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 بسمه تعالی
 

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری( 5موضوع ماده ) یهای اجرایامه به کلیه دستگاهبخشن
 

ی ، اجتماعی و فرهنگی جمهورششم توسعه اقتصادی سالهپنجبرنامه قانون  28ند )الف( ماده داف مقرر در بدر راستای نیل به اه

تدابیر دولت  برای اجرای د ظرفیت الزمایجابمنظور  و همچنینت دولنمودن اندازه یمنطقاسالمی ایران دایر بر کاهش حجم و 

ای و افزایش های مدیریت حرفههای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستگیری از توانمندیتدبیر و امید مبنی بر بهره

شورای عالی اداری،  30/05/1396 مورخ 1351824سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 

با را  خود کارمند توانددستگاه اجرایی می» ردداوری که تصریح میقانون مدیریت خدمات کش (103ماده ) (لفبراساس بند )ا

پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی وسال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سیحداقل سی

تا  مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود «بازنشسته نماید سال 30ا درخواست کارمند برای سنوات باالتر از کارشناسی ارشد و باالتر ب

در یلی کارشناسی و پایین تر مدرک تحص دارایان مندکاربازنشسته نمودن نسبت به  ختیار حاصل از بند مذکوربا استفاده از ا

تحصیلی کارشناسی دارندگان مدرک و نیز  با هر سنیو  دولتی سابقه خدمتبا سی سال تخصصی  مشاغل تخصصی و غیر

 هر سنی و با دولتی و پنج سال سابقه خدمت ان و سیورت تقاضای ذینفعقه خدمت دولتی در صسال ساب سی باارشد و باالتر 

امانه آنان در سشماره مستخدم ان، این سازم 14/07/1398مورخ  383689بخشنامه شماره سپس مطابق معمول و  اقدام الزم

 ابطال گردد. کارمند ایران

قوانین  دارای های اجراییدستگاهکارمندان در مورد  را یبازنشستگ راختیاای اجرایی کلیه دستگاههشایسته است ین همچن      

  .اعمال نمایندت مربوط برابر مقررا ستگیزنشصندوق های بامشمولین کلیه در خصوص و  خاص مقرراتو 
 
 

 
 

   
 رونوشت:

برای  29/07/1398یخ تار 95805جناب آقای واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره  
 استحضار رئیس جمهور محترم
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