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 :شرایط و ضوابط بکارگیري کارکنان وظیفه 
 

 شرایط بکارگیري کارکنان وظیفه پس از پایان آموزش و معرفی به دستگاه هاي غیر نظامی:  1ماده 
 ...  اصالحی قانون کلیه مشمولین که براي انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام می شوند و 47به استناد ماده   -1

ی را  اعم از عمومی و تخصصی فراگیرند لذا به کارگیري کارکنان وظیفه بدون می بایست آموزش نظامی و انتظام
ساعت پس ازپایان  آموزش  48طی آموزش نظامی  ممنوع می باشد بنا براین  کلیه کارکنان وظیفه مامور حداکثر 

ر استان هاي  رزم مقدماتی جهت دریافت معرفی نامه و تشکیل پرونده شخصاً به محل تعیین شده در تهران یا سای
کپی تمام صفحات شناسنامه ، کارت (ستاد کل مدارك مورد نیاز مانند مربوط  مراجعه و با استناد ابالغیه هاي

را تحویل و سپس با اخذ معرفی نامه ....) ملی، عکس نظامی با شرایط اعالم شده ، گواهی گروه خون،حکم درجه، و
در صورتی که بدون معرفی نامه سازمان . کار خواهند نمود دستگاه غیر نظامی  شروع به جهت ادامه خدمت در

برابر آیین نامه انضباطی به  آموزش دهنده مشغول خدمت گردند ایام فوق جزء خدمت محسوب نخواهد شد و
 . اضافه خدمت و محاکم قضایی معرفی خواهند شد

ري، گزارش شروع به کار افراد را به ساعت پس از به کارگی72بکار گیرنده می بایست   دستگاه هاي غیر نظامی   -2
حسب مورد سازمان  معاونت نیروي انسانی یگان سازمان آموزش دهنده به صورت انفرادي در تهران یا استان

 . آموزش دهنده و رونوشت آن را به معاونت توسعه نیز ارسال نمایند
 
گزارشی از عملکرد انفرادي  شش ماه یکباراز هر بایست پس از اشتغال سرب به کارگیرنده می  دستگاه هاي غیر نظامی   -3

معاونت مشخصات کامل فردي در قالب گزارش کار  جهت ارائه به ستاد کل و دفتر سیاست گذاري به  او را با ذکر
ها مورد توجه قرار  الزامی است و در بازرسی  دستگاه هاي غیر نظامی رعایت مراتب از سوي . ارسال نمایندتوسعه روستایی 

 .هد گرفتخوا
 . ارسال  گزارش کار  براي معاونت توسعه روستایی به صورت لیستی بالمانع است  :تبصره  

به کار گیرنده می بایست با توجه به نوع فعالیت ها و بهره گیري از توانمندي هاي علمی و   دستگاه هاي غیر نظامی -4
ثیر پذیري از به کارگیري نیروهاي مذکور در تخصصی کارکنان وظیفه مامور هر ساله گزارش کاملی از میزان تا

و به طبع آن باال رفتن شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی، دستگاه هاي غیر نظامی  روند رشد و ترقی امور محوله 
ارسال تا جهت استحضار هیئت  محترم دولت و مسئولین ارائه   معاونت توسعه روستاییکشور به . . .فرهنگی،تولیدي 

 .گردد 
خالف چنانچه در بازرسی ها مشاهده شود .کارگیري کارکنان وظیفه در تخصص اصلی آنان الزامی می باشدبه   -5

 .آن واقع شده است، مجوز صادره از سوي ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري سهمیه مربوط لغو خواهد شد
نظر ساعات خدمت همانند کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاه هاي غیر نظامی  به کار گیرنده بوده و از   -6

 .محل خدمت می باشد  دستگاه هاي غیر نظامییرکارکنان سا
 .حفظ کرامت و منزلت اجتماعی کارکنان وظیفه و تقویت روحیه مسئولیت پذیري در آنان مد نظر می باشد -7
ط به ستاد کل و دستگاه هاي  غیر نظامی به رفتار با کارکنان وظیفه برابر مقررات انضباطی پیش بینی شده در دستورالعمل ابالغی مربو  -8

 .کارگیرنده ، گذشت از خطاهاي جزئی و استفاده از روش هاي ارشادي در خصوص آنان مد نظر می باشد
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دانشگاه،  صدور هر گونه معرفی نامه براي کارکنان وظیفه مامور، جهت ارائه براي ثبت نام  و یا ادامه تحصیل در -9
دستگاه هاي غیر به کارگیرنده توسط  دستگاه هاي غیر نظامییفه عمومی و سایر ادارات خارج از راهنمایی و رانندگی، وظ

 . ممنوع می باشد و می بایست توسط سازمان آموزش دهنده محل نگهداري پرونده صادر شود نظامی
 .برابر مقررات جاري ادامه تحصیل در حین خدمت دوره ضرورت ممنوع می باشد   -10
آموزش دهنده  ن وظیفه مامور در طول خدمت دوره ضرورت مجاز به استفاده از لباس نظامی سازمانکارکنا  -11

 .مبادي ذي ربط در ستاد کل می باشد  نخواهند بود و استفاده از لباس خاص  نیز با مجوز
خدمت و یا  انصراف از عودت و محل مصوب خدمت نمایند و هرگونه جابجایی یا انتقال و کارکنان وظیفه بایستی در -12

الزم مبنی هماهنگی کتبی و دریافت مجوز  ذکر دالیل و مستندات و اعتراض به محل خدمت تعیین شده با انجام مکاتبات و
 .بر لغو امریه از ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري با رعایت ضوابط پیش بینی شده می باشد 

 با درخواست نیروي جایگزین اختصاص داده خواهدچنانچه لغو امریه کارکنان وظیفه به دالیلی قانونی باشد،  -13
 .مانده باشد  ماه از خدمت فرد ترخیص شده باقی 9شد، مشروط به این که حداقل 

خروج ازکشور کارکنان وظیفه مامور در موارد استثنایی با معرفی دستگاه به کارگیرنده به سازمان                                        -14
آموزش دهنده محل نگهداري پرونده در تهران یا استان ها و تایید حفاظت اطالعات سازمان آموزش دهنده و 

 . انجام فرآیند اداري بالمانع خواهد بود
براي درمان اعضاي درجه یک که در مقررات آمده پس از تایید مبادي ذي ربط در خروج از کشور صرفاً  :  1تبصره 

درمان و آموزش پزشکی و همچنین سفر عتبات عالیات ،حج عمره یا تمتع با مجوز حفاظت  شت،وزارت بهدا
اطالعات سازمان هاي نیروهاي مسلح براي یک بار در طول خدمت بالمانع خواهد بود و در سایر موارد در طول 

 . براي کارکنان وظیفه  ممنوع می باشد خدمت دوره ضرورت خروج  از کشور
از کشور اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تابع مقررات خاص خودش  خروج : 2تبصره 

صرفاً براي حج تمتع و ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس پس از معرفی معاونت آموزش یا پژوهش و اخذ تاییدیه از حراست (خواهد بود
 ) بود  ان آموزش دهنده و معرفی به سازمان وظفیه عمومی ناجا بالمانع خواهدسازمان مرکزي دانشگاه و ارائه آن به سازم/ وزارتخانه مربوط

در صورت بروز بحران و نیاز به فراخوان کارکنان وظیفه مامور توسط ستاد کل ، نامبردگان سریعاً به سازمان   -15
 . آموزش دهنده ذي ربط  اعزام  و معرفی  می شوند

خدمت دوره ضرورت صرفاً مجاز خواهند بود که به استخدام                 کارکنان وظیفه مامور در حین انجام -16
 . سازمان هاي نیروهاي مسلح در آیند

کارکنان وظیفه مامور در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل در حین انجام خدمت دوره ضرورت نخواهند بود  -17
در این خصوص جهت ادامه  مجاز به مکاتبهو دستگاه به کارگیرنده یا سازمان آموزش دهنده نیروهاي مسلح 

 .  بود تحصیل نخواهند
کارکنان وظیفه مامور که در حین خدمت در مقاطع تحصیلی باالتر قبول می شوند در صورتی مجاز به ادامه  -18

 .تحصیل خواهند بود که از سازمان مجوز الزم را اخذ نمایند 
 .مطابق با مقررات ابالغی از سوي ستاد کل  می باشد مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه مامور   -19

 ماه 21مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور شاغل در یگان هاي حفاظت و نیروهاي مسلح تا اطالع ثانوي  : 1تبصره 
 .می باشد
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بدآب و هوا به کارکنان وظیفه مأمورکه در خارج از  عملیاتی و محروم، کسرخدمت مناطق امنیتی درگیر،: 2تبصره 
خواهد  ماه  24لذا خدمت براي سایر کارکنان وظیفه  مامور  .گان هاي حفاظت خدمت می کنند تعلق نمی گیردی

 .بود 
 .ماه کسر خدمت تعلق می گیرد 3 به مشمولین متأهل داراي فرزند به ازاء هر فرزند،:  3 تبصره

العاده، اعمال برجسته، ابراز  ء خدمات فوقنامۀ انضباطی نیروهاي مسلح در ازا توانند با رعایت آیین ها می سازمان -20
در چارچوب آیین نامه ...) نقدي و لوح تقدیر، ،مرخصی(لیاقت و شایستگی، کارکنان وظیفه را مورد تشویق 

 .انضباطی نیروهاي مسلح و مقررات سازمان به کارگیرنده قرار دهند 
اجرایی بدون اخذ مجوز مربوط از                                              دستگاه هاي غیر نظامیجابجایی محل خدمت کارکنان مامور به   -21

 .باشد و نداشتن شرایط احراز ممنوع می  ستادکل یا دفتر سیاست گذاري
مقررات انضباطی پیش بینی شده در دستورالعمل هاي ابالغی از سوي ستاد کل به نیروهاي امریه شاغل در   -22

 .نیز تسري دارد  دستگاه هاي غیر نظامی
،              6موظف هستند عالوه بر رعایت مقررات بند  دستگاه هاي غیر نظامیکارکنان وظیفه مأمور  شاغل در  :تبصره 

 .اجرا نماید   به کارگیرنده را  دستگاه هاي غیر نظامیمقررات ابالغی 
و بخشنا مه هاي ابالغی از سوي ستاد مرخصی استحقاقی و استعالجی کارکنان وظیفه مامور تابع مقررات   -23

 .کل می باشد 
از عملکرد مناسبی برخوردار نیستند                                   در صورتی که مشخص گردد هر یک از کارکنان وظیفه مامور  -24

در چارچوب مقررات ابالغی نسبت به معرفی به ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري جهت لغو  می توانند  دستگاه هاي غیر نظامی
 .)دستگاه ها همزمان مراتب را به معاونت توسعه روستایی نیز به صورت رونوشت اعالم نمایند.( امریه اقدام نمایند 

، جعل ... انضباطی ، سرقت اموال  دولتی و کارکنان وظیفه درصورتی لغو امریه خواهند شد که مشکالت بی :تبصره 
، مشکالت اخالقی و دیگر موارد که به رائه استعالجی خارج از عرف پزشکی،تظاهر به بیماري و ا...اسناد دولتی و

ادامه خدمت فرد در دستگاه به مصلحت نباشد به شرطی که از روي بغض  دستگاه غیر نظامیتشخیص عالیترین مقام 
 .  اشد و کینه ورزي نب

 .عقد هر گونه قرارداد پیمانکاري و مالی با کارکنان وظیفه مامور در طول خدمت  ممنوع  می باشد   -25
بهره بردار از خدمات کارکنان وظیفه مامور موظفند پس از اطالع از غیبت یا ترك خدمت بیش   دستگاه هاي غیر نظامی  -26
لغو امریه در چارچوب مقررات به ستاد کل یا دفتر سیاست گذاري اعالم روز توسط کارکنان وظیفه مراتب را جهت   15از 

 .)دستگاه ها همزمان مراتب را به معاونت توسعه روستایی نیز به صورت رونوشت اعالم نمایند.( نمایند
درصورت ارائه مدارك پزشکی موجه یا برگ فوت اقوام درجه یک و یا حوادث غیر مترقبه مانند تصادف،  :تبصره 

روز به عنوان مرخصی استحقاقی محسوب در غیر این 15غیبت بالمانع است و مدت ... ، آتش سوزي و، زلزلهیلس
 . صورت به سازمان آموزش دهنده به عنوان ترك خدمت یا غیبت گزارش و برابر مقررات اقدام الزم به عمل آید

ن مورخ /4/م/7/03/708و شماره 03/04/1387ن مورخ /4/م/6/03/708شماره به  استناد ابالغیه هاي   -27
می بایست در شهر محل سکونت خویش به کارگیري ) فاقد پدر یا مادر( کارکنان وظیفه یتیم  21/06/1390

 .شوند
می بایست در شهر  کارکنان وظیفه متاهل 25/12/1392ن مورخ /4/م/45/05/201به  استناد ابالغیه شماره   -28

 .رگیري شوندهمسر به کا  محل سکونت خویش یا
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دستگاه هاي ا تشخیص در دیگر نقاط ب 27و28در صورت رضایت کتبی ادامه خدمت کارکنان وظیفه بندهاي : تبصره 
 .بالمانع خواهد بود   غیر نظامی

ستادکل  به کارگیري کارکنان وظیفه در  11/03/1389ن مورخ /4/م/2/01/709به استناد ابالغیه شماره   -29 
هر نوع اموري که .. گاز، تلفن و ،نوان مانند حمل اثاثیه منزل، پرداخت فیش آب و برقامور شخصی تحت هر ع

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 

گروه هاي سیاسی در طول خدمت دوره ضرورت ممنوع می باشد در  ورود کارکنان وظیفه به دستجات و :تبصره 
صورت مشاهده یا گزارش از سوي مبادي ذي ربط امریه آنان از سوي ستادکل یا دفتر سیاست گذاري لغو خواهد 

 .شد
                               موي سر کارکنان وظیفه ستادکل   25/12/1392ن مورخ /4/م/45/05/201به استناد ابالغیه شماره   -30

، درجه داران و افسران دور سر  با  4سربازان در حین خدمت نمره ( می بایست همانندکارکنان وظیفه شاغل در نیروهاي مسلح 
 .  کوتاه باشد )بایستی  16و سر  با  نمره  8نمره 
بل از اتمام مدت قانونی خدمت بهره بردار ازکارکنان وظیفه مجازبه ترخیص کارکنان ق دستگاه هاي غیر نظامی  -31

 .نمی باشند
 .کلیه کسرخدمت هاي مصرحه در قوانین و مقررات ابالغی ستادکل شامل کلیه کارکنان وظیفه خواهد بود :تبصره 

در صورتی . دستگاه به کارگیرنده مراتب را به یگان آموزش دهنده اعالم و نسبت به ترخیص وي اقدام خواهد شد
 . بر عدم ارائه کسر خدمت سپرده باشد برابر تعهدنامه اقدام می گردد که مشمول تعهدي مبنی 

روز آخر  10به نحوي که در  .روز می باشد 10ذخیره مرخصی براي سربازان مامور در پایان خدمت حد اکثر  -32
 . خدمت به منظور تحویل اموال یا اسناد و تسویه حساب در محل کار حاضر باشد

روز و براي مشمولین متاهل و شاغل در مناطق بد آب و هوا 12کلیه کارکنان وظیفه  مرخصی ساالنه براي  -33
( .متناسب با دستورالعمل اجرایی ستاد کل همانند سایر کارکنان وظیفه شاغل در نیروهاي مسلح خواهد بود

 ).صورت تصویب ابالغ خواهد شد در دستورالعمل مرخصی کارکنان وظیفه در حال بازنگري بوده و
کیلومتر محل سکونت خود تا یگان 100مدت مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه اي که در فاصله بیش از به :  1ه تبصر

ضمناً مبناي محاسبه آدرس ثبت شده در برگ  . کیلومتریک روز اضافه خواهد شد 100به ازاي هر خدمتی به کارگیري شوند 
 .اعزام  به خدمت می باشد

اقع در بین مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه جزء مرخصی استحقاقی آنان محسوب ایام تعطیالت رسمی و : 2تبصره  
 . نمی گردد

 . مدت مرخصی پایان دوره آموزش کارکنان وظیفه جزء مرخصی استحقاقی محسوب می گردد : 3تبصره  
، ، فرزندهمسر ، مادر، پدر(آنان  به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه اي که  در طول مدت خدمت دوره ضرورت یکی از بستگان:  4تبصره 
 . روز اضافه می گردد 10شهید یا فوت نمایند مدت ) ، خواهربرادر

در ایام اعیاد مذهبی آنان مرخصی اعطاء که ) زرتشی ، کلیمی و مسیحی (به کارکنان وظیفه اقلیت هاي دینی :  5تبصره 
 .  گردد مدت  مرخصی فوق جز مرخصی استحقاقی ساالنه آنها محسوب می 
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، فرماندهی کل مرخصی کارکنان وظیفه متاهل همانند  25/12/1394مورخ 77680به استناد مصوبه شماره :  6تبصره 
 .کارکنان پایور نیروهاي مسلح  اعطاء گردد

 :با توجه به شرایط ذیل استفاده از مرخصی استعالجی با رعایت ضوابط پیش بینی شده امکان پذیر می باشد   -34
 )روز با تأیید یگان نظامی 2براي موارد بیشتر از (بیماري مانع از حضور ، با تایید بهداري محل خدمت  :الف 
 ... ابتال به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل ، زلزله و آتش سوزي و :ب 
 در توقیف بودن یا حبس  :ج 
 )یکه مراقب دیگري نباشددر صورت(، برادر یا بیماري سخت یکی از آنهاخواهر مادر، پدر، فوت همسر، :د 

ماه خدمت ماموربه دستگاه هاي غیر  24ویا  21به صورت ضوابط اجرایی این دستورالعمل مربوط به امور کارکنان وظیفه که  -35

 .هستند را شامل می گردد نظامی
شرکت  سازمان هاي هواپیمایی کشوري، متعهدین خدمت به دیگر دستگاه هاي غیر نظامی مانند قضات، : 1تبصره 
چارچوب قانون و دیگر  با رعایت قوانین و در ...، اعضاي هیئت علمی و)ملی نفت کش ایران کشتیرانی،(هاي 

 .مقررات ابالغی ستادکل مامورخواهند شد 
کلیه متعهدین از نظر حقوق و مزایا و بیمه خدمات درمانی و تکمیلی تابع مقررات وزارتخانه یا                       : 2تبصره  

پایان خدمت را آموزش نظامی و صدور کارت  به کارگیرنده خواهند بود و نیروهاي مسلح صرفاً  دستگاه هاي غیر نظامی
 . متعهدین نیز هر سال یک بار به سازمان آموزش دهنده ارسال گردد ضمناً گزارش کار .بر عهده دارند 

 .تابع مقررات جاري در قانون خواهند بود در صورت لغو تعهد قبل از ایفاي کامل تعهد  : 3تبصره   
 :نظارت بر عملکرد دستگاه هاي غیر نظامی در بکارگیري کارکنان وظیفه و بازدید هاي دوره اي   -2ماده  

کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد کارکنان وظیفه شاغل در دستگاه ها با حضور : تشکیل کمیته اي تحت عنوان -1
ي مربوط در معاونت توسعه روستایی و تعیین گروه هاي اعزامی و مشخص نمودن وظایف و کارشناسان  دستگاه ها

 . ابالغ حکم ماموریت آنان جهت بازدیدهاي دوره اي توسط معاونت توسعه روستایی 
دفتر سیاست گذاري مجاز خواهد بود در هر زمان که صالح می داند از دستگاه هاي غیرنظامی بازدید و گزارش  :تبصره 

 .  عملکرد تهیه نماید 
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح بازدید هاي نظارتی از عملکرد کارکنان وظیفه توسط کمیته ارزیابی و  -2

 ).روند فرآیند انجام بهبود  و اصالح با هدف ارائه بازخورد و. (نظارت بر عملکرد 
کارکنان وظیفه شاغل در دستگاه هاي غیر ) يمحل به کارگیر(تهیه بانک اطالعاتی و مشخصات کامل و دقیق  -3

 .شهرستان محل خدمت به کارگیرنده  نظامی به تفکیک استانی و 
، توسط کمیته ارزیابی و نظارت بر تهیه فرم هاي کارشناسی جهت تسهیل در فرآیند کنترل و بازدیدهاي دوره اي -4

 .اي  عملکرد و ارا ئه آن به گروه هاي اعزامی جهت بازدیدهاي دوره
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تجزیه و تحلیل گزارش هاي رسیده و جمع بندي آن توسط کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و ارائه گزارش نهایی  -5
 سیاست گذاري جهت اطالع و اقدام الزم  جهت اطالع دستگاه هاي غیرنظامی ارزیابی شده به دفتر

  مانبندي از سوي معاونت توسعه روستاییعملکرد طبق جدول ز نظارت بر تشکیل جلسات منظم کمیته ارزیابی و  -6
، تهیه خودروي مناسب و پشتیبانی گروه هاي اعزامی به عهده اداره کل امور ، هماهنگی اسکانتامین هزینه -7

 .روستایی استانداري ها می باشد 
 


