
 

 

 كشور یهای كاركنان شهردار ینامه استخدامآيين 

 ابسته مشمول مقررات اين آيينو یها سراسر كشور و سازمان یهای كليه شهردار ـ 1ماده 

 .نامه هستند

 ی( قانون شهردار111( و )84مواد ) كه به استناد یابسته به شهردارو یاه سازمان ـ تبصره

بوده و  یو استقالل مال یشخصيت حقوق یشوند و دارا یتشكيل شده يا م ـ 1334مصوب  ـ

كه  یمين شده باشد در صورتتأ یها توسط شهردار %( سرمايه آن 50درصد )بيش از پنجاه 

نشده باشد مشمول مقررات اين آيين  یپيش بين یخاص ینامه استخدامها آيين  سنامه آندر اسا

 .نامه هستند

 یسيم مبه چهار دسته به شرح زير تق یها از نظر استخدامی مستخدمان شهردار ـ 2ماده 

 :شوند

ل حقوق موضوع جدو یها هاز گرو یدر يك یمستخدم ثابت كه به موجب حكم رسم ـالف 

و اصالحات بعد آن  ـ 1370مصوب  ـلت كنان دو( قانون نظام هماهنگ پرداخت كار1ماده )

استخدام شده  یشهردار ینامه استخدامبر اساس آيين  یسازمان یهااز پست  یيك یتصد یبرا

 .باشد

 یو اصالحات بعد ـ 1345مصوب  ـ یكه بر اساس قانون استخدام كشور یمستخدم رسم ـب 

 .استخدام شده است یآن در شهردار

ين و كار مشخص به استخدام مدت مع یخدم موقت كه به موجب قرارداد برامست ـپ 

آن توسط  یبعداين قبيل مستخدمان و تغييرات  یامآيد. مقررات استخد یدر م یشهردار

 .كشور اجراء خواهد شد یريزفقت سازمان مديريت و برنامه زارت كشور تهيه و با مواو

آن  یو اصالحات بعد - 1369مصوب  -كار  كه مشمول قانون یكارگران شهردار ـت 

 .هستند

زارت ييد وها و تأ بنا به پيشنهاد هر يك از شهرداري یدر شهردار یمشاغل كارگر ـ تبصره

 .شوند یكشور مشخص م یريزر و سازمان مديريت و برنامه كشو

)الف(  یها در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بند یمستخدمان رسم ـ 3ماده 

 .نامه هستندنامه مشمول مقررات اين آيين ( اين آيين 2و )ب( ماده )

ها با رعايت ی ليه شهرداردر ك یسازمان یها و ايجاد يا حذف پست یسازمان تفصيل ـ 4ماده 

و اصالحيه  ی( قانون شهردار54مشمول ماده ) ی( قانون استخدام كشور112ه ماده )تبصر

 .آن است



 

 

ه بر اساس قوانين و مقررات مربوط ب یاستخدام اتباع بيگانه در شهردار ورددر م ـ 5ماده 

 .عمل خواهد شد تیلها و مؤسسات دوزارتخانه و

 یو استخدام یادار ینامه شورا اين آيين ینظارت بر حسن اجرا به منظور ـ 6ماده 

كشور و  یها در هر يك از استان ـشود  ینامه شورا ناميده م در اين آيينكه  ـ یشهردار

 .گردد یت بيش از پانصد هزار نفر تشكيل مبا جمعي یهمچنين در شهرها

 یصد هزار نفر به شرح زير تعيين مبا جمعيت بيش از پان یشهرها یشورا یاعضا ـ 7ماده 

 :شوند

 .ا()رييس شور یشهردار یو ادار ین مالشهردار و در غياب او معاو ـالف 

 .كشور(ی ها زارت كشور )سازمان شهردارينماينده و ـب 

 . دو نفر از مديران يا كارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار ـپ 

 .زارت كشورو یهای مديركل امور شهردار ـت 

انصد هزار زير پ ینامه در شهرهااين آيين  یهر استان كه بر حسن اجرا یشورا ـ 8ماده 

 :شود یكند از افراد زير تشكيل می استان نظارت منفر آن 

 .ن عمراني استانداري )رييس شورا(معاو ـالف 

 . شهردار شهر مركز استان ـب 

 .ستايي استانداريمديركل دفتر امور شهري و رو ـپ 

 صالح در امور استخدامي شهرداريها به پيشنهاد رييسيك نفر از كارشناسان خبره و ذي  ـت 

 .ييد استاندارشورا و تأ

 ي در شورا مطرح ميشهردار شهري كه مسايل مربوط به شهرداري مورد تصدي و ـث 

 .شود

 .شودستايي استانداري مستقر مي دبيرخانه شورا در دفتر امور شهري و رو ـ تبصره

ه اجرايي طرح نامه به عنوان كارگرو ظايف مقرر در اين آيينه بر وشوراها عالو ـ 9ماده 

نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت  ( آيين21بندي مشاغل موضوع ماده )طبقه 

در  ـ 1370/ 11/ 8هـ مورخ 473/ت  57350موضوع تصويب نامه شماره  ـلت كاركنان دو

ظيفه نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و رسيدگي به اعتراضات شهرداريها و

 .مستخدمان ثابت شهرداري را نيز بر عهده دارداستخدامي 

يابد و تصميمات با جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسميت مي  ـ تبصره

 .حداقل سه رأي مثبت داراي اعتبار است



 

 

الجلسه اعضاي شورا به ازاي هر جلسه يك چهلم حق  ـ(1381ˏ08ˏ15)اصالحي  10ماده 

ربط قابل شود كه از محل اعتبارات شهرداري ذي  بوط تعيين ميحقوق و مزاياي شهردار مر

 .پرداخت است

 د به خدمتروو ـ مفصل دو

 :طلبان استخدام در شهرداري بايد داراي شرايط زير باشندداو ـ 11ماده 

 .ايرانتابعيت جمهوري اسالمي  ـالف 

 .درووحداقل هجده و حداكثر سي و پنج سال تمام سن در  ـب 

 .ظيفه عمومي يا معافيت دايمانجام خدمت و ـپ 

 .اعتقاد به مباني جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي آن ـت 

ي يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قانون عامليت به احكام اسالم يا پيروتدين و ـث 

 .اساسي جمهوري اسالمي ايران

 .مخدرعدم اعتياد به مواد  ـج 

 .داشتن ديپلم كامل متوسطه ـچ 

 .ميت از حقوق اجتماعيعدم محكوميت به محرو ـح 

 .طلب استخدام آن استداشتن توانايي جسمي براي انجام كاري كه داو ـخ 

 .عدم تجاهر به فسق و داشتن شايستگي اخالقي الزم و حسن سابقه ـد 

هاي بالتصدي سازماني در مشاغل تخصصي با تواند براي پست شهرداري مي  ـ 1تبصره 

 .طلبان را تا سن چهل سالگي استخدام نمايدتصويب شورا داو

ييد سازمان زارت كشور تهيه و پس از تأفهرست مشاغل تخصصي توسط و ـ 2تبصره 

 .ريزي كشور در شهرداريها اجراء خواهد شدمديريت و برنامه 

تواند با تصويب شورا هاي سازماني، شهرداري مي براي تصدي بعضي از پست ـ 3تبصره 

 .ره راهنمايي تحصيلي استخدام نمايدطلبان استخدام را با داشتن گواهينامه پايان دوداو

ديت حداكثر سن آيند مشمول محدوكساني كه مجدداً به استخدام شهرداري در مي  ـ 4تبصره 

اينكه سن آنها پس از كسر مدت خدمت در  ط برموضوع بند )ب( اين ماده نخواهند بود مشرو

 .ر ننمايدشهرداري از حداكثر سن مقرر تجاو

اي افراد  رهتواند با انعقاد قراردادهاي خاص از خدمات مشاوشهرداري مي  ـ 5تبصره 

الزحمه  ر با پيشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حقمتخصص يا مهندسان مشاو



 

 

ر لي در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاوافراد پرداخت نمايد، و مناسبي به اين

 .زير كشور نيز برسدييد وه بر موافقت شورا، مراتب بايد به تأخارجي عالو

 .آيداستخدام براي تصدي پستهاي سازماني از طريق امتحان يا مسابقه به عمل مي  ـ 12ماده 

نامه اي خواهد بود كه ه در شهرداريها به موجب آيين برگزاري امتحان و مسابق ـ تبصره

 .ريزي كشور خواهد رسيدييد سازمان مديريت و برنامه زارت كشور تهيه و به تأتوسط و

ي انساني شهرداريها مكلفند در صورت داشتن اعتبار الزم در بودجه مصوب، نيرو ـ 13ماده 

اجد شرايط پس از اخذ طلبان واز بين داومورد نياز خود را براي تصدي پستهاي سازماني 

 .مين نمايندزارت كشور تأمجوز استخدام از مراجع ذي صال ح و موافقت و

نامه به صورت غيرثابت در استخدام افرادي كه در تاريخ ابالغ اين آيين  ـ 14ماده 

نمايند، در ظيفه مي ابسته هستند و در مشاغل كارمندي انجام وشهرداريها و سازمانهاي و

جود پست بالتصدي و داشتن شرايط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه صورت و

خدمت متوالي، در صورتي كه خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصويب شورا از شرط مسابقه 

 .موضوع اين ماده معاف هستند

ردار منصوب شده باشند به سمت شه 1357/ 11/ 22شهرداراني كه بعد از تاريخ  ـ 15ماده 

نامه و دارا بودن شرايط زير ( اين آيين 11ها خاتمه يافته باشد با رعايت ماده )و خدمت آن 

از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و مي توانند در يكي از شهرداريهاي كشور استخدام 

 .شوند

 .ار سال( خاتمه يافته باشدره قانوني خدمت )چهخدمت آنها به علت استعفا يا اتمام دو ـالف 

ب در سمت شهردار حداقل دو سال سابقه خدمت متوالي يا چهار سال سابقه خدمت متناو ـب 

 .داشته باشند

در صورت تعليق از خدمت طبق مقررات قانوني، داراي حكم قطعي برائت از مراجع  ـپ 

 .صالح باشندذي

خدمت در خواست استخدام خود را با رعايت حداكثر تا مدت يك سال از تاريخ خاتمه  ـت 

 .ابسته تسليم نمايندساير بندهاي اين ماده به يكي از شهرداريهاي كشور يا سازمانهاي و

اين گونه افراد در صورت رعايت بندهاي )الف(، )ب( و )پ( اين ماده و موافقت  ـ 1تبصره 

 .نامه معاف هستندآيين ( اين 18ره آزمايشي موضوع ماده )هسته گزينش از خدمت دو

( قانون تشكيالت و انتخابات شوراهاي اسالمي 73شهرداراني كه بر اساس ماده ) ـ 2تبصره 

توانند، طي مدت يك  از كار بركنار شده اند مي 1375كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ساير  ييد شورا براي يكي از پستهاي بالتصدي به استخدام شهرداري مربوط ياسال با تأ

 .هاي كشور در آيند شهرداري



 

 

شهرداراني كه قبال خاتمه خدمت يافته اند و از خاتمه خدمت آنها بيش از يك سال  ـ 3تبصره 

توانند با رعايت ساير بندهاي اين ماده تا مدت يك سال از تاريخ تصويب اين گذرد مي  مي

وط يا شهرداريهاي كشور تسليم نامه درخواست استخدام خود را به آخرين شهرداري مرب آيين

 .نمايند

زارت كشور مي جود پست سازماني مناسب در شهرداريها، ودر صورت عدم و ـ 4تبصره 

ريزي تواند به پيشنهاد شهرداري متقاضي استخدام، با موافقت سازمان مديريت و برنامه 

ين يكي از عناوكشور نسبت به ايجاد پست با نام مطابق با مدرك تحصيلي متقاضي تحت 

 .كارشناس اقدام نمايد كمككارشناس، كاردان و 

شهرداريها مكلفند كارگران مورد نياز خود را كه در تشكيالت مصوب به عنوان  ـ 16ماده 

اند در صورت داشتن اعتبار الزم در بودجه مصوب براي تصدي كارگر ثابت شناخته شده 

ييد كميته طبقه زارت كشور و تأاستخدام و موافقت از وپستهاي سازماني، پس از اخذ مجوز 

اجد شرايط طلبان وبندي مشاغل كارگري استان با رعايت مقررات قانون كار از بين داو

 .استخدام نمايند

نامه به صورت غيرثابت براي مشاغل جانبازاني كه در تاريخ ابالغ اين آيين  ـ 17ماده 

ابسته باشند با رعايت قانون تسهيالت يا سازمانهاي و كارمندي در استخدام شهرداري

و با تصويب شورا از شرط امتحان و مسابقه  1374استخدامي، اجتماعي جانبازان مصوب 

 .معاف هستند

ره دي پذيرفته شده اند يك دوروطلبان استخدام كه در امتحان يا مسابقه وداو ـ 18ماده 

ضع ت آن حداقل شش ماه و حداكثر دو سال است، هرگاه ونمايند كه مدرا طي مي آزمايشي 

ره خدمت آزمايشي رضايت بخش باشد حكم قطعي استخدام آنها پس خدمت و رفتار آنها در دو

ربط به عنوان مستخدم ثابت صادر شود و مدت خدمت آزمايشي  ييد هسته گزينش ذياز تأ

 .شود سابقه خدمت آنها محسوب ميء جز

ر صورت عدم اعالم نظر هسته گزينش ظرف مدت تعيين شده حكم استخدام د ـ 1تبصره 

 .شود قطعي مستخدمان آزمايشي صادر مي

ره خدمت آزمايشي در حكم مستخدم ثابت افراد مشمول اين ماده در طي دو ـ 2تبصره 

دي روه ومحسوب و از حقوق، فوق العاده شغل و ساير مزاياي پست مورد تصدي در گرو

 .شوندردار مي برخو

ره آزمايشي صالح براي ابقا در پست مورد به خدمت افرادي كه حداكثر تا پايان دو ـ 3تبصره 

شود. به اين قبيل افراد حقوق و مزاياي ايام مرخصي  نظر تشخيص داده نشوند خاتمه داده مي

 .شوداستحقاقي استفاده نشده و كسور بازنشستگي كسر شده پرداخت مي 



 

 

ابسته از خدمت در هرگاه مستخدمان رسمي و ثابت شهرداري و سازمانهاي و ـ 19ماده 

ابسته استعفا نمايند، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعايت شهرداري يا سازمانهاي و

نامه پس از اعالم نظر هسته گزينش امكان پذير است و اين گونه ساير مقررات اين آيين 

 .آزمايشي معاف هستند رهمستخدمان از طي دو

ر احكام استخدامي مستخدمان ثابت شهرداريها )به جز شهرداري تهران( در صدو ـ 20ماده 

زارت كشور ييد ونامه موكول به تأ د به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات اين آيينروبدو و

 .است

ن رسمي ثابت خود را شهرداري موظف است ساالنه شايستگي و استعداد مستخدما ـ 21ماده 

نده لت مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پروبر اساس ضوابط ارزشيابي كاركنان دو

 .استخدامي آنها منعكس نمايد

گيرد كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي  اين سنجش طوري صورت مي

 .ديد باشدره كارآموزي جم گذراندن دوه و پستهاي باالتر يا لزواحراز گرو

 حقوق و مزايا ـ فصل سوم

حقوق مبناي مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي  ـ 22ماده 

ابسته برابر عدد مبناي حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان و

 .شودلت و اصالحات بعدي آن با اعمال ضرايب ريالي مصوب ساالنه تعيين مي دو

دي بر مبناي روههاي ونامه به گروتخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين  ـ 23ماده 

ل تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ جدو

 .لت و اصالحات بعدي آن استپرداخت كاركنان دو

دي روه واين ماده و تخصيص گروههاي موضوع تغييرات و اصالحات در گرو ـ 1تبصره 

به مستخدماني كه مشاغل آنها از پيچيدگي و حساسيت برخوردار و مستلزم دارا بودن 

ييد سازمان مديريت و زارت كشور و تأالعاده است به پيشنهاد و مهارتهاي خاص و فوق

 .آيدريزي كشور به اجراء در مي  برنامه

ابسته در غيررسته مربوط مستخدم اري و سازمانهاي وانتصاب مستخدمان شهرد ـ 2تبصره 

توان با رضايت لي در صورت نياز و داشتن شرايط احراز شغل پيشنهادي مي ممنوع است و

 .مستخدم و موافقت شورا او را در رسته ديگر منصوب نمود

ل قبل حقوق مستخدمان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سا ـ 24ماده 

 :شودبه شرح زير تعيين مي 

 ( حقوق سال قبل = حقوق هر سال1ضريب افزايش سنواتي + )



 

 

سوابق خدمت كارگران شهرداري به لحاظ تجربي براي تصدي مشاغل كارمندي  ـ 25ماده 

( طرح طبقه بندي 14لي در صورت ارايه مدارك مستند موضوع ماده )قابل احتساب نيست. و

ييد شورا از لحاظ تجربه و احراز بعدي آن سوابق خدمت آنها پس از تأمشاغل و اصالحات 

 .مشاغل كارمندي قابل احتساب است

كارگراني كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر شوند هنگام استخدام كارمندي  ـ تبصره

ه بر اساس آخرين مدرك سوابق خدمت مشابه يا مرتبط آنها در شهرداري از لحاظ تعيين گرو

 .ييد شورا قابل احتساب استتحصيلي و با تأ

نامه كه خدمت آنها رضايت تواند به مستخدمان مشمول اين آيين شهرداري مي  ـ 26ماده 

بخش باشد و مستخدماني كه خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شايستگي بر 

العاده ه مربوط، افزايش فوق ده شغل گروالعا ه بر فوقنامه، عالو( اين آيين 21اساس ماده )

لي به هر حال فوق ه مربوط را بپردازد وشغل به ميزان حداكثر بيست درصد عدد مبناي گرو

ز %( حقوق مبناي مستخدم تجاو 150پنجاه درصد )العاده شغل ياد شده نبايد از يكصد و 

 .نمايد

ماده و مصاديق خدمات برجسته به  العاده شغل موضوع اينميزان افزايش فوق  ـ تبصره

 .شودييد شورا تعيين مي پيشنهاد شهردار و تأ

ه مربوط لين طبقه گروشوند در او كساني كه به خدمت ثابت شهرداري پذيرفته مي ـ 27ماده 

لتي يا خدمت در شهرداري يا سازمانهاي گيرند و چنانچه داراي سابقه خدمت دوقرار مي 

%(  3ه ازاي هر سال خدمت، از ضريب افزايش سنواتي به ميزان سه درصد )ابسته باشند بو

سابقه خدمت شان محسوب ء ظيفه عمومي آنها نيز جزشوند و مدت خدمت و برخوردار مي

 .شودمي 

ه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان ل و نحوه ارتقاي گروجدو ـ 28ماده 

 .شود وابق تجربي، تحصيالت و ارزشيابي شاغالن تعيين ميظايف، سليتها، اهميت ومسؤو

ه جديد به يابند بر اساس عدد مبنا در گروه مي حقوق مستخدماني كه ارتقاي گرو ـ 1تبصره 

 .شوده قبل تعيين مي اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گرو

دي آنها اجازه استفاده از ه مستخدماني كه سقف رشته شغلي مورد تصارتقاي گرو ـ 2تبصره 

دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل ديگر ه تعيين شده جهت مدرك تحصيلي آنها را نمي گرو

 .است

ههاي باالتر جود شرايط زير مستخدم را به گروتواند در صورت وشهرداري مي  ـ 29ماده 

 :ارتقاء دهد



 

 

بندي  داشته باشد يا بر اساس طرح طبقهجود ه جديد پست سازماني بالتصدي ودر گرو ـالف 

ه مشاغل به سبب احراز شرايط تحصيلي يا تجربي مقرر در طرح، در طبقه شغلي كه در گرو

 .باالتر است قرار گيرد

 .مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لياقت و كارداني نموده باشد ـب 

انون استخدام كشوري و قانون نظام حقوق و امتيازات مربوط به ايثارگران مشمول ق ـ تبصره

 .شودلت در مورد مستخدمان ايثارگر شهرداري نيز اعمال مي هماهنگ پرداخت كاركنان دو

ه تشويقي تواند با تصويب شورا به مستخدمان خود يك الي دو گروشهرداري مي  ـ 30ماده 

لت و اصالحات ن دو( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنا3( ماده )4موضوع مفاد تبصره )

 .ه استحقاقي آنها اعطاء نمايده بر گروبعدي آن عال و

ه استحقاقي خود قرار ه پايين تر از گرومستخدماني كه به لحاظ تغيير شغل در گرو ـ 31ماده 

ه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي ه قبلي با گروت حقوق مبناي گروالتفاوگيرند مابه مي 

نمايند و هرگونه افزايشهاي بعدي در حقوق مبناي اين مستخدمان را دريافت مي سنواتي قبلي 

ت ياد شده التفاو ه بعدي تا استهالك كامل از مابهه جديد و افزايش ناشي از ارتقاي گرودر گرو

 .شودكسر مي 

ليتها، شرايط احراز، ظايف، مسؤوزارت كشور موظف است بر اساس اهميت وو ـ 32ماده 

ابسته را مدرك تحصيلي، تجربه و ساير شرايط مؤثر، كليه مشاغل شهرداريها و سازمانهاي و

ريزي كشور به يكي از ييد سازمان مديريت و برنامه بندي و ارزيابي نمايد و پس از تأطبقه 

العاده شغل تخصيص دهد. هر نوع اصالح ل حقوق و ضوابط پرداخت فوق هاي جدو هگرو

زارت كشور و پس از موافقت سازمان ياد شده بندي مشاغل بنا به پيشنهاد و در طرح طبقه

 .قابل اجراء است

اي نامه نامه بر اساس آيين  تعيين حقوق فعلي مستخدمان شهرداري مشمول اين آيين ـ تبصره

رسد ريزي كشور مي ييد سازمان مديريت و برنامه زارت كشور تنظيم و به تأكه از طرف و

لي در هيچ مورد با اجراي اين تبصره از حقوق مستخدم در حين تطبيق، آيد وه عمل مي ب

 .شود رقمي كسر نمي

العاده شغل ل فوق ه و جدومادام كه طرح طبقه بندي مشاغل و ضوابط تغيير گرو ـ 33ماده 

وط زارت كشور تهيه و به تصويب مراجع مربمستخدمان ثابت و رسمي شهرداريها توسط و

ه مستخدمان ل فوق العاده شغل و تغيير گروبندي مشاغل و جداو نرسيده است، طرح طبقه

رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصالحات بعدي آن 

 .در مورد مستخدمان رسمي و ثابت شهرداريها قابل اجراء است

اني كه شرايط احراز آن را طبق شرح شغل انتصاب مستخدمان به پستهاي سازم ـ 34ماده 

 .مربوط ندارند ممنوع است



 

 

نت در شهرداريهايي كه چنانچه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني يا معاو ـ 1تبصره 

تواند از اجد شرايط در شهرداريها نباشد، شهرداري مي ن هستند مستخدم وداراي يك معاو

ها و زارتخانه طرح طبقه بندي مشاغل از ساير واجد شرايط احراز جود مستخدمان وو

مور استفاده ابسته به عنوان مألتي و ساير شهرداريها و سازمانهاي ومؤسسات و شركتهاي دو

 .نمايد

نامه در شهرداريهايي كه داراي تواند با رعايت مقررات اين آيين شهرداري مي  ـ 2تبصره 

ك تحصيلي كارشناسي عمران و شهرسازي است از ن است فردي را كه داراي مدريك معاو

طريق امتحان يا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طي مراحل گزينش در پست 

 .ردن شهردار به استخدام ثابت شهرداري در آومعاو

ها، مؤسسات و شركتهاي زارتخانه در صورت استفاده شهرداري از مستخدمان و ـ 3تبصره 

لت و ساير ون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتي مشمول قاندو

مور و انتصاب آنها به يكي از پستهاي ثابت ابسته به عنوان مأشهرداريها و سازمانهاي و

موريت مستخدمان مشمول قانون استخدام نامه مأ سازماني )با تصويب شورا( بر اساس آيين

 .شودير مقررات مربوط عمل مي كشوري و اصالحات بعدي آن و سا

مقام  م شهرداري يا قائمحساب دو ( قانون شهرداري ذي79در اجراي مفاد ماده ) ـ 4تبصره 

اجد شرايط شهرداري انتخاب و بنا به پيشنهاد شهردار و او از بين مستخدمان ثابت و رسمي و

 .شود ييد شورا منصوب ميتأ

ابسته بر اساس پست مورد مي شهرداري و سازمانهاي ومستخدمان ثابت و رس ـ 35ماده 

العاده شغل ل فوق العاده شغل مربوط بر مبناي طرح طبقه بندي مشاغل و جدوتصدي از فوق 

 .شوندبرخوردار مي 

العاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع  فوق ـ 1تبصره 

ه بر لت را بر عهده دارند عالوماهنگ پرداخت كاركنان دو( قانون نظام ه4( ماده )1تبصره )

زارت كشور و العاده شغل موضوع اين ماده و اصالحات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وفوق 

 .ريزي كشور قابل افزايش است ييد سازمان مديريت و برنامهتأ

شهرداريها  فوق العاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي ـ 2تبصره 

لت را بر عهده دارند ( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو4( ماده )2موضوع تبصره )

زارت ه مربوط و اصالحات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وه بر فوق العاده شغل گروعال و

 .ريزي كشور قابل افزايش است ييد سازمان مديريت و برنامهكشور و تأ

مشاغل مديريت و سرپرستي با توجه به تشكيالت مصوب به پيشنهاد ين عناو ـ 3تبصره 

ريزي كشور از طريق همترازي تعيين شهرداري مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه 

 .شود مي



 

 

تواند ساالنه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و  شهرداري مي ـ 4تبصره 

العاده اند با تشخيص شهردار فوق و تالش نموده صول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعي و

صول براي يك بار در سال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي اي تحت عنوان حق و

ط بر اينكه حداكثر از دو برابر ربط پرداخت نمايد مشرو صول شده براي كاركنان ذيكه و

 .ز ننمايدحقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در يك سال تجاو

نامه، مقررات و ساير تسهيالت كه  هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آيين ـ 36ماده 

لت براي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

تصويب يا در نظر گرفته شده يا شود در مورد كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور و 

مين اعتبار الزم در نامه هستند با تأ ( اين آيين1ابسته كه مشمول تبصره ماده )و سازمانهاي

 .آيدبودجه شهرداريها به اجراء در مي 

جود اعتبار به ه بر عيدي و پاداش ساالنه در صورت وتواند عالو شهرداري مي ـ 37ماده 

پايان هر سال به عنوان حق  العاده شغل درهر يك از مستخدمان معادل يك ماه حقوق و فوق 

تالش به تناسب مدتي كه مستخدم در آن سال تصدي پستي را بر عهده داشته است پرداخت 

 .نمايد

ل يا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و كارانه كاركنان شهرداري بر اساس جدو ـ 38ماده 

رداخت مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمي مشمول قانون نظام هماهنگ پ

 .شود ه بيست تعيين و برقرار ميلت و اصالحات بعدي آن به عالوكاركنان دو

 العاده جذب مديران و سرپرستان و كارشناسان شهرداري بر مبناي ارقام فوقفوق  ـ تبصره

لت بر اساس هاي مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو العاده

ريزي كشور انجام پذيرفته به مرحله اجراء در  ن مديريت و برنامههمترازي كه توسط سازما

 .آيدمي 

 آموزش ـ فصل چهارم

( قانون شهرداري و به منظور باال 62زارت كشور مكلف است در اجراي ماده )و ـ 39ماده 

هاي آموزش پيش  بردن سطح معلومات فني و تخصصي كاركنان مورد نياز شهرداريها زمينه

م با طلبان استخدام و شاغالن را به طرق مقتضي و عنداللزوخدمت و ضمن خدمت داواز 

 .ردايجاد مراكز آموزشي فراهم آو

زارت كشور در اجراي اين ماده زمينه آموزش مستخدمان شهرداريها مادام كه و ـ 1تبصره 

توانند با  ر ميرا به طرق مقتضي فراهم ننموده است استانداريها و شهرداريهاي سراسر كشو

 .زارت كشور زمينه آموزشهاي الزم را در محل فراهم نمايندهماهنگي و

هاي آموزشي اعم از كوتاه مدت و بلند  رهضوابط اعطاي امتياز شركت در دو ـ 2تبصره 

 .شود مدت همانند ضوابط آموزشي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري تعيين مي



 

 

 رفاه ـ فصل پنجم

مستخدمان شهرداري سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصي  ـ 40 ماده

 .هاي مربوط را دارند العاده با حقوق و فوق

مستخدمان شهرداري در صورت ابتال به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت باشند  ـ 41ماده 

 .نماينداز مرخصي استعالجي استفاده مي 

العالج حداكثر استفاده از مرخصي استعالجي چهار  مورد بيماريهاي صعب جز در ـ تبصره

 .ماه در سال است

ن حقوق استفاده كند، تواند با موافقت شهرداري از مرخصي بدو مستخدم مي ـ 42ماده 

ن حقوق محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي و ثابت در مدتي كه از مرخصي بدو

نمايد الزامي نيست، در صورتي كه پس از پايان سال استفاده مي بيش از سه ماه در هر 

ي به ران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم ياد شده موجود نباشد ودو

 .آيدحال آماده به خدمت در مي 

تواند از مرخصي حداكثر مدتي كه مستخدم شهرداري در طول خدمت خود مي  ـ 1تبصره 

لي براي ادامه تحصيالت عالي تخصصي در رشته استفاده كند سه سال است ون حقوق بدو

 .مورد نياز شهرداري اين مرخصي با تصويب شورا حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد است

توانند كماكان از مزاياي ن حقوق هستند ميمستخدماني كه در حال مرخصي بدو ـ 2تبصره 

 .مايدبيمه عمر طبق ضوابط استفاده ن

 .سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شودء ن حقوق جزمدت مرخصي بدو ـ 3تبصره 

هاي  ( و تبصره29( و )28( و )27استفاده از مرخصي هاي موضوع مواد ) ـ 43ماده 

نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام مربوط بر اساس آيين 

 .شود كشوري انجام مي

مين بهداشت و درمان مستخدمان شهرداري موظف است به طرق مقتضي در تأ ـ 44ماده 

ني ايجاد محيط مناسب كار و كمك به امور تعاوخود و ايجاد تسهيالت رفاهي براي كاركنان و 

الحسنه و نظاير آن كه بر اساس مقررات رفاهي  هاي مصرف، مسكن ، قرضدر زمينه 

لت نظير قانون نحوه ايجاد تسهيالت رفاهي براي كاركنان دو ابسته بهلتي و وسازمانهاي دو

 .ردرسد اقدام و مساعي الزم را به عمل آوتهيه و به تصويب مي  ـ 1367مصوب  ـلت دو

چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصي استحقاقي ذخيره شده داشته باشد حقوق و  ـ 45ماده 

راث قانوني مر او بابت مرخصيهاي ذخيره شده به وهاي مست العادهفوق العاده شغل و فوق 

 .شودي پرداخت مي و

 بازنشستگي ـ فصل ششم



 

 

ق بازنشستگي و مستخدمان ثابت شهرداري تهران از نظر بازنشستگي تابع صندو ـ 46ماده 

 1345( اصالحي قانون شهرداري مصوب 58ظيفه مستخدمان شهرداري موضوع ماده )و

 .هستند

به جز شهرداري تهران از نظر بازنشستگي  ـمستخدمان ثابت و رسمي شهرداريها  ـ 47ماده 

ظيفه مستخدمان شهرداريها در سازمان بازنشستگي كشوري ق بازنشستگي و وتابع صندو

ظيفه هستند و از نظر بازنشستگي و كسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگي و و

 .صالحات بعدي آن هستندمشموالن قانون استخدام كشوري و ا

نامه هر ضع مستخدمان خود با اين آيين شهرداري مكلف است از تاريخ تطبيق و ـ 48ماده 

لت ماه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

با توجه دن سهم شهرداري كسورات قانوني بازنشستگي مستخدم را كسر نموده و پس از افزو

 .ظيفه مربوط پرداخت نمايدق بازنشستگي و وبه قوانين ياد شده مجموع آن را به صندو

جوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداري به حساب مخصوص در يكي از و ـ 1تبصره 

 .گردد اريز ميشود و لتي كه از طرف سازمان بازنشستگي معرفي ميبانكهاي دو

ي انساني در شهرداري در هر حال مشمول قانون نحوه تعديل نيرومستخدمان  ـ 2تبصره 

و اصالحات بعدي آن و قوانين مربوط به اصالح  1366مصوب  ـلتي دستگاههاي دو

 .ظيفه هستندمقررات بازنشستگي و و

ره آزمايشي را گذرانده و به لين حقوق ماهانه كساني كه دوشهرداري مكلف است او ـ 49ماده 

ت يك ماهه حقوق حاصل از شوند و هر نوع تفاوام قطعي شهرداري پذيرفته مي استخد

 .اريز نمايدق بازنشستگي وه مستخدمان را به حساب صندوافزايش سنواتي و ارتقاي گرو

توانند با داشتن شرايط زير تقاضاي بازنشستگي نمايند و مستخدمان شهرداري مي  ـ 50ماده 

 :آن استشهرداري مخير به قبول 

 .( سال سن60داشتن شصت ) ـالف 

 .( سال سن50( سال سابقه خدمت و پنجاه )25داشتن بيست و پنج ) ـب 

نامه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي يا بعد از هرگاه مستخدمان مشمول اين آيين  ـ 1تبصره 

اصالحات آن فوت شوند از تاريخ فوت، بازنشسته محسوب و تمامي حقوق بازنشستگي و 

 .شودراث قانوني آنها پرداخت مي بعدي آن به و

ي انساني در مستخدمان شهرداري در هر حال مشمول قانون نحوه تعديل نيرو ـ2تبصره 

و اصالحات بعدي آن و قوانين مربوط به اصالح  1366مصوب  ـلتي دستگاههاي دو

 . ظيفه هستندمقررات بازنشستگي و و



 

 

ي موظف است قبل از تاريخ بازنشستگي در صورت استحقاق مستخدم و شهردار ـ 51ماده 

العاده شغل و ساير بنا به درخواست او حداكثر چهار ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق 

ي اعطاء نمايد و در هر حال تاريخ پايان اين مرخصي بايد طوري تعيين مزاياي مربوط به و

 .ز ننمايد( سال تمام تجاو65شود كه سن مستخدم از شصت و پنج )

راث مستخدمان شهرداري ظيفه وظيفه از كارافتادگي و وحقوق بازنشستگي و و ـ 52ماده 

عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنها كه مالك كسور بازنشستگي است 

وق بازنشستگي ط بر آنكه حقوق بازنشستگي آنها از باالترين حقدر دو سال آخر خدمت مشرو

 .ز ننمايدمقرر در قوانين و مقررات مربوط تجاو

تواند مستخدمان رسمي و ثابت خود را كه داراي سي سال سابقه  شهرداري مي ـ 53ماده 

 .خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نمايد

شهرداري مكلف است كليه مستخدماني كه شصت و پنج سال تمام سن دارند را  ـ 54ماده 

 .بازنشسته نمايد

ابسته ، قت مستخدمان ثابت در شهرداريها و سازمانهاي وسوابق خدمت تمام و ـ 55ماده 

لتي و سمت شهردار لتي و مؤسسات عمومي غيردوها، مؤسسات و شركتهاي دوزارتخانه و

ق در صورت انتقال كسور يا حق بيمه برابر مقررات قانوني يا تقبل پرداخت آن به صندو

ء ربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزايش سنواتي و بازنشستگي جز ازنشستگي ذيب

 .شودسنوات خدمت آنها محسوب مي 

ابسته كه خذ پرداخت كسور براي سوابق خدمت در شهرداريها و سازمانهاي ومأ ـ 1تبصره 

ام كشوري و كسور يا حق بيمه آن منتقل يا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخد

( 48لت تعيين و سهم شهرداري با توجه به ماده )قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

 .شودنامه پرداخت مي اين آيين 

خذ پرداخت كسور براي سوابق خدمت خارج از شهرداريها و سازمانهاي مأ ـ 2تبصره 

لين %( او 21يست و يك درصد )ابسته كه كسور يا حق بيمه آن انتقال نيافته است بر مبناي بو

العاده شغل و ساير مزاياي مشمول كسور بازنشستگي مستخدم ثابت در  حقوق و فوق

 .شهرداري و اصالحات بعدي آن تعيين مي شود كه توسط مستخدم پرداخت خواهد شد

ابسته به شهرداريها كه به استناد اساسنامه آن چنانچه مستخدمان سازمانهاي و ـ 3تبصره 

نامه نيستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداريها در آيند  سازمان مشمول اين آيين

 .قت آنها مشمول اين ماده استسوابق خدمت تمام و

نامه از ( اين آيين 55( ماده )3( و )2( و )1هاي )كسور متعلق در اجراي تبصره  ـ 56ماده 

ق م در يكصد و بيست قسط ماهانه به صندوطرف شهرداري به طور يكجا و از طرف مستخد

ط بر اينكه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختي شود مشروبازنشستگي پرداخت مي 



 

 

مستخدم بابت بدهي كسور بازنشستگي سنوات خدمت گذشته و كسور بازنشستگي جاري از 

بگيران از يك ظيفه يك چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و و

ز كند به ز نكند، در صورتي كه از اين مقدار تجاوظيفه تجاوچهارم حقوق بازنشستگي يا و

 .شودهمين ميزان به تعداد اقساط ماهانه او اضافه مي 

نامه از نظر بازنشستگي و  ( اين آيين55سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده ) ـ 57ماده 

شود كه به موجب احكام صادر شده  رسمي آنها محسوب ميخدمت ء ظيفه در صورتي جزو

ابسته يا يكي از سازمانهاي وقت يا با دريافت حقوق از شهرداريها وبه صورت تمام و

 .لتي بوده باشدها و مؤسسات دو زارتخانهو

نامه به عنوان كارمند ثابت با سوابق خدمت كساني كه در تاريخ تصويب اين آيين  ـ تبصره

قررات استخدامي تطبيق شده اند از لحاظ افزايش سنواتي و بازنشستگي قابل احتساب است م

ط بر اينكه سوابق ياد شده منطبق با ليستهاي حقوق و مداركي كه مبين انجام خدمت آنها مشرو

 .ييد شورا رسيده باشددر مشاغل اداري شهرداري است به تأ

ط بر شود مشروسابقه آنان محسوب مي ء ابت جزظيفه مستخدمان ثمدت خدمت و ـ 58ماده 

( 55( ماده )3( و )2( و )1هاي ) اينكه مستخدم كسور بازنشستگي سهم خود را طبق تبصره

نامه پرداخت نمايند كه در اين صورت شهرداري نيز  ( اين آيين56حسب مورد و ماده )

 .موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است

( قانون استخدام كشوري در صورت تمايل 144مستخدمان رسمي مشمول ماده ) ـ 59ماده 

نامه شوند و شهرداري موظف  ( ماده ياد شده مشمول اين آيين3توانند به استناد تبصره ) مي

ريزي كشور ارسال نمايد تا سازمان است درخواست آنها را به سازمان مديريت و برنامه 

ق بازنشستگي شهرداري اقدام اريز كسور مربوط به صندوه وبازنشستگي كشوري نسبت ب

 .نمايد

در صورتي كه مستخدمان شهرداري به علل غيرناشي از كار، از كارافتاده شناخته  ـ 60ماده 

شوند بر اساس مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان 

نمايند و در صورتي كه  از كارافتادگي دريافت ميظيفه لت و اصالحات بعدي آن حقوق ودو

( سال كمتر باشد پانزده سال تمام 15سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم از پانزده )

 .شودمحسوب مي 

ظيفه به علت حادثه ناشي از كار، از در صورتي كه مستخدم ثابت در حين انجام و ـ 61ماده 

العاده شغل، ت پرداخت كسور بازنشستگي، تمام حقوق، فوق ن رعايت سنواكارافتاده شود بدو

ساير مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي مستخدم در زمان از كارافتادگي  ت تطبيق وتفاو

ط بر آن كه از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در اين شود مشرودر مورد او برقرار مي 

 .ز ننمايدنامه تجاو آيين



 

 

ظيفه از مستخدم موضوع اين ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وهرگاه  ـ 1تبصره 

 .شود ي پرداخت ميراث قانوني وظيفه به وكارافتادگي او به عنوان حقوق و

اعاده به خدمت مستخدمان از كارافتاده در صورتي كه بهبودي حاصل نمايند و  ـ 2تبصره 

ه سن شصت سالگي بالمانع است و تشخيص آن بر توانايي اشتغال يافته باشند قبل از رسيدن ب

 .عهده شورا است

راث ظيفه ودر صورتي كه مستخدم بازنشسته يا از كارافتاده، فوت شود حقوق و ـ 62ماده 

 .شود قانوني او برقرار مي

 :نامه عبارتند ازراث قانوني در اين آيين و ـ 63ماده 

 .جه دايميزو ـالف 

ي بين آنها تقسيم مي جه باشد اين سهم به تساورتي كه متوفي داراي چند زودر صو ـ تبصره

 .شود

 .جه متوفي خود بوده باشدج، در صورتي كه عليل، از كارافتاده و تحت تكفل زوزو ـب 

فرزندان ذكور متوفي تا پايان بيست سالگي و در صورت ادامه تحصيل در يكي از  ـپ 

 .وزش عالي رسمي كشور تا پايان بيست و پنج سالگيدانشگاهها يا مؤسسات آم

 .فرزندان اناث تا زمان اختيار شوهر ـت 

 .فرزندان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه از كارافتاده باشند مادام العمر ـث 

ط بر اينكه تحت تكفل متوفي بوده و پدر حداقل شصت سال و الدين مستخدم متوفي مشروو ـج 

 .حداقل پنجاه و پنج سال داشته يا از كارافتاده باشند مادر

نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بودن شرايط  ـچ 

 .بندهاي )پ( و )ث( اين ماده

 .دختران متوفي كه مطلقه شده اند ـح 

ظيفه از ق بازنشستگي يا حقوق وظيفه بازماندگان معادل تمام حقومجموع حقوق و ـ 64ماده 

شود در  اجد شرايط تقسيم ميي بين بازماندگان وكارافتادگي مستخدم متوفي است كه به تساو

ي به سهم ساير بازماندگان صورت قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده به تساو

به فرد باشد كل حقوق  اجد شرايط مستخدم متوفي منحصرده خواهد شد، هرگاه بازمانده وافزو

 .شودي پرداخت مي ظيفه به وو

ظيفه از در صورتي كه مستخدم قبل از برقراري حقوق بازنشستگي يا و ـ 65ماده 

ظيفه بازماندگان او بر مبناي نامه فوت شود، حقوق و( اين آيين 52كارافتادگي موضوع ماده )

نامه ( اين آيين 64تمام حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم متوفي به ترتيب مقرر در ماده )



 

 

ن مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم در صورتي كه از شود، در ايبرقرار مي 

 .شودپانزده سال كمتر باشد پانزده سال تمام منظور مي 

ظيفه مقرر در راث شهدا و ساير ايثارگران عبارت است از حقوق وظيفه وحقوق و ـ 66ماده 

 .قوانين و مقررات مربوط با اصالحات بعدي

پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم متوفي يا از كار افتاده كمتر از  هرگاه سنوات ـ 67ماده 

دو سال باشد متوسط حقوق مدتي كه كسور بازنشستگي را پرداخت كرده است مالك محاسبه 

 .گيردقرار مي 

نامه عبارت است از عدم توانايي كامل و دايمي مستخدم از كارافتادگي در اين آيين  ـ 68ماده 

 .به انجام كار

تشخيص از كارافتادگي و سبب آن و تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه  ـ 69ماده 

( و 49ظيفه بوده است و نيز تشخيص موارد مندرج در مواد )ناشي از كار يا در حين انجام و

ق بازنشستگي شهرداري تهران يا سازمان ت مديره صندو( حسب مورد بر عهده هيأ50)

ت در صورت اختالف نظر، در مورد شهرداري تهران نظر شوراي بازنشستگي كشوري اس

ريزي كشور الزم االجراء  تهران و در مورد ساير شهرداريها نظر سازمان مديريت و برنامه

 .است

در صورتي كه مستخدم متوفي از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سنوات خدمت  ـ 70ماده 

بدهكار باشد، شهرداري و بازماندگان او از ظيفه عمومي احتساب شده قبلي يا خدمت و

 .پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف هستند

جوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، جهي از ودر صورت دريافت هرگونه و ـ 71ماده 

 .ظيفه ممنوع استاخذ حقوق و

بيش از يك دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام خدمت همچنين دريافت  ـ 72ماده 

ق بازنشستگي ظيفه توأم با يك حقوق بازنشستگي از صندوظيفه يا يك حقوق وحقوق و

ابسته، انجمنهاي بهداري و لتي، شهرداريها و سازمانهاي وق مؤسسات دوكشوري و صندو

شود مين مي هاي آنها از درآمدهاي خاص محلي تأ سازمانهايي كه جنبه محلي دارند و هزينه

ظيفه و ظيفه يا يك حقوق وست، مستخدماني كه مستحق دريافت بيش از يك حقوق وممنوع ا

 .حقوق بازنشستگي باشند در استفاده از هر يك از آنها مخير هستند

 .ظيفه پدر و مادر توأماً با رعايت مقررات مربوط مجاز استاستفاده از حقوق و ـ تبصره

ايت مستخدم اعم از ثابت يا رسمي تابع قانون تواند در صورت رضشهرداري مي  ـ 73ماده 

استخدام كشوري درصدي از حقوق ماهانه او را به ميزان مقرر در قانون تشكيل حساب پس 

دن معادل آن و اصالحات بعدي آن كسر و پس از افزو 1376لت مصوب انداز كاركنان دو

دم شهرداري نزد بابت سهم شهرداري مجموع آن را در حساب خاصي به نام سپرده مستخ



 

 

يكي از بانكهاي كشور نگهداري نمايد و پس از بازنشسته شدن، از كارافتادگي يا فوت، 

ه سود حاصل شده به طور يكجا به مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداري را به عالو

 .راث قانوني او بپردازدمستخدم يا و

كند به ق بازنشستگي استفاده مي نامه از حقو هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين ـ 74ماده 

ميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني موجب حكم دادگاه صالح اصالتاً يا تبعاً به محرو

م خواهد بود م است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگي محروكه از حقوق اجتماعي محرو

راث قانوني او مانند و ي باشد با عائلهره خدمت ولي در صورتي كه محكوميت مربوط به دوو

ره بازنشستگي باشد شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوبازنشستگان متوفي رفتار مي 

( اين 64در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او به ترتيب مقرر در ماده )

 .شود نامه پرداخت ميآيين 

نامه مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته  هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين ـ 75ماده 

به تبع آن از دريافت حقوق شده است به موجب حكم قطعي دادگاه صالح از حقوق اجتماعي و 

م شود و بعداً در اثر اعاده دادرسي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد مابه بازنشستگي محرو

نامه در  ( اين آيين74طبق ماده ) جوهي كهت حقوق بازنشستگي استحقاقي خود و والتفاو

 .شود ميت دريافت شده است به او پرداخت ميمدت محرو

 ظيفه استفاده مينامه از حقوق بازنشستگي يا و هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين ـ 76ماده 

ظيفه خود را مطالبه نكند عائله او در صورتي كه كند در مدت يك سال حقوق بازنشستگي يا و

ً نامه مشمول دريافت حقوق و( اين آيين 64ق شرايط ماده )طب  ظيفه باشند حق دارند موقتا

ظيفه مقرر خود را تقاضا و دريافت كنند اگر بعداً معلوم شود مستخدم ياد شده فوت حقوق و

شود و در صورتي كه معلوم  ظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دايم برقرار ميشده، حقوق و

 .گردد ل بر ميضع حقوق او به حالت اوحيات است وشود در حال 

نامه افرادي هستند كه با رعايت شرايط مقرر در ماده منظور از عائله در اين آيين  ـ تبصره

 .نمايندظيفه استفاده مي نامه از حقوق و( اين آيين 63)

ا اشخاص حقيقي و لت يظيفه در قبال مطالبات دوتوقيف حقوق بازنشستگي يا و ـ 77ماده 

ظيفه جايز حقوقي با حكم قطعي دادگاه صالح فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا و

 .است

ايران موجب قطع حقوق بازنشستگي و  ترك تابعيت كشور جمهوري اسالمي ـ 78ماده 

 .ظيفه خواهد شدو

ات محل خدمت در صورتي كه خدمت مستخدم در شهرداري قطع شود و مقرر ـ 79ماده 

ق بازنشستگي مكلف است كسور جديد مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او، صندو

ق مربوط به محل بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم شهرداري و سهم مستخدم به صندو

 .خدمت جديد انتقال دهد



 

 

ت خارج شود هرگاه خدمت مستخدم در شهرداري قطع و از شمول اين مقررا ـ 80ماده 

 .شود جوهي كه بابت كسور بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد ميو

موظف است هر سه سال  ـنامه ( اين آيين 46موضوع ماده ) ـق بازنشستگي صندو ـ 81ماده 

ق ق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي با توجه به تعهدات صندوضع مالي صندويك بار و

ظيفه بر اساس محاسبات فني مورد بررسي دهد و نتيجه را به حقوق بازنشستگي و ودر مورد 

ق با كمبود اعتبار مواجه باشد شهرداري تهران اعالم نمايد تا در صورتي كه صندو

 .مين آن اقدام نمايدشهرداري نسبت به تأ

ه تغيير نمايد نام( اين آيين 22در صورتي كه ضريب ريالي حقوق موضوع ماده ) ـ 82ماده 

ظيفه بگير همانند مستخدمان بازنشسته و به نسبت اين تغيير حقوق مستخدمان بازنشسته و و

لت بگير مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دوظيفه و

 .يابد افزايش مي

 ساير مقررات ـ فصل هفتم

دگي به تخلفات و تقصيرات اداري مستخدمان انواع مجازاتها و ترتيب رسي ـ 83ماده 

شهرداري همان است كه در مورد مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون 

شود و در اين مورد شهردار تهران داراي لت اعمال مي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

لتي تفويض شده است وهمان اختياراتي است كه در مقررات ياد شده به رييس مؤسسه مستقل د

 .شود ييد شوراي اعمال ميو اين اختيارات در ساير شهرداريها با پيشنهاد شهرداري و تأ

نامه  ابسته بر اساس آيينرسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري و سازمانهاي و ـ 1تبصره 

ر اجتماعي زارت كار و اموييد وزارت كشور تهيه و پس از تأاي خواهد بود كه توسط و

 .اعمال خواهد شد

( 9حداكثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسائل استخدامي موضوع ماده ) ـ 2تبصره 

نامه به دبيرخانه شورا يك ماه است و شوراي ياد شده موظف است حداكثر طي مدت  اين آيين

نفع ابالغ دو ماه نسبت به موضوع رسيدگي و پاسخ الزم را از طريق دبيرخانه شورا به ذي 

 .نمايد

ط بر اين كه توانند از خدمت شهرداري استعفا كنند مشرو مستخدمان شهرداري مي ـ 84ماده 

احد متبوع به اطالع شهرداري برسانند مادام تصميم خود را دو ماه قبل از استعفا از طريق و

ظايفي كه عهده كه موافقت شهرداري با استعفاي مستخدم به او ابالغ نشده است او در قبال و

 .شودل شناخته مي دار است مسؤو

ق بازنشستگي جوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوو ـ 1تبصره 

 .شودپرداخت كرده است به او مسترد مي 



 

 

از سمت خود در مستخدمي كه به منظور شركت در انتخابات شوراهاي اسالمي  ـ 2تبصره 

تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعالم رسمي نتايج دهد مي  شهرداري استعفاء مي

ابسته ذي ربط مراجعه نمايد و انتخابات حداكثر طي مدت دو ماه به شهرداري يا سازمان و

اشتغال مجدد او منعي ندارد؛ در صورتي كه پست سازماني براي ارجاع به افراد ياد شده 

 .آيند موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي

ن اطالع و عذر موجه در محل خدمت خود در صورتي كه مستخدم دو ماه بدو ـ 85ماده 

 .شودي خاتمه داده مي حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت به خدمت و

اگر مستخدم موضوع اين ماده شرايط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط  ـ 1تبصره 

 .دارا باشد بازنشسته خواهد شد

د قدرت و هر مستخدم مشمول اين ماده مدعي شود به عللي كه خارج از حدو ـ 2تبصره 

اختيارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود يا عدم حضورش را اطالع دهد 

تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك و ادعاي او مورد قبول شهرداري قرار نگيرد مي 

ه تخلفات اداري كارمندان مربوط تسليم نمايد در صورتي كه ت رسيدگي بمورد استناد به هيأ

صادر شده حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت اعاده و مدت غيبت او رأي 

 .موجه محسوب خواهد شد

ه، بازنشستگي و حقوق ايام غيبت غيرموجه مستخدم از لحاظ تجربه، ارتقاي گرو ـ 3تبصره 

 .نيستظيفه قابل احتساب و

در صورتي كه پست سازماني مستخدم حذف شود و پست ديگري متناسب با  ـ 86ماده 

ي موجود نباشد مطابق قانون استخدام كشوري مستخدم آماده به شرايط او براي ارجاع به و

 .شود خدمت مي

 :شودران آمادگي به خدمت به ترتيب زير تعيين مي حقوق دو ـ 87ماده 

 .ل تا آخر ماه ششم برابر آخرين حقوقاواز ماه  ـالف 

 .ازدهم نصف آخرين حقوقاز ماه هفتم تا پايان ماه دو ـب 

ء خذ تمام حقوق جزران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به مأدو ـ تبصره

 .شود سابقه خدمت مستخدم محسوب مي

خدمت پست مناسبي براي ارجاع به ران آمادگي به در صورتي كه در طول دو ـ 88ماده 

( 74ي به ساير شهرداريها ميسر نشود با او مطابق ماده )مستخدم موجود نباشد يا انتقال و

 .شودهاي اصالحي آن رفتار مي  قانون استخدام كشوري و تبصره

شهرداريها مكلفند يك نسخه حكم آمادگي به خدمت مستخدمان ثابت و رسمي خود را  ـ تبصره

زارت كشور نيز مكلف است هر شش ماه يك بار فهرستي زارت كشور ارسال نمايند. ووبه 



 

 

ريزي كشور ارسال از مستخدمان ياد شده را به كليه شهرداريها و سازمان مديريت و برنامه 

 .كند

شهرداري مكلف است مستخدمي را كه طبق قانون معلق شده است در صورت  ـ 89ماده 

خذ ران تعليق را به مأي شدن رأي دادگاه به خدمت ابقاء و كليه حقوق دوبرائت، از تاريخ قطع

آخرين حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتي كه پست سازماني براي او خالي 

 .شود نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب مي

هردار مستخدمان ثابت شهرداري كه براي نمايندگي مجلس يا احراز سمت ش ـ 90ماده 

شوند تا پايان ( قانون استخدام كشوري منصوب مي 3انتخاب يا به مقامات موضوع ماده )

لي تصدي مقامات ياد شده از شهرداري هيچ گونه حقوق يا مزايايي دريافت نخواهند كرد و

ط بر اينكه كسور بازنشستگي سهم شود مشرو سابقه خدمت آنها محسوب ميء اين مدت جز

 .ق بازنشستگي مربوط بپردازندذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به صندوخخود را به مأ

شهرداري مكلف است مستخدمان ياد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستي كه  ـ تبصره

لي در صورتي كه پست سازمان بالتصدي براي اجد شرايط احراز آن باشند منصوب كند وو

 .شوندحسوب مي ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت م

( قانون استخدام كشوري شاغل در 144( و )143مستخدمان موضوع مواد ) ـ 91ماده 

 .نامه هستندشهرداري از لحاظ پرداخت حقوق و مزايا تابع مقررات اين آيين 

ابسته به موريت مستخدمان ثابت و رسمي شهرداري و سازمانهاي وانتقال و مأ ـ 92ماده 

بالعكس با درخواست كتبي مستخدم و موافقت دستگاههاي ياد شده مجاز  ساير دستگاهها و

 .است

كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدمان موضوع اين ماده در مورد  ـ 1تبصره 

ق بازنشستگي شهرداري تهران و در مورد كاركنان مستخدمان شهرداري تهران به صندو

شود و كليه سوابق ي كشوري منتقل مي ق بازنشستگساير شهرداريهاي كشور به صندو

ء خدمت آنها كه بابت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت شده است از هر لحاظ جز

خدمت اين كاركنان محسوب و با آن دسته از كاركنان كه بابت سنوات خدمت آنها كسور 

نون استخدام بيني شده در قابازنشستگي يا حق بيمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پيش 

ها و دستورالعملهاي نامه  لت و آيينكشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

 .شوداجرايي مربوط رفتار مي 

ابسته به ساير شهرداريها و سازمانهاي انتقال كارگران شهرداريها و سازمانهاي و ـ 2تبصره 

حق سنوات اين كارگران بايد توسط  ابسته با توافق طرفين )مبدأ و مقصد( بالمانع است وو

اريز شود كه ابسته مقصد وابسته مبدأ به حساب شهرداري يا سازمان وشهرداري يا سازمان و

 .در اين صورت سوابق خدمت قبلي كارگر در محل اشتغال جديد قابل احتساب است



 

 

هاي مورد  نامهموريت مستخدمان شهرداري بر اساس مقررات و آيين انتقال و مأ ـ 93ماده 

عمل مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت 

 .شودلت انجام مي كاركنان دو

د قوانين و مقررات، احكام و دستورات رؤساي مافوق مستخدم مكلف است در حدو ـ 94ماده 

دم دستور مقام باالتر خود ظايف و اختيارات خود اجراء نمايد، اگر مستخد وخود را در حدو

را بر خال ف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است به صورت كتبي مغايرت دستور را 

به مافوق اطالع دهد، در صورتي كه بعد از اين اطالع مقام باالتر به صورت كتبي بر 

 .كيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر شده خواهد بوداجراي دستور خود تأ

نامه را جز در موارد مصرح از پست شهرداري نمي تواند مشموالن اين آيين  ـ 95 ماده

ييد شوراي بالفاصله او را به پست سازماني ديگر سازماني خود بركنار كند، مگر اين كه با تأ

 .منصوب نمايد

كه نامه را زارت كشور مكلف است دستورالعملهاي الزم براي اجراي اين آيين و ـ 96ماده 

ييد سازمان مديريت بيني نشده است تنظيم نمايد و پس از تأ چگونگي تهيه و تصويب آن پيش

ها و دستورالعملها تهيه نشده  نامهرده مادام كه اين آيين ريزي كشور به اجراء در آو و برنامه

 .ذ هستندابسته نافها و دستورالعملهاي فعلي مورد عمل شهرداريها و سازمانهاي ونامه آيين 

 .نامه استل نظارت بر حسن اجراي اين آيين زارت كشور مسؤوو ـ 97ماده 

نامه مسكوت است بر اساس قانون استخدام كشوري و در مواردي كه اين آيين  ـ 98ماده 

 .شودلت عمل مي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو

و ساير مقررات مغاير  1368/ 3/ 2 مورخ 157/ت 17570تصويب نامه شماره  ـ 99ماده 

 .شوند نامه لغو ميبا اين آيين 

 محمدرضا عارف -جمهور ل رييس ن اومعاو

 


