بسمه تعالي
آشنائي با حقوق و تکاليف کارکنان و مقررات انضباطي
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

فصل دوازدهم از قانون مديريت خدمات کشوري :حقوق و تکاليف کارمندان

ماده  -48کارمندان دستگاههاي اجرایي سالي سي روز حق مرخصي کاري با استفاده از حقوق و مزایاي
مربوط را دارند .حداکثر نیمي از مرخصي کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره  -1کارمندان دستگاههاي اجرایي ميتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط
حداکثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتي که کسب مرخصي براي ادامه
تحصیالت عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره  -2کارمندان دستگاههاي اجرایي طبق گواهي و تأیید پزشك معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصي
استعالجي در سال استفاده خواهند نمود .بیماریهاي صعبالعالج به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي از محدودیت زماني مذکور مستثني ميباشد و مقررات مربوط در آئیننامه این فصل
پیشبیني ميگردد.
تبصره  -3مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعالجي تابع همان مقررات
ميباشند.
تبصره  -8کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر ميبرند ميتوانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت
شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده  -48دستگاههاي اجرایي مكلفند در چهارچوب بودجههاي مصوب و آئیننامهاي که به تصویب هیئت
وزیران ميرسد ،کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ،با
مشارکت آنان به صورت هماهنگ ویكنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمههاي تكمیلي قرار
دهند.
ماده  -48دستگاههاي اجرایي مكلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتي و ایمني براي
کارمندان خود اقدامات الزم را به عمل آورند.
ماده  -48ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته ميباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار
ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین ميگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد
ضروري با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط ميباشد .میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاي هیئت
علمي از ساعات مؤظف ،در طرحهاي طبقهبندي مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تبصره  -1کارمندان ميتوانند با موافقت دستگاه اجرایي ساعات کار خود را تا یك چهارم ساعت کار روزانه
(حداکثر  11ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا ،نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین
خواهد شد.
تبصره  -2دستگاههاي اجرایي ميتوانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با
توجه به شرایط جغرافیایي و منطقهاي و فصلي ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایند.
تبصره  -3کلیه دستگاههاي اجرایي استاني مؤظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.
(ستاد مرکزي دستگاههاي اجرایي مشمول این حكم نميباشند).
ماده  -44کارمندان دستگاههاي اجرایي در انجام وظایف و مسئولیتهاي قانوني در برابر شاکیان مورد
حمایت قضایي ميباشند و دستگاهاي اجرایي مكلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با
استفاده از کارشناسان حقوقي خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایي نمایند.
ماده  -48کارمندان دستگاههاي اجرایي در مورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب به مشاغل
سازماني در صورت داشتن شرایط الزم از حقوق یكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرایي مكلفند با رعایت
موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي ،حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در این قانون مدنظر
قرار دهند.
ماده  -89کارمندان دستگاههاي اجرایي مؤظف ميباشند که وظایف خود را با دقت ،سرعت ،صداقت ،امانت،
گشادهرویي ،انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل
عموم مراجعین به طور یكسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
هرگونه بياعتنایي به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومي ممنوع ميباشد .ارباب رجوع
ميتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهي در انجام وظایف به دستگاه اجرایي ذیربط و یا
مراجع قانوني شكایت نمایند.
ماده  -81اخذرشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع ميباشد .استفاده از هرگونه امتیاز ،تسهیالت ،حق
مشاوره ،هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان
دستگاههاي اجرایي در تمام سطوح از افراد حقیقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب
ميشود.
تبصره  -1دستگاههاي اجرایي مؤظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر
داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند .چنانچه تخلف هر یك
از کارمندان مستند به گزارش حداقل یك بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه
اجرایي یا مقامات و مدیران مجاز ،ميتوانند دستوراعمال کسر یك سوم از حقوق ،مزایا و عناوین مشابه و یا
انفصال از خدمات دولتي براي مدت یك ماه تا یك سال را براي فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره  -2در صورت تكرار این تخلف به استناد گزارشهایي که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد
پرونده فرد خاطي به هیئتهاي رسیدگي به تخلفات اداري ارجاع و یكي از مجازاتهاي بازخرید ،اخراج و
انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
تبصره  -3دستگاههاي اجرایي مؤظف است اسامي افراد حقیقي و حقوقي رشوه دهنده به کارمندان
دستگاههاي اجراي را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اجرایي اعالم نماید.
تبصره  -8سازمان مؤظف است اسامي افراد حقیقي و حقوقي رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرایي
را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اجرایي اعالم نماید.
ماده  -82مدیران و سرپرستان بالفصل ،مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام
وظایف محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند .در صورتي که کارمندان مزبور با اقدامات
خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتي نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئوالن
مزبور مشاهده و اثبات گردد ،عالوه بر برخورد با کارمندان خاطي با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب
مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط ،با آنان رفتار خواهد شد.
ماده  -83کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده ( )48به انجام
وظایف مربوط بپردازند و در صورتي که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به
خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مكلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال
حقالزحمه یا اضافهکاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده  -88تصدي بیش از یك پست سازماني براي کلیه کارمندان دولت ممنوع ميباشد .در موارد ضروري با
تشخیص مقام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مدیریتي یا حساس به صورت سرپرستي بدون
دریافت حقوق و مزایا براي حداکثر چهار ماه مجاز ميباشد.
تبصره  -عدم رعایت مفاد ماده فوقالذکر توسط هر یك از کارمندان دولت اعم از قبولکننده پست دوم یا
مقام صادرکننده حكم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگي به تخلفات اداري رسیدگي و اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
ماده  -88به کارگیري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصیلي کارشناسي و باالتر) در موارد خاص به
عنوان اعضاي کمیتهها ،کمیسیونها ،شوراها ،مجامع و خدمات مشاورهاي غیر مستمر ،تدریس و مشاورههاي
حقوقي مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرایي از یك سوم ساعت اداري
کارمندان مؤظف تجاوز نكند بالمانع ميباشد.
حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگي معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت ميگردد.
ماده  -88کارمندان دستگاههاي اجرایي مكلف ميباشند در حدود قوانین و مقررات ،احكام و اوامر رؤساي
مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند ،اگر کارمندان حكم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات
اداري تشخیص دهند ،مكلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند .در
صورتي که بعد از این اطالع ،مقام مافوق کتباً اجراي دستور خود را تأیید کرد ،کارمندان مكلف به اجراي

دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتي متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویي با مقام
دستوردهنده ميباشد.
ماده  -88رسیدگي به مواردي که در این قانون ممنوع و یا تكلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان
دستگاههاي اجرایي و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگي به تخلفات اداري  -مصوب  -1382ميباشد.
«به استثنا ماده ( )81که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
ماده  -84خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شریط گواهي وزارت امور خارجه موجب
انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده  -88پرداخت اضافهکاري تنها در قبال انجام کار اضافي در ساعات غیراداري مجاز ميباشد و هرگونه
پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافي در حكم تصرف غیرقانوني وجوه و اموال عمومي است.
ماده  -199آئیننامههاي اجرایي این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران ميرسد.

مقررات انضباطي کارکنان دولت
با عنایت به اینكه تنظیم ساعت دقیق ورود و خروج اداري کارکنان ،جهت انجام وظایف محوله و پاسخگویي
به ارباب رجوع  ،از مصادیق مهم نظم و انضباط اداري است لذا در قوانین و مقررات مورد استناد  ،ساعات کار
پرسنل و به تبع آن  ،نحوه ورود و خروج کارکنان مشخص شده است از جمله در ماده  48قانون مدیریت
خدمات کشوري  ،میزان ساعت کار کارمندان دولت در طول هفته  88ساعت تعیین گردیده است و همچنین
ماده  83قانون مورد نظر تصریح دارد :کلیه کارمندان دستگاههاي اجرایي موظفند در ساعات تعیین شده
(موضوع ماده  )48به انجام وظایف مربوطه بپردازند و درصورتي که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري
مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنها نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه ،مكلف به حضور در محل کار و
انجام وظایف محوله در قبال حقالزحمه یا اضافه کاري برابر مقررات مربوطه خواهند بود.
در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري  ،ساعت ورود و
خروج کارکنان در طول هفته را به نحوي تنظیم نموده است که همكاران مدت  88ساعت مصوب را در محل
کار خود حاضر بوده و در این خصوص کنترل هاي الزم بعمل مي آید و براي افرادي که مقررات مربوطه را
رعایت ننماید  ،تنبیهات اداري مرتبط اجرا مي گردد.
آئين نامه حضور و غياب کارکنان دولت.
ماده-1کلیه کارکنان دستگاه هاي اجرائي مكلفند ساعات تعیین شده براي ورود به محل خدمت و خروج از
آن را رعایت نموده  ،ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آنكه از
سوي مقام صالحیتدار دستگاه مربوط براي ورود و خروج هریك از آنان کتبا ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

ماده  -2ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلي تاخیر ورود محسوب گردیده و با
مستخدمي که تاخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار مي شود :
الف -تاخیر ورود تا  2ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصي استحقاقي منظورمي گردد .
ب -تاخیر ورود بیش از  2ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایاي شغل و مزایاي
مستمر مستخدمین رسمي و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده هاي مستخدمین
پیماني یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادي به میزان کل ساعات تاخیر خواهد بود .
ماده  -3خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد
مشمول حكم قسمتهاي الف و ب ماده  2خواهد بود.
ماده  -8تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزء مرخصي
استحقاقي منظور خواهد شد
الف وقوع حوادث وسوانح غیرمترقبه براي مستخدم،همسروفرزندان تحت تكفل ونیز سایر افراد خانواده
درصورتي که تحت تكفل باشند .
ب احضارمستخدم توسط مراجع قضائي وانتظامي باگواهي مرجع احضار کننده .
تبصره  :تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.
ماده  -8به مستخدمي که در هر ماه بیش از  8بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و جمع
مدت تاخیر مزبور به بیش از  8ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر براي ماه اول و دوم کتباً اخطار
داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطي به میزان  % 39و براي ماه چهارم به میزان
 %89و براي ماه پنجم به میزان صددرصد و به مدت یك ماه کسر خواهد شد و درصورت تكرار،پرونده
مستخدم جهت رسیدگي به هیات رسیدگي تخلفات اداري ارجاع خواهد گردید .
تبصره  :1تاخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از  4ساعت درهر ماه در هر حال مشمول حكم این ماده خواهد
بود .
تبصره :2درباره مستخدمیني که قبال با علل دیگري به جزء موارد فوق الذکر  ،فوق العاده شغل آنان قطع
گردیده از سومین ماهي که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیات
رسیدگي تخلفات اداري ارجاع خواهد شد.
نكات الزم :
-1کارکنان پس از اخذ موافقت مقام مافوق و وصول مرخصي ساعتي روزانه (حداکثر  3ساعت) در قالب
برگه مخصوص  ،بایستي زمان خروج از اداره و زمان برگشت از مرخصي را در سیستم کنترل الكترونیكي

)سامانه چارگون)حضور و غیاب  ،ثبت نماید به نحوي که مدت مرخصي ثبت شده در سیستم با مدت
مرخصي موافقت شده در برگه مربوط  ،کامالً یكسان باشند.
 -2برگ مخصوص مرخصي ساعتي بایستي قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت ،تهیه و توسط
مقام مافوق امضاء گردد.
-3مرخصي کمتر از یكروز جزو مرخصي استحقاقي منظور و حداکثر مدت آن در طول سال نباید بیشتر از
 12روز باشد.

