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فعالیت ادارات و 

 کارکنان:
هـاي ها و سازماندستگاه

قانون  2موضـوع مـاده 

 استثناي)به  مدیریت بحران

 (نیروهاي مسلح

ــاي  سوم  تا یک  حضورکاهش   ــتگاه هــ ــان  دســ ارائه دهنده کارکنــ

با تشــصی   ضــروري  و مرت ب با خدمات اســاســح در مح  کار   خدمات

باالترین مقام مسئول دستگاه.

م.دوبه میزان یک  هادستگاه سایرحضور کارکنـان  کاهش 

.هاي اداري غیر ضرورغو ماموریتل 

.نفر( 22)حداکثر در فضاي سربستهبرگزاري جلسات با رعایت الزامات

بر اســاب بصشــنامه   

ــ ــاره    222022شــ

سازمان  5/6/22مورخ 

ــتصدامح  اداري و اسـ

کشور

سازمان اداري و استصدامح کشور 

ــعه مدیریت و مناب    معاون توسـ

.خانه ها و سازمان ها وزارت

ــعه مدیریت و مناب    معاون توسـ

.استانداري ها 

رئیس)مدیرک (دستگاه مربوط 

تجاری، بازرگانی و 

 خدماتی:
 هايمشاغ  گروه

 سه و چهار

 

هفته وقاب   تســهی  و تشــدید در  ــورت تغییر  2به مدت تعطیلح 

 شرایب با تشصی  وزارت بهداشت
 روز 55پل پ به مدت 

)مسئول( وزارت   ت 

(ناظر)وزارت بهداشت  

نیروي انتظامح)ه کار( 

اتاق ا ناف ایران)ه کار( 

 اتحادیه مربوط)ه کار( 

 آموزشی:
 مدارب

موسسات دانشگاه ها و

 عالحآموزش

 آموزشگاه ها

 حوزه هاي عل یه

 تعطیلی کامل

حله اول تذکر کت ح مر 

مدیر مدرســه/ رئیس بــــه

دانشگاه/ مدیریت حوزه

ــه دوم   ــــــ مرحلــــ

انفصـــال ازخدمت به مدت  

ماه دو

موســسات  جری ه نقدي-2

 به آموزشح بصش خصو ح 

 میلیون تومان 2م لغ 

 وزارت علوم)مسئول دانشگاه ها 

(و موسسات وابسته

ــوزش و    ـــــــــ وزارت آمـ

مدارب و موسسات پـرورش)مسئول 

(وابسته

مــدیــریــت حــوزه هــاي      

ها حوزهعل یه)مسئول 

فرهنگی و 

 :1اجتماعی
 ،ن ازهاي ج عه

 ، مساجد

ن ازهاي ج اعات 

 یومیه، 

مراسم هاي آیینح،  

ملح مذه ح

 فضاي باز 2ن از ج اعت

متر  4به ازاء  نفر 011پذیرش حداکثر 

 با دقیقه 01مرب  براي هر نفر در زمان 

 هاي بهداشتح.رعایت پروتک 

مرحله اول تــــــذکر  

ــتاد   ــه ســ ــح بــ کت ــ

ــازج عه،   ــزاري ن ـ برگـ

هـــیـــئـــت امـــنـــاي 

ها/هیئات مســاجد/تولیت

امناي سایر ادیان رس ح.

دوم قط  مرحله -

هاي ح ـایتح به بسته

 مدت یک ماه

ــدیریت    ــتانح مـ ستادهاي اسـ

)مسئول( کرونابی ـاري

ــه     شـوراي سـیاستگذاري ائ ــ

)ه کار( ج اعاتج عـه و

ــات       ــغ ــی ــل ــ  ــان ت ســـــازم

اسالمح)ه کار(

مرکز امور مساجد)ه کار( 

 سازمان اوقاف

 هیئات امناي سـایر ادیان رســ ح  -

)ناظر(

 فضاي باز ن از ج عه

متر  4به ازاء  نفر 011پذیرش حداکثر 

 با دقیقه 01مرب  براي هر نفر در زمان 

 هاي بهداشتح.رعایت پروتک 

 فضاي باز مراسم و هیئات

متر  4به ازاء  نفر 011پذیرش حداکثر 

 با دقیقه 57مرب  براي هر نفر در زمان 

 هاي بهداشتح.رعایت پروتک 

 ترددها :
 خودروها شصصح 

 .ح باشدم به سایر شهرها م نـوع نارنجحاي شصصح با پالك بومح شهرهايورود خودروه-

 .مح باشد م نــوعورود خودروهاي شصصح با پالك غیـربــومح بــه شــهرهاي نارنجح -

 522اع ــال جری ــه -

 24در هر  هزار تومــانح

پلیس راهن ــایح و راننــدگح نیروي  -5ساعت

انتظامح)مسئول(

ســتادهاي اســتانح مدیریت بی اري 

  ح در سطح شهر م نوع است )به  2تا  22تردد خودروهاي شـصصـح از ساعت    - کرونا)ه کار(

 استثناي خودروهاي مجاز به تاید فرمانداري(

هزار  222اع ــال جری ــه  -

تومـانح براي تردد خودروهاي  

 3تا  22ساعت شـصصـح از   

   ح در سطح شهر
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