
ون رسیدگی مواردي از قانون استخدام کشوري، قان، تخلفات اداري کارکنان در دانشگاهبا توجه به تشکیل هیات رسیدگی به 
براي اطالع و آگاهی هر کارمندي که در مجموعه ادارات تحت هاي اجرائی آن،ایی از دستورالعملهبه تخلفات اداري و بند

با مصادیق تخلفات جهت آشنایی بیشتر ضمناً:گرددزیر اعالم میباشد به شرح میانجام وظیفه مشغول بهشش دانشگاه پو
دوم و سوم قانون مذکور در ذیل گنجانده شده هايهاي مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداري فصلاداري و مجازات

.است

:وظیفه کارمند از نظر قانون استخدام کشوري

حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روساي ما فوق خود را در امور اداري اطاعت نماید اگر مستخدم مکلف است در : 54ماده 
مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خالف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و 

م مافوق کتباً اجراي دستور خود را تائید کرد مستخدم مقررات به مقام مافوق اطالع دهد در صورتیکه بعد از این اطالع مقا
.مکلف به اجراي دستور صادره خواهد بود

.مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداري کشور شود ممنوع است: 55ماده 

*************************************************************************

هیات عالی نظارت4/8/78العمل رسیدگی به تخلفات اداري مصوب دستور

تخلف اداري عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط: تعریف تخلف : 2ماده 
.تقصیر تقسیم می شودمنحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري می باشد و به دو دسته قصور واداري که

قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدي در انجام وظایف محوله- الف

تقصیر عبارتست از نقص عمدي قوانین و مقررات مربوطه-ب

وظایف اداري از لحاظ این دستور العمل اموري است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و : 3ماده 
.ت والزامات شغلی با شرح وظایف می باشدمقررات و دستورا

متهم کارمندي است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده : 5ماده 
7/9/1372بر همین اساس مجلس شوراي اسالمی در تاریخ . وپرونده وي درهیات مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد

.سیدگی به تخلفات اداري را تصویب کردقانون ر

*********************************************************************************************



تخلفات اداري فصل دوم –

:تخلفات اداري به قرار زیر است: 8ماده 

.اعمال و رفتار خالف شوؤن شغلی یا اداري-1

.مقررات مربوطنقض قوانین و - 2

.ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل- 3

.ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت- 4

.اختالس- 6.اخاذي- 5

.تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص- 7

.مت در خالل ساعات موظف اداريترك خد- 8

.تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز- 9

.تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی-10

.افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري-11

.ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه-12

.سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري-13

.کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده-14

.سهل انگاري روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر-15

.ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري-16

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواري تلقی -17
.می شود

تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را -18
. دارند

.رعایت نکردن حجاب اسالمی-20.تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري-19

.رعایت نکردن شوؤن و شعایر اسالمی-21



.اختفا، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر-22

.استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر-23

.تحقیقاتیداشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و -24

.هر نوع استفاده غیر مجاز از شوؤن یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی-25

.جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی-26

.افشاي سواالت امتحانی یا تعویض آنهااوراق، مدارك و دفاتر امتحانی،دست بردن در سواالت،-27

.ه یا امتیاز، بر خالف ضوابطدادن نمر-28

.غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی-29

.سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري-30

توقیف، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی-31

کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایرادخسارت به اموال دولتی -32

.و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

نی واعمال شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانو-33
.فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر قانونی

.عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند-34

.همکاري با ساواك منحله بعنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی-35

.فعالیت به نفع آنهااساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري وعضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا -36

.عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها-37

عضویت در تشکیالت فراماسونري-38



مجازات ها فصل سوم –
:تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از:9ماده 

.بدون درج در پرونده استخدامیاخطار کتبی - الف

.توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی-ب

.کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال-ج

.تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال-هـ.انفصال موقت از یک ماه تا یک سال- د

.و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و دستگاههاي مشمول این قانونتنزل مقام - و

.تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال-ز

سال 25مستخدمین زن و کمتر از سال سابقه خدمت دولتی در مورد 20باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از -ح
روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به 45تا 30سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 

.هیأت صادر کننده رايتشخیص

سال سابقه 25بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از - ط
.خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

.انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههاي مشمول این قانون-ك.اخراج از دستگاه متبوع- ي

وع بند ط در سه سال آخر، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضـ در احتساب معدل خالص حقوق1تبصره 
.گیردمالك محاسبه قرار می) یک تا دو گروهپس از تنزل (، حقوق گروه جدید خدمت در هنگام بازنشستگی

، اخراج یا بازخریدي کارمندانی که در اجراي این قانون به انفصال دایم)سهم کارمند(ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه 2تبصره 
،بازنشستگیمرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان بهو نیز حقوق و مزایاي شوند محکوم شده یا می

، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که درگذشته در اجراي نشدهحقوق و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده 
.بل پرداخت استاند، قامقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده

تخلف ـ هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هریک از دستگاههاي مشمول این قانون هستند و رأي آنان به 3تبصره 
اسالمی مجازاتهايهایی که موضوع قانون نی اثبات جرمهاي اداري معتبر است و به معاداري کارمند تنها در محدوده مجازات

.، نیستاست

، در مورد هرپرونده کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفاتـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به4ره تبص
.خواهند نمودصرفاً یکی از مجازاتهاي موضوع این قانون را اعمال

.در هیات هاي تجدید نظر هستنداین قانون قابل تجدید نظر 9فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ ، ح، ط، ي، ك ماده : 10ماده 


