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 «1398ینیب اعتبار مربوهط رد الیحه بودهج و شیپ 1397دستورالعمل نحوه رپداخت حقوق و مزایای کارکنان ااقتنلی رد سال »

(  قدانون مدورورد دسدتورال رل نحدو) 7و با استناد به توضیحات مندرج در ذیل جددول مدرار)   1397در اجرای قانون بودجه سال 

 رسدرید پیردانی و  1398بیندی اتتادار مربو ده در هیحده بودجده و پیش 1397انتقالی در سدال پرداخت حقوق و مزایای راررنان 

 قراردادی( به مرح ذیل ابالغ می گردد:

توسد  سداامان  جایی و ابالغ اعتباریهیچگونه جابه جایی حقوق و مزایای راررنان انتقالیدد برای جابه1397در سال  -1

 . گیردبرنامه و بودجه رشور انجام نری

/ استانی( مکلف است اتتاار حقوق و مزایدای متدترر و در صورت انتقال راررنان رسری و پیرانید دستگا) اجرایی مادا  ملی  -2

پرداخدت نرایدد. پرداخدت مزایدای  1397تیدی آنان رابراساس احکام رارگزینی صادر) دستگا) اجرایی مقصد تا پایان سدال 

یدای پرسدنلی( اا تدارین انتقدالد بدر تسدد) دسدتگا) اجرایدی مقصدد ایر پرداخترارد رفدایی و سدغیرمتترر  ااجرله اضافه

/ بامد. بدیسی است مابه التفاوت پرداختید نامی اا تغییر در احکام رارگزینی راررنان انتقالی   اتم اا رایش /استانی( می ملی

ریزی اسدتاند بدرای ساامان مدیریت و برنامده/ بینی تخصیص اتتاار توس  ساامان برنامه و بودجه رشورافزایش (د در پیش

 گردد.دستگا) اجرایی مادا لحاظ می

و یا تغییر در احکام رارگزینی آندان  د راررردیدستگا) اجرایی مقصد موظف است یرگونه تغییر در وض یت استخدامی توجه :

 را به ا الع دستگا) اجرایی مادا برساند.

/ استانی ( مکلف است اا تارین انتقالد حقدوق و مزایدای دستگا) اجرایی مقصد  ملی جایی راررنان قراردادید درصورت جابه -3

پرداخت  1397رارد رفایی و سایر پرداختسای پرسنلی( آنان را تا پایان سال متتررد تیدی و مزایای غیرمتترر  ااجرله اضافه

 نراید.

تاند مکلف است اتتاار حقوق و مزایای راررنان انتقال یافته ریزی اس/ ساامان مدیریت و برنامهساامان برنامه و بودجه رشور  -4

/ استانی( در هیحده را ضرن یراینگی با دستگایسای اجرایی مادا و مقصد  ملی  1397 رسرید پیرانی و قراردادی( در سال 

  رایش اا مادا و افزایش به مقصد( پیش بینی نراید. 1398بودجه سال 

و تایید مد) پیوست را  یای تکریلساامان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفندد فرم /دستگایسای اجرایی ملی مقصد -5

( این 7د مطابق با مفاد بند  1398جست بررسی و پیش بینی اتتاار مربو ه در هیحه بودجه سال  1397تا پایان مسرما) سال 

 دستورال رلد به ساامان برنامه و بودجه رشور ارسال نرایند. 

یاد ناقص بودن ا التات مندرج در آن و یا تدم تایید یریک اا متئولین ذیدرب د ییگگونده درصورت ناخوانابودن فرم :توجه

 اقدامی توس  این ساامان انجام نخواید مد.
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امد. بد صرفا برای موارد تاییدمد) قابل اقدام می1398بینی اتتاار حقوق و مزایای راررنان انتقالی در هیحه بودجه سال پیش -6

 ولیت این امر برتسد) دستگا) اجرایی مقصد خواید بود.ئبدیسی است مت

بینی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافتهه رر اهاراو  پیشیای ارسالی برای به منظور بررسی درخواست -7

 مراحل ایر مورد اقدام قرار گیرد.  ،1398قوانین و مقررات مربوطه رر الیحه بورجه 

 جابه جایی بین دستگاههای اجرایی استانی  –الف   

 ( توس  دستگا) اجرائی مادا2( و  1(  تکریل و تایید فرم مرار)  1 –الف 

 مد) به دستگا) اجرایی استانی مقصد برای تاییدیای تکریل( ارسال فرم 2 –الف 

 مادا و مقصد برای تاییدریزی استان یای تکریل مد) به ساامان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 3 –الف 

ریزی استان مقصد به امور استانسا و منا ق در سداامان برنامده و بودجده یا توس  ساامان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 4 –الف 

 رشور

ناود) یا درصورت انتقال راررنان بین دستگایسای اجرایی مشرول نظام بودجه استانی در یک استاند نیاا به ارسال فرمتوجه : 

 گیرد.ریزی استان انجام می و موضوع با تایید ساامان مدیریت و برنامه

 جابه جایی از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرائی ملی  –ب 

 ( توس   واحد استانی دستگا) اجرائی مادا2( و  1(  تکریل و تایید فرم مرار)  1 –ب 

 اجرایی ملی مقصد برای تاییدمد) به دستگا) یای تکریل( ارسال فرم 2 –ب 

 ریزی استان مادا برای تاییدیای تکریل مد) به ساامان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 3 –ب 

ریزی استان مادا  به امور اسدتانسا و مندا ق در سداامان برنامده و یا توس  ساامان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 4 –ب 

 بودجه رشور
 

 اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی  جابه جایی از دستگاه –ج 

 ( توس   دستگا) اجرائی ملی مادا2( و  1تکریل و تایید فرم مرار)  (  1 –ج 

 مد) به واحد استانی دستگا) اجرایی مقصد برای تاییدیای تکریل( ارسال فرم 2 –ج 

 مقصد برای تاییدریزی استان یای تکریل مد) به ساامان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 3 –ج 

ریزی استان مقصد به امدور بخشدی مربو ده در سداامان برنامده و یا توس  ساامان مدیریت و برنامه( ارسال فرم 4 –ج 

 بودجه رشور
 

 های اجرایی ملی جا به جایی بین دستگاه –د 

 ( توس   دستگا) اجرائی ملی مادا2( و  1(  تکریل و تایید فرم مرار)  1 –د 

 مد) به دستگا) اجرایی ملی مقصد برای تاییدیای تکریل( ارسال فرم 2 –د 
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یا توس  دستگا) اجرایی ملی مقصد به امور بخشی مربوط به دستگا) اجرایی ملی مادا در ساامان برنامه ( ارسال فرم3 –د  

 و بودجه رشور

سدتگا) اجرایدی ماددا و مقصدد بده یردرا) و آخرین فیش حقوق پرداخت مدد) اا د 1397ارسال آخرین حکم رارگزینی سال  -8

 مد) برای بررسی و اقدامات ب دی الزامی است .یای تکریلفرم

 یای اجرایی ملی ره واحد استانی دارندد تایید دستگا) اجرایی ملی اصلی الزامی است .درخصوص دستگا) -9

 گردد.رای راررنان انتقالی درج می( توس  دستگا) اجرایی مادا ب2یای فرم مرار)  اتتاار مندرج در یریک اا ستون -10

 یدد55313/ت14896( بطور رامل و برمانای ضریب حقوق مندرج در مصدوبه مدرار) 2مالغ تیدی راررنان در فرم مرار)   -11

 ییات محترم وایران و اصالحات ب دی آند منظور گردد. 16/2/1397مورخ 

 گردد.ل مالغ قراردادد تیدی و سایر پرداختسای رفایی( تکریلحقوق و مزایای راررنان قراردادی صرفا در ستون مربو ه  مام -12

( بخشدنامه مدرار) 9د بده اسدتناد بندد   1398بینی اتتاار حقوق و مزایدای نیرویدای قدراردادی در هیحده درخصوص پیش -13

انتقدال و سداامان اداری اسدتخدامی رشدورد  29/6/1395مدورخ   741071و نامه مرار)  1/8/1392مورخ  13598/92/200

جایی اتتاار نیرویای قرارداد انجام رار م ین  رار مشخص( و ساتتید صرفا در داخل یک دسدتگا) اجرایدی و واحددیای جابه

 استانی آن با رتایت ضواب  و مقررات مربوط بالمانع بود) و انتقال افراد مورور میان سایر دستگایسای اجرایی مجوای ندارد. 

یای افرادد با رتایت ضواب  بخشنامه مورور و سایر قوانین و مقررات مربو ه با توافدق دسدتگا) گونهدرصورت بکارگیری این

د اا محل رایش اتتادار 1398بینی حقوق و مزایای آنان در هیحه مد)د پیشاجرایی مادا و مقصد و  ی مراحل قانونی ت یین

 ید بود.  دستگا) اجرایی ماداد برای دستگا) اجرایی مقصدد قابل اقدام خوا

این دستورال رل  7/ امور استانسا و منا ق پس اا اترام مسلت مندرج در بند یای واصله به امور بخشی بدیسی است درخواست  -14

 نخواید بود. 1398بینی اتتاار در هیحه بودجه ( قابل اقدام و پیش1397 پایان مسرما) 

و  7ستات دولتی و دستگایسای اجرایی فاقد ردیف در جداول مدرار) یاد موبینی اتتاار برای راررنان انتقالی اا مررتپیش  -15

 بامد. پویر نریقوانین بودجه سنواتی به دستگایسای اجرایی مندرج در جداول مورور و بال کسد امکان 10

یای اجرایی مقصد موضوع ایدن بندد مکلفندد در صدورت قادول انتقدال و جدوب یاد موستات دولتی و دستگا)مررت توجه:

رارد رفدایی و سدایر اررنان مورورد اا تارین انتقال به ب دد حقوق و مزایای متتررد تیدی و مزایدای غیرمتدترر  ااجرلده اضدافهر

 یای پرسنلی( آنان را پرداخت نرایند.پرداخت
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 با احترام مجدد

   
 رونومت:

 جناب آقای درتر پورمحردی م اون محترم امور اقتصادی و یراینگی برنامه و بودجه 
 جناب آقای درتر نرکی م اون محترم امور تلریدفرینگی و اجتراتی 
 درتر تدل م اون محترم فنیدامور ایربنایی و تولیدی جناب آقای 
 جناب آقای مسندس صدرنوری مشاور و رئیس محترم حوا) ریاست 
 آقای مالکی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان سرنان جناب 
 خراسان مرالیی سرپرست محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای تال 
 استان قزوینجناب آقای یاری رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی  
 رضویجناب آقای جرشیدی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان  
 مه ریزی استان فارسجناب آقای تاج گردون رئیس محترم ساامان مدیریت و برنا 
 رسگیلویه و بویراحردجناب آقای درتر نوروای رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 سررار خانم تربشایی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان الارا 
 آقای پیش قدم رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان گلتتان جناب 
 جناب آقای قیصوری رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم 
 آقای مایقی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل جناب 
 جناب آقای رضوی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 
 مه ریزی استان بومسرتوض پور رئیس محترم ساامان مدیریت و برنا جناب آقای رضا 
 جناب آقای دریانورد رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان یرمزگان 
 جناب آقای آرین رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 
 و بلوچتتانجناب آقای مالکی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان سیتتان  
 یردانی درتر صیدایی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقا 
 جناب آقای ترری رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان تسران 
 جناب آقای درتر اراری رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفسان 
 مه ریزی استان انجانآقای  سراسای رئیس محترم ساامان مدیریت و برنا جناب 
 جناب آقای حاجتی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستان 
 جناب آقای الیاسی بختیاری رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان ررمانشا) 
 ریو بختیاجناب آقای وفائی بکیانی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان چسار محال  
 جناب آقای غالمی راد رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان مااندران 
 جناب آقای چگنی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان 
 جناب آقای نصراللسی ااد) رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان رردستان 
 یزدجناب آقای حتینی پور رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 جناب آقای محردی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن 

 

 محمد باقر نوبخت 
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 مرقیجناب آقای درتر بساودی رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان 
 ان مدیریت و برنامه ریزی استان مررزیسررار خانم یادگاری رئیس محترم ساام 
 محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی جناب آقای حضرتی رئیس 
 جناب آقای رودری رئیس محترم ساامان مدیریت و برنامه ریزی استان ررمان 
 آقای نوری رئیس محترم امور یراینگی و تلفیق بودجه جناب 

 


