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مقدمه
دراجراي مصوبات مقام معظم فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه اي عزیز «مدظله العالی» و همچنین در راستاي اصل 
قانون  هشتم  فصل  و  اسالمی  جمهوري  اساسی  قانون   147
خدمت وظیفه عمومی و سایر قوانین جاري، ستاد کل نیروهاي 
مسلح در زمان صلح بنا به درخواست دولت و موافقت معظم له، 
تعدادي از کارکنان وظیفه غیرغایب را از طریق دفتر سیاست 
گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطالعات ن.م پس از طی 
انجام  براي  مسلح  نیروهاي  از  یکی  در  نظامی  آموزش  دوره 
تحقیقاتی،  کشاورزي،  آموزشی،  جهاد  تولیدي،  امدادي،  امور 
پژوهشی، بهداشتی، درمانی و حفاظت فیزیکی مشروط به اینکه 
نیاید، به صورت  نیروهاي مسلح آسیبی وارد  آمادگی رزمی  به 
مامور یا متعهد خدمت دراختیاردولت قرار می دهد. در این راستا 
قوا  کل  فرماندهی  و  رهبري  معظم  مقام  منویات  اجراي  در  و 
ویژه  به  عمومی  وظیفه  قانون خدمت  از ظرفیت هاي  استفاده 
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رعایت مواد 68 و 69 مبنی بر اختصاص 70 درصد از نیروهاي 
امریه به مناطق محروم و کمتر توسعه یا فته و بهره گیري از 
توانمندي هاي علمی و تخصصی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
براي کمک به دستگاه هاي غیر نظامی در جهت افزایش بهره 
وري و ارتقاء شاخص هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی جوامع 
هدف با تاکید برتوانمند سازي روستاها، مناطق محروم و کمتر 

توسعه یافته مدنظر می باشد. 
در اجراي تدابیر فرماندهی کل قوا، اختصاص کارکنان وظیفه 
به سازمان هاي غیر نظامی، صرفًا با تصویب معظم له صورت 
می گیرد که در این راستا هر ساله تعدادي از کارکنان وظیفه 
پس از طی آموزش هاي نظامی در نیروهاي مسلح به مراکز غیر 

نظامی مامور می گردند. 
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فصل اول- کلیات
ماده 1- هدف: 

فرایند درخواست،  یکنواختی در خصوص  رویه و  ایجاد وحدت 
جذب، بکارگیري و پرداخت حقوق کارکنان وظیفه اي که مامور 

به دستگاه هاي غیر نظامی تحت امر قوه مجریه می باشند.
ماده 2- منظور: 

الف: افزایش سطح بهره وري کارکنان وظیفه مامور به دستگاه هاي 

غیر نظامی 
ب: تبیین ضوابط و مقررات در خصوص نحوه رفتار با کارکنان وظیفه 
کارکنان  قانونی  حقوق  از  اجرایی  وعوامل  مسئولین  اطالع  ج: 

وظیفه مامور به دستگاه هاي غیر نظامی 
د: ضابطه  مند کردن جذب و به کارگیري کارکنان وظیفه مامور 

به دستگاه هاي غیر نظامی 
ماده 3- تدابیر: 

مصوبات مقام معظم فرماندهی کل قوا امام خامنه اي عزیز «مدظله 
العالی» در خصوص اختصاص سهمیه به دستگاه هاي غیر نظامی.
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ماده 4- قوانین و مقررات: 
1- قانون خدمت وظیفه عمومی و سایر قوانین جاري همچون 

قانون هیئت علمی، قانون سرباز معلم، قانون پیام آور بهداشت و... 
2- ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذي در ماده129 

قانون برنامه چهارم و ماده 233 قانون برنامه پنجم توسعه در 
غیرنظامی،  دستگاه هاي  حفاظت  یگان هاي  تشکیل  خصوص 
دستورالعمل تشکیل یگان هاي حفاظت در دستگاه هاي کشوري 

مصوب 1379/4/5 مقام معظم فرماندهی کل قوا 
3- آیین نامه اجرایی موضوع فصل هشتم قانون خدمت وظیفه 

عمومی (مصوب 1393/9/29)
ماده 5- تعا ریف و اصطالحات: 

در این دستورالعمل عبارات اختصاري زیر جایگزین عناوین کامل 
آن ها می گردد: 

1- فرماندهی کل: فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه اي 

عزیز«مدظله العالی»
2- ستادکل: ستاد کل نیروهاي مسلح

ایران،  اسالمی  ارتش جمهوري  ستاد کل،  نیروهاي مسلح:   -3

سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان هاي تابعه

4- دفتر سیاست گذاري: دفتر سیاست گذاري و نظارت راهبردي 
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۱۱ حفاظت اطالعات نیروهاي مسلح
5- معاونت توسعه روستایی: معاونت توسعه رو ستایی و مناطق 

محرو م کشور (ریاست جمهوري)
6- دستگاه هاي غیر نظامی: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، بنیادها، 

تبعیت  در  که  عمومی  نهادهاي  یا  موسسات  دولتی،  موسسات 
دولت محترم هستند. 

انتظامی جمهوري  نیروي  7- سازمان: سازمان وظیفه عمومی 

اسالمی ایران
8- قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 63 و کلیه 

الحاقات و اصالحات بعدي آن
9- کارکنان وظیفه مامور: کارکنان وظیفه اي که به استناد بند الف 

تبصره ماده 66 قانون پس از طی دوره آموزش نظامی جهت انجام 
خدمت دوره ضرورت دراختیار دستگاه هاي غیر نظامی قرار می گیرند.

10- متعهدین خدمت: کارکنان وظیفه اي که بر اساس مقررات مربوط 

و بر اساس بند ب تبصره ماده 66 قانون به جاي خدمت دوره ضرورت، 
درمدت معینی در دستگاه هاي غیر نظامی به کارگیري می شوند.

11- ساتا: سازمان تأمین اجتماعى نیروهاي مسلح

11- ساخد: سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح

12- سابا: سازمان بازنشستگی نیروهاي مسلح

13- صندوق: صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهاي مسلح
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فصل دوم- نحوه تعیین سهمیه و پذیرش کارکنان 
وظیفه دستگاه هاي غیرنظامی

ماده 1 - نحوه درخواست و تعیین سهمیه امریه دستگاه هاي 
غیر نظامی

1- تعیین هر یک از دستگاه ها براي استفاده از خدمت مشمولین 

و همچنین تعداد نیازمندي آن ها بر اساس درخواست دستگاه هاي 
دولتی و تأیید دولت پس از بررسی ستادکل و تصویب فرماندهی 

کل قوا.
2- بررسی درخواست ها و مطابقت آنها با ضوابط و دستورالعمل هاي 

ابالغی توسط معاونت توسعه روستایی و ارسال آن به ستادکل 
3- هر دستگاه غیر نظامی بر اساس ماموریت محوله و با توجه به 

نیازمندي هاي تخصصی و علمی مشمولین مورد نیاز خود مراتب 
کاربردي)وبا  و  مناسب  قالب طرحی  (در  کاري  گردش  را طی 
امضاءباالترین مقام دستگاه هاي غیر نظامی یا نماینده تایید شده 
انجام بررسی هاي  از  به معاونت توسعه روستایی ارسال و پس 
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۱۳ میزان سهمیه هاي  تایید  براي  معاونت  آن  از سوي  کارشناسی 
پیش بینی شده به ستادکل ارسال می گردد.

به  نسبت  روستایی  توسعه  معاونت  تایید  از  پس  ستادکل   -4

تشکیل جلسه با حضور نمایندگان زیر اقدام نماید: 
الف) دفتر سیاست گذاري 

ب) معاونت توسعه روستایی
ج) نماینده دستگاه درخواست کننده 

5- ستادکل پس از تشکیل جلسه نسبت به بررسی سهمیه، تهیه 

و تنظیم گردشکار به محضر اقدام و ضمن ابالغ نتیجه آن به 
مبادي ذي ربط در خصوص نظارت بر حسن اجراي مصوبات و 
مقررات مربوط از طریق دفتر سیاست گذاري اهتمام الزم را به 

عمل آورد.
6- دفتر سیاست گذاري پس ازاخذ لیست از مبادي ذي ربط و 

با مقررات ابالغی نسبت به صدور مجوز  بررسی آن و تطبیق 
براي افراد واجد شرایط به میزان سهمیه مصوب اقدام نماید. 

دوره  خدمت  طول  در  مورد  حسب  گذاري  دفترسیاست   -7

ضرورت کارکنان وظیفه مامور نسبت به انجام بازرسی دوره اي 
اقدام و نتیجه بازدیدها را ضمن اعالم به عالیترین مقام دستگاه 

مربوط در پرونده دستگاه ذي ربط نیز درج نماید.
تبصره: دستگاه هاي غیر نظامی باید با مد نظر قرار دادن اصول 
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ابالغی ستاد کل /دفتر سیاست گذاري برابر ضوابط داخلی هر 
دستگاه در خصوص نحوه جذب و درخواست سهمیه از معاونت 

توسعه روستایی اقدام نماید. 
ماده 2- شرایط و ضوابط پذیرش و آموزش کارکنان وظیفه

1- مبادي ذي ربط در چارچوب سهمیه مصوب، موضوع ماده 

3 فصل اول، صرفاً مشمولینی را پذیرش نمایند که داراي غیبت 
اولیه در برگ اعزام نباشند و همچنین تخصص آنان مرتبط با نوع 
وظایف و فعالیت هاي مورد نیاز دستگاه هاي غیر نظامی بوده و از 
توانمندي علمی و تاثیرگذاري فعالیت آنان در بهبود شاخص هاي 
اقتصادي، تولیدي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و... به 
ویژه در روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار کشوراطمینان 

حاصل نمایند
مصوب  طرح  چارچوب  در  بایستی  صرفاً  نیرو  درخواست   -2

تخصیص سهمیه به دستگاه هاي غیر نظامی بهره  ور و مقررات 
مربوطه انجام پذیرد.

3- هر یک از دستگاه هاي غیر نظامی در فرآیند جذب نیرو ضمن 

اطالع رسانی عمومی رعایت عدالت در جذب و احترام به اصول 
اخالقی، ضوابطی را جهت بهترین گزینش تدبیر نمایند.

امریه  درخواست  براي  نام  ثبت  شرایط  از  یکی  رعایت   -4

(شرط جذب) که توسط فرماندهی کل به تصویب رسیده است 
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۱۵ ابالغیه شماره  دستگاه) که طی  داخلی هر  مقررات  بر  (عالوه 
نامه  آیین  عنوان  1393/9/29به  مورخ  201/05/108/م/4/ن 
اجرایی فصل هشتم قانون ابالغ شده است مجدداً به شرح زیر بر 

اجراي آن تاکید می گردد: 
 ، ,جاویداالثرها،  شهدا  برادر  (فرزندیا  ایثارگران  خانواده  الف - 

جانبازان، آزادگان و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه 
جبهه) 

ب - افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)

ج - افراد تحت پوشش بهزیستی

د- مشمولین متاهل

هـ- مشمولین معاف از رزم

و- مشمولین متقاضی خدمت در مناطق محروم و داراي ضریب 

پنج به باال
ز- عضویت حداقل 6 ماه سابقه عضویت در پایگاه مقاومت بسیج 

و  کارکنان  یک  درجه  اقوام  نسبی  و  سببی  وابستگی  عدم  ح) 
مسئولین دستگاه هاي غیر نظامی مربوط 

ط) نخبگان، استعداد برتر، حافظان قرآن، قاریان برتر 
ك) بورسیه سازمان مربوط

ل) ایتام 
5- دستگاه هاي غیر نظامی می بایست از کلیه مشمولینی که داراي 
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شرایط عمومی و اختصاصی یکسان می باشند با توجه به ضوابط 
تعیین شده درون سازمانی مانند برگزاري آزمون، شرط معدل با 
رعایت شرایط جذب اقدام تا به نحوي که در صورت حذف اسامی 
با رضایت و اطمینان از عدم رابطه بازي و هر گونه اشتباه دیگر در 

نحوه انتخاب از سازمان خارج شوند. 
تبصره: ایجاد شرایط مساوي و برابر براي کلیه افراد داراي شرایط 

می بایست فراهم گردد. 
6- دستگاه هاي غیر نظامی به منظور کاهش بروکراسی اداري 

از  مجوز  کسب  از  پس  امریه  صدور  فرآیند  در  تسهیل  و 
با  مورد  مستقیم حسب  به صورت  بود  خواهند  مجاز  ستادکل 
ستادکل یا دفتر سیاست گذاري مکاتبه نمایند. لذاپس از انجام 
سیرمراحل اداري وگزینش نهایی، صورت اسامی را بطور کامل 
وخوانا شامل (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، مدرك 
تحصیلی، معدل، تاریخ اعزام، استان و شهرستان محل خدمت، 
کدملی، استان و شهر محل سکونت وشرط انتخاب) را با امضاء 
باالترین مقام اجرایی خود و یا نماینده تام االختیار معرفی شده 
به همراه لوح فشرده توسط نماینده مربوط حداقل 45 روز قبل 
از اعزام جهت صدور امریه (ضمنًا صرفًا وزراتخانه هاي آموزش 
و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و لیست اعضاي 
به  کشور  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  علمی  هیئت 
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برابر جدول زیر ارسال نمایند: 

ف
نام و نام ردی

شناسه نام پدرخانوادگی
ملی 

تاریخ 
تولد

وضعیت 
تاهل

تاریخ 
اعزام

استان 
شهرستان 

محل 
خدمت

رشته و 
مدرك 

تحصیلی با 
قید معدل

شرط 
انتخاب

به  لیست  ارسال  با  تبصره 1: دستگاه هاي غیر نظامی همزمان 

ستادکل یا دفتر سیاست گذاري حسب مورد یک نسخه از لیست 
درخواستی را به معاونت توسعه روستایی تحویل دهند. 

تبصره 2: مشمولین لیسانس و باالتر فقط در ماه هاي زوج برابر 

تاریخ اعالم شده در برگ اعزام. 
تبصره 3: مشمولین فوق دیپلم و پایین تر هیجدهم، نوزدهم هرماه 

برابر ظرفیت هاي اعالم شده. 
تبصره 4: در صورتی که تاریخ اعزام مصادف با تعطیالت رسمی 

تالقی نماید یک روز بعد از آن اعزام خواهند شد. 
وظیفه  مشمولین  قانون،  ماده 5  تبصره 4  اجراي  در  تبصره 5: 

از تاریخ اعزام از سوي واحدهاي وظیفه عمومی ناجا به عنوان 
کلیه  لذا  تعیین شده محسوب می شوند،  یگان  کارکنان وظیفه 
حقوق و بیمه درمانی و دیگر کسورات قانونی و... مدت آموزش 
نظامی برعهده سازمان آموزش دهنده در نیروهاي مسلح می باشد 
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۱۸

هیچگونه  خصوص  این  در  نظامی  غیر  دستگاه هاي  این  بنابر 
مسئولیتی در قبال پرداخت حقوق و بیمه آنان نخواهند داشت.

7- از ارسال درخواست مشمول به صورت پستی خودداري نموده 

وحضوراً توسط نماینده دستگاه هاي غیر نظامی  درخواست کننده 
به ستادکل و دفتر سیاست گذاري تحویل شود.

8- برابر ابالغ ستادکل و دفتر سیاست گذاري به درخواست هایی 

که با امضاء سایر مسئولین دستگاه هاي غیرنظامی به کارگیرنده 
و یا پس از ارسال لیست کلی بصورت انفرادي ارسال شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
9- ارائه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت و یا سابقه خدمت 

با  مطابق  نظامی  غیر  دستگاه هاي  سایر  از  امریه  اخذ  سابقه  و 
تاریخ هاي اعزام اعالم شده.

در  مشکل  بروز  از  وجلوگیري  مشمولین  حال  رفاه  جهت   -10

کار دستگاه هاي غیرنظامی، هـماهنگ شده که مشمولین را به 
مراکزآموزشی قید شده درمجوزصادره از سوي ستاد کل یادفتر سیاست 
گذاري اعــزام نمایند و لـــذا دستگاه هاي غیر نظامی بایستی مؤکداً به 
مشمولین یادآوري نمایند که از مراجعه به سایر مراکز آموزشی نیروهاي 
مسلح خودداري و در غیر این صورت جزء سهمیه عادي نیروهاي مسلح 
منظورو در بین یگان ها تقسیم خواهند شدو استفاده از مجوز صادره 
نیز مقدورنخواهد بود و امریه صادره کان لم یکن تلقی خواهد شد.
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۱۹ مورخ  705/10/1/م/4/ن  شماره  ابالغیه  استناد  به  تبصره: 
از اتالف هزینه و  1392/01/29 ستادکل، به منظور جلوگیري 
وقت، کلیه مشمولین سهمیه دستگاه هاي غیر نظامی که آموزش 
عمومی تکمیلی بسیج را طی کرده و داراي برگ کفایت آموزش 
برابر  مجدد  نظامی  آموزش  دوره  طی  بدون  هستند  روزه   45

مقررات ابالغی به دستگاه متقاضی مامور خواهند شد. 
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۲۰

فصل سوم - شرایط و ضوابط بکارگیري
کارکنان وظیفه: 

پایان  از  پس  وظیفه  کارکنان  بکارگیري  شرایط  ـ   1 ماده 
آموزش و معرفی به دستگاه هاي غیر نظامی

1- به استناد ماده 47 اصالحی قانون کلیه مشمولین که براي 

می بایست  و...  می شوند  اعزام  عمومی  وظیفه  خدمت  انجام 
آموزش نظامی و انتظامی را اعم از عمومی و تخصصی فراگیرند 
لذا به کارگیري کارکنان وظیفه بدون طی آموزش نظامی ممنوع 
می باشد بنا براین کلیه کارکنان وظیفه مامور حداکثر 48 ساعت 
پس ازپایان آموزش رزم مقدماتی جهت دریافت معرفی نامه و 
یا سایر  تعیین شده در تهران  به محل  پرونده شخصاً  تشکیل 
استان هاي مربوط مراجعه و با استناد ابالغیه هاي ستاد کل مدارك 
مورد نیاز مانند (کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، عکس 
درجه،  گروه خون، حکم  گواهی  اعالم شده،  شرایط  با  نظامی 
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۲۱ و....) را تحویل و سپس با اخذ معرفی نامه جهت ادامه خدمت 
دردستگاه غیر نظامی شروع به کار خواهند نمود. در صورتی که 
بدون معرفی نامه سازمان آموزش دهنده مشغول خدمت گردند 
نامه  آیین  وبرابر  شد  نخواهد  محسوب  خدمت  جزء  فوق  ایام 
انضباطی به اضافه خدمت و محاکم قضایی معرفی خواهند شد. 
می بایست 72ساعت  گیرنده  بکار  نظامی  غیر  دستگاه هاي   -2

معاونت  به  را  افراد  کار  به  به کارگیري، گزارش شروع  از  پس 
نیروي انسانی یگان سازمان آموزش دهنده به صورت انفرادي در 
تهران یا استان حسب مورد سازمان آموزش دهنده و رونوشت آن 

را به معاونت توسعه نیز ارسال نمایند. 
از  پس  می بایست  کارگیرنده  به  نظامی  غیر  دستگاه هاي   -3

اشتغال سرباز هر شش ماه یکبار گزارشی از عملکرد انفرادي او 
را با ذکرمشخصات کامل فردي در قالب گزارش کار جهت ارائه 
به ستاد کل و دفتر سیاست گذاري به معاونت توسعه روستایی 
نظامی  غیر  دستگاه هاي  سوي  از  مراتب  رعایت  نمایند.  ارسال 

الزامی است و در بازرسی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به  روستایی  توسعه  معاونت  براي  کار  گزارش  ارسال  تبصره: 

صورت لیستی بالمانع است. 
4- دستگاه هاي غیر نظامی به کار گیرنده می بایست با توجه به 

نوع فعالیت ها و بهره گیري از توانمندي هاي علمی و تخصصی 
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۲۲

تاثیر  میزان  از  کاملی  گزارش  ساله  هر  مامور  وظیفه  کارکنان 
ترقی  و  رشد  روند  در  مذکور  نیروهاي  کارگیري  به  از  پذیري 
رفتن  باال  آن  طبع  به  و  نظامی  غیر  دستگاه هاي  محوله  امور 
شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، تولیدي... کشور به 
معاونت توسعه روستایی ارسال تا جهت استحضار هیئت محترم 

دولت و مسئولین ارائه گردد.
5- به کارگیري کارکنان وظیفه در تخصص اصلی آنان الزامی 

می باشد.چنانچه در بازرسی ها مشاهده شود خالف آن واقع شده 
یا دفتر سیاست گذاري  از سوي ستاد کل  است، مجوز صادره 

سهمیه مربوط لغو خواهد شد.
به  نظامی  غیر  دستگاه هاي  مقررات  تابع  وظیفه  کارکنان   -6

کار گیرنده بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سا یرکارکنان 
دستگاه هاي غیر نظامی محل خدمت می باشد.

تقویت  و  وظیفه  کارکنان  اجتماعی  منزلت  و  کرامت  حفظ   -7

روحیه مسئولیت پذیري در آنان مد نظر می باشد.
بینی  انضباطی پیش  برابر مقررات  با کارکنان وظیفه  8- رفتار 

شده در دستورالعمل ابالغی مربوط به ستاد کل و دستگاه هاي 
غیر نظامی به کارگیرنده، گذشت از خطاهاي جزئی و استفاده از 

روش هاي ارشادي در خصوص آنان مد نظر می باشد.
9- صدور هر گونه معرفی نامه براي کارکنان وظیفه مامور، جهت 



مشمولین  امور  ساماندهی  لعمل  دستورا

۲۳ ارائه براي ثبت نام و اخذ گواهینامه راهنمایى  و رانندگى، وظیفه 
عمومی و سایر ادارات خارج از دستگاه هاي غیر نظامی به کارگیرنده 
توسط دستگاه هاي غیر نظامی ممنوع می باشد و می بایست توسط 

سازمان آموزش دهنده محل نگهداري پرونده صادر شود. 
دوره  خدمت  حین  در  تحصیل  ادامه  جاري  مقررات  برابر   -10

ضرورت ممنوع می باشد.
11- کارکنان وظیفه مامور در طول خدمت دوره ضرورت مجاز 

به استفاده از لباس نظامی سازمان آموزش دهنده نخواهند بود و 
استفاده از لباس خاص نیز با مجوزمبادي ذي ربط در ستاد کل 

می باشد.
نمایند  خدمت  مصوب  درمحل  بایستی  وظیفه  کارکنان   -12

یا  و  از خدمت  وانصراف  انتقال وعودت  یا  جابجایی  و هرگونه 
وذکر  مکاتبات  انجام  با  شده  تعیین  خدمت  محل  به  اعتراض 
دالیل و مستندات وهماهنگی کتبی و دریافت مجوز الزم مبنی 
بر لغو امریه از ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري با رعایت ضوابط 

پیش بینی شده می باشد.
13- چنانچه لغو امریه کارکنان وظیفه به دالیلی قانونی باشد، با 

درخواست نیروي جایگزین اختصاص داده خواهدشد، مشروط به 
این که حداقل 9 ماه از خدمت فرد ترخیص شده باقی مانده باشد.
14- خـروج ازکشـور کارکنان وظیفـه مامور در موارد اسـتثنایی 
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۲۴

بـا معرفـی دسـتگاه بـه کارگیرنده بـه سـازمان آمـوزش دهنده 
محـل نگهـداري پرونـده در تهران یـا اسـتان ها و تایید حفاظت 
اطالعـات سـازمان آموزش دهنده و انجـام فرآیند اداري بالمانع 

خواهـد بود. 
تبصره 1: خروج از کشور صرفاً براي درمان اعضاي درجه یک که 

در مقررات آمده پس از تایید مبادي ذي ربط در وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش پزشکی و همچنین سفر عتبات عالیات، حج 
عمره یا تمتع با مجوز حفاظت اطالعات سازمان هاي نیروهاي 
مسلح براي یک بار در طول خدمت بالمانع خواهد بود و در سایر 
موارد در طول خدمت دوره ضرورت خروج از کشوربراي کارکنان 

وظیفه ممنوع می باشد. 
و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضاي  کشور  از  خروج   :2 تبصره 

موسسات آموزش عالی کشور تابع مقررات خاص خودش خواهد 
بود (صرفاً براي حج تمتع و عتبات عالیات (فقط اربعین حسینى) 
ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس پس از معرفی معاونت آموزش 

مربوط/ سازمان  وزارتخانه  از حراست  تاییدیه  اخذ  و  پژوهش  یا 

مرکزي دانشگاه و ارائه آن به سازمان آموزش دهنده و معرفی به 

سازمان وظفیه عمومی ناجا بالمانع خواهدبود) 

15- در صورت بروز بحران و نیاز به فراخوان کارکنان وظیفه 

مامور توسط ستاد کل، نامبردگان سریعاً به سازمان آموزش دهنده 



مشمولین  امور  ساماندهی  لعمل  دستورا

۲۵ ذي ربط اعزام و معرفی می شوند. 
16- کارکنان وظیفه مامور در حین انجام خدمت دوره ضرورت 

نیروهاي  استخدام سازمان هاي  به  بود که  مجاز خواهند  صرفاً 
مسلح در آیند. 

17- کارکنان وظیفه مامور در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل 

در حین انجام خدمت دوره ضرورت نخواهند بود و دستگاه به 
به  مجاز  مسلح  نیروهاي  دهنده  آموزش  سازمان  یا  کارگیرنده 

مکاتبه در این خصوص جهت ادامه تحصیل نخواهندبود. 
18- کارکنان وظیفه مامور که در حین خدمت در مقاطع تحصیلی 

باالتر قبول می شوند در صورتی مجاز به ادامه تحصیل خواهند 
بود که از سازمان مجوز الزم را اخذ نمایند.

19- مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه مامورمطابق با 

مقررات ابالغی از سوي ستاد کل می باشد.
تبصره 1: مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور شاغل در یگان هاي 

حفاظت و نیروهاي مسلح تا اطالع ثانوي 21 ماه می باشد.
تبصره 2: کسرخدمت مناطق امنیتی درگیر، عملیاتی و محروم، 

بدآب و هوا به کارکنان وظیفه مأمورکه در خارج از یگان هاي 
حفاظت خدمت می کنند تعلق نمی گیرد.لذا خدمت براي سایر 

کارکنان وظیفه مامور 24 ماه خواهد بود.
تبصره 3: به مشمولین متأهل داراي فرزند به ازاء هر فرزند، 3 ماه 
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۲۶

کسر خدمت تعلق می گیرد.
20- سازمان ها می توانند با رعایت آیین نامۀ انضباطی نیروهاي 

ابراز لیاقت و  مسلح در ازاء خدمات فوق العاده، اعمال برجسته، 
شایستگی، کارکنان وظیفه را مورد تشویق (مرخصی، لوح تقدیر، 
و  نیروهاي مسلح  انضباطی  نامه  آیین  در چارچوب  و...)  نقدي 

مقررات سازمان به کارگیرنده قرار دهند.
21- جابجایی محل خدمت کارکنان مامور به دستگاه هاي غیر نظامی 

سیاست  دفتر  یا  ستادکل  از  مربوط  مجوز  اخذ  بدون  اجرایی 
گذاري و نداشتن شرایط احراز ممنوع می باشد.

دستورالعمل هاي  در  شده  بینی  پیش  انضباطی  مقررات   -22

ابالغی از سوي ستاد کل به نیروهاي امریه شاغل در دستگاه هاي 
غیر نظامی نیز تسري دارد.

تبصره: کارکنان وظیفه مأمور شاغل در دستگاه هاي غیر نظامی 

موظف هستند عالوه بر رعایت مقررات بند6، مقررات ابالغی 
دستگاه هاي غیر نظامی به کارگیرنده را اجرا نماید.

23- مرخصی استحقاقی و استعالجی کارکنان وظیفه مامور تابع 

مقررات و بخشنا مه هاي ابالغی از سوي ستاد کل می باشد.
24- در صورتی که مشخص گردد هر یک از کارکنان وظیفه 

غیر  دستگاه هاي  نیستند  برخوردار  مناسبی  عملکرد  ماموراز 
نظامی می تواننددر چارچوب مقررات ابالغی نسبت به معرفی به 
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۲۷ ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري جهت لغو امریه اقدام نمایند. 
(دستگاه ها همزمان مراتب را به معاونت توسعه روستایی نیز به 

صورت رونوشت اعالم نمایند.)

که  شد  خواهند  امریه  لغو  درصورتی  وظیفه  کارکنان  تبصره: 

مشکالت بی انضباطی، سرقت اموال دولتی و...، جعل اسناد دولتی 
و...، تظاهر به بیماري و ارائه استعالجی خارج از عرف پزشکی، 
مشکالت اخالقی و دیگر موارد که به تشخیص عالیترین مقام 
مصلحت  به  دستگاه  در  فرد  خدمت  ادامه  نظامی  غیر  دستگاه 

نباشد به شرطی که از روي بغض و کینه ورزي نباشد. 
25- عقد هر گونه قرارداد پیمانکاري و مالی با کارکنان وظیفه 

مامور در طول خدمت ممنوع می باشد.
کارکنان  خدمات  از  بردار  بهره  نظامی  غیر  دستگاه هاي   -26

خدمت  ترك  یا  غیبت  از  اطالع  از  پس  موظفند  مامور  وظیفه 
بیش از 15 روز توسط کارکنان وظیفه مراتب را جهت لغو امریه 
در چارچوب مقررات به ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري اعالم 
نمایند. (دستگاه ها همزمان مراتب را به معاونت توسعه روستایی نیز 

به صورت رونوشت اعالم نمایند.)

تبصره: درصورت ارائه مدارك پزشکی موجه یا برگ فوت اقوام 

درجه یک و یا حوادث غیر مترقبه مانند تصادف، سیل، زلزله، 
به عنوان  و... غیبت بالمانع است و مدت 15روز  آتش سوزي 
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۲۸

سازمان  به  صورت  این  غیر  در  محسوب  استحقاقی  مرخصی 
آموزش دهنده به عنوان ترك خدمت یا غیبت گزارش و برابر 

مقررات اقدام الزم به عمل آید. 
مورخ  708/03/6/م/4/ن  شماره  ابالغیه هاي  استناد  به   -27

 1390/06/21 مورخ  708/03/7/م/4/ن  شماره  1387/04/03و 
کارکنان وظیفه یتیم (فاقد پدر یا مادر) می بایست در شهر محل 

سکونت خویش به کارگیري شوند.
مورخ  201/05/45/م/4/ن  شماره  ابالغیه  استناد  به   -28

1392/12/25 کارکنان وظیفه متاهل می بایست در شهر محل 
سکونت خویش یا همسر به کارگیري شوند.

ادامه خدمت کارکنان وظیفه  تبصره: در صورت رضایت کتبی 

بندهاي 28و27 در دیگر نقاط با تشخیص دستگاه هاي غیر نظامی 
بالمانع خواهد بود.

مورخ  709/01/2/م/4/ن  شماره  ابالغیه  استناد  به   -29

امور  در  وظیفه  کارکنان  کارگیري  به  ستادکل   1389/03/11
شخصی تحت هر عنوان مانند حمل اثاثیه منزل، پرداخت فیش 
آب و برق، گاز، تلفن و... هر نوع اموري که شائبه شخصی بودن 
را داشته باشد ممنوع می باشد و مسئولین دستگاه به کارگیرنده نیز 
می بایست در این خصوص اهتمام و نظارت الزم را داشته باشند. 
تبصره: ورود کارکنان وظیفه به دستجات و گروه هاي سیاسی 
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۲۹ در طول خدمت دوره ضرورت ممنوع می باشد در صورت مشاهده 
یا گزارش از سوي مبادي ذي ربط امریه آنان از سوي ستادکل 

یا دفتر سیاست گذاري لغو خواهد شد.
مورخ  201/05/45/م/4/ن  شماره  ابالغیه  استناد  به   -30

می بایست  وظیفه  کارکنان  سر  موي  ستادکل   1392/12/25
در  (سربازان  مسلح  نیروهاي  در  شاغل  وظیفه  همانندکارکنان 
حین خدمت نمره 4، درجه داران و افسران دور سر با نمره 8 و سر 

با نمره 16 بایستی) کوتاه باشد. 

31- دستگاه هاي غیر نظامی بهره بردارى ازکارکنان وظیفه مجازبه 

ترخیص کارکنان قبل از اتمام مدت قانونی خدمت نمی باشند.
مقررات  و  قوانین  در  مصرحه  کسرخدمت هاي  کلیه  تبصره: 

ابالغی ستادکل شامل کلیه کارکنان وظیفه خواهد بود. دستگاه 
به کارگیرنده مراتب را به یگان آموزش دهنده اعالم و نسبت به 
ترخیص وي اقدام خواهد شد. در صورتى که مشمول تعهدى مبنى بر 
عدم ارائه کسر خدمت سپرده باشد برابر تعهد نامه اقدام مى گردد.

32- ذخیره مرخصی براي سربازان مامور در پایان خدمت حد اکثر 

10 روز می باشد. به نحوي که در 10 روز آخر خدمت به منظور 
تحویل اموال یا اسناد و تسویه حساب در محل کار حاضر باشد. 
33- مرخصی ساالنه براي کلیه کارکنان وظیفه 12روز و براي 

با  متناسب  بد آب و هوا  مناطق  متاهل و شاغل در  مشمولین 
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۳۰

دستورالعمل اجرایی ستاد کل همانند سایر کارکنان وظیفه شاغل 
کارکنان  مرخصی  (دستورالعمل  بود.  خواهد  مسلح  نیروهاي  در 

وظیفه در حال بازنگري بوده ودرصورت تصویب ابالغ خواهد شد).

تبصره 1: به مدت مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه اي که در فاصله 

بیش از 100کیلومتر محل سکونت خود تا یگان خدمتی به کارگیري 
ضمنًا  شد.  کیلومتریک روز اضافه خواهد  ازاي هر 100  به  شوند 
مبناي محاسبه آدرس ثبت شده در برگ اعزام به خدمت می باشد.

تبصره 2: ایام تعطیالت رسمی واقع در بین مرخصی استحقاقی 

کارکنان وظیفه جزء مرخصی استحقاقی آنان محسوب نمی گردد. 
تبصره 3: مدت مرخصی پایان دوره آموزش کارکنان وظیفه جزء 

مرخصی استحقاقی محسوب می گردد. 
تبصره 4: به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه اي که در طول مدت 

خدمت دوره ضرورت یکی از بستگان آنان (پدر، مادر، همسر، فرزند، 

برادر، خواهر) شهید یا فوت نمایند مدت 10 روز اضافه می گردد. 
تبصره 5: به کارکنان وظیفه اقلیت هاي دینی (زرتشی، کلیمی و مسیحی) 

در ایام اعیاد مذهبی آنان مرخصی اعطاء که مدت مرخصی فوق جز 

مرخصی استحقاقی ساالنه آنها محسوب می گردد. 

تبصره 6: به استناد مصوبه شماره 77680مورخ 1394/12/25، 

فرماندهی کل مرخصی کارکنان وظیفه متاهل همانند کارکنان 
پایور نیروهاي مسلح اعطاء گردد.
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۳۱ 34- بـا توجـه بـه شـرایط ذیل اسـتفاده از مرخصی اسـتعالجی 

یـا اسـتحقاقى و در صورت نداشـتن طلب مرخصى اسـتخقاقى، 
مرخصـى اضطرارى(حداکثـر یـک هفتـه) بـا رعایـت ضوابـط 

پیـش بینـی شـده امـکان پذیر می باشـد: 
الف: بیماري مانع از حضور، با تایید بهداري محل خدمت (براي 

موارد بیشتر از 2 روز با تأیید یگان نظامی)
ب: ابتال به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل، زلزله و آتش سوزي و... 

ج: در توقیف بودن یا حبس 

د: فوت همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر یا بیماري سخت یکی از 
آنها (در صورتیکه مراقب دیگري نباشد)

کارکنان  امور  به  مربوط  دستورالعمل  این  اجرایی  35- ضوابط 

وظیفه که به صورت 21 و یا 24 ماه خدمت ماموربه دستگاه هاي 
غیر نظامی هستند را شامل مى گردد.

تبصره 1: متعهدین خدمت به دیگر دستگاه هاي غیر نظامی مانند 

قضات، سازمان هاي هواپیمایی کشوري، شرکت هاي (کشتیرانی، 
ملی نفت کش ایران)، اعضاي هیئت علمی و...با رعایت قوانین 

مرتبط با سازمان بکار گیرنده
و دیگر مقررات ابالغی ستادکل مامورخواهند شد.

تبصره 2: کلیه متعهدین از نظر حقوق و مزایا و بیمه خدمات درمانی 

و تکمیلی تابع مقررات وزارتخانه یا دستگاه هاي غیر نظامی به 
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۳۲

کارگیرنده خواهند بود و نیروهاي مسلح صرفاً آموزش نظامی و صدور 
کارت پایان خدمت را بر عهده دارند.ضمناً گزارش کارمتعهدین 
گردد.  ارسال  دهنده  آموزش  سازمان  به  بار  یک  سال  هر  نیز 
تابع  تعهد  کامل  ایفاي  از  قبل  تعهد  لغو  صورت  در  تبصره 3: 

مقررات جاري در قانون خواهند بود.
در  نظامی  غیر  دستگاه هاي  عملکرد  بر  نظارت   -2 ماده 

بکارگیري کارکنان وظیفه و بازدید هاي دوره اي: 
نظارت  و  ارزیابی  کمیته  عنوان:  تحت  کمیته اي  تشکیل   -1

حضور  با  دستگاه ها  در  شاغل  وظیفه  کارکنان  عملکرد  بر 
کارشناسان دستگاه هاي مربوط در معاونت توسعه روستایی و 
ابالغ  و  وظایف  نمودن  مشخص  و  اعزامی  گروه هاي  تعیین 
معاونت  توسط  دوره اي  بازدیدهاي  آنان جهت  ماموریت  حکم 

توسعه روستایی. 
تبصره: دفتر سیاست گذاري مجاز خواهد بود در هر زمان که 

صالح می داند از دستگاه هاي غیرنظامی بازدید و گزارش عملکرد 
تهیه نماید. 

2- تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح بازدید هاي نظارتی 

بر  نظارت  و  ارزیابی  کمیته  توسط  وظیفه  کارکنان  عملکرد  از 
عملکرد. (با هدف ارائه بازخورد واصالح و بهبودروند فرآیند انجام).

3- تهیه بانک اطالعاتی و مشخصات کامل و دقیق (محل به 
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۳۳ کارگیري) کارکنان وظیفه شاغل در دستگاه هاي غیر نظامی به 
تفکیک استانی و شهرستان محل خدمت به کارگیرنده.

4- تهیه فرم هاي کارشناسی جهت تسهیل در فرآیند کنترل و 

بازدیدهاي دوره اي، توسط کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و 
ارا ئه آن به گروه هاي اعزامی جهت بازدیدهاي دوره اي.

5- تجزیه و تحلیل گزارش هاي رسیده و جمع بندي آن توسط 

کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و ارائه گزارش نهایی جهت 
اطالع دستگاه هاي غیرنظامی ارزیابی شده به دفترسیاست گذاري 

جهت اطالع و اقدام الزم 
6- تشکیل جلسات منظم کمیته ارزیابی و نظارت برعملکرد طبق 

جدول زمانبندي از سوي معاونت توسعه روستایی 
و  مناسب  خودروي  تهیه  اسکان،  هماهنگی  هزینه،  تامین   -7

روستایی  امور  کل  اداره  عهده  به  اعزامی  گروه هاي  پشتیبانی 
استانداري ها می باشد.



مشمولین  امور  ساماندهی  لعمل  دستورا

۳۴

فصل چهارم - ضوابط و مقررات مربوط به حقوق، 
مزایا، بیمه و هزینه آموزش نظامی کارکنان وظیفه

و  مزایا  و  حقوق  به  مربوط  مقررات  و  ضوابط   -1 ماده 
تسهیالت رفاهی کارکنان وظیفه: 

مسلح  نیرو هاي  وظیفه  کارکنان  حقوق  پرداخت  چگونگی   -1

و  بخشنامه  باآخرین  مطابق  آنها  نظامی  درجه  براساس  و 
دستورالعمل ستادکل ودفترسیاست گذاري براي هرسال ازمحل 
اعتبارات سازمان واحدهاي به کارگیرنده تامین خواهدشد، ضمنًا 
سازمان هاي نیروهاي مسلح الزاماً می بایست به هنگام معرفی جهت 

ادامه خدمت به دستگاه هاي غیر نظامی نسبت به صدور معرفی نامه 

اقدام نمایند.  باقیدمشخصات کامل فردي وثبت درجه  انفرادي 
به  مأمور  وظیفه  کارکنان  حقوق  افزایش  ریالی  ضریب   -2

سازمان هاي  وظیفه  کارکنان  همانند  غیرنظامی  دستگاه هاي 
دولت  سوي  از  که  سنواتی  بودجه  اساس  بر  مسلح  نیروهاي 
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۳۵ نیروهاي  ابالغی  مقررات  چارچوب  در  می گردد  ابالغ  محترم 
مسلح محاسبه خواهد شد.

3- هزینه آموزش نظامی که از سوي دستگاه هاي غیر نظامی 

قابل پرداخت می باشد بایدحداکثر 15 روز پس از شروع آموزش 
نظامی به شماره حسابی که از سوي سازمان آموزش دهنده اعالم 
می گردد واریز شود در غیر این صورت کارکنان وظیفه در سازمان 
آموزش دهنده به کارگیري شوند و پرداخت هزینه آموزش پس 
از شروع به کار نیز قابل قبول نخواهد بود.لذا به استناد به ماده 
74 قانون الحاقی، دولت موظف است هزینه آموزش مشمولین 
مامور را به استعداد سهمیه اختصاص یافته و به طور ساالنه در 
اختیار ستاد کل قرار دهد، تا ستادکل به میزان سهمیه واگذاري به 
سازمانهاي آموزش دهنده پرداخت نماید.ازآنجایی که تاکنون این 
هزینه به حساب نیروهاي مسلح واریزنشده است بنابراین جدول 
هزینه آموزش نظامی در سال 1395 با توجه به حداقل نرم هزینه 
آموزش 8 هفته اي (2 ماهه) کارکنان وظیفه مأموربه دستگاه هاي 
 46011/2/711/42/3 شماره  ابالغیه  به  استناد  با  غیرنظامی 

مورخه 1395/2/8 ستاد کل به شرح جدول می باشد: 
پوشاك ولوازم 
خواب وشوینده

نرم هزینه هاي 
آموزشی

بهداشتنگهداشتمهماتخوراك
متوسط 

حقوق دوماه
جمع

4/156/4161/750/0007/000/0001/353/563240/84750/1600113805716/140/483
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۳۶

4- هر گونه پرداخت خارج از ابالغیات ستادکل ممنوع بوده و در 

صورت مشاهده سهمیه آن دستگاه قطع و کارکنان وظیفه نیز لغو 
امریه ودرسازمان آموزش دهنده به کارگیري خواهند شد. ضمنًا 
تشویق کارکنان وظیفه در راستاي ماموریت محوله به مقتضاي 
ابراز لیاقت و شایستگی در چارچوب آیین نامه انضباطی نیروهاي 

مسلح بالمانع می باشد.
5- کمک هزینۀ ازدواج: 

حسب تصویب فرماندهی کل ابالغی به شماره 46011/2/201/05/30 
در طول  که  وظیفه  کارکنان  از  دسته  آن  مورخ 1395/03/05 
خدمت ازدواج نمایند به شرح فرمول زیر (بر اساس ضریب ریالی 

هر سال) محاسبه و هدیه پرداخت گردد: 
2÷ (ضریب ریالی سال 1395) 1541× (عدد ضریب هدیه ازدواج) 6500

6 - هزینۀ سفر (فوق العاده انتقال): 

وسیلۀ ایاب و ذهاب و خوراك کارکنان وظیفه در هنگام اعزام به 
مراکز آموزشی و یا اعزام به مرخصی استحقاقی باید تأمین شود. 
درصورتی که وسیلۀ ایاب و ذهاب تأمین نشود، هزینۀ سفر مبتنی 
بر مسافت رفت و برگشت برابر ضوابط و مقررات کارکنان پایور 

محاسبه و پرداخت می شود. 
هزینۀ سفردر مناطق درجۀ 1 و 2 مأموریتی به ترتیب 6 و 5 بار در 

سال و براي سایر مناطق 4 بار در سال قابل پرداخت است. 
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۳۷ تبصره: به استنادبند «6» ابالغیه شماره 716/01/1/م/4/ن مورخ 

1384/01/17 و در اجراي ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 
نیروهاي  قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه  واحده 
 33684 هـ/29031/ت  شماره  نامه  تصویب  موضوع  مسلح 
مصوب 1383/06/22، هیئت وزیران و در اجراي تبصره 2 ماده 
49 مکررالحاقی قانون، در راستاي مقررات ابالغی براي آن دسته 
محل  با  آنان  محل سکونت  که  بومی  غیر  وظیفه  کارکنان  از 
خدمت بر اساس آدرس قید شده در برگ اعزام بیش از35کیلومتر 

باشد برابر فرمول زیر اقدام گردد: 
هزینه سفر = مجموع مسافت رفت و برگشت به محاسبه کیلومتر (فاصله آدرس 

محل سکونت قیدشده در برگ اعزام تا محل خدمت×2)× 1 ضریب ریالی

بعنوان مثال (ازچپ به راست): هزینه سفرمتعلقه به کارکنان وظیفه =مسافت رفت 

وبرگشت × 308/2= (5) � (1541)عددضریب ریالی سال 1395، 

7 – کسورات قانونی حقوق سرباز:

برابر مواد 141 و 142 قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران ومواد 
انقالب  پاسداران  سپاه  استخدامی  مقررات  قانون   153 و   152
اسالمی وجوه زیر از دریافتی ماهانه سربازان مامور کسر می گردد: 

الف: حق بیمه عمر و حوادث و...به میزان 1  حقوق ماهیانه

ب: سایر کسورات: 

غیر  (دستگاه هاي  کارفرما  سهم   13/5] بازنشستگی:  کسور 
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نظامی بهره ور) ]
حق بیمه عمر و حوادث: [1  سهم کارکنان وظیفه + 2  سهم 

کارفرما (دستگاه هاي غیر نظامی بهره ور) = مجموعاً 3  ] 
ج: سرانه بیمه پایه و مکمل درمان، بازنشستگی، عمر، حوادث 
و... هر سال توسط مبادي ذي ربط (ساخد، سابا، صندوق و...) 

اعالم می گردد. 
حقوق  از  خدمت  ماه  اولین  حقوق  و  بازنشستگی  حق  تبصره: 

ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمی گردد.
8 - پاداش پایان خدمت دورة ضرورت: 

به کارکنان وظیفه در خاتمۀ خدمت دورة ضرورت معادل یک 
 ماه حقوق پایه به عنوان پاداش پرداخت می گردد که این موضوع 
از سوي دستگاه هاي غیرنظامی بهره بردار نیز تسري داشته و 
حقوق  با  همزمان  آخر  ماه  در  خدمت  اتمام  از  قبل  می بایست 

پرداخت گردد.
9 - موارد تکمیلی: 

ــان وظیفــه در هــر  ــل اجــراي حقــوق کارکن 9/1- ضریــب قاب

ــا میــزان اعتبــار پیش بینــی شــده در قانــون  ســال، متناســب ب
ــادة  ــت فوق الع ــی پرداخ ــور و چگونگ ــاالنه کل کش ــۀ س بودج
ــت دورة  ــان خدم ــاداش پای ــی و پ ــه، عملیات ــت روزان مأموری
ضــرورت، توســط ســتاد کل ن.م تعییــن و ابــالغ می شــود. لــذا 
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۳۹ جــدول حقــوق کارکنــان وظیفــه در ســال 1395 بــه شــرح زیــر 
ــردد:  ــالم می گ اع

ــورخ  ــماره 45018/3/40/7 م ــه ش ــتناد ابالغی ــه اس ــف) ب ال

ــت  ــورخ 1395/7/17 معاون 1395/3/20  و 45018/1/13/1 م
طــرح و برنامــه وبودجــه ســتادکل نیروهــاي مســلح، بــه موجب 
مصوبــه شــماره 29931/ت52982 هـــ مــورخ 95/3/13 هیئت 
محتــرم وزیــران ضریــب حقــوق ســال 1395 بــه میــزان 1541 
ریــال تعییــن شــده اســت. و در اجــراى احــکام مــواد 49 و 50 
ــوق  ــن حق ــه تعیی ــى و آیین نام ــه عموم ــت وظیف ــون خدم قان
و مزایــاى فوق العــاده کارکنــان وظیفــه نیروهــاى مســلح 
ــه  ــوا ب ــى کل ق ــرى و فرمانده ــم رهب ــام معظ ــوب مق مص
شــماره گــردش کار 77544 مــورخ 94/8/26، از تاریــخ 95/7/1 
حقــوق و فوق العاده هــاى کارکنــان وظیفــه بــر اســاس 
ــن  ــل تعیی ــط ذی ــت ضواب ــا رعای ــور و ب ــه مذک ــاد آیین نام مف
ــا آن  ــر ب ــى مغای ــط پرداخــت قبل و پرداخــت مى شــود و ضواب
ملغــى اثــر خواهــد بــود. لــذا میــزان حقــوق کارکنــان وظیفــه 
در ســال 1395 (بــه جــز اعضــاى هیئــت علمــى و متعهدیــن 
خدمــت دســتگاه هاى غیــر نظامــى)، در درجــات مختلــف بــه 

ــد:  ــد می باش ــه بع ــدول صفح ــرح ج ش
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۴۱ وظیفه  قانون خدمت  ماده 49  الحاقی   1 تبصره  استناد  به  ب) 
یا  متأهل  وظیفه  کارکنان  به  مصوب1390/8/22،  عمومی 
سرپرست خانواده معادل 100  حق عائله مندي کارکنان پایور 

نیروهاي مسلح پرداخت می گردد که به شرح زیر می باشد: 
1)حق همسر 1248210 ریال

2) حق اوالد هر فرزند   323610 ریال

شرح  به  وظیفه  کارکنان  بیمه  و  خوراك،پوشاك  سرانه   - 9/2

جدول زیر می باشد: 

پوشاكخوراكعنوان

000، 0004،623، 480، 3کارکنان وظیفه

9/3 - هزینه هاي بهداشت ودرمان: 

به استناد ابالغیه شماره 15/127/د/46014 مورخ 1394/12/26 
به مبلغ، ماهانه مبلغ  بیمه مکمل سهم کارکنان وظیفه  سرانه 
110/000 ریال وسهم دستگاه غیر نظامى 140/000 ریال جمعٌا 
250/000 ریال تعیین گردیده است، لذا کلیه دستگاه هاي استفاده 
کننده از خدمات کارکنان وظیفه (بجز اعضاي هیئت علمی و 
دیگر متعهدین خدمت) استفاده می کنند موظفند از ابتداي سال 
1395 سرانه حق بیمه خدمات درمانی سهم کارکنان وظیفه و 
سهم دستگاه اجرایی را برابر مفاد یادشده محاسبه و به حساب 
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سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح واریز نمایند. 
9/4- درخصوص کارکنان وظیفه مامور هیچگونه پرداختی اعم 

از موارد مندرج در این  از اضافه کار، پاداش، عیدي و...به غیر 
دستورالعمل صورت نگیرد.

9/5- کمک هزینه مسکن براي کارکنان وظیفه مأمور غیر بومی:

دستگاه بکارگیرنده موظف است براي کارکنان وظیفه غیر بومی 
که در محل خدمت بیتوته (اقامت شبانه) می نمایند محل اسکان 
اولیه فراهم نمایند درغیر این صورت مطابق عرف  با امکانات 
محل خدمت اجاره مسکن در اختیار آنان قرار گیرد.ضمناً کلیه 
کارکنان  صادره  حقوقی  فیش  در  می بایست  فوق  هزینه هاي 

وظیفه درج و پرداخت گردد. 
9/6- کارکنان وظیفه می بایست بومی منطقه محل خدمت بوده 

تمایل شخصی،  با  پذیرش  و  زمان جذب  در  و در صورتی که 
محلی خارج از محل سکونت را تعیین نمایند، شرایط افراد بومی 
آنان درنظرگرفته شده و کمک هزینه خوراك و مسکن  براي 
شماره  دستورالعمل  مفاد  استنادبه  (با  نمی گیرد.  تعلق  آنان  به 

28/310/2/39 مورخ 1394/5/4 دفترسیاست گذاري).
9/7- به کارکنان وظیفه اي که در شهر محل سکونت خود به 

کارگیري می شوند، فوق العاده محرومیت ازتسهیالت و بدي آب 
و هوا تعلق نمی گیرد. 
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۴۳ 9/8- به کارکنان وظیفه اي که بنا به تقاضاي خود منتقل می شوند 

هزینه سفـر و فوق العاده انتقال تعلق نمی گیرد. 

تبصره) دستگاه ها موظف هستند حقوق ماهیانه، هزینه خوراك و 
پوشاك و...را صرفاً از طریق فیش حقوقی به حساب عابر بانک 
عامل واریز نمایند و از پرداخت هرگونه وجه به صورت دستی جداً 

خودداري شود.
9/9- کسرکسورات قانونی بصورت ماهانه از سوي دستگاه غیر 

دفتر سیاست گذاري  اعالم شده  واریزبه حساب هاي  و  نظامی 
با توجه به آیین نامه ودستورالعمل هاي داخلی دستگاه هاي غیر 

نظامی صورت خواهد گرفت.
9/10- به موجب تبصره 2 ذیل ماده 70 الحاقی قانون حقوق و 

مزایا، خوراك، پوشاك، خوابگاه، بهداشت، درمان و سایر حقوقی 
می گردند  برخوردار  آن  از  مسلح  نیروهاي  وظیفه  کارکنان  که 
و همچنین در ماموریت هاي محوله به کارکنان وظیفه، تامین 
مسکن، غذاي رایگان و تهیه وسیله سفر بر عهده دستگاه هاي 

غیر نظامی به کارگیرنده می باشد. 

ماده 2 ـ  ضوابط و مقررات مربوط به بیمه خدمات درمانی 
کارکنان وظیفه: 

1- به منظور صدور دفاتر بیمه در هفته اول شروع آموزش نظامی 
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کارکنان وظیفه، سازمان پس از تعیین محل آموزش حداکثر یک 
هفته قبل از اعزام مشمولین به مراکز آموزش رزم مقدماتی از 
طریق سیستم فایل آنان را به ساخد و نیروهاي مسلح (مراکز 

آموزش نظامی مصوب) ارسال می نماید.
در  بیمه  دفاتر  صدور  جهت  در  ساخد  آمادگی  به  توجه  با   -2

هفته اول شروع آموزش نظامی کارکنان وظیفه، ضرورت دارد 
نیروهاي مسلح نسبت به ایجاد بسترهاي الزم به منظور تبادل 
اطالعات و اتصال به شبکه سازمان و ساخد در مراکز آموزش رزم 
مقدماتی مصوب و سایر رده هاي تابعه اقدام مؤثر به عمل آورند. 
هرگونه تأخیر در صدور دفاتر بیمه و عواقب ناشی از آن بر عهده 

دستگاه هاي غیر نظامی می باشد.

3 - در خصوص اخذ وجه از کارکنان وظیفه اي که به هر دلیلی 

مانند مفقود شدن، کامل نبودن اوراق بیمه و... از تحویل دفاتر 
بیمه به هنگام ترخیص خودداري می نمایند به منظور جلوگیري 
از سوء استفاده احتمالی و تحمیل بار مالی به ساخد برابر ضوابط، 
ضمن ابطال دفترچه بیمه در سامانه از زمان ترخیص تا زمان 
اعتبار باقیمانده نسبت به اخذ حق بیمه پایه و مکمل به صورت 

آزاد در چارچوب مقررات ابالغی ساخد اقدام خواهد شد.
4- تمام کارکنان وظیفه برابر مقررات و سازوکارهاي مربوط به 

کارکنان پایور مشمول بیمۀ عمر و حوادث هستند. براین اساس 
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۴۵ ماهانه 1 از حقوق پایۀ آنان به عنوان سهم فرد و دو برابر آن به 
عنوان سهم سازمان به حساب بیمه واریز می شود.

5- کارکنان وظیفه قبل از ترخیص می بایست نسبت به تحویل 

کلیه دفترچه هاي بیمه خدمات درمانی خود، همسر و فرزند به 
دفاتر خدمات الکترونیک ساخد اقدام تا پس از تسویه کامل، براي 

صدور کارت پایان خدمت آنان اقدام گردد. 
6- به استناد بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، سرانه 

تأیید  با  ساله  همه  وظیفه  کارکنان  درمانی  خدمات  پایه  بیمه 
شوراي عالی بیمه سالمت کشور توسط هیئت وزیران تصویب 

وتوسط این ستاد ابالغ می گردد.
7- ارائه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه مامور توسط سازمان 

خدمات درمانی نیروهاي مسلح پس از انعقاد قرارداد دستگاه هاي 
غیر نظامی با سازمان مذکور و بعد از واریز کسورات مربوط به 
بیمه اولیه، مکمل و بازنشستگی و... به عهده ساخد خواهد بود.

ضمناً کسور بیمه هاي ابالغی از سوي ستادکل یا ساخد به صورت 
ماهیانه از حقوق کارکنان وظیفه (سهم کارفرما) الزامی می باشد. 
تبصره: ابالغیه ضوابط پرداخت حقوق و بیمه و... کارکنان وظیفه 

در سال 1395متعاقباً توسط ستادکل ابالغ خواهد شد.
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فصل پنجم - دستورات هماهنگی
1- دستگاه هاي غیر نظامی اقدام هاي الزم در ارتباط با مطالعه و 

بررسی هاي جامع در خصوص نحوه به کارگیري، جذب، ترخیص، 
وانعکاس  اجرایی، صدور بخشنامه هاي مرتبط  توجیه همکاران 
دستور العمل ها و انجام هماهنگی هاي الزم درخصوص حقوق، 
بیمه، اطالع رسانی در فراخوان هاي عمومی، آموزش تخصصی 
بدو خدمت و...... را با هدف توجه به سرمایه هاي اجتماعی و دید 

بلندمدت عنایت ویژه نمایند. 
2- دستگاه هاي غیر نظامی در جهت بهره گیري از ظرفیت هاي 

و  کسب  فضاي  توسعه  و  دانشگاه  حوزه  روز  دانش  و  علمی 
انسانی متخصص و  نیروي  تربیت  نیروهاي وظیفه،  براي  کار 
مناسب  زمینه هاي  ایجاد  آنان،  اشتغال  و  براي جامعه  باتجربه 
جوان  کارآفرینان  استعدادهاي  و  خالقیت ها  شکوفایی  جهت 
بخش هاي  واقعیت هاي  با  التحصیالن  فارغ  آشنایی  ومستعد، 
محروم  مناطق  و  روستا ها  ساکنان  سازي  توانمند  و  گوناگون 
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۴۷ کشور را هوشمندانه مدنظر قرار دهند.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همیاري تمامی دستگاه هاي 
غیر نظامی بتوانیم بیش از پیش در پیشبرد اهداف واالي نظام 

مقدس جمهوري اسالمی ایران کوشا باشیم.
این دستورالعمل در 5 فصل و 11 ماده و 34 تبصره تهیه گردیده 
و طی نامه شماره 46011/2/201/05/33 تاریخ 1395/03/26 

جهت اجرا ابالغ گردید.
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