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بسمه تعالی
بخشناهم هب تمامی دست گاه اهی اجرایی مشمول ماده  29اقنون ربانهم پنجساهل ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اريان
در اجرای ماده ( )29قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ،سامانه ثبت حقوق و
مزايای مقامات ،رؤسا ،مديران و کارمندان دستگاه های اجرايی توسط اين سازمان طراحی ،راه اندازی و آماده ورود اطالعات است.
دستگاه های اجرايی مشمول ماده ياد شده موظفند حداکثر ظرف مدت ( ) 10روز از تاريخ ابالغ اين بخشنامه نماينده ذيصالح و تام
االختیار خود را برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور سامانه به مراجع مشخص شده در دستورالعمل پیوست ،معرفی و با مراجعه به آدرس
اينترنتی سازمان اداری و استخدامی ( )www.aro.gov.irقالب اطالعات کلیه اقالم پرداختی (شامل حقوق ،فوقالعادهها ،هزينهها،
کمکهزينهها ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه و مزايای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر ،نقدی و غیرنقدی و ساير
مزايا به مقامات ،مديران و کارکنان خود) را از سامانه مذکور دريافت و پس از استقرار در سامانه اطالعاتی دستگاه ،نسبت به ورود ،تکمیل
و ثبت اطالعات اقالم پرداختی از ابتدای سال  1397در آن اقدام نمايند .دستگاه های اجرايی بايد اطالعات ثبت شده در سامانه اطالعاتی
خود را در بازه زمانی مشخص شده در دستورالعمل در سامانه حقوق و مزايای اين سازمان نیز بار گذاری نمايند.
نحوه دسترسی دستگاه های نظارتی و دسترسی عمومی به اطالعات مربوط به حقوق و مزايای پرداختی به مقامات ،رؤسا و مديران و
سطوح آنها ،پس از طی دوره آزمايشی و انجام اصالحات احتمالی سامانه از طرف هیات وزيران اعالم خواهد شد.
مسئولیت حسن اجرای مفاد اين بخشنامه و مراقبت از صحت و دقت ورود اطالعات کلیه اقالم حقوق و مزايای پرداختی مطابق بند الف
ماده مذکور به عهده ذيحساب /مدير مالی و باالترين مقام مجاز هزينه دستگاه اجرايی خواهد بود.
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تٍ وام خدا
دستًرالعمل ساماوٍ ثثت حقًق ي مسایا مًضًع مادٌ ()92قاوًن تروامٍ پىجسالٍ ششم تًسعٍ
اقتصادی ،اجتماعی ي فرَىگی جمًُری اسالمی ایران

الف -اختصارات:
سازمان  :ساصمان اداسی ي استخذامی کطًس
مادٌ ( : )92مادٌ ()99لاوًن تشوامٍ پىجسالٍ ضطم تًسعٍ التصادی ،اجتماعی ي فشَىگی جمًُسی اسالمی ایشان
دستگاٌ  :دستگاَُای اجشایی مطمًل مادٌ ( )99لاوًن تشوامٍ ضطم تًسعٍ التصادی ،اجتماعی ي فشَىگی جمًُسی
اسالمی ایشان
ساماوٍ  :ساماوٍ ثثت حمًق ي مضایای طشاحی ضذٌ اص سًی ساصمان اداسی ي استخذامی کطًس
ب -فرآیىد يريد تٍ ساماوٍ
ب )1-فرایىد يريد اطالعات ي تُرٌترداری از ساماوٍ تٍ شرح زیر است:
 -1معشفی ومایىذٌ ریصالال ي تالا االختیالاس دسالتگاٌ تالٍ عىالًان ساَثالش سالاماوٍ اص سالًی تالاالتشیه ممالا مجالاص
َضیىٍ تٍ صًست کتثی تٍ مشاجع تعییه ضذٌ دس ایه دستًسالعمل
 -9دسیافت وا کاستشی ي ضىاسٍ عثًس اص مشاجع تعییه ضذٌ
 -3يسيد تالالالٍ سالالالاماوٍ اص طشیالالالك مشاجعالالالٍ تالالالٍ تخالالالص خالالالذمات ال تشيوی الالالی سالالالایت سالالالاصمان تالالالٍ
آدسسwww.aro.gov.ir
 -4تغییش ضىاسٍ عثًس تالفاصلٍ پس اص ايلیه يسيد تٍ ساماوٍ
 -5معشفی ومصَای تاالتشیه مما دسالتگاٌ اجشایالی ي تالاالتشیه ممالا مجالاص َضیىالٍ دسالتگاٌ تالا ت میالل الالال
اطالعاتی تعثیٍ ضذٌ دس ساماوٍ ي اختصاظ وا کاستشی ي ضىاسٍ عثًس تٍ آوان
 -6معشفی ي ایجاد وا کاستشی ي ضىاسٍ عثًس تشای ومایىذگان دستگاٌ َای ياتستٍ یا تاتعٍ عىذاللضي
 -7دسیافت لالة اطالعالات مشتالً تالٍ حمالًق ي مضایالا اص سالاماوٍ ي اسالتمشاس آن دس سالاماوٍ اطالعالاتی دسالتگاٌ
مشتًطٍ

 -8يسيد اطالعات حمًق ي مضایالای کلیالٍ مطالمًلیه دس تالاصٌ صمالاوی تیسالت ي پالىجم َشمالاٌ تالا حالذاکثش پالىجم
ماٌ تعذ مثتىی تش لالة اطالعات الال پشداختی دس ساماوٍ اطالعاتی دستگاٌ
 -9تاس گزاسی اطالعات حمًق ي مضایای کلیٍ مطمًلیه دس ساماوٍ ساصمان اص اتتذای سال 1397
ب )9-اعطای وام کاارتری ي شىاساٍ عثاًر دساتگاٌ َاای مشامً  ،تاٍ ترتباة زیرخًاَاد
تًد:
 دفتش مما معظم سَثالشی ،يصاستخاوالٍ َالا ،سالاصماوُای مسالتمل صیالش وظالش سیالیس جمُالًس ،ضالًسای وگُثالان
لاوًن اساسی ،لًٌ لضالاییٍ ،مجلالس ضالًسای اسالالمی ،صالذا ي سالیمای جمُالًسی اسالالمی ایالشان ،لشاسگالاٌ
َای ساصوذگی ،تىیادَا ي وُادَای اومالب اسالمی اص طشیك ساصمان اداسی ي استخذامی کطًس
 تىیادَا ،وُادَا ي مؤسساتی کٍ صیش وظش يلی فمیٍ اداسٌ می ضًوذ اص طشیك دفتش مما معظم سَثشی
 ساصماوُا ي مًسسات ياتستٍ تٍ لًٌ لضاییٍ اص طشیك يصاست دادگستشی
 ومایىذگان مجلس ضالًسای اسالالمی ،سالاصمان َالا ي مشاکالض ياتسالتٍ تالٍ مجلالس ضالًسای اسالالمی اص طشیالك
َیات سئیسٍ مجلس
 ضشکتَا ي مًسسات ياتسالتٍ ي تاتعالٍ صالذا ي سالیمای جمُالًسی اسالالمی ایالشان اص طشیالك صالذا ي سالیمای
جمًُسی اسالمی ایشان
 سالالاصمانَالالا ،مًسسالالات ي اداسات ياتسالالتٍ ي تاتعالالٍ دسالالتگاٌَالالای اجشایی(ملالالی ي اسالالتاوی) اص طشیالالك
دستگاٌَای اجشایی اصلی مشتًطٍ
 داوطالالگاٌَالالا ي مًسسالالات آمًصضالالی عالالالی ي پژيَطالالی ياتسالالتٍ تالالٍ يصاست علالالً  ،تیمیمالالات ي فىالالايسی اص
طشیك يصاستخاوٍ مشتً
 داوطالگاٌَالالا ي داوطال ذٌَالالای علالً پضضالال ی ي مًسسالالات پژيَطالی ياتسالالتٍ تالٍ يصاست تُذاضالالت ،دسمالالان ي
آمًصش پضض ی اص طشیك يصاستخاوٍ مشتً
 ضُشداسیَای سشاسش کطًس اص طشیك ساصمان ضُشداسیَا ي دَیاسیَای کطًس
 تاوالال َالالا ي مًسسالالات مالالالی ي اعتثالالاسی ديلتالالی ي ضالالشکت َالالای تیمالالٍ ديلتالالی اص طشیالالك يصاست امالالًس
التصادی ي داسایی

 ضشکتَای ديلتی ي دستگاٌ َایی کٍ ضمًل لالاوًن تالش آوُالا مسالتلض رکالش یالا تصالشی والا اسالت ( اعالم اص
ایى الالٍ لالالاوًن خالالاظ خالالًد سا داضالالتٍ تاضالالىذ ي یالالا اص لالالًاویه ي ممالالشسات عالالا تثعی الت کىىالالذ ) ي مًسسالالات
اوتفاعی ياتستٍ تٍ ديلت اص طشیك يصاستخاوٍ مشتً
تًضبح  :دستگاٌ َایی کٍ مطمًل مادٌ ( )99لاوًن تشوامٍ پىجسالٍ ضطم تًسعٍ التصادی ،اجتماعی ي فشَىگی
جمًُسی اسالمی ایشان تًدٌ ي وا آوُا رکش وطذٌ ،تایذ حذ اکثش ظشف مذت دٌ سيص اص تاسیخ صذيس تخطىامٍ ومایىذٌ
ریصال ي تا االختیاس خًد سا تٍ صًست م تًب تشای اخز وا کاستشی ي ضىاسٍ عثًس تٍ ساصمان اداسی ي استخذامی
کطًس ( مشکض ًَضمىذ ساصی ي فىايسی اطالعات ) معشفی ومایىذ
ج -سطًح دسترسی :
تاالتریه مقام دستگاٌ اجرایی :دستشسی ایه ومص تشای مطاَذٌ اطالعات ي گضاسش َای مًجًد آن دستگاٌ
تشای وظاست عالیٍ تش فشایىذ اجشای ح م مادٌ ( )99تعشیف می گشدد
تاالتریه مقام مجاز َسیىٍ دستگاٌ اجرایی :دستشسی ایه ومص تشای مطاَذٌ ،کىتشل ي تأییذ صیت اطالعات
تاسگزاسی ضذٌ آن دستگاٌ تعشیف می ضًد
ومایىدٌ ذیصالح ي تام االختبار دستگاٌ اجرایی :دستشسی ایه ومص تشای تعامل تا ساصمان ،مطاَذٌ ي کىتشل
لًاویه ،ت میل فایلَای مًسد ویاص ي تاسگزاسی اطالعات ،تعشیف ومص َا ،معشفی ي ایجاد وا کاستشی ي ضىاسٍ عثًس
تشای ومایىذگان دستگاٌ تاتعٍ ي ياتستٍ ي مذیشیت ي ساَثشی ساماوٍ دس دستگاٌ تعشیف می گشدد
دس پایان خاطش وطان می ساصد اطالعات تیطتش دس ساتطٍ تا ویًٌ استفادٌ ي کاس تا ساماوٍ دس ساَىمای ساماوٍ اسائٍ ضذٌ
است کٍ پس اص يسيد تٍ ساماوٍ دس دستشس میتاضذَ.مچىیه کاستشان ایه ساماوٍ دسصًست يجًد َشگًوٍ اتُا دسویًٌ
اجشا می تًاوىذ تشای طش سًال ي سفع اتُا تا ضماسٌ تلفه َای صیش تماس حاصل ومایىذ:
 -1پاسخگًیی تٍ سؤاالت دس خصًظ لًاویه ي ممشسات ،الال پشداختی مًسد وظش تشای ثثت دس ساماوٍ ي کسًس لاوًوی
اص طشیك ضماسٌ 191-85359139 :
 -9پاسخگًیی تٍ سؤاالت فىی ساماوٍ اص طشیك ضماسٌ 191-85351311 :

