتياز حق شاغل کارمندان رر اساه عوامل تحصيالت   سنوات خدمپ   تجرره   دوره هاي آموزش  و مهارت  8

 ( تعيين م  شود :8ها و تواناي  هاي فردي رر اساه جدول ش اره سه  

  

  

 (3جدول شماره سه )

  

امتياز  رديف

 تحصيالت

امتياز دوره هاي 

 آموزشي 

 مصوب

امتياز 

مهارت و 

توانايي 

 ها

امتياز سنوات 

خدمت در هر 

 سال

امتياز تجربه 

مربوط و مشابه 

 در هر سال

1 1022   

ره ازاي ط  هر ي  
ساعپ دوره آموزش  
 مصوب   نيم امتياز 

 امتياز ( 622  حداکرر 

062 16 12 

0 1022 822 02 10 

8 1022 022 06 10 

0 0222 522 82 15 

6 0822 122 86 11 

  

ره استخدام دستگاه هـاي اجرايـ  در مـ  آينـد  1/1/1811ـ ايراراران شاغل و ه ينين ايراراران  که از تاريخ  0

( قانون مديريپ خدمات کشوري   از امتيازات جـدول شـ اره 51( ماده  0حس  مورد ايراراري ره تصريح رند  



 م  شوند :         ( رهره مند 0چهار  

  

 (4جدول شماره چهار )

  

مدت خدمت داوطلبانه  مدت اسارت درصد جانبازي رديف

 در جبهه

 امتياز

 022 ماه 5تا  8 ماه 5تا  8 درصد 6 1

 622 ماه  10تا  ماه 10تا  درصد 12تا  0

 522 ماه 11تا  ماه 11تا  درصد 16تا  8

 022 ماه 00تا  ماه 00تا  درصد 02تا  0

 122 ماه 82تا  ماه 82تا  درصد 06تا  6

 022 ماه 85تا  ماه 85تا  درصد 82 تا 5

 1222 ماه 00تا  ماه 00تا  درصد 86تا  0

 1122 ماه 01تا  ماه 01تا  درصد  02تا  1

 1022 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 06تا  0

 1822 ماه 52تا  ماه 52تا  درصد 62تا  12

 1622 ماه 02تا  ماه 02تا  درصد 52تا  11

 1662 ماه 02راالتر از  ماه 02راالتر از  درصد 52راالتر از  10

  

ـ در صورت  که کارمند از اجت اع حاالت ايراراري ررخوردار راشد   راالترين امتياز مرروط ره يک  از آنهـا  1تبصره 

( از امتياز حاالت ديگر ايراراري   ره امتيـاز %06مبناي تعيين امتياز قرار ارفته و ريسپ و دنج درصد  

امتيـاز ( تجـاوز  1662اضافه خواهد شد   مشروط رر آنکه امتياز ايراراري آنان از سق    ايراراري وي

در دستگاه هاي اجراي  اشتغال م  يارند نيز  1/1/1811نن ايد . امتياز کارمندان ايراراري که از تاريخ 

پ ايراراري رر اساه ساز و کار مذکور محاسبه م  شود در هر صورت ميزان دريافت  ايراراران که رار

 در مقررات اذشته دريافپ داشته اند   نبايد کاهش يارد .

قانون مديريپ خدمات کشوري( ره ازاي  51ماده  0ـ رراي خدمپ اداري در مناطق جنگ زده  موضوع رند  0تبصره 



 ( امتياز در نظر ارفته م  شود .182هر سال خدمپ در زمان جنگ  

ون مديريپ خدمات کشوري امتياز دارنداان نشان هاي دولت  ره شرح زير تعيين ( قان51( ماده  0ـ ره استناد رند   6

 م  شود :

  

 امتياز 122 ال  ـ دارنداان نشان عال 

 امتياز 562 (1ب ـ دارنداان نشان تخصص  و ع وم  درجه  

 امتياز 622 (0د ـ دارنداان نشان تخصص  و ع وم  درجه  

 امتياز 022 (8درجه  د ـ دارنداان نشان تخصص  و ع وم  

  

تبصره : در صورت  که کارمند داراي ريش از ي  نشان دولت  راشد ج ع امتياز نشان هاي دولت  را رعايپ حـداکرر 

 امتياز( رالمانع اسپ . 122سق  امتياز  

العـاده ـ تا تصوي  و ارالغ مصورات مرروط ره نحوه تعيين و تخصيص امتياز   درصد يا مبـال  مررـوط رـه فـوق  5

اشتغال خارد از کشور   سخت  کار و کار در محيط هاي غيرمتعارف   مناطق ک تر توسعه يافته   رـدي آب و 

هوا   نورپ کاري   مبل  تض ين   کسر صندوق   فوق العاده محل خدمپ  جارجاي  محـل خـدمپ(   صـرفا 

هزينه سفر در اين سال   مبنـاي کارمندان رعالوه  1810مبال  مقطوع مندرد در آخرين حکم کارازين  سال 

 م  راشد . 1811درداخپ رراي سال 

ـ مبال  مقطوع فوق العاده هاي محروميپ از تسهيالت زندا    مناطق مرزي و جذب مناطق محروم و دور افتاده  0

تحپ عنوان فوق العاده مناطق  1811  در حکم کارازين  سال  1810مندرد در آخرين حکم کارازين  سال 

توسعه يافته رر اساه فهرسپ مناطق مذکور موضـوع مصـوره هيـات وزيـران در سـال جـاري   قارـل ک تر 

درداخپ م  راشد . د  از تصوي  ضوارط فوق العاده مناطق ک تر توسعه يافته امتياز حاصـل از ضـوارط يـاد 

 شده جايگزين و احکام اصالح م  اردد .

موجود و رر مبناي حکم کـارازين  کارمنـد در دايـان سـال  ـ ک   هزينه هاي فوق و ازدواد رر اساه مقررات 1



 

 درداخپ م  شود . 1810

( فوق شوند   ه انند 1( و  0(    5حايز شرايط استفاده از موارد مندرد در رندهاي   1811ـ کارمندان  که در سال  0

 را آنان رفتار خواهد شد . 1810کارمندان مشاره در سال 

رات مرروط ره تعيين فوق العاده ماموريپ و ساير هزينه هاي روزانه مـامورين اعزامـ  ـ تا تصوي  و ارالغ مصو 12

هــ  10610/ت 00806دستگاه هاي اجراي  مش ول اين قانون ره خارد از کشور   مفاد تصوي  نامه شـ اره 

 هيات وزيران و اصالحات رعدي آن رراي اجرا مالک ع ل م  راشد . 00/26/1806مورخ 

و ارالغ مصورات مرروط ره تعيين فوق العاده ماموريپ روزانه کارمندان   ميزان فوق العاده مـذکور    ـ تا تصوي  11

ره ازاي هر روز ماموريپ معادل ي  س  ام حقوق و فوق العاده هاي مش ول کسور رازنشستگ  قارل درداخپ 

( قانون استخدام کشـوري 80اده  م  راشد . ساير موارد مطارق آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع رند  ث( م

 و اصالحات رعدي آن خواهد رود .  00/5/1860مصوب 

امتياز ره ازاي هر اوالد   حداکرر تا سه اوالد قارـل  012و  112ـ ک   هزينه ي عائله مندي و اوالد ره ترتي   10

 محاسبه ميباشد .

  

 


