قانون مديريت خدمات كشوري
فصل ششم  -ورود به خدمت

ماده  -24شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف -داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك
تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.
ب -داشتن تابعيت ايران.
ج -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د -عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ه -نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
و -دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها
پيش بيني شده است).
ز -داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند براساس آئين نامهاي كه با
پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ح -اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
ط -التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
تبصره -به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام
خواهد داشت.
تبصره  -4استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و باالتر منوط به احراز توانايي
آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري اطالعات ميباشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان
تهيه و ابالغ خواهد شد.
تبصره  -3استخدام ايثارگران و خانوادههاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره  -2قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
تبصره  -5به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد
يا مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به
تصويب هيات وزيران ميرسد مجاز ميباشد.
ماده  -22به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي
نشر آگهي ميگردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است .دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان
عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد.
ماده  - 55مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامههاي پنج ساله
تعيين ميگردد و سهم هر يك از وزارتخانهها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي
رسد.

تبصره  -هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خالف
قانون محسوب و ممنوع ميباشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته ميشوند
تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب ميگردد.
فصل نهم  -حقوق و مزايا

ماده  -07شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر
شغل ،از لحاظ معلومات ،تحصيالت ،تجربه ،مهارت و دورههاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد
دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين ميگردد .و در انتصاب افراد به مشاغل
مذكور رعايت شراط مصوب الزامي ميباشد.
تبصره  -5شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در پيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل
تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي
ذيربط ابالغ ميگردد.
تبصره  -4دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به
سازمان اعالم نمايند .در غير اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي
توسعه مديريت پيشنهاد نمايد .تا تغيير ضوابط قبلي ،شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.

