
 أ       نظام اداری در حوزه سالمت                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        ب

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 "باشد می محفوظ نویسنده برای چاپ حق "



 ج       نظام اداری در حوزه سالمت                                                                                                     

 

 

 

 نظام اداری در حوزه سالمت مبحث 

 ورود به خدمت و استخدام

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        د

 

 

 
 * تیم جمع آوری و تنظیم مطالب:

  :سرگروه 

     سرپرست گروه جبران خدمت و تحلیل قوانین و مقررات محمد علی منصور بهمنی 

 :همکاران دفتر منابع انسانی وزارت 

     الله ایزدیار    

   سمیه صبوری                 

     مریم جاللی                                 

     علی مقدسی   

 : همکاران دانشگاهها 

   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                         مصطفی شکرالهی 

     انشکده علوم پزشکی ساوهد                                        معصومه جوانمرد 

    دانشگاه علوم پزشکی یاسوج                                            شاهرخ حبیبی 

     دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                            علی صفدریان 

      علوم پزشکی بجنورد دانشگاه                                        سید رضا آل طه 

  :جلد طراح

 ناهیدی امین محمد مهندس

 

1400 



 ه       نظام اداری در حوزه سالمت                                                                                                     

 

 
 ط...................................................................................................................................................یو رفتار یاهداف کل

 ی................................................................................................................................................................آغازینسخن 

 1.............................................................................................................................................................................مقدمه

 2...................................................ورود به خدمت و استخدام یقیو مطالعات تطب میمفاه خچه،یاول:  تار بخش

 3.....................................................................رانیورود به خدمت و استخدام در ا تیبه وضع ینگاهاول:  فصل

 7.........................................................................................................ورود به خدمت و استخدام میدوم : مفاه فصل

 7............................................................................................................تعریف استخدام..............................اول:  گفتار

 7....................................................................................................مستخدم عمومی و مستخدم دولت....گفتار دوم: 

 8...............................................................................استخدام.................. ار سوم: مفهوم حقوقی و غیر حقوقیگفت

  10..............................ورود به خدمت و استخدام................................ طیو شرا یبا اصول کل یی: آشنافصل سوم

 10.........................................گفتار اول: ورود به خدمت...............................................................................................

 11.................................................مبحث اول: اصول کلی حاکم بر ورود به خدمت.................................................

 14..................................بر ورود به خدمت....................................................................مبحث دوم: شرایط عمومی 

 21.............................................................................................................مبحث سوم: تشریفات ورود به خدمت......

 23.........................................................................................................................گفتار دوم: استخدام..........................

 23......................حث اول: ضوابط کلی استخدام و بکارگیری نیرو......................................................................مب

 24...................................مبحث دوم :انواع استخدام و بکارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی.............................

 27..................................در خصوص ورود به خدمت و استخدام.......................... یقیسوم: مطالعات تطب فصل

 27.................................های جذب نیرو در سایر کشورها..............................................آشنایی با روش اول: گفتار

 28..........................................................های شغلی و حرفه ای......................................................مؤلفه :دوم گفتار

 29................................................................سیستم استخدام................................................................... :سوم گفتار

 29........................................................................................ مختلف یدرکشورها ساختار استخدام :چهارم گفتار

 33.....................................هااندر سازم رویاستخدام و جذب ن نیو نو یسنت یهابا روش ییآشنا :پنجم گفتار

 33.........................................................................................................................مبحث اول: منابع داخلی و خارجی

 33...............................................................................................های سنتی جذب منابع انسانیمبحث دوم: شیوه

 34..............................................................................جذب منابع انسانی................های مدرن مبحث سوم: شیوه

 35.................................................................................................................ورود به خدمت و استخدامدوم :  بخش

 36.............................................................یو مقررات استخدام نیدر قوان ورود به خدمت و استخداماول:  فصل

 مطالبفهرست 



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        و

 

 36................................................................. یدر قانون استخدام کشور ورود به خدمت و استخداماول:  گفتار

 37............. ..................................... یخدمات کشور تیریدر قانون مد ورود به خدمت و استخدامگفتار دوم: 

 هیأتاستخدامی کارمندان غیر و  ینامه ادارنییدر آ ورود به خدمت و استخدامگفتار سوم:  

 40............................................................................................................................................................................علمی

 44........................................................ یاستخدام یهاآزمون یمربوط به برگزار یهادستورالعملدوم:  فصل

قانون استخدام  13ماده  دستورالعملنامه امتحانات و مسابقات استخدامی موضوع آییناول:  گفتار

 44 .......................................................................................................................................................................یکشور

-و برنامه تیریسازمان مد دستورالعمل)امتحان عمومی و تخصصی  یبرگزارنحوه  دستورالعملدوم:  گفتار

 48................................................................................................................................................................کشور( یزیر

 56.........................................................................................................................های استخدامی آزمونسوم: فصل 

 57................................................................گفتار اول: آزمون استخدام ادواری..........................................................

 58..........................................................های استخدامی.................توجه در تنظیم آگهیگفتار دوم: نکات قابل 

 60..................در وزارت بهداشت روین یریمرتبط با جذب و بکارگ یهابا دستورالعمل ییبخش سوم: آشنا

 61........................................................................برگزاری آزمون استخدامی..............های دستورالعملفصل اول: 

 هیأت ریغ استخدامیو ینامه ادارنییآ 33موضوع ماده  روین یریجذب و بکارگ دستورالعملاول:  گفتار

 61............................................................................................................................................................................یعلم

 79..........................................................................1395مصوب  بهورز رشیجذب و  پذ دستورالعملدوم:  گفتار

 87...................................................هیأت امنا1398مصوب  بهورز رشیجذب و  پذ دستورالعملگفتار سوم : 

 98................................................................نیروی انسانی عقد قرارداد باهای مرتبط با دستورالعملفصل دوم: 

 98................................................................................................. نیانعقاد قرارداد کارمع دستورالعمل: اول گفتار

 103.............................................................عقد قرارداد مشاغل کارگری.......................... دستورالعملگفتار دوم: 

 105..............................(.18نسخه ) ییروستا مهیپزشک خانواده و ب اجرایی برنامه  دستورالعمل: سومگفتار 

 113.......................................های واگذاری و خرید خدمت از بخش خصوصی..............دستورالعملفصل سوم :

  113............................................................. 22موضوع ماده خدمات سالمت   یواگذار دستورالعمل: اول گفتار

 Phc ......................................................................................136 شبرنامه گستر ییاجرا دستورالعملگفتار دوم: 

 137.......................های مرتبط با کارکنان موقت و یا متعهد خدمت .....................دستورالعملفصل چهارم : 

 137..........................راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیمشمول یریبکارگ یهادستورالعمل: اول گفتار

 138....................................................نامه اجرایی آنو آیین راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ مبحث اول:

 142.....................................................................مبحث دوم: محاسبه مدت خدمت مشمولین .............................



 ز       نظام اداری در حوزه سالمت                                                                                                     

 

 145................................................................های قانونی مشمولین........................................معافیت مبحث سوم:

 148................................................................................................................................مبحث چهارم: سایر موارد......

 152................................................................................................(kص )ضریب پزشکان متخص عیتوزم: دو گفتار

 152....................................................................................................1391مصوب سال  دستورالعملمبحث اول: 

 k .......................................................................157مبحث دوم: محاسبه مدت زمان خدمت مشمولین ضریب 

 160..............................................................................................................آوران بهداشت............... امی: پسومگفتار 

 160.................................نامه اجرایی آن................آوران بهداشت و آیینمبحث اول: قانون نحوه تشکیل پیام

 164..............................................................................................آوران..................مبحث دوم: نحوه بکارگیری پیام

 164................................................آوران........مبحث سوم: شیوه نامه برقراری و پرداخت حقوق و مزایای پیام

 166.......................................................................................................مبحث چهارم: مرخصی پیام آوران بهداشت

 168.......................مان.....................انعقاد قرارداد ساعتی و جایگزین مرخصی زای دستورالعملمبحث پنجم: 

 170....................................................................کارکنان ............. تیوضع لیتبدضوابط آشنایی با چهارم:  بخش

 171.............................................فصل اول: تبدیل وضعیت کارکنان در قوانین و مقررات استخدامی.................

 171......... ..( .......................................1301ی )کارکنان در قانون استخدام کشور تیوضع لیتبد :اول گفتار

 171......................(...............................1345ی )کارکنان در قانون استخدام کشور تیوضع لیتبد :دوم گفتار

 172........................(.............1388ی )کشور مدیریت خدماتکارکنان در قانون  تیوضع لیتبد :سوم گفتار

 172............................................................ل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی...................مبحث اول: تبدی

 173.................................................به رسمی قطعیاز رسمی آزمایشی  استخدامی مبحث دوم: تبدیل وضعیت

 176........علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر و  ینامه ادار نییکارکنان در آ تیوضع لیتبدگفتار چهارم: 

 176......................................به رسمی آزمایشی......................از پیمانی  استخدامیمبحث اول: تبدیل وضعیت 

 177......................................از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی........... استخدامی مبحث دوم: تبدیل وضعیت

 178...........................................کنان در قانون های استخدامی کشورکاربدیل وضعیت ای تمقایسهول اجد -

 181............................................................... ها و ضوابط مربوط به تبدیل وضعیت کارکنانبخشنامهدوم:  فصل

 181............................قانون استخدام کشوری............................ 150گفتار اول: تبدیل وضعیت براساس ماده 

 183.....................................................................به پیمانی گفتار دوم: تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت

 184.......................................گفتار سوم: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی.......................................

 193..یمانیبه پ یکارکنان قرارداد تیوضع لیالزم جهت تبد طیموجود  و شرا یهاچهارم: بخشنامه  گفتار

 195...................ی................و مقررات باالدست نیبا مباحث مرتبط با استخدام در قوان ییپنجم: آشنا بخش

 196..................رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ساله توسعههای پنجفصل اول: برنامه

 196.......................................................................................................ساله اول توسعهبرنامه پنجقانون گفتار اول: 



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        ح

 

 196........................................................................توسعه.............................. دومساله برنامه پنجقانون گفتار دوم: 

 197....................................................................................توسعه................ سومساله برنامه پنجقانون گفتار سوم: 

 198.......................................................................................توسعه...... چهارمساله رنامه پنجبقانون گفتار چهارم: 

 200.....................................................................................توسعه...........پنجم ساله برنامه پنجقانون گفتار پنجم: 

 201..................................................................................توسعه..............ششم ساله برنامه پنجقانون گفتار ششم: 

 205..................................................................................................قانون احکام دائمی توسعه کشور..گفتار هفتم: 

  207.................................................................................ثارگرانیو مقررات خاص مرتبط با  ا نیقوان: دوم  فصل

 207..........نامه اجرایی آن..............................شهدا و آیین اسرا، و خانواده گفتار اول: قانون استخدام جانبازان،

 211..........................................گفتار دوم: قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان.................................

 215............................................اجرایی آن.......... نامهسهیالت ویژه فرزندان شاهد و آیینگفتار سوم: قانون ت

 218............درصد و باالتر.. 25نامه ساماندهی اشتغال فرزندان معظم شاهد و جانبازان آیینگفتار چهارم: 

 220.............................................قانون اصالح بند و قانون برنامه پنجم توسعه................................گفتار پنجم: 

 221...................................................گفتار ششم: قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران...................................

 223...............................................فصل سوم: قوانین و مقررات مرتبط با گزینش و دیوان عدالت اداری..............

 223......... .........................................آن................................ یینامه اجرانییکشور و آ نشیقانون گزگفتار اول : 

 226..................................................................گفتار دوم: قانون دیوان عدالت اداری )موارد مرتبط(....................

 232......................................چهارم : آشنایی با سایر قوانین و ضوابط مرتبط.............................................. فصل

 232..................................................آن .......... ییه اجرانامنییو آ یانسان یروین لی: قانون نحوه تعدگفتار اول

 235.....................................................................آن........... یهاهیو اصالح یمانینامه استخدام پنییم: آگفتار دو

 250......................................اجتماعی..................................... تأمینگفتار سوم: ورود به خدمت در قانون کار و 

 253...............................................گفتار چهارم: قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام............................

 254.........................................دولت یاز مقررات مال یبخش میتنظبه قانون  یقانون الحاق مواد گفتار پنجم:

 256.....................................................................................................................بکارگیری بازنشستگان :پنجم فصل

 256........................................................................................ یری بازنشستگاناهداف و پیشینه بکارگ: گفتار اول

 259..........................................................................................قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگانم: گفتار دو

 260.......ان امور اداری و استخدامی کشور(چگونگی بکارگیری بازنشستگان )سازم دستورالعملگفتار سوم: 

 261.....................(1397قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان )مصوب  اصالح : ماده واحدهگفتار چهارم

 263................................................................................................و ماخذ............................................................ منابع

 



 ط       نظام اداری در حوزه سالمت                                                                                                     

 

 هدف کلی: 
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 اهداف رفتاری:

 رود فراگیر پس از مطالعه این مجموعه:انتظار می

 ورود به خدمت و استخدام در کشور آشنا شود. با تاریخچه 

 .با معنی و مفهوم اصطالحات ورود به خدمت و استخدام آشنا شود 

 .اصول کلی حاکم بر ورود به خدمت و استخدام را بشناسد 

 .شرایط عمومی استخدام را نقد کند 

  .مفهوم ورود به خدمت و استخدام را شرح دهد 

 ی انسانی در سایر کشورها آشنا شود.با نحوه استخدام و بکارگیری نیرو 

 ها جهت استخدام را در سایر کشورها را شرح دهد.ترین آزمونمهم 

 های سنتی و مدرن جذب و بکارگیری نیروی انسانی را شرح دهد.شیوه 

 های استخدامی آشنا شود.های مربوط به برگزاری آزمونبا دستورالعمل 

 یروی انسانی را توصیف نماید.ضوابط موجود در زمینه عقد قرارداد با ن 

 .قوانین و مقررات مربوط به کارکنان متعهد خدمت را  بشناسد 

 های آن را شرح دهند.بدیل وضعیت کارکنان و دستورالعملنحوه ت 

 های تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی آشنا شود.هبا مقررات و بخشنام 

 های پنجساله توسعه آشنا شود.با مطالب مرتبط در برنامه 

 ا مطالب مرتبط در قوانین و مقررات ایثارگران آشنا شود.ب 

 .ضوابط و مقررات مربوط به بکارگیری بازنشستگان را شرح دهد 
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 سخن آغازین
حوزه   یدیعنصووور کل نیاول قتیو در حق نیتراز مهم یکی یانسوووان یروین یریموضووووع جذب و بکارگ

صوص ضوابط و مقررات در خ یو استخدام یمقررات ادارو  نیقوان یدر تمام .است یمنابع انسان تیریمد
و  دهیگرد اذاتخ یزمان اتیمناسب با توجه به مقتض یهااستیها و سچارچوب یدولت یهاآن در دستگاه

س تیبه آن اهم ست.  یاریب شده ا سوی دیگر با داده  شکدهاز  شگاه/دان ستردگی دان های علوم توجه به گ
های جاری در حوزه نامهقررات و آیینرورت رعایت قوانین و متابعه و ضوو مؤسووسوواتپزشووکی و سووایر 

استخدام و جذب نیروی انسانی، این مجموعه در تکمیل کتاب قبلی قوانین و مقررات اداری و استخدامی 
سال  شت، درمان و آموزش پزشکی که در  منتشر گردید، به گردآوری کلیه  قوانین و  1397وزارت بهدا

 مبادرتمبحث ورود به خدمت و اسووتخدام « نظام اداری در حوزه سووالمت»مقررات مصوووب با عنوان 
سان و  شنا ست تا کلیه کار سانی و علینموده ا سان  کارکنان حوزه منابع ان شنا صوص کار و  تأمینالخ

 تابعه، مرجع کاملی برای قوانین و مقررات مصوب در اختیار داشته باشند.     مؤسساتتوزیع نیروی انسانی 
ضر ستخدام و همچنین متن کامل کلیه قوانین و  کتاب حا شتمل بر مباحث تاریخی و تطبیقی حوزه ا م

باشووود لی که هر بخش حاوی فصوووول مختلف میمقررات مرتبط با این حوزه بوده که در پنج  بخش ک
شتر فراگیران محترم برخی  ست. البته جهت جلوگیری از پراکندگی مباحث و تمرکز بی سیم گردیده ا تق

ده نشووده مرتبط با مفاهیم اسووتخدام و ورود به خدمت از متن قوانین حذف و در این کتاب آور مواد غیر
در حال حاضوور ناشووی از  مؤسووسوواتهایی بین متن موجود با نحوه عمل اسووت. همچنین وجود مغایرت

 اند.از گردآوری مجموعه ابالغ گردیده ضوابط و مقرراتی است که پس تغییرات در
اعتالی عملکرد نظام اداری وزارت متبوع، افزایش  هرجوع به این مجموعه منجر بمطالعه و اسوووت امید 

 رسانی به ملت عزیز ایران در حوزه سالمت گردد.همکاران و در نهایت ارتقای خدمت رضایتمندی
پزشکی  اندرکاران و مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزشآورندگان این مجموعه از کلیه دستپدید

شکدهو همچنین  شگاه/دان سازماندان سته به وزارت متبوع که در تهیه های علوم پزشکی و  ها و مراکز واب
 نمایند.یمانه داشته اند تقدیر و تشکر میاین مجموعه همکاری و همدلی صم

 
 نژادسید کامل تقوی

 ریزیون توسعه مدیریت، منابع و برنامهمعا
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 مقدمه:

آن بهبود وضعیت سزایی در بهنقش  ،هور سوازمان هایترین داراییمهممنابع انسانی به عنوان یکی از 

خالقیت و دانش نیوروی کوار  ی نیووروی انسووانی و افووزایش مهووارت،دارد. رشوود و توسووعه سوازمان

 شود. می یک اولویت استراتژیک محسوبمدیران  در تموام سوطوح سوازمان بورای

 های مهم در مدیریت منابع انسانی بوه منظوور واردجمله آیتم ش ازدر این میوان اسوتخدام و گوزین 

فعال و با صالحیت  ،هوشناسایی کارکنان بالق باشود بوه عبوارت دیگورردن کارکنان به درون سوازمان مویک

 .ی درخواست برای مشاغل موجود سازمان استارائه هوا بوهنو تشوویق آ

از جمله تطابق با دوره عمر سازمان، شناخت  یسازمان یهایژگیبا و و متناسب قیدق یندیاستفاده از فرآ 

مستعد و کارا  یدانش یروهایسازمان را در جذب ن تواندیفناورانه و ... م یهاتیقابل ،یفرهنگ سازمان

 یدیعنصر کل نیاول قتیو در حق نیتراز مهم یکی یانسان یروین یریموضوع جذب و بکارگ .دینما یاری

صوص ضوابط و در خ یو استخدام یو مقررات ادار نیقوان یاست و در تمام یمنابع انسان تیریحوزه  مد

 اذاتخ یزمان اتیمناسب با توجه به مقتض یهااستیها و سارچوبچ یدولت یهامقررات آن در دستگاه

 داده شده است.  یاریبس تیو به آن اهم دهیگرد

 شامل: چهار گروه با هدف آموزش این کتاب 

 به غیر از مدیران منابع انسانی یران )تمام سطوح مدیریتی( . مد1

و  وزارت ستادستاد )کارشناسان گروه استخدام استخدام کارشناسان  مدیر منابع انسانی و. 2

 ها و مراکز وابسته( های علوم پزشکی کشور، سازماندانشگاه/دانشکده

 ها و مراکز وابسته، سازمانپزشکی کشور های علومستاد وزارت و دانشگاه/دانشکده کارکنانکلیه  .3

)کارشناسان شاغل در واحدهای  هاگاهکده / دانشمحیطی دانشهای امور اداری و کارگزین ان کارشناس. 4

 (منابع انسانی

ورود به خدمت و های دستورالعملها و نامهآیین ها،،  بخشنامهکه دربرگیرنده مفاهیم، قوانین و مقررات

 باشد. م سالمت میدر نظا استخدام

فراگیران محترم برخی مواد  پراکندگی مباحث و تمرکز بیشترجلوگیری از شایان ذکر است جهت 

 است.قوانین حذف و در کتاب آورده نشده مرتبط با مفاهیم مذکور از متن غیر
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 بخش اول:

 مطالعات تطبیقی در خصوص  مفاهیم و تاریخچه، 

 استخدامورود به خدمت و 
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  استخدام در ایران  به خدمت و وضعیت ورود  نگاهی به  فصل اول:

 وسیع تشکیالتخاصی نبود.  ترتیبدر طول تاریخِ چند هزار سالة ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و 

حکومت هخامنشیان بوجود آمد. در آن زمان  توسط و باستان دوره در بار نخستین برای ایران در اداری

اعده و قانون خاصی براساس ق شد و ازف و نزدیکان سپرده میاری به خانواده نجبا، اشرامناصب اد

همچون خرید های گوناگون و بسیاری از افراد متنفذ با روشمندی برخوردار نبود الری و ضابطهساشایسته

   شدند.اهداف شخصی وارد دستگاه اداری میبازی برای رسیدن به و فروش، رشوه و پارتی

دیوانساالری  و سلطنتی نظام به سنتی دیوانساالری و ایلی سیاسی نظام از گذار دوره باید را قاجار صرع

ایران  اداری سیستم در ایرانی، روشنفکران وآمدرفت و غرب با رابطه به دلیل عصر این در. نامید مدرن

 و سیاحان هایگزارش راساسب .شد آغاز اداری نظام شدن مدرنیته و داد رخ قابل توجهی تحوالت و تغییر

 از هاوزارتخانه و ادارات کارکنان وآمد داشتند،رفت ایران به قاجار عصر در که متعددی سفرنامه نویسان

 به توجه بدون هااستخدامی بیشتر و دریغ نورزیده شخصی اهداف به رسیدن برای عنوانی و هیچ وسیله

 مقام ترینعالی قاجار، شاه فتحعلی پادشاهی ابتدای در است بوده خاصی ضوابط و تخصص

 این داشت در نظر زیر را دولتی تمام ادارات و کشور خارجی و داخلی امور کلیه که بود «صدراعظم«دربار

 بود.  رایج دولتی دستگاه در به شدت نیز فساد اداری میان،

 اینکه با  (1291 سال ماهدی 3 تاهو.ش  1288 سال ماهفروردین 24( ملی شورای دوم مجلس در

 افراد استخدام چگونگی و دولتی دستگاه به ورود معضالت حل به منظور قوانین وضع کمیسیونی برای

 بدون روس، اولتیماتوم با مجلس تعطیلی و کشور در ثباتیبی و هرج و مرج گسترش اثر بر شد، اما تشکیل

 .ماند نتیجه

شت ولی پس از انقالب مشروطه و به دلیل  تغییر این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه دا

الشعاع این اتفاق مهم قرار رخ داد، نظام اداری کشور نیز تحتو تحوالتی که در ساختار سیاسی ایران 

نمایندگان با ش. هو.  1300 سال سرانجام با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی در اول تیرماه گرفت.

 ، خواستار اصالحات اساسی و وضع قوانینی برای حل این مشکل شدند.دیدن اوضاع نابسامان اداریِ ایران

 تشکیل هایدولت از نمایندگان برخی همیشه که موضوعاتی از یکی چهارم، مجلس به کار آغاز لذا از زمان

و  اول کابینه زمان در .بود ایران اداری نظام آشفته وضعیت به دادن سروسامان و توجه داشتند شده انتظار

 شد الیحه ارائه مجلس به که هاییبرنامه از یکی گردید، تشکیل چهارم مجلس دوره در که السلطنهقوام دوم

از میان نمایندگان مجلس چهارم، مدرس  .بود کشور اداری ساختار اصالح به منظور کشوری استخدام قانون

 ونی در این رابطه بود:نظام اداری ایران و نبود قان اسفبار معترضِ وضع  از نخستین کسانی بود که 

الوزارء، قانون استخدامی پیشنهاد مجلس بفرمایید و شرایطی براى داوطلبان الرحمن رییسانشاءاهلل »... 

باشند.  ءالو وک ءخواهند وارد خدمت شوند در آن قانون تعیین شود که غیر از قوم و خویش با وزراکه می

رود. آورد سه ماه وزیر است بعد میبیست نفر همراه خود میآید دیده شده که هر وزیرى روى کار می غالباً

شود. ماند. حال حساب کنید که در عرض پانزده سال چقدر میمزد این بیست نفر به گردن ملت می
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الی چند  وقتی که این طور شد من هم که یکی از اشخاص این مملکت هستم به قدر قوة خودم یک نفر

ابل اصالح نیست مگر با داشتن قانون استخدام و از روى قابلیت و لیاقت له قکنم. این مسئنفر وارد می

  1«داخل خدمت شدن.

باید دولت و مجلس با ": کید داشتأملک الشعراء بهار نماینده مجلس چهارم نیز در تائید نطق مدرس ت

و ناالیق به مورین فاسد أرا به تصویب برسانند تا از ورود ممدیگر هرچه زودتر قانون استخدامی کمک ه

 2"دستگاه دولتی جلوگیری و افرادا شایسته و امین جایگزین آنها شوند.

ستخدامی ات کشور را وضع قانون دیگر نمایندگان مجلس شورای ملی نیز تنها راه اصالح ادارات و نجا

شقت ا با مهسال کردگانی کهالری و توجه به تحصیلساکه در نبود قانون به جای شایسته دانند چرامی

ط به نام اینکه ت و کفایت فقایت فضیلت و سابقه علمی بدون لیاقاند؛ افرادی بدون رعفراوان تحصیل کرده

 شوند.و مدیر کل میرییس آقازاده هستند؛ 

 هاینطق و )تیمورتاش( از نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی با جدیت همچنین سردار معظم خراسانی

 فرهنگ در را ایران کشور از معضالت یکی بود. وی ایران اداری نظام در اساسی تغییرات خواستار مفصل،

 برای داوطلبان تهاجم کثرت نیز و اداری دستگاه شدن به وارد برای مردم فراوان اشتیاق و میزنشینی پشت

 شده قاجاریه دوره اداری نظام در حادی مشکالت ایجاد باعث این امر و دانستمی دولتی ادارات در ورود

 صنعت در اقتصادی رکود را دولتی ادارات در استخدام برای داوطلبین و مردم اصلی توجه علت د. ایشانبو

 استخدام هم آن ندارند روپیش بیشتر راه کی معاش تأمین برای مردم بود معتقد و شمرد یم و کشاورزی

 3است. دولتی

امی که حاکم بر امور استخد مقررات و روش خاصیشمسی هجری  1301تا سال طور که گفته شد همان

شرایط احراز  وی دولتی باشد وجود نداشت و انتخاب یا انتصاب و ارتقاء مقام بدون هیچ ضابطه هاسازمان

یان و اشراف های سرشناس، اعتوصیه و وابسته بودن به خانواده اعمال نفوذ، .گرفتشغلی خاص انجام می

 تلف در نظام اداری ایران بود.و احراز مشاغل مخ ءمالک اصلی استخدام، ارتقا

 شمسی، قانون استخدام کشوری به تصویب مجلس رسید. در اینهجری  1301نخستین بار در سال  

 .ار گرفته بودقانون اکثر مسائل استخدامی و پرسنلی، از انتخاب و انتصاب تا بازنشستگی، مورد توجه قر

، سازمانی هایپست، شرایط احراز بندی مشاغلون به آن توجه خاص شده است، طبقهاصولی که در این قان

 ترفیع بود.  و ءارتقاو باالخره  مسابقه ورود به خدمت دولت

ی دولتی هاسازمانذالک ، معشمسی وضع گردیدهجری  1301با اینکه قانون استخدام کارکنان دولت در 

                                                           
 32مجلس چهارم شورای ملی، جلسه مذاکرات  وحمشر 1
 45مجلس چهارم شورای ملی، جلسه مشروح مذاکرات  2
 57مجلس چهارم شورای ملی، جلسه مشروح مذاکرات  3
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. ریج دستخوش تغییرات زیادی گردیددتعمل نیاوردند. این قانون  نیز بهلی در این زمینه بهاقدام عاج عمالً

 ، و حقوق بازنشستگی صورت گرفت.هاه، مقرریکثر این تغییرات در میزان حقوقا

 فصل اول این قانون تماماً به احکام مربوط به ورود به خدمت اشاره دارد:

ها و تخانهدر وزارشد که تی ابتدا تنها شامل حال کسانی میبه خدمات دول مادة اول: در رابطه با ورود 

نمودند که بعدها با درخواست نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی، ابت خدمت میادارات دولتی به طور ث

 گردید.نیز  شامل حال اعضای دربار، کابینة سلطنتی و ولیعهد

های الزم به منظور خدمت در ترتیب، داوطلبین باید دارای تخصصبه  همچنین طبق مادة سوم و چهارم

لذا برای اولین بار  .باید از طریق آزمون استخدامی وارد خدمت دولتی شوند وطه بودند و نیز الزاماًادارة مرب

طریق آزمون به  کردن خدمت در ادارات و ازت مدون و کتبی قانونی برای تخصصیدر تاریخ ایران به صور

ش بازی در ادارات م  قوم و خویساالری و عدملی رسید و این امر باعث شایسته تصویب مجلس شورای

  شد که دغدغة بسیاری از نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی بود.می

طبق مادة دهم، عالوه بر استخدام رسمی این بود که برخی ادارات  ز دیگر شرایط ورود به خدمت اداریا

 گیرند.توانند متخصصینی از اتباع داخلی و خارجی به صورت قراردادی برای مدت معینی در اختیار بمی

ماده یازدهم قانون استخدام کشوریْ ترتیب استخدام، تعیین حقوق و مدت مستخدمین همچنین براساس  

 های مصوبة مجلس شورای ملی خواهد بود.و مستشاران خارجی به موجب کنترات

ی بدون باید توجه داشت تا قبل از تصویب این قانون توسط مجلس شورای ملی، برخی مستشاران خارج

وان رویاررویی ای تشدند و هیچ نیروی بازدارندهداری ایران میای وارد دستگاه ال هیچ قانون و ضابطهاِعما

 ها را نداشت.های آنخوا هیو مقابله با زیاده

 های زیادیپیچیدگی دچار کشور اداری نظام کشوری، استخدام قانون اولین از سال چهل گذشت از پس

 بود عمال شدهاِ آن در که زیادی موردی تغییرات از پس همچنین نبود، آن پاسخگوی قبلی قانون که شد

 علمی نظر همچنین از بود، شده ناهماهنگی ایجاد باعث اداری نظام در و نداشت را الزم یکپارچگی قانون این

 و هاو یافته شدند تعدیل و جرح بعدها که بودند مدیریت اصول از برخی بر مبتنی قانون این مواد نیز

 در : ورودآمده بود کشوری استخدام قانون اولین در مثالً .بود نشده لحاظ آن در مدیریتی جدید هاینشدا

 به ترتیب نظامنامه راجع است مکلف اداره یا و وزارتخانه هر و آید عملبه مسابقه طرز به باید رسمی خدمت

 خدمت به ورود و منسوخ بعدها شرو این کهنماید. درحالی تنظیم خود اداری احتیاجات مطابق را مسابقه

 .شد مطرح شایستگی مبتنی بر

کشور  یامور استخدام یمور بررسأم یگروه 1332که در سال  دیحجم کارکنان دولت موجب گرد شیفزاا

شد و در سال  1333 سال ماهدر آبان« مشاغل یبندکل طبقه اداره» یقانون سیسأامر موجب ت نیشوند و ا

تاریخ  درعنوان داد.  رییتغ یاداره کل به سازمان خدمات کشور نیا رانیوز أتهینامه  بیبا تصو 1337

 ی دومقانون استخدام کشور ،وقت یو سنا یمل یمشترک مجلس شورا ونیسیکم بیبا تصو 31/3/1345

 کند.مورد مباحث ورود به خدمت بحث می که فصل دوم آن در جهت اجرا به دولت ابالغ شد
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هایی در رابطه با اصالح نظام اداری کشور انجام فعالیت ،نیز ی انقالب اسالمیهای پس از پیروزدر سال

های متصور اسالمی بود. در این برهه ، تطبیق نظام اداری کشور با ارزشهاشد. هدف عمده این فعالیت

ند حی گردمنطبق با اسالم طرا های کارآمدتالش گردید اصول و مبانی حاکم بر نظام اداری تدوین و نظام

کارگیری اصول علمی مدیریت در اصالحات، مدنظر قرار گیرد. نتیجه این اقدامات و در مقطع دیگری نیز ب

سرانجام  یک به نتیجه نهایی نرسید.در تشکیالت دولت منجر شد که هیچ در چندین مرحله به بازنگری

و  ود به خدمتورمقررات جدیدی در خصوص   1386با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 

قانون مشتمل  نیاهای ششم و هفتم  به صورت جداگانه وضع و مورد اجرا گذاشته شد. طی فصلاستخدام 

 یریبه حقوق مردم و بکارگ ژهیتوجه و یآن با قانون استخدام کشور زیفصل بوده که نقطه تما 15بر 

 باشد.یاطالعات م یآوراز فن یدولت مؤسساتها و دستگاه

فرهنگی و اجتماعی، به ویژه تحوالت  ،اقتصادی ،والت به وجود آمده در کلیه شؤون سیاسیبه دنبال تح

قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی, اقتصادی,  49عمیق آموزش عالی کشور و فرصتی که با تصویب ماده 

ییراتی در ها پیش آورد؛ ایجاد تغفرهنگی و سیاسی کشور  و پس از آن قانون برنامه پنجم برای دانشگاه

موضوع  نیدنبال ا به ناپذیر بود.ها اجتنابدانشگاه یغیرهیأت علمعلمی و  هیأتنظام استخدامی کارکنان 

 ،ینامه ادارنییآ نیاول ،یبا همت و تالش کارشناسان و مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

ا گذاشته شد. به منظور مرتفع نمودن نگارش و به اجر 1386در سال  یعلوم پزشک یهادانشگاه استخدامی

مفاد آن در راستای ایجاد برقراری عدالت اجتماعی و  درنامه قبلی و ایجاد تحول ینیقوت آ نقاط ضعف و

کشور،  یو درمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یهاها و دانشکدهمندی کارکنان دانشگاهافزایش رضایت

نامه نییها و ستاد وزارت، آات کارشناسان منتخب دانشگاهب نظرطی برگزاری جلسات متعدد و با کس

ابالغ و اجرا  1391سال  یو از ابتدا نیتدو مربوط به آن یهادستورالعمل و یبازنگر یو استخدام یادار

و ضوابط مربوط استخدام و ورود به خدمت نامه مربوط به آیینهای چهارم و پنجم این . فصلاست دهیگرد

 .باشندبه آن می
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 ورود به خدمت و استخدامآشنایی با مفهوم فصل دوم: 

 :تعریف استخدام

 ها و ادارات دولتییکی از وزارتخانه» 

  ه ست از پذیرفتن شخص با دولت عبارت: استخدام 1ماده » :1345قانون استخدام کشوری در

ست از ا خدمت دولت عبارت ها یا مؤسسات دولتیها، شرکتخدمت دولت در یکی از وزارتخانه

   «گردد.ام آن میاشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انج

  پذیرش شخص به خدمت در دستگاه 7ماده : »1386قانون مدیریت خدمات کشوری در :

 «دارصالحیت ی به موجب حکم و یا قرارداد مقاماجرای

  عبارت است از بکارگیری  :3ماده» علمی: هیأتغیر کارمندان استخدامینامه اداری، آییندر

در این  جراردادی طبق ضوابط و مقررات مندرشخص حقیقی به صورت رسمی، پیمانی و یا ق

 «نامهآیین

منظور از تعریف مستخدم یا کارمند در قوانین استخدامی و سایر قوانین، تعیین مشمولین قانون و احکام   

مستخدم عمومی است و آن مستخدمی است هاست. درحقوق اداری، اصطالح مستخدم دولت اخص از آن

که در دستگاه  اجرایی کشور یعنی قوه مجریه به طور رسمی یا پیمانی متصدی یک شغل سازمانی است. 

باشد. حال به تفکیک به تبیین این سه قوه می لیکن مستخدم عمومی شامل کلیه مستخدمین اداری هر

 پردازیم.خدم میدو اصطالح برای روشن شدن هرچه بیشتر اصطالح مست

 :مستخدم عمومی

 غیرحقوقی توان بهن مفاهیم بیان شده را میگیرد؛ ایاصطالح استخدام عمومی معانی گوناگونی را در برمی

 و حقوقی تقسیم کرد.

در بیان مفهوم غیرحقوقی، گاهی استخدام حقوقی در بردارنده مفهوم سازمانی یا تشکیالتی است و به 

ای که مستخدمان به طور کلی وضع یک پارچهرود. در حالیکار میش عمومی بهمعنی تمام مستخدمان بخ

به گروهی از  گیرد و اشارهای از مأموران به خدمت عمومی را در برمیندارند، گاهی این مفهوم پاره

شوند. استخدام عمومی به مفهوم مقررات، مفهوم مستخدمانی دارد که تابع قوانین و مقررات عمومی می

 .باشدمی باشد که در برگیرنده همه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به وضع استخدامیگری میدی

 :مستخدم دولت

 «ب»بند  قانون استخدام کشوری از استخدام و تعریفی که از خدمت دولتی در با توجه به تعریفی که 

ها یا ها یا شرکتکی از وزارتخانهکه به خدمت در ی توان گفت هرشخصیاست، می همان ماده ارائه داده

شود و مشغول به کاری باشد که به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن دولتی پذیرفته  مؤسسات

گذار استخدام دولت را تعریف کرده نه نشود. در این تعریف قانوباشد مستخدم دولتی محسوب میمی

ولت ممکن است در حاالت مختلف استخدامی مستخدم دولت را و این امر بدین دلیل است که مستخدم د
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 افزاید.، معذوریت، انتقال و ... که این حاالت بر دشواری تعریف میمأموریتباشد مانند 

در یکی مستخدم  در تعریف فوق سه مفهوم )استخدام دولت، پذیرفته شدن به خدمت دولت و اشخاص

ها، توان وزارتخانهاست. منظور عبارت دولت را می ها و مؤسسات دولتی( به کار رفتهها، شرکتاز وزارتخانه

شرکتها و مؤسسات دولتی قوه مجریه تعبیر کرد، چنانکه این امر صحیح نبوده و مستخدمین دولت شامل 

 باشد.و بنیادهای زیر نظر رهبری می سازمان هاتری مثل قوه مقننه و حوزه گسترده

د چنانکه بسیاری از افراد تحت عناوینی مثل کارگر و تابع باشپذیرفته شدن نیز امری الزم ولی کافی نمی

 شوند اما مستخدم دولت نیستند.کار به خدمت دولت پذیرفته میقانون

ی هاسازمانی را به سه مورد محدود کرده که با واقعیات امروز انطباق ندارد، زیرا هاسازماناین ماده 

 رهبری وجود دارد که دارای عناوین سه گانه فوق نیستند.دیگری زیر نظر قوه قضائیه و مقننه و حتی نهاد 

و نهادهای  مؤسساتدولتی،  مؤسساتکلیه وزارتخانه ها، "قانون مدیریت خدمات کشوری  5مطابق ماده 

یا تصریح  هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرکلیه دستگاه دولتی وهای شرکتعمومی غیردولتی، 

ی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها نام است از قبیل شرکت مل

و  مؤسساتها و اصل بر این است که کلیه وزارتخانه "شوندهای دولتی دستگاه اجرایی نامیده میو بیمه

باشند، مگر در مواردی عمومی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میهای شرکت

مالحظات سیاسی یا فنی یا بنا به مقتضیات خاص خود از شمول آن خارج باشد که این که به دلیل 

قانون به صورت مشخص ذکر شده. برای مثال قضات دادگستری به منظور  117استثنائات هم در ماده 

 اند.شده ءاستثنا ه از قوای دیگررعایت اصل تفکیک قوا و استقالل قوه قضایی

ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی رایج آن، اصطالح نسبتا تازهصطالح استخدام به مفهوم ا

توان آنها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می

 تقسیم کرد. 

 :های غیر حقوقی استخداممفهوم 

همه افراد جامعه در باره این موضوع،  ت که تقریباًتوان گفمفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می

 بندی شوندکنیم تا این مفاهیم طبقهمفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می

اغلب به نظر عامه مردم، مستخدم و کارمند،  ی عمومیهاسازمانمفهوم دریافت حقوق از  دراستخدام 

است. این مفهوم از دار خدمت عمومی عهدهیکی از اشخاص حقوقی شامل تمام حقوق بگیران دولت و یا 

ی هاسازماناند، از دار یک خدمت عمومیآمیز است، یک اینکه تمام کسانی که عهدهدو جهت اشتباه

دهند. دوم آنکه همه گیرند و گاهی این خدمت را به شکل رایگان و افتخاری انجام میعمومی حقوق نمی

های دستگاهگیرند، مستخدم دولت نیستند، مثل کارگران ی عمومی حقوق میهاسازمانکسانی که از 

گیرند ولی تابع مقررات استخدام کشوری نیستند و قانون کار ناظر به وضع دولتی، که از دولت حقوق می

 .آنان است
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 :مفهوم اقتصادی استخدام 

ملت گذاشته  دشان جز مخارج عمومیاند، که حقوق و مزاز نظر اقتصادی، مستخدم و کارمند تمام کسانی

گردد. این مفهوم که از نظر اقتصادی کامال می تأمینها مالیات شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت

 .صحیح است، از منظر حقوقی قابل قبول نیست

 :مفهوم مادی استخدام

و شغلی است برای تحقق مفهوم مادی این اصطالح، ناظر به فعالیتی است که مستلزم یک همکاری دایمی 

 .دهندانجام می و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی کارهایی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی

 مفهوم حقوقی استخدام:

استخدام یک قرارداد )عقد( دوجانبه است: مطابق این دیدگاه رابطه حقوقی بین مستخدم و سازمان   -1

زامات آن ناشی از قرارداد استخدامی است. به اداری بر اساس توافق دوجانبه صورت گرفته و تمامی ال

 تر، مبنای استخدام قرارداد است.عبارت دقیق

توان آن را در نظام حقوقی این دیدگاه اگرچه ممکن است در نگاه نخست صحیح به نظر آید، اما نمی

تخدم به موجب ایران پذیرفت. زیرا از بدو استخدام تا زمان خاتمه آن، کلیه حقوق و تکالیف و الزامات مس

شود. این الزام به حدی است که مستخدم آور و به صورت یکجانبه تعیین میقوانین و مقررات الزام

هیچگونه حقوق مکتسب نسبت به زمان قبول و ورود به خدمت ندارد. ضمن اینکه در صورت تغییر قوانین 

ام شده بودند نیز اعمال استخدامی، مقررات جدید نسبت به کسانی که در زمان مقررات قبلی استخد

 گردد.می

ممکن است ایراد شود، آیا اختیار مستخدم جهت ورود به خدمت و حق استعفای وی به معنای قراردادی 

بودن رابطه استخدام نیست. در پاسخ به این ایراد باید اذعان داشت، اواًل رضایت مستخدم جهت ورود به 

توان افراد را مجبور به کار کرد و ثانیاً استعفاء است که نمیاستخدام و شناسایی حق استعفا، به این دلیل 

 زمانی آثار حقوقی خود را به همراه خواهد داشت که سازمان اداری با استعفای وی موافقت کند.

توان گفت که مستخدم در مجموع امروز نظریه قراردادی بودن استخدام رد شده است و با کمی بررسی می

باشد. بدین ترتیب که تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از مقررات و ردادی میدر وضع کامالً غیرقرا

قوانینی است که به طور یکجانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل شده است و در هیچ مورد نظر و 

آمد که رضایت وی ملحوظ نیست. اگر به واقع رابطه دولت و مستخدم ناشی از قرارداد بود، الزم می

به هرحال پذیرش نظریه قراردادی بودن استخدام با اشکاالت و انتقادات حقوقی  اقل نسبتمستخدم ال

 اند.بسیاری مواجه بوده و از این رو حقوقدانان نظریات دیگری ارائه داده

استخدام یک عمل حقوقی یکجانبه از سوی سازمان اداری است: منظور این دیدگاه آن است که   -2

 پذیرد. قاع است و سازمان اداری به طور یکجانبه مستخدم را به خدمت دولتی میرابطه استخدامی نوعی ای

این نظریه نیز چندان صحیح نیست. زیرا شرایط استخدام و حقوق و تکالیف مستخدم توسط سازمان 
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کنند. بنابراین شود، بلکه قوانین و مقررات این شرایط را تعیین میاداری استخدام کننده تعیین نمی

 وان گفت اراده یکجانبه سازمان اداری موجد رابطه استخدامی است.تنمی

استخدام رابطه حقوقی ناشی از قانون است: به موجب این نظریه، استخدام نه عقد است و نه ایقاع،   -3

مستخدم را از جهات مختلف با سازمان  ای است مبتنی بر قانون؛ یعنی این قانون است که رابطهبلکه رابطه

 نماید.کننده تنظیم میماستخدا

     توان آن را در حقوق ایران پذیرفت، دارای نتایج ذیل است: این نظریه که می

 شود.وضع مستخدم توسط قواعد عمومی تعیین می -

باشد؛ حال آنکه استخدامی مشابه قرار دارند، یکسان میگروه های وضع استخدامی مستخدمینی که در  -

شد، ممکن بود شرایط و وضع استخدامی متفاوتی ایجاد ن استخدام پذیرفته میاگر نظریه قراردادی بود

 شود.

 .تبانی و توافق طرفین به منظور عدم اجرای قوانین و مقررات استخدامی باطل و بالاثر است -

 ورود به خدمت و استخدام اصول کلی و شرایط آشنایی با فصل سوم:

حقوق  ای ام، از موضووعات مهوم، کلیودی و پایوهطورکلی مباحث ورود به خودمت و اسوتخد به

عبارت دیگر الزم و  روند که رابطة نزدیک و تنگواتنگی بوا یکودیگر دارنود و بوه شمار می استخدامی به

استخدام نیز نتیجه و الزمة ورود  ای که ورود به خدمت، مقدمه و الزمة استخدام وگونه اند بهملزوم هم

ترتیب در دو فصل  به مدیریت خدمات کشوری ؛ و بر این اسواس، در قوانونشودبه خدمت محسوب می

ین دو موضوع در قانون مذکور و قانون استخدام . اانودهای ششم و هفتم( مطورح شودهمتوالی )فصل

اند. این وضعیت در مورد استخدام زیادی شده هوایدستخوش تحوالت و نووآوری 1345کشوری مصووب 

نحوی که اصل استخدام رسمی در قانون اخیرالذکر را  به ند و کامالً چشمگیر اسوت؛کبیشتر صدق می

این تغییر و تحوالت قانونی، موضوعات  کند.ریزی میجدیدی را پایه گوذارد و اصوول و قواعودکنار می

 کند.بررسی حقوقی آنها را توجیه می انگیوز کورده اسوت و نقود و موذکور را بحوث

 ت:ورود به خدم

شوود. اهمیوت مشواغل عموومی که هدف از ذیرش یا ورود به خدمت، دروازة استخدام محسوب مویپ

نظور انتخاب مگذار به قانون کنود کوهعمومی است ایجاب موی آنها تأمین خدمات عمومی و حفظ نظم

مشاغل وضع کند  ورود به خدمت در این آوری بورایگزینی، شرایط و تشریفات الزامافراد اصلح و شایسته

که میان آنها در این نحوی استخدام ضروری است؛ به که رعایت آنها از سووی اداره و افوراد داوطلوب

 .تبادل اراده وجود نداردو خصووص امکوان تراضوی و توافوق 
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  ورود به خدمتحاکم بر  یاصول کلمبحث اول: 

. شودیم یبررس یدر دو نظام حقوق ینسانا یرویمقررات حاکم بر استخدام ن ران،یا یدر نظام حقوق

 ن،یقوان یو با توجه به پراکندگ شودیبحث م یدر حقوق ادار یمقررات مربوط به استخدام بخش دولت

 است،  یشورو در موارد سکوت قانون استخدام ک یخدمات کشور تیریقانون حاکم بر استخدام، قانون مد

کار مورد بحث قرار در حقوق کار و با تمرکز بر قانون یانانس یرویمقررات استخدام ن از گریاما بخش د

به خدمت  یشخص رفتنیاستخدام دولت عبارت از پذ یقانون استخدام کشور نیا کی. در ماده ردیگیم

به  یخدمات کشور تیریمد نون؛ اما در قایدولت مؤسسات ایشرکت ها  ایها از وزارتخانه یکیدولت در 

 لیکه در ذ یاصول ریپرداخته است. به هر تقد  ییکارمند دستگاه اجرا فیراستخدام، به تع فیتعر یجا

 :است یشود مربوط به استخدام دولت یم یبررس

 :مصوب صادره و تشکیالت خدمت براساس مجوزهای صل ورود بها :1

کنند، به  استخدام است و افرادی کوه ایون مرحلوه را طوی  ا توجه به اینکه ورود به خدمت سرآغازب

استخدام مستلزم  مکلف به استخدام آنها است و از آنجا که از نظر قانونی سازمانآیند و می استخدام در

گذار برای جلوگیری از قانون کسب مجوز استخدامی براساس تشکیالت مصوب دستگاه اجرایی اسوت،

قرر کرده است تا مرحلة ورود به خدمت م ونه استخدام فاقد مجوز و غیرقانونی، چنوین اصولی را درگهر

همچنین  استخدامی در همان گام نخست پیشگیری کند. شوکالتمنظمی و بروز مسوائل و از هرگونه بی

قانون   51کیفری مناسبی در تبصرة مادة  اجرای بوا توجوه بوه اهمیوت موضووع، ضومانت در قانون

است؛ که  در مبحث استخدام،  بینی کوردهبرای برخورد با تخلف از این اصل پیشمدیریت خدمات کشوری 

 شود.دربارة آن بحث می

قانون مدیریت خدمات کشوری  29های اجرایی که در مادة عالوه، ضوابط تصویب تشکیالت دستگاه به

های شاخص که عوالوه بور رعایوت الگووهوا، ضووابط و نحوی توجه است به قابل است نیز سنگین و آمده

های اجرایی سازمانی دستگاه هوایاست که در این تشکیالت، سقف پست مصوب هیئت وزیران، اوالً الزم

پیشوونهاد دسووتگاه و تأییوود سووازمان  با رعایوت راهبردهوای موذکور در فصول دوم ایون قوانون بوا

سازمانی مصوب های پستثانیاً تشکیالت و سقف  وزیوران برسود،صویب هیئوتتبه  ریزیمدیریت و برنامه

ها و احکوام برناموة متناسب با سیاستساله پنجپس از دو برنامة   پوس از یوک برناموه و حوداکثرحداقل 

کوردن مراحول  منظوور کوتواه تصویب مجدد قورار خواهود گرفوت، ثالثواً بوه  جدیود موورد بوازنگری و

ایوی ملوی و اسوتانی اجرهوای دسوتگاهمراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در  سلسله انجوام کوار و

  این ماده تعیین شده است.« ج»احتساب باالترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی در بند  بوا

 ی:ستگیو شا اقتی: اصل ل2

دانان که حقوق ستا یتا حد یساالرستهیاصل شا گرید یریبه تعب ای یستگیو شا اقتیاصل ل تیاهم

 یکه نظام ادار ستین یدی. تردرنداشمیاصل بر م نیا یهاموعهرمجیاز تبعات و ز یاصول را به نوع سایر
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 یو برا رندیعهده گرباداره امور را  ستهیو شا قیکه افراد ال ونددیپیم تیبه واقع یزمان ستهیمطلوب و شا

 است. از جمله: یضرور طیشرا یامر برخ نیتحقق ا

 اتیو خصوص تیخالق ،یانش فنتجربه، تخصص و د رینظ ییارهایبر اساس مع یستیجذب افراد با –

 اصل مغایر …و  یمذهب ،یشاوندیخو ،یتیقوم یها. جذب افراد بر اساس مالکردیآنها صورت گ یاخالق

 .شودیم یبه نظام ادار قیبوده و موجب ورود افراد ناال یساالرستهشای

 افتهیآنها ارتقا  یهایستگیو شا یکارآمد ،ییبر اساس توانا یستیافراد در طول خدمت، با یشغل طیشرا –

 .رندیقرار گ قیمورد تشو قیو افراد ال

 قیال نیمطلوب، مستخدم یشغل طیشرا تأمینمناسب و  یهابا اتخاذ روش یستیبا یادار یهاسازمان –

 .ندیحفظ نما یرا در درون نظام ادار ستهیو شا

باز خریدی  ،رسمی تخدامبینوی دورة آزمایشوی در اسوپویش، شرایط عمومی و تشریفات ورود به خدمت

عملکرد آنها و شرط کسب نتایج مطلوب از  کارمندان رسمی بوه دلیول کسوب نتوایج ضوعیف از ارزیوابی

ویژه تحول نظام  و به کارمندان پیمانی برای تمدید قرارداد آنها ارزیابی عملکرد و رضایت از خودمات

 روند.شمار می وکارها به جملة این ساز از شاغل، پرداخت کارمندان براساس ارزشیابی عوامل شوغل و

 ی:فرصت شغل ی: اصل برابر3

و دولت را  رفتهیافراد در ورود به مشاغل را پذ یآزاد ران،یا یاسالم یجمهور یقانون اساس 28 اصل

 21ماده  ن،ی. عالوه بر ادینما جادیاحراز مشاغل توسط افراد جامعه ا یبرا یمساو طیشرا دینمایموظف م

کشور  یمشاغل عموم هب طیشرا یهر کس حق دارد با تساو»: کندیمقرر م زیحقوق بشر ن یجهان هیاعالم

 .«دیخود نائل آ

در  یافراد در ورود به خدمت دولت یبا عنوان اصل تساو گردد،یکه از مقررات مذکور استنتاج مای نکته

احراز  یبرا یمساو طیاز شرا دیاافراد جامعه ب نیشده است. بنابرا رفتهیغالب کشورها پذ یحقوق ادار

 که …و  یاسیس ،یهبمذ ،ینژاد ،یقوم ،یتیجنس یهاضیرو تبع نیبرخوردار باشند. از ا یمشاغل دولت

 شودیکه گاه مطرح م یشوند. اما سؤال دهیکشورها برچ یاز نظام استخدام یستیاصل هستند، با نای ناقض

فرصت  ینقض اصل برابر یورود به خدمت عموم یبرا تیشرط سن و تابع ییشناسا ایاست که آ نیا

 است؟ یشغل

افراد اجتماع اعمال  هیدر رابطه با کل تیاذعان داشت، چون شرط سن و تابع دیسؤال با نیپاسخ به ا در

 یتلق یافراد در ورود به خدمت عموم یاصل تساو ریرا مغا طیشرا نیا ییشناسا توانیلذا نم شود،یم

استخدام فقط  طیاکه شر ابدییتحقق م یزمان یدر ورود به خدمت عموم ضیتبع گر،ید انینمود. به ب

 از افراد جامعه باشد. یناظر به برخ

دارا  استخدام  طیاز شرا یکیمثال اگر  یدارد. برا زین یو منطق یعقالن یمذکور مبنا طیشرا ن،یبر ا عالوه

 یتصد یالزم برا یوالً فرد آمادگاست که ا لیدل نیبه ا د،باشیسال م 40و حداکثر  20بودن حداقل 
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کهولت  لیخود را به دل یکارآمد ینشستگبه سن باز دنیقبل از رس اًیرا داشته باشد و ثان یخدمت دولت

 سن از دست ندهد.  

های مذهبی اقلیت با وجود این، در نظام حقوق ایران، استثنائاتی بر این اصل در ارتباط با استخدام زنوان و

جز  نظامی نیروهای مسلح )به تواننود در مشواغلجود دارد؛ بدین نحو که زنان نمویدر برخی مشاغل و

عهده  صادرکنندة حکم را در دادگستری به نیروی انتظامی( استخدام شوند و یا تصدی عنوان شغل قاضی

 113جمهور در اصل  مذهب رسمی بودن رئیس پیرو های مذهبی نیز با توجوه بوه شورطگیرند. اقلیت

دار این مشواغل توانند عهدهقاضی )در قانون استخدام قضات( نمی بوودن ون اساسوی و شورط مسولمانقان

به هر حال،  اند.استخدامی نیروهای مسلح از استخدام در این نیروها منع شده بشووند و طبوق قووانین

ن استخدام باید این داوطلبا اصل یادشده، تعارضی با شرایط عمومی ورود به خدمت ندارد؛ زیورا هموة

 شرایط را داشته باشند.

 :ی: اصل حق دفاع از حقوق استخدام4

مطلوب به  یتحقق نظام ادار یاگرچه شروط الزم برا ،یرفاه یایاز حقوق و مزا دار بودنبرخورو  اشتغال

 دیاهدف نخواهند بود؛ در واقع کارکنان ب نیحصول به ا یبرا یوجه شرط کاف چیبه ه یول روند،یشمار م

 خود داشته باشند. یالزم را جهت دفاع از حقوق استخدام یقانون یابزارها

از جمله  یادار یحق اعتصاب و حق دادخواه کاها،یو سند هیاتحاد لیحق تشک ،یالمللنیب نیمواز در

 نی. البته اندیخود دفاع نما یتا از حقوق استخدام دیبه کارکنان کمک نما تواندیاست که م ییابزارها

 ،یمنظور حفظ مصالح عموم بهقانون و  قیرا از طر هاوهیش نیاستفاده از ا توانیوجود دارد که م زیماع ناج

 محدود نمود. یفرد یهایحقوق و آزاد ایو  ینظم اجتماع

 :رفاه کارکنان دولت تأمیناصل  :5

رکنان خدمات رفاه کا تأمینالزم است، اصل  ستهیشا ینظام ادار کیداشتن  یکه برا یاصول گرید از

مستخدمان  یازمندیرفاه و ن تأمیناز آن است که عدم  یاصل ناش نیاست. ضرورت ا یادار و یعموم

 تیاهم .آوردیم همرا فرا ینظام ادار یو ناکارآمد یفساد ادار یهانهیناخواسته زم ،یادار یهاسازمان

اند. نموده دیبر آن تأک یلمللانیب نیمواز نیو همچن یاست که قواعد و مقررات مل یاصل به قدر نیا

 ،یکه به منظور مقابله با مخاطرات اجتماع یاجتماع تأمین یهاتیتوجه داشت، حما دیبا نکهیضمن ا

 یاست ابزارها ینبوده و ضرور یاصل کاف نیبه ا لین یبرا شود،یم ینیبشیافراد پ یبرا یو شغل یاقتصاد

 .ردیقرار گ مد نظر زین یکارکنان خدمات عموم یبرا یرفاه اجتماع تأمین

 :در پرداخت حقوق ضی: اصل عدم تبع6

 یمشابه بوده و کار مساو یاستخدام طیو شرا تیوضع یکه دارا یبه کارکنان دیمطلوب، با ینظام ادار در

در پرداخت  ضیمنظور از اصل عدم تبع نیپرداخت گردد. بنابرا یحقوق و دستمزد مساو دهند،یانجام م

 یزینوع تما چیاز حقوق برابر برخوردار بوده و ه یکار با ارزش مساو یبرا دیفراد بااست که ا نیحقوق ا
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 باز 1370به سال  ایحقوق و مزا یسازهماهنگ یگذار ما براآنها وجود نداشته باشد.تالش قانون نیب

 یادیکه تا حدود ز تریجدیدشد اما قانون  بیکه قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق تصو گرددیم

 است. یخدمات کشور تیریاصل داشته قانون مد نیدر تحقق ا یسع

 ی:شغل تی: اصل وجود امن7

و بدون  یاسیو س یمذهب ،یتیجنس ،یقوم ،یشخص لیبه دال توانیاصل، شغل افراد را نم نیموجب ا به

ل شغ داردیم انیصراحتاً ب یقانون اساس 28رابطه اصل  نیسلب نمود. در ا یقانون لیوجود هرگونه دل

 یدولت خدمکه مست یاصل در موارد نیاشخاص مصون از تعرض است.  البته به طور مسلم، عدول از ا

. در واقع باشدیکارکنان نم یشغل تیبوده و موجب نقض امن هیقابل توج شود،یم یمرتکب تخلفات ادار

از دست دادن  مِ یدر هر لحظه ب نیکه مستخدم میسخن بران یشغل تیاز نقض اصل امن میتوانیم یزمان

 احساس کنند. یاسیو س یمقامات ادار یشخص قیو طبق سال یرقانونیغ لیشغل خود را به دال

 ی:: اصل انضباط ادار8

قواعد  تیو رعا یقانون فیکه از آن برخوردارند، مکلف به انجام وظا ییایدر کنار حقوق و مزا نیمستخدم

 یاصل انضباط ادار هیدر سا فیوظا نیا ستهیاو ش قی. مبرهن است انجام دقباشندیم یو مقررات ادار

 یاصل انضباط ادار ،یاجتناب در حقوق ادار رقابلیو غ یاز اصول اساس یکی نیممکن خواهد بود. بنابرا

 .باشدیمقررات مربوط به دستگاه متبوع م تیو رعا

 :: اصل آموزش مستمر کارکنان9

 فیو تکال فیموزش مستمر کارکنان در رابطه با وظاو کارآمد، آ ایپو یبارز نظام ادار یهاصهیاز خص یکی

دارد که  تیاهم یامر به قدر نیروزآمد باشد.ا ینظام ادار شودیامر موجب م نیآنهاست. در واقع ا یشغل

را منوط به گذراندن  ایمزا وحقوق  شیافزا بالطبعشغل و  یارتقا ،یادار یسازمان هااز  یاریامروزه بس

اشتغال،  نیح اخذ شده یلیمدارک تحص لیتعد نکهی. ضمن ادانندیارکنان متوسط ک یآموزش یهادوره

 .رودیخدمت به شمار م نیح نهادن به آموزشارزش  یهاروش گریاز د

 شرایط عمومی ورود به خدمت:: دوممبحث 

 الف( شرط سنی:

استخدامی اری، نامه ادآیین 34ماده  (الف)ات کشوری و بند قانون مدیریت خدم 42مادة  (الف)در بند 

داشتن حداقل بیسوت سوال تموام و حوداکثر  ،ی علوم پزشکیهادانشگاه علمی هیأتکارمندان غیر 

چهول سوال بورای استخدام رسمی و چهل و پنج سال برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری مقرر 

 .شده است

سال مذکور  18از  قل سن کهتعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت موجه و منطقی است. حدا

طور عادی حداقل  نفر بتواند به سال افزایش یافته، سنی است که یوک 20در قانون استخدام کشوری به 
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کند و رشد کافی فکری و جسمی برای  عنوان ورود به خودمت( را کسوب تحصیالت دانشگاهی )به

کارگیری افراد با حداقل  ، استثنائاً بهرقوانین مذکو هوای اداری را داشوته باشود. درپذیرفتن مسئولیت

دلیل حداکثر سن نیز روشن است: قدرت  شرایطی، مجاز شده است. سنی کمتر از رقوم موذکور، تحوت

عالوه سابقة خودمت و سون  بیشتر از افراد مسن است. به پذیری و بازدهی افراد جوان یادگیری، آموزش

ایجاب  قانون مدیریت خدمات کشوری 103مادة  3و 2های  تبصره بازنشسوتگی اجبواری موذکور در

هنگام بازنشستگی  سال خدمت به 35یا  30 کند که افراد در سنی به استخدام درآیند کوه متوسوطمی

  را داشته باشند.

دراین بند، مربوط   ممکن است از ظاهر مفاد بند فوق برداشت شود که شرط حداقل و حداکثر سن مذکور

 45مادة  3توجه به تبصرة  گیورد؛ لویکن بوااست و استخدام پیمانی را دربر نموی به استخدام رسمی

انتهای مدت   سن کارمنود پیموانی در»که در آن تصریح شده است قانون مدیریت خدمات کشوری 

سال تمام تجاوز  هفتاد پونج سوال و بورای مشواغل تخصصوی از و قرارداد اسوتخدام نبایود از شصوت

با توجه به اطالق شرط تحصیل  بدین ترتیب حداکثر سن در استخدام پیمانی بیان شده است وو « کند

 که اسوتخدام پیموانی را نیوزنامه آیین 34ماده « و»و همچنین  بند  42مادة « و»دانشگاهی در بند 

خدام است  برای»توان گفت که عبارت شود و میشود و حداقل سن استخدام با آن توجیه می شامل می

گردد، حداقل می بر« حداکثر چهل سال سن»تر به آن یعنی یاد شده به عبارت نزدیک در بند« رسمی

از سوی دیگر، طبق قانون اصالح  گیرد.سن استخدام مذکور در این بند، استخدام پیمانی را نیز در بر می

مت با رعایت مواردی شرط حداکثر سن ورود به خد ،22/2/1371حداکثر سن داوطلبان استخدام مصووب 

اسارت، افراد خانوادة شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرهوا )توا  جبهوه، مودت مانند سابقة خودمت در

وقت افزایش یافته  خدمت مقامات سیاسی و سابقة خدمت غیررسمی تمام سوال(، سوابقة 5میوزان 

 ری، اعتبوار قوانون موذکور و مووارد افوزایشاالجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوو الزم  بوا لیکناسوت. 

توان می حداکثر سن داوطلبان استخدام مندرج در آن و یا نسخ این قانون مورد سؤال است. در پاسخ

مغایر با این قانون از  که در آن، کلیة قوانین و مقررات عام و خاصاین قانون  127گفت با توجه به مادة 

قانون مدیریت خدمات  حدودی که مغایر با قانون یادشده تا داند؛ملغی میرا االجراشدن آن تاریخ الزم

سن  مورد افزایش حداکثر موصوف در شوده اسوت. بور ایون اسواس، ضووابط قوانون کشوری است، لغوو

قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مقرر  44 مادة 3های آنها، با توجه به تبصرة ایثارگران و خانواده

، «قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود های آنوان براسواس استخدام ایثارگران و خانواده»ست: شده ا

سوابق پیمانی کارمندان  ،این قانون  46مادة  2ضمن طبق تبصرة  کماکان به قوت خوود بواقی اسوت. در

 شود. استخدام رسمی، جزو سوابق رسمی محسوب می شودن بورای پیمانی درصورت پذیرفته

 ب(شرط تابعیت:

استخدامی نامه اداری، آیین 34ماده  «ب»بند و  قانون مدیریت خدمات کشوری  44مادة « ب»در بند 

 قانون استخدام کشوری، 14مادة « ب»همانند بند  ،های علوم پزشکیدانشگاه علمی هیأتکارمندان غیر 
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اجرایی برشمرده شده است. ی هادستگاهعمومی استخدام در  داشتن تابعیت ایرانی، یکوی از شورایط

بر دو نوع اصلی و اکتسابی است و اطالق این بند هر دو نوع تابعیت  دانیم، تابعیوتطور که میهمان

کنند و تابعیت اکتسابی ایران را دارند، و لذا افرادی که تابعیت ایران را کسب می. شودمذکور را شامل می

-قانون مدنی پیش 982گر در موارد استثنایی که در مادة خدمت عمومی پذیرفته شوند م توانند بوهمی

کلیة  کننود، ازاند یوا مویشده است که به موجب آن، اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده بینوی

 نایل شوند: توانند بوه ایون مقامواتشوند لیکن نمیمند میحقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره

 .اونت اوریاست جمهوری و مع .1

 .قضوائیه عضویت شورای نگهبوان و ریاسوت قووة .2

 .زارت و کفالوت وزارت و اسوتانداری و فرمانوداریو .3

 .شورای اسالمی عضوویت در مجلوس .4

 .عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر .5

 .امورخارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی اسوتخدام در وزارت .6

 .قضواوت .7

 .فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی ورین ردةتعوالی .8

 مهم اطالعاتی و امنیتی.های پستتصدی  .9

  82اصل  ند. طبقهای اجرایی درآی توانند به استخدام دستگاهفقط اتباع ایران می ،با توجه به این بند 

ست ممنوع ادولت  طورف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایوران، اسوتخدام کارشناسوان خوارجی از

 مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسوالمی. 

ت و کارگیری موقو به»نیز مقرر شده است:  قانون مدیریت خدمات کشوری 42یک مادة  در تبصورة

 .«خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد تعیوین حقووق و مودت

م پزشکی های علودانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر ی، نامه ادارآیین 34تبصره یک ماده 

ن را مزایای آنابکارگیری موقت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود را جایز و حقوق و 

 نامه تعیین نموده است.براساس مفاد آیین

 :مردان شرط انجام خدمت دورة ضرورت یا معافیت قانونی برای( ج

انجام خدمت زیور پورچم یوا داشوتن معافیوت »تحت عنوان  انون استخدام کشوریاین شرط که در ق

 آمده بود، ناشی از حکم الزامی قانون خودمت نظوام وظیفوة عموومی« بودن درصورت مشمول قوانونی

کسانی که  است که به موجب آن، همة اشخاص حقیقوی و حقووقی خصوصوی و عموومی از اسوتخدام

خدمت وظیفة عمومی  طبوق قوانون موذکور، .1انودضرورت را انجام داده باشند، منع شدهباید خدمت دورة 

                                                           
 1390قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان  10ماده  1 
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دورة ذخیرة اول و دوم، هر کدام ده  سی سال است: دورة ضرورت، دو سال؛ دورة احتیاط، هشت سوال؛ و

، الزم دارند اعم از کفالت و پزشکی معافیت قانونی سال. انجوام خودمت دورة ضورورت بورای کسوانی کوه

اجرایی ندارند و دستگاه های پزشکی منعی برای استخدام در  ویژه ها بهنیست و دارندگان این معافیت

در این خصوص کماکان معتبر  1377قانون عدم ممنوعیوت اسوتخدام دارندگان معافیت پزشکی مصوب 

 .االجرا است و الزم

 :شرط عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر د(

خدمت   وهبهوای ورود شورط عنووان یکوی از که بوه بار است دخانیات برای اولین یاد بهشرط عدم اعت

اقعیات توجه به و شوود و متأسوفانه بواو استخدام کشوری در قوانین و مقررات استخدامی مطرح می

سازی  ینهون زموجود آورد. بنابراین، اعالم آن در این قانون بد موجود ممکن است در عمل مشکالتی را به

تعمال افیون تر از شرط معتادنبودن به اسشرط عدم اعتیاد به مواد مخدر، مناسب قبلی محل اشکال است.

اک(، اعتیاد به است؛ زیرا عالوه بر اعتیاد به افیون )تری انون استخدام کشوریق 114 موادة« ت»در بنود 

 شود.شامل می سایر مواد مخدر خطرناکتر را نیوز

 :سابقة محکومیت جزایی مؤثر ه( شرط نداشتن

 وه درکهوای کیفوری اسوت مجازاتآن دسته از منظور از سابقة محکومیت جزایی مؤثر، محکومیت به 

صداق آن، م تورینکنود. مهومیعلیه مؤثر است و او را از این حقوق محوروم مو حقوق اجتماعی محکوم

. برابر ستا (27/2/1377 اسوالمی )الحواقی مکورر قوانون مجوازات 62های تبعی موضوع مادة مجازات

 عیینتمحکوم و پس از انقضای مدت  این ماده، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمومی به شرح زیور

    شوود: شده و اجرای حکم رفع اثور موی

 اجورای حکوم سوال پوس از پنج، قطع عضو درجرایم مشمول حد به محکوموان. 1

 یکسال پس از اجرای حکم ،مشمول حد ق. محکوموان بوه شوال2 

 دو سال پس از اجرای حکم. سوال، 3از  پسمحکومان به حبس تعزیری . 3 

شود، آثار تبعی  مادة مذکور، چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتوی از جهوات متوقوف 2طبق تبصرة  

 1شود. آن پیش از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می

                                                           
برای اتباع کشور جمهوری اسالمی   وذارگ، حقوق اجتماعی عبارت اسوت از حقووقی کوه قانونمادةاین موجب تبصرة یک  هب 1

موجب قانون یا حکم دادگاه صوالح اسوت، ازجملوه  و سلب آن به قلمرو حاکمیت آن منظور کورده ایران و سایر افراد مقیم در

 هوا،، اسوتخدام در وزارتخانوه«هوو»گانة ذیل این ماده آمده که یکوی از آنهوا طبوق بنود هشت موواردی کوه در بنودهوای

خدمات عمومی، ادارات مجلس  ها، مؤسسات موأمور بوهها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریهای دولتی، شرکتسازمان

دانیم، در مجازات تبعی نیازی به ذکر آن در حکم طورکه میهمان شورای اسالمی و شورای نگهبان و نهادهای انقالبی است.

 به شود. نوع دیگری از محرومیت از حقووق اجتمواعیی به شرح فوق اعمال میمحکومیت قطع تبوع دادگاه نیسوت و بوه

موجب آن دادگاه  است که به آموده 1370 سال قانون مجازات اسوالمی مصووب 19عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی در مادة 

عنوان تتمیم حکوم  وم کرده است، بهمجازات بازدارنده محک علت ارتکاب جرم عموومی بوه تعزیور یوا تواند کسی را که بهمی
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 :ط تحصیلو( شر

نامه اداری، آیین 34یریت خدمات کشوری و ماده قانون مد 42مادة « و»دربارة شرط تحصیل، در بند 

تحصیلی  دارا بوودن مودرک»مقورر شوده اسوت:  ها،دانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر 

بینی شده پیش نهواارک همتراز در شرایط احراز آدانشگاهی و یا مدارک همتراز )برای مشاغلی که مد

 انون استخدام کشوریق 14موادة « ج»به مفاد شرط تحصیل مذکور در بنود  همفاد این بند با توج«. است(

این تحول  البته رود.واهینامه پایان دورة ابتدایی، تحول عمیقوی بوه شومار مویگمبنی بر حداقل داشتن 

با درج در و  1364 سال ها پویش و تقریبواً ازتو ممنوعیت استخدام افراد فاقد مدرک دانشگاهی، از مد

های جز برای شغل استخدام این سال شروع شده است. در تبصرة مذکور، در 1بودجة کل کشور 60تبصرة 

 شده بود. اعالم آموزشی، بهداشتی و فنی بدون داشتن مودرک دانشوگاهی ممنووع

 هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، آیین 34و ماده  یخدمات کشور تیریقانون مد 42مادة در 

، است مورد شرط تحصیل دانشگاهی قائل و مقرر شده استثنایی در ،انشگاههای علوم پزشکید علمی

 آفرین خواهد بود. به شروط متعدد و بعضاً مبهمی است که در عمل مشکل مقید ءالبتوه ایون اسوتثنا

به کار  افیت آن عده از معلولین انقالب اسالمی که قادرراجع به مع»افزون بر این، با توجه به قانون 

 3شود که آیا با عنایت به تبصرة این سؤال مطرح می ایثارگراننیستند، همچنین افراد خانوادة شهدا و 

های آن مقرر شده است استخدام ایثارگران و خانواده کوه در قانون مدیریت خدمات کشوری 42موادة 

عنوان یکی از قوانین مربوط به  خواهد بود، قانون مذکور به ب مربوط بوه خوودقوانین مصو برابرآنان 

به موجب آن افراد مذکور کماکان  و االجرا است کماکان معتبر و الزم های آناناستخدام ایثاگران و خانواده

دمات قانون مدیریت خ 42مادة  5معاف هستند یا اینکه با توجه به تبصرة  طور کلی از شرط تحصیل به

                                                           
 هوای تبعوی، بایود در حکوم جازات برخالف مجازاتمحقوق اجتماعی محروم کند. این نوع  تعزیوری یوا بازدارنوده، مودتی از

تی که نکتة مثب ، به احکام مذکور قانون مجازات اسالمی توجه داشته است؛«مؤثر»قانونگذار با آوردن قید  دادگاه تصریح شود.

 شود.محسوب می
 :1364قانون بودجه سال   60بصره ت 1

 طیکه حداقل شرا یشاغل فنم یاستثنا مشاغل به هیکل یبرا یرسم ریثابت و غ ای یاستخدام رسم 1364سال  یاز ابتدا -الف 

 یهادستگاه بود. وع خواهدممن یو درمان یو بهداشت یمشاغل آموزش زین و است یدانشگاه یلیمدرک تحصاحراز آنها دارا بودن

کشور به  یستخدامو ا یسازمان امور ادار دییتأ  که ممنوع نشده پس از یخود را در مشاغل یاستخدام یازهایمکلفند ن یدولت

 برسانند. رانیوزهیأت بیتصو

 یآموزش یهادوره داوطلبان قبال در یکشور یقانون استخدام 13ماده  1مفاد تبصره  تیکه با رعا ییهادستگاه هیکل -ب 

 هستند. یفوق مستثن تیز ممنوعاو فرزندان شهدا  یانقالب اسالم جانبازان  زیو ن آورندیم ایآورده و به عمل یتعهد استخدام

 به شرط وجوه اعتبار مجاز خواهد بود. یرسم ریغ نیمستخدم یقرارداد برا دیتمد –ج

ر آنها مستلزم ذکر نام است ب قانون که شمول یو مؤسسات یدولت یهاها، مؤسسات و شرکت ها، سازمانوزارتخانه هیکل -د

 خواهند بود.تبصره نیمشمول مفاد ا
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با مدرک تحصیلی دیپلم در میان ایثارگران صرفًا برای  کوارگیری افوراد که براساس آن به کشوری،

 تخصیص قانون موصوف درحدود حکم این تبصره قایل بود. به فرزندان شهدا مقرر شده اسوت، بایود بوه

ن یادشده مربوط به ویژه آنکه قانو تر است، بهبا اصول حقوقی منطبق رسد که برداشت اخیورنظر می

قانون استخدام کشوری سابق است. الزم است یادآوری شود که برابر تبصرة  شرط تحصویل موذکور در

جانبازان و فرزنودان شوهیدان از ممنوعیوت اسوتخدام بودون ، 1364 سال کل کشور قانون بودجوة 60

به هر حال،  کند.یز صدق مین اند و این برداشت در این زمینهشده یتحصیلی مستثن داشوتن مودرک

شرط تحصیل دانشگاهی  است؛ ضمن اینکه باز نمودهابهاماتی در این باره وجود دارد که باب تفسیر را 

تأمینی و تربیتی در عمل باعث مشکل   هوا و اقوداماتدرمورد برخی مشاغل مثل مشاغل سوازمان زنودان

 است. شده

م پزشکی، های علودانشگاه علمی هیأتخدامی کارمندان غیر استنامه اداری، آیین 34همچنین در ماده 

 استثنائاتی برای استخدام بهیار و بهورز با مدرک تحصیلی دیپلم آورده شده است.

 :شوندمی که استخدام انجام کاری برای و توانایی و روانی داشتن سالمت جسمانی شرط ز(

 14مادة  «ح»ای موسع شده است؛ زیرا در بنود  اندازه این شرط نسبت به قانون استخدام کشوری نیز تا

شود، دام میاستخ قانون مذکور در این باره صرفاً به شرط توانایی انجام کاری که مستخدم برای آن کار

 34ه ماد« ز»و  همچنین بند قانون مدیریت خدمات کشوری  42مادة « ز»تصریح شده بود که در بند 

 شتن سالمتدا»عبارت های علوم پزشکی، دانشگاه علمی هیأتان غیر استخدامی کارمندنامه اداری، آیین

برای » قید به آن اضافه شده و ممکن است در عمل مشکالتی ایجاد کند مگور آنکوه« جسمانی و روانی

  .را شامل این موارد نیز بدانیم.« شوندانجام کاری که استخدام می

معافیت پزشکی  ره مطرح بووده، اسوتخدام دارنودگانیکی از موضوعاتی که در ارتباط با این شرط هموا

 1377 سال زشکی مصوبپ است که به تصویب قوانون عودم ممنوعیوت اسوتخدام دارنودگان معافیوت

عدم مغایرت با قانون مدیریت خدمات  . به علت127؛ و این قانون، با توجه به مفاد مادة 1منجر شد

 االجراست. کشوری، کماکان معتبر و الزم

 جمهوری ساسویشوده در قوانون ا یکوی از ادیوان شوناخته ح( شورط اعتقواد بوه دیون مبوین اسوالم یوا

 :ایران اسالمی

استخدامی کارمندان نامه اداری، آیینهای مثبت قانون مدیریت خدمات کشوری و این شرط از نوآوری

عدم محکومیت به فساد »دشوار  شورط تور ازبسیار مناسوب وهای علوم پزشکی دانشگاه علمی هیأتغیر 

                                                           
 مجلس شورای اسالمی: 1377 /2 /23ی مصوب پزشک تیمعاف استخدام دارندگان تیانون عدم ممنوعق 1

 مربوطه باشند بالمانع است. هدستگا اجیمورد احت طیواجد شرا کهیصورت در یپزشک تیمعاف یاستخدام افراد دارا :واحده ماده

که شمول قانون بر آنها  یو مؤسسات هاسازمان و هایها، شهرداربانک ،یدولت یها، مؤسسات و شرکتهاوزارتخانه هیکل -تبصره

 .ندیاعالم نما قبالً  باشدیاستخدام م مانع را که یموظفند موارد مستلزم ذکر نام است
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علت ابهام در عمل  به کوه انون استخدام کشوری استق 14موادة « ج»مذکور در صدر بنود « عقیده

مشکالتی را ایجاد کرده بود. با وجود این، ممکن است این شرط مغایر اصل برابری ورود به خدمات دولتی 

 و شرط اعتقادی که امری فردی لبته نحوة احراز اینا لحاظ حقوقی توجیه شود. که باید از تلقی شود

 د.کنرسد که اعالم و اقرار افراد در این زمینه کفایت میمی نظور درونی است روشن نیست و به

 :اسالمی ایران ط( شرط التزام به قانون اساسی جمهوری

آن روشن نشده  ازاین شرط جدید است و در قانون استخدام کشوری سابق وجود نداشت؛ لیکن نحوة احر

انون مدیریت خدمات ق 42مادة  4رسد که قوانین و مقررات گزینش که طبق تبصرة نظر می است. به

  کار رود. تواند در این زمینه بهکماکان به قوت خود باقی است، می کشوری

 :و سیاسی ی( شرط احراز ضوابط عمومی گزینش اخالقی، اعتقادی

شوود کوه در آن مقورر احراز موی  انون مدیریت خدمات کشوریق 42مادة  4ین شرط از مفاد تبصرة ا

 قوانون»منظور از این قوانین و مقوررات، «. قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است» شوده اسوت:

قانون  تسوری»و ماده واحد قانون  14/4/1374 سال مصوب« گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پروش

مؤسسات و  ،هاسازمانها و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه گزینش معلمان و

الوصف جا داشت که  مع نامة اجرایی این قوانین است.ینیو آ 9/4/1375 سال مصوب« های دولتیشرکت

همچنان که در  کرد.به خدمت ذکر می عنوان یکی از شروط ورود گذار این موضوع را صراحتاً بهقانون

های علوم پزشکی، احراز دانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، آیین 33ده ما

 کید قرار گرفته است.أهای گزینش مورد تصالحیت

به اختیار  بنا اجرایی هایمورد عمل دستگاه مذکور در قوانین و مقررات قبلی شرایط سایر ل(

 :آنها

-دستگاه»به موجب آن،  بینی شده است کهپیش یدمات کشورخ تیریقانون مد  43این موضوع در مادة 

عمل خود شرایطی عالوه بر شورایط  قوانین و مقررات قبلی مورد در که صورتی توانند درمی هوای اجرایوی

های اجرایی ممکن  دستگاه به ختیارادادن این  «.باشند، آن را مالک قرار دهند این قانون داشته 42 موادة

های اجرایی مطابق قوانین و مشاغل تخصصی، دستگاه مورد برخوی در و توجیه شود کهاین نح است به

 گونههای اینخاصی برای استخدام وجود دارد که ویژگی عمول قبلوی آنهوا، شورایط مقررات موورد

 دهدنحو نامشخصی افزایش می این شرایط را به کند اما دامنةمی را ایجواب مشاغل، تداوم شرایط مذکور

  این حیث ایراد دارد. از که

 42مادة  3طبق تبصورة ه طور که قبالً اشاره شددر پایان این گفتار الزم است یادآوری شود که همان

های آنان، براساس قوانین و مقوررات مربووط استخدام ایثارگران و خانوادهی، خدمات کشور تیریقانون مد

 مقوررات متعوددی وجوود دارد، ماننود قوانون اسوتخدام خود خواهد بود. در این زمینه قووانین و بوه
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اجتماعی  قوانون تسوهیالت اسوتخدامی و ،7/10/1367جانبازان، اسورا و افوراد خوانوادة شوهدا ... مصووب 

فرزندان شاهد   و قوانون تسوهیالت اسوتخدامی ویوژة 31/3/1374جانبازان انقوالب اسوالمی مصووب 

ها و مقررات معافیت در این قووانین و آنها اشاره شد که رخی قوانینی که قبالً بهو ب 22/3/1380مصوب 

تبصره، درمورد آنها کماکان  مفاد ایون به بینی شده است و با توجهاین افراد پیش تسهیالتی برای استخدام

به ایثارگران آخرین قانون تصویب شده در این رابطه، قانون جامع خدمت رسانی ساری و جاری خواهد بود. 

باشد که برخی مفاد آن در قانون برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسالمی می 1391د ماه مصوب اسفن

 اصالح گردیده است.

 تشریفات ورود به خدمت: مبحث سوم: 

 44وادة مرا داشته باشند، با رعایت تشریفات موذکور در اشاره شده در مبحث قبلی کسانی که شرایط 

-دانشگاه یعلم هیأتکارمندان غیر استخدامی نامه اداری، آیین 33دمات کشوری و ماده قانون مدیریت خ

ه منظور ب های اجرایی پذیرفته شوند. این تشریفات کهتوانند به خدمت دستگاهمی، های علوم پزشکی

 اصلیت آن گیرد و رعاطرفی در استخدام صورت میو عدالت استخدامی، انتخاب اصلح و بی ایجاد رقابوت

الزامی  تاندارانهوای سیاسوی نظیور وزرا و اسواست، استثنائاً در برخی موارد اندک مانند انتخاب مقوام

ه خدمات بپذیرش  شوود، روشکار برده می های دیگر در همه جا بهنیست. روشی که امروزه بیش از روش

عنوان  بهن استخدام کشوری قانو 13طریق امتحان یوا مسوابقة ورودی اسوت کوه در موادة  عمومی از

 .یک اصل پذیرفته شده بود

شدن درامتحان  پذیرفته های اجرایی پوس ازکارگیری افراد در دستگاه به»در این ماده مقرر شده است: 

پذیر است. تخصصی امکان گردد و نیز امتحوان یوا مسوابقةطور عمومی نشر آگهی می عمومی که به

به تصویب شورای توسعة مدیریت  گزاری امتحان عموومی و تخصصویمربوط به نحوة بر دستورالعمل

 .1«رسدمی

های علوم پزشکی، نیز عنوان دانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، همچنین در آیین

 با و رقابتی فضای در قراردادی، یا پیمانی صورت به سسهؤم نیاز مورد انسانی نیروی استخدام "گردیده:

 یا آزمون طریق از تخصصی و عمومی هایتوانمندی سنجش و گزینی شایسته استخدامی، عدالت ایترع

 امناء هیأت سوی از که یدستورالعمل براساس آنها از ترکیبی یا و مصاحبه تخصصی، عمومی، مسابقه

 ندانکارم و معلمان گزینش تسری قانون براساس عمومی هایصالحیت احراز با و شودمی تصویب مؤسسه

 مصوب دولتی هایشرکت و مؤسسات و سازمان ها و هاوزارتخانه سایر کارمندان به پرورش و آموزش

 2"بود. خواهد اسالمی شورای مجلس 9/2/1375

 

                                                           
 وریقانون مدیریت خدمات کش 44ماده  1
 نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمیآیین 33ماده  2
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 :الف( امتحان عمومی

ریزی  هبرنام متحان عمومی یادآور آزمون ادواری است که در سالهای اخیر توسط سازمان مودیریت وا

وی از مقوررات تنظیم بخش الحاق موادی بوه قوانون 69ایی شد و باألخره ابتدا طبق مادة سابق مطرح و اجر

می شد و های محروم غیرالزااستان بورای اسوتخدام نیوروی بوومی در 1384 سال موالی دولوت مصووب

ن مجلس شورای اسالمی کاًل حذف شد. لیک با طرح قانونی مصووب نماینودگان 1385سپس در سال 

امی استخدنامه اداری، آیین 33و ماده   انون مدیریت خدمات کشوریق 44موجوب موادة  ک بوهاین

طور  هتحت عنوان امتحان عمومی که ب مجودداًدانشگاههای علوم پزشکی،  علمی هیأتکارمندان غیر 

 شود، احیا و برقرار شده است. عمومی نشر آگهی می

 :ب( امتحان یا مسابقة تخصصی

عموومی  بعد از امتحوان یخدمات کشور تیریقانون مد 44بقة تخصصی با توجه به مادة متحان یا مساا

-دستگاه صویهای متنوع و متفاوت مشاغل تخصشود و جنبة اختصاصی دارد. با توجه به ویژگیمی برگوزار

 رسد.نظر می های اجرایی برگزاری این نوع امتحان یا مسابقه، منطقی و موجه به

اً نحوة برگزاری صرف م امتحان یا مسابقة تخصصی و تفاوت و تقدم آنهوا را روشون نکورده وگذار مفهوقانون

 است. مدیریت محول کرده شوورای توسوعة مصوب دستورالعملهمراه امتحان عمومی به  آن را به

ی و ادار موورشوورای ا 1363 سال مواه نامة امتحانات یا مسابقات اسوتخدامی مصووب تیرالبته در آیین

 وکمادة ی« ب»روشن شده که طبق بند  قانون استخدام کشوری 13مادة  3استخدامی موضوع تبصرة 

مطابق  نیوز امتحان«. تیازات مکتسبه استترتیب ام مسابقه عبارت از انتخاب بهترین داوطلبان به»آن، 

ی و شایستگ منظوور سونجش عبوارت از مجمووع اقوداماتی اسوت کوه بوه»مادة مذکور، « الف»بند 

سانی در امتحان گیرد. کمی هوای موورد نظور انجوامهای افراد و تشخیص صالحیت آنوان در زمینوهتوانایی

 «.آنان به حد نصاب رسیده باشد فضلیشوند که نمرة پذیرفته می

ارد برخی مو رنامة مذکور، در تشریفات ورود به خدمت، اصل بر مسابقه اسوت و اسوتثنائًا دمطابق آیین

یت تشریفات درمورد رعا شود؛ ضمن اینکه در قانون استخدام کشوری، اسوتثنائاتیامتحان جایگزین آن می

ئات مربوط جز استثنا همة این موارد به رسود کوهنظر موی ورود به خدمت وجود داشت. در حال حاضر به

 تیریقانون مد 127براساس مادة  ،(43مادة  3 به استخدام ایثارگران و خانوادة آنها )با توجه به تبصورة

 .انودنسوخ شوده یخدمات کشور

سنجش سالمت : موضوع یخدمات کشور تیریقانون مد 42ماده « ز»بند  ییاجرا نامهنییآ

 :1داوطلبان استخدام  یو روان یجسمان

ر استخدام د یداوطلبان استخدام را برا یو روان یموظفند سالمت جسمان ییاجرا یدستگاه ها -1ماده 

                                                           
 رانیهیأت وز  23/4/89مورخ  88384/44178مصوبه  1
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 پست مورد نظر مورد سنجش قرار دهند.

 باشند ممنوع است. یم اتیبه مواد مخدر، الکل و دخان ادیعتا یکه صرفاً دارا یاستخدام داوطلبان -2 ماده

آن استخدام  یکه برا یانجام کار داوطلبان ییو توانا تیتوانند صالحیم ییاجرا یهادستگاه -3 ماده

 .ندیاحراز نما یپزشک ناتیو معا یحبه تخصصمصا ،یآزمون علم قیشوند از طریم

و  یجسم ییبه توانا یدگیرس ییدر صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نها -4 ماده

 باشد.یاستان مربوط م یدانشگاه علوم پزشک یشکزپ یانجام کار، شورا یروان

و سازمان  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن صیاستخدام جانبازان و معلوالن به شرط آنکه به تشخ -5 ماده

 بالمانع است. ؛اشدبآنها ن یکار مأموریتمانع از  تیو معلول یکشور )حسب مورد(، جانباز یستیبهز

 :استخدام

نامه آیینو فصل پنجم   (45و  52ماده )مواد 8مشتمل بر  یخدمات کشور تیریفصل هفتم قانون مد

به  ،(40 –35)مواد  ماده 6شامل  های علوم پزشکیدانشگاه یعلم هیأتاستخدامی کارمندان غیر اداری، 

کارگیری نیروی انسانی در  دارد که در آن، دربارة نحوة استخدام و به بحث مهوم اسوتخدام اختصواص

بحث و در این راستا انواع استخدام و شرایط و ضوابط های علوم پزشکی و دانشگاه اجرایویهوای دسوتگاه

 بر این موضوع بیان شده است. ای قانونی حاکمهآنها و محدودیت

و ساماندهی آن  مندکردن این موضوعگذار به ضابطهاختصاص فصل مستقلی به استخدام، از اهتمام قانون

های زیادی در است و نوآوری کند. در این فصل، سیاست اسوتخدامی جدیودی مطورح شودهحکایت می

 د.خوورچشم می آن به

 :اجرایی هایانسانی در دستگاه نیروی کارگیری م و بهضوابط کلی استخدا

و سوءاستفاده   نظمی و آشفتگی در امر استخدامگذار برای ایجاد انضباط استخدامی و جلوگیری از بیقانون

کارگیری نیروی انسانی  به هایی درمورد اسوتخدام وو انحراف در این زمینه، ضوابطی کلی و محدودیت

  هر چیز الزم است به آنها اشاره شود. یی در فصل مورد بحث برقرار کرده که قبل ازاجراهای دستگاهدر 

 :استخدام در چهارچوب مجوزهای استخدام .1

استخدامی نامه اداری، آیین 31انون مدیریت خدمات کشوری و ماده ق 51این موضوع در تبصرة مادة 

 .ینی شده استبپیشهای علوم پزشکی، دانشگاه علمی هیأتکارمندان غیر 

های انسانی در دستگاه کارگیری نیوروی هرگونه به» قانون مدیریت خدمات کشوری، 51در تبصره ماده  

باشد و قانون محسوب و ممنوع می اجرایی خارج از مجوزهای این ماده )مجوزهوای اسوتخدام( خوالف

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی  شوند،گرفته می به کوار  پرداخت هرگونه وجهی به افراد که بدون مجوز

 گذار برای عودم رعایوت ایون ضوابطة کلوی و اساسوی،شود، قانونچنانکه مالحظه می «.گرددمحسوب می

مجوز استخدام  بینی کرده است و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون ضمانت اجرای محکمی پیش

قانون   598موضوع مادة  وانونی در امووال عموومیشوند را در حکم بزه تصرف غیرقکار گرفته می به
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 مجازات اسالمی قرار داده است.

های دستگاه مجمووع مجوزهوای اسوتخدام» ،قانون مذکور  51شود کوه طبوق موادة  الزم است یادآوری

های مهوظایف دولت( در برنا اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون )راجوع بوه راهبردهوا و فنواوری انجوام

مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان  هوا وگردد و سوهم هور یوک از وزارتخانوهتعیین میساله پنج

 «.رسد تصویب هیئت وزیران می )معاونت( به

استخدامی نامه اداری، آیین 32یریت خدمات کشوری و ماده قانون مد 124گذار در مادة همچنین قانون

کارگیری نیروی انسانی براساس قوانون کوار را  بههای علوم پزشکی، دانشگاه علمی هیأتکارمندان غیر 

کارگیری افراد به صورت ساعتی یوا  عالوه درمورد به رعایت مجوزهای استخدامی کرده و به منووط بوه

،آن را مشروط به شرایط خاص با تأیید قانون مدیریت خدمات کشوری 32معین در تبصرة مادة  کوار

سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات های پست درصود توا دهسازمان )معاونت( 

 مصوب کرده است.

های پستها و مؤسسات غیردولتی برای انجام وظایف کارگیری کارمندان شرکت منع به .2

 :سازمانی

ها و شرکت کوارگیری نیوروی انسوانی این موضوع که برای جلوگیری از انحوراف و سوءاسوتفاده از بوه

انون مدیریت خدمات ق 47سوازمانی در موادة های پستمؤسسات غیردولتوی بورای انجوام وظوایف 

های دستگاه های موجود قبلی درمورد سوءاسوتفادة برخویبینی شده، با توجه به واقعیت پیش کشوری

این موضوع را تحت هر  گذار در مادة موذکور،اجرایی از این موضوع، کامالً موجه و منطقی است. قانون

ها و مؤسسات را صرفاً براساس شرکت عنوان ممنووع کورده و اسوتفاده از خودمات کارمنودان ایونگونوه

 پذیر دانسته است.این قانون امکان 17مادة 

 هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، آیین 22یریت خدمات کشوری و ماده قانون مد 17طبق مادة 

تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مؤسساتو  اجراییهای دستگاهبه های علوم پزشکی، اهدانشگ علمی

ها و مؤسسات غیردولتی براساس شرکت طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شود ازاجازه داده می پزشکی،

ز طور شفاف و مشخص بخشی ا کار و قیمت کل به فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحود

 خدمات مورد نیاز خود را تأمین کنند.

 :اجراییهای دستگاهانسانی در  کارگیری نیروی انواع استخدام و به

 :استخدام رسمیالف( 

موجب  تداوم دارد و به این نوع استخدام که میتوان گفت دائمی و استمراری است و تا زموان بازنشسوتگی

شد و به روش اصلی استخدام محسوب می ری سوابق،شوود، در قوانون اسوتخدام کشووحکم برقرار موی

رویة  های اخیر درلیکن در سال؛ بر این نوع استخدام بود عبارت دیگر در استخدام کشوری اصول
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علت ایجاد ثبات و امنیت شغلی مورد  استخدام رسمی اگرچه به شد.استخدامی دولت عمالً رعایت نمی

م است و با توجه به حساسیت و اهمیت مشاغل عموومی بوا داوطلب استخدا عالقه و اسوتقبال افوراد

 مشاغل بیشتر سازگاری دارد، با عنایت بوه تبعوات منفوی آن، ازجملوه کواهش انگیوزش و ماهیوت ایون

ناپذیری  انعطاف وری کارکنان، رسوب کارکنان ضعیف و ناتوان، تقلیل نیروی انسانی توانمنود و کوارا وبهره

کشورها رخت بربسته  بودن آن از سیاست استخدامی بیشتر کم اصل گزینی، کم هآن درجهت شایست

استخدام غیررسمی هستیم و  سومت است و امروزه در دنیا شواهد چورخش نظوام اسوتخدامی بوه

مشاغل حاکمیتی، امنیتی و قضایی محدود  استخدام رسمی حذف و یا به مشواغل حسواس و مهوم مثول

 شده است.

استخدام رسمی  دیریت خدمات کشوری مصوب دولت نیز با توجه بوه مالحظوات موذکور،در الیحة م

سیاست استخدام کشوری  واقع حذف شده بود که از تغییور و تحوول اساسوی در بینی نشده و در پیش

مشترک مجلس شورای اسالمی، این  ونیسویکمکرد. اما در مراحل تصویب این الیحوه در حکایت می

عنوان  خدمات کشوری، این نوع استخدام به شد و در متن نهایی مدیریت دامی تعدیلسیاست استخ

این  «الف»پذیرفته شد؛ لیکن در بند  45مذکور در مادة  یکوی از دو روش اصولی اسوتخدام بوه شورح

مشاغل حاکمیتی اختصاص یافت که خود بیانگر سیاست استخدامی  ثابوت درهای پستماده، به تصدی 

نظام استخدامی کشور است. البته با توجه به اصل فعالیت دولت در امر حاکمیتی  و متفواوتی درجدیود 

 موادة فووق، مشواغل حواکمیتی بوا توجوه بوه 2فصل دوم قانون موصوف که طبق تبصورة  مذکور در

ان بر کماک ،توان گفوت کوه اصولمصوب خواهند شد، می  8های امور حاکمیتی مذکور در مادة ویژگی

تدریجی آنها، این اصل  بوودن کواهش استخدام رسمی است؛ ولی تداوم مشاغل غیرحواکمیتی و طووالنی

 دهد.الشعاع قرار می را تحت

 :استخدام پیمانیب( 

صورت  به عنووان اسوتخدام غیررسومی، استخدام پیمانی که در قانون استخدام کشوری سوابق نیوز بوه

دارد. این نوع استخدام  تخدام رسمی وجود داشت، جنبة قوراردادی و موقوتفرعی و استثنایی درکنار اس

-در کارمندان و امکان تحقق شایسته پذیری در ایجاد انگیزش و رقابتهای اخیر به دالیل انعطافدر سال

مورد استفادة  انیروی انسانی توانمند و کار عنوان روش مناسب اسوتخدام جهوت جوذب گزینی، به

در الیحة مدیریت خدمات  کار رفته است. استخدام به عنووان اصول در ار گرفته و تقریباً بهبیشتری قر

تا  5ساله( و بلند مدت ) 3مدت )تا  کوتاه کشوری نیز صرفاً همین نووع اسوتخدام البتوه بوه دو صوورت

رای اسوالمی قانون یادشده مورد پذیرش مجلس شو نهایت در تصویب بینی شده بود که در ساله( پیش 15

های پستعنوان یکی از دو روش استخدام برای تصدی  به ،45موادة « ب»قورار نگرفوت و در بنود 

سازمانی های پستواقع به مشاغل غیرحاکمیتی و  شده است که در سازمانی و برای مدت معین مقورر

ری، شرایط و در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخالف قانون استخدام کشو موقت اختصاص دارد.

قانون شامل  ای است که بیشتر مقررات ایوننامه محول نشده بلکه به گونهاستخدام پیمانی به آیین ضوابط
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البته با توجه به تفاوت  شود؛ در ضمن، برخی شرایط خاص آن بیان نشده است.این نوع استخدام می

دام رسمی به آن محل ایراد و استخ ماهوی این نوع اسوتخدام بوا اسوتخدام رسومی، تسوری احکوام

 اشکال است.

های علوم پزشکی، نیز به دو دانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، آیین 35در ماده 

ها اشاره گردیده و ضوابط و نوع استخدام رسمی و پیمانی به عنوان حاالت استخدامی مصوب دانشگاه

 شرح داده است. مقررات مربوط به تبدیل وضعیت آنان را

 :صورت ساعتی یا کار معین کارگیری افراد به بهج( 

ایون  ،32با ارجاع به تبصرة موادة  انون مدیریت خدمات کشوریق 52طور که قبالً بیان شد، مادة همان

 های اجرایی برشمرده شده است. طبق اینکارگیری افراد در دستگاه عنوان یکی از حاالت به روش بوه

تبصرة  و 45غیر از حاالت مندرج در موادة  های اجرایی بهکارگیری افراد در دستگاه ع بهماده، هر نو

خاص با تأیید  توانند در شرایطهای اجرایی میدستگاه»موجب تبصرة فوق،  مذکور ممنوع است. به

ات استخدام و در سقف اعتبار سوازمانی مصووب، بودون تعهودهای پستدرصد  سازمان )معاونت(، تا ده

 «.کار گیرند حداکثر یک سال به صوورت سواعتی یوا کوار معوین بورای مصوب افرادی را بوه

های علوم پزشکی، دانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، آیین 31ماده  5در تبصره 

 ها آورده شده است. مقررات مربوط به عقد قرارداد کار معین در دانشگاه

قراردادی و موقت دارد  ارگیری نیروی انسانی که در دولت نهوم متوداول شوده اسوت، جنبوةک این نوع به

نظر  خرید خدمت شده است. به صوورت کارگیری نیروی انسانی بوه و تقریبًا جایگزین شیوة سابق به

این  توان گفت کهاین قانون، می 188مادة  رسد که با توجه به اصل شمول قوانون کوار موذکور درمی

قانون  21کار است و حتی عنوان کار معین آن از مادة  کارگیری نیروی انسانی مشومول قوانون روش به

همراه  های اجرایی را بهمعضل رعایت مقررات قانون کار در دستگاه یادشده اقتباس شده است و بنوابراین

 شوده، موکوول بوه شورایط یادروش مذکور، جنبة کاماًل استثنایی دارد؛ زیرا طبق تبصرة  خواهد داشت.

پذیر است و منوط به امکان سوازمانی مصووبهای پستدرصد  خاص با تأیید سازمان است و تا سقف ده

به صورت متوالی کند اگرچه ایجاد نمی عایت سقف اعتبارات مصوب است. همچنین، تعهد استخدامیر

اثر  آن به قرارداد کار غیرموقت در تبدیلتمدید شود. تأکید اخیر، برای جلوگیری از تبعات احتمالی 

  برداشت از شمول قانون کار، مفید و ضروری است.

 : کارگیری نیروی انسانی براساس قانون کار هب د(

انون ق 124بینی شده بود، در مادة قانون استخدام کشوری پیش 4این موضوع که قباًل در تبصرة مادة 

رگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان اعالم کا به»آمده است:  مدیریت خدمات کشوری

 پوذیرسازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکوانهای پستدر سقف  دارد،موی
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سابق  عبارتی مشاغل کارگری همانند قانون بنابراین، تشخیص مشاغل مشمول قانون کار یا به«. است

 ای جلوگیری از احتمال تفاوت فاحش حقوق و مزایا در این نوع بهگذار برقانون برعهدة سازمان است.

 اجرایی، در تبصورة مواده موذکورهای دستگاهنیروی انسانی با حقوق و مزایای سایر کارمندان  کوارگیری

شاغل  اجرایویهوای دسوتگاهموجب قوانون کوار در  مجموع دریافتی کارمندانی که به»دارد: مقرر می

تشخیص  با وجوود ایون،«. برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند2/1باید از باشند، نمی

رسد نظر می مبهم به ای مشوکل وانودازه های اجرایوی، تاکارمندان مشابه، با توجه به تنوع مشاغل دستگاه

  سب نیست.شوند، منامی واقع کوارگر محسووب و درضمن، اطالق عنوان کارمند به این افراد که در

، در خصوص  نیز های علوم پزشکیدانشگاه علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، آیین 32ماده 

 هاست. ضوابط و مقررات مربوط به عقد قرارداد مشاغل کارگری در دانشگاه

 :مطالعات تطبیقی

 :های جذب نیرو در سایر کشورهاروشآشنایی با  -1

کید أورد تم ات اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دو اصل که غالباً مراحل استخدام سیستم خدم

یکی از این اصول که حق هر شهروند واجد شرایط  .گیردت میأی آن کشورها نیز می باشد نشقانون اساس

هر کس که شرایط عمومی )مصرح در این است که  ؛شناسدی دستیابی شغل مناسب به رسمیت میرا برا

های عمومی را مخیر انهخخواهد داشت و اصل دیگر وزارترا حق استخدام عمومی  ؛ارا باشدقانون( را د

 کند تا از بین داوطلبین استخدام بهترین آنها را انتخاب نمایند.می

دهند کشورهای فراکسیون مجمع عمومی بیشتری برای تحقق این دو اصل می بعضی از کشورها بهای

فرانسه( روی اصل اول یعنی برابری یکسان، تمرکز -ایتالیا-پرتغال-اسپانیاهای قبل )شامل فرانسه در سال

را ترین افراد اتحادیه اروپا جذب بهترین و اصلحداشته، دیگر کشورها از قبیل هلند و یا کشورهای شمالی 

ات ری در نحوه ارائه خدمهای ساختاند که این اختالف سلیقه از تفاوتادر اولویت کاری خود قرار داده

 ت گرفته باعث برتری دادن یک اصل بر دیگری گشته است.أعمومی نش

تکامل تدریجی در نظامات حاکم بر جذب و استخدام در این کشورها با تکیه بر اصل مساوات و شایستگی، 

امری که حاکمان  ال برده است.ؤگرا را زیر سهای مستبدانه و مطلقحفظ پایگاه قدرت سیاسی با روش

هر  آن داشته بود برای بقای حکومت خود قوم و خویش پرستی را مورد توجه قرار دهند.مستبد را بر 

کید قرار دهد. أوه خاصی را در روند پذیرش مورد تکشوری بسته به ساختار اجتماعی خود ممکن است شی

به  له رواج بازار سیاه استخدام، در دفاتر عمومی استخدام را بصورت یک عادت درآورده است.أو این مس

خدامی را های شغلی، سیستم استسیتصرف نظر از حسا هر حال، امروزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

ها و دستیابی همه شهروندان به شرایط شغلی اند مراحلی که انتخاب بهتریناصل پایه ریزی کرده 2بر

 ها در حال تحقق است.مناسب را تضمین نماید این امر با ایجاد فضای رقابتی سالم و آشکار در این کشور

طبق  های خالی معموالًبرای مثال در کشور هلند ردیف ،نیز وجود داردء استثناالبته در این نوع رقابت 
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روال معمول استخدام در مورد افرادی که داوطلب  )بصورت موردی( شود.بخش پر میرییس صالحدید 

گیرد که این آزاد حکومتی صورت می فعالیت در عرصه خدمات اجتماعی نیستند طبق اختیارات کامالً 

کند. به هر حال در تعداد زیادی از کشورها مثل دام را تضمین میشفافیت، منصفانه بودن روند استخ

اسپانیا و ایتالیا بدلیل احترام کامل به قانون اساسی، اصل رقابت آشکار در استخدام فرد بر اساس طرح 

 ار الزم االجرا است.خدمات اجتماعی یا به تبع قوانین عمومی ک

شوند بستگی به سقف های عمومی پذیرفته میوزارتخانه در بیشتر کشورها تعداد داوطلبانی که در عموماً

ای است که ی عضو اتحادیه اروپا نظام پیچیدهاعتبارات دارد. نظام حاکم بر پذیرش و جذب در کشورها

-اسپانیا و ایتالیا باعث شکل -نسهیی نظیر فراکه در کشورهاآن را به صورت قانون در آورده است بطوری

 های مدنی شده است.در دادگاه گیری قوانین حقوقی خاصی

ی عضو اتحادیه اروپا یکسانی را برای کلیه اتباع کشورها از سوی دیگر قوانین موجود شرایط کاری کامالً

عضو را  اروپا کشورهایکه دادگاه قضایی های خدمات اجتماعی ایجاد کرده است بطوریدر اکثر پست

های قضایی تجدید نظر کرده است که بصورت عادالنه در خصوص تمامی مکلف به فعال کردن سیستم

در یک  آنها پذیرشداوطلبین و مدعیان قابل طرح است. البته این قبیل افراد باید از دالیل احتمالی عدم 

ن استخدام داخلی و خارجی نیز وجود هایی بیتفاوت باید اذعان داشت بعضاً پست مشخص مطلع شوند.

دارد شرایط استخدام خارجی تمامی داوطلبین عالقمند، یکسان و آزاد است. لیکن از استخدام داخلی 

در مسیر پیشرفت شغلی استفاده  بعنوان عاملی جهت حمایت و تشویق کارکنان خالق و توانمند معموالً

 شود.می

 ایهای شغلی و حرفهلفهؤم -2

داوطلب  وضعیت شغلی، متناسب با مراحل استخدامی، آزمونی به منظور چک کردن دانش در بررسی

اداری  -از قبیل قانون اساسیان دانش افراد از قوانین عمومی )گیرد این سنجش ممکن است میزانجام می

این  ک بزند. البته در کناررا مح بودجه کشور(بر های قانونی مترتب مالیات بندی و سیستم -و اجرایی

و کاری برای  از جمله قوانین ایمنی اجتماعیصاصی در ارتباط با مشاغل تخصصی )االت اختؤها سآزمون

نیز باید پاسخ  های گمرکی و ...(الملل و حقوق گمرکی برای بازرسهای تجارت بینقانون -بازرسان کار

 داده شوند.

 -هایی برای تحرکمراحل بعدی مکانیزم در گیرد.ا قبل از ورود به دستگاه صورت میههمه این آزمون

ای دیگر ث جابجایی و ورود کارمند به عرصهتواند باعشود که میه میگرفت پیشرفت و ترفیع بکار -پویایی

امتحانی بهتر و به داوطلبانی که نمره  های شغلی ممتاز و بالتصدی معموالًشود. در این میان موقعیت

 شود.اند واگذار میباالتری کسب کرده

در طول گذراندن این دوره که  یک دوره کارآموزی بعد از استخدام وجود دارد.در سیستم شغلی معموال ً

طول انجامد )مدت زمان آن تابع قوانین مصوب و خاص هر کشور و شغل ه ها بها یا سالممکن است ماه
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دهای خدمات اجتماعی های خاص و عام، تحت نظارت کارشناسان ارشد واح است( کارکنان باید در کالس

تواند به استخدام در دستگاه یا در صورت الزم را کسب کنند که در نهایت میشرکت نموده، حد نصاب 

  .عدم رضایت کارفرما به اخراج فرد منجر شود

ختلف ارزیابی افراد های مهای متعددی در سیستم شغلی و استخدامی با استفاده از روشترکیب بندی

یا از طریق ارائه  1از آزمون سیستم شغلی برگرفتهپانیا د برای مثال، نحوه عمل در اسباشقابل حصول می

یر در مواقع استثنائی استفاده باشد که از مورد اخ 2نجام مصاحبه به منظور تصدی شغلیرزومه  همراه با ا

  استفاده شود. در پذیرش افراد ممکن است از ترکیب هر دو روش شود. و نهایتاً می

اشند بنصاب قبولی را کسب نموده  شود سپس افرادی که حدترکیبی ابتدا آزمون برگزار می وشدر ر

-ییست مورد نظر موشکافی و بررسی مو شایستگی فرد برای لمعرفی  مصاحبه جهت شرکت در مرحله

ای هنامهواهیهای اضافی و گای او، دیپلملب ارتباط مستقیمی با تجربه حرفهشود. میزان توانایی داوط

 کل آکادمیک دارد لیکن برای ورود به موقعیت شغلی مورد نظر ضروری نیست. در نهایت گرچه جمع

 شود وحاسبه میبطور نامساوی م رزومه دهد لیکن مقدار نمره امتحان باها امتیاز فرد را تشکیل مینمره

ز آزمون متیاساوی اجهت حل مشکل تشود و اغلب از مصاحبه ن امتیاز به مرحله آزمون داده میبیشتری

ها و تخانههای وزارندهونی متشکل از نمایییسشود در هر حال داوطلبان توسط کمداوطلبان استفاده می

 شوند.های خدمات اجتماعی ارزیابی میاتحادیه

 سیستم استخدام -3

عیت ترین داوطلب جهت تصدی موقکید روی انتخاب بهترین و مناسبأدر سیستم استخدام بیشترین ت

 شغلی متمرکز است.

کسب  ای که داوطلباین بدان معناست که عالوه بر پیش زمینه آکادمیکی، تحصیالت و دانش اضافه

وزه رد در حکرده است برای تضمین عملکرد مطلوب و قابل قبول در موقعیت شغلی، مجموعه شرایط ف

در  گیردسی قرار میوانشناسی نیز مورد بررای حتی خصوصیات رهای حرفهتجربیات شخصی، موفقیت

آخرین  باشد ومی تحقیق و مصاحبه ، رزومه،آزمون مجموع باید گفت مرحله استخدام شامل ترکیبی از

ید نظر البته در این مرحله حق تجد .شودآن بخش گرفته میرییس استخدام یا  نکمیسیوتصمیم توسط 

ته شده لیان اصلی استخدام گرفو بررسی دوباره استخدام وجود دارد )حتی اگر این تصمیم توسط متو

زیابی پذیرش به منظور ار باشد( در سیستم استخدامی نیز یک دوره کارآموزی اولیه وجود دارد که اکثراً

 شود.موقعیت شغلی مورد نظر برگزار می مستخدم جدید در

 در کشورهای مختلف ساختار استخدام -4

تواند استانداردهای مورد انتظار کشورهای می ریکپارچه و با اتفاق نظ ساختارقانون و  یکگیری شکل

                                                           
1 .Oposicion 
2
 
.Concurso  
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 عضو اتحادیه اروپا را در زمینه استخدام محقق سازد. 

 :بر این اساس

  ز شرایط رارقابت سالم را تضمین و اح، باید مراحل استخدام را کنترل کندقانون تدوین یافته

ی تناسب فیزیک تائیدیه تحصیلی و گزارش عدم سوء پیشینه و ،عمومی از قبیل بلوغ فکری

 .متناسب با شغل مورد نظر را تضمین نماید

 لیه هایی در مشاغل خاص باشند که آزمون اوداوطلبان ممکن است ملزم به گذراندن مهارت

 . تواند کمک ساز باشددر مراحل اولیه می رزومه  و

 های امهنانتشار آگهی استخدام در روز آزمون باید از طریق نشر و اعالن عمومی صورت گیرد و

 .رسمی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است

 فرجه زمانی  - آگهی استخدام باید کلیه پیش نیازها و مفاد امتحانی از جمله موضوعات امتحانی

ای با فهاز قبیل تجربه حر ن(سیویهای مورد نظر کماولویت بندی مدرک و سایر امتیازات و –

...(  وهای خاص کامپیوتر مهارت، رک زبان خارجیمد، های آموزشی اضافینامهگواهی، ارزش

 .یردگبر را در

 سیون مستقل جهت ارزیابی داوطلبان تشکیل شود و عملکرد این یدر پایان باید یک کم

با  نباید رابطه خویشاوندی و آشنایی نکمیسیوسیون باید براساس قانون باشد اعضای یکم

 .داوطلب داشته باشند

   یی )در سیون را قبل از ارجاع به محاکم قضایاعتراض به تصمیم کمدر نهایت داوطلبان، حق

، نوکمیسییک مدت زمان معقول( خواهند داشت و در صورت تعارض تصمیم دادگاه با ارزیابی 

 نظر دادگاه یا محاکم قضایی، غالب خواهد بود و باید مالک عمل گیرد.

 بنابراین:

در فرهنگ غرب پس از صدها سال با شعار  "مانات الی اهلها ان ا... یامرکم ان تودو اال "شعار قرآنی  -1 

 بلور یافته است.ت 1بشغل مناسب برای فرد مناس"یریتی مد

باشد و گزینش بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا میمطرح شده برگرفته از نظامات حاکم  پیشنهادهای -2

ررات تصویب شده توسط نهادهای ثر از اعتقادات، مرام، مسلک، قوانین و مقأدر کشورهای مختلف مت

شور دارای تشکیالت مصوب ک 174کشور دنیا،  186باشد. در یک مطالعه از گذاری هر کشوری میقانون

های مطرح ایاالت متحده آمریکا از قبیل ایندیانا، لیورپول، مدیریت باشند. در اغلب دانشگاهگزینش می

یالت فلوریدا بر بررسی سوابق اخالقی، کیفری، تخلفات منابع انسانی ایالت یوتای آمریکا و خط و مشی ا

کید شده است. حتی آقای جورج بوش أها و تحقیقات محلی تقانونی، سوابق تحصیلی، اخذ نظریه معرف

                                                           
1
 Right Person For the Right Job  
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ای ضوابط گزینش را به ادارات دولتی ابالغ و در نامهآیینطی  1991جمهور وقت آمریکا در سال رییس 

سال قبل دستورات  5ران قبلی، آشنایان، دوستان و محل سکونت از خصوص تحقیق جامع حتی از همس

 .شودقیق ندهند فرصت استخدام قائل نمینماید و به افرادی که اجازه تحمی الزم را صادر

داشتن  و لکردعم سابقه توانایی، مهارت، دانش، و است استوار شایسته ساالری بر اداری نظام کره، کشور در

را به  یشغل هایمشاغل، رده طبقه بندی سیستم .باشدمی افراد انتخاب مبنای ایحرفه و تخصصی مدارک

 شود.ختم می ح شغلی شروع و به پایه یکترین سطبه عنوان پایین 9است که از پایه پایه تقسیم کرده  9

مواردی  شوند. اما دراستخدام می 1های ورودی مبتنی بر رقابت بازاز طریق آزمونکارکنان دولت معموال ً

های طلبانی که آزمونآید. داوده به عمل میارقابتی نیز استف های غیرؤثر نباشد؛ از آزمونکه این شیوه م

گیرند. امتیازات آموزشی، دی در لیست افراد شایسته قرار مینمایند، برای امتیازبنرقابتی را سپری می

 گردد.ای افراد در لیست مذکور منظور میحرفه

 را باز قابتر بر مبتنی ورودی هایاستخدام با افرادی است که آزمون ی کره جنوبی، اولویتدر نظام ادار

 نظر در سالیک تا ماه 6 از آزمایشی هایدوره شوند،می جذب که افرادی موفقیت گذرانده باشند. برای با

ان کارمند عنو د بهاگر نتایج ارزشیابی عملکرد آنان در حین دوره آزمایشی مطلوب باش .شودمی گرفته

 گردند.رسمی منصوب می

کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و  26جهانی از  بانک توسط آمده عمل به تطبیقی بررسی یک در

، وضعیت نظام اداری و خدماتی این )CEE(3 هشت کشور اروپای مرکزی و شرقی و )OCED(2توسعه 

توجهی که این مطالعه نشان داد پیروی این  ردموکشورها از نظر استخدام مورد مطالعه قرار گرفت. نکته 

های حکومتی بخش خدمات کشوری و سایر دپارتماندر کشورها از الگوی یکسان در ساختار استخدامی 

به  GMA( 4 (های توانایی ذهنی عمومیکشور ایاالت متحده آمریکا آزمون باشد. به عنوان نمونه درمی

کارکنان در این کشور مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان ای به عنوان شاخص انتخاب طور گسترده

ها آموزی در مطالعات مشاغل و سازمانبهترین پیش بینی کننده برای عملکرد شغلی و موفقیت در کار

 شناخته شده است.

کارکنان است. قبل از آنکه چین  انتخاب برای هاآزمون به کارگیری در طوالنی تاریخچه یک دارای چین

آغاز کند، روانشناسان چینی در زمینه مدیریت کارکنان  1980حات اقتصادی اش را در اواخر سال اصال

است و با وجود رقابت  5کار چندانی انجام نداده بودند. امروزه چین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی

منبع بقا و شکوفایی چینی دریافته اند که کارکنان شایسته، مهمترین  مؤسساتها و  شدید در بازار، شرکت
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4
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در بازارهای جهانی هستند. بنابراین توجه به تهیه آزمون های روانی به منظور کمک به مدیران در انتخاب 

برای   1افراد مناسب برای انجام درست کارها در این کشور جلب شده است. در چین از مراکز ارزیابی

ردد و آزمون های توانایی ذهنی به صورت گرگ در انتخاب کارکنان استفاده میهای بز کمک به شرکت

 گیرد.ر این کشور مورد استفاده قرار میای دگسترده

ابق در فرآیند استخدامی ترکیه از روش های انتخاب رسمی، آزمون های هوشی، پزشکی، بدنی و سو

د،  ستنهندان ترکیه ای برای استخدام شدن دارای حقوق مساوی همه شهروداوطلبان استفاده می شود. 

نشگاه محل اما تبعیضاتی براساس جنسیت و وابستگی سیاسی، به ویژه در ارتباط با نوع دبیرستان و دا

 تحصیل متقاضی وجود دارد.

خاص  در ایران به طور کلی، آزمون سازی و به خصوص آزمون های اختصاصی برای ورود به رشته های

ب اسالمی، در گرفته بود. قبل از پیروزی انقالقرار ن ی تا سالهای اخیر مورد توجه  خاصیشغلی و تحصیل

ابق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کوشش هایی برای تهیه آزمون های شغلی با ساختاری مط

ستخدامی در ااصول علمی آن ها به عمل آمد که به نتایج درخشانی نائل نشد. نمونه هایی از آزمون های 

 به شرح ذیل بوده است: 1352تا  1345های  ین سالایران برای ورود به خدمات دولتی ب

 آزمون های توانایی ذهنی -

 آزمون های استعداد -

 آزمون های مهارت -

 آزمون های اطالعات عمومی برای سطوح مختلف -

 آزمون های معلومات -

 آزمون های مدیریت و سرپرستی -

حتوای یشتر دارای مسواالت آزمون های استخدامی، ب 1381پس از پیروزی انقالب و تا قبل از سال 

وع سوال در بعضی از آنها گنجانده می شد، از ن درسی و آموزشی بودند و حتی سوال های استعداد که

ا و شایستگی ه و طبیعتا شرایط الزم برای انتخاب افراد دارای ویژگی های هوش و استعداد تحصیلی بودند

 های مورد نظر جهت مشاغل گوناگون را نداشتند.

 هیأتآزمون استخدامی ادواری متمرکز در ایران براساس مصوبه  1384و  1382، 1381های  در سال 

نیروی انسانی واجد شرایط، اجرا شد که شامل دانش پایه، توانایی های ذهنی  تأمینبه منظور   2وزیران

در این آزمون شغل های مشابه در چندین گروه طبقه و آزمون عالیق، نگرش و خصوصیات شخصیتی بود. 

ندی شده بود برای هر گروه ویژگی های الزم کارکنان و مشاغل با استفاده از منابع معتبر تعیین شده و ب

                                                           
1
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 هیأت وزیران 29/05/1380مورخ  25086ت  /25296مصوبه شماره   2
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در تهیه ابزارها مورد استفاده قرار گرفت ولی متاسفانه  به دلیل  عدم وجود بسترها و  ظرفیت های مورد 

ذهنی و شخصیتی در کشور ما  های توانایی نیاز برگزاری این آزمون ادامه پیدا نکرد و برگزاری آزمون

درست به کارگیری و گزینش افراد هنوز ناشناخته هستند و بایستی مطالعه و بررسی در زمینه شیوه های 

دولتی، به خاطر نقش حساس و کلیدی این سازمان ها در رشد و توسعه کشور،  مؤسساتدر سازمان ها و 

 گیرد.بیش از پیش مورد توجه قرار 

 ها ین استخدام و جذب نیرو در سازماننوسنتی و  هایآشنایی با روش

عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی شامل مراحل نظام جذب مدیریت منابع انسانی به

نیروهایی است که باید با گذر از مراحل قانونی پذیرش و استخدام و برای  تأمینریزی، تعیین و برنامه

کار گمارده شوند. کارمندیابی یکی اغل مختلف سازمانی آماده شده و بهانجام وظایف مورد انتظار در مش

و سازمانی را فارغ از اندازه،  مؤسسهتواند هر جذب اثربخش می از مهم ترین مراحل این فرآیند است.

ریزی تحلیل و طراحی شغل، برنامهصنعت، حوزه یا اهداف زنده نگه دارد. نظام جذب را شامل تجزیه و 

دانند که در این ریزی و توسعه شغلی مینسانی، کارمندیابی، گزینش، ارزیابی عملکرد و برنامهمنابع ا

 روش های سنتی و مدرن کارمند یابی مورد بحث خواهد بود. قسمت

ای کارمندیابی فرآیندی است که به وسیله آن کسانی شناسایی می گردند که به نظرمی رسد توانایی بالقوه

مان و انجام وظایف محول دارند و موجبات جذب آنها به سوی سازمان فراهم می برای عضویت در ساز

است، یعنی طی آن کسانی که جویای کار هستند و ” واسطه ای“کارمندیابی فرآیندی در حقیقت  شود.

کسانی که خواهان نیروی کار هستند برای نخستین بار با یکدیگر روبرو می شوند تا طی فرآیند انتخاب 

  توانایی واقعی آنها برای احراز شغل و ورود به سازمان تعیین شود. ،و گزینش

 :خارجی منابع داخلی و -1

برای کارمندیابی بهتر است از داخل واحد و سپس داخل سازمان شروع کنیم. این کار باعث تقویت روحیه 

حس وفاداری را و تشویق و ترغیب کارکنان می شود که منجر به کارآمدی بیشتر سازمان است. ازطرفی 

ند شوند. پس از بررسی منابع داخلی به بشود به هدفهای سازمان پایبرد و باعث میدر کارکنان باال می

بع خارج از سازمان می رویم که شیوه های جذب به دو دسته کلی سنتی و مدرن مورد بحث اسراغ من

ورود فکر، دید و عقیده نو، سازمان  البته توصیه متخصصان آن است که با استخدام از خارج و با می باشد.

را از حالت رکورد درآورده، از ضعف و فرسودگی آن جلوگیری کنند. عده ای خود را حائز شرایط برای 

تصدی پست خالی شده می دانند. این امر معموال در داوطلبانی که موفق به احراز شغل نشده اند احساس 

 آورد.صبانیت یا سرخوردگی بوجود میعیاس، 

 :جذب منابع انسانیهای سنتی شیوه -2

این روش برای موقعیت های شغلی دسته اول یعنی : هاها و آموزشکدهمراجعه سازمان ها به دانشکده -

 شود.حداقل سابقه کار استفاده میبرای استخدام افرادی بدون سابقه کار یا با 
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ی باشند واسطه هایی مناسب برای جذب این مراکز که به صورت دولتی و خصوصی م: یبهای کاریابنگاه -

 منابع انسانی هستند. 

مزیت این روش تبلیغات وسیع و آگاهی یافتن تعداد زیادی از افراد است و : ها و نشریات محلیروزنامه -

 برای مشاغل ساده مناسب است.

لی کیفیت و تری به سازمان مراجعه می کنند ودراین حالت افراد مشتاق: مراجعه مستقیم متقاضیان -

 کمیت متقاضیان کم می باشد.

تواند از درون سازمان و یا بیرون سازمان باشد و مزیت در این روش معرف می: معرفی توسط معرف -

 حصول اطمینان اولیه نسبت به متقاضیان است.

 :های مدرن جذب منابع انسانیشیوه -3

حلی را برای ثبت نام سایت خود می پیشرو در وبسازمان هاامروزه : وب سایت شرکت -

اطالعاتی از افراد  ک،دهند و به این صورت به صورت همیشگی و با هزینه اندمتقاضیان قرار می

  کنند.در اختیار دارند و درصورت لزوم از این بانک اطالعاتی استفاده می

ها به صورت تخصصی موقعیت های شغلی و کارکنان معرفی در این سایتی: های کاریابایتس -

ها عبارتند از درایران معتبرترین سایت ای مناسب جهت استخدام می باشند.شوند و واسطهمی

 Iran talent  ،E-estekhdam ،Dehvand:سایت مرجع متخصصین ایران، 

طور شبکه های اجتماعی که های اجتماعی عمومی و همینبرخی شبکه: های اجتماعیشبکه -

شوند در جهت جذب منابع انسانی مفید هستند میعموما توسط افراد تحصیل کرده استفاده 

 . linkdinمانند 

با جستجو در موتورهای جستجوگر ازطریق  سازمان هابرخی : های شخصی افرادوب سایت -

عناوین شغلی مورد نیاز خود به سایت افراد مطرح و صاحب نام درآن حوزه مراجعه می کنند 

یعتا به علت تخصص و مشهور بودن این افراد آیند که طبو درصدد استخدام این افراد برمی

 درخواست حقوق باالیی دارند.

جدیدترین نوع جذب منبع انسانی بازارچه های شغلی است که در آن چند ر: نمایشگاه کا -

های یابند و هریک از طریق بروشور و کاتالوگ و گفتگویشرکت در یک دانشگاه حضور می

درایران نیز این  کنند.د را به دانشجویان اعالم میهای شغلی مورد نیاز خوحضوری موقعیت

رویداد در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران برگزار شده است. این روش رویکردی 

دنبال نیروی یعنی سازمان ها برخالف عرف همیشگی خودشان به شود تهاجمی محسوب می

 روند.کار مورد نیازشان می
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 دوم:  بخش

و مقررات  نیقوان ریاستخدام در ساورود به خدمت و ط با مباحث مرتب

 یو استخدام یادار
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 یاستخدام اداری و و مقررات نیدر قوان ورود به خدمت و استخدام فصل اول:

 1345در قانون استخدام کشوری سال استخدام ورود به خدمت و   گفتار اول:

 مت و انتصاباتخددر ورود به  -قانون استخدام کشوری :فصل دوم

 .شودسابقه انجام میماستخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان و  :13ماده 

ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان اموراداری و استخدامی وزارتخانه -1تبصره 

های های اختصاصی یا دورهگاهالتحصیالن آموزشدانشجویان یا فارغ توانند در قبال داوطلبان یاکشور نمی

های تربیتی اختصاصی یا دورههایالتحصیالن آموزشگاهتربیتی مربوط تعهد استخدامی به عمل آورند. فارغ

ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتی نسبت تصویب این قانون از طرف وزارتخانه که قبل از

 .سابقه معاف هستندشده از شرکت در امتحان و مبه استخدام آنها

نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه آیین -2تبصره 

 .و به تصویب شورا خواهد رسید

 :داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند :14ماده 

 سال تمام 40تمام و نداشتن بیش از سال  18حداقل داشتن  -الف

 تابعیت ایران -ب

 انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن -پ

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر -ت

 عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخالق و تجاهر به فسق  -ث

 مسریهو معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتال نبودن به امراض

 ساله ابتدایینامه ششداقل داشتن گواهیح -ج

 داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار -چ

شوند مشمول محدودیت مربوط به افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می -تبصره

 .حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود

نه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگا: 15ماده 

 .بود

امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی  :16ماده 

 .گیردکشور صورت می

تواند اجرای امتحان و مسابقه را با سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضاء می -تبصره

 .کننده محول دارداستخدامرت به دستگاهحفظ حق نظا
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  1386سال استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوریورود به خدمت و فتار دوم: گ

 :ورود به خدمت قانون مدیریت خدمات کشوری، سوم:فصل 

دستگاه های ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در : 41ماده  

، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها باشند براساس مجوزهای صادرهاجرائی می

  شود.انجام می

  اجرائی عبارتند از:دستگاه های شرایط عمومی استخدام در  :42ماده 

و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین داشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف

 سال دکتری چهل و پنجرک تحصیلی بامد

 داشتن تابعیت ایران -ب

 رت یا معافیت قانونی برای مردانانجام خدمت دوره ضرو -ج

 م اعتیاد به دخانیات و مواد مخدرعد -د

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر -ه

 طدارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز)برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرای -و

 (بینی شده استاحراز آنها پیش

ای نامه آیینشوند براساس می  که استخدامداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری -ز

 رسدوزیران می هیأتان به تصویب که با پیشنهاد سازم

 المی ایرانانون اساسی جمهوری اساعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در ق -ح

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانالتزام به  -ط

کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص به -1تبصره 

 خود انجام خواهد شد.

اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط به احراز دستگاه های استخدام افراد در  -2تبصره 

باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور انایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطالعات میتو

 توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد.

 استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.  -3تبصره 

 خود باقی است.قوت قوانین و مقررات گزینش به -4تبصره 

مذکور در این ماده  کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقمبه -5تبصره 

در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد 

 باشد.رسد مجاز میوزیران می هیأتسازمان به تصویب 

توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی اجرائی میدستگاه های : 43ماده 

  ( این قانون داشته باشند، آن را مالک عمل قرار دهند.42عالوه بر شرایط ماده )
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شدن در امتحان عمومی که به طور اجرائی پس از پذیرفتهدستگاه های ارگیری افراد در : بک44ماده 

مربوط به نحوه  دستورالعمل. ر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر استعمومی نش

  رسد.می  تصویب شورای توسعه مدیریتبرگزاری امتحان عمومی و تخصصی به

 : استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری، چهارم:فصل 

  پذیرد.اجرائی به دو روش ذیل انجام میدستگاه های از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در : 45ماده 

 ثابت در مشاغل حاکمیتی. پست های استخدام رسمی برای تصدی  -الف

 برای مدت معین.   سازمانی وپست های استخدام پیمانی برای تصدی  -ب

اند با رعایت مقررات این کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده -1تبصره 

 نون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.قا

( این قانون بنا به 8مشاغل موضوع بند)الف( این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده) -2تبصره 

 رسد.وزیران می هیأتپیشنهاد سازمان به تصویب 

ال و برای مشاغل سشصت و پنج  سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از -3تبصره 

 تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

نامه مشخص می گردد و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان تعیین محل خدمت و -4تبصره 

 ربط می باشد.عهده دستگاه اجرائی ذیدر مورد کارمندان رسمی به

ل از ورود به خدمت رسمی نمایند قبکه شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب میکسانی: 46ماده 

 باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال مییک

  بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

کار، خالقیت، نوآوری، روحیه حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی(، کاردانی، عالقه به -الف

دمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین خ

 صالحیت کارمندان رسمی.

 طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز الزم . -ب

 تأیید گزینش. -ج

که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل درصورتی -1تبصره 

 استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:  به

 ساله دیگر برای احراز شرایط الزم. اعطاء مهلت دو -الف

 تبدیل وضع به استخدام پیمانی.  -ب

 لغو حکم. -ج

( و 42صورت شرکت در آزمون و احراز صالحیتهای موضوع ماده) با کارمندان پیمانی در  -2تبصره 

 پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
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 شود.سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می  -1

( فصل ورود به خدمت اضافه 42سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند)الف( ماده)  -2

 شود.می

 رسد.وزیران می هیأتسازمان تهیه و به تصویب نامه اجرائی این ماده توسط  آیین -3تبصره 

کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و به: 47ماده 

اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات دستگاه های سازمانی پست های اختیارات 

 . ( این قانون امکانپذیر است17ده)صرفاً براساس ماکارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات 

  کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:: 48ماده 

 ربط. بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی -

 استعفاء.  -

سال متوالی یا چهارسال متناوب ند در سهبازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارم -

 وزیران می رسد(. هیأتای که با پیشنهاد سازمان به تصویب نامه آیینبراساس )

 (.122آماده بخدمت براساس ماده) -

 ربط.اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی -

گردند در مدت انفصال اجازه صل میکارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منف -1تبصره 

 اجرائی را نخواهند داشت .دستگاه های استخدام و یا هرگونه اشتغال در 

کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد  -2تبصره 

 اجرائی را نخواهند داشت .در همان دستگاه

 باشد:ارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل میتمدید قرار داد ک: 49ماده 

 استمرار پست سازمانی کارمندان. -

 کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.  -

 جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.  -

 ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.  -

 با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.درصورت عدم تمدید قرارداد  -تبصره

 کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.: 50ماده 

های در برنامه  اجرائی با رعایت فصل دوم این قانوندستگاه های مجموع مجوزهای استخدام : 51ماده 

ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه پنج ساله

 رسد.میوزیران هیأت

اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده دستگاه های کارگیری نیروی انسانی در گونه بههر -تبصره

که بدون مجوز به کار گرفته یباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادخالف قانون محسوب و ممنوع می

 شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.می
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( وتبصره 45اجرائی به غیر از حاالت مندرج در ماده)دستگاه های کارگیری افراد در هر نوع به: 52ماده 

  باشد.( این قانون ممنوع می32ماده)

 هیأتاستخدامی کارمندان غیر مه اداری و نااستخدام در آیینورود به خدمت و : گفتار سوم

 علمی

 :خدمت به ورود نامه،آیین پنجم:فصل 

 توسعه ساله پنج هایبرنامه با متناسب را خود انسانی نیروی ریزیبرنامه است ملزم مؤسسه: 30ماده

 و انسانی منابع کل اداره سوی از ابالغی استاندارد هایشاخص و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 نیروهای تعداد مبنای بر سال هر تفکیک به متبوع، وزارت اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز و پشتیبانی

 اول سال در و تنظیم و تدوین...  و یافته توسعه واحدهای ها،بخش جدیدالتاسیس، واحدهای خروجی،

  نماید.می مطرح امناء هیأت در تصویب جهت توسعه برنامه هر

  سازمانی خالی ردیف یا پست وجود مستلزم پیمانی و رسمی استخدام مجوز هرگونه از استفاده. تبصره

 است. مؤسسه مصوب تشکیالت قالب در

 یا و پیمانی به شاغل قراردادی نیروهای وضع تبدیل یا و پیمانی سالیانه استخدام هایمجوز: 31ماده 

 ابالغ و تعیین ذیل هایتبصره قالب در نهوزارتخا منابع و مدیریت توسعه معاونت توسط صرفاً قراردادی

  شود.می

 بازنشستگی،)قراردادی یا پیمانی خروجی نیروهای جایگزین تأمین برای استخدامی سهمیه -1 تبصره

 ابالغ و  پشتیبانی و انسانی منابع کل اداره نظر با( استعفاء و اخراج خدمت، بازخرید فوت، ازکارافتادگی،

 شود.می تعیین وزارتخانه منابع و مدیریت توسعه معاونت

 چارچوب در که مؤسسه تابعه واحدهای در تغییر و توسعه ایجاد، به مربوط استخدامی مجوزهای -2 تبصره

 گسترش شورای دبیرخانه و درمانی و بهداشتی هایشبکه گسترش طرح ها،بیمارستان بندیسطح طرح

 است، پذیرفته انجام وزیران هیأت مصوبه با یا انهوزارتخ از مجوز اخذ با  که پزشکی علوم هایدانشگاه

 منابع و مدیریت توسعه معاونت توسط پشتیبانی و انسانی منابع کل اداره موجود استانداردهای با برابر

 شد. خواهد ابالغ و تعیین  متبوع وزارت

 درمانی و بهداشتی واحدهای تغییر یا توسعه ایجاد، مجوز اخذ از پس است موظف مؤسسه -3تبصره

 و نیاز مورد بودجه تأمین مورد در پزشکی ملزومات و تجهیزات و فیزیکی فضای نمودن مهیا با همزمان

 آورده، عملبه ذیربط مبادی از را الزم هایپیگیری و اقدامات استخدامی مجوزهای و تشکیالت تصویب

 شده انجام تشکیالتی و امیاستخد اداری، مراحل کلیه مذکور، واحدهای فعالیت آغاز در که ایگونه به

 باشد.

 سوی از ابالغی استخدامی مجوزهای از درصد پنج تا حداکثر نیاز صورت در است مجاز مؤسسه -4 تبصره
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 شخصی مسئولیت و تشخیص با صرفاً و آگهی انتشار و رقابتی فضای رعایت به الزام بدون را وزارتخانه

 تحصیلی مدرک دارندگان بین از نیرو جذب به مشاغل، بندی طبقه احراز شرایط رعایت با و مؤسسه رئیس

 دهد. اختصاص گزینش قانون اساس بر عمومی صالحیت احراز با باالتر و لیسانس فوق

 برای ضرورت حسب و وزارتخانه سوی از پیمانی استخدام مجوز تأمین عدم صورت در مؤسسه -5 تبصره

. نماید اقدام قراردادی نیروهای کارگیریبه به بتنس است مجاز انسانی نیروی به خود موقت نیازهای رفع

 توسعه معاون از متشکل ایکمیته نظریه اساس بر( سال در بار دو حداکثر) مربوط سال در منظور بدین

 تعیین و نیاز بررسی به نسبت وزارتخانه پشتیبانی و انسانی منابع مدیرکل و مؤسسه منابع و مدیریت

 توسعه معاون ابالغ با کمیته این مصوبات. نمایدمی مبادرت نیاز مورد شغلی هایرشته ترکیب و تعداد

 33 ماده رعایت با تواندمی مؤسسه ترتیب بدین و داشت خواهد اجرایی قابلیت وزارتخانه منابع و مدیریت

 یقرارداد نیروی کارگیریبه به نسبت رسد،می امناء هیأت تصویب به که یدستورالعمل برابر نامهآیین این

 نماید. اقدام مشاغل بندیطبقه احراز شرایط رعایت با معین کار صورت به مصوب

 و خانواده پزشک طرح نیاز مورد نیروهای  نیاز، و تشخیص صورت در صرفاً  است مجاز مؤسسه -6 تبصره

 برگزاری بدون متبوع، وزارت بهداشت معاونت تأیید مورد سیاستی هایبسته قالب در را روستایی بیمه

 خدمت به قراردادی صورت به گزینش، انجام و عمومی صالحیت احراز و مصاحبه انجام با صرفاً و زمونآ

                                               بپذیرد.

 است. مؤسسه سوی از اعتبار تأمین به منوط قراردادی نیروی کارگیریبه هرگونه -7 تبصره

 نیروی نیازهای رفع برای موجود استانداردهای برابر و اعتبارات سقف در است مجاز مؤسسه: 32ماده 

 رسان،نامه آبدارچی، خدمت،پیش چی،نظافت مشاغل بر مشتمل عمومی خدمات هایفعالیت انسانی

 مکانیسین) تأسیسات متصدی و غذا توزیع متصدیان آشپز، دولتی، صرفاً هایاتومبیل رانندگان و چیتلفن

  نماید. منعقد قرارداد نامه،آئین این ضوابط برابر حقیقی اشخاص با (تأسیسات تکنیسین و

 باشند.می کار قانون مشمول مربوط، کارکنان و شده تلقی کارگری مشاغل عنوانبه مشاغل این -1تبصره

 تأمین قانون تابع مؤسسه با قرارداد عقد از پس بازنشستگی و بیمه نظر از نظر مورد کارکنان -2 تبصره

 باشند.می عیاجتما

 ایتوسعه یا و ایجادی واحدهای خصوص در ماده این مفاد مشمول نیروی هرگونه کارگیری به -3 تبصره

 استانداردهای برابر نیاز مورد نفرات تعداد برآورد مستلزم عمومی، خدمات مشاغل در مؤسسه پوشش تحت

 توسط اعتبار تأمین و نامهآیین این 33 دهما رعایت با وزارتخانه پشتیبانی و انسانی منابع کل اداره ابالغی

 باشد.می 31 ماده 5 تبصره موضوع کمیته توسط و مؤسسه

 اخراج، فوت، بازنشستگی،) سالیانه دائم خروجی نیروهای تعداد سقف در است مجاز مؤسسه -4تبصره

 جدید انسانی نیروی یکارگیربه به نسبت راساً ماده، این نظر مورد مشاغل از( کلی کارافتادگی از استعفاء،

 موقت خروج صورت در. نماید اقدام شغل هر احراز شرایط و نامهآیین این 33 ماده رعایت با جایگزین

 و انتقال حقوق، بدون موقت، انفصال استعالجی، استحقاقی، مرخصی نظیر دالیلیبه نظر مورد نیروهای
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 باشد.نمی مجاز جدید نیروی کارگیریبه موقت، ماموریت

 با و رقابتی فضای در قراردادی، یا پیمانی صورت به مؤسسه نیاز مورد انسانی نیروی استخدام: 33ه ماد

 یا آزمون طریق از تخصصی و عمومی هایتوانمندی سنجش و گزینی شایسته استخدامی، عدالت رعایت

 امناء أتهی سوی از که یدستورالعمل براساس آنها از ترکیبی یا و مصاحبه تخصصی، عمومی، مسابقه

 کارمندان و معلمان گزینش تسری قانون براساس عمومی هایصالحیت احراز با و شودمی تصویب مؤسسه

 مصوب دولتی هایشرکت و مؤسسات و سازمان ها و هاوزارتخانه سایر کارمندان به پرورش و آموزش

  بود. خواهد اسالمی شورای مجلس 9/2/1375

 که کارمندانی سایر و شودمی تلقی وی مستخدم شماره عنوان به ،مؤسسه کارمند هر ملی شماره. تبصره

 بود. معتبرخواهد هاشماره همان همچنان اند،داشته مستخدم شماره قبل از

 :مؤسسه در استخدام عمومی شرایط: 34ماده 

 دکتری  تحصیلی مدرک دارندگان برای و سال چهل حداکثر و تمام سال بیست سن حداقل داشتن( الف

 سال، پنج و چهل االترب و

 ،ایران تابعیت داشتن( ب

 ،مردان برای دائم قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام( ج

 روانگردان، و مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم( د

 مؤثر، جزایی محکومیت سابقه نداشتن( ه

 معتبر، لیعا آموزش مؤسسات و هادانشگاه از دانشگاهی تحصیلی مدرک بودن دارا( و

 اساس بر شوندمی استخدام آن برای کهکاری انجام توانایی و روانی جسمانی، سالمت داشتن( ز

 ،مؤسسه امناء هیأت سوی از مصوب دستورالعمل

 ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد( ح

 ایران. اسالمی ریجمهو اساسی قانون به التزام( ط

 و حقوق و گیردمی صورت خود خاص مقررات و قوانین حسب خارجی اتباع موقت کارگیریب -1 تبصره

   شد. خواهد برقرار و تعیین نامهآیین این مفاد براساس آنان مزایای

 و قوانین تابع علمی هیأت اعضای و کار قانون پیراپزشکان، و پزشکان خدمت قانون مشمولین -2 تبصره

 پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین رفاهی امور و مزایا و حقوق. باشندمی خود خاص مقررات

 و درمان عمر، بیمه و نقدی غیر هایکمک پاداش، حقوق، بدون استعالجی، استحقاقی، هایمرخصی)

 بود. خواهد نامهآیین این مقررات تابع( مزایا سایر و حادثه

 نماید. رعایت را ایثارگران استخدام به مربوط قوانین ستا موظف مؤسسه -3 تبصره

 اضافه الف بند سنی سقف به سال پنج میزان به حداکثر دولتی وقت تمام خدمت سابقه مدت -4 تبصره

 شود.می
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 ضوابط و باشدمی مجاز سن سال 18 حداقل و بهیاری دیپلم تحصیلی مدرک با بهیار استخدام -5 تبصره

 شود.می ابالغ وزارتخانه سوی از دیپلم تحصیلی مدرک با شاغلم سایر در استخدام

 خواهد یدستورالعمل برابر دیپلم فوق  یا و دیپلم تحصیلی مدرک با بهورز استخدام و پذیرش -6تبصره

 . رسدمی امناء هیأت تصویب به که بود

 :استخدام نامه،آیین ششم:فصل 

 است:  شکل سه به مؤسسه در استخدامی رابطه: 35ماده 

 رسمی، استخدام( الف

 معین، مدت برای پیمانی استخدام( ب

 معین. مدت برای قراردادی استخدام( ج

 به قراردادی کارکنان وضع تبدیل. است قراردادی یا پیمانی شکل به ورود بدو در استخدام -1تبصره

 سوی از که است یدستورالعمل اساس بر رسمی به پیمانی و استخدامی آزمون در قبولی شرط به پیمانی

 شود.می تصویب مؤسسه امناء هیأت

 صورت در پیمانی خدمت سال شش از پس حداکثر و سال 3 حداقل پیمانی مستخدمین -2 تبصره

. شوندمی وضع تبدیل آزمایشی رسمی مستخدم به امناء هیأت مصوب دستورالعمل برابر شرایط، داشتن

 مقدور پیمانی قرارداد تمدید آزمایشی، رسمی به یتوضع تبدیل برای مصوب شرایط احراز عدم صورت در

 باشد.نمی

 شرایط رعایت با کارمند و است سال دو حداکثر و سال یک حداقل آزمایشی رسمی دوره طول: 36ماده 

 شد:  خواهد تبدیل رسمی مستخدم به ذیل

 مردم، به خدمت یهروح نوآوری، خالقیت، کار،به عالقه کاردانی، علمی، لیاقت از اطمینان حصول( الف

 امتیاز کسب طریق از اداری انضباط و نظم رعایت و آنان مندیرضایت سطح ارتقاء و رجوع ارباب تکریم

 ،مؤسسه منابع و مدیریت توسعه معاون تأیید و بالفصل مدیر پیشنهاد با الزم

 الزم، امتیاز کسب و آموزشی هایدوره طی( ب

 گزینش. تأیید( ج

  به تبدیل یا و خدمت ادامه شرایط کارمند آزمایشی، دوره پایان یا ضمن در کهدرصورتی -1 تبصره

 شد: خواهد رفتار ذیل هایروش از یکی به وی با ننماید کسب را رسمی استخدام

 با کارمند آزمایشی خدمت مدت حال هر در)الزم شرایط احراز برای دیگر سالهیک مهلت اعطاء( الف

 کرد(، نخواهد وزتجا سال 3 از مهلت این احتساب

 استخدامی. رابطه قطع( ب

 رسد.می مؤسسه امناء هیأت تصویب به ماده این اجرایی دستورالعمل -2 تبصره

 گردد: می خارج مؤسسه در خدمت از ذیل حاالت از یکی در رسمی کارمند :37 ماده

 ربط،ذی قوانین طبق کلی کارافتادگی از یا و بازنشستگی( الف
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 استعفاء، قبول( ب

 بازخریدی،( ج

 ربط،ذی قانونی مراجع احکام موجب به انفصال یا اخراج( د

 فوت.( هو

 توسط شده راجاخ کارمندان همچنین و خدمت از منفصل کارمندان کارگیریبه اجازه مؤسسه: 38ماده 

 ندارد.  را وزارتخانه تابعه واحدهای و مؤسسات سایر

 ست: ا ذیل شرایط تحقق به منوط قراردادی یا نیپیما کارمند با مجدد قرارداد انعقاد: 39ماده 

 قراردادی، یا پیمانی کارمند سازمانی پست بقاء استمرار( الف

 کارمند، خدمات از رضایت و عملکرد ارزیابی از مطلوب نتایج کسب( ب

 رجوع، ارباب و مردم رضایت جلب( ج

 تصدی. مورد شغل یزمینه در تخصصی و علمی سطح ارتقاء( د

 قراردادی ای پیمانی کارمند با مجدد قرارداد انعقاد فوق، شرایط از یک هر تحقق عدم درصورت -1 تبصره

 صویبت امناء هیأت سوی از یدستورالعمل طی ماده این د و ج ب، بندهای ضوابط. بود نخواهد مقدور

 شود.می

 قرارداد تمدید عدم یا تمدید خصوص در را خود نظریه است ملزم مؤسسه گزینش هسته -2 تبصره

 مؤسسه منابع و مدیریت توسعه معاونت به هرسال ماه بهمن پایان تا حداکثر قراردادی و پیمانی کارمندان

 باشد.می نظر ردمو کارمندان قرارداد تمدید تأیید منزله به مقرر مهلت تا نظریه ارسال عدم. نماید اعالم

 . بود خواهد تدول مقررات و قوانین تابع رد،مو حسب بیکاری بیمه مزایای از کارمندان ستفاده: ا40ماده 

 های برگزاری امتحانات و  آزمون های استخدامی در قوانین و مقررات دستورالعملفصل دوم: 

 اداری:

 :1میاستخدا تمسابقا یا تمتحاناا نامهآیین گفتار اول:

  فیتعار: فصل اول

و « مانساز»کشور  یو استخدام یداراختصار، سازمان امور ا تیرعا ینامه برا آیین ندر ای :1 ماده

 دهینام «یوزارتخانه ها و مؤسسات دولت» یمشمول قانون استخدام کشور یوزارتخانه ها و مؤسسات دولت

 . شودیم

افراد و  یهاییو توانا یستگیاست که به منظور سنجش شا یامتحان عبارت از مجموعه اقدامات :2 ماده

که  شوندی م رفتهیدر امتحان پذ ی. کسانردیگی نظر انجام م مورد یها نهیآنان در زم تیصالح صیتشخ

                                                           
و  یسازمان امور ادار 5/8/1354 مورخ  5705/7شماره ی و بخشنامه قانون استخدام کشور 13ماده  3موضوع تبصره  1

 کشور یستخداما
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 باشد.  دهینمره مکتسبه آنان به حد نصاب رس

به  دیابقه بامکتسبه است. موضوع مس ازاتیامت بیداوطلبان به ترت نیو مسابقه عبارت از انتخاب بهتر ب

 باشد.  دهیداوطلبان رس یقبال به آگاه یطرق مقتض

در فواصل  یقانون استخدام کشور 27است که بر اساس ماده  یا ارت از مسابقهعب یو مسابقه ادوار پ

 یمشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولت یاستخدام یازهایاز زمان توسط سازمان به منظور رفع ن ینیمع

 . شودی برگزار م

بوط به مر نامه آیینطبق  یاست که هر داوطلب ورود به خدمت رسم یو حق ثبت نام عبارت از مبلغ ت

 دیآن با یاصالحات بعد ای رانیوز ئتیه 27/8/1351حق ثبت نام و نحوه مصرف آن مصوب  زانیم

 پرداخت کند. 

 مسابقه است.  ایامتحان  یو نظارت عبارت از مراقبت ناظر سازمان در حسن اجرا ث

  اریاخت ضیتفو :دوم فصل

مسابقه را  ایامتحان  یاجرا تواند یم ،یقانون استخدام کشور 16تبصره ماده  یسازمان در اجرا :3 ماده

 یمؤسسه دولت ایمرحله دوم آن وزارتخانه  یاجرائ تهیبه عهده کم یمؤسسه دولت ایدر هر وزارتخاونه 

 مسابقه اعمال کند.  ایامتحان  یمحول و نظارت الزم را به منظور حسن اجرا

 اراتیو اخت فیوظا کلی فرماندار ایدر هر استان  توانند یم یو وزارتخانه ها و مؤسسات دولت تبصره

محول کنند  ریمرکب از افراد ز یتهایامتحان و مسابقه به کم یمرحله دوم را در مورد اجرا یاجرائ تهیکم

 آنان را به سازمان ارسال دارند:  یو اسام

 او  ندهینما ایفرماندار کل  ایاستاندار  -1

  کل یفرماندار ایاو در مرکز استان  ندهینما ایط مربو یمؤسسه دولت ایمقام وزارتخانه  نیباالتر -2

 آموزش و پرورش محل رییس  ای رکلیمد -3

 محل  یدادگستر ندهینما -4

 نام  و ثبت یانتشار آگه :سوم  فصل

 منتشر شود.  راالنتشاریحداقل در دو روزنامه کث دیبا یاستخدام یهای آگه :4 ماده

به سازمان  یدگیاطالع و رس یو برا کندیم هیرا ته یاستخدام یآگه یمؤسسه دولت ایوزارتخانه  :5 ماده

 . داردی ارسال م

 یاستخدام یپنج روز پس از ارسال متن آگه در صورتی که تختیدر پا یمؤسسه دولت ایو وزارتخانه تبصره

درمتن  یکه اصالحات ی. درصورتکند یم یاقدام به انتشار آگه ندارد افتیرا درتائیدیه آن  به سازمان

بعمل آورد. مدت  دیطبق نظر سازمان اصالحات الزم را با یمؤسسه دولت ایباشد وزارتخانه  ضروری یآگه

 . شودیم نییروز تع 15مستقر در استانها و شهرستانها  یمؤسسات دولت یبرا رمزبو

 یمهلت ثبت نام و قبل از اجرا انیاز پا روز بعد 15دستگاه استخدام کننده حداکثر ظرف مدت  :6 ماده
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 یائیمشاغل و محل جغراف کیداوطلبان واجد شرائط را به تفک یفهرست اسام دیمسابقه با ایامتحان 

 نام به سازمان ارسال کند.  حق ثبت یبانک یدهایو با رس میآنان تنظ یخدمت مورد تقاضا

ع سازمان جلسه به اطال لیتشک خیحداقل پنج روز قبل از تار دیمسابقه با ایو محل امتحان  خیتار :7 ماده

 برسد. 

 امتحان و مسابقه  :چهارم فصل

ازآنها  یبیترک ایمصاحبه  ،یعمل ،یشفاه ،یمسابقه ممکن است به صورت کتب ایامتحان  یاجرا :8 ماده

مرحله دوم دستگاه استخدام  یاجرائ تهیکم تیانواع آن با توجه به مورد در صالح اینوع  صیباشد. تشخ

 کننده است. 

نوع اجرا شود، پس از  کیاز شیدر ب نامه آیین نیا 8مسابقه با توجه به ماده  ایتحان هرگاه ام :9 ماده

برابر تعداد  و حداکثر تا دو االمکانی حت شدگان رفتهیو مشخصات پذ ینوع اول، فهرست اسام یاجرا

 ند. شرکت کن مسابقه ایامتحان  یافراد در مراحل بعد نیتا ا شودی تقدم اعالم م بیبه ترت ازیمورد ن

 یمسابقه از قبول خدمت خوددار ایامتحان  یمرحله نهائ شدگان رفتهیاز پذ یو هرگاه تعداد1 تبصره

 دهیبه حد نصاب رس ازاتشانیفهرست همان شغل که امت یبه همان تعداد از نفرات بعد توانی کنند م

 باشد انتخاب کرد. 

رحله دوم دستگاه استخدام کننده م یاجرائ کمیته تیدر صالححسب مورد حد نصاب  نییتع -2 تبصره

 است. 

 است:  ریاز مراحل ز یقسمت ایمسابقه حسب موردشامل تمام  ایامتحان  یاجرا :10 ماده

 قه و ارسال رونوشت آن به سازماندر مورد مساب یآگه میتنظ -1

 در مورد مسابقه گرید یو درصورت لزوم به طرق مقتض دیدر جرا یانتشار آگه -2

 داوطلبانثبت نام از  -3

 م کنندگان و ارسال آن به سازماننا فهرست مشخصات ثبت هیته -4

 امتحان یها سؤال هیته -5

  مسابقه ایامتحان  یبرگزار -6

  مسابقه ایاوراق امتحان  حیتصح -7

 شدگان رفتهیپذ نییو تع یبا روش علم یریگ جهینت -8

 مرحله به داوطلبان نیامتحان تا ا جهیاعالم نت -9

 درصورت لزوم یامتحان عمل ایم دادن مصاحبه انجا -10

 یفهرست انتخاب شدگان نهائ هیته -11

  یشدگان نهائ رفتهیمسابقه به پذ ایامتحان  جهیاعالم نت -12

از امتحان  یمراحل ایسازمان براساس گزارش ناظر مسلم شود که در انجام مرحله  یهرگاه برا :11 ماده
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مراحل مزبور را خواهد  ایمرحله  دیسازمان از دستگاه مربوط تجد مقررات نشده است، تیمسابقه رعا ای

 خواست. 

 تهینظر کم ریز ،امر نیمسابقه با استفاده از متخصص ایامتحان  یها سؤال ریو تکث میتنظ ، هیته :12 ماده

 . بودخواهد  نامه آیین نیا 3موضوع تبصره ماده  یفرع تهیکم ایمرحله دوم  یاجرائ

خارج اقامت  یکه در کشورها یانیرانیاستخدام ا یبرا تواندیم یها و مؤسسات دولت انهوزارتخ :13 ماده

 ایخود  ندگانیبه نما شوند،یم ایباالتر نائل شده  ای سانسیل نامهیکشورها به اخذ گواه نیدارند و ازا

ه موضوع و مسابق متحانا یدهند که نسبت به اجرا اریدرخارج اخت رانیا یدولت شاهنشاه یها یندگینما

روزنامه کشور  کیحداقل در یاستخدام یصورت آگه نیاقدام کنند. درا یقانون استخدام کشور 13ماده 

 منتشر خواهد شد.  گرید یمربوط و به طرق مقتض

 خیشدگان تا تار مدت اعتبار فهرست قبول شودی اجرا م یکه امتحان و مسابقه ادوار یدر مواقع :14 ماده

 است.  یمشابه بعد یها و اعالم فهرست میتنظ

 دوره ای یاختصاص یها ورود به آموزشگاه ایدولت  ید به خدمات رسموانتخاب داوطلبان ور :15 ماده

 ردیگی مسابقه انجام م یاجرا قیاز طر شودی آنها م النیالتحص به استخدام فارغ که منجر بیتیتر یها

 : ردیپذ یان صورت مامتح قیطر که پس از کسب موافقت سازمان از لیمگر در موارد ذ

 از آن کمتر باشد.  ای یمساو ازین نام کنندگان با عده مورد عده ثبت ،یکه بعد از انتشار آگه یو موارد الف

خدمت را مرجع  یانقالب منقض انیمنحصرأ استخدام سپاه یمؤسسه دولت ایکه وزارتخانه  یو موارد ب

انواع امتحانات  ریمعاف هستند و با گذراندن سا یماستخدا یانقالب ممتاز از امتحان کتب انیبداند. سپاه

 آنها را وارد خدمت کرد.  توان یم یاستخدام

 یبرا یریوز نخست قیخارج ازطر یاز کشورها یدانشگاه التیبا داشتن تحص یکه افراد یو موارد پ

 شوند.  یمعرف یها و مؤسسات دولت خدمت به وزارتخانه

وسائل و امکانات  تأمینقانون  8و  7آموختگان موضوع مود  نشکه منظور بکار گماردن دا یموارد تو

 تعهدات آنها باشد.  یفایو ا یرانیاطفال و جوانان ا لیتحص

است  نامه آیین نیا مهیکه فهرست آن ضم یاز مشاغل تخصص یتعداد یکه استخدام برا یو موارد ث

مربوط  یمؤسسه دولت ایرتخانه وزا شنهادیبند به پ نیمشمول ا ی. فهرست مشاغل تخصصردیگ یصورت م

 معتبر خواهد بود.  ینیمدت مع یکشور برا یو استخدام یامور ادار یشورا بیو تصو

مربوط به خود  نیزنان تابع قوان یدانش پسر و بانوان مشمول قانون خدمات اجتماع انیو سپاه تبصره

 هستند. 

 یمسابقه الزام ایکت کنندگان در امتحان شر هیکل یمسابقه برا ایمقررات جلسه امتحان  تیرعا :16 ماده

محروم خواهند  نامه آیین نیمدت دوسال از شرکت در جلسات مذکور موضوع ا یاست و متخلفان برا

 بود. 

 ایاز مقررات جلسات امتحان  یمؤسسات دولت ایها  از مستخدمان وزارتخانه کیچنانکه هر :17 ماده
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طرف دستگاه استخدام  موضوع از کند تخطیمراحل امتحان  از کیهر ایاوراق امتحان  حیتصح ایمسابقه 

عمل  یادار یدادرس نامه آیینو با متخلف طبق  بی( تعقیسازمان )براثر گزارش ناظر اعزام ایکننده 

 خواهد شد. 

 24/11/1346مصوب  یامتحانات و مسابقات استخدام نامه آیین نامه، آیین نیا بیتصو خیاز تار :18 ماده

 خواهد بود. یملغ 24/12/1352اصالحات تا  نین با آخرسازما یشورا

استخدام افراد در  یبرا یو تخصص یامتحان عموم ینحوه برگزار دستورالعمل :گفتار دوم

 :1ییاجراهای دستگاه

جهت  14/5/1393و  17/4/1393و  4/4/1393در جلسات مورخ  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

 یمحور دالتع»بر  یمبن یمقام معظم رهبر یابالغ ینظام ادار یکل یهااستی( س3( و )2) یتحقق بندها

منابع  نشیگز یهاروش یو روزآمد ارهایبهبود مع»و  «یمنابع انسان یدر جذب، تداوم خدمت و ارتقا

 یهاو نگرش هاینظراز تنگ زیو پره ستهیتوانمند، متعهد و شا یانسان یرویبه منظور جذب ن یانسان

خدمات  تیری( قانون مد116ماده )« ب»( قسمت 3و بند ) (44به استناد ماده ) ،«یارحرفهیو غ یاقهیسل

 یتیشخص یهایژگیو و یشغل یهامهارت ،یو با هدف استقرار نظام سنجش دانش عموم یکشور

 ییجرابه منظور فراهم نمودن بستر ا نیمشاغل و همچن ازیمورد ن یهایستگیداوطلبان بر اساس شا

کاهش  ،یاستخدام یهاآزمون جیاعتبار نتا شیافزا ،یرقابت یضافو  یتحقق عدالت استخدام یسب برامنا

 دیجد دستورالعملآنان،  یرابانتخاب  عداوطلبان و تنو یمندتیرضا شیها، افزاآزمون یبرگزار یهانهیهز

 وستیح پرا به شر ییاجرادستگاه های استخدام افراد در  یبرا یو تخصص یامتحان عموم ینحوه برگزار

 .گرددینمود، که مراتب جهت اجرا ابالغ م بیتبصره تصو 20ماده و  36در 

فراد به لغو و جذب و استخدام ا 8/9/1388مورخ  84597/200بخشنامه، بخشنامه شماره  نیا خیتار از

. فتریصورت پذ دستورالعمل نیصرفاً بر اساس ا ،یاستخدام یاز محل مجوزها یمانیو پ یصورت رسم

 نضمم دستورالعملبر اساس  ییاجرادستگاه های  ،یصادره قبل یاستخدام یها یضمناً در خصوص آگه

 الذکر اقدام خواهند نمود.به بخشنامه فوق

 :و اختصارات فیتعار :1 ماده

 جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه: معاونت توسعه مد -

 .یسابقات استخداممامتحانات و  یکیسامانه امتحانات: سامانه الکترون -

در سقف  ،یو الزامات قانون هااستیکه بر اساس س یی: اجازه استخدام در دستگاه اجرایمجوز استخدام -

مدیرت معاونت توسعه  قیو اعتبارات مصوب، در زمان مشخص از طر یمصوب بالتصد یسازمانپست های 

                                                           
 44معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع ماده  19/7/93مورخ  9757/93/200بخشنامه شماره  1

 قانون مدیریت خدمات کشوری
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 .گرددیاعالم مو منابع 

 یبرا ییاجرادستگاه های  یاستخدام یاز مجوزها یبخش ایبوط به تمام مر ی: آگهیاستخدام یآگه -

و مقررات مربوط از جمله  نیقوان تیاست که با رعا طینام داوطلبان واجد شراجهت ثبت یرساناطالع

 «ییرامصوب دستگاه اج یلیتفص التیتشک»و « دولت نیمشاغل مستخدم یابیو ارزش یبندطرح طبقه»

 .شودیم میتنظ

 التیو تحص فیوظا یچند شغل است که با توجه به تجانس، همگون ایاز دو  یا: مجموعهیشه شغلخو -

 یها. خوشهرندیگیمجموعه قرار م کیو در  نییاحراز آنها، توسط معاونت توسعه تع طیدر شرا ازیمورد ن

از  کیچیهاز مشاغل در  یامتحانات مشترک خواهند بود و چنانچه برخ یمبنا شده،نییتع یشغل

 امتحان مشترک قرار خواهد گرفت. یصورت شغل مورد نظر مبنا نیدر ا رند،یقرار نگ یشغل یهاخوشه

 ،یداوطلبان استخدام، شامل دانش عموم یو معلومات عموم هایامتحان: سنجش توانمند یعموم طهیح -

است که به صورت  هیو اطالعات و معلومات پا یو روانشناخت یذهن یتوانمند ،یریادگیهوش و استعداد 

 .شودیبرگزار م یکتب

 یتصد یداوطلبان استخدام است که برا یامتحان: سنجش دانش و معلومات تخصص یتخصص طهیح -

 .شودیبرگزار م یشغل مورد نظر به صورت کتب

در فواصل  یاست که بر اساس خوشه شغل یو تخصص یعموم یهاطهی: سنجش حریمشترک فراگ طهیح -

 دییمورد تأ یاستخدام یهایآگه عیبا تجم ،یامتحان به صورت متمرکز و سراسر قیطر مشخص، از یزمان

 گردد.یو نظارت معاونت توسعه برگزار م یو با راهبر یمعاونت توسعه در هر دوره، توسط مؤسسه مجر

خاص  ایو  ریثبت نام داوطلبان در امتحان مشترک فراگ یدفترچه امتحان مشترک: دفترچه راهنما -

 .ابدییانتشار م یتوسط مؤسسه مجر یکه به صورت عموم است

 رینظ یاز مشاغل عموم یبرخ یامتحان برا یو تخصص یعموم یهاطهیامتحان مشترک خاص: شامل ح -

مشخص به صورت متمرکز در سطح کشور توسط  یاست که در فواصل زمان یحقوق نش،یحراست، گز

 .گرددیه برگزار مو نظارت معاونت توسع یو با راهبر یمؤسسه مجر

نمره مکتسبه )بر حسب درصد( از مجموع دو  نباالتری( 50٪حد نصاب: کسب حداقل پنجاه درصد ) -

 .باشدیبرابر( م ی)با ارزش وزن یو تخصص یعموم طهیح

سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز  ری)نظ یدولت شده تیصالح دیی: مؤسسات تأیمؤسسه مجر -

 یاجرا مسئولکه توسط معاونت توسعه به عنوان  یخصوص ایو  ی، تعاونو...( یدولت تیریآموزش مد

 .گردندیم نییامتحان مشترک تع

 یهایژگیو و یداوطلبان استخدام از نظر مهارت شغل یستگیشا ی: سنجش حضوریمصاحبه استخدام -

 .باشدیو... م یریادگیاستعداد  ق،یعال ،یمهارت ارتباط رینظ یتیشخص

 تیصالح ،یاعتبارسنج دستورالعملکه بر  اساس  یخصوص ایو  یتعاون ،یمؤسسات دولت :یابیمراکز ارز -

 .باشندیم یمصاحبه استخدام یاجرا مسئولو  دییآنها توسط معاونت توسعه تأ
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 .گردندیم یتلق یباشند، داوطلب بوم ریز یهایژگیاز و یکی یکه حداقل دارا ی: افرادیداوطلب بوم -

 یاستان محل مورد تقاضا برا ایبا شهرستان  یهمسر و این محل تولد داوطلب استا ایشهرستان  -الف

 باشد. یکیاستخدام 

بازنشسته(  ایمسلح )اعم از شاغل و  یروهاین ایدولت و  یمانیو پ یهمسر و فرزندان کارمندان رسم -ب

 یورد تقاضا برااستان محل م ایآنان با شهرستان  یبازنشستگ ای یاستان محل خدمت فعل ایکه شهرستان 

 باشد. یکیاستخدام آنان 

دانشگاه( را به  ایو  رستانیدب ،ییراهنما ،یی)ابتدا یلی( سال از سنوات تحص4داوطلب حداقل چهار ) -ج

 کرده باشد. یاستخدام ط یاستان محل مورد تقاضا برا ایمتناوب در شهرستان و  ای یصورت متوال

در شهرستان و  مهی( سال سابقه پرداخت حق ب4داقل چهار )ح ،یهمسر و ایپدر، مادر و  ایداوطلب  -د

صرفًا  شدهنییبه مدت تع مهیاستخدام را داشته باشند )پرداخت حق ب یاستان محل مورد تقاضا برا ای

 از موارد مذکور قابل احتساب است.( یکیتوسط 

 .باشدینام من ثبتدر زما یکشور ماتیبودن، تقس یبوم نییتع یاستان و شهرستان برا یمبنا -تبصره

 انیصادره توسط معاونت توسعه و از م یبر اساس مجوزها ،ییاجرادستگاه های استخدام در  :2 ماده

 نیبر اساس ضوابط ا یکه نمرات الزم را در امتحان مشترک و مصاحبه استخدام طیداوطلبان واجد شرا

با  وند،داده ش صیتشخ طیشرا واجد یدتیعق -یاخالق نشیکسب کرده باشند و از نظر گز دستورالعمل

 معاونت توسعه صورت خواهد گرفت. دییتأ

 یازهایاقدام نموده و ن یانسان یرویبرنامه ن نیمکلفند نسبت به تدو ییاجرادستگاه های  :3 ماده

 تیاز معاونت توسعه با رعا یاستخدام هیاخذ سهم یو برا نییخود را بر اساس برنامه فوق تع یاستخدام

 .ندیرات مربوطه اقدام نماو مقر نیقوان

به  لیموارد ذ تیخود را با رعا یاستخدام یموظفند، درخواست مجوزها ییاجرادستگاه های  :4 ماده

مجوز  دییعدم تأ ای دیینسبت به تأ ،یپس از بررس زی. معاونت توسعه نندیمعاونت توسعه ارسال نما

 .دیانمیاعالم م ییرا به دستگاه اجرا جهیاقدام و نت یدرخواست

 یاستخدام یازهایضرورت ن نییتب -

 یدر بودجه سنوات یشنهادیپ یهااستخدام یاعتبار الزم برا تأمین -

 یخدمات کشور تیری( قانون مد31( و )29ماده ) یمصوب در اجرا یوجود ساختار سازمان -

 یانسان یروین بیمصوب در خصوص اصالح ساختار و ترک یقانون یهااستیالزامات، احکام و س تیرعا -

 یتیرحاکمیو غ یدر امور تصد یانسان یرویو کاهش ن

مأخوذه،  یاستخدام یاز محل مجوزها یانسان یرویموظف است به منظور جذب ن ییدستگاه اجرا :5 ماده

و اخذ مجوز نشر به معاونت توسعه  دییتأ ی( براوستیرا )مطابق نمونه پ یشنهادیاستخدام پ یمتن آگه

 .دیارسال نما
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در چارچوب  یشنهادیاستخدام پ یموظف است قبل از ارسال متن آگه ییدستگاه اجرا -1 تبصره

« مشخصات شغل نییبرگ تع»مشاغل مورد نظر بر اساس  دییمأخوذه، و پس از تأ یاستخدام یمجوزها

به عمل  ثارگرانیو مقررات مربوط به ا نیقوان یتوسط معاونت توسعه، اقدامات الزم را در خصوص اجرا

و  دیشه ادیبن یشده از سو یافراد معرف نیاز ب ثارگرانیا یدرصد قانون 25 هیکه سهم یر صورتآورد. د

استخدام  یالذکر را در آگهفوق هیسهم ماندهیباق تواندیم یینگردد، دستگاه اجرا تأمین ثارگرانیامور ا

 .دیلحاظ نما

 یطیمورد عمل خود شرا یقبلو مقررات  نیکه در قوان یدر صورت تواندیم ییدستگاه اجرا -2 تبصره

 میداشته باشد، آن را در زمان تنظ یخدمات کشور تیری( قانون مد42مندرج در ماده ) طیعالوه بر شرا

 .دیاستخدام منظور نما یآگه

و  «یشنهادیاستخدام پ یآگه سینوشیپ» قیو تطب یاستخدام پس از بررس یمجوز انتشار آگه :6 ماده

توسط معاونت صادر  ،یاستخدام با ضوابط جار یوط به مشاغل آگهمرب« مشخصات شغل نییبرگ تع»

 نیمعاونت توسعه، امکان انتشار آن در اول یاز سو یشنهادیاستخدام پ یآگه دییخواهد شد. در صورت تأ

 امتحان مشترک فراهم خواهد شد.

 یاستخدام یاز آگه یااستخدام از محل مجوز صادره، نسخه یموظف است برا ییدستگاه اجرا :7 ماده

امتحان مشترک به مؤسسه  یروز قبل از زمان برگزار 45شده توسط معاونت توسعه را حداقل  دییتأ

 .دیارسال نما یجهت درج در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عموم یمجر

 ییاجرادستگاه های  ی( برایو تخصص ی، امتحان استخدام )عمومدستورالعمل نیابالغ ا خیاز تار :8 ماده

 ریبه صورت امتحان مشترک فراگ باشند،یاستخدام م یو مجوز انتشار آگه یمجوز استخدام یداراکه 

و توسط مؤسسه  وسعهو نظارت معاونت ت یو آبان( با راهبر بهشتیارد یهاحداکثر دوبار در سال )در ماه

 یاستخدام یهاو صدور مجوز یمربوط به بررس یندهای. معاونت توسعه الزم است فرآشودیبرگزار م یمجر

و  یقانون یساز و کارها تیکه با رعا دینما یزیربرنامه یااستخدام را به گونه یو صدور مجوز نشر آگه

 مذکور فراهم گردد. یهادر زمان ریامتحان مشترک فراگ ی، امکان برگزاردستورالعمل نیمفاد ا

 :گرددیاجرا م و یزیربرنامه ل،یذ طیشرا تیبا رعا ریامتحانات مشترک فراگ :9 ماده

دستگاه  کیاستخدام( به تفک یمجوز نشر آگه ی)دارا ییاجرادستگاه های  یاستخدام یازهایدرج ن -

 مورد تقاضا در دفترچه امتحان مشترک. ییایتعداد، شغل و محل جغراف ،ییاجرا

اه، دستگ کیبه تفک یخوشه شغل کیداوطلبان استخدام در  یفراهم نمودن امکان انتخاب متعدد برا -

 احراز آن را دارند(. طیکه شرا یمشاغل یانتخاب، برا تیاولو نیی)با تع ییایشغل و محل جغراف

 مشخص. یدر مقاطع زمان یبر اساس خوشه شغل ریامتحان مشترک فراگ یاجرا -

مدارک و مستندات مورد  افتیو ارسال و در ریمختلف امتحان مشترک فراگ یندهایامکان انجام فرآ -

 و... در سامانه امتحانات. جینام، صدور کارت، اعالم نتاثبت ریآن نظ ازین

 یهاخوشه نیینسبت به تع ییاجرادستگاه های  یموظف است با همکار تیریمعاونت توسعه مد -تبصره
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ها از خوشه کیهر  «یامتحان تخصص یهاطهیح»کشور و  یبر اساس مشاغل موجود در نظام ادار یشغل

امتحانات  یسؤاالت تخصص یها، مبنامربوط به آن یهاطهیو ح شدهنییتع یغلش یها. خوشهدیاقدام نما

 مشترک خواهد بود.

شده، عالوه بر انتخاب شغل و احراز اعالم طینام، داوطلبان استخدام با توجه به شرادر زمان ثبت :10ماده 

 نهیدر زم گرید نهی( گز3)حداکثر تا سه  توانندیم ،یمورد تقاضا به عنوان انتخاب  اصل ییایمحل جغراف

 رند،یقرار گ «یخوشه شغل» کی رد نکهیشغل را مشروط بر ا ایخدمت و  ییایمحل جغراف ،ییدستگاه اجرا

 .ندیانتخاب نما

 تیظرف تیبه لحاظ محدود یکه حد نصاب الزم را در امتحان مشترک کسب نموده ول یداوطلبان -تبصره

آنان مالک عمل  یبعد یهاانتخاب یاند، در صورتنشده تهرفیخود پذ یانتخاب یاصل تیدر اولو رشیپذ

وجود نداشته  ادر آن شغل و محل مورد تقاض یبا انتخاب اصل یطیقرار خواهد گرفت که داوطلب واجد شرا

 باشد.

 تیو با رعا هیامتحان مشترک توسط معاونت توسعه ته یعموم یهاطهیسؤاالت مربوط به ح :11 ماده

 هیته تواندی. معاونت توسعه مردیگیقرار م یمؤسسه مجر اریشده در اخت یندبمقررات اسناد طبقه

 دینما ضیتفو یرا به مؤسسه مجر یسؤاالت عموم

 :شودیم نییتع ریبه شرح ز یمواد امتحان عموم :12 ماده

 یمعارف اسالم -1

 یفارس اتیزبان و ادب -2

 یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عموم -3

 یو آمار مقدمات یاضیر -4

 یعموم یسیزبان انگل -5

 یذهن یهایهوش و توانمند -6

 اطالعات یآور فن -7

سؤال خواهد بود که به صورت  150و حداکثر  100حداقل  یتعداد سؤاالت امتحان عموم -1 تبصره

 خواهد شد. یطراح یسوم نمره منف کیو با احتساب  یانهیچهارگز

 یجمهور یمصرح در قانون اساس یمذاهب اسالم ریسا روانیبوط به پمر یسؤاالت معارف اسالم -2 تبصره

خواهد  یآنان طراح یو احکام فقه می( مطابق تعالیدیو ز یحنبل ،یمالک ،یشافع ،ی)حنف رانیا یاسالم

 شد.

به سؤاالت  ییاز پاسخگو رانیا یاسالم یجمهور یمصرح در قانون اساس ینید یهاتیاقل -3 تبصره

 ریداوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سا نیصورت نمره مکتسبه ا نیف بوده و در امعا یمعارف اسالم

 سؤاالت محاسبه خواهد شد.
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جهت استخدام  طیاطالعات افراد واجد شرا یفنآور یو عموم هیپا یهابه منظور احراز مهارت -4 تبصره

( یخدمات کشور تیریمد( قانون 42و باالتر )موضوع تبصره دو ماده ) یکارشناس ،یدر مشاغل تخصص

 سبمدارک مربوط به ک نش،یگز دییماه پس از اعالم تأ کیداوطلبان استخدام موظفند حداکثر 

توسط معاونت توسعه را  شدهتیصالح دیی( صادره از مراکز و مؤسسات تأICDLگانه )هفت یهامهارت

 .ندیارائه نما

متناسب با  یتخصص یهادانش و مهارتامتحان مشترک بر اساس  یتخصص یهاطهیسؤاالت ح :13 ماده

و نظارت معاونت توسعه، توسط مؤسسه  ییاجرادستگاه های  یمشاغل، با هماهنگ ای یشغل یهاخوشه

 .گرددیم هیته یمجر

مقررات  تیبا رعا یسؤاالت تخصص ،یهر خوشه شغل یتخصص طهیو ابالغ مواد ح بیتا زمان تصو -تبصره

امتحان  یماه قبل از برگزار کیو حداقل  یمربوط طراح ییه اجراشده توسط دستگا یبنداسناد طبقه

 قرار خواهد گرفت. یمؤسسه مجر اریمشترک در اخت

مورد نظر و به صورت  یدر امتحان مشترک با توجه به خوشه شغل یتخصص یهاطهیسؤاالت ح :14 ماده

 سؤال خواهد بود. 100و حداکثر  50به تعداد حداقل  یسوم نمره منف کیبا احتساب  یانهیچهارگز

امتحان  شدگانرفتهیاز پذ یاستخدام یهانسبت به انجام مصاحبه توانندیم ییاجرادستگاه های  :15 ماده

کسب حد نصاب  ،یانتخاب افراد جهت انجام مصاحبه استخدام ی. شرط الزم براندیمشترک اقدام نما

 یعموم طهیح یبرا( ٪40وزن چهل درصد ) انان )با یو انتخاب افراد بر اساس مجموع نمره فضل باشدیم

در هر شغل و محل  رشیپذ تی( برابر ظرف3( به تعداد سه )یتخصص طهیح برای( ٪60و شصت درصد )

 .ردیپذیمورد تقاضا صورت م

 تیحد نصاب در مشاغل و محل مورد تقاضا کمتر از ظرف یکه تعداد افراد دارا یدر صورت -1 تبصره

 خواهند شد. یمراحل مربوط معرف ریانجام سا یاجد حد نصاب براباشد، همه افراد و رشیپذ

سامانه امتحانات  قیاز طر یمصاحبه استخدام یرا برا شدگانرفتهیفهرست پذ یمؤسسه مجر -2 تبصره

امتحان  جیشده را به نتا رفتهیو افراد پذ ییاجرادستگاه های  ی. سامانه مذکور امکان دسترسدینمایاعالم م

 خواهد نمود.مشترک فراهم 

 .دیواگذار نما یابیخود را به مراکز ارز یاستخدام یهامصاحبه تواندیم ییدستگاه اجرا -3 تبصره

 یافراد اصل ینسبت به معرف ،یمصاحبه استخدام یموظف است پس از برگزار ییدستگاه اجرا :16 ماده

امتحان مشترک )با در نظر  برای( ٪70آنان با وزن هفتاد درصد ) یبر اساس مجموع نمره فضل نشیبه گز

 برای( ٪30درصد ) ی( و س15در ماده  یو تخصص یعموم یهاطهیح یبرا شدهنییتع یهاگرفتن وزن

 یافراد معرف دیی. در صورت عدم تأدیاقدام نما رشیپذ تیبرابر ظرف کیبه تعداد  ،یمصاحبه استخدام

 خواهند شد. یمعرف نشیزبه گ ینمره فضل بیبه ترت رهینفرات ذخ نش،یگز ندیشده در فرا

بر  نش،یحد نصاب به گز یافراد دارا یمعرف یبرا ،یمصاحبه استخدام یدر صورت عدم برگزار -1 تبصره

( ٪60و شصت درصد ) یعموم طهیح برای( ٪40آنان )با وزن چهل درصد ) یاساس مجموع نمره فضل
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 .گرددیاقدام م رشیپذ تی( برابر تعداد ظرفیتخصص طهیح برای

 نیبا شاغل بیبه ترت نشیبه گز یمعرف تیبودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولو یدر صورت مساو -2 تبصره

 .باشدیاستان م یشهرستان و بوم یافراد بوم ،ییدستگاه اجرا یقرارداد

(، حداکثر نیو معلول ثارگرانی)ا یقانون یهاهیموظف است با در نظر گرفتن سهم ییدستگاه اجرا :17 ماده

توسط معاونت توسعه، مشخصات  یشدگان اصل رفتهیفهرست پذ دیی( روز پس از تأ15نزده )ظرف مدت پا

 .دیاعالم نما نشیادامه مراحل جذب و استخدام به گز یافراد مذکور را برا

نسبت به  نشی( قانون گز16ماده ) تیموظفند با رعا ییاجرادستگاه های  نشیگز یهاهسته :18 ماده

 .ندیشده در موعد مقرر اقدام نما یافراد معرف ایاعالم نظر در خصوص فرد 

که در مصاحبه  یداوطلبان نیاز ب ازیمورد ن یانسان یروین نش،یکه پس از اعالم نظر گز یدر صورت :19 ماده

داوطلبان همان شغل و محل  ریاز سا تواندیم یینگردد، دستگاه اجرا تأمین اندشده رفتهیپذ یاستخدام

انجام  یبرا یفضل نمره بیاند، به ترتحان مشترک حد نصاب الزم را کسب نمودهمورد تقاضا که در امت

 دعوت به عمل آورد. یمراحل استخدام ریسا

 شدگانرفتهیبه پذ یرساننسبت به اطالع نش،یموظف است پس از وصول نظر گز ییدستگاه اجرا :20 ماده

ماه پس از اعالم دستگاه جهت ادامه  کیت حداکثر ظرف مد دیبا زین شدگانرفتهیو پذ دیاقدام نما یینها

. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله ندیمربوط مراجعه نما ییمراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرا

 .باشدیم ییانصراف از استخدام در دستگاه اجرا

انجام و  نشی( ماه پس از اعالم نظر گز3موظف است حداکثر ظرف مدت سه ) ییدستگاه اجرا :21 ماده

از معاونت توسعه،  ییشده نها رفتهیافراد پذ یبعد از اخذ شماره مستخدم برا ،یاستخدام فاتیتشر ریسا

 .دیآنان اقدام نما ینینسبت به صدور حکم کارگز

آنان قبل از  یانصراف کتب ایظرف مهلت مقرر  یینها شدگانرفتهیدر صورت عدم مراجعه پذ -1 تبصره

نفرات  ینیگزینسبت به جا دستورالعمل نیمفاد ا تیبا رعا تواندیم ییه اجرادستگا ،ینیصدور حکم کارگز

اند، کسب نموده ادر همان شغل و محل مورد تقاضا که حد نصاب امتحان مشترک ر ینمره فضل بیبه ترت

 .دیاقدام نما

 نیاد امف تیکه با رعا یینها شدگانرفتهیآن گروه از پذ یصدور شماره مستخدم صرفاً برا -2 تبصره

 است. ریپذامکان اند،دهیجذب گرد دستورالعمل

امتحان  یدر مشاغل خاص نسبت به برگزار یفراخوان عموم قیاز طر تواندیمعاونت توسعه م :22 ماده

معاونت توسعه از  یبا هماهنگ ییاجرادستگاه های و  دیاقدام نما یمشترک خاص توسط مؤسسه مجر

که  طیراداوطلبان واجد ش انیاز م یو مقررات جار نیارچوب قوانمأخوذه و در چ یقانون یمحل مجوزها

حد نصاب الزم را کسب نموده و اطالعات آنان در سامانه امتحانات وجود دارد، نسبت به انتخاب افراد بر 

 .ندیمراحل استخدام اقدام نما ریانجام سا یبرا یاساس نمره فضل
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 عه خواهد بود.مشاغل خاص با معاونت توس دییو تأ صیتشخ -تبصره

ابالغ  خی( ماه از تار3معاونت توسعه موظف است سامانه امتحانات را حداکثر ظرف مدت سه ) :23 ماده

را در خصوص امتحانات مشترک  ریز یندهایسامانه امکان انجام فرآ نی. ادینما جادیا دستورالعمل نیا

 :آوردیفراهم م

 به داوطلبان استخدام یعموم یرساناطالع -

 و... جینام داوطلبان، صدور کارت، اعالم نتاان ثبتامک -

 از مراحل استخدام کیدر هر  ییو نها هیاول شدگانرفتهیم فهرست پذالاع -

 لیبه دل یکننده در امتحانات مشترک که حدنصاب الزم را کسب نموده ولاطالعات افراد شرکت :24 ماده

خواهد  یدر سامانه امتحانات نگهدار اند،دهیردجذب نگ ییاجرادستگاه های در  رشیپذ تیظرف تیمحدود

 شد.

آزمون معتبر  یاجرا خی( سال از تار2خاص به مدت دو ) ایو  ریهر امتحان مشترک فراگ جینتا -1 تبصره

 یبرا یامتحان مشترک در سامانه امتحانات، حق جیدرج اطالعات افراد مذکور و نتا ن،یخواهد بود. همچن

 .دینماینم جادیا ییاجراتگاه های دسافراد جهت استخدام در 

از مشاغل و محل مورد  کیمعاونت توسعه در هر  یبا هماهنگ توانندیم ییاجرادستگاه های  -2 تبصره

که  یشدگانرفتهیپذ نیدستگاه باشند، از ب ازیشده کمتر از ن رفتهیافراد پذ ایتقاضا که داوطلب نداشته و 

 دهیامتحانات ثبت گرد نهساما طیانک اطالعات افراد واجد شرادر ب یاطالعات آنان در همان خوشه شغل

نسبت به جذب داوطلبان اقدام  ینمره فضل بیاحراز و موافقت داوطلب( به ترت طی)در صورت وجود شرا

 .ندینما

به کسب  لیدر صورت تما ده،یآنها در سامانه امتحانات درج گرد یحد نصاب که اسام یافراد دارا :25 ماده

متناسب  زیامتحانات مشترک ن ریحسب مورد در سا توانندیخود م یخوشه شغل رییتغ ایباالتر و  ازاتیامت

حد نصاب  زین یبعد رک. چنانچه داوطلبان مذکور در امتحان مشتندیخود شرکت نما یلیبا رشته تحص

 یه داراشد نییهر دو امتحان مشترک در سامانه مذکور ثبت و در مهلت تع جینتا ند،یالزم را کسب نما

 اعتبار خواهد بود.

و محاسبه سن  فهیخدمت نظام وظ انیدائم و پا تیمعاف ل،یفراغت از تحص یمالک عمل برا :26 ماده

 .باشدیروز مهلت ثبت نام امتحان مشترک م نیداوطلبان، آخر

 کی» بیشهرستان با ضر ی( و بوم1,2« )و دو دهم کی» بیاستان با ضر ینمره داوطلبان بوم :27 ماده

 .گرددیمحاسبه م یاز امتحان مشترک و مصاحبه استخدام طهی( نمره مکتسبه در هر ح1,4« )و چهار دهم

به ازاء هر سال سابقه  باشند،یشماره شناسه م یکه دارا یبه نمرات مکتسبه کارکنان قرارداد :28 ماده

 هر در کل، نمره( ٪20درصد ) ستیدو درصد و حداکثر تا ب ،ییاجرادستگاه های از  کیخدمت در هر 

 آنان اضافه خواهد شد. یامتحان مشترک و مصاحبه استخدام یهاطهیاز ح کی

تا صد در صد  افتهیمربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه  یاستخدام یمجوزها صیتخص :29 ماده
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 است. ریپذمعاونت توسعه امکان دییو تأ ییدستگاه اجرا شنهادیآن مناطق با پ یبوم یروهانی به( 100٪)

که در  ییاجرادستگاه های شماره شناسه شاغل در  یدارا یکارکنان قرارداد یمانیاستخدام پ :30 ماده

شماره  نامهبی( تصو7موضوع بند ) 1384و  1383، 1381 یهاسال یاستخدام ادوار یهاآزمون

 از اشند،بیکارنامه مجاز م یشرکت نموده و دارا ران،یوز هیأت 29/5/1380مورخ  25086ت/25296

 یبالتصد یو در صورت وجود پست سازمان ییمأخوذه توسط دستگاه اجرا یاستخدام یمحل مجوزها

 .باشدیم ریپذاستخدام، امکان یعموم طیآنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرا یلیمتناسب با رشته تحص

 یاحراز مشاغل در آگه طیشده در شرااعالم یلیباالتر از مقاطع تحص ای ترنییپا یلیمدارک تحص :31 ماده

 .باشدیشرکت در امتحان مشترک و استخدام معتبر نم یمدارک معادل، برا نیاستخدام و همچن

در درگاه  یعموم یرسانشده را جهت اطالع دییتأ یاستخدام یمکلفند آگه ییاجرادستگاه های  :32 ماده

 دستگاه خود قرار دهند. یکیالکترون

 .باشندیو مقررات خاص خود م نیانمشمول قو ثارگرانیا :33 ماده

 .است( ٪3در صورت کسب حد نصاب، سه درصد ) نیمعلول یاستخدام هیسهم :34 ماده

داوطلبان  یو آگاه فیشود که موارد مرتبط با وظا میتنظ یابه گونه دیبا یاستخدام یهایآگه :35 ماده

 ظ گردد.مختلف استخدام ، در آن لحا یندهایو فرا طیاستخدام از جمله شرا

توسعه  یشورا بیبه تصو 14/5/1393 خیتبصره در تار 20ماده و  36در  دستورالعمل نیا :36 ماده

و  یامتحان عموم ینحوه برگزار دستورالعمل نیگزیو جا دهیرس جمهورسییر یانسان هیو سرما تیریمد

و  دهیگرد 18/2/1389مورخ  15941/200 نامهوهیو ش 8/9/1388مورخ  84597/200شماره  یتخصص

و  3/10/1390مورخ  46635/90/200و  25/1/1389مورخ  1709/200شماره  یهابخشنامه

 .گرددیلغو م 12/5/1392مورخ  9163/91/200

 :های استخدامیآزمون فصل سوم:

های استخدامی در کشورهای پیشرفته سابقه طوالنی دارند و به طور گسترده مورد استفاده قرار آزمون

بیشترین کاربرد را دارند. در برخی از کشورها حتی بیش  آزمون ها در بخش های دولتی می گیرند. این

 درصد کارکنان دائمی دولت از طریق آزمون های استخدامی به کار گرفته می شوند. 95از 

پشتیبان برنامه اول توسعه  در یکی از اسناد 1364انجام آزمونهای استخدامی نخستین بار در سال  

اصالح نظام اداری و استخدامی کشور به صورت  می ایران به عنوان یکی از راهبردهایجمهوری اسال

این راهبرد، خاتمه دادن به انجام استخدام های بی رویه، موردی، تصادفی،  هدف از ارائه مکتوب ارائه شد.

ای اجرایی دستگاه ه و بدون برنامه قبلی و مهم تر از همه کاهش نسبی توصیه افراد ذی نفوذ در مقطعی

و با آزمون های استخدامی   1381سیاست از سال  بود. با این حال این برای انجام استخدام افراد خاص

 .به مرحله اجرا درآمدادواری 

در کشور ما به این مسئله مهم توجه کمتری  1381قبل از آغاز آزمون های استخدامی ادواری در سال 
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ر برخی از موارد به صورت علمی صورت نگرفته است. در شده و استخدام افراد در مشاغل مختلف، د

مواقعی نیزکه از آزمون ها برای استخدام در سازمان های دولتی و گاهی غیر دولتی بهره گرفته شده این 

آنهم از نوع هوش آزمون ها فقط شامل آزمون های درسی یا تحصیلی همراه با تعدادی سوال هوش بوده 

وابگوی نیازهای جایگزینی نیروی انسانی در عصر حاضر نبوده است و نمی که جو استعداد تحصیلی ست 

از جمله این آزمون ها می توان به آزمون های استخدامی که در سالهای بعد از انقالب توسط تواند باشد. 

 مؤسساتسازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و اجرا شده است را نام برد. این آزمون ها که گهگاه توسط 

گر نیز اجرا شده است؛ فاقد شرایط ضروری برای انتخاب افراد دارای شایستگی های  الزم برای اشتغال دی

 در مشاغل گوناگون است.

 آزمون استخدام ادواری: :گفتار اول

به تصویب رسیدکه  25/5/1380اجرای آزمون های استخدامی ادواری از طرف هیئت وزیران در تاریخ 

 یی برنامه تحول در نظام اداری)مصوب شورای عالی اداری( بود.مبتنی بر سیاست های اجرا

ورود به خدمات دولتی ذکر  فلسفه حاکم بر انجام آزمون های استخدامی، استقرار نظام شایستگی برای 

هدف )یعنی استقرار نظام شایستگی( طرح ریزی  شده بود. زیرا یکی از مهم ترین راه های تأمین این

همه داوطلبان ورود به خدمات دولتی بود تا تمامی داوطلبان همانند نحوه  آزاد برایامتحانات مسابقه ای 

 یابند. دانشجو در ورود به دانشگاه ها، قادر باشند از چگونگی فرایند انتخاب آگاهی گزینش

 بنابراین نقاط قوت و فلسفه ماهوی انجام آزمو نهای استخدامی عبارتند از:

 بدو ورود به خدمات دولتی، . استقرار نظام شایستگی در1

 . خاتمه دادن به استخدام های بدون برنامه، مقطعی، موردی و تصادفی،2

 . ایجاد عدالت استخدامی و رفع تبعیض،3

 ال مساوی.شرایط کام . انطباق تحصیالت آموزشی افراد داوطلب با مشاغل مورد تصدی با4

دولتی منوط به شرکت متقاضیان در آزمون  براساس این تصویب نامه هرگونه استخدام در دستگاههای

ادواری و کسب حدنصاب های الزم است که خود حاکی از تغییرات مثبت در جهت ایجاد  های استخدامی

تحوالت علمی در زمینه انتخاب کارکنان بوده است. در آزمون های استخدامی ادواری، جنبه های مختلفی 

ضاوت و ... که با تحقیقات مکرر برای انتخاب کارکنان اصلح از توانمندی های استدالل، منطق، تحلیل، ق

 صورت گرفته است، گنجانده شده بود.

آزمون های استخدامی ادواری در چند دوره ای که برگزار شد، آن دسته از مهارتها، توانایی ها و ویژگی 

ین آزمون ها دانش افراد های ذهنی و روانی را مورد سنجش قرار داد که با فرد همراه و ماندگار بود. در ا

نمی شد و از داوطلبان سوال هایی پرسیده نمی شد که امروز بخوانند و  ارزشیابیدرباره مطالب درسی 

فردا فراموش کنند به همین دلیل هیچ منبعی برای این آزمون معرفی نگردید و قسمت های عمده این 

می چند دهه گذشته برای شناخت و انتخاب آزمون ابعاد یا عناصری بودند که با استفاده از تحوالت عل

 افراد اصلح موثر شناخته شده اند.
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 های استخدامی:توجه در تنظیم اگهی نکات قابل  :گفتار دوم

الزم از  یکی از مراحل مهم در برگزاری یک آزمون استخدامی موفق، تنظیم آگهی پس از اخذ مجوز های

حدهای مرتبط دوین آگهی می بایست تایید های الزم از وامراجع ذیصالح می باشد؛ لذا قبل از تنظیم و ت

 به شرح زیر اخذ گردد:

  معاونت های تخصصی: اعالم نیازمندی ها و مشخص نمودن تعداد، جنسیت، مدرک و مقطع

 مورد نیاز و....

 دی رییس اداره/مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری: پیش بینی پست های سازمانی بالتص

صات محل های شغلی، اعالم شرایط احراز هر رشته شغلی، تکمیل فرم مشخ برای تک تک رشته

 شغل و شاغل

  :شخصات ماعتبار و تایید فرم  تأمینرییس گروه/مدیریت برنامه ریزی پایش عملکرد و بودجه

 شغل و شاغل

 مفاد مندرج در یک آگهی استخدامی: 

 گیرد.ینیرو برای آن انجام ماشاره به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی یا هر واحدی که جذب  .1

 تعریف واژه ها، اصطالحات مهم آگهی و درج مستندات قانونی مربوط .2

 اشاره به شماره، تاریخ و مرجع صادر کننده مجوز .3

 مشخص نمودن نوع و رابطه استخدامی   .4

ل که ترسیم جدول نیازهای استخدامی به صورت جدول یکپارچه یا جداگانه برای هر رشته مح .5

 ل جغرافیایی خدمت، رشته های شغلی، تعداد مورد نیاز ، مقطع و رشته هایدر آن، مح

که تحصیلی، جنسیت و حسب مورد تعداد مورد نیاز در هر جنسیت قید شده باشد. در صورتی

یر جدول یکپارچه باشد توضیحاتی از قبیل تعهد استخدامی خاص، نحوه تکمیل ظرفیت و سا

داگانه نوشته می شود و در صورتی که جداول به صورت جاطالعات مورد نیاز در ابتدای جدول 

 برای هر رشته محل باشد در زیر هر جدول، قید می گردد. 

وتر، زبان ، آشنایی با کامپیدرج شرایط عمومی و اختصاصی استخدام و سایر شرایط مانند معدل .6

 انگلیسی و....

 1.عملی( –یمصاحبه شغلی یا تخصص –اشاره به نوع آزمون )عمومی، اختصاصی  .7

 .اشاره به میزان تاثیر هر آزمون در ارزیابی نهایی داوطلبان و ضرایب آن ها .8

اب آزمون درج تعداد سواالت، معرفی دروس امتحانی، تاثیر و ضرایب آن ها، نمره منفی، حد نص .9

 .و تا حد امکان منابع آزمون

                                                           
1
 امنا هیأت 1397استخدامی مصوب سال آیین نامه اداری و  33دستورالعمل ماده   
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حوه هر سهمیه، ن ، میزان(مشخص نمودن سهمیه ها، اولویت های قانونی )مثل بومی گرایی .10

  .جذب از محل سهمیه ها و امتیازات خاص

ریافت کارت دتعیین مهلت، طریقه و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، تاریخ آزمون، زمان و نحوه  .11

ز اعالم ورود به جلسه، محل آزمون، نحوه استخراج و اعالم نتایج، مشخص نمودن مراحل بعد ا

 احتمالینتایج اولیه، نحوه شکایت و اعتراض 

 1.درج حداکثر و حداقل سن داوطلبان در مقاطع مختلف و اشاره به استثنائات قانونی .12

 اشاره به پیش شرط ها جهت شرکت داوطلبان در بعضی رشته های شغلی یا رشته محل خاص .13

  bmi)مانند گواهینامه رانندگی یا سکونت در چند سال اخیر در محل خواسته شده، تاهل،

 (و......

، شروع مدرک تحصیلی پایان خدمت، -ریخ مالک محاسبه مواردی مانند: تاریخ تولدتعیین تا .14

 طرح پایان طرح و.....

نگونه افراد اشاره به متقاضیان که ممنوعیت ثبت نام دارند و اعالم تبعات ثبت نام و شرکت ای  .15

 .در آزمون

 ثبت نام ایید نهاییاشاره به عدم اصالح اطالعات خود اظهاری بعد از اتمام زمان ویرایش و ت .16

فونت  درج نکات مهم، تذکرات اساسی، هشدارها و راهنمایی های الزم تحت عناوین مذکور با .17

 و سایز بزرگ و بولد شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مجلس شورای اسالمی  2/2/1371ب قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصو 1



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        60

 

 

 سوم :  بخش

های مرتبط با جذب و بکارگیری نیرو در وزارت دستورالعملآشنایی با 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 های استخدامی های مربوط به برگزاری آزموندستورالعمل :فصل اول

نامه اداری و آیین 33ماده  اجرایی برگزاری آزمون استخدامی موضوع دستورالعمل :گفتار اول

  :علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر 

 مؤسسهیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیئت علمی آ 33در اجرای مفاد ماده عمل الدستوراین 

به منظور امنا  هیأت 01/09/1391ی آزمون مصوب ری برگزااجرایعمل الدستورو در راستای اصالح 

بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، رسمی، قرارداد کار معین )موضوع تبصره  استخدام و

در تبصره  25ماده و 45( در مؤسسهعلمی  هیأتآیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر  31ماده  5

 .رسیده است مؤسسهامنای  هیأتبه تصویب  18/5/96

قرارداد کار  بکارگیری نیروی انسانی اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و برای هرگونه استخدام و: 1ماده 

رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل ضروری است.  معین پیش بینی وجود اعتبار مورد نیاز و

طه )جهت اختصاص پیمانی وجود پست سازمانی بال تصدی مربو خصوص کارکنان رسمی و بدیهی است در

( و در خصوص کارکنان قراردادی وجود عنوان پست بال تصدی براساس تشکیالت به استخدام شدگان

 ضرورت دارد. مصوب )عنوان پست مجازی در نظر گرفته شده(

صورت  در دو و یا هر تخصصی و آزمون عمومی یابکارگیری نیروی انسانی از طریق  برگزاری  :2ماده 

لزوم سنجش شایستگی های رفتاری و با احراز صالحیت های عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش 

و شرکت  مؤسساتمعلمان وکارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها  وسازمان ها و

 اصالحات بعدی آن صورت خواهد گرفت. المی ومجلس شورای اس 09/02/1375های دولتی مصوب 

آزمون توانمندی های عمومی ،آزمونی است که به منظور سنجش دانش عمومی و اطالعات : 3ماده 

مواد امتحانی آن شامل مواردی از  ومعلومات پایه داوطلبان استخدام به صورت کتبی بر گزار می شود و

 زبان انگلیسی عمومی، هوش و یاضی وآمار مقدماتی،ر قبیل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی،

 .فن آوری اطالعات می باشد اجتماعی و مبانی قانون و اطالعات سیاسی و توانمندی های ذهنی،

مربوط به پیروان سایر مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوری سواالت معارف اسالمی  -1تبصره 

 هی آنان طراحی خواهد شد.احکام فق اسالمی ایران مطابق تعالیم و

اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخ گویی به سواالت  -2تبصره 

در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر  معارف اسالمی معاف بوده و

ال ت عمومی این گروه از داوطلبان به سواالت محاسبه خواهد شد . بدیهی است زمان پاسخ گویی به سوا

 نسبت تعداد سواالت کمتر خواهد بود .

آزمون توانمندی های تخصصی آزمونی است که به منظور سنجش دانش ومهارت های تخصصی : 4ماده 

متناسب با مشاغل داو طلبان استخدام برای تصدی شغل مورد نظر به صورت کتبی یا مصاحبه و یا عملی 

 ز آن ها به طرق ذیل برگزار می شود:یا ترکیبی ا و
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آزمون توانمندی های تخصصی کتبی آزمونی است که به منظور سنجش دانش تخصصی داوطلبان 

 .مواد امتحانی آن براساس رشته شغل مربوطه می باشد استخدام به صورت کتبی برگزار میشود و

از طریق آزمون کتبی  ن دسته از توانمندی های تخصصی است کهمصاحبه تخصصی سنجش حضوری آ

 قابل سنجش نیست .

به صورت  توانمندی های مورد نیاز شغل و آزمون عملی آزمونی است که به منظور سنجش مهارت و

  .عملی انجام می شود

مصاحبه رفتار سنجی شغلی برای سنجش شایستگی های رفتاری منطبق با شغل مورد نظر درآزمون 

 استخدامی می باشد.

وسایر دستگاه های  مؤسسهباز خرید شده و مستخدم رسمی و پیمانی  د بازنشسته وافرا استخدام: 5ماده 

 اجرایی به هر نحو ممنوع می باشد.

 اری استخدامی ممنوع می باشد.ادآیین نامه  38استخدام مشمولین ماده :  6ماده 

حراز مورد نیاز شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی مرتبط باالتر ازمدرک تحصیلی شرایط ا: 7ماده 

 .مندرج درآگهی استخدام ممنوع می باشد

در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرک  –تبصره 

مربوطه ملزم به ارائه تعهد نامه محضری  مؤسسهباشد حسب نظر  ه تحصیلی درج شده در آگهی منتشر

 ربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.مبنی بر عدم درخواست مدرک تحصیلی م

شرکت دانشجویان مقاطع تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی آگهی شده )اعم از مرتبط یا غیر : 8ماده 

 ( ممنوع می باشد.آگهی ط با مدرک تحصیلی درج شده درمرتب

شرکت ترتیب اثر  دارندگان مدارک تحصیلی معادل، حق ثبت نام درآزمون را ندارند ودر صورت: 9ماده 

 داده نمی شود.

 استخدامی نامه اداری، آیین 34ن استخدامی، بند الف ماده سن داوطلبان آزمو  در رابطه با: 10ماده 

ج د درآگهی های استخدامی مربوطه درکارکنان غیر هیئت علمی مالک عمل خواهد بود و حسب مور

  .خواهد شد

 حداکثر سن اضافه خواهد شد: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدهای معتبر به

 .همقررات مربوط ر براساس قوانین وداوطلب ایثارگ –الف 

با  تابعه وزارت متبوع و مؤسساتو سایر  مؤسسهدر  داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت و -ب

دمت قالب خرید خدمات نیروی انسانی( به خ نیرو طرف قرارداد آنها )در تأمین و  شرکت های پیمانکاری

 سال(. 15اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آنها )تا سقف 

یا  و تابعه وزارت متبوع مؤسساتوسایر  مؤسسهداوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت و در  –تبصره 

به خدمت  سانی(نقالب خرید خدمات نیروی ا )در ن هانیرو طرف قرارداد آ تأمینمانکاری شرکت های پی
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 .سال( 15 ن ها )تا سقفبه میزان خدمت غیر رسمی آ د واشتغال دارن

تابعه وزارت متبوع و یا  مؤسساتسایر  و مؤسسهداوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در  –تبصره

وی انسانی( به خدمت اشتغال قالب خرید خدمات نیر شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها )در

 سال.  5حداکثر به میزان  ؛قطع همکاری نموده اند مؤسسهو در تاریخ آزمون با  اندداشته

سال قابل  5آیین نامه اداری استخدامی حداکثر به مدت  34ماده  4سابقه مشمولین موضوع تبصره  -پ

 محاسبه می باشد.

را به  اختیاری یا درقالب تمدید طرح( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف )اجباری، -ت

 پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق. خدمت پزشکان و استناد قانون

 .مدت خدمت سربازی انجام شده -ث

 و 18سن حداقل  قراردادی بهیار با مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری و استخدام پیمانی و: 11ماده 

 سال مجاز است.26حداکثر

مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان  یا معافیت برای ارائه گواهی پایان انجام طرح و :12ماده 

 آزمون استخدامی الزامی می باشد. رشته های اجباری برای شرکت در

حین انجام خدمت  پیراپزشکان رشته های اجباری که در مشمولین قانون خدمت پزشکان و -1تبصره 

همان  می پیمانی(می باشند، می توانند درآزمون استخدامی )رس مؤسسهواحد های تابعه  قانونی در

 شرکت نمایند. مؤسسه

وزارت یا دانشگاه می تواند محدودیت هایی درخصوص  سب ضرورت در نحوه اجرای این ماده،ح: نکته

 درج خواهد شد. مؤسسهنحوه شرکت این قبیل افراد درنظر بگیرد که درآگهی استخدامی 

وزارت متبوع،  16/07/93مورخ  100/854درخصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  -2تبصره 

بخش نامه شماره 1همچنین داوطلبانی که به استناد بند  نسبت به تمدید طرح آن ها اقدام شده باشد،

 متقاضی انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، 23/05/92دمورخ /1591/209

نیست وگواهی اشتغال به طرح  پایان طرح، ی،مدت باقی مانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواه در

توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون  مشمولین مذکور می "برای اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمنا

 سایر دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.

( ، پنجمسه) 5/3ریب که در مناطق محروم دارای ض مشمولین تعهدات ضریب کا در صورتی – 3تبصره 

) سه و نیم ، پنجم ( مشغول به خدمت باشند می توانند در آزمون استخدامی همان دانشگاه/  5،5/3و 

برای همان منطقه مورد تعهد( شرکت نمایند. دیگر مشمولین تعهدات ضریب کا در  "دانشکده )صرفا

 3از میزان تعهدات آنان حداکثر  محل( می باشند که –در هر رشته ورتی مجاز به ثبت نام در آزمون )ص

 ماه باقی مانده باشد.

می باشد فردی است که واجد  "استان "و بومی  "شهرستان "مشتمل بر بومی بومی "داوطلب  :13ماده 

 یکی از شرایط مندرج در بندهای الف و ب این ماده باشد :



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        64

 

 شرایط مشمولیت بومی شهرستان : (الف

 رد تقاضا برای استخدام یکی باشد.ا همسر وی  با شهرستان محل مویک: شهرستان محل تولد داوطلب ی

: همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( دو

که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان 

 یکی باشد.

( سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی(  4وطلب حداقل چهار ): داسه

 را بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

در قبال ( سال سابقه پرداخت حق بیمه )4چهار: داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسر ایشان حداقل چهار )

 ( در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.اشتغال

 : ( شرایط مشمولیت بومی استانب

 : استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.یک

یا بازنشسته( اعم از شاغل و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )دو: همسر و فرزندان کارمندان رسمی و 

 که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

)ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان( را به صورت ( سال از سنوات تحصیلی4چهار ) سه: داوطلب حداقل

 باشد.متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده 

در قبال ( سال سابقه پرداخت حق بیمه )4چهار: داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسر ایشان حداقل چهار )

 اشتغال( در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

داوطلبان در صورتی میتوانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود )موضوع بندهای  – 1تبصره 

اشتغال ، بازنشستگی یا پرداخت حق اده نمایند که زمان تحقق موضوع )ر موارد الف و ب( استفدو و چها

 بیمه( مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.

ورت کسب حد )در ص باشد اولویت استخدام می "روستا  "در مواردی که محل مورد تقاضا  –2تبصره 

 باشد . به ترتیب بومی شهرستان و استان( می( یا داوطلب بومی روستا )و سپس نصاب نمره

تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام  تان برای تعیین بومی بودن، آخرینمبنای استان و شهرس –3تبصره 

 باشد. می

با نظر معاونت های تخصصی می تواند عالوه بر شرایط مندرج  مؤسسه: کارگروه آزمون استخدام 14ماده 

ی ، شرایط ویژه ای همچون شرط معدل، آشنایی با زبانهای خارجه و اعمال در آیین نامه اداری استخدام

برخی از مهارت های شغلی مورد نیاز طرح طبقه بندی مشاغل را مشروط به آنکه با شرایط فوق منافات 

 نداشته باشد در شرایط آگهی قید نماید .

 گران تابع قوانین مربوطه خواهد بود .استخدام ایثار :15ماده 

 رعایت قوانین مربوط به استخدام معلولین عادی الزامی است . :16 ماده
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عهده کار شکایات مسولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون استخدامی و مسئولیت پاسخگویی به : 17ماده 

 خواهد بود . مؤسسهگروه آزمون استخدام 

صورت گرفته در دامات تنها پاسخگوی اق مؤسسهنباشد  مؤسسهدر صورتیکه برگزار کننده آزمون  تبصره:

 می باشد. مؤسسهآن 

 زیر تشکیل می گردد: گروه آزمون استخدام از اعضاءکار: 18ماده 

  گروهکاررییس معاون توسعه مدیریت و منابع یا عناوین مشابه به عنوان.  

 گروهعنوان عضو کار مدیر منابع انسانی یا عناوین مشابه به.  

 هگرودیر هسته گزینش به عنوان عضو کارم.  

 گروها عناوین مشابه به عنوان عضو کاردیر حراست یم.  

 ،ا عناوین مشابه به عنوان عضو ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ی مدیر اداره بازرسی

  .گروهکار

 گروهوان عضو کارمدیر توسعه سازمان و تحول اداری یا عناوین مشابه به عن.  

  گروهاوین مشابه به عنوان دبیر کارعن یا مؤسسهیا مسئول واحد استخدام رییس.  

عو در نمایندگان تام االختیار معاونت های تخصصی می توانند حسب مورد به عنوان مد -1تبصره 

 .کار گروه حضور داشته باشند

قصد بکارگیری نیرو از طریق خرید خدمت از شرکت های پیمانکاری  مؤسسهدر مواردی که  -2تبصره 

ه باشد.کلیه اقدامات مربوط به برگزاری آزمون از طریق شرکت طرف قرارداد )جذب نیروی شرکتی ( داشت

  .ناظر بر فرایند کار خواهند بود صورت می پذیرد و اعضای کار گروه فوق الذکر ،

 گروه آزمون حسب شرایط آزمون بشرح ذیل می باشد:شرح وظایف کار :19ماده 

   و تصویب شیوه نامه برگزاری آزمون.تدوین 

 اعتبار هزینه استخدام نیروهای مورد نیاز و هزینه برگزاری آزمون تأمین.  

   جهت تصویب  مؤسسهرییس تایید آگهی استخدام تهیه شده و ارائه به. 

 -،نوع و ترکیب سواالت آزمون و تهیه آنها تعیین تعداد. 

 تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای آزمون و موارد پیش بینی نشده.  

  ت و فضای مخصوص برگزاری آزمون ها )اعم از کتبی و مصاحبه و عملی(پیش بینی امکانا. 

 برگزاری آزمون و تهیه صورتجلسه آزمون.  

 نظارت بر تصحیح اوراق و استخراج نتایج اولیه.  

   برابر پذیرفته شدگان در مواردی که نیاز به برگزاری مصاحبه و  3نظارت بر استخراج فهرست

  .آزمون عملی است و اعالم آن

  ( برابر پذیرفته شدگان و اعالم آن به ذینفعان و هسته 1نظارت بر استخراج فهرست تا یک)

  .گزینش به ترتیب نمره فضلی
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 عم از آزمون کتبی و مصاحبه و عملی(.نظارت بر مراحل مختلف آزمون )ا 

  وصول شکوائیه های متقاضیان استخدام و پاسخگویی.  

  در مراحل بعدی طبق مندرجات این دستور العملتکمیل ظرفیت استخدام در صورت نیاز.  

مسئولیت حفظ امنیت آزمون و حفظ و نگهداری سواالت و نظارت بر تکثیر و انتقال سواالت   –تبصره

و مسئولیت پاسخگویی به شکایات به عهده مدیریت اداره  مؤسسهآزمون به عهده مدیریت حراست 

مدیریت منابع انسانی( می  )با هماهنگی مؤسسهات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکای بازرسی،

 باشد.

به یکی از طرق زیر توسط روابط عمومی انتشار می  مؤسسهرییس آگهی استخدام پس از تایید :20ماده 

 یابد:

 .مؤسسهروزنامه کثیراالنتشار کشوری یا محلی و درج در سایت رسمی  2یک نوبت انتشار در  -

سیمای جمهوری اسالمی )شبکه محلی( و یک نوبت انتشار  دو نوبت اطالع رسانی در صدا یا -

 .مؤسسهدر یک روزنامه کثیراالنتشار کشوری یا محلی و درج در سایت رسمی 

می تواند به یک نوبت انتشار در یک روزنامه  مؤسسهدر آزمون استخدام قراردادی،  -تبصره

 بسنده نماید. مؤسسهکثیراالنتشار محلی و درج در سایت رسمی 

موظف است کلیه مراحل آزمون اعم از ثبت نام، صدور کارت شرکت در آزمون،تصحیح  مؤسسه :21دهما

 اوراق و اعالم نتایج را صرفا به صورت الکترونیکی انجام دهد.

موظف است در صورت نیاز کلیه اطالعات مربوط به آزمون های استخدامی متمرکز اعم  مؤسسه :22ماده

پذیرفته شدگان را به طرق مقتضی و بر اساس فرمت ابالغی در اختیار  از اطالعات ثبت نام شدگان و

 وزارت متبوع قراردهد.

در هنگام ثبت نام الکترونیکی، داوطلب ملزم به تکمیل برگ درخواست شغل ، ارسال تاییدیه  :23ماده

بدیهی  د.پرداخت اینترنتی و یا اسکن رسید بانکی مربوط به پرداخت مبلغ ثبت نام و عکس خود می باش

است بررسی و تایید اصالت مدارک مورد نیاز مندرج در آگهی استخدام صرفا برای معرفی شدگان مرحله 

اول صورت خواهد گرفت. ضمنا دانشگاه می تواند در زمان ثبت نام در صورت تمایل نسبت به دریافت 

 اسکن سایر مدارک به صورت الکترونیکی نیز اقدام نماید.

هر یک از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود،مراحل چنانچه در  -تبصره

، حکم مزبور لغو و بال اثر می د شد و در صورت صدور حکم استخدامطی شده کان لم یکن تلقی خواه

 گردد.

وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطالبان استخدام که میزان آن توسط معاونت توسعه مدیریت و  :24ماده

واریز خواهد شد و به هیچ  مؤسسهنابع وزارت متبوع تعیین می گردد به حساب در آمدهای اختصاصی م

 وجه مسترد نخواهد شد.
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روز قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت 2موظف است کارت ورود به جلسه آزمون را تا  مؤسسه :25ماده

 در کارت ورود به جلسه تعیین خواهد شد.در اختیار داوطلبان قراردهد . تاریخ و مکان برگزاری آزمون 

 مواد و نحوه برگزاری آزمون کتبی:  :26ماده

به هر یک از داوطالبان ، حسب مورد یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی  -

 داده خواهد شد.

ا به کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد. ضمن -

 ، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.ر سه پاسخ غلطازای ه

به منظور سنجش توانمندی های مربوطه، آزمون هایی به شرح ذیل از آنان به عمل خواهد   -

 آمد:

برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و رشته شغلی بهیار)اعم از پیمانی یا قرارداد  -الف

 کارمعین(:

( فوق دیپلم و باالتر، به 2( دیپلم و 1به صورت کتبی در دو سطح آزمون توانمندیهای عمومی  -1-الف

 عمل خواهد آمد.

 ( خواهد بود.1سوال با ضریب یک ) 90و حداکثر 60تعداد سواالت آزمون توانمندیهای عمومی حداقل 

آزمون توانمندیهای تخصصی کتبی به صورت کتبی بر اساس رشته شغلی مربوطه به عمل خواهد  -2-الف

( 2با ضریب دو) 90تا 60 از عداد سواالت آزمون توانمندی های تخصصی کتبی حسب مورد نیازآمد. ت

 خواهد بود.

سواالت تخصصی پزشکان متخصص را می توان حسب مورد کاهش داد که در این صورت در  -1تبصره 

  خواهد شد.آگهی استخدامی مربوطه اطالع رسانی 

بنی بر ضرورت انجام مصاحبه و یا آزمون عملی )حسب در صورت تشخیص کارگروه آزمون م -2تبصره 

( نمره کل آزمون کتبی)پس از %70اقتضاء شغلی( احتساب نمره نهایی افراد بر اساس هفتاد درصد)

 ( نمره مصاحبه ، خواهد بود.%30احتساب سهمیه ها و ضرایب ( و سی درصد )

 برای سایر داوطلبان: -ب

 30این ماده به عمل خواهد آمد که  -کتبی و مطابق بند الف آزمون توانمندی عمومی به صورت-1-ب 

 درصد نمره کل را به خود اختصاص خواهد داد.

د درص 70عملی به عمل خواهد آمد که آزمون توانمندی تخصصی در قالب مصاحبه و یا آزمون  -2-ب

 نمره کل را خواهد  داشت.

به انتخاب و اجرای یک یا هر دو بند  مجاز است مؤسسهدر صورت تشخیص کارگروه استخدام، -تبصره

 .( می باشد2-و ب 1-مذکور )ب

درصد میانگین امتیاز)مجموع نمره عمومی  50تعیین حد نصاب آزمون بر مبنای کسب حداقل  :27ماده 

 و تخصصی آزمون کتبی( سه نفر دارای باالترین امتیاز آزمون در هر شغل خواهد بود.
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نیروهای مورد نیاز در هر رشته به عهده  تأمین عدممون در صورت کاهش حد نصاب نمره در آز -تبصره

 می باشد. مؤسسهمعاونت توسعه وزارت متبوع و یا حسب مورد کارگروه آزمون استخدام 

ذکر انواع آزمون های در نظر گرفته شده برای هر یک از رشته های شغلی در آگهی استخدام  :28ماده 

 الزامیست.

به  دستورالعملن بکارگیری نیروهای حفاظت فیزیکی )نگهبان( برابر مفاد این برگزاری آزمو :29ماده 

 است که از سوی مرکز حراست وزارت متبوع اعالم شده است. ضوابطیعالوه سایر 

 اعمال سهمیه در آزمون استخدامی به ترتیب ذیل خواهد بود: :30ماده 

 رات مربوطه در هر یک از رشته های مورد نیازایثارگران به میزان سقف تعیین شده در قوانین و مقر الف(

 درصد از کل مجوزهای استخدامی 3معلولین عادی )در صورت کسب حد نصاب نمره( به میزان  ب(

این  13)مطابق مفاد ماده  "بومی شهرستان"تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی ، به متقاضیان  پ(

در آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره به ترتیب ( در صورت برخورداری از شرایط مندرج دستورالعمل

مجموع نمره فضلی آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی کتبی اختصاص می یابد. در صورتی که 

بومی "ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام 

تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین پذیرش بقیه افراد  تکمیل نگردد، "شهرستان

متقاضیان با اولویت بومی استان،و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی 

 صورت می پذیرد.

سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های  در مواردی که محل مورد تقاضا، روستا می باشد -تبصره

ر ابتدا به بومی روستای موردنظر )در صورت برخورداری از شرایط آگهی و کسب حد قانونی فوق الذکر د

نصاب نمره( و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و در نهایت به 

 فرد غیر بومی اختصاص می یابد.

رت متبوع که خدمت آنان تا زاوتابعه  مؤسساتیا سایر  مؤسسهو شرکتی  قراردادیکارکنان  :31ماده 

انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت 

بدین ترتیب که نمره کتبی مکتسبه این دسته از  کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند،

و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال صرفا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی  کارکنان،

 ،درمان و آموزش پزشکی ،بهداشتزارت تابعه و مؤسساتتجربه مربوط و مشابه در دانشگاهها و 

 اضافه خواهد شد. (درصد نمره کل،20اکثر تا بیست )(درصد و حد2دو)

 دد.جذب نخبگان برابر ضوابطی خواهد بود که از سوی مراجع ذیر بط اعالم می گر :32ماده 

چنانچه جهت آزمون توانمندی های تخصصی داوطلبان، مصاحبه یا آزمون عملی پیش بینی  :33ماده 

های قانونی مندرج در آگهی و نمره  که با لحاظ اولویت یداوطلبانشد. در هر رشته محل از میان اشده ب

د مورد نیاز، جهت برابر تعدا 3کل آزمون عمومی و تخصصی کتبی دارای رتبه باالتری هستند به میزان 
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انجام مصاحبه یا آزمون عملی دعوت خواهد شد و پس از انجام مصاحبه یا آزمون عملی نسبت به انتخاب 

 ( برابر مورد نیاز به عنوان نتایج اولیه آزمون به هسته گزینش اقدام گردد .1و معرفی تا یک )

ستخدامی نتایج حاصل از آزمون ا، بر اساس پیش بینی مصاحبه یا آزمون عملیدر صورت عدم  :34ماده 

ندرج در آگهی برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویتهای م 5/1در هر رشته ، لیست پذیرفته شدگان تا 

 . استخدام به هسته گزینش ارسال خواهد شد تا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد

ی با رعایت ل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره ک :35ماده 

ن و در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسا ظرفیت پیش بینی شده   می باشد.

صورت برابر  در ابتدا نمره آزمون توانمندی های تخصصی مالک انتخاب خواهد بود، مازاد بر ظرفیت باشد،

واهد خمالک عمل قرار  انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش، ،بودن نمره آزمون توانمندی های تخصصی

 گرفت.

دد آزمون تخصصی کتبی مج در صورتی که انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش مقدور نباشد، –تبصره

 با نظارت کار گروه آزمون برگزار و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

هرست (برابر پذیرفته شدگان و ف1) فهرست اسامی داوطلبان مشمول بررسی مدارک ،فهرست :36ماده 

 پذیرفته شدگان نهایی در هر مرحله به ترتیب زیر اعالم می شود:

ود مصاحبه برابر در صورت وج 3(برابر در صورت فقدان مصاحبه و تا 1) مرحله اول:اعالم اسامی تا یک

 همؤسسحله بدیهی است در این مر ،اظهاری در هنگام ثبت نامجهت بررسی صحت و سقم مدارک خود 

مربوطه حذف  موظف است تاکید نماید که به میزان افرادی که به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته از فهرست

 مد.می گردند، از سایر شرکت کنندگان در آزمون به ترتیب مندرجات آگهی دعوت به عمل خواهد آ

نش توسط هسته گزی(  برابر پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون، به 1مرحله دوم: معرفی تا یک ) -

 مدیریت منابع انسانی 

 انسانی  مرحله سوم: اعالم پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید هسته گزینش به مدیریت منابع -

تایید  استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به :37ماده

زشکی و یا کمیسیون پ مؤسسهط واحد طب کار توانمندیهای جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توس

 )طبق شیوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت متبوع( است.

اری فرصت روز ک 15افراد مندرج در لیست پذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حد اکثر : 38ماده

 .عه نمایندمراج مؤسسهخواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل استخدام به واحد استخدام 

شدگان ذخیره  در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان از پذیرفته :39ماده

 جهت شروع به کار دعوت به عمل خواهد آمد.

اعالم فهرست اسامی پذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا دو سال پس از برگزاری  -1تبصره
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 1د بود. آزمون استخدامی معتبر خواه

ک از پذیرفته شدگان آزمون حتی پس از صدور حکم استخدامی اعالم انصراف چنانچه هر ی -2تبصره 

ا هماهنگی نماید، موسسه فرصت خواهد داشت تا یکسال پس از صدور حکم فرد مستعفی، از افراد ذخیره ب

 هسته گزینش دعوت به عمل آورد.

یک یا چند رشته شغلی خاص مندرج در یک آگهی استخدام ر صورتیکه ظرفیت مورد نیاز در د - 40ماده  

ز سایر اهاي همان رشته شغلی تکمیل نگردد موسسه مجاز است با تصویب در کارگروه آزمون از ذخیره

 هاي جغرافیایی با تقاضاي ذینفعان به ترتیب نمره فضلی استفاده نماید. محل

جاز مورد نیاز موسسه تامین نگردد کارگروه آزمون م ر صورتیکه با اعمال ماده فوق الذکر نیرويد -تبصره

ا رعایت باست در رشته هاي شغلی که در شرایط احراز آنها، مدرك تحصیلی مربوط پیش بینی شده باشد 

 این ماده اقدام نماید.

اند در صورت عدم تکمیل ظرفیت در جنسیت اعالم شده در یک رشته محل موسسه می تو - 41ماده 

سبت ندر صورت وجود ذخیره در رشته محل دیگر در جنسیت متفاوت و تمایل داوطلب  درآگهی منتشره

 به تکمیل ظرفیت  بر اساس نمره فضلی اقدام نماید.

هاي الزم، پذیرفته شدگان ست در بدو استخدام با اخذ تعهد محضري و یا تضمینامؤسسه موظف  - 42ماده 

 اند، بنماید. شده ر محلی که در آن استخدامسال د 10الی  5را ملزم به ارائه خدمت به مدت 

ذیرفته شدگان که پس از صدور حکم استخدامی نسبت به انصراف از ادامه خدمت پآن دسته از  - 43ماده 

ت در کلیه اقدام می نمایند به مدت دو سال پس از اعالم انصراف و لغو حکم استخدامی مربوطه از شرک

م و سه و نیم و توابع آن)به استثناي مناطق با ضریب محرومیت سه پنجآزمونهاي استخدامی وزارت بهداشت 

 پنجم( محروم می باشند.

                                                           
با عنایت به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف شرایط بومی از دفترچه های استخدامی و همچنین » 1

به تصویب هیأت امنا از  1397لغو امتیاز تعلق گرفته به کارکنان قراردادی موارد مربوط به این امتیازات و سهمیه ها در سال 

 «این دستورالعمل حذف گردیده است. مفاد
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در صورت اخذ مجوز بکارگیري نیرو از طریق خرید خدمت از شرکتهاي پیمانکاري، شرکت  - 44ماده 

 طرف قرارداد با نظارت کارگروه آزمون موسسه ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل می باشد.

( جهت بکارگیري نیرو از 29تبصره : در خصوص انتخاب هر یک از انواع یا مواد آزمون )موضوع ماده 

طریق خرید خدمت از شرکتهاي پیمانکاري موسسه مجاز است با تصویب کارگروه آزمون یک یا چند 

 روش را انتخاب نماید.

کشور یا هر نهاد دیگري)با  در صورتیکه آزمون استخدامی سراسري از طریق سازمان سنجش - 45ماده 

  هماهنگی وزارت متبوع( برگزار گردد موسسه مخیر است در این آزمون مشارکت نماید.

 

 آیین نامه: 33های استخدامی در اجرای ماده صالحیه دستورالعمل برگزاری آزمونا

مؤسسه  یعلم تهیأ ریکارمندان غ یاستخدام ،ینامه ادار آیین 33این دستورالعمل در اجرای مفاد ماده 

امناء  هیأتمصوب دور دوم مصوبات  یآزمون استخدام یبرگزار ییاصالح دستورالعمل اجرا یو در راستا

قرارداد کار  ،ی، به منظور استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، رسم96سال 

 43مؤسسه( در  یعلم هیأترین غکارمندا یاستخدام ینامه ادار نییآ 31ماده  5)موضوع تبصره  نیمع

 .دیرس مؤسسه یامنا هیأتبه تصویب  1/1/1398تبصره با تاریخ اجرای  22ماده و 

اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار  یانسان یروین یریهرگونه استخدام و بکارگ یبرا :1 ماده

 یهی. بدستیقه بندی مشاغل ضرورو رعایت شرایط احراز طرح طب ازیپیش بینی وجود اعتبار موردن ن،یمع

به  اختصاصمربوطه )جهت  یوجود پست سازمانی بالتصد یمانیو پ یاست در خصوص کارکنان رسم

مصوب  التیبر اساس تشک یوجود عنوان پست بالتصد یاستخدام شدگان( و در خصوص کارکنان قرارداد

 در نظر گرفته شده( ضرورت دارد. ی)به عنوان پست مجاز

هردو و در صورت  ایو  یتخصص ایو یبرگزاری آزمون عموم قینیروی انسانی از طر یرکارگیبه :2 ماده

 نشیقانون گز یبراساس قانون تسر یعموم یهاتیو با احراز صالح یرفتار یها یستگیلزوم سنجش شا

 یهاو شرکت ساتها و مؤسها و سازمانوزارتخانه ریمعلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سا

 آن صورت خواهد گرفت.  یو اصالحات بعد  یاسالم یمجلس شورا 9/2/1375مصوب  یدولت

و اطالعات و  یاست که به منظور سنجش دانش عموم یآزمون ،یعموم های یآزمون توانمند :3 ماده

 لیاز قب یآن شامل موارد یو مواد امتحان شود یبرگزار م یداوطلبان استخدام بصورت کتب هیمعلومات پا

 یهایو توانمند وشه ،یعموم یسیزبان انگل ،یو آمار مقدمات یاضیر ،یمعارف اسالم ،یفارس اتیزبان و ادب

 .باشدیم مؤسسه صیاطالعات حسب تشخ یو فن آور یقانون یو مبان یو اجتماع یاسیاطالعات س ،یذهن

 یجمهور یانون اساسمصرح در ق یمذاهب اسالم ریسا روانیمربوط به پ یسواالت معارف اسالم -1تبصره
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 خواهد شد. یآنان طراح یو احکام فقه میمطابق تعال رانیا یاسالم

به سواالت  ییاز پاسخگو رانیا یاسالم یجمهور یمصرح در قانون اساس ینید یها تیاقل -2 تبصره

 ریداوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سا نیصورت نمره مکتسبه ا نیمعاف بوده و در ا یمعارف اسالم

به  لبانگروه از داوط نیا یبه سواالت عموم ییاست زمان پاسخگو یهیاالت محاسبه خواهد شد. بدسو

 نسبت تعداد سواالت، کمتر خواهد بود.

 یآزمونی است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصص یتخصص هاییآزمون توانمند :4 ماده

مصاحبه یا عملی و  ایبه صورت کتبی  شغل مورد نظر یتصد یمتناسب با مشاغل داوطلبان استخدام برا

 شود: یبرگزار م لیاز آنها به طرق ذ یبیترک ای

است که به منظور سنجش دانش تخصصی داوطلبان  یکتبی آزمون یتخصص هاییآزمون توانمند -

 .باشدآن بر اساس رشته شغلی مربوطه می یو مواد امتحان شودیبرگزار م یاستخدام بصورت کتب

 یآزمون کتب قیاست که از طر یتخصص های توانمندی از دسته آن یسنجش حضور یمصاحبه تخصص -

 .ستیقابل سنجش ن

 یشغل به صورت عمل ازیمورد ن یهایآزمونی است که به منظور سنجش مهارت و توانمند یآزمون عمل -

 شود.   یانجام م

ورد نظر در آزمون منطبق با شغل م یرفتار یها یستگیسنجش شا یبرا یشغل یمصاحبه رفتارسنج -

 باشد. یم یاستخدام

به هر نحو ممنوع  یدولت یدستگاه ها ریو سا مؤسسهشده  دیاستخدام افراد بازنشسته و بازخر :5 ماده

 .باشدیم

 .باشدیممنوع م یو استخدام ینامه ادار نییآ 38ماده  نیاستخدام مشمول :6ماده

 یاحراز شغل مندرج در آگه طیمرتبط با شراباالتر  یلیمدارک تحص یشرکت داوطلبان دارا :7 ماده

به  یمشاغل مالک عمل وزارت بهداشت )که در زمان انتشار آگه یو مهندس یابینامه ارز نییمطابق با آ

 باشد. ی( ممنوع مدیاطالع داوطلبان خواهد رس

از انجام معادل،  حق ثبت نام در آزمون را ندارند و در صورت شرکت   یلیدارندگان مدارک تحص: 8 ماده

 اثر داده نخواهد شد. بیاستخدام محروم و به درخواست آنان ترت یمراحل بعد

 یاستخدام ،ینامه ادار نییآ  34بند الف ماده  ،یدر رابطه با سن داوطلبان آزمون استخدام :9 ماده

 نییتع مؤسسهکارگروه آزمون  دییمالک عمل  خواهد بود و حسب مورد با تا  یعلم هیأت ریکارکنان غ

 مربوطه درج خواهد شد. یاستخدام یها یو در آگه

 معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد: یها هیدییبه شرط ارائه تا لی.موارد ذ

 و مقررات موضوعه. نیبر اساس قوان ثارگریداوطلبان ا -الف

 ایتابعه وزارت متبوع و  مؤسسات ریو سا مؤسسهکه به صورت قرارداد تمام وقت در  یداوطلبان -ب
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( به خدمت یانسان یرویخدمات ن دیطرف قرارداد آنها)در قالب خر روین تأمین یمانکاریپ یشرکتها

 سال( . 15آنها )تا سقف  یرسم ریخدمت غ زانیاشتغال دارند به م

 ایتابعه وزارت متبوع و  مؤسسات ریو سا مؤسسهکه به صورت قرارداد تمام وقت در  یداوطلبان -تبصره

اند ( به خدمت اشتغال داشتهیانسان یرویخدمات ن دیطرف قرارداد آنها)در قالب خر یمانکاریپ یشرکتها

 سال. 5 زانینموده اند حداکثر به م یقطع همکار مؤسسهآزمون با  خیو در تار

سال قابل  5حداکثر بمدت  یاستخدام ینامه ادار نییآ 34ماده  4موضوع تبصره  نیسابقه مشمول -پ

 باشد. یمحاسبه م

طرح( را به  دیدر قالب تمد ای یاریاخت ای یموظف)اجبار یانسان یرویکه طرح خدمت ن یلبانداوط -ت

 انجام خدمت فوق. زانیانجام داده اند به م راپزشکانیاستناد قانون خدمت پزشکان و پ

 انجام شده.  یمدت خدمت سرباز-ث

 یبراساس دستورالعمل ها شاغل بوده و یقراداد ای یاز حاالت شرکت یکیفرد در  کهی: در صورت1نکته

 15تواند حداکثر از  یوضع شده اند،)اشتغال بصورت مستمر( م لیتبد یگریمربوطه به حالت اشتغال د

 سال ارفاق سن بهرمند گردد.

 باشد. یسال م 15به سن در هر حال حداکثر  ی: مجموع سنوات ارفاق2نکته

و حداکثر  18سن حداقل  یاریبه پلمید یلیبا مدرک تحص اریبه یو قرارداد یمانیاستخدام پ :10 ماده

 سال مجاز است. 26

 راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیمشمول یبرا تیمعاف ایانجام طرح و  انیپا یارائه گواه :11 ماده

 برای شرکت در آزمون استخدامی الزامی است. یاجبار هایرشته

انجام خدمت  نیکه در ح یاجبار های رشته راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیمشمول -1 تبصره

( یمانیپ ،یاستخدام)رسم های صرفًا در آزمون توانندیم باشند، یم مؤسسهتابعه  یدر واحد ها یقانون

 .ندیشرکت نما مؤسسههمان 

انجام خدمت  نیکه در ح یاجبار های رشته راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیمشمول -2 تبصره

 یخدمت( نم دیخر ای یاستخدام)قرارداد های در آزمون باشند، یم مؤسسهه تابع یدر واحد ها یقانون

 .ندیتوانند شرکت نما

در خصوص  ییها تیتواند محدود یدانشگاه م ایماده، وزارت  نیا ی: حسب ضرورت در نحوه اجرانکته

 درج خواهد شد. مؤسسه یاستخدام یکه در آگه ردیافراد در نظر بگ لیقب نینحوه شرکت ا

وزارت متبوع،  16/7/93مورخ  854/100که به استناد بخشنامه شماره   یدر خصوص داوطلبان -3 تبصره

بخشنامه شماره  1که به استناد بند  یداوطلبان نیطرح آنان اقدام شده است، همچن دینسبت به تمد

 ،باشند یمنطقه خدمت بیبدون احتساب ضر یانجام خدمات قانون یمتقاض 23/5/92د مورخ /1591/209

« اشتغال به طرح» یو گواه ستین« طرح انیپا» یبه ارائه گواه یازین ،یتا سقف قانون ماندهیدر مدت باق

 آزمون در مربوطه گواهی ارائه با توانند . ضمناً مشمولین مذکور میدنماییم تیافراد کفا نگونهیا یبرا
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 شرکت نمایند. زنی پزشکی علوم های دانشکده /دانشگاه سایر

)سه پنجم(  3/5 بیضر یکه در مناطق محروم دارا یدر صورت« k بیضر»تعهدات  نیشمولم -4 تبصره

همان دانشگاه/دانشکده  یتوانند در آزمون استخدام یپنجم( مشغول به خدمت باشند م می)سه و ن 3,5/5و 

مجاز  یرتدر صو k بیتعهدات ضر نیمشمول گری. دندیهمان منطقه مورد تعهد( شرکت نما یبرا )صرفاً

مانده  یماه باق 6تعهدات آنان حداکثر  زانیباشند که از م یمحل( م -به ثبت نام در آزمون )در هر رشته

 باشد.

و ....( صرفا مجاز  یتابع وزارت بهداشت)خاص، عدالت آموزش مؤسسات: داوطلبان متعهد خدمت 5 تبصره

. الزم به ذکر است در باشند یمنطقه مورد تعهد م ای مؤسسههمان   یبه شرکت در آزمون استخدام

 خواهد بود.  مؤسسهداوطلبان در مدت تعهد برعهده  نیمحل خدمت ا نییتع یینها رشیصورت پذ

مندرج  طیعالوه بر شرا تواندیم یتخصص یکارگروه آزمون استخدام مؤسسه با نظر معاونت ها :12 ماده

خارجه و اعمال  یبا زبانها ییاهمچون شرط معدل، آشن یاژهیو طینامه اداری استخدامی، شرادر آیین

فوق منافات  طیرامشاغل را مشروط به آنکه با ش یطرح طبقه بند ازیمورد ن یشغل یاز مهارت ها یبرخ

 .دینما دیق یآگه طینداشته باشد در شرا

 مربوطه خواهد بود. نیاستخدام ایثارگران تابع قوان :13 ماده

 است. یالزام یعاد نیلمربوط به استخدام معلو نیقوان تیرعا :14 ماده

و مسئولیت پاسخگویی به عهده کارگروه  یآزمون استخدام یمراحل برگزار هیمسئولیت کل :15 ماده

 خواهد بود. مؤسسهآزمون استخدام 

اقدامات صورت گرفته  یتنها پاسخگو مؤسسهنباشد  مؤسسهکه برگزار کننده آزمون  کهیدر صورت -تبصره

 باشد. یم مؤسسهدر آن 

 : گرددیم لیکارگروه آزمون استخدام از اعضاء زیر تشک :16 ماده

 کارگروه سییمشابه به عنوان ر نیعناو ایو منابع  تیریمعاون توسعه مد -

 مشابه به عنوان عضو کارگروه نیعناو ای یمنابع انسان ریمد -

 به عنوان عضو کارگروه نشیهسته گز ریمد -

 همشابه به عنوان عضو کارگرو نیعناو ایحراست  ریمد -

یا عناوین مشابه به عنوان عضو  اتیاداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکا ریمد -

 کارگروه

 مشابه به عنوان عضو کارگروه نیعناو ای یتوسعه سازمان و تحول ادار ریمد -

 کارگروه ریمشابه به عنوان دب نیعناو ای مؤسسهواحد استخدام  مسئول ای سیرئ -

توانند حسب مورد به عنوان مدعو در کارگروه  یم یتخصص یمعاونت ها اریاالختتام  ندگانینما -1 تبصره

 حضور داشته باشند.
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 یمانکاریپ یاز شرکت ها دخدمتیخر قیاز طر روین یریقصد بکارگ مؤسسهکه  یدر موارد -2 تبصره

رارداد شرکت طرف ق قیآزمون از طر یاقدامات مربوط به برگزار هی( داشته باشد کلیشرکت یروی)جذب ن

 خواهند بود. ندکارفرای بر ناظر الذکر، کارگروه فوق یو اعضا ردیپذ یصورت م

 : باشدیم لیآزمون بشرح ذ طیکارگروه آزمون حسب شرا فیشرح وظا :17 ماده

 تدوین و تصویب شیوه نامه برگزاری آزمون -

 آزمون یبرگزار نهیو هز ازیمورد ن یروهایاستخدام ن نهیاعتبار هز تأمین -

  بیمؤسسه جهت تصو سیشده و ارائه به رئ هیاستخدام ته یآگه دییتأ -

 سؤاالت آزمون  و تهیه آنها بیتعداد، نوع و ترک نییتع -

 نشده ینیب شیآزمون و موارد پ یاجرا یدر مورد چگونگ یریگ میتصم -

 ( عملی و مصاحبه و کتبی از اعم) ها پیش بینی امکانات و فضای مخصوص برگزاری آزمون -

 صورتجلسه آزمون  هیون و تهآزم یبرگزار -

 نظارت بر تصحیح اوراق و استخراج نتایج اولیه -

مصاحبه و  یبه برگزار ازین که یدر موارد شدگانرفتهیبرابر پذ 3نظارت بر استخراج فهرست  -

 است و اعالم آن  یآزمون عمل

 نشیهسته گزو  نفعانیو اعالم آن به ذ شدگانرفتهی( برابر پذ1) کینظارت بر استخراج فهرست تا  -

 ینمره فضل بیبه ترت

 ( یو مصاحبه و عمل ینظارت بر مراحل مختلف آزمون )اعم از آزمون کتب -

  ییاستخدام و پاسخگو انیمتقاض یهاهیوصول شکوائ -

 دستورالعمل نیاستخدام در صورت نیاز در مراحل بعدی طبق مندرجات ا تیظرف لیتکم -

و انتقال سؤاالت  ریسؤاالت و نظارت بر تکث یدارآزمون و حفظ و نگه تیحفظ امن تیمسئول -تبصره

اداره  تیریبه عهده مد اتیبه شکا ییپاسخگو تیحراست مؤسسه و مسئول تیریآزمون به عهده مد

 باشد.ی( میمنابع انسان تیریمد یمؤسسه )با هماهنگ اتیبازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکا

 یانتشار م یتوسط روابط عموم ریاز طرق ز یکیبه   مؤسسهیس ری دییاستخدام پس از تا یآگه :18ماده 

 :ابدی

 مؤسسه یرسم تیو درج در سا یمحل ای یکشور راالنتشاریروزنامه کث 2نوبت انتشار در  کی -

نوبت انتشار  کی( و ی)شبکه محل یاسالم یجمهور ماییدر صدا یا س یدو نوبت اطالع رسان -

 مؤسسه یرسم تیو درج در سا یمحل ای یکشور راالنتشاریروزنامه کث کیدر 

 راالنتشاریروزنامه کث کینوبت انتشار در  کیتواند به  یم مؤسسه ،یدر آزمون استخدام قرارداد -تبصره

 .دیبسنده نما مؤسسه یرسم تیو درج در سا یمحل

موظف است کلیه مراحل آزمون اعم از  ثبت نام، صدور کارت شرکت در آزمون، تصحیح  مؤسسه :19 ماده

 انجام دهد. یکیاوراق و اعالم نتایج را صرفًا به صورت الکترون
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متمرکز اعم  استخدامی های اطالعات مربوط به آزمون هیکل ازیموظف است در صورت ن مؤسسه :20 ماده

 اریدر اخت یو بر اساس فرمت ابالغ یشدگان را به طرق مقتض رفتهیاز اطالعات ثبت نام شدگان و پذ

 دوزارت متبوع قرار ده

در هنگام ثبت نام الکترونیکی، داوطلب ملزم به تکمیل برگ درخواست شغل، ارسال تاییدیه  :21ماده   

باشد. بدیهی  یمربوط به پرداخت مبلغ ثبت نام و عکس خود م یبانک دیپرداخت اینترنتی و یا اسکن رس

شدگان مرحله  یمعرفی است بررسی و تأیید اصالت مدارک مورد نیاز مندرج در آگهی استخدام صرفاً برا

 افتینسبت به در لیتواند در زمان ثبت نام در صورت تما یاول صورت خواهد گرفت. ضمنا دانشگاه م

 .دیاقدام نما زین یکیمدارک  به صورت الکترون ریاسکن سا

از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود،  کیچنانچه در هر  -تبصره

خواهد شد و در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو و بالاثر  یتلق کنیده کان لم ش یمراحل ط

 .گرددیم

و  تیریآن توسط معاونت توسعه مد زانیوجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که م :22ماده  

 چیو به ه خواهد شد زیمؤسسه وار یاختصاص یگردد به حساب درآمدها یمنابع وزارت متبوع  ابالغ م

 وجه مسترد نخواهد شد.

 قیآزمون از طر یروز قبل از برگزار 2موظف است کارت ورود به جلسه آزمون را تا  مؤسسه :23 ماده

خواهد  نییآزمون در کارت ورود به جلسه تع یو مکان برگزار خیداوطلبان قرار دهد. تار اریدر اخت تیسا

 شد.

 :یآزمون کتب یمواد و نحوه برگزار :24 ماده

هر یک از داوطلبان، حسب مورد یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد  به

 شد. 

هر  یخواهد شد. ضمنا به ازا طراحی ای دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه کلیه

 حذف خواهد شد.  حیپاسخ صح کیسه پاسخ غلط، 

 : آمد خواهد عمل از آنان به لیبه شرح ذ ییهاآزمون مربوطه، های یتوانمندمنظور سنجش  به

 کار قرارداد یا پیمانی از اعم) بهیار شغلی  برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و رشته -الف

 (:معین

 ( فوق دیپلم و باالتر، به2و  پلمی( د1در دو سطح  یبه صورت کتب یعموم های یآزمون توانمند -1-الف

سوال با ضریب  90و حداکثر  60حداقل  یعموم های توانمندی آزمون سواالت تعداد. دآم خواهد عمل

 ( خواهد بود.1) کی

 عمل بر اساس رشته شغلی مربوطه به یکتبی به صورت کتب یتخصص های یآزمون توانمند -2-الف

( 2دو ) بیبا ضر 90تا 60تخصصی کتبی حسب مورد از  های توانمندی آزمون سواالت تعداد. آمد خواهد
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 خواهد بود.

صورت در  نیحسب مورد کاهش داد که در ا توان یپزشکان متخصص را م یسواالت تخصص -1تبصره

 شود. یم رسانی مربوطه اطالع یاستخدام یآگه

)حسب  یو یا آزمون عمل کارگروه آزمون مبنی بر ضرورت انجام مصاحبه صیدر صورت تشخ -2 تبصره

درصد نمره 70مصاحبه براساس وزن  یپس از برگزار ییشدگان نها تهرفی( انتخاب پذیاقتضاء رشته شغل

 یدارا یادر رشته ه یقانون یتهایدرصد نمره کل به مصاحبه خواهد بود. اولو 30و  یکل به آزمون کتب

 مصاحبه، در مرحله اول )دعوت جهت شرکت در مصاحبه( اعمال خواهد شد. 

 داوطلبان: ریبرای سا -ب

 آمد خواهد عمل این ماده به 1-و مطابق بند الف یبه صورت کتب یعموم های یآزمون توانمند -1-ب

 .داد خواهد اختصاص خود به را کل نمره درصد30 که

 درصد70 که آمد خواهد عمل آزمون عملی به ایدر قالب مصاحبه و  یتخصص های یآزمون توانمند -2-ب

 .داشت خواهد را کل نمره

هر دو بند مذکور  ای کی یمجاز به انتخاب و اجرا مؤسسهستخدام، کارگروه ا صیدر صورت تشخ -3تبصره

 باشد. ی( م2-و ب 1-)ب

درصد میانگین امتیاز )مجموع نمره  50کسب حداقل  یحد نصاب نمره آزمون بر مبنا نییتع :25ماده  

 باالترین امتیاز آزمون در هر شغل خواهد بود ی( سه نفر دارایآزمون کتب یو تخصص یعموم

به  یدر هر رشته شغل ازیمورد ن یروهاین تأمینکاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم  -1تبصره

 .باشدیم مؤسسهحسب مورد کارگروه آزمون استخدام  ایعهده معاونت توسعه وزارت متبوع و 

استخدام  آگهی در شغلی هایرشته از یک هر برای شده گرفته نظر در هایذکر انواع آزمون :26 ماده

 میست.الزا

دستورالعمل به  نای مفاد برابر)نگهبان(  یکیزیحفاظت ف یروهاین یریبرگزاری آزمون بکارگ :27 ماده

 ضوابطی است که از سوی مرکز حراست وزارت متبوع اعالم شده است. ریعالوه سا

 خواهد بود:  لذی ترتیب به استخدامی آزمون در هااعمال سهمیه :28 ماده

   ازیمورد ن یاز رشته ها کیو مقررات مربوطه در هر  نیشده در قوان نییسقف تع نزایبه م ثارگرانی( االف

  یاستخدام یدرصد از کل مجوزها 3 زانی)در صورت کسب حد نصاب نمره( به م یعاد نی( معلولب

آزاد در صورت برخورداری از شرایط مندرج  هیسهم انی( تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی، به متقاضپ

 و عمومی هایاستخدام و کسب حد نصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلی آزمون توانمندی در آگهی

 . یابد( اختصاص می24ماده  2تبصره  ترعای با) کتبی تخصصی

 .گرددجذب نخبگان برابر ضوابطی خواهد بود که از سوی مراجع ذیربط اعالم می :29 ماده

 ینیب شیپ یآزمون عمل ایداوطلبان، مصاحبه  یخصصت های یجهت آزمون توانمندچنانچه  :30 ماده

و نمره  یمندرج در آگه یقانون های تیکه با لحاظ اولو یداوطلبان انیشده باشد، در هر رشته محل از م
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جهت  از،ین وردبرابر تعداد م 3 زانیهستند، به م یرتبه باالتر یو تخصصی کتبی دارا یکل آزمون عموم

دعوت خواهد شد و پس از انجام مصاحبه یا آزمون عملی نسبت به انتخاب  یآزمون عمل ایانجام مصاحبه 

 اقدام گردد. نشیآزمون به هسته گز هیاول جیبه عنوان نتا ازی( برابر  مورد ن1) کیتا  یو معرف

 یحاصل از آزمون استخدام جیبراساس نتا ،یآزمون عمل ایمصاحبه  ینیب شیدرصورت عدم پ :31 ماده

 یمندرج در آگه یهاتیاولو تیبا رعا ازیبرابر تعداد مورد ن 5/1شدگان تا  رفتهیپذ ستیدر هر رشته، ل

 گردد. مو مقررات مربوطه اقدا نیارسال خواهد شد تا براساس قوان نشیاستخدام به هسته گز

نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت  نیباالتر بیانتخاب داوطلبان به ترت :32 ماده

و مازاد  کسانیکه نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی  ی. در مواردباشدیت پیش بینی شده مظرفی

صورت برابر بودن  درمالک انتخاب خواهد بود؛  یتخصص هاییبر ظرفیت باشد، ابتدا نمره آزمون توانمند

 اهد گرفت.انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش، مالک عمل قرار خو ،یتخصص هایینمره آزمون توانمند

مجدد با  یکتب یمقدور نباشد، آزمون تخصص نشیهسته گز یکه انتخاب اصلح از سو یدر صورت -تبصره

 نظارت کارگروه آزمون برگزار و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

شدگان و  رفتهی( برابر پذ1) کیمدارک، فهرست  یداوطلبان مشمول بررس یفهرست اسام :33 ماده

 :شودیاعالم م ریز بیدر هر مرحله به ترت یینهاشدگان  رفتهیفهرست پذ

برابر در صورت وجود مصاحبه  3( برابر در صورت فقدان مصاحبه و تا 1) کیتا  یاول: اعالم اسام مرحله

 مؤسسهمرحله  نیاست در ا یهیدر هنگام ثبت نام. بد یصحت و سقم مدارک خود اظهار یجهت بررس

مربوطه حذف  رستعدم ارائه مدارک مثبته از فه لدلی به که یفرادا زانیکه به م دینما دیموظف است تاک

 دعوت بعمل خواهد آمد. یمندرجات آگه بیان در آزمون به ترتکنندگشرکت ریاز سا گردند،یم

 تیریتوسط مد نشیشدگان مرحله اول آزمون، به هسته گز رفتهی( برابر پذ1) کیتا  یدوم: معرف مرحله

 یمنابع انسان

 به مدیریت منابع انسانی نشیهسته گز دییپس از تأ ییشدگان نها رفتهیاعالم پذ سوم: مرحله

 دیینموده باشند، منوط به تأ یرا ط یدر آزمون که مراحل قانون شدگانرفتهیاستخدام پذ: 34 ماده

 ونیسیکم ایو  مؤسسهافراد توسط واحد طب کار  یو حرکت یذهن ،یروان ،یجسم هاییتوانمند

 وزارت متبوع( است. یو روان ینامه سالمت جسمان هوی)طبق شیپزشک

فرصت  یروز کار 15حداکثر  ییپس از اعالم نها یاصل شدگانرفتهیپذ ستیافراد مندرج در ل :35 ماده

 .ندیمراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نما یمدارک و ط لیخواهند داشت جهت تکم

شدگان  رفتهیانصراف آنان از پذ ایشدگان در مهلت مقرر و  رفتهیدر صورت عدم مراجعه پذ :36 ماده

 .آمد خواهد عملجهت شروع بکار دعوت به رهیذخ

 یحداکثر تا دوسال پس از برگزار تیظرف لیجهت تکم شدگانرفتهیپذ یاعالم فهرست اسام -1 تبصره

 معتبر خواهد بود.  یآزمون استخدام
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اعالم انصراف  یپس از صدور حکم استخدام یزمون حتشدگان آ رفتهیاز پذ کیچنانچه هر  -2 تبصره

 یبا هماهنگ رهیاز افراد ذخ ،یپس از صدور حکم فرد مستعف کسالیفرصت خواهد داشت تا  مؤسسه د،ینما

 دعوت به عمل آورد. نشیهسته گز

در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز در یک یا چند رشته شغلی خاص مندرج در یک آگهی استخدام  :37 ماده

حد نصاب شرکت  یدارا نیداوطلب گریمجاز است با تصویب در کارگروه آزمون از د مؤسسهمیل نگردد تک

فضلی )بدون  مرهن ترتیب به ذینفعان تقاضای با جغرافیایی های شغلی از سایر محلکننده در همان رشته 

 ها( استفاده نماید. تیاولو ریدر نظر گرفتن سا

تامین نگردد کارگروه آزمون مجاز  مؤسسهفوق الذکر نیروی مورد نیاز در صورتیکه با اعمال ماده  -تبصره

است در رشته های شغلی که در شرایط احراز آنها، مدرک تحصیلی مربوط پیش بینی شده باشد با رعایت 

 این ماده اقدام نماید.

 رشته محل کیاعالم شده در  تیدر جنس تیظرف لیتواند در صورت عدم تکمیسسه مؤم: 38 ماده

متفاوت و  تیدر جنس گریرشته محل د ایدرهمان شغل محل  رهیمنتشره در صورت وجود   ذخ یدرآگه

 دیاقدام نما یبر اساس نمره فضل  تیظرف لیداوطلب نسبت به تکم لیتما

 رفتهیالزم، پذ یهانیتضم ایو  یمؤسسه موظف است در بدو استخدام با اخذ تعهد محضر: 39 ماده

 .دیاند، بنماشده که در آن استخدام یدر محل مؤسسه ازیئه خدمت به مدت مورد نشدگان را ملزم به ارا

نسبت به انصراف از ادامه خدمت  یشدگان که پس از صدور حکم استخدام رفتهیآن دسته از پذ : 40 ماده

 هیمربوطه از شرکت در کل یبه مدت دو سال پس از اعالم انصراف و لغو حکم استخدام ندینما یاقدام م

سه  تیب محرومیمناطق با ضر انیمتقاض ی)به استثنا وزارت بهداشت و توابع آن یاستخدام یآزمونها

 باشند. یپنجم( محروم م میپنجم و سه و ن

دسته از افراد را جهت اعمال مفاد  نیاز حکم انصراف ا یتابعه موظف هستند رونوشت مؤسسات هی: کلنکته

 .ندیوزارت متبوع ارسال نما یمنابع انسانبه اداره کل  یآت یماده فوق در آزمونها

شرکت  ،یمانکاریپ یخدمت از شرکتها دیخر قیاز طر روین یریدر صورت اخذ مجوز بکارگ: 41 ماده

 باشد. یدستور العمل م نیمفاد ا تیملزم به رعا مؤسسهطرف قرارداد با نظارت کارگروه آزمون 

از  روین یری( جهت بکارگ24آزمون )موضوع ماده مواد  ایاز انواع  کیدر خصوص انتخاب هر : 42 ماده

چند  ای کیکارگروه آزمون  بیمجاز است با تصو مؤسسه یمانکاریپ یخدمت از شرکتها دیخر قیطر

 .دیروش را انتخاب نما

هر نهاد  ایسازمان سنجش آموزش کشور  قیاز طر یسراسر یآزمون استخدام کهیدر صورت :43 ماده

 . دیآزمون مشارکت نما نیاست در ا ریمخ مؤسسهمتبوع( برگزار گردد، وزارت  ی)با هماهنگ یگرید

 :1395مصوب سال بهورز و استخدام پذیرش  دستورالعمل :گفتار دوم

: پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت 1ماده 

ای عمومی و تخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه هگزینی و سنجش توانمندیاستخدامی، شایسته
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های عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به و احراز صالحیت

مجلس  9/2/1375دولتی مصوب شرکت های و مؤسسات و  سازمان هاها و کارمندان سایر وزارتخانه

 شورای اسالمی خواهد بود.

و استخدام بهورز صرفاً در چارچوب مجوزهای استخدامی خواهد بود که از سوی معاونت : پذیرش 2ماده 

 توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ابالغ می گردد.

امنا مبنی بر جذب دانش آموزان بهورزی به جایگزینی بهورزان  هیأت 1393مصوبه سال  -1تبصره 

برای  95و  94های اج شده و استعفاء در طی سالخروجی بازنشسته، فوت شده، از کار افتاده کلی، اخر

های یابد و بدیهی است پذیرش بهورز پس از سالنیز تسری می 98تا  96های بهورزان خروجی سال

 مذکور منوط به تصویب هیات امنا خواهد بود.

اشت های بهدپذیرش فراگیران وکارآموزان بهورزی در جهت تامین نیروهای مورد نیاز خانه -2تبصره 

 جدیداالحداث با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع خواهد بود.

مجوز استخدام  تأمینآیین نامه اداری استخدامی، در صورت عدم  31ماده  5با توجه به تبصره  -3تبصره 

تبصره و نیروهای مورد نیاز  مندرج در ‹ 1›پیمانی به موقع، معادل نیروهای خروجی مندرج در تبصره 

کارگیری به صورت قرارداد کار معین از محل پذیرش و به دستورالعملو با رعایت سایر مفاد این ‹ 2›

اعتبار مربوطه با رعایت برنامه ریزی آموزش بهورزان در مقاطع تحصیلی دیپلم و کاردانی بال مانع خواهد 

تبدیل استخدام آنها به وصول مجوز استخدام طبق مقررات نسبت به از موظف است پس  مؤسسهبود. 

 پیمانی مبادرت نماید.

: پذیرش فراگیران وکارآموزان بهورزی به صورت پیمانی منوط به وجود مجوز استخدام، ردیف 3ماده 

 باشد. بالتصدی و اعتبار مورد نیاز و طی دوره مربوطه می

گیرد مستلزم صورت می انعقاد قرارداد کار معین با بهورزانی که به جایگزینی بهورزان خروجی -تبصره

طی دوره مربوطه و صدور حکم بازنشستگی، از کار افتادگی کلی، اخراج شده و استعفاء بهورز قبلی و 

حصول اطمینان از بال تصدی شدن ردیف بهورز شاغل می باشد. بدیهی است اشتغال توأم هر دو بهورز 

 قبلی و جدید امکان پذیر نخواهد بود. 

زی با مدرک تحصیلی دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره دو : فراگیران بهور4ماده 

 ساله آموزش بهورزی پذیرفته می شوند.

کارآموزان بهورزی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی  -1تبصره 

 دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی پذیرفته می شوند.

 گردد.اطالق می« آموزان بهورزیدانش»منبعد به جایگزینی عبارت «  فراگیران بهورزی»ان عنو -2تبصره 

: رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مصوب و اصالحات بعدی آن به منظور پذیرش و 5ماده 

 باشداستخدام بهورزان الزامی می
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ت مدارس منحصراً جهت ارتقاء تبصره: مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های کودکیاری و بهداش

) تاریخ تصویب طرح جدید طبقه بندی مشاغل( مدرک  1392بهورزان شاغلی که قبل از اردیبهشت ماه 

 فوق را ارائه داده اند قابل احتساب خواهد بود.

 شرایط عمومی استخدام بهورز عبارتست از:: 6ماده 

 ه شده در قانون اساسی کشوراعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخت -1-6

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -2-6

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -3-6

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ) ویژه برادران(  -4-6

الم کمیسیون پزشکی دانشگاه تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اع

  با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

 عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان  -5-6

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -6- 6

داشتن سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام  -7-6

ا آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تأیید فعالیت های مرتبط ب

 کمیسیون پزشکی

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحد های دانشگاه -8-6

و سایر  مؤسسهداوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت  -9-6

 . دستگاه های دولتی باشند

 تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.

 نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی  -10-6

 شرایط اختصاصی استخدام بهورز عبارتست از: :7ماده 

آگهی استخدام منتشره  رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل الزامی است که بایستی در -1-7 

 درج گردد.

شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان  -2-7

مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا باالتر در رشته های غیرمرتبط مندرج در شرایط احراز طرح طبقه 

  بندی مشاغل مجاز نمی باشد.

ن های پذیرش و استخدام بهورز بالمانع است و در صورت احراز شرکت دانشجویان در آزمو -3-7

قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان 

 دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کالس های بهورزی می باشد.

یرد. پذیرش بهورز غیربومی به هیچ عنوان پذیرش بهورز صرفاً باید به صورت بومی صورت گ -4-7
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 مجاز نمی باشد. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند. 

الف( محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش 

در  دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل 

 نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب( حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( را در روستا و یا 

شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو 

 یخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.سال اخیر تا تار

را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق « ب»و « الف»داوطلبان زن که شرایط بند  -1تبصره 

سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام  2ازدواج کرده و حداقل  7ماده « ب»و « الف»بند 

و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده  در آزمون گذشته باشد

« الف»باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است افراد بومی بند 

نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش « ب»و 

 خواهند بود.

از طریق  1و تبصره « ب»و « الف»احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای  -2 تبصره

گواهی شورای اسالمی روستا)ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا( با تأیید شبکه 

رونوشت از پرونده بهداشتی بهداشت)مرکز بهداشت شهرستان مربوطه( و  یا خانه بهداشت)منظم به

 د مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد. متقاضی( با تأیی

چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا  -3تبصره 

انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که 

بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی  شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه

بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد 

های مذکور اقامت در دو سال اخیر در تقاضا تأیید نماید پذیرش آنها بالمانع است. لذا برای گروه

واده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط براین که خان

 داشته باشند.

نفر به ازای هر  2در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  -4تبصره 

مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به 

 ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

 الف ( روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان 

ب( درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت 

کیلومتر،  15می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 
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نام از افراد واجد شرایط نمود. گزینش بهورز از  رستان اقدام به ثبتپس از تأیید مرکز بهداشت شه

  مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.

در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر  -5تبصره 

 استان مربوطه انجام می گیرد. ایل و با تأیید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تأیید اداره کل عشایری

 (روز 29ماه و  11سال و  25سال ) 26و حداکثر  16حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم  -5-7

 29ماه و  11سال و  27سال ) 28و حداکثر  18و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم 

 ار می گیرد.روز( می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قر

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر  -6تبصره 

 27سال ) 28صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با درنظر گرفتن موارد زیر نباید از 

 11سال و  29) سال 30روز (و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از  29ماه و  11سال و

 روز ( تجاوز نماید. 29ماه و 

الف( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

 اند به میزان انجام خدمت فوق انجام داده

 ب( مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت 

 ابر قوانین مربوطه تعیین می گردد. سقف سنی ایثارگران بر -7تبصره 

: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر 8ماده 

باشند، هستند در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون استخدامی می 7شرایط مندرج در ماده 

 ه طرح انصراف و یا پایان یافته باشد. مشروط بر آن که قبل از شروع دوره کارآموز بهورزی از ادام

: مسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون استخدامی و پاسخگویی به اعتراضات به عهده کمیته 9ماده 

 آزمون دانشگاه می باشد.

تبصره: متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به 

نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظف است ارائه اعتراضات اقدام 

 طی دو هفته کاری بررسی و اعالم نتیجه نماید.

کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش  دستورالعمل: به منظور نظارت بر حسن اجرای این 10ماده 

 یل تشکیل خواهد شد:درحوزه معاونت بهداشتی با ترکیب ذ مؤسسهبهورز و تحت نظر کمیته آزمون 

معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام االختیار نامبرده ترجیحاً معاون فنی به عنوان رئیس  -1

 کمیته 

  مدیر توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی -2

 مدیر هسته گزینش دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی -3

 نشگاهمدیر گروه گسترش دا -4

 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته  -5
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یکی از مدیران مراکز آموزش بهورزی شهرستان های تابعه به انتخاب معاون بهداشتی دانشگاه  -6

 )ترجیحاً مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان مرکز استان (

 مدیر حراست دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی -7

 یک روانشناس یا روانپزشک به انتخاب معاونت بهداشتی  -8

 مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی  -9

 : شرح وظایف کمیته پذیرش بهورز عبارت است از: 11ماده 

 آزمون  به منظور ارائه به کمیته دستورالعملتهیه متن آگهی بر اساس مفاد این  -1

 انتشار آگهی تأیید شده از سوی کمیته آزمون  -2

  دستورالعملبررسی شرایط داوطلبان به منظور ارزیابی انطباق با مفاد این  -3

 تعیین شیوه نامه برای انجام مصاحبه -4

انجام مصاحبه به منظور ارزیابی دانش و نگرش داوطلبان و ارزیابی سالمت روانی و اجتماعی و  -5

انایی های افراد برای برقراری ارتباط با مردم و حل مشکالت آن ها و ایفای نقش بهورزی در نیز تو

 روستا

 های متقاضیان استخدام در موارد مرتبطارائه پاسخ به شکوائیه -6

 اخذ تصمیمات الزم در موارد خاص و زمینه های مختلف با تأیید کمیته آزمون دانشگاه  -7

ز پس از تأیید کمیته آزمون دانشگاه از طریق معاونت بهداشت، به : آگهی پذیرش بهور12ماده 

های مورد نیاز، نصب و اطالعیه در مراکز بهداشتی، درمانی و گردد تا در محلشهرستان ها ابالغ می

 یابد.خانه های بهداشت نیز انتشار 

سایت دانشگاه و  تبصره: تصمیم گیری در مورد نحوه انتشار آگهی به صورت الکترونیکی و از طریق

یا نشر آگهی در روستاها و یا استفاده از هر دو روش به طور همزمان بر عهده کمیته پذیرش بهورز 

 می باشد.

روز قبل از برگزاری  2: کمیته آزمون دانشگاه موظف است کارت ورود به جلسه آزمون را تا 13ماده 

ن برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون تهیه و در اختیار داوطلبان قرار دهد. تاریخ و مکا

 تعیین خواهد شد. 

شود. لیکن در : به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام، ارسال شود ترتیب اثر داده نمی14ماده 

گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون صورت ارسال مدارک ناقص، تصمیم

ل مدارک به پست، تاریخ ثبت شده چاپی مندرج بر روی مرسوله مالک تاریخ تحوی خواهد بود. ضمناً

 باشد. پستی می

تبصره: تصمیم گیری در مورد نحوه ثبت نام داوطلبان به صورت الکترونیکی یا ارسال مدارک از 

طریق پست یا ثبت نام حضوری بر عهده کمیته آزمون است در هر حال روش ثبت نام کلیه داوطلبان 
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 باید یکسان باشد. در هر دوره جذب 

: چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود 15ماده 

مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج، 

ورت داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در ص

 گردد.صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بالاثر می

: وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط وزارت متبوع تعیین 16ماده 

 می گردد به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز خواهد شد.

کتبی به شرح ذیل از  هایهای عمومی و تخصصی، آزمون: به منظور سنجش توانمندی17ماده 

 داوطلبان به عمل خواهد آمد. 

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم: -الف

آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.  -1-الف

انگلیسی سواالت آزمون توانمندی های عمومی از دروس معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی، زبان 

سوال خواهد بود  60 "سوال و مجموعا 15و اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، هر درس 

که به صورت سواالت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی 

ا به خود از کل نمره آزمون( ر %30نمره )معادل  60می شود. آزمون توانمندی های عمومی مجموعا 

 اختصاص خواهد داد.

سوال معارف اسالمی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر  15متقاضیان اقلیت های مذهبی به  -1تبصره 

 دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد. 

آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون  -2-الف

سوال(، آمار  30واحدهای درسی اختصاصی شامل نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی) اختصاصی از

سوال تهیه می گردد که  60سوال(و جمعاً 15سوال(، آموزش بهداشت ) 15حیاتی و اپیدمیولوژی)

به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی خواهد شد. 

از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص  %30نمره )معادل  60های تخصصی مجموعا  آزمون توانمندی

 خواهد داد. 

مصاحبه: از بین داوطلبانی پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت  -3-الف

اص از کل نمره آزمون( را به خود اختص %40نمره )معادل  80پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که 

 می دهند. 

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم: -ب

جهت سنجش توانمندی های عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون  -1-ب

عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه )شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی( 

سوال خواهد بود که  60سوال و مجموعا  15نون هر درس و اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قا
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به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی می شود. 

از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد  %60نمره) 60آزمون توانمندی های عمومی مجموعا 

 داد. 

سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر  15به  متقاضیان اقلیت های مذهبی -2تبصره 

 دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد. 

 از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد. %40مصاحبه: مصاحبه  -2-ب

: فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه، پس از 18ماده 

تأیید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد. عالوه بر آن معاونت بهداشتی به 

 روش مناسبی که مورد تایید کمیته آزمون باشد مراتب را به اطالع پذیرفته شدگان برساند.

برابر ظرفیت مورد نیاز افراد به  3: از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا 19ماده 

ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه 

برابر ظرفیت مورد نیاز )اصلی و ذخیره(  2معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 

 بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه اعالم گردد.

: دانشگاه مجاز است در صورت تشخیص نیاز در آگهی پذیرش و استخدام بهورز حد نصاب تبصره

 نمره آزمون کتبی تعیین و لحاظ نماید.

برابر جهت معرفی به هسته گزینش به ترتیب نمره  2: انتخاب پذیرفته شدگان به میزان 20ماده 

 19فضلی با رعایت تبصره ماده کل مأخوذه)جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه( و به صورت 

 می باشد. دستورالعملهمین 

: برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در اولویت 21ماده 

 2هستند. لذا در صورتی که برای یک پست بهورز، تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل 

نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز نماید. در صورتی که  2ان نفر باشد دانشگاه می بایست از می

نفر باشد دانشگاه می بایست از متقاضیان با مدرک  2تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی کمتر از 

قانونی انتخاب اولویت های دیپلم که در آزمون شرکت نموده اند به ترتیب نمره فضلی و با رعایت 

از ورود افراد برای مصاحبه، نتیجه نهایی بر اساس نمره کل )جمع آزمون نماید. بدیهی است پس 

 کتبی و امتیاز مصاحبه ( محاسبه خواهد شد.

حد نصاب  دستورالعملاین  19در صورتیکه دانشگاه حسب تشخیص با توجه به تبصره ماده  -تبصره

باید مورد نظر قرار ینمره را در آزمون کتبی لحاظ نماید رعایت حد نصاب نمره در این مرحله م

 گیرد.

: استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع 22ماده 

 دستورالعمل)بومی بودن( با رعایت سایر مفاد این  7)شرایط احراز مدرک تحصیلی( و  5مفاد مواد 
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 و طبق قوانین ایثارگران می باشد. 

 بالمانع است.  دستورالعملمیه معلولین با رعایت مفاد این تبصره: استفاده از سه

شگاه : لیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تائید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دان23ماده 

 گردد.اعالم می

اشت د: پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهائی حداکثر یک ماه فرصت خواهند 24ماده 

 مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند. جهت تکمیل مدارک و طی

شروع  در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از -1تبصره 

وط دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشر

 ط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توس

اه پس از مهای فراگیر یا کارآموز بهورزی تا یک در صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره -2تبصره 

ه بعد از شروع دوره آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره بالمانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیر

 باشد.این مدت مقدور نمی

ر ستان مربوطه موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت د: مرکز بهداشت شهر25ماده 

 دوره آموزشی به صورت کتبی )با پست پیشتازیا تحویل حضوری( دعوت به عمل آورد.

جهت  روز فرصت خواهند داشت15تبصره: پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه، حداکثر 

و  هورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایندتکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز آموزش ب

ماده  2 و 1در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان مطابق تبصره 

 اقدام خواهد شد. دستورالعمل 24

اتمام  : سپردن تعهد رسمی به دانشگاه  قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از26ماده 

ای هسال و به صورت شیفت  15در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت دوره آموزش بهورزی 

هد برای کلیه مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید  الزامیست و این تع

رید وانتقال  نمی بهورزان تا پایان تعهد )اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری و...( قابل خ

 باشد.

ایند ضمن پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نم -تبصره

می نپرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه 

 باشند.

 :1امنا هیأت 1398جذب و پذیرش بهورز مصوب سال دستورالعمل گفتار سوم: 

 :مقدمه

مناطق  ازیمورد ن یانسان یروین تأمینوزارت بهداشت در  یاسیو س یتعهد اجتماع یر اجرامنظو به

                                                           
1
 .ه استدیهیأت امنا رس بیبه تصو 1398سال  اسفند ماه تبصره در 24ماده و  92دستورالعمل در  نیا 
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جهت اجرا به  ریاصول ز تیبهداشت با رعا یهاجذب بهورزان در خانه یبرا ییدستورالعمل اجرا ییروستا

 :شودیها ابالغ مدانشگاه

 ینیگز یاصل بوم تیرعا•

 نیاستخدام قرارداد کار مع یمانیمجوز استخدام پ صیدم تخصو در صورت ع یمانیدر استخدام پ تیاولو•

 ماندگار  یرویجذب ن یبرا

شدگان توسط مرکز آموزش  نشیگز یبرا فیبر شرح وظا یمبتن یدوره آموزش و مهارت آموز یاجرا•

 حوزه بهداشت یجار یهاسالمت مطابق با برنامه یهابرنامه یو بازآموز یبهورز

منوط  نیو کار مع یمانیپ یقراردادها یو ارتقا دیبر عملکرد و تمد یو پرداخت مبتننظام ارتقا  یزیرهیپا•

 .شودیعملکرد که توسط معاونت بهداشت ابالغ م یفیو ک یکم یابیدر ارزش تیبه کسب موفق

ها مکلف خواهند بود و توانمند، دانشگاه تینمودن اصول فوق و جذب افراد با صالح ییمنظور اجرا به

دستورالعمل  نیمرتبط که در ا یبهداشت یو کارشناس یبا مدرک کاردان یتا با جذب افراد بوم ندیتالش نما

سالمت  یهاو برنامه یشغل فیبر شرح وظا یمبتن یآموزآموزش و مهارت یهادوره یآمده است و اجرا

 .ندیبهداشت اقدام نما یهادر خانه ازیبهورز مورد ن یانسان یروین تأمیننسبت به 

 :رالعملدستو

کادر بهورز  تأمین یبرا ستیبایم یدرمان یو خدمات بهداشت ی: دانشگاه/ دانشکده علوم پزشک1 ماده

 یبراساس ضوابط یبهورزان خروج یبه ازا ایبهورز و  یاالحداث و موارد کسر دیبهداشت جد یهاخانه

و در  یمانیپاستخدام  بیبه ترت تیکه در ادامه آمده است؛ حسب مورد نسبت به جذب بهورز با اولو

 یبا استفاده از ساز و کار قانون نیبه صورت ، قرارداد کار مع یمانیمجوز پ یکاف تأمینصورت عدم امکان 

 .دیاقدام نما

 :ردیپذیصورت م لیموارد فوق به شرح ذ یبرا روین تأمینروال  -تبصره

 ،یاز جمله بازنشستگ یاردخارج شده از سازمان مشتمل بر مو یانسان یروهاین تأمینبه منظور  -1

 "دست دانشگاه مجاز است راسا نیموارد از ا ریخدمت، اخراج، استعفا و سا دیفوت، بازخر ،یازکارافتادگ

 . دینما نیبه شکل قرارداد کار مع رویاقدام به استخدام ن

ستخدام بهورز به شکل ا یاالحداث و موارد کسر دیبهداشت جد یهاخانه یبرا یانسان یروین تأمین -2

مربوطه ممکن  یبار مال تأمینها پس از به دانشگاه ییاعطا یبراساس مجوزها نیو قرارداد کار مع یمانیپ

 است.

 یبهداشت یو کارشناس یکاردان یلیدانشگاه از بین داوطلبان با مدارک تحص ازیبهورز مورد ن رشی: پذ2 ماده

 .ردیپذیهد آمد صورت مدستورالعمل خوا نیا یبندها ریآن در سا نیمرتبط که عناو

عدالت  تیو با رعا یرقابت یفضا کیدانشگاه از بین داوطلبان در  ازیبهورز مورد ن رشی: پذ3 ماده
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که حداقل  یآزمون کتب قیاز طر یو تخصص یعموم یهایو سنجش توانمند ینیگزستهیشا ،یاستخدام

قانون  ساسبرا یعموم یهاتیالحدر آن شرکت کرده باشند و مصاحبه و احراز ص طینفر واجد شرا 2

و  هاو سازمان هاوزارتخانه ریمعلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سا نشیقانون گز یتسر

 بود. خواهدیاسالم یمجلس شورا 9/2/1375مصوب  یدولت یهامؤسسات و شرکت

آموزان )با احتساب دانش یبالتصد یهابهورز با هر نوع قرارداد، صرفاً در چارچوب پست رشی: پذ4 ماده

 ،یبازنشستگ رینظ لیکه به هر دل یافراد ینیب شیبا پ زیو بهورزان شاغل( و ن لیدر حال تحص یبهورز

و اثبات  ازیمورد ن راعتبا ینیبشیها از سازمان خارج خواهند شد، پعلت ریسا اینقل و انتقاالت 

 یبرا ینیبشیخواهد بود. جذب بهورزان به پ یهورزاشتغال در شغل ب یبرا یاحرفه یهاتیصالح

از شش ماه تا دو سال قبل  ازیمورد ن یلیبا در نظر گرفتن مقطع تحص تواندیبازنشستگان م ینیگزیجا

 .ردیصورت گ

در  یمرتبط، پس از قبول یبهداشت یکارشناس ایو  یکاردان یلیبا مدرک تحص ی: داوطلبان بهورز5 ماده

توسط معاونت  یقی. دستورالعمل دوره تطبشوندیم رفتهیپذ یرت بهورزمها یقیره تطبدو یط یبراآزمون 

 .شودیو ابالغ م نیبهداشت وزارت متبوع تدو

 ترنییو پا پلمیبهورزان با مدرک د نشیالعمل آمده است؛ گزدستور نیکه در ا یخاص طیدر شرا -تبصره

 زین مینظام قد یبرا ییو مدرک سوم راهنما دیجدنظام  یدوره اول متوسطه برا انیپا یلیتا مدرک تحص

. ) باشدیسال م دودر آزمون  یپس از قبول رانیفراگ لیقب نیا یبرا یمقدور است، دوره آموزش بهورز

 (ینامه آموزش بهورز نییمطابق آ

 استخدام بهورز عبارتست از: یبرا یعموم طی: شرا6 ماده

 ز ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشوراعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی ا -6 -1

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران -6 -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -6 -3

 دستورالعمل آمده است. نیکه در ا یطیبودن در محل خدمت طبق شرا یبوم -4-6

 ز خدمت )ویژه برادران( داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ا -6 -5

پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با  یدر صورت یپزشک تی: معافتبصره

 منافات نداشته باشد. یبهورز فیوظا

 عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان -6 -6

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر -6 -7

انجام  تیو قابل یوانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزداشتن سالمت جسمانی، ر -6 -8

تحت پوشش با تأیید  یهادر روستا هایاریو انجام س یمرتبط با آن از جمله دهگردش یهاتیفعال

 کمیسیون پزشکی

 ی دانشگاههاو سایر واحد ینداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورز -6 -9
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 بهورز عبارتست از: رشیی پذ: شرایط اختصاص7 ماده

و  ییماما ،یبهداشت عموم یهااز رشته یکیدر  یکارشناس ایو  یکاردان یلیدارا بودن مدرک تحص -1-7

 یهااز رشته یکیدر  یکارشناس ایو  یکاردان یلیداوطلبان زن و داشتن مدرک تحص یبرا یپرستار

 رد داوطلبان م یبرا یو پرستار طیبهداشت مح ،یبهداشت عموم

 طیشرا نیاست. ا پلمیداوطلبان د رشیدانشگاه مجاز به ثبت نام و پذ ییاستثنا طیدر شرا -1 تبصره

 عبارتند از:

مورد نظر در مناطق مجاز به  یهادر رشته طیواجد شرا یدانشگاه النیالتحصبه فارغ یعدم دسترس-1

مناطق مجاز و عدم امکان جذب  هیبر انجام فراخوان در کل یکارگروه آزمون مبن یکتب یاستناد گواه

 کارشناس مرتبط  ایکاردان  یروین

 موافقت معاونت بهداشت دانشگاه-2

سه ساله دوره دوم  التیتحص انیپا نامهیگواه ایو  یدانشگاه شیدوره پ انیپا نامهیگواه دیافراد با نیا

 باشند. یمتوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاه

و  یو کارشناس یکاردان یلیمدرک تحص یبه داوطلبان دارا یکه دسترس یریناطق عشادر م -2 تبصره

از  ترنییپا یلیمدرک تحص یاز داوطلبان دارا رشیپذ ست،یفوق مقدور ن یطبق بندها پلمیمتعاقبا د

و عدم  زمجا طهیبر انجام فراخوان در ح یکارگروه آزمون مبن یکتب یشده مشروط بر گواه دیمدارک ق

کامل متوسطه و موافقت معاون بهداشت دانشگاه  پلمیکارشناس مرتبط و د ایکاردان  یرویجذب ن امکان

تا  یدانشگاه شیبدون پ مینظام قد پلمید یلیشامل مدرک تحص تواندیافراد م نیمقدور است. مدارک ا

 یبرا ییاسوم راهنم درکم ایو  دینظام جد یسه ساله دوره اول برا التیتحص انیپا نامهیحداقل گواه

 باشد. مینظام قد

 باشد.در آزمون بهورزی مجاز نمی یشرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناس -2-7

بوده و در  7-1ذکر شده در بند  یلیمدرک تحص یکه داوطلب در بدو استخدام دارا ی: در صورتتبصره

داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه  یلیتحص یهارشته ریباالتر در سا ایتراز هم یلیحال مدرک تحص نیع

اشتغال خواهد  هنگامپس از شروع به کار و در  گریمدرک د یریبر عدم درخواست به کارگ یمبن یمحضر

 بود.

آنان  یینها رشیپذ ،یو در صورت احراز قبول باشدیبا عنوان بهورز ممنوع م انیدانشجو رشیپذ -3-7

هر گونه مدرک  افتیمبنی بر عدم امکان در لیو گواهی دانشگاه محل تحص یمستلزم ارائه انصراف قطع

 ید در صحت گواهیترد ایمذکور و  ی. در صورت عدم ارائه گواهباشدیم یبهورز یهاقبل از شروع کالس

گذرانده شده )تا زمان  یهاتعداد واحد دییمدارک الزم دال بر تا لیاز دانشگاه محل تحص ستیبایم

شده اخذ  رفتهیدر رشته پذ یدانشگاه یلیهر گونه مدرک تحص افتیزمون( و عدم امکان درآ یبرگزار

افراد تعهد  نیاز ا ستیبایم شگفتیپ ددانشگاه عالوه بر موار ندیفرا نیا یاز اجرا نانیگردد.به منظور اطم
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 .دیاخذ نما زیرا ن یلیمدرک تحص افتیدر طیاز شرا یبر عدم برخوردار یمورد لزوم مبن

و استخدام را به عنوان بهورز در  یریبه کارگ طیکه شرا یافراد هیافراد متعهد خدمت و کل رشیپذ -4-7

تعهد خدمت و متعاقبا  یکه اجرا یاست در صورت یهی. بدباشدیخانه بهداشت اعالم شده ندارند ممنوع م

بهداشت مورد نظر مشروط  هافراد در خان نیا یریکارگاستخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به

مقدور خواهد  نیشیاشاره شده در مواد پ یبر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادها

 بود.

. شودیمحل استقرار خانه بهداشت انجام م یبهورز به صورت بومی در وهله اول از روستا رشیپذ -5-7

 گردند. یتلق «روستایبوم»شند تا به عنوان را داشته با ریز طیاز شرا یکیداوطلبان بایستی 

( محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز الف

روز شروع ثبت نام در  نیاول خیسکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تار نییکی باشد و همچن

 مورد نظر محرز گردد. یروستا

 النیالتحصقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( و در خصوص فارغ( حداقل دو مب

متوسطه اول و متوسطه دوم( را در روستا و یا  ،یی)ابتدا یلیدو مقطع کامل از مقاطع تحص د،ینظام جد

در دو سال  لسکونت داوطلب حداق نیشهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچن

 خیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.ا

 یبا فرد شاغل در همان روستا یرا نداشته باشند ول« ب»و « الف»بند  طیداوطلبان زن که شرا -1 تبصره

سال از  2ازدواج کرده و حداقل  7ماده « ب»و « الف»مطابق بند  طیبهورز و واجد شرا نشیمحل گز

 یمورد تقاضا لشان در محاج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتتاریخ ازدو

آنان بالمانع است.  رشیو پذ شوندیم یتلق یبهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بوم رشیپذ

بومیان قمر قرار دارند و نسبت به  تیاولو کیدر « ب»و « الف»افراد با افراد بومی بند  نیبدیهی است ا

 در اولویت پذیرش خواهند بود.

 یاز طریق گواه 1و تبصره « ب»و « الف»ی هااحراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند -2 تبصره

نفر(، با  کیشورا به اضافه  یشورا و نصف اعضا سییر یشورای اسالمی روستا )ممهور به مهر و امضا

 .ردیپذیشهرستان صورت م خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت دییتأ

اشتغال  ایگذراندن طرح و  ل،یادامه تحص لیتا قبل از ثبت نام به دل یچنانچه داوطلبان بهورز -3 تبصره

اند مشروط به در خارج از محل روستا سکونت داشته یدوره ضرورت سرباز فهیو انجام دوره خدمت وظ

 یشهرستان بوم داشتو خانه بهداشت و مرکز به روستا سکونت آنان را گواهی کند یاسالم یآن که شورا

قمر منطقه مورد تقاضا تأیید  ای یاصل یاالشاره در روستافوق یهاتیرا قبل از وضع یبودن فرد و اقامت و

مورد نظر  یی مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستاهابالمانع است. لذا برای گروه هاآن رشینماید؛ پذ

 نیمورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در ا یروستا راقامت دائم د یخانواده و که نیمشروط بر ا

 فوق ضرورت دارد. طیدال بر اقامت در روستا قبل از شرا یارائه گواه طیشرا



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        92

 

 رشیهر مورد پذ ینفر به ازا 2به تعداد حداقل  طیدر صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرا -4 تبصره

همجوار همان خانه بهداشت به  یهاساکن در روستا طیاز افراد واجد شرا بایستیم ،یاصل یدر روستا

 :دیثبت نام به عمل آ لیترتیب ذ

 ی قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستانها( روستاالف

ان توتحت پوشش خانه بهداشت می یهاواجد شرایط در روستا یمتقاض ی( در صورت نبود تعداد کافب

 یاز روستا لومتریک 30همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه تا شعاع  یهااز روستا

 نمود. طیپس از تأیید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرا ،یاصل

 فیتعر 7ماده  مطابق با بند الف و ب یلومتریک 30تا شعاع  هاروستا ریقمر و سا یهاروستا ی: بومنکته

 .شودیم

نفر  کیشرکت در آزمون تنها  یبرا یمدرک دانشگاه یدارا طیشرا نیکه تعداد واجد یطی( در شراج

نقاط  یبر آنکه فراخوان در تمام یکارگروه آزمون مبن یکتب یمشروط بر گواه تواندیباشد دانشگاه م

آزمون  نشگاهتوافق معاون بهداشت دا نفر است پس از کی طیمورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرا

مصاحبه  یرا برا یانجام داده و در صورت کسب نمره حدنصاب و طیرا در مورد فرد واجد شرا یکتب

 . دینما یمعرف

 یاجرا یدر مناطق مجاز برا نامهنییآ نیکاردان مرتبط مندرج در ا ایکارشناس  چیکه ه ی( در صورتد

و موافقت معاون  یکارگروه آزمون بهورز یپس از گواه تواندیاه مفراخوان وجود نداشته باشد، دانشگ

از  بیبه ترت نشیبا همان نحوه گز نامهنییآ 7مندرج در ماده  پلمیجذب افراد د یبهداشت دانشگاه برا

واجد  یمتقاض یقمر اعالم فراخوان نموده و در صورت نبود تعداد کاف یو سپس روستاها یاصل یروستا

 یاز روستا لومتریک 30جوار خانه بهداشت تا شعاع هم یذکر شده فراخوان را از روستاها از موارد طیشرا

 انجام دهد.  تندکه تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه هس یاصل

نفر باشد دانشگاه  کیدر آزمون تنها  پلمیشرکت افراد د یبرا طیشرا نیکه تعداد واجد یطی( در شراه

نقاط مورد نظر انجام  یبر آن که فراخوان در تمام یکارگروه آزمون مبن یکتب یبر گواهمشروط  تواندیم

را در مورد  ینفر است؛ پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه، آزمون کتب کی طیشده و تنها فرد واجد شرا

 باشدیمآن کسب نمره حدنصاب  ینامبرده، که مبنا یانجام داده و در صورت کسب قبول طیفرد واجد شرا

 . دینما یمصاحبه معرف یرا برا یو

 دییو با تأ لیداوطلبان هر ا نیاز ب نامهنییآ نیمواد ا ریسا تیبهورز با رعا رشیپذ یری( در مناطق عشاو

مرکز بهداشت شهرستان  دییشهرستان مربوطه و تا یریبا تأیید اداره کل عشا لیا دانیسف شیبزرگان و ر

 .ردیگیانجام م

حاصل  نانیتا اطم دیبه عمل آ یبیضرورت دارد ترت یریمناطق عشا یبهورزان برا نشیگز نهی( در زمز

اقدام به ارائه خدمات  یفصل یهادر حرکت ریشده به طور مستمر و همگام با عشا نشیبهورز گز .شود
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 خواهد نمود.

موجود  پلمیافراد دکاردان و سپس از  ایاز افراد کارشناس  بیبه ترت ریمناطق عشا یبهورز برا نشی( گزح

آزمون  یفراخوان و اجرا یتعداد مورد نظر برا یپوشش و با همان الگو یمورد نظر برا ریعشا تیدر جمع

 گفتشیپ یلیتحص وحبه افراد با سط ی. در صورت عدم دسترسردیگیصورت م گریمناطق د یبهورز برا

فوق و  التیبا تحص طیود فرد واجد شرابر نب یکارگروه آزمون بهورز مبن یپس از گواه تواندیدانشگاه م

شامل  پلمید ریافراد ز انیاز م ریعشا یجذب بهورز برا یموافقت معاون بهداشت دانشگاه فراخوان را برا

سه ساله  التیتحص انیپا نامهیگواه داقلتا ح یدانشگاه شیبدون پ مینظام قد پلمید یلیمدرک تحص

 انجام دهد. مینظام قد یبرا ییهنمامدرک سوم را ایو  دینظام جد یدوره اول برا

، فراخوان هاروستا ریسا ایو  یاصل یهااز امکان جذب در روستا ینیبشیمجازند براساس پ ها( دانشگاهط

 یدر روستا طیشرا نیکه واجد یاست در صورت یهیانجام دهند. بد هاآنیتمام یمرحله برا کیرا در 

که در  یطیصرفا در شرا بیترت نیمناطق ممنوع است. به هم ریاز سا رشیباشد، پذ تیبه حد کفا یاصل

شود. به  نشینقاط گز ریبهورز از سا ستیبایبه حد نصاب نرسد م طیشرا نیتعداد واجد یاصل یروستا

 یبرا ستیبایباشد نم ریپذبهورز از مرحله قبل امکان نشیاز مراحل گز کیچنانچه در هر  گریعبارت د

 یاصل یدارد در روستا نیقیدانشگاه  هک یطیدر شرا شودیم هیشد. لذا توص وارد مراحل بعد نشیگز

فراخوان  ینخواهند داشت، نسبت به اجرا زشیر یلیداوطلب وجود دارد که متعاقبا به هر دل یتعداد کاف

که  ی. در صورتدیاقدام ننما شوندیمجاز شناخته م نامهنییآ نیمناطق تحت پوشش که در ا ریدر سا

 یقمر الزام یفراخوان در روستاها ینفر باشند، اجرا 2 ازکمتر  یاصل یدر روستا طیشرا نیواجدتعداد 

 دنیروال تا رس نیخواهند بود. ا یمساو تیو قمر در اولو یاصل یداوطلبان روستا طیشرا نیاست. در ا

به حد نصاب  طیراش نیاست که در مرحله قبل تعداد واجد یو تا زمان ابدییبه حد نصاب داوطلبان ادامه م

که از  یداوطلبان د،یاز حدنصاب عبور نما طیشرا نیمرحله تعداد واجد کیباشند؛ اما اگر در  دهینرس

 حذف شوند. ستیبایاند مشده نشیمناطق دورتر گز

روز( و  29ماه و  11سال و  29سال ) 30 یکارشناس یلیدارندگان مدرک تحص ی( حداکثر سن برای

. در باشدیروز( م 29ماه و  11سال و  27سال ) 28 یکاردان یلیگان مدرک تحصدارند یحداکثر سن برا

 11 وسال  15سال )16 شانیا یشوند، حداقل سن برا نشیآن گز ریز ای پلمیکه افراد د یخاص طیشرا

اولین روز شروع ثبت  خیروز( خواهد بود. تار 29ماه و  11سال و  25سال ) 26روز( و حداکثر  29ماه و 

 .ردیگینای محاسبه سن قرار منام مب

ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت هاموارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه -تبصره

 27سال ) 28از  دیآن با در نظر گرفتن موارد زیر نبا ریز ایسن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم 

ماه و  11سال و  29سال ) 30فوق دیپلم نباید از  روز( و سن داوطلب دارای مدرک 29ماه و  11سال و

روز( تجاوز  29ماه و  11سال و  31سال) 32از  دینبا یمدرک کارشناس یروز( و سن داوطلب دارا 29

 .دینما
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( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام الف

 دمت فوقاند به میزان انجام خداده

 خدمت انی( مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان براساس کارت پاب

 یانجام خدمت قانون نیکه در ح یاجبار یهارشته راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نی: مشمول8 ماده

 ریو سا 7-5مطابق با بند  یبوم طیدر صورت دارا بودن شرا باشند،یبهورز م رشیدر دانشگاه مورد پذ

 .ندینما کتشر یبهورز یمانیدر آزمون استخدام پ توانندیدستورالعمل، م نیندرج در ام طیشرا

: مسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون و پاسخگویی به اعتراضات به عهده کارگروه آزمون دانشگاه 9 ماده

 باشد.می

ت دارند تا نسبت به مهل هیاول جهیمربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نت انیمتقاض -تبصره

و  یمورد را بررس یدو هفته کار یو کارگروه آزمون دانشگاه موظف است ط ندیارائه اعتراضات اقدام نما

 .دینما جهیاعالم نت

 لیزیر تشک یدستورالعمل کارگروه آزمون استخدام از اعضا نی: به منظور نظارت بر حسن اجرای ا10 ماده

 :گرددیم

 کارگروه سییمشابه به عنوان ر نیعناو ایمنابع  و تیریمعاون توسعه مد -1

به عنوان عضو  ییاالختیار نامبرده ترجیحاً معاون اجرامعاون بهداشت دانشگاه یا نماینده تام -2

 کارگروه

 مدیر گروه توسعه شبکه معاونت بهداشت دانشگاه به عنوان عضو کارگروه -3

 و عضو کارگروه ریدب کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه به عنوان -4

تابعه به انتخاب معاون بهداشت دانشگاه )  یهایکی از مدیران مراکز آموزش بهورزی شهرستان -5

( به یدانشگاه علوم پزشک یشهرستان محل استقرار ستاد مرکز یمرکز آموزش بهورز ریمد حاًیترج

 عنوان عضو کارگروه

 عضو کارگروه مشابه به عنوان نیعناو ای یمنابع انسان ریمد -6

 به عنوان عضو کارگروه نشیهسته گز ریمد -7

 مشابه به عنوان عضو کارگروه نیعناو ایحراست  ریمد -8

یا عناوین مشابه به عنوان عضو  اتیاداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکا ریمد -9

 کارگروه

 ان عضو کارگروهمشابه به عنو نیعناو ای یتوسعه سازمان و تحول ادار ریمد -10

 مشابه به عنوان عضو کارگروه نیعناو ای مؤسسهمسئول واحد استخدام  ای سیرئ -11

 بهورز عبارت است از: رشی: شرح وظایف کارگروه آزمون در رابطه با جذب و پذ11 ماده

 دستورالعمل  نیتهیه متن آگهی براساس مفاد ا -1
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 یبه نحو مقتض انتشار آگهی تأیید شده -2

 سی شرایط داوطلبان به منظور ارزیابی انطباق با مفاد این دستورالعملبرر -3

 یانجام آزمون کتب تیهدا -4

ارزیابی سالمت روانی،  یمصاحبه به منظور ارزیابی دانش و نگرش داوطلبان، بررس یاجرا تیریمد -5

ایفای نقش بهورزی  زیو ن های افراد برای برقراری ارتباط با مردم و حل مشکالت آنهااجتماعی و توانایی

 در روستا یو ماندگار یخدمتگزار یتعهد افراد برا یابیدر روستا و ارز

 استخدام در موارد مرتبط انیمتقاض یهاهیارائه پاسخ به شکوائ -6

 نشده ینیب شیی پهااخذ تصمیمات الزم در موارد خاص و زمینه -7

معاونت بهداشت، به  قیآزمون دانشگاه از طر : آگهی پذیرش بهورز پس از تأیید کارگروه12 ماده

 یابد.انتشار  یتا به صورت مقتض گرددیابالغ م هاشهرستان

 ایدانشگاه و  تیسا قیو از طر یکیبه صورت الکترون یدر مورد نحوه انتشار آگه یریگمیتصم -1 تبصره

 .باشدیهده کارگروه آزمون ماستفاده از هر دو روش به طور همزمان بر ع ایو  هادر روستا ینشر آگه

توسط مرکز بهداشت  ستیبایم یلیتکم یرسانبهورز به جهت اطالع رشیپذ یمتن کامل آگه -2 تبصره

 گردد. لیمورد نظر تحو یهاروستا یو بخشدار یاسالم یشورا سییبه ر یشهرستان مربوطه با نامه کتب

 یروز قبل از برگزار 2به جلسه آزمون را تا : کارگروه آزمون دانشگاه موظف است کارت ورود 13 ماده

آزمون در کارت ورود به جلسه  یو مکان برگزار خیآزمون تهیه نموده و در اختیار داوطلبان قرار دهد. تار

 خواهد شد. نییتع

که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود  یپست، به مدارک قیمدارک از طر افتی: در صورت در14 ماده

رد  ایو  رشیدر خصوص پذ یریگمیدر صورت ارسال مدارک ناقص، تصم کنی. لشودیده نماثر دا بیترت

 یثبت شده چاپ خیرمدارک به پست، تا لیتحو خیمالک تار بود. ضمناً آن به عهده کارگروه آزمون خواهد

 .باشدیم یمرسوله پست یمندرج بر رو

 ایپست  قیارسال مدارک از طر ای یکیتروندر مورد نحوه ثبت نام داوطلبان به صورت الک یریگمیتصم

داوطلبان در هر دوره  هیبر عهده کارگروه آزمون است. در هر حال روش ثبت نام کل یثبت نام حضور

 باشد. کسانی دیجذب با

: چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز 15 ماده

ی آموزشی ضمن اخراج، هادر صورت شرکت در کالس یان لم یکن تلقی و حتشود، مراحل طی شده ک

شروع  حکمباشد و در صورت صدور ی مربوطه میهاداوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه

 لیشده و به دل نهیملزم به پرداخت هز نیمطابق قوان یگردد و فرد خاطکار، حکم صادره لغو و بالاثر میبه

 .ردیگیقرار م یقانون یریگیمورد پ نیریسا یخسارات و از دست رفتن فرصت برا جادیا

 خواهد شد. زیدانشگاه وار یاختصاص یهانام داوطلبان به حساب درآمد: وجوه حاصل از حق ثبت16 ماده

ل و مصاحبه به شرح ذیل به عم یی کتبهای داوطلبان، آزمونها: به منظور سنجش توانمندی17 ماده
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 خواهد آمد.

 :یو کارشناس یسنجش داوطلبان دارای مدرک کاردان یبرا -الف

)با اعمال یک  یانهیر گز: سواالت به صورت چهایمرتبط بهورز یاز دروس تخصص یآزمون کتب -1 -الف

از کل نمره آزمون را به خود  %60 ی. آزمون کتبشودیم یبه ازای هر سه پاسخ غلط( طراح ینمره منف

 واهد داد.اختصاص خ

برابر ظرفیت پذیرش  2 زانیشده در مرحله اول حداقل به م رفتهیداوطلبان پذ نیمصاحبه: از ب -2 -الف

دهد. به دانشگاه از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می %40مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 

انتخاب ارجح در  مکانباشد تا ا از دو برابر شیبه مصاحبه ب شدگانیمعرف ندینما یسع شودیم هیها توص

تر راحت تیدو برابر ظرف زانیبه م نشیبه گز یو معرف یروانشناخت یهامرحله مصاحبه به لحاظ مولفه

 مقدور باشد.

نفر باشد دانشگاه  کیشرکت در جلسه مصاحبه تنها  یبرا طیشرا نیکه تعداد واجد یطیدر شرا -1 تبصره

نفر است و پس  کی طیکه تنها فرد واجد شرابر آن یگروه آزمون مبنکار یکتب یمشروط بر گواه تواندیم

مصاحبه  یرا برا یو ،یاز توافق معاون بهداشت دانشگاه و در صورت کسب نمره حدنصاب در آزمون کتب

 .دینما یمعرف

کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون  انیمتقاض یآزمون برا -2 تبصره

 تفوق ندارند. گریکدیبر  یو کارشناس یکاردان یلیاز افراد با مدرک تحص کیچیه یبکت

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم: -ب

)با اعمال یک  یانهیی عمومی: سواالت به صورت چهار گزهاآزمون کتبی جهت سنجش توانمندی -1-ب

ه دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی، به ازای هر سه پاسخ غلط( از دروس دور ینمره منف

 ترنییپا یلیافراد با مدرک تحص یو برا یو زندگ نید ای یمعارف اسالم ایو  ینید ماتیانگلیسی و تعلزبان

دوره  یو زندگ نید ایو  یمعارف اسالم ایو  ینید ماتیانگلیسی و تعلاز دروس زبان و ادبیات فارسی، زبان

 از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. %60 یخواهد بود. آزمون کتب دیاول متوسطه نظام جد

دروس عمومی  ریبه سواالت دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سا ینیی دها: متقاضیان اقلیتتبصره

 به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

برابر ظرفیت پذیرش  2 زانیول حداقل به مشده در مرحله ا رفتهیداوطلبان پذ نیمصاحبه: از ب -2-ب

 دهد.از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می %40مصاحبه به عمل خواهد آمد که 

 یهاتیاولو بیبه ترت از،یبرابر تعداد مورد ن 2حداقل  زانیبه م هیشدگان اول رفتهی: فهرست پذ18 ماده

ن؛ جهت انجام مصاحبه براساس دستورالعمل کارگروه آزمو دییو نمرات فضلی پس از تا یمقرر قانون

. شودیم یرسانعدانشگاه اطال تیسا قیخواهد شد که از طر یمصاحبه معرف تهیبه کم یمصاحبه بهورز

کارگروه آزمون  دییکه مورد تا یگریبه روش مناسب د ستیبایعالوه بر آن معاونت بهداشت دانشگاه م
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 ن برساند.شدگا رفتهیمراتب را به اطالع پذ زیباشد ن

مصاحبه کننده و قواعد آن توسط معاونت بهداشت  میت یاعضا بیانجام مصاحبه و ترک دستورالعمل

 .شودیابالغ م یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

( رهیو ذخ ی)اصل ازیبرابر ظرفیت مورد ن 2 زانیبه م داوطلبانی: پس از انجام مصاحبه اسام19 ماده

دانشگاه اعالم  نشیبه هسته گز یقانون یهاتیاولو ریو مصاحبه و سا براساس مجموع نمرات کتبی

 .گرددیم

 کیکه تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه  نامهنییآ نیخاص مندرج در ا طیتنها در شرا -تبصره

دانشگاه بالمانع  نشیدر مصاحبه به هسته گز رشیفرد پس از پذ کی ینفرمجاز شمرده شده باشد معرف

 است.

 در پذیرش بهورز حد نصاب نمره آزمون کتبی را تعیین و لحاظ نماید. ستیبای: دانشگاه م20 هماد

، کارگروه آزمون مجاز 18تا سقف ذکر شده در ماده  ازیمورد ن یهاروین تأمیندر صورت عدم  -تبصره

نفرات مورد  لیشده را تا تکم نیینمره حدنصاب تع ت،یافراد با صالح نشیاصل ضرورت گز تیاست با رعا

 کیکه تنها  یمناطق یآوردن نمره حد نصاب برا نییجلسه مصاحبه کاهش دهد. پا لیجهت تشک ازین

 باشد. یداوطلب دارد مجاز نم

 ییشدگان نهااز پذیرفته یینها جینتا نیی: مرکز بهداشت شهرستان مربوطه موظف است پس از تع21 ماده

 لیتحو ای شتازی)با پست پ یکتب ایو  یتماس تلفن امک،یبه صورت ارسال پ یجهت شرکت در دوره آموزش

 ( دعوت به عمل آورد.یحضور

بهورزان جذب شده مبنی  یبه دانشگاه از سو یسپردن تعهد محضر ی: قبل از شروع دوره آموزش22 ماده

ی مورد نظر هابر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد به صورت شیفت

افراد جذب شده  هیکل یا. دوره تعهد برستیالزام ند،ینما فهیدانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظ

 سال است.  15حداقل 

و  دیتعهد قابل خر انیبوده و تعهدنامه تا پا یو...( الزام ثارگرانیبهورزان )اعم از ا هیکل یتعهد برا سپردن

 . باشدیانتقال نم

به هر  ایی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند و پذیرفته شدگان -تبصره

ی بعدی پذیرش بهورز های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهیهااخراج شوند ضمن پرداخت هزینه یلیدل

 .باشندیدانشگاه نم

 یو عنوان شغل یپست فیرد رییتغ ،یی: بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجا23 ماده

 طهیبهورز در خارج از ح یریکارگبه ای ییعنوان، جابجا رییمجاز به تغ زیدانشگاه ن نی. همچنباشندینم

و  نیگزیفرد جا تأمینپس از انجام تعهدات،  لی. نقل و انتقال بهورزان به هر دلستین یبهورز فیوظا

 موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.

و امکانات دانشگاه  دیدر طول سال و حسب صالحد یآزمون در مقاطع مختلف زمان یزار: برگ24 ماده
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 مجاز است.

 رهیذخ شدگانرفتهیذپانصراف آنان، از  ایدر مهلت مقرر و  شدگانرفتهی: در صورت عدم مراجعه پذ25 ماده

 دعوت به عمل خواهد آمد. یجهت شرکت در دوره آموزش بهورز ینمره فضل بیبه ترت

سال  کیثر تا حداک 25مربوط به ماده  تیظرف لیجهت تکم شدگانرفتهیپذ یاعالم فهرست اسام -رهتبص

 یشروط به باقاشاره شده م رهیاست استفاده از افراد ذخ یهیآزمون معتبر خواهد بود. بد یپس از برگزار

 جذب به عنوان بهورز مقدور است. یبرا یو اختصاص یعموم طیماندن شرا

خواهد بود؛  قرارداد یو ارتقا دیتمد یکه مبنا نیعملکرد مستخدم یابیارز ییرالعمل اجرا: دستو26 ماده

 . گرددیم نیتوسط معاونت بهداشت وزارت متبوع تدو

 تیوضع یرتقاا یآن را برا تواندیگردد، م یمانیپ یکه دانشگاه موفق به اخذ مجوزها ی: در صورت27 ماده

 .دیمانمثبت از عملکرد مستخدم استفاده  یابیمشروط به ارز نیقرارداد کار مع یروهاین یاستخدام

 یریکارگهبدر رابطه با  یمصوبات و ضوابط قبل هیدستورالعمل کل نیو ابالغ ا بی: پس از تصو28 ماده

 زین ووزارت متبوع  یاداره کل منابع انسان 14/04/93د مورخ /1952/209بهورز از جمله بخشنامه 

سات جل ورد نیمتعهدانه مصوب در آخر یخدمت بهورزان با استراتژ دیخر یبرا ییدستورالعمل اجرا

 .گرددیلغو و بالاثر م 1397امنا در سال  ئتیه

 .دیرس بیتبصره به تصو 21ماده و  28دستورالعمل در  نیا

 های مرتبط با بکارگیری نیروی انسانی:دستورالعمل دوم:فصل 

 : ردادهای انعقاد قرادستورالعمل :گفتار اول

ناسی و تعداد بسیار زیادی از کارکنان قرارداد کار معین از نیروهای شرکتی شاغل در مشاغل کارش

به  محترم وزیران هیأت براساس مصوبه 1389و  1385سالهای پشتیبانی هستند که طی دو مرحله در 

 1385به قراردادی تبدیل وضع شدند. در سال   15/12/1384هو مورخ  34613ت  84515شماره 

همین نام  آیین نامه )سابق( به 2ماده  3قرارداد منعقده به صورت شبه پیمانی و سپس براساس تبصره 

رف قرارداد نیز با ممنوعیت بکارگیری نیرو از طریق شرکت های ط 89و  85شهرت یافتند. پس از سالهای 

بتدا به صورت نامه از ا آیین 33و با رعایت ماده  31ماده  5بکارگیری این قبیل کارکنان براساس تبصره 

 قرارداد کار معین صورت گرفته است.

 33وع ماده در حال حواضر ورود به خدمت کارکنان قرارداد کار معین صرفاً از طریق فضوای رقابتی موض

ورت اخذ مدرک آیین نامه بوده و  تغییر عنوان کارکنان موصوف ممنوع و اعمال مدرک آنان نیز تنها در ص

  ت.ا شغل و یا عنوان درج شده در قرارداد و بدون تغییر عنوان امکانپذیر استحصیلی مرتبط ب
1 
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 :)قرارداد کار معین( 2ماده  3انعقاد قرارداد موضع تبصره  دستورالعمل :مبحث اول

 نامه آیین 2 ماده 3 تبصره و توسعه چهارم برنامه قانون 49 ماده الف بند استناد به دستورالعمل این

 خدمات از استفاده جهت ،)نسخه اول( دانشگاه علمی هیات غیر اعضاء تشکیالتی و یاستخدام اداری،

 یکی در معین مدت برای وقت تمام بصورت و مشخص مسئولیتهای و وظایف انجام برای حقیقی اشخاص

 الزم 1/1/86 تاریخ از و رسید دانشگاه امنا هیات تصویب به تبصره 10 و ماده 13 در دانشگاه، واحدهای از

 .باشد می االجرا

 قرارداد  انعقاد : ضوابط1 ماده

 قانون براساس عمومی های صالحیت احراز از پس یکسال مدته ب حداکثر قراردادی نیروی بکارگیری

 ،سازمان ها ها، وزارتخانه سایر کارمندان به پرورش و آموزش کارمندان و معلمان گزینش قانون تسری

 . گیرد می انجام اسالمی شورای مجلس 9/2/1375 مصوب دولتی شرکتهای و مؤسسات

 . باشد نمی مجاز دولتی یسازمان ها شده بازخرید و بازنشسته مستخدمین با قرارداد انعقاد -1 تبصره

 هر در یکسال مدت به عملکرد ارزیابی نتایج به توجه با و دانشگاه نیاز به منوط قرارداد تمدید -2 تبصره

 . است امکانپذیر دوره

 1337 مصوب دولتی معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون مشمولین با قرارداد انعقاد -3 تبصره

 .باشد نمی مجاز

 قرارداد طرف کارکنان به تحصیلی مدرک نظر از سطح هم پیمانی کارمندان برابر  مزایا و حقوق: 2 ماده

 . است پرداخت قابل

 ساله هر پاداش و عیدی ، بار خوارو بن ، مسکن حق ، اوالد و مندی عائله پایه، حقوق میزان -1 تبصره

 حاصله التفاوت به ما است بدیهی. شد خواهد ابالغ و تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزیر توسط

 . شود می پرداخت و محاسبه مزایا سایر عنوان تحت

 هیئت مصوب میزان به سازمانی، واحد تایید و موردنیاز کاراضافی انجام صورت در کار اضافه -2 تبصره

 . است پرداخت قابل دانشگاه رئیسه

 . شود می پرداخت خدمت محل از خارج ماموریت به اعزام قبال در ماموریت العاده فوق -3 تبصره

-فوق عنوان تحت ای العاده فوق نمایند می فعالیت خانواده پزشک برنامه در که قرارداد افراد -4 تبصره

 العاده فوق پرداخت.باشد می مذکور برنامه دستورالعمل پرداخت ومالک رنددا می دریافت ویژه العاده

 .باشد نمی مجاز مذکور افراد به کار اضافه و ماموریت های

  رفاهی : امور3 ماده

 مرخصی.بود خواهد پیمانی کارکنان همانند مشمول افراد استعالجی و استحقاقی مرخصی از استفاده نحوه

 سال پایان در روز 15 میزان به حداکثر فرد خدمت به مربوطه واحد نیاز راساسب نشده استفاده استحقاقی

 . شود می بازخرید

 موارد در قرارداد مدت دوازدهم یک بمیزان حداکثر کارکنان حقوق بدون مرخصی از استفاده: تبصره
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 .بود خواهد بالمانع مربوطه واحد تشخیص با اضطراری

  قرارداد خاتمه یا فسخ :4 ادهم

 . یابد می خاتمه ذیل طرق از یکی به خدمت محل واحد با مشمول کارکنان بطهرا

  قرارداد مدت پایان –الف

  قرارداد دوم طرف فوت -ب

 طرفین از هریک قبلی اعالم یکماه با قرارداد فسخ -ج

 داختپر مشمول کارکنان به قرارداد در مندرج مبلغ ماه یک معادل قرارداد دوره هر پایان از : پس5 ماده

 به باشد یکسال از کمتر آنها انجام مدت که قراردادهایی در خدمت سنوات بازخرید:  تبصره. شود می

 .باشد می پرداخت و محاسبه قابل قرارداد مدت تناسب

 .گیرد می تعلق وی قانونی وراث به متعلقه مطالبات قرارداد دوم طرف فوت صورت : در6 ماده

  عمومی تکالیف و : حقوق7 ماده

 علمی هیئت غیر اعضای تشکیالتی استخدامی اداری نامه آیین 54 ماده با مطابق موظف کار اعتس

 . گردد می تعیین دانشگاه

 برابر آنان موظف کار ساعت و بوده مستثنی ماده این شمول از خانواده پزشک برنامه مشمولین -تبصره

 .بود خواهد مذکور برنامه دستورالعمل

 شمول از کار قانون 188 ماده باستناد دستورالعمل این براساس حقیقی اشخاص با قرارداد : انعقاد8 ماده

 .نماید نمی ایجاد دانشگاه برای استخدامی تعهد هیچگونه و بوده خارج مذکور قانون

 کارکنان اداری تخلفات به رسیدگی هیات قرارداد طرف فرد اداری تخلفات به رسیدگی : مرجع9 ماده

 .باشد می دانشگاه

 مقرر بیمه حق و بود خواهند اجتماعی تامین قانون مشمول دستورالعمل این موضوع کارکنان :10 دهما

 .شد خواهد واریز ذیربط صندوق به ماهه همه مذکور قانون ضوابط طبق

 شود انجام قرارداد طرف توسط شخصا بایست می دستورالعمل این براساس منعقده : قراردادهای11 ماده

 .باشد نمیجزئاً  ایکالً  غیر به واگذاری و انتقال قابل و

 نمی مجاز دانشگاهها سایر به قرارداد مدت طول در دستورالعمل این مشمول کارکنان : انتقال12 ماده

 (شده اصالح. ) باشد

 خواهد هایی دستورالعمل و ضوابط تابع نگردیده بینی پیش دستورالعمل این در که مواردی کلیه :13 ماده

 .رسید خواهد امناء هیات تصویب به دانشگاه نهادپیش با که بود
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کارمندان  یاینحوه قرارداد و  نظام پرداخت حقوق و مزا ییدستورالعمل اجرا»مبحث دوم: 

 « 1نیقرارداد کار مع

دستورالعمل  ،یعلم هیأت ریکارکنان غ یاستخدام ینامه ادار آیین 31ماده  5و تبصره  62استناد ماده  به

 14در  لیذبه شرح  نیکار مع یکارمندان قرارداد یایرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزانحوه ق ییاجرا

 :  دیرس بیمطرح و به تصو مؤسسهامناء  هیأتتبصره در  10ماده و 

 :فیتعار -1 ماده

 یعلوم پزشک یادانشکده/دانشگاهه یعلم هیأت ریکارکنان غ یو استخدام ینامه ادار نیینامه: آ نیی( آالف

 باشد. یآن م یو اصالحات بعد 1391مصوب 

ه ک یو پژوهش یآموزش مؤسسه/یدرمان یو خدمات بهداشت ی: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکمؤسسه( ب

 شود. یم دهینام مؤسسهدستورالعمل به اختصار  نیدر ا

و  1386ال دستورالعمل مصوب س 2ماده  3که بر اساس تبصره  ی: کارکناننی(کارمندان قرارداد کار معج

ارمندان کدستورالعمل به اختصار  نیشوند که در ا یم ایشده  یرینامه بکارگ نییآ 31ماده  5تبصره 

 شود. یم دهینام نیقرارداد کار مع

قانون کار از  188نامه بوده و به استناد ماده  نییمشمول مقررات آ ن،یکارمندان قرارداد کار مع-2 ماده

استخدام  بر یمبن یگونه تعهد چینعقاد قرارداد با آنان هباشند. ضمنا ا یشمول قانون مذکور خارج م

 .دینما ینم جادیا مؤسسه یبرا یمانیپ ای یرسم

صوب سال م یقانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولت نیانعقاد قرارداد با مشمول -1 تبصره

 باشد. یمجاز نم 1337

عملکرد  یبایارزش جیو با توجه به نتا مؤسسه زایقرارداد کارمندان مذکور منوط به ن دیتمد -2 تبصره

 است. ریدر هر دوره امکان پذ کسالی)کارکنان مشمول( به مدت 

به  یواگذار شخصاً توسط طرف قرارداد امضاء شود و قابل انتقال و ستیبا یانعقاد قرارداد م -3 تبصره

 باشد. یاً نمجز ایکالً  ریغ

ضوع و مقررات و ضوابط، نسبت به انجام مو فیشرح وظاطرف قرارداد متعهد است مطابق  -4 تبصره

در صورت  است و خود  اریو اموال در اخت لیوسا یمسئول حفظ و نگهدار نی. همچندیقرارداد اقدام نما

 راتخسا خود من جمله از محل قرارداد، صیتواند با تشخ ی(، ممؤسسهشده توسط  نییخسارت )تع جادیا

 مربوطه را جبران کند.

مشمول  آن، ریاز کار و غ یحوادث ناش ،یبازنشستگ ،یطرف قرارداد از نظر خدمات درمان -5 تبصره

به صندوق  یاجتماع تأمینمقرر همه ماهه برابر با قانون  مهیخواهد بود و حق ب یاجتماع تأمینمقررات 

 خواهد شد.  زیوار ربطیذ

                                                           
 ءمناهیأت ا 1399مصوب سال  1
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بر اساس مقررات مورد عمل  و اقالم مشمول آن در خصوص طرف قرارداد یکسور بازنشستگ -6 تبصره

 شود. یم نییتع ر،ینظ یمانیکارمندان پ

 گردد: یم نییتع ریدستورالعمل ، به شرح ز نیکارمندان مشمول ا یایحقوق و مزا -3 ماده

قرارداد کارمندان قبل از  نیمندرج در آخر یلیمکلف است بر اساس مدرک تحص مؤسسه -1 تبصره

و  یمهندس تهیکم دینامه( و تجربه پس از تائ آیین 5اساس ماده سنوات خدمت قابل قبول )بر  ق،یتطب

و شاغل  شغلحق  یو نسبت به برقرار نییرا تع نیمشاغل، رتبه و طبقه کارمندان قرارداد کار مع یابیارز

در همان  رینظ یمانیجدول حق شغل و شاغل کارمندان پ ازاتی( امت%80آنان معادل هشتاد درصد)

از مقطع  ثارگرانیتبصره مطابق مقررات مربوط به ا نیا نیکه مشمول یر صورت. ددیاقدام نما مؤسسه

عمل خواهد بود.  کباالتر موضوع مقررات مذکور مال یلیگردند مقطع تحص یباالتر برخوردار م یلیتحص

مشاغل و  یابیو ارز ینامه مهندس نییآ تینظام پرداخت، ارتقاء رتبه و طبقه با رعا قیپس از مرحله تطب

 آن خواهد بود. یحات بعداصال

(، 4(، )3(، )2(، )1) یبندها ینامه و فوق العاده ها نییآ 53موضوع ماده  تیریفوق العاده مد -2 تبصره

 یآن، حسب مورد برا یبعد ینامه و اصالحات و دستورالعملها آیین( 54( ماده )9( و )8(، )7(، )6)

 نیی( تع%80درصد ) دهشتا ده،یگرد نیکه تدو ییاجرا یکارمندان فوق بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها

 شود. یم

(، 17(، )16(، )15(، )14(، )13(، )12(، )11(، )10(، )5) یموضوع بندها یفوق العاده ها -3 تبصره

 قیدق تینامه( با رعا نییآ 88)موضوع ماده  ییمعاضدت قضا نینامه و همچن آیین 54( ماده 19(، )18)

 ایمصوب  ییاجرا یشده در دستورالعملها نییاس مقررات و ضوابط تعمربوطه بر اس یمفاد بندها

 گردد. یم نییخواهد شد، تع بیتصو ندهیکه در آ ییدستورالعملها

 31ماده  6تبصره  یکه در اجرا ییروستا مهیطرف قرارداد طرح پزشک خانواده و ب نیمشمول :4 ماده

 نیا یمندرج در قرارداد، مشابه اقالم حقوق یقشوند از نظر اقالم حقو یم ایشده  یرینامه بکارگ نییآ

 باشند.  یموارد تابع دستورالعمل مربوط به خود م ریدستورالعمل بوده و در سا

 یخاتمه م لیذ یاز روشها یکیبا واحد محل خدمت به  نیکارمندان قرارداد کار مع یرابطه کار :5 ماده

 : ابدی

 یاز کارافتادگ ای ی( بازنشستگالف

 قرارداد  ( فوت طرفب

 طرف قرارداد  یماه اعالم قبل کی( فسخ قرارداد با ج

 ( خاتمه مدت قراردادد

از وزارت  یابالغ یعملکرد ساالنه کارمندان بر اساس دستورالعملها یابیارز ازی( عدم کسب حداقل امته

 متبوع 
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و کار  فهیوظ شدن یو منتف یالتیو تشک یساختار راتییبه خدمات طرف قرارداد بعلت تغ ازی( عدم نو

توسعه  ریمد ،یمنابع انسان ریو منابع، مد تیریمتشکل از معاون توسعه مد یا تهیکم صیمحوله، به تشخ

 واحد محل خدمت. ریسازمان و تحول و مد

  نشیتوسط هسته گز تی( عدم احراز صالحز

 و ..(  یدولتبر خروج از خدمت )اخراج، انفصال از خدمات  یمبن صالحیاز مراجع ذ یقطع ی( صدور راح

 یشود بازا ی( به قرارداد آنها خاتمه داده م"ح"از بند  ری)به غ 5که براساس ماده  یبه کارمندان :6 ماده

مشمول کسور مندرج  یایماه حقوق و مزا کیسال(، معادل  30)حداکثر  یهر سال سنوات خدمت دولت

گردد. آن  یم ختشده پردا رهیخذ یاستحقاق یها یقرارداد به اضافه وجوه مربوط به مرخص نیدر آخر

که  ینموده اند از سنوات خدمت افتیدر یدیآن وجوه بازخر یقسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازا

 شود. یگردد کسر م یوجوه م نیا افتیمشمول در

 گردد. یپرداخت م یدر صورت فوت کارمند مطالبات متعلقه طبق مقررات به وراث قانون -تبصره

کارکنان  یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاهیأتکارمندان مذکور،  یبه تخلفات ادار یدگیسمرجع ر :7 ماده

 باشد. یسسه مؤم

 2تبصره  یباشند در اجرا یم یکه عهده دار امور بازرس طیو مح یکارشناسان بهداشت حرفه ا :8 ماده

و  طیشت محپرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهدا"نامه در شمول دستورالعمل  نییآ 50ماده 

 .رندیگ یقرار م یعلوم پزشک یدانشگاه ها و دانشکده ها یامنا هیأتمصوب  "یاحرفه

 یم یملغ 1386مصوب  2ماده  3دستورالعمل، مفاد دستورالعمل تبصره  نیا یو اجرا بیبا تصو :9 ماده

 گردد. 

منابع و  ت،یریسعه مدآن توسط معاونت تو یبعد راتییدستورالعمل و تغ نیا یینامه اجرا وهیش: 10 ماده

 .دیوزارت متبوع ابالغ خواهد گرد یزیبرنامه ر

 .دیاستفاده نما وستیموظف است از نمونه قرارداد پ مؤسسه :11 ماده

نامه و  نییمطابق با مفاد آ دهیدستورالعمل به آن اشاره نگرد نیکه در ا یموارد ریسا :12 ماده

 خواهد بود. ده،یمصوب گرد نیکار مع که در خصوص کارمندان قرارداد ییهادستورالعمل

از  یمصوبات ابالغ رینامه و سا نییدستور العمل تابع اصالحات آ نیا یمواد و تبصره ها هیکل :13 ماده

 وزارت متبوع خواهد بود. یسو

 باشد. یقابل اجرا م 01/01/1399 خیدستورالعمل از تار نیا :14 ماده

 نان مشمول قرارداد مشاغل کارگری :ضوابط و مقررات بکارگیری کارک وم:سمبحث 

قرارداد مدت محدود، قرارداد خرید »این گروه از کارکنان که به انحاء و حالت های مختلف من جمله 

در واحدهای تابعه وزارت بهداشت مشغول به خدمت می باشند؛ ...« خدمت، قرارداد مشاغل کارگری و 

 تأمینمقررات مورد عمل تابع ضوابط قانون کار و  همانطور که از نامشان مشخص است از نظر قوانین و

 اجتماعی می باشند.
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محترم  هیأتبا مصوبه  1390اکثریت قریب به اتفاق این کارکنان از نیروهای شرکتی هستند که در سال 

های صرفاً رانندگان اتومبیلو  چیرسان، تلفنخدمت، آبدارچی، نامهچی، پیشوزیران در مشاغل نظافت

به قرارداد  (مکانیسین و تکنیسین تأسیسات) شپز، متصدیان توزیع غذا و متصدی تأسیساتدولتی، آ

آیین نامه به   33و  32مشاغل کارگری تبدیل وضعیت گردیده و پس از این سال نیز براساس مواد  

 صورت قراردادی ار ابتدا مشغول به خدمت گردیده اند.

 یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد شنهادیبنا به پ  10/04/1390در جلسه مورخ   رانیوز ئتیه -1

 نمود: بیتصو رانیا یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیجمهور و به استناد اصل  سییر

 یمکلفند قراردادها یخدمات کشور تیری(  قانون مد117( و )5موضوع مواد ) ییاجرادستگاه های  هیکل

 بیتصو نیروز بعد از ابالغ ا 15را ظرف   یانسان یروین تأمین یبرا یکارمانیپشرکت های منعقد شده با 

مستمر با پرداخت حق  یسال سابقه کار شرکت کیحداقل  یدارا ینامه فسخ نموده و با کارکنان شرکت

 :ندیاقدام نما ریز بیداده اند، به ترت یموضوع قرارداد را انجام م یتهایکه فعال مهیب

آشپز، نامه رسان، نگهبان  ،ینظافتچ ،یآبدارچ شخدمت،یپ رینظ یدر مشاغل خدمات با کارکنان شاغل -الف

 نیهفته پس از ابالغ ا کیجمهور ظرف  سییر یانسان هیو سرما تیریآن که معاونت توسعه مد  ریو نظا

 یخدمات کشور تیریمدقانون  124ماده  تیبا رعا د،ینما یاعالم م ینامه به عنوان  شغل کارگر بیتصو

سال طبق  انیمنعقد و در پا کسالهیسقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت  تیرعاو 

در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد  از،یحساب کرده و درصورت ن هیمقررات قانون کار با آنان تسو

 یاضافه م ییه اجرامصوب دستگا یسازمانپست های بند به سقف  نی. تعداد کارکنان موضوع اندینما

 شود.

 سینو نیماش ،یگانیبا ،یامور دفتر یمسئول دفتر، متصد رینظ یبانیبا کارکنان شاغل در مشاغل پشت -ب

 کیجمهور ظرف  سییر یانسان هیو سرما تیریاحراز آن توسط معاونت توسعه مد طیآن که شرا ریو نظا

قرارداد  دین( تمدیت قرارداد کار مشخص )معشود، به صور ینامه اعالم م بیتصو نیهفته بعد از ابالغ ا

 .ندینما

 یمانکاریپشرکت های به هر شکل با  یانسان یروین تأمیننامه، انعقاد قرارداد  بیتصو نیابالغ ا خی. از تار2

دستگاه  یتهایمشاغل و فعال هیبه هر نحو در کل یانسان یروین یریباشد و هرگونه به کارگ یممنوع م

و مقررات ورود به  نیت قوانیجمهور و رعا سییر یانسان هیو سرما تیرینت توسعه مدصرفاً با مجوز معاو

 خواهد بود. ریخدمت، امکان پذ

معاونت  یاز سو ینامه مکلفند مطابق ضوابط اعالم بیتصو نی( ا1مذکور در بند ) ییاجرادستگاه های . 3

 ،یتحت هر عنوان اعم از رسم ینانسا یروین یریجمهور، بکارگ سییر یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد

به ثبت  رانیکارمندا یاطالعات گاهیمشابه را در پا نیکارگر مشمول قانون کار و عناو ،یقرارداد ،یمانیپ

 .ندینما افتیدر یرسانده و شماره کارمند
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 :1391سال  علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر آیین نامه اداری و  

عتبارات و برابر استانداردهای موجود برای رفع نیازهای نیروی مجاز است در سقف ا مؤسسه :32ماده 

انسانی فعالیت های خدمات عمومی مشتمل بر مشاغل نظافت چی، پیش خدمت، آبدارچی، نامه رسان، 

تلفن چی و رانندگان اتومبیل های صرفاً دولتی، آشپز، متصدیان توزیع غذا و متصدی تأسیسات 

 نامه، قرارداد منعقد نماید. آیینبا اشخاص حقیقی برابر ضوابط این )مکانیسین و تکنیسین تأسیسات( 

این مشاغل به عنوان مشاغل کارگری تلقی شده و کارکنان مربوط، مشمول قانون کار می  -1تبصره 

 باشند.

 تأمینتابع قانون  مؤسسهکارکنان مورد نظر از نظر بیمه و بازنشستگی پس از عقد قرارداد با  -2تبصره 

 ی می باشند.اجتماع

به کارگیری هر گونه نیروی مشمول مفاد این ماده در خصوص واحدهای ایجادی و یا توسعه  -3تبصره 

در مشاغل خدمات عمومی، مستلزم برآورد تعداد نفرات مورد نیاز برابر  مؤسسهای تحت پوشش 

این آیین نامه و  33ده استانداردهای ابالغی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه با رعایت ما

 می باشد. 31ماده  5و توسط کمیته موضوع تبصره  مؤسسهاعتبار توسط  تأمین

مجاز است در سقف تعداد نیروهای خروجی دائم سالیانه )بازنشستگی، فوت،  مؤسسه -4تبصره 

 نیروی ریکارگی به به نسبت راساً ماده، این نظر مورد مشاغل از( کلی کارافتادگی از استعفاء، اخراج،

 صورت در. نماید اقدام شغل هر احراز شرایط و نامه آیین این 33 ماده رعایت با جایگزین جدید انسانی

استحقاقی، استعالجی، انفصال موقت، بدون  مرخصی نظیر دالیلی به نظر مورد نیروهای موقت خروج

 موقت، به کارگیری نیروی جدید مجاز نمی باشد. مأموریتحقوق، انتقال و 

اعات کار بوده  و س یاجتماع تأمینمشمول قانون کار و  یو بازنشستگ مهیاز نظر باین قبیل کارکنان  *

 .گردد یم میتنظ مؤسسهبرابر ضوابط و مقررات  یهفتگ

در  یمشاغل کارگر یطرح طبقه بند بیزمان تصوهمچنین کارکنان مشاغل کارگری دانشگاهها تا  

دارند  یاستحقاق یماه در سال مرخص کو ی عنوان نخواهند داشت رییو تغ یلیمدرک تحص اعمالدانشگاه 

 باشد.  یم رهیروز از آن قابل ذخ 9که برابر مفاد قانون کار حداکثر 

 ایازدواج  و  یاضطرار یتوانند از مرخص یم یتابع قانون کار است  ولآنان  ینحوه استفاده از انواع مرخص

 .ندینامه استفاده نما نییآ 84ده ما دستورالعملموضوع   کیفوت بستگان درجه 

 : 19نسخه   -اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی دستورالعمل مبحث سوم:

با  هداشتی درمانی کشور ( در قالب نظام شبکه های بPHCموفقیت برنامه مراقبت های اولیه بهداشتی )

بنیانی نظام شبکه بهداشت و درمان رویکرد نظام جامع و همگانی سالمت، موجب به کارگیری چهار اصل 

کشور یعنی برقراری عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از تکنولوژی 

در قانون برنامه  91مناسب، درتمامی مراحل اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی شد. تصویب ماده 

و بند ج  35و بند الف ماده  32ی ج و د ماده چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بندها
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برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز تاکیدی بر استقرار بیمه سالمت  با  38ماده 

سیاست های کلی سالمت، ابالغ شده توسط  8محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع هستند. براساس بند 

د کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت  با رهبر معظم انقالب، افزایش و بهبو

محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطالع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری باید در قالب 

 شبکه بهداشتی درمانی و منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع صورت گیرد. 

با هدف بهره مندی  29/8/1392ه مورخ 49863ت/142435در تصویب نامه هیات وزیران به شماره 

وبرخورداری مردم از خدمات پایه سالمت وکاهش پرداخت هزینه های سالمت  از جیب مردم، کارگروه 

اجرایی به منظور استقرار سامانه خدمات جامع و دستگاه های بررسی طرح تحول سالمت  و هماهنگی 

ها و مناطق عشایری تشکیل شد. براساس قانون بودجه همگانی سالمت  در کلیه روستاها، حاشیه شهر

، سازمان بیمه سالمت  ایران موظف گردید تا با صدور دفترچه بیمه سالمت  برای تمام 1384سال 

هزار نفر امکان بهره مندی از خدمات سالمت  را  20ساکنین مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 

بدین ترتیب فرصتی مناسب به منظور  .ریق نظام ارجاع فراهم آوردقالب برنامه پزشک خانواده و از ط در

در برنامه پزشک خانواده برای ساکنین این مناطق پدید آمد.  سهولت دسترسی به خدمات سالمت  تأمین

و نظام ارجاع، پزشک عمومی و تیم سالمت وی مسئولیت مدیریت سالمت  افراد و خانوارهای تحت 

ته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی، مسئولیت پیگیری اقدامات انجام عهده داشه پوشش خود را ب

واده ارائه خدمات جامع و همگانی سالمت شده را نیز بعهده دارند. لذا، یکی از مهمترین وظایف پزشک خان

است که بدون ارائه این خدمات، استفاده از اصطالح پزشک خانواده برای ارائه صرف خدمات درمانی، 

 بجاست. همچنین، تمامی خدمات سالمت  در برنامه پزشک خانواده به جمعیت تحت پوشش بهکاری نا

 ( ارائه می شود.Activeشکل فعال )

  اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی: دستورالعملبکارگیری نیروی انسانی در  

اساس تعداد پرسنل مورد  این جمعیت کل تحت پوشش برنامه است. برمعیار تعیین اعضای تیم سالمت، 

 شرح زیر می باشد:ه نیاز تیم سالمت  ب

نفر جمعیت تحت پوشش جمعیت ساکن )  4000پزشک: برای ارائه خدمت در هر مرکز به ازای هر -1

اعم از دارای دفترچه بیمه روستایی و سایر بیمه ها، فاقد دفترچه بیمه و افراد غیر ایرانی( یک پزشک 

نفر به دو پزشک و برای جمعیت بیش  8000نفر تا سقف  4000جمعیت بیش از تعیین می گردد. برای 

 خواهد بود.  نفر به سه پزشک و ... نیاز 12000نفر تا سقف  8000از 

نفر باشند که  4000چنانچه کل جمعیت مرکز خدمات جامع سالمت  مجری برنامه، بیش از  -1تبصره 

ایست جمعیت تا حد امکان به تساوی بین پزشکان آن یا چند پزشک برای آن مرکز نیاز است، می ب 2

 مرکز تقسیم و مشخص گردد که هر پزشک، مسئول کدام خانوارها است. 

وجود حداقل یک پزشک جانشین در هر مرکز بهداشت شهرستان الزامی می باشد و ضروری  -2تبصره 
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یگر نیز به عنوان پزشک پزشک خانواده،  با یک پزشک د 11است مرکز بهداشت شهرستان به ازای هر 

جانشین قرارداد منعقد نماید. این پزشکان در ایام معمول باید در مراکز موردنیاز )با نظر مرکز بهداشت 

شهرستان(  همکاری الزم با سایر پزشکان را داشته باشند. در استفاده از پزشک جانشین، مدیریت مرخصی 

همزمان دو مرکز نیاز به پزشک جانشین واحد نداشته  پزشکان خانواده، با مرکز بهداشت شهرستان است تا

در صورت مرخصی پزشکان، علیرغم پوشش توسط سایر پزشکان د. بدیهی است در مراکز چند پزشکه، باش

مرکز، بدلیل عدم تناسب جمعیت به تعداد پزشک، مشمول تعدیالت جمعیتی می گردد. پزشکان جانشین 

 را می بایست انجام دهند. کلیه فعالیت های پزشک  خانواده اصلی

 نفر را تحت پوشش یک پزشک  قرار داد.  5000به هیچ وجه نباید جمعیت بیش از  -3تبصره 

اعم از دارای دفترچه بیمه روستایی نفر جمعیت تحت پوشش جمعیت ساکن )  7000ماما: به ازای هر  -2

 ماما تعیین کرد. و سایر بیمه ها، فاقد دفترچه بیمه و افراد غیر ایرانی(، باید یک

 نفر را تحت پوشش یک ماما قرار داد.  7000به هیچ وجه نباید جمعیت بیش از   -1تبصره 

در مناطق محروم که امکان جذب ماما/ پرستار وجود ندارد، ستاد هماهنگی استان موظف است  -2تبصره 

 ارسال نماید. یمه سالمتمدیریت شبکه و سازمان بپیشنهادات مبنی بر جذب نیروی جایگزین را به مرکز 

صورت نبود امکان جذب ماما در یک مرکز، در مراکز خدمات جامع سالمت فعال و مجری  در -3تبصره 

ز مامای تسهیالت زایمانی برنامه پزشک خانواده که واحد تسهیالت زایمانی ضمیمه دارند، می توان ا

ار در مرکز وجود نداشته باشد، می توان به کرد. در این صورت، چنانچه نیروی کار بهیار یا پرستاستفاده 

جای ماما با یک نفر پرستار قرارداد منعقد نمود. همچنین، چنانچه به بیش از یک ماما در مرکز نیاز باشد 

به صالحدید مرکز بهداشت شهرستان و  و درصورت نبود داوطلب مامایی، می توان به عنوان نفر دوم، بنا

یمه سالمت  استان و به شرط متوقف نشدن ارائه خدمات مامایی، از نیروی با اطالع کتبی به اداره کل ب

تعداد  %5صورت نبود امکان جذب ماما در یک مرکز، جایگزینی حداکثر تا سقف  پرستار استفاده کرد. در

ماماهای تیم سالمت  شهرستان با پرستاران به نحوی که ارایه خدمات مامایی متوقف نشود و با اطالع 

 ل بیمه سالمت  استان مربوطه، بالمانع است.اداره ک

چنانچه امکان جذب نیروی انسانی پرستار یا بهیار جهت انجام امور تکنیکی درمان از قبیل  -4تبصره 

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی می  ؛تزریقات عضالنی، وریدی، پانسمان و سرم تراپی وجود نداشته باشد

 سانی ماما اقدام نماید. تواند نسبت به بکارگیری  نیروی ان

 المت  در مرکز خدمات جامع سالمتماما به هیچوجه جایگزین دیگر نیروهای بهداشتی تیم س -5صره تب

نخواهد بود. به کارگیری نیروی کاردان/کارشناس بهداشتی ) از جمله بهداشت خانواده، بهداشت محیط 

کز و براساس دفاتر طرح گسترش شبکه شهرستان و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهیار و پرستار( در مرا

الزامی است. دانشگاه موظف است نسبت به جذب نیروهای بهداشتی مورد نیاز در بازه زمانی مناسب اقدام 

نماید. همچنین به منظور رفع کمبود نیروی بهداشتی مورد نیاز می توان از محل جذب سایر نیروهای 

ربوطه اقدام نمود. بدیهی است بر این اساس به کارگیری مامای تیم مورد نیاز تیم سالمت برابر ضوابط م
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سالمت به عنوان پذیرش بیماران، بهورز، نمونه گیری آزمایشات و سایر وظایف تعیین شده خارج از بسته 

 خدمتی ممنوع می باشد.

ش نفر تحت پوش 4000از  که جمعیت کمتربرنامه  یمجربرای مراکز خدمات جامع سالمت  -6تبصره

نظر گرفت. در مناطقی که مراکز خدمات جامع سالمت  باید درخود دارند، حداقل یک پزشک و یک ماما 

نفر دارند، می توان از پزشک و ماما به صورت سه روز در هفته در این مراکز  2000با جمعیت کمتر از 

مشابه و یا همان  بایست باقی روزهای هفته در مراکز طی روزهای مشخص استفاده نمود. بدیهی است می

 مرکز حضور یابند. همچنین از پزشک و مامای ثابتی در این مراکز استفاده گردد.

وجود حداقل یک مامای جانشین در هر مرکز بهداشت شهرستان الزامی می باشد و ضروری  -7تبصره 

انشین قرارداد ماما، با یک مامای دیگر نیز به عنوان مامای ج 11است مرکز بهداشت شهرستان به ازای هر 

نیاز )با نظر مرکز بهداشت شهرستان(  همکاری  منعقد نماید. این ماما ها در ایام معمول باید در مراکز مورد

های خانواده، با مامای جانشین، مدیریت مرخصی ماماها را داشته باشند. در استفاده از ماما  الزم با سایر

 د. ناز به مامای جانشین واحد نداشته باشمرکز بهداشت شهرستان است تا همزمان دو مرکز نی

در شهرهای زیر بیست هزار نفر که فاقد خانه بهداشت می باشند، به کارگیری فقط یک نفر  -8تبصره 

مامای تیم سالمت از طریق برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی امکان پذیر است. به ازای وجود یک تا 

گیری ماماهای پزشک خانواده منعقد نمود. بکاری دیگر قرارداد سه خانه بهداشت، می توان با یک ماما

با یی تحت عنوان مراقب سالمت ناظر،)دیگر از طریق عقد قرارداد با برنامه پزشک خانواده و بیمه روستا

 عنوان سایر نیروهای بهداشتی( میسر است. 

مازاد بر نیاز، فعالیت آنان با در صورت استقرار چندین مامای تیم سالمت از قبل و وجود ماما  -9تبصره 

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی ادامه خواهد داشت به این ترتیب که اولویت نگهداری مامای تیم 

سالمت با مامای با سابقه بیشتر بوده و در خصوص ادامه فعالیت ماماهای دیگر، اولویت جذب ماما در 

ند با آنها خواهد بود و همچنین می توانند در صورت تمایل، مراکز مجری دیگر برنامه که نیاز به ماما دار

 به عنوان مراقب سالمت ناظر )سایر نیروهای بهداشتی( با ایشان قرارداد پزشک خانواده منعقد نمود.

دندانپزشک/ بهداشتکار دهان و دندان: تعداد دندانپزشک/ بهداشتکار دهان و دندان مورد نیاز برای  -3

)در یک یا چند مرکز خدمات جامع سالمت( جمعیت تحت پوشش هزار نفر 15ر تا حداکث ،ارائه خدمت

ساعت روزانه خدمات دندانپزشکی )با یونیت(  4با حداقل  زشک/ بهداشتکار دهان و دندانیک دندانپ

 می گردد.تعیین 

ت تحت جمعی نفر 7000حداکثر تا مت نیروی آزمایشگاه: نیروی آزمایشگاه مورد نیاز برای ارائه خد -4

در یک یا چند مرکز خدمات جامع سالمت و دارای واحد نمونه گیری یک نفر نیروی کاردان یا  پوشش

 کارشناس آزمایشگاه تعیین می گردد.

نیروی رادیولوژی: در مراکزی که دارای واحد رادیولوژی فعال هستند، حداقل یک نفر نیروی کاردان  -5
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 یا کارشناس رادیولوژی تعیین می گردد.

 دهان و دندان، با حداقلبه ازای هر دندانپزشک/ بهداشتکار دهان )دستیار دندانپزشک(: مراقب سالمت  -6

جامع سالمت یک نفر مراقب سالمت  در مرکز خدمات ،)با یونیت(ساعت خدمات دندانپزشکی 4روزانه 

ها، یک نفر نیروی دهان با اولویت کاردان بهداشت دهان/ پرستاری دندانپزشکی و در صورت نبود این نیرو

دانشگاه علوم  یمعاونت بهداشت دییتا موردشده  یط یآموزش یو گواه پلمیحداقل مدرک د بومی با

تعیین می گردد. این فرد بایستی در موارد دهگردشی همراه دندانپزشک/ بهداشتکار دهان و  یپزشک

 دندان حضور یابد. 

به کار گیری در برنامه پزشک خانواده: عالوه بر  سایر نیروهای بهداشتی مورد نیاز تیم سالمت  جهت -7

 نیروهای فوق الذکر سایر نیروی انسانی مورد نیاز تیم سالمت  شامل موارد زیر می باشد.

  پرستار/ بهیار 

  مراقب سالمت ناظر(کاردان/کارشناس بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها(                                          

 دان/ کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای کار 

  کارشناس روانشناسی بالینی 

  کارشناس تغذیه 

با رعایت دو شرط زیر  دستورالعملجذب پرسنل سایر نیروهای بهداشتی مورد نیاز بر اساس ضوابط این 

 امکان پذیر می باشد:

تفاهم نامه  4بند ج ماده الف( جذب نیرو در سقف اعتبارات در نظر گرفته شده در تفاهم نامه )از محل 

 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی( 

درصد از کلیه پست های مصوب بالتصدی نیروهای بهداشتی در مراکز خدمات  50ب( تکمیل حداقل 

  جامع سالمت مجری برنامه  پزشک خانواده روستائی بر اساس چارت تشکیالتی

اوین غیر از اعضای تیم سالمت برنامه پزشک خانواده و تبصره: به کارگیری هر گونه نیروی انسانی با عن

 ممنوع می باشد. دستورالعملبیمه روستایی و خارج از مفاد این 

 اولویت جذب اعضای تیم سالمت:

  اولویت جذب اعضای تیم سالمت به ترتیب عبارت است از: 

 متنیروهای استخدامی رسمی و پیمانی  شاغل در مرکز خدمات جامع سالمت محل خد. 

 نیروهای بخش خصوصی فعال در محل. 

  سایر نیروهایی که بر اساس فراخوان و ضوابط تعیین شده توسط مراکز بهداشت، متقاضی عقد

 قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی می باشند. 

 نیروهای طرحی و پیام آور. 

دانشکده می توان از پزشک  تبصره: تحت شرایط استثنایی و فقط با نظر معاون بهداشتی دانشگاه/

این برنامه نیست به عنوان پزشک جایگزین در زمان  پیمانی( که مایل به فعالیت در/استخدامی)رسمی
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نبود سایر پزشکان شاغل استفاده کرد. این امر برای پزشکان پیام آور و مشمول قانون طرح نیروی انسانی 

 ت شهرستان در این برنامه اجباری است. صدق نمی کند و حضور آنان در صورت نیاز مرکز بهداش

 روند جذب اعضای تیم سالمت:

یر هیئت علمی، جذب نیروی انسانی نامه اداری، استخدامی کارکنان غ آیین 31ماده  6با توجه به تبصره 

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی با معرفی معاونت بهداشتی دانشگاه پس از انجام مصاحبه، جهت 

کارگیری و گزینش از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه  انجام بعدی بحل طی مرا

 می شود.

نظر به اینکه قرارداد کارکنان قراردادی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی بر اساس مفاد  -1تبصره

می  1386سال  علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری،  آیین 2ماده  3تبصره  دستورالعمل

اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی پیش بینی نگردیده  دستورالعملباشد، کلیه مواردی که در 

 فوق الذکر خواهد بود. دستورالعملاست تابع ضوابط مندرج در 

قرارداد با مرکز بهداشت تیم سالمت که از هر طریق ممکن) در برنامه بیمه روستایی، پزشکان -2تبصره  

شهرستان یا در قالب رابطه استخدامی با مرکز بهداشت شهرستان و ...( به عنوان اعضای تیم سالمت 

شوند، اجازه فعالیت در بخش هزار نفر می 20مشغول خدمت به مردم روستایی/ عشایر یا شهرهای زیر 

مصرف  خصوصی حرف پزشکی )مطب، درمانگاه، مراکز پیش بیمارستان، بیمارستان، مرکز درمان سوء

مواد و ...( را نخواهند داشت ولی مجوز مطب آنها نباید ابطال گردد. دانشگاه نیز اجازه ندارد از این پزشکان 

ها در ساعات اداری و غیراداری استفاده کند. بر همین اساس می در مراکز پیش بیمارستانی و بیمارستان

یک و سایر مراکز درمانی، قبل از انعقاد بایست به منظور اطالع از وضعیت اشتغال آنها در مطب، کلین

مورد وضعیت مطب، کلینیک و ... آنان  قرارداد، از معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی در

 استعالم گردد.

در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، عالوه بر حکم کارگزینی کارانه  پرداختبا توجه به  -3تبصره 

 مأموریتو فوق العاده حق  وقتی تمام ،پرداخت حق محرومیت از مطباز جمله  گونه پرداخت دیگریهر

 ، مقدور نمی باشد.به ایشان

کارگیری افراد بازخرید یا بازنشسته شده در برنامه پزشک خانواده ممنوع است به استثناء مقامات، ب -

رصد و باالتر در دستگاه های اعضاء هیات علمی ، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد د

 اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کند.

 سقف سنی جذب پزشک خانواده: 

نامه اداری  آیین  34دانشگاه مجاز است پزشکان مشمول برنامه پزشک خانواده را طبق بند الف ماده 

ی بصورت قراردادی در بدو ورود سالگ 50لمی حسب ضرورت تا سن استخدامی کارکنان غیر هیئت ع
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بدیهی است سال های خدمت اشتغال نامبرده در برنامه مذکور )در سطوح ستاد کشوری،  .کارگیری کندب

استانی و شهرستانی دانشگاه/ دانشکده و بیمه سالمت و مراکز مجری برنامه( به سقف سنی پیشگفت 

استخدامی کارمندان سنی جهت سایر نیروها طبق ضوابط آیین نامه اداری اضافه می شود. تعیین سقف 

 دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. علمی هیأتغیر 

 جذب در مناطق با شرایط خاص:

کشوری و ه و تاییدیه ستاد هماهنگی به شرط موافقت ستاد هماهنگی دانشگاه/ دانشکد در مراکز اقماری

، می توان از نوع ی دانشکده/ دانشگاه و تایید معاونت بهداشت وزارت متبوعمنابع مالی از سو تأمینامکان 

روز کاری در ماه برای هر پزشک/ ماما( استفاده کرد، تعیین و فعالیت مراکز اقماری  15قرارداد اقماری )

 و روزهای حضور تیم سالمت، خارج از ضوابط مذکور به هر شکل ممکن ممنوع می باشد. 

 مابین مرکز بهداشت شهرستان و اعضای تیم سالمت  و مراکز ارائه خدمات:انعقاد قرارداد 

آیین نامه اداری  31ماده  5اساس تبصره برنامه اعم از نیروهای آزاد )بر کارگیری شده دربا کلیه نیروهای ب

و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

پیام آور می بایست قرارداد همکاری تنظیم شده و به امضاء طرفین  ، رسمی، پیمانی، طرحی ودرمانی(

 برسد.

 انعقاد قرارداد با اعضای تیم سالمت  صرفا از سوی مرکز بهداشت شهرستان خواهد 1تبصره :

 بود.

  رستان : انعقاد قرارداد با مراکز ارایه دهنده خدمات نیز صرفا از سوی مرکز بهداشت شه2تبصره

 میسر است.

  براساس ضوابط ر بر مبنای حکم کارگزینی صادره ): مبلغ مندرج در متن قرارداد مذکو3تبصره

کارانه )در صورت استحقاق و بر اساس عملکرد و دیریت و منابع( و پرداخت معاونت توسعه م

 گردد. برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی( تعیین می دستورالعملفرمول مکانیسم پرداخت 

  مدت زمان قرارداد حداکثر یکسال، پایان قرارداد انتهای اسفند ماه هر سال و تمدید 4تبصره  :

 قرارداد در ابتدای هر سال انجام می گردد.

  ارائه یک نسخه از متن قرارداد در ابتدای قرارداد یا تمدید آن و همچنین ارائه فیش 5تبصره :

امی است. مستخدم پس از انعقاد قرارداد متعهد به حقوقی در پایان هر ماه به مستخدم الز

 اجرایی برنامه خواهد بود. دستورالعملپذیرش مفاد قرارداد و 

  یک نسخه از قرارداد های مذکور توسط مرکز بهداشت شهرستان به اداره کل بیمه 6تبصره :

 سالمت استان ارسال می گردد.

  یم سالمت  مقدور نمی باشد.: امکان عقد قرارداد پاره وقت با اعضای ت7تبصره 
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 ساعات کار و نحوه  مرخصی اعضای تیم سالمت:

از مجموعه قوانین مرتبط با  "کارمندان حقوق و وظایف"فصل دهم  87براساس تبصره یک ذیل ماده 

 هیئت امناء دانشگاه ساعت کاری پرسنل مرتبط با برنامه پزشک خانواده )پزشک، دندانپزشک، بهداشتکار

دان، پرستار، ماما، کاردان یا کارشناسان بهداشتی، پذیرش، نگهبان و...( بر اساس اعالم نظر دهان و دن

شبکه بهداشت و درمان شهرستان/ مرکز بهداشت شهرستان  مطابق ساعت کاری پزشک خانواده مربوطه 

 تنظیم می شود. 

 زمان کار پزشک خانواده  به شرح زیر می باشد:

ساعت کامل به اقتضای  8مت  در دو شیفت صبح و بعدازظهر به مدت الف: ساعت کار موظف تیم سال

پایان ساعت فعالیت  وضعیت آب و هوایی و فرهنگی منطقه و متناسب با بار مراجعه تعیین می گردد.

بعدازظهر است. چنانچه مرکز بدون بیتوته باشد  1مرکز در روزهای پنجشنبه در مراکز دارای بیتوته تا 

 بعدازظهر فعالیت نمایند.  3یکسره تا ساعت باید پنجشنبه ها 

 سایر موارد 

نفر شود، باید  70چنانچه میانگین مراجعین روزانه به یک پزشک خانواده برای مدت یک ماه بالغ بر  -1

موضوع  از طریق مرکز بهداشت  شهرستان به ستاد  هماهنگی شهرستان برای بررسی و پیشنهاد ارائه 

ینصورت پس از بررسی  علل کثرت مراجعات ، گزارشی تهیه و برای ستاد طریق، ارجاع گردد. در ا

یکی از اقدامات زیر را انجام  هماهنگی استان پس از بررسی مورد هماهنگی استان  ارسال گردیده، ستاد 

 می دهد:

  نفر باشد،کم کردن جمعیت تحت پوشش  5000چنانچه به ازای هر پزشک جمعیت بیش از

 ر جذب پزشک جدیدهر پزشک با تسریع د

  نفر باشد استفاده از تمام امکانات محلی برای   5000چنانچه جمعیت در محدوده کمتر از

 فرهنگ سازی و آموزش عمومی مردم 

  تحقیقاتی  –احاله موضوع بررسی علل بار مراجعه باال به مرکز تحقیقاتی یا گروه آموزشی

(HSRمرتبط در هر دانشکده/دانشگاه ) 

 بررسی از علل افزایش بار مراجعه به ستاد اجرایی استان جهت اتخاذ تصمیمات  الزم است نتایج

 بعدی انعکاس یابد

ارائه گواهی انجام کار به پزشک خانواده و ماما پس از پایان مدت قرارداد با ذکر نحوه عملکرد، رضایت  -2

 مندی و نمره ارزشیابی و مدت زمان خدمت 

ف قرارداد، محل خدمت فعلی خود را ترک کند اعم از اینکه فرد، چنانچه پزشک یا مامای طر -1تبصره 

خود مایل به ترک خدمت شده باشد یا به دالیلی قرارداد وی توسط مرکز بهداشت شهرستان لغو گردد، 
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کارگیری )انعقاد قرارداد( و ل دیگر، باید این گواهی مبنای بدر هنگام انعقاد قرارداد با این افراد برای مح

ریب ماندگاری )از این به بعد( وی قرارگیرد. در صورت جابجایی فرد با درخواست شخصی، محاسبه ض

ضریب ماندگاری با شرایط مقصد برقرار می گردد و چنانچه با نظر شبکه/ مرکز بهداشت شهرستان و 

د. در هر زودتر از پایان زمان قرارداد باشد مالک تا زمان پایان قرارداد قبلی ، مرکز مجری مبدا خواهد بو

دو صورت، انعقاد قرارداد جدید مورد نیاز است. تغییرات ماندگاری در جابجایی در صورت تمایل خود فرد 

ماندگاری و در صورت جابجایی  %85در محدوده شهرستان قبل از پایان زمان قرارداد قبلی خود معادل 

 دگاری خواهد بود.مان  %100با نظر مرکز بهداشت شهرستان تا پایان زمان قرارداد قبلی 

ر ماندگاری فرد مرخصی های استعالجی مستمر بیش از یک ماه، به تعداد روزهای مرخصی، د -2تبصره 

 محاسبه نمی گردد، لیکن، در حکم کارگزینی بر اساس ضوابط مربوطه لحاظ می گردد.

ری، نیازی فه کادر صورت جابجایی محل اشتغال فرد در حوزه  دانشگاه/ دانشکده محل فعالیت، و عدم وق

 به طی مراحل گزینش مجدد نمی باشد.

است، عقد قرارداد جدید  درج شده 70با افرادی که در گواهی انجام کار نمره ارزشیابی کمتر از  -3تبصره 

یست لاستمرار قرارداد جدید منوط به کسب امتیاز چک  پس از طی حداقل یک دوره سه ماهه بوده و

وم لغو برای بار د 70. در صورت کسب امتیاز چک لیست پایش کمتر از می باشد 70اولین پایش باالی

 قرارداد می گردد و امکان عقد قرارداد جدید برای وی در سال جاری میسر نمی باشد.

هت اصالح جلغو قرارداد اعضای تیم سالمت  بر اساس دالیل مستند و صرفا پس از تذکر کتبی  -4تبصره 

ی امکان پذیر دستور و ابالغ معاون بهداشتی دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکامور حداقل یک ماه قبل و با 

 خواهد بود.

ه اداره لیست پایان کار اعضای تیم سالمت به صورت ماهانه توسط مرکز بهداشت شهرستان ب -5ره تبص

 گردد. می کل بیمه سالمت شهرستان ارسال

، بدون پرداخت فوق العاده مأموریتحکم اداری توسط تیم سالمت، صدور  مأموریتدر صورت انجام  -3

 صورت می گیرد. 

 های مرتبط با خرید خدمات از بخش خصوصیدستورالعمل فصل سوم:

 :1 خدمات سالمت واگذاری دستورالعمل  :گفتار اول

 و قانون برنامه پنجم توسعه : یخدمات کشور تیریها در قانون مد یتصد یواگذار * اهداف

 :حجم کار سازمان کاهش

 ( یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه پنجم توسعه اقتصاد یاز حجم کار در هر سال ط %4کاهش ) -

 :نیروی انسانی در سازمان کاهش

 ( یرهنگو ف یاجتماع ،یبرنامه پنجم توسعه اقتصاد یدر هر سال ط یانسان یوریاز ن %2)کاهش  -

                                                           
 خانه هیأت امنا وزارت بهداشتدبیر 4/2/1392د مورخ /685/105اره بخشنامه شم  1
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  یی:دستگاه اجرا یتیحاکم فیوظا تیتقو

 و نظارت( تیهدا ،یزیبرنامه ر ،یگذار استی)س -

 یسازمان یو پست ها یانسان یروین یسامانده -

  یردولتیاز بخش غ تیحما -

 :دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت

دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

یردولتی و کاهش تصدی گری دولت در و به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غ

حوزه سالمت با هدف ترویج فرهنگ تعاون و بهره گیری از سرمایه های مردمی و استفاده از نیروهای 

بالقوه دانش آموختگان رشته های پزشکی و سایر رشته های وابسته و ایجاد اشتغال برای رشته های فوق 

اجرای مطلوب قوانین مربوط به واگذاری وظایف به الذکر و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در 

بخش غیردولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری 

و قانون اجرائی آن، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی 

ن گردیده است. دستورالعمل مذکور در هشت فصل به شرح ذیل تنظیم و از مقررات مالی دولت، تدوی

تشریح شده است. ضمنا ماموریت ها و وظایف حاکمیتی و تصدی حوزه سالمت، برنامه و نوع واگذاری 

 تصدی ها از ضمائم این دستورالعمل می باشد.

 تعاریف فصل اول:

 روند:معانی مشروح زیر به کار میاصوطالحات مورد استفاده در این دستورالعمل در  :1ماده

( 117( قانون مدیریت خدمات کشوری که به استنادماده )5دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده )

 قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.

چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به  ای کیاست که تحقق  یمشخص یوزارتخانه: واحد سازمان

 .گرددیاداره م ریو توسط وز شودیم ایشده  جادیا موجب قانون

و با داشتن استقالل  شودیم ایشده  جادیاست که به موجب قانون ا یمشخص ی: واحدسازمانیدولت مؤسسه

انجام  باشدیم یمراجع قانون ریاز قوای سه گانه و سا یکیو اموری را که بر عهده  فیاز وظا یبخش ،یحقوق

 .دهدیم

دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و سازمان های تابعه وزارت بهداشت، دانشگاهها و  هیکل

 را دارند. یدرمان و آموزش پزشکی حکم مؤسسه دولت

دولتی،  مؤسسه: یک سلسله عملیات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های ساالنه فعالیت

 شود. توسوط واحدهای مختلف آن، اجرا می

شده، ارائه  مؤسسهدولتی که درنتیجه انجام فعالیت های واحدهای مختلف  سهمؤس: خروجی خدمت
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 گیری است. نظیر مداوای بیماران، ارایه خودمات در خانه بهداشوت و غیره.پذیر و قابل اندازهکمیت

دولتی از طریق بخش غیردولتی )اعم از خصوصی و تعاونی(  مؤسسه: انجام امور تصدی گری واگذاری

 واگذارکننده. مؤسسهائه خدمات، در چارچوب سیاست ها و برنامه های متقاضی ار

واگذار کننده: مؤسسه دولتی است که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی خود را به  مؤسسه

 بخش غیردولتی واگذاری می نماید.

خش دولتی غیردولتی: اشخاص حقوقی )شرکت خصوصی یا تعاونی( و یا حقیقی )افرادیکه در ب بخش

دولتی  مؤسسهشاغل نیستند( می باشند که مسئولیت ارائه تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی 

 را بر عهده دارند و در این دستورالعمل با عنوان طرف قرارداد خوانده می شود.

و یا انجام هر واحد فعالیت  یبرا مؤسسهاطالق می شود که  یهای نهیتمام شده خدمات: به هز متیق

 مجموعه ای از فعالیت های مشابه پرداخت نموده است.

سرانه تامین خدمات: میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای که در ازای انجام هر فعالیت  هزینه

دولتی به تناسب  مؤسسهیا خدمت یا بسته ای از آنها یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات 

 و منطقه پیش بینی شده است. موضوع فعالیت

مجری: واحد عملیاتی یا بخشی از یک واحد عملیاتی است که فعالیت ها، خدمات و محصوالت آن  واحد

 به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه، قابل اداره و ارائه می باشد.

های اجرایی است ا سایر دستگاهدولتی ی مؤسسهمدیر واحد مجری: شخص واجد صالحیتی از کارکنان  

یا مقام مجاز از طرف ایشان منعقد می شود و مسئولیت  مؤسسهکه تفاهم نامه فی مابین وی و رئیس 

هزینه تمام  ه،انجام فعالیت، ارائه خدمت و یا تولید محصولی را عهده دار است که به روش قیمت تمام شد

 اشد.شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارائه می ب

ناظر: طرف توافق با واحد مجری است که حق نظارت بر امور محول شده به مدیریت واحد مجری  واحد

 را دارد.

( که آنها را متعهد مانکاریقرارداد )کارفرما و پ نیطرف نیاست ب یواگذاری: قرارداد، موافقتنامه ا قرارداد

مشخص،  یدوره زمان یو ط نیمع یه ابه اهداف توافق شده در قالب بودج یابیکند به منظور دست یم

آورد و مشخص  یبوجود م یابیو ارزش شیپا یرا برا ییقرارداد مبنا ن،یرا به عمل آورند. همچن یاقدامات

را ارائه  یچه خدمت زین مانکاریداشته باشد و پ مانکاریاز پ یتواند چه انتظارات یکند که کارفرما م یم

 خواهد داد. 

دولتی که شامل شرح  مؤسسهمورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز  : سندی حقوقینامهتفاهم

بندی تخصیص شده خدمات، فعالیتها و محصوالت، زمانفعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و هزینه تمام

 ریزی ومعاونت برنامه یهای ابالغی از سومنابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه

 باشد.جمهور مینظارت راهبردی رییس

جویی: صرفه جویی عبارت است از مدیریت مصرف اعتبار مصوب یک سال در واحد مجری که  صرفه
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ضمن انجام کلیه فعالیت های محوله و اصلی در پایان سال، مانده مصرف نشده اعتبار یا تفاضل تراز مثبت 

 دریافت و پرداخت داشته باشد.

ر واگذاری مدیریتی، حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با واحد مجری: د حساب

ربط، تحت سرفصل حسابهای دولتی برای دولتی ذی مؤسسهدرخواست ذیحساب یا مسئول امور مالی 

دریافت،  تواحدهای مجری که دارای استقالل مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیا

گیرد. استفاده از حساب موضوع و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام میپرداخت 

( قانون محاسبات عمومی کشور 36این بند با دو امضاء )مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده )

 مجاز خواهد بود. شودتعیین و منصوب می

کشور است و منافع آن بدون  تیموجب اقتدار و حاکم: آندسته از اموری است که تحقق آن یتیامورحاکم

برای  تینوع خدمات موجب محدود نیو بهره مندی از ا دهیشامل همه اقشار جامعه گرد تیمحدود

 . این امور شامل موارد ذیل می باشند:شودینم گرانیاستفاده د

 تقاء سالمت جامعه تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت بر حفظ و ار -الف

تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت در بخش آمووووزش و پژوهش علوووم  -ب

 پزشووکی و پیراپزشکی. 

 تامین زیر ساختهای سالمت جامعه -ج

فعال  مؤسساتپزشکی، پیراپزشکی،  مؤسساتصدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه های مربوط به  -د

 زه غذا و دارو، آرایشی، بهداشتی، تحقیقات و ...در حو

 اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی -ه

تولید، پاالیش و توزیع خون و فراورده های سالم خونی و پالسمایی و سلول درمانی با حفظ ذخایر  -و

 استراتژیک آن

و پیراپزشکی در مواردیکه بخش غیردولتی قادر به انجام انجام تحقیقات بنیادی در زمینه علوم پزشکی  -ز

 آن نباشد.

 دوم: مستندات قانونی و روش های واگذاری فصل

 مستندات قانونی مرتبط با واگذاری به شرح زیر می باشد: :2 ماده

 (44اساسی جمهوری اسالمی ایران )اصل  قانون. 

 (192اده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )م قانون. 

 قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه شماره  192اجرایی ماده  دستورالعمل

 .هیات محترم وزیران20/11/1380هو مورخ /24961ت//50449

 (145و  144، 138، 136، 135برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مواد  قانون.  
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 ارم توسعهقانون برنامه چه 144اجرایی ماده  دستورالعمل. 

 قانون  44اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه  و اجرای سیاست های کلی اصل  قانون

  .اساسی

 (32برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )بند ج ماده  قانون. 

 قانون برنامه  224و تنفیذ شده در ماده 1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  قانون

 .(90و  88، 33توسعه )موادپنجم 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه  88نامه اجرایی ماده  آیین

هیات محترم وزیران و اصالحیه آن به شماره  1/7/1381هو مورخ /26997ت//31426

 .1/11/1382هو مورخ /29877ت//61060

 46)مواد  1384دولت مصوبه سال الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  قانون 

 .(47و 

 7/4/1385هو مورخ /35080ت//35714قانون الحاق به شماره  46نامه اجرایی ماده  آئین. 

 24/3/1385هو مورخ /34763ت//30007قانون الحاق به شماره  47نامه اجرایی ماده  آئین. 

 آیین نامه  ( و24و  16، 13)مواد  1386دوم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  فصل

 .قانون مدیریت خدمات کشوری 24اجرایی ماده 

 نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آیین

 .1390مصوب مرداد سال 

 نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی دانشگاهها و آیین

 .1391ی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال دانشکده های علوم پزشک

 شود.های زیر انجام میاز روشواگذاری به صورت یکی : 3ماده

 خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه  خرید

 دولتی، طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است. مؤسسهسرانه تأمین خدماتی که 

 دولتی  مؤسسهبا بخش غیر دولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای متعلق به  شارکتم

درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمام است به صورت  مؤسسهکه توسط 

 .یردولتیغ یو حقوق طیواجد شرا یقیمشارکت یا اجاره به اشخاص حق

 دولتی به  مؤسسهگذاری اداره امور تحت مسئولیت مدیریت به بخش غیر دولتی: وا واگذاری

واگذار  مؤسسهاشخاص حقیقی واجد شرایط یا حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط 

 کننده و با حفظ مالکیت دولت.

 اختیار به مدیران بخش دولتی: اعطای اختیارات الزم به مدیران به روش قیمت تمام  تفویض

 زینه سرانه از طریق انعقاد تفاهم نامه. شده یا هزینه تمام شده یا ه

در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات قابل واگذاری  -1تبصره



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        118

 

دولتی موظف است کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده  مؤسسهاز طریق روش های فوق میسر نباشد 

به لحاظ امنیتی، سیاسی و غیره، در محدوده زمانی و بگیرند. در صورتیکه واگذاری به بخش غیردولتی 

باید به تأیید کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه  مؤسسهمکانی خاص امکان پذیر نباشد، پیشنهاد 

 برسد.

در مواردیکه دولت مکلف است مطابق اصول قانون اساسی خدمات را به صورت رایگان ارائه  -2تبصره

دولتی محاسبه و تامین و در اختیار ارائه دهنده خدمات  مؤسسهدمات، توسط نماید، هزینه سرانه تامین خ

 قرار می گیرد و مردم به صورت رایگان از این خدمات بهره مند خواهند شد.

 سوم: ساختار اجرایی  فصل

به الزامات مندرج در مواد قانونی و سایر ضوابط و مقررات مربوط به واگذاری وظایف،کارگروه کاهش  نظر

دی متشکل از تعدادی از مدیران و صاحبنظران واحدهای تخصصی و به منظور تنظیم و ارایه سیاستها تص

سیاستهای  اجرایها، تعیین مصادیق و نحوه واگذاری تصدیهای حوزه های مشمول، نظارت و مشیوخط

 ود.دولتی تشکیل می ش مؤسساتتعیین شده در معاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد وزارتخانه و 

ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه بر اساس مقررات و ضوابط موجود : 4 ماده

 به شرح ذیل تعیین می گردد:

 ثابت کارگروه: اعضاء

o توسعه مدیریت ومنابع )رئیس کارگروه( معاون 

o مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری )دبیرکارگروه( رئیس 

o و منابع دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی ازمعاونین توسعه مدیریت  یکی

 )عضو کارگروه(

o معاون درمان )عضو کارگروه( نماینده 

o معاون بهداشت )عضو کارگروه( نماینده 

o معاون غذاودارو )عضو کارگروه( نماینده 

o وزیر در امور حقوقی )عضو کارگروه( مشاور 

o مرکز بودجه و پایش عملکرد )عضو کارگروه( رئیس 

o کل منابع انسانی و پشتیبانی )عضو کارگروه( مدیر 

o و مدیرکل امور مالی )عضو کارگروه( ذیحساب 

o دفتر کارآفرینی و اشتغال )عضو کارگروه( مدیرکل 

 :مدعوین

 ستادی یا دانشگاهی مرتبط با مباحث مربوطه مدیران
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 صاحبنظر مرتبط با مباحث مربوطه افراد

 تصدی ستاد وزارتخانه توسط رئیس کارگروه صادر می گردد.ابالغ اعضای کارگروه کاهش  -1تبصره

دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری مستقر  -2تبصره

 میباشد.

ها، هدایت مشیکارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه به منظور تنظیم و ارایه سیاستها وخط :5ماده

نظارت بر روند اجرای برنامه مذکور در ستاد مرکزی وزارت متبوع تشکیل می شود و برنامه واگذاری و 

 وظایف واختیارات کارگروه مذکورحسب مورد به شرح زیرمی باشد:

 و تصویب سیاستها، خط مشی ها و برنامه های واگذاری وظایف شامل: تدوین

 تصویب عناوین واحدها، وظایف و خدمات قابل واگذاری  -الف

 یین اولویت های واگذاری در حوزه سالمتتع -ب

 تصویب دستورالعمل های مورد نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین و مقررات -ج

تصویب برنامه های ارتقاء نقش تعاونیهای بخش سالمت و گسترش مشارکت تعاونیها و تشکلها در  -د

 بخش سالمت و آموزش پزشکی

 برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوطتسهیالت و حمایتهای مورد نظر  تصویب

 دولتی مؤسساتپیشنهادات کارگروههای  تصویب

  مؤسساتترکیب اعضا، شرح وظایف و نحوه تعامالت با کارگروههای کاهش تصدی  تعیین

و ارائه گزارش به وزیر محترم و سایر مراجع  مؤسساتبر عملکرد کارگروههای کاهش تصدی  نظارت

 بطذیر

: وظایف واختیارات دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه بدین شرح تعیین می 6ماده

 گردد:

قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری به بخش غیردولتی  ابالغ

 و پیگیری اجرای آن

ری و اولویت بندی آنها جهت واگذاری با همکاری عناوین واحدها، وظایف و خدمات قابل واگذا تعیین

  مؤسساتکارگروه های کاهش تصدی 

گزارشات اجمالی واگذاری در حوزه سالمت و ارسال آن به مبادی ذیربط با تأیید وزیر یا معاون  تدوین

 محترم توسعه مدیریت و منابع 

و مقررات و ابالغ آنها به واحدهای دستورالعمل های مورد نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین  تدوین

 ذیربط پس از تصویب کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع

و ارائه نتایج آن به کارگروه کاهش  مؤسساتپیشنهادات واصله از کارگروههای کاهش تصدی  بررسی

 تصدی ستاد مرکزی جهت تصویب

ضوعات قابل طرح در جلسات کارگروه دستور جلسات و اظهارنظر و بررسی کارشناسی جهت مو تنظیم
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 ستاد مرکزی

 مصوبات کارگروه ستاد مرکزی و ابالغ تصمیمات به واحدهای ذیربط تنظیم

 اجرایی شدن تصمیمات و مصوبات کارگروه ستاد مرکزی پیگیری

 ریزی و برگزاری جلسات کارگروه، همایش ها و کارگاه های مرتبط با موضوع برنامه

خص های عملکردی برنامه واگذاری در بازه مورد تصویب کارگروه ستاد مرکزی بانی اهداف و شا دیده

 وزارت متبوع

دولتی با توجه به تصمیمات کارگروه کاهش تصدی  مؤسسهترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی  :7 ماده

 ستاد مرکزی وزارت متبوع به شرح زیر تعیین می گردد:

 ثابت کارگروه: اعضاء

o ه وی )رئیس کارگروه(یا نمایند مؤسسه رئیس 

o یا نماینده وی )دبیر کارگروه( مؤسسهپشتیبانی/توسعه مدیریت و منابع  معاون 

o یا نماینده وی )عضو کارگروه( مؤسسهدرمان  معاون 

o یا نماینده وی )عضو کارگروه( مؤسسهبهداشت  معاون 

o یا نماینده وی )عضو کارگروه( مؤسسهغذا و دارو  معاون 

o ماینده وی )عضو کارگروه(یا ن مؤسسهبودجه  مدیر 

o یا نماینده وی )عضو کارگروه( مؤسسهمنابع انسانی  مدیر 

o یا نماینده وی )عضو کارگروه( مؤسسه مدیرمالی 

o مرکز نوسازی و تحول اداری یا نماینده وی )عضو کارگروه( مدیر 

o یا نماینده وی )عضو کارگروه( مؤسسهواحد کارآفرینی  مدیر 

o ماینده وی )عضو کارگروه(یا ن مؤسسهامورحقوقی  رئیس 

 :مدعوین

 مرتبط با مباحث مربوطه مدیران

 صاحبنظر مرتبط با مباحث مربوطه افراد

: به منظور پیگیری، نظارت و کنترل اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه کاهش تصدی 8ماده

دامات مرتبط با دولتی تشکیل می گردد و کلیه اق مؤسسههای کاهش تصدی ستاد وزارتخانه، کارگروه

و  فیوظابا هماهنگی و تایید این کارگروه محقق می شود.  مؤسسهواگذاری امور به بخش غیردولتی در 

دولتی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه کاهش  مؤسسهاختیارات کارگروه کاهش تصدی 

 تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع به شرح زیر می باشد:

که شامل موارد ذیل می باشد وارسال آن به کارگروه کاهش  مؤسسه فیانتقال وظا ای یبرنامه واگذار هیته
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 یتصدی ستاد مرکز

 یآنها جهت واگذار تیاولو نییو تع یو خدمات قابل واگذار فیواحدها، وظا نیتعیین لیستی از عناو -الف

 مؤسسهدر 

 یساالنه و اهداف کم یاهداف کمو خدمات ) تهایاز واحدها، فعال کیواگذاری هر  یاهداف کم نییتع -ب

 در پایان دوره پنج ساله(

 و خدمات تهایواحدها، فعال کیهر  یتعیین روش واگذار -ج

 و تصویب چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود تعیین

و اخالقی طرف و تصویب شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صالحیت تخصصی  تعیین

 قرارداد

و بودجه و گزارش  یمنابع انسان الت،یو خدمات در تشک تهایواحدها، فعال یاز واگذار یناش راتییتغ یبررس

 به کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه

 زانیو م یدولت ریتسهیالت و حمایت ها به بخش غ ارانه،یسازوکارهای مربوط به نحوه پرداخت  تدوین

 خدمات  دیخر یبرا اعتبارات الزم

های الزم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول ضمانت تعیین

 واگذارشده

بر واحدها و وظایف واگذار شده و عملکرد طرف قرارداد و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب  نظارت

 رجوع و مردم از واحدها و وظایف واگذار شده

هزینه فعالیت ها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب  رلکنت

 رجوع به واحدهای واگذار شده و اعالم تعرفه های تعیین شده ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهایی

  یکارگروه کاهش تصدی ستاد مرکز یصادره از سو یبخشنامه ها یبرحسن اجرا نظارت

به تخلفات طرف قرارداد از تعهدات درج شده در قرارداد واگذاری و در صورت لزوم ارجاع به  رسیدگی

 مراجع قانونی

دولتی که می بایست شامل موارد  مؤسسهها در  یگزارش عملکرد ساالنه از روند تحقق واگذار تدوین

 یذیل باشد و ارسال آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکز

 و خدمات واگذار شده  فیوظاعناوین واحدها،  -الف

 تعداد کل واگذاری ها در هر واحد در سال مورد نظر -ب

 و خدمات تهایاز واحدها، فعال کیهر  یروش و نوع واگذار -ج

میزان کاهش پست یا صرفه جویی ایجاد شده اعم از کاهش هزینه یا افزایش درآمد در نتیجه واگذاری  -د

 و خدمات تهایاز واحدها، فعال کیهر 

اعتبارات اختصاص داده شده  زانیو م یدولت ریتسهیالت و حمایتها به بخش غ ارانه،یمیزان پرداخت  -ه

 به این موضوع



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        122

 

 نحوه نظارت بر واحدها و وظایف واگذار شده و عملکرد طرف قرارداد -ح

 ر شدهمیزان رضایت پرسنل واحدهای واگذار شده و مراجعین از نحوه ارائه خدمات در واحدهای واگذا -و

و خدمات به بخش غیردولتی و پیشنهادات و  تهایموانع و مشکالت موجود در واگذاری واحدها، فعال -ز

 راهکارهای اجرایی

موظف به حضور منظم و فعال  مؤسساتاعضای کارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و  -1تبصره

لسه متناوب در جلسات حضور نیابند، در جلسات کارگروه می باشند و چنانچه سه جلسه متوالی یا پنج ج

 رئیس کارگروه مجاز به لغو ابالغ افراد مذکور و تعیین جایگزین برای آنها خواهد بود.

نفر( رسمیت  7با حضور دو سوم اعضا ) مؤسساتکارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و  -2تبصره

 )نصف به عالوه یک( حاضران معتبر است. پیدا می کنند و مصوبات کارگروه نیز با موافقت اکثریت مطلق

دولتی می توانند به منظور بررسی ها و  مؤسسات: کارگروههای کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و 9 ماده

مطالعات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات تخصصی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی )از قبیل کمیته 

ب موضوعات خاص و کلیدی تشکیل می شوند( تخصصی واگذاری به بخش تعاونی و سایر موارد که حس

عضویت افراد صاحبنظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید. عضویت ذیحساب یا  با

مدیر کل امور مالی، رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، در کمیته های مذکور الزامی است. سایر 

 هنگی کارگروه کاهش تصدی تعیین خواهد شد.اعضاء کمیته های تخصصی حسب مورد و با هما

 مصوبات کمیته تخصصی پس از طرح و تصویب در کارگروه کاهش تصدی قابل اجرا خواهد بود. -1تبصره

 : شرایط متقاضیان واجد شرایطچهارم فصل

: طرف قرارداد می بایست دارای صالحیت های تخصصی و اجتماعی بوده و توانایی و امکانات الزم 10ماده

 واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.  مؤسسها با تائید ر

 ارتباط با صالحیت اجتماعی اشخاص حقیقی واجد شرایط و موارد ذیل مد نظر می باشد: در

 .رانیا یجمهوری اسالم یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د -الف

 رانیا یجمهوری اسالم یم به قانون اساسالتزا -ب

 عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح -ج

 برای انجام کاری که متقاضی آن است  ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسمان -د

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر از مراجع ذیصالح -هو

 ن.برای مردا یقانون تیمعاف ایانجام خدمت دوره ضرورت  -و

 ارتباط با صالحیت تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط موارد ذیل مد نظر می باشد: در

 متناسب  یلیدارا بودن مدرک تحص -الف

 دارا بودن پروانه دائم حرفه یا شغل در واگذاری امور تخصصی -ب

 دارا بودن گواهی حسن سوابق خدمات -ج
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 ی )پزشکان و پیراپزشکان( یا معافیت از آندارا بودن گواهی پایان تعهد خدمات قانون -د

از سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام  یجزائ تینداشتن سابقه محکوم -هو

 روانشناسی و مشاوره جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان

 دارا بودن اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی  -و

 شرکت )منقول و غیر منقول( میزان سرمایه در اختیار -ز

 در مناطق محروم و دور دست، پروانه موقت حرفه یا شغل مورد قبول خواهد بود. -1تبصره

در خصوص واجد شرایط بودن متقاضی عقد  مؤسسه 20اخذ تائیدیه کمیسیون قانونی ماده  -2تبصره

 قرارداد، الزامی است.

 سالمت : مقررات و شرایط عمومی واگذاری در حوزهپنجم فصل

انتقال  ای یدولتی موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این دستورالعمل، برنامه واگذار مؤسسه: 11 ماده

 مؤسسه( تدوین و پس از تایید کارگروه کاهش تصدی 8را با شرایط ذکر شده در ماده ) مؤسسه فیوظا

 به دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه ارسال نماید.

دولتی موظف است مطابق برنامه زمانبندی که به تائید کارگروه کاهش تصدی ستاد  مؤسسه: 12 هماد

وزارتخانه رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات موجود و مفاد مندرج در این دستورالعمل تا پایان 

 نماید.  ارگذتصدی ها در حوزه های مشمول را به بخش غیردولتی وا %20برنامه پنجم توسعه، حداکثر 

در برنامه واگذاری به بخش غیردولتی، واگذاری وظایف باید به گونه ای انجام گیرد که وظیفه  -1تبصره

به صورت قطعی به بخش غیر دولتی واگذار و خدمات به طور مستمر و مطلوب همراه با جلب رضایت 

 خدمت گیرندگان ارائه گردد.

اند  افتهیکارشناس و متخصص توسعه ن یانسان روییظر نکه از ن یمناطق محروم کشور تا زمان -2تبصره

 .باشند یم یماده مستثن نیاز حکم ا

و  یحیتفر ،یفضاهای ورزش ،یرفاه ،یو اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکون جادیا -3تبصره

 باشد.  یدولتی ممنوع م مؤسساتآن توسط  رینظا

دولتی، بایستی بر اساس برنامه واگذاری تنظیم  مؤسسهواگذاری واحدها، خدمات و وظایف : 13 ماده

، انجام مناقصات/مزایده، انتخاب طرف قرارداد و عقد مؤسسهشده، اخذ تاییدیه کارگروه کاهش تصدی 

طرفین  عرفیقرارداد واگذاری انجام پذیرد و قرارداد واگذاری باید حداقل شامل بخش های مرتبط با م

ع قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط واگذاری و تعهدات طرفین، نحوه نظارت، قرارداد، زمان قرارداد، موضو

 تضمینات قرارداد و شرایط فسخ قرارداد باشد.

انجام گیرد و در انجام  دهیمزا ایمناقصه  قیحسب مورد از طر دیدولتی با مؤسسهمعامالت  هیکل -1تبصره

 است. یاممصوب الز یمعامالت ینامه مال نییآ نیآخر تیمعامالت، رعا

دولتی موظف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین  مؤسسه -2تبصره

کار و تامین اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیربط را از طرف قرارداد اخذ نماید و در این راستا 
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مصوب  ناتیاز انواع تضم کیهر  ایسفته و  ،یاوراق  قرضه دولت ایاسناد خزانه  ای یضمانتنامه بانک افتیدر

حسن  ایو  دهیمزا ایدستگاه ها، به عنوان سپرده طرف قرارداد در مناقصه  ریمورد عمل سا رانیوز ئتیه

به  لیو در هر زمان قابل تبد مؤسسه سیرئ صیباشد و درهر صورت  به تشخ یانجام معامله بالمانع م

 خواهد بود.  گریکدی

 مؤسسهاحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخش غیردولتی متعلق به دولت و مالکیت و: 14 ماده

 دولتی واگذار کننده می باشد و طرف قرارداد حق واگذاری واحد واگذار شده را به شخص دیگری ندارد. 

در واگذاری مدیریت، مدیر واحد مجری می تواند واحدها، وظایف و خدمات واحد زیر مجموعه  -1 تبصره

 را با بهره گیری از بخش غیردولتی ارائه نماید.خود 

انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی )شرکتها و تعاونی های طرف قرارداد( برای انجام وظایف : 15 ماده

پشتیبانی و خدماتی باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به 

 طور شفاف و مشخص منعقد گردد. 

انعقاد قرارداد مستقیم با افرادیکه در قالب شرکتهای خدماتی به انجام امور حجمی مشغول  -1هتبصر

 باشد. میهستند ممنوع 

انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی،  -2تبصره

د با اینگونه افراد بر اساس ماده دولتی ممنوع است و انعقاد قراردا مؤسسهکارشناسی و کمک کارشناسی 

 صورت می پذیرد. 1391آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیات علمی مصوب  33

 دولتی می تواند در شرایط یکسان اشخاص زیر را در اولویت واگذاری قرار دهد: مؤسسه :16 ماده

که در زمان تقاضا دارای شغل در های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران مشروط به  این خانواده

 سازمان های دولتی نباشند.

و  مؤسسهبه اشخاص حقوقی با اولویت شرکت های تعاونی و نهادهای متشکل از کارکنان  واگذاری

 خواهند بود. مؤسسهبازنشستگان، مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با 

 سالم رقابت امکان که کند ریزی برنامه نحوی به باید دولتی مؤسسه تصدی کاهش کارگروه –1تبصره

 .آید بعمل جلوگیری حقوقی و حقیقی شخص یک با قرارداد انحصار از و گردیده فراهم متقاضیان بین

طرف قرارداد موظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابالغی وزارت متبوع و : 17 ماده

 دولتی انجام وظیفه نماید. مؤسسه

ئه خدمات در واحدهای واگذار شده مطابق تعرفه هایی خواهد بود که هر ساله توسط ارا: 18 ماده

شورایعالی بیمه تعیین و ابالغ می گردد. و طرف قراردادتحت هیچ شرایطی نمی تواند مازاد برتعرفه تعیین 

 شده وجهی اخذ نماید.

منعقد  یصیو تشخ یداشتبه ،یاز ارائه خدمات درمان یناش مدنی مشارکت قرارداد چنانچه –1 تبصره

و  یمواد مصرف متیق شیکه به منظور افزا دینما دیتواند در قرارداد ق یدولتی م مؤسسهشده باشد، 
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تحت عنوان  یبیمدت قرارداد، ضر یمصوب در طول اجرا یها تعرفه شیدر صورت ابالغ افزا نیهمچن

 انطباق به طرف قرارداد ابالغ گردد. بیضر

ها، تأسیسات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرف قرارداد، تیار گذاشتن ساختمانمسئولیت در اخ: 19 ماده

دولتی می باشد و خرید هر گونه تجهیزات سرمایه ای پس از عقد قرارداد بر عهده طرف قرارداد  مؤسسهبا 

 می باشد.

به عهده  یو جانب یصیو تشخ یشگاهیآزما زاتیتجه تأمینمشارکت،  یچنانچه در قراردادها -1تبصره

خاص قبل از اتمام مدت قرارداد، قرارداد  طیدولتی با توجه به شرا مؤسسهطرف قرارداد باشد در صورتیکه 

کارشناس  یابینظر ارز سبتواند با توافق طرف قرارداد و با ک یم مؤسسه د،ینما یتلق افتهیمذکور را خاتمه 

 .دیفوق اقدام نما زاتیتجه دیخرنسبت به  مؤسسهیا کارشناس خبره منتخب رئیس  یدادگستر یرسم

مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری تاسیسات، ساختمان ها، امکانات و تجهیزات : 20 ماده

محول شده به بخش غیردولتی بر عهده طرف قرارداد می باشد و درصورت هرگونه حادثه ای از جمله 

 زی محل را به عهده دارد. سرقت، آتش سوزی، مسئولیت تامین و جایگزینی وسایل و بازسا

بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله، سیل، طوفان، جنگ و سایر بالیای طبیعی مستثنی  -1تبصره

باشند. درصورت بروز اینگونه حوادث که باعث اختالل جدی در ارائه خدمات گردد، قرارداد پس از طی می

ه حالت تعلیق درآمده و پس از برطرف شدن موانع دولتی ب مؤسسهمراحل قانونی و با تایید باالترین مقام 

 و ایجاد شرایط عادی ضمن تجدید قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام می گردد.

و نقص  یتوجه یاز هر گونه قصور و ب یناش یامدهایطرف قرارداد مسئول خسارات وارده و پ: 21 ماده

لیه خسارات وارده از طرف وی و پرسنل خدمات بوده و  متعهد به جبران ک حیدر ارائه به موقع و صح

در  یدولتی می باشد. بدیهی است که این موضوع رافع مسئولیت پاسخگوی مؤسسهتحت پوشش وی به 

 برابر محاکم قانونی نمی باشد.

صورت  نیدر ارائه خدمت را ندارد و در ا تیمحدود ایعنوان حق توقف  چیطرف قرارداد به ه -1تبصره

دستگاه ها،  یگردد. کمبود و خراب یرفتار م شانیفسخ با ا طیرده، برابر شراضمن جبران خسارات وا

 .اشدب یطرف قرارداد نم تیرافع مسئول یموارد پرسنل ریو سا ازیتجهیزات و ملزومات مورد ن

 باشد.دولتی ممنوع می مؤسسههر گونه تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده بدون موافقت  :22ماده

دولتی  مؤسسهتغییر کاربری در موارد استثناء با ذکر دالیل موجه و پس از تصویب در کارگروه  -1تبصره

 ، بالمانع خواهد بود.مؤسسهو دریافت مابه تفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع 

مول احکام باشند، ممنوع بوده و مشواگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می: 23ماده

 باشند.این دستورالعمل نمی

دولتی  مؤسسهگونه توسعه تشکیالتی و استخدام برای انجام فعالیت های قابل واگذاری در هر: 24 ماده

 ممنوع می باشد.

دولتی موظف است در تجدید ساختار سازمانی و پیشنهادهای تشکیالتی و استخدامی  مؤسسه: 25ماده
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عدیل در پست و واحد سازمانی( را اعمال و مهارت های ضروری را در خود تعدیل های الزم )اعم از ت

 کارکنان خود ایجاد نماید.

دولتی و با رعایت  مؤسسهطرف قرارداد موظف به تامین و بکارگیری نیروی انسانی با هماهنگی : 26ماده

ان بخش های ضوابط و دستورالعمل های وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و کارمند

تحت  کارکنانباشند،  یراعهده دار م یو تصدی امور دولت فیاز وظا یقسمت ایکه تمام و  یردولتیغ

 نیدر قبال ا یتیمسوول ایتعهد و  چگونهیدولتی ه مؤسسهو  گردندیم یتلق یردولتیپوشش بخش غ

 تأمینن کار و کارمندان ندارند. طرف قرارداد موظف است با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانو

 نیذیصالح در ا مراجع ایو پاسخگوی مقامات و  ندیو مقررات مربوطه رفتار نما نیقوان ریو سا یاجتماع

 رابطه خواهد بود.

افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های واگذار شده باید دارای صالحیت فنی، حرفه  -1تبصره

این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها، بایستی  ای، اجتماعی و توانمندی های الزم باشند و

که ناشی از عدم  ولتید مؤسسهدر قرارداد واگذاری منظور گردد و مسئولیت هر گونه خسارت وارده به 

 آشنایی کارشناسان در واحدهای واگذار شده باشد بر عهده طرف قرارداد است.

و ... )با توافق  یمانیپ ،یر شده اعم از کارکنان رسمشاغل در واحد واگذا یروهایچنانچه ن -2تبصره  

طرف قرارداد قرار گرفت، معادل حقوق و  اری(، در اخت%50و تمایل کارمند و حداقل به میزان  مؤسسه

قرارداد کسر  فاز سرجمع مطالبات طر مؤسسهپرداخت و با صالحدید  مؤسسهاین افراد توسط  یایمزا

 می گردد.

شده از سوی طرف قرارداد  یریکارکنان بکار گ یبرا یاجتماع تأمینسازمان کار و  نیقوان تیرعا -3تبصره

خدمت  انیپا یایاخراج و سنوات، مزا یها نهیپاداش، کارانه، بن، هز ،یدیع ا،یاعم از پرداخت حقوق و مزا

 یرسنلپ یکسورات قانون هیکلسنوات وپاداش های تک نوبته و ترخیص در پایان دوره و همچنین  ،یو رفاه

 نیدر ا یتیمسئول چگونهیه مؤسسهمشاغل، و ... ( بر عهده طرف قرارداد می باشد و  مهی)مطالبات، ب

 ارائه گردد. مؤسسهموارد نخواهد داشت. مستندات این بند باید به واحد ذیحسابی و امور مالی 

لف است قبل از دولتی مک مؤسسهبه منظور اطمینان از واریز حق بیمه توسط طرف قرارداد،  -4تبصره

پرداخت مطالبات پیمانکار، تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در این مورد از طرف قرارداد مطالبه و 

 کنترل نماید.

تواند  یدولتی م مؤسسهدر احقاق حقوق کارمندان،  یردولتیبخش غ یدر صورت تخلف کارفرما -5تبصره

ط را پرداخت نموده و ضمن تهیه و ارسال گزارش شده تعهدات کارمندان ذیرب افتیاز محل ضمانتنامه در

و محرز شدن آن در صورت لزوم نسبت به لغو  مؤسسهتخلف صورت گرفته به کارگروه کاهش تصدی 

 قرارداد اقدام نماید.

 مؤسسهپرداخت بیمه، مالیات، هزینه های مصرفی و پرسنلی، مربوط به طرف قرارداد بوده و : 27 ماده
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داد هیچگونه تعهدی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت و میزان هزینه های دولتی پس از عقد قرار

 نییتع مؤسسهآب، برق،گاز، تلفن، تعمیرات و...( بر حسب سرانه مربوطه توسط  ،یمصرفی )ملزومات مصرف

 گردد که پس از اعالم، توسط طرف قرارداد پرداخت خواهد شد. یو اعالم م

و پرداخت مطالبات طرف قرارداد از  یریگیقدامات الزم به منظور پدولتی موظف است ا مؤسسه: 28ماده

روز پس از پایان هر  10حداکثر  ،یگر بعمل آورد و سهم طرف قرارداد را از درآمد نقد مهیب یسازمانها

 نماید. دیتأئ یا مهیب یروز پس از وصول از سازمان ها 15حداکثر  یا مهیب یماه و از پرداخت ها

به طرف قرارداد پس از کسر کسورات بیمه ای و سایر کسورات مورد توافق طرفین پرداخت  -1تبصره

 قرارداد می باشد.

 دولتی صورت گیرد. مؤسسههر گونه اقدام تبلیغاتی توسط طرف قرارداد بایستی با هماهنگی  :29ماده

واریز کل دولتی موظف است اقدام به ایجاد سرفصل جداگانه درحسابداری واحد، جهت  مؤسسه :30ماده

 درآمد طرف قرارداد نماید.

به منظور ایجاد امنیت خاطر برای طرف قرارداد، عقد قرارداد واگذاری می تواند برای مدت  :31ماده

انجام شود. تمدید سالیانه قرارداد واگذاری در  مؤسسهسال و با تائید کارگروه کاهش تصدی  5حداکثر 

به میزان حداقل  انهقرارداد و کسب نمره ارزشیابی سالی از نحوه ارائه خدمات طرف مؤسسهصورت رضایت 

 امکان پذیر می باشد. 80%

مستمر عملکرد واحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخش غیردولتی از  شینظارت و پا :32ماده

، متولی این امر مؤسسه یشده از سو یدولتی واگذار کننده می باشد و واحد ناظر معرف مؤسسهوظایف 

 باشد. یو شرط با واحد مربوط م دیبدون ق یو طرف قرارداد موظف به همکاربوده 

تدوین و اجرای سازوکارهای نظارتی از طریق تعیین شاخص ها و استانداردهای هدفمند و  -1تبصره

 مؤسسهنتیجه گرا برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده خواهد بود و کارگروه کاهش تصدی 

به  یانهارش حاصل از ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شده را تدوین و به طور سالدولتی موظف است گز

 کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه ارسال نماید.

دولتی  مؤسسه تیخدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد، مورد رضا تیفیو ک تیچنانچه کم -2 تبصره

 یقرار م یو قدردان قیمورد تشو مؤسسهد توسط باشد، طرف قراردا رندگانیواگذار کننده و خدمت گ

آن ضمانت  صویببرخوردار خواهد بود که این موضوع پس از طرح در کارگروه و ت ژهیو فاتیو از تخف ردیگ

 تیخدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد مورد رضا تیفیو ک تیاجرایی خواهد داشت و چنانچه کم

و مقررات مربوط اقدام  نینباشد، طبق مفاد قرارداد و قوان رندگانیدولتی واگذار کننده و خدمت گ مؤسسه

نامه  آیین 94ماده  تهیخصوص بر عهده کم نیدر ا یینها میشود و در صورت هر گونه اختالف، تصم یم

 مؤسسه خواهد بود. یو معامالت یمال

شته باشد و یا به هر ود دادر مواردیکه مفاد قرارداد صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وج :33ماده

شود و موضوع اختالف از طریق  جادیدولتی واگذار کننده ا مؤسسهطرف قرارداد و  نیب علتی اختالف
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مالی و معامالتی  مه( آئین نا94مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نگردد، بر اساس ماده )

خواهد  نییتع مؤسسه سیاز طرف رئمرکب از حداقل سه نفر که  یونیسی، موضوع  در کم1391مصوب 

 الزم االجرا  خواهد بود. ونیسیحداکثر افراد کم میگردد و تصم یشد مطرح م

وزارت متبوع و  یو مقررات و استانداردها نیقوان ایطرف قرارداد از مفاد قرارداد و  کهیدر صورت :34ماده

 یرییمؤسسه تغ یماه از سو کی به فاصله یدو اخطار کتب افتیو پس از در دینما یدولتی تخط مؤسسه

 کجانبهیمؤسسه بطور  طتوس لیدل تأمینموضوع فسخ قرارداد پس از  د،یننما جادیا یدر بهبود روند کار

نامه  آیین 94ماده  تهیمطرح و پس از ارائه مدارک مربوطه جهت طرح در کم یدر کارگروه کاهش تصد

 هی، نسبت به تسو کماههیا اعالم فرصت حداکثر مذکور ب تهیو اخذ موافقت کم مؤسسه یو معامالت یمال

انجام تعهدات توسط مؤسسه بنفع  هو مبلغ ضمانت نام دیآ یحساب و فسخ قرار داد اقدام به عمل م

 .دیدستگاه ضبط خواهد گرد

ماه قبل به 3طرف قرارداد در صورت انصراف از ادامه قرارداد میبایست موضوع را کتباً حداقل  :35ماده

موفق به جایگزینی نشد،  مؤسسهدولتی رسانده وموافقت وی را اخذ نماید و در صورتی که  سهمؤساطالع 

سه ماه دیگر به  اقلبا موافقت کار گروه کاهش تصدی، طرف قرارداد بایستی با شرایط قبلی به مدت حد

 فعالیت خود ادامه بدهد.

است نسبت به تسویه حساب امور مالی  طرف قرارداد در پایان قرارداد یا تمدید ساالنه آن موظف: 36ماده

 در مورد مالیات، بیمه پرسنل و... با مراجع ذیربط اقدام نماید.

و دستورالعمل اجرایی  مؤسسهواگذاری به بخش تعاونی در چارچوب آیین نامه مالی و معامالتی : 37 ماده

و تحت نظارت کمیته  تفاهم نامه فی مابین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون

انجام خواهد شد. و مصوبات این  مؤسساتتخصصی واگذاری به تعاونی ها فعال در ستاد وزارتخانه و 

 کمیته پس از طرح در کارگروه کاهش تصدی و اخذ تائیدیه کارگروه مذکور امکان پذیر خواهد بود.

ا به استثنای تفویض اختیار به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ه: 38ماده

 مدیران دولتی الزامی است.

دولتی می تواند به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط  مؤسسه: 39 ماده

بر اینکه به فعالیتهای مستمر و جاری لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت 

 مؤسسهو قابل تمدید و به قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره دهد. )یکساله یا کمتر( 

 مکلف است درآمد حاصل را به درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نماید. 

قیمت گذاری و میزان اجاره ساختمان ها و امکانات موجود با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس  -1تبصره

رسمی دادگستری یا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد به انتخاب رئیس  نظر سه نفر کارشناس

 تعیین می گردد. مؤسسه

در واگذاری به صورت اجاره، اجاره بهای واحد مورد نظر می تواند به صورت نقدی از طرف  -2تبصره
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د خدمات به جای دولتی به روش خری مؤسسهقرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به 

 پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.

به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و : 40ماده

یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات الزم به مدیران برای اداره واحدهای تحت 

مدیران نمایند. در این  بهدولتی می تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها  همؤسسسرپرستی خود، 

شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از ها و خدمات به بخش غیردولتی واگذار نمیشیوه واگذاری فعالیت

 یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم مؤسسهیا سایر دستگاههای دولتی است و رئیس  مؤسسهکارکنان 

شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به نامه ای منعقد می

موظف به رعایت موارد ذیل در واگذاری فعالیت ها و واحدها  مؤسسهگردد. مدیر واحد مجری واگذار می

 به مدیران می باشد: 

انه فعالیت ها، خدمات و محصوالت واحدهای قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سر تعیین

مجری از قبیل واحدهای بهداشتی، درمانی، پژوهشی، خدماتی، آموزشی به شرح ذیل و  متناسب با 

تمام  نهکیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده یا هزی

 مؤسسهشده یا هزینه سرانه فعالیت ها و خدمات مذکور و تصویب آن توسط کارگروه کاهش تصدی 

محاسبه حقوق و مزایای قابل پرداخت پرسنلی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در انجام یک  -الف

 فعالیت و ارائه یک خدمت و یا انجام مجموعه فعالیت ها و خدمات یک واحد شرکت دارند.

 یواحد ای تیفعال کیانجام  یآب، برق، سوخت و.... که برا ،یلوازم ادار ،یمواد مصرف نهیمحاسبه هز -ب

 ییواحدها یشود. برا یم نییمصوب تع یبر اساس نرخ ها ردیگ یانجام م یمتعدد یها تیکه در آن فعال

 زانیگردد. م ینم رآب ، برق  و ... در محاسبه منظو نهیساختمان مشترک مستقر هستند، هز کیکه در 

 یانجام شده در سال قبل به اضافه نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکز زانیمصرفی، حداکثر به م نهیهز

 خواهد بود.

محاسبه هزینه های تعمیر و نگهداری و استهالک ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و ماشین االت  -ج

 اساس توافق طرفین و در حد متعارف(.واحدی که خدمات و فعالیت ها در آن انجام می شود )بر 

محاسبه هزینه های سرمایه ای )اموال و دارایی ها و تجهیزات( واحدی که خدمات و فعالیت ها در آن  -د

 انجام می شود.

محاسبه هزینه سرانه که حاصل تقسیم هزینه های محاسبه شده برای فعالیت هایی که در یک واحد  -هو

 ات ارائه شده و یا تعداد استفاده کنندگان از خدمات خواهد بود.انجام می گیرد بر تعداد خدم

ها، محاسبه تعداد در محاسبه هزینه سرانه در مواردیکه برای انجام خدمات و یا فعالیت -1تبصره

شده یا گیری و محاسبه دقیق نباشد، قیمت تمام شده قابل اندازهکننده و یا تعداد خدمت ارائهاستفاده

 گیرد.دهنده خدمت، مالک عمل قرار می ده واحد مجری ارائههزینه تمام ش

ها به طریق فوق در واحدهای گوناگون در یک شده فعالیتدر صورتی که میزان هزینه محاسبه -2تبصره
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ای های منطقهواحدهای مشابه مستقر در یک منطقه بیشتر باشد، متوسط هزینه از متوسط هزینه مؤسسه

تواند می صورتید. قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یک فعالیت یا خدمت در گیرمالک عمل قرار می

از سایر موارد مشابه بیشتر باشد که افزایش کیفیت آن در توافقنامه منظور شده باشد و برای واحدهایی 

توسط اند مشروط بر آنکه کیفیت ارائه خدمات آنها افزایش یابد تا سطح مکه کمتر از متوسط، هزینه نموده

یاهزینه تمام شده مبنای محاسبه قرار  شدهباشد، در غیر این صورت همان قیمت تمامقابل محاسبه می

 گیرد.می

شده یا هزینه شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمامو در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام3تبصره

ندارد مالک عمل خواهد بود. در سرانه فعالیت، خدمات و محصوالت واحد مجری و یا هزینه یابی استا

 "از واگذاری باشد دپیش بینی آنچه باید بع"روش هزینه یابی استاندارد، تعیین هزینه و درآمد بر اساس 

صورت می گیرد. در این روش مبنای تعیین سود و زیان به طور تقریبی بر اساس هزینه ها و درآمدهای 

 نامه از واحد، مورد انتظار می باشد.  پیش بینی شده ای است که بعد از انعقاد تفاهم

دولتی و مدیر واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها  مؤسسهتفاهم نامه فی مابین باالترین مقام  انعقاد

 و خدمات و قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه آن و تعیین تعهدات طرفین معامله

رابطه استخدامی پیمانی یا رسمی باشد و در خصوص نیروهای مدیر واحد مجری ترجیحاً دارای  -1تبصره

 قراردادی مدت قرارداد استخدامی از مدت تفاهم نامه کمتر نباشد.

دولتی ملزم به رعایت الگوی  مؤسساتدولتی،  مؤسسهنامه بین واحد مجری و و در انعقاد تفاهم2تبصره

جمهور، که ریزی و نظارت راهبردی رییسبرنامهنامه معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تفاهم

 مؤسسهحسب  اقتضائات  ،باشند. تغییر در محتوی تفاهم نامهدولتی ابالغ شده است می مؤسساتبه کلیه 

 دار کند.قابل انجام خواهد بود لکن تغییرات حاصله نباید اصول این تفاهم نامه را خدشه

بینی که در طول دوره نامه، انجام اقدامات غیرقابل پیشتوانند در تفاهم دولتی می مؤسسه -3تبصره

 انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمایند. شود را تصریح نموده و هزینهتوافقنامه، به واحد مجری تکلیف می

ظرف یک ماه و در  مؤسسهحساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده  افتتاح

نامه به این حساب و مقررات پولی و مالی. )تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم چارچوب قوانین

 شود(.واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام می

دولتی و  مؤسسهنیروی انسانی جدید و مورد نیازواحد مجری، با اولویت نیروی انسانی شاغل در  تامین

کشور )که در صورت تقاضای کارکنان، طرف قرارداد موظف ربط یا سایر دستگاههای اجرایی واحد ذی

 از کارکنان را به صورت مامور بپذیرد.( %50است حداقل 

اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأساً بر عهده واحد مجری، بوده و  و1تبصره

 ربط نخواهد بود.دولتی ذی مؤسسههیچگونه تعهدی متوجه 

دهد، ( را مازاد تشخیص%20یر واحد مجری در صورتیکه بخشی از کارکنان یادشده )حداکثر مد -2تبصره
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ربط قرار دهد تا وفق قوانین و دولتی ذی مؤسسهد آنها را در اختیار توانپیش از امضای تفاهم نامه می

مضای تفاهم پس از ا اندمقررات مربوط با آنها رفتارشود و واحد مجری تنها در صورت بروز تخلف می تو

 نامه، نیرو یا نیروهایی را مازاد اعالم نماید.

مدیر واحد مجری می تواند به ازای نیروی انسانی که مازاد اعالم می شود، به منظور ارائه خدمات  -3تبصره

اقدام نماید. مشروط بر ( 3با کیفیت تعهد شده نسبت به خرید خدمت به روش های ذکر شده در ماده )

 نگردد. دتعهد استخدامی یا تعهدات قانونی دیگر با پرسنل ذیربط ایجاگونه اینکه هیچ

تعداد نیروی انسانی مورد نیاز )که مدیر واحد مجری نیز جزء کارکنان واحد مجری محسوب  -4تبصره

شده و مشمول تعداد نیروی انسانی مورد نیاز واحد می شود( برای انجام فعالیت مشخص شده توسط 

دولتی می باشد و با هماهنگی  مؤسسهتعداد پست های سازمانی اشغال شده واحد مجری بر اساس 

تعیین می شود. کاهش بیست درصدی  مؤسسهو با رعایت صرفه و صالح  مؤسسهکارگروه کاهش تصدی 

 نیروها نیز از میان نیروهای مذکور صورت می گیرد.

های مجری در سایر واحدها، مجاز  دولتی قبل از به کارگیری نیروی انسانی مازاد واحد مؤسسه -5تبصره

 به استخدام نیروهای انسانی جدید اعم از رسمی و پیمانی نمی باشد.

درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری به دالیلی از جمله، مریضی، فوت، بازخریدی، اخراج و ...  -6تبصره

 مؤسسهده از طریق از واحد مجری منفک شوند، مدیر واحد مجری می تواند در ازای نیروهای یاد ش

 دولتی ذیربط، فرد جایگزین درخواست نموده و به کارگیرد.

درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری پس از محاسبه قیمت تمام شده، هزینه تمام شده یا  -7تبصره

هزینه سرانه و تنظیم تفاهم نامه، بر اساس دادخواست مستخدم بازنشسته، بازخرید و انتقال یابد، اعتبار 

و تامین نیاز از  توط به حقوق و مزایای آن افراد برای واحد مجری جهت جبران میزان ارائه خدمامرب

 طریق خرید خدمت یا جبران خدمات افراد موجود در اختیار واحد مذکور باقی خواهد ماند.

مدیر واحد مجری موظف است با کارکنان واحدهای ذیربط مطابق قوانین و مقررات جاری عمل  -8تبصره

 نماید. 

اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه در اختیار واحد  -9تبصره

مجری قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد مجری به عنوان 

 هزینه قطعی منظور می گردد.

شده شده در قیمت تمامهای محاسبههداری و سایر هزینههای پرسنلی، مصرفی، تعمیر و نگهزینه پرداخت

و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایور نیروهای  محاسبهتوسط واحد مجری 

واحد مجری در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها توسط واحد 

 باشد(.نامه میاخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهممجری )مبنای محاسبه در پرد

باشد و نامه میو مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم1تبصره

تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای 
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توسط کارگروه  حالبندی واحدهای مربوط و در هر یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه تصدی

 شود.دولتی تعیین می مؤسسهو با رعایت صرفه و صالح  مؤسسهکاهش تصدی 

نامه، به کلیه افزایشهای قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهوم -2تبصره

 شود.تأمین می مؤسسهنامه منوظور و توسط در تفاهم سسهمؤعنوان تعهدات 

دولتی بخشی از اعتبار پرسنلی واحد مجری را باتوجه به عملکرد واحد مجری، پس از  مؤسسه -3تبصره

 کند.ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می

 مؤسسهتجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد مجری توسط  ها، تأسیسات،اختیار قراردادن کلیه ساختمان در

 دولتی

دولتی، مدیر واحد مجری می تواند نسبت به سرمایه گذاری در  مؤسسهدر صورت موافقت  -1تبصره

 خصوص تجهیز واحد مربوطه و توسعه خدمت رسانی اقدام نماید.

 مؤسسهشده در موعد توسط صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعالم پرداخت

 مؤسسهمانده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای تکالیف باقی نامههای ناشی از انعقاد تفاهمو هزینه1تبصره

 بینی شده است، تجاوز کند.ای که در بودجه مصوب ساالنه پیشدولتی، نباید از مجموع اعتبارات هزینه

واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به و تخصیص اعتبار به میزان صددرصد به 2تبصره

 دولتی شود. مؤسساتدیگرواحدهای 

انگیزه و تشویق مدیر واحد مجری و نیروی انسانی شاغل، در صورت صرفه جویی حاصل از تفاضل  ایجاد

 :قیمت تمام شده و یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه هرسال از کل درامد همان سال واحد به شرح ذیل

جویی به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد ( رقم حاصل از صرفه%60حداکثر شصت درصد ) -الف

 گردد:مجری به شرح ذیل پرداخت می

دولتی بر اساس کیفیت ارائه خدمات  مؤسسهالذکر به مدیر واحد مجری با نظر درصد رقم فوق 20 حداکثر

 گیرندگان و رضایت خدمت

وق الذکر جهت پرداخت انگیزشی و کارایی به کارکنان و مسئولین واحد مجری درصد رقم ف 40 حداکثر

)حداکثر دریافتی مسئولین و کارکنان در هر ماه معادل یکماه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر آنها 

 (.بودپس از کسر کسور قانونی خواهد بود که با نظر مدیر واحد مجری قابل پرداخت خواهد 

جویی به طریق ذیل برای ارتقاء کیفی خدمات، تشویق ( رقم حاصل از صرفه%40رصد )د 40حداکثر  -ب

 گردد:کارکنان ستادی واحدهای ذیربط هزینه می

های مدیریتی، آموزشی درصد رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصالح نظام 30 حداکثر

زسازی امکانات و یا خرید تجهیزات مورد نیاز برای و بهسازی کارکنان، ارایه خدمات برتر و تجهیز و با

 واحد مجری )نوسازی تجهیزات فرسوده در اولویت قرار دارد(.

 دولتی مؤسسهدرصد  رقم مذکور برای تشویق کارکنان ستادی  10 حداکثر
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باشد و حداکثر معادل حقوق و جویی محقق شد، قابل پرداخت  میها، زمانی که صرفهتشویق -1تبصره

ایای ماهیانه مدیران و کارکنان در طول زمان اجرای توافقنامه خواهد بود و مدیر واحد مجری موظف مز

 .نمایددولتی ارایه  مؤسسهاست گزارش حساب اجرای این بند را به تفصیل به واحد ناظر در 

رازی+ حق منظور از یکماه حقوق و مزایای مسئولین: حکم کارگزینی+ کارانه یا اضافه کار+ همت -2تبصره

مدیریت+ محرومیت از مطب برای اعضای هیات علمی می باشد. و منظور از یکماه حقوق و مزایای 

 کارکنان: حکم کارگزینی+ کارانه+ اضافه کار می باشد.

مل کلیه واحدهای پاراکلینیک واحدهای قابل واگذاری در چارچوب این ماده می تواند شا -3تبصره

شگاه، توانبخشی، داروخانه و...( و بخش های بستری و سایر عرصه های های تصویربرداری، آزمای)بخش

 خدمت رسانی تخصصی باشد.

واگذاری مدیریتی در واحدهای تازه تاسیس در صورت اعمال تحقق محاسبه هزینه تمام شده  -4تبصره

 د بود.و هزینه سرانه خدمات قابل ارائه در این واحدها )هزینه یابی استاندارد( امکان پذیر خواه

دولتی  مؤسسهواگذاری امور به بخش غیردولتی بایستی موجب صرفه جویی در هزینه ها گردد و : 41ماده

موظف است در صورتی که اجرای این برنامه را از نظر میزان هزینه به صرفه و صالح نداند، موضوع را با 

تا نسبت به بررسی موضوع  ذکر دالیل به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع گزارش نماید

 و اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردد.

  ها و تسهیالتایتششم: حم فصل

به منظور حمایت و ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و  :42ماده

 باشد:دولتی، قابل ارایه می مؤسسهبینی شده ذیل پس از تائید کارگروه کاهش تصدی تسهیالت پیش

 زمین و ارائه کمک جهت احداث فضاهای فیزیکی یا ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی  اختصاص

اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب بودجه سنواتی به صورت مشارکتی و  اعطای

و تامین نیروی  نمودن فضای فیزیکی با تاسیسات مورد نیاز و امکانات تشخیصی درمانی فراهم کمک

استفاده از تجهیزات و امکانات  اجازهانسانی متخصص مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای تشخیصی و درمانی 

تسهیالت بانکی با شرایط ویژه و تامین مابه التفاوت سود بانکی با پیش  اعطایدولتی به صورت رایگان 

ر مناطق ویژه و آزاد برای توسعه دانشگاهها زمین و تسهیالت خاص د ارائه بینی در قانون بودجه سالیانه

و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک های فناوری و سایر مراکز مربوط به امور فرهنگی 

تمام یا بخش هایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای  پرداخت اجتماعی

 حمایت وجوه اداره شده در بودجه سنواتی اختصاص منعقدهانجام خدمات مشخص بر اساس قراردادهای 

از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی ها در نظام سالمت از قبیل: تعاونی های تخصصی سالمت، خدمات 

بهداشتی و درمانی و همگن، سهامی عام، خیرین سالمت، گردشگری سالمت و ... با اولویت دادن آنها در 

 و بهره برداری سیسرح پزشک خانواده و اولویت برای صدور مجوزهای تاواگذاری تصدی ها خصوصا در ط

خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی تخصصی در زمینه های مرتبط جهت رفع مشکالت  ارائه
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 بخش غیردولتی

نوع و نحوه حمایتها و اعطای تسهیالت به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده فی مابین  -1تبصره

 لتی و طرف قرارداد تعیین خواهد شد.دو مؤسسه

 دولتی مؤسسههفتم: تعیین تکلیف کارکنان  فصل

 یردولتیآنها به بخش غ فیاز وظا یبخش ایدولتی که تمام  مؤسسهو پیمانی  یبا کارمندان رسم :43ماده

 عمل خواهد شد: لیاز روشهای ذ یکیگردد به یمواگذار 

 گریو یا دستگاههای اجرایی د مؤسساتر ، سایمؤسسهواحدهای همان  ریبه سا انتقال

 سنوات خدمت دیبازخر

 بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال یبا مرخص موافقت

 کارمندان( لیباشد)درصورت تما یواگذارشده م تهاییو فعال فیکه مجری وظا یردولتیبه بخش غ انتقال

 به خدمت آماده مورأبه شکل م یدولت ریدر بخش غ فهیوظ انجام

 قانون برنامه پنجم توسعه 30با درخواست کارمند حسب مورد بر اساس ماده  موافقت

 1391با بازنشستگی در صورت تحقق شرایط مندرج در آیین نامه اداری استخدامی مصوب سال  موافقت

 مؤسسهانتخاب و به  تیاولو بیاز طرق هشتگانه فوق را به ترت قیتواند سه طر یکارمند م -1تبصره

از روشها  یکیشده از سوی کارمند  نییتع تیمربوط مکلف است با توجه به اولو مؤسسهد. دولتی اعالم کن

های حقوق و فوق العاده زرا انتخاب و اقدام کند. و کارمندان فوق تا زمان تعیین تکلیف )حداکثر شش ماه( ا

 مستمر برخوردار خواهند بود.

واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات جاری  کارمندانی که در زمان تغییر وضعیت و واگذاری، -2تبصره

 و مورد عمل مربوط باشند، بدون تقاضای آنان بازنشسته می شوند.

درصورت تمایل کارمند به ادامه فعالیت در بخش غیردولتی، طرف قرارداد بایستی پیش از  -3تبصره

لیت کارمند را بعمل دولتی، بررسی های الزم در خصوص موافقت با ادامه فعا مؤسسهامضای قرارداد با 

توافق شده را اخراج  یتواند نیرو یا نیروهاآورده و پس از امضای قرارداد، طرف قرارداد به هیچ عنوان نمی

قرار دهد مگر در صورت بروز تخلف، که براساس مقررات مربوط  مؤسسهیا مازاد اعالم نموده و در اختیار 

 با آنها رفتار خواهد شد.

شستگی یا بازخریدی کارمند، وجوه و مطالبات مستخدمین تماما از محل اعتبار در صورت بازن -4تبصره

دولتی تامین و پرداخت خواهد شد. پرداخت پاداش پایان خدمت و غرامت اخراج مشروط بر اینکه  مؤسسه

امکان  اشد،را داشته ب مؤسسهمستخدم حداقل یک سال سابقه خدمت به طور متوالی یا متناوب درآن 

د بود و در مورد کارگران مشمول قانون کار طبق مقررات کار رفتار خواهد گردید. چنانچه این پذیر خواه

کارکنان حسب مقررات استخدامی مربوط یا مفاد قرارداد منعقده دارای مرخصی ذخیره شده باشند، 

 حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد. 
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و دستگاههای اجرایی، مطابق مقررات  مؤسساتن رسمی و پیمانی انتقال یافته به سایر با کارکنا -5تبصره

استخدامی مورد عمل رفتار خواهد شد و در صورتیکه حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مشمول 

خت به آنان پردا اوت،این ماده از مجموع حقوق و فوق العاده های مستمر قبلی آنان کمتر باشد، مابه تف

می گردد و هرگونه افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر بعدی تا استهالک کامل مابه تفاوت مذکور، 

 کسر خواهد شد.

دولتی که رابطه استخدامی آنان در تاریخی قبل از واگذاری واحد  مؤسسهآن عده از کارمندان  -6تبصره

 ورالعمل نمی باشند.محل خدمت قطع شده است مشمول ضوابط و مقررات این فصل از دست

گردد،  یواگذار م یردولتیآنها به بخش غ فیاز وظا یبخش ایکه تمام  مؤسسهکارمندان قراردادی  :44ماده

 جدا می شوند. مؤسسهقراردادشان لغو و با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی، از 

عنوان مامور در  که به مؤسساتدر واگذاری واحدها، ماموریت مستخدمین سایر دستگاهها و  :45ماده

دولتی خود اعاده  مؤسسهواحد مربوطه خدمت می نمایند، خاتمه یافته تلقی می شود و به دستگاه و 

 خدمین،خواهند شد و تنها در واگذاری مدیریتی، در صورت نیاز و تقاضای واحد مجری و رضایت مست

 موریت آنان ادامه خواهد یافت. أم

 یطرف قراداد م ایو  کنندیم افتیدر ایی که به هر نحو حقوق و مزادولت مؤسسهتعداد کارمندان  :46ماده

و تعداد  ابندینسبت به سال قبل، کاهش  یتیحاکم ریدو درصد در امور غ زانیباشند بایستی هر سال به م

 گردد.  نییباید با رعایت این موضوع تع مؤسسه یمجوزهای استخدام

 هستند. یثنماده مست نیاز شمول ا یتیحاکم فوظای –1تبصره

دولتی که در بخش غیردولتی شاغل  مؤسسهپرونده های اتهامی مطروحه در مورد کارکنان  :47ماده

ارجاع می گردد و هیات مزبور صالح به امر  مؤسسههستند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری همان 

 کمل به صدور حرسیدگی به تخلفات اداری آنان خواهد بود و تعیین تکلیف این قبیل کارکنان موکو

 قطعی در هیات مربوط خواهد بود. 

 هشتم: نظارت فصل

کارکنان  تیپس از ثبت شرکت و صالح یدولت ریغ یواحد ها جادیا انیمتقاض تیصالح دیتائ: 48ماده

مربوطه خواهد بود و نظارت و کنترل بر ارائه خدمات بر عهده کار گروه  یمربوط بر عهده واحد تخصص

لغو  اریاخت ربطیذ مؤسسهباشد و درصورت مشاهد تخلف ،  یم ربطیلتی ذدو مؤسسه یکاهش تصد

 متخلف خواهد داشت. تیو اخذ حکم محکوم یقانون فاتیتشر یمربوط را پس از ط ازاتیامت

دولتی ذیربط در ارتباط با  مؤسسهمقررات نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  -1 تبصره

 مشمول کماکان معتبر است.انجام فعالیتهای حوزه های 

دولتی واگذار  مؤسسهبه منظور ارزیابی چگونگی ارائه خدمات و عملکرد اشخاص طرف قرارداد،  -2تبصره

ذیربط می تواند  مؤسسهکننده، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده را مورد ارزیابی سالیانه قرار می دهد. 

نماید، در غیر  رداره و از تسهیالت ویژه برخوطرف قرارداد را در صورت عملکرد مطلوب، تشویق نمود
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 اینصورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.

صدی ماده و تبصره های مربوط تنظیم شده است. کارگروه کاهش ت 49این دستورالعمل در  :49ماده

رگروه رد و دبیرخانه کاستاد مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دا

 ویت دولتی را در پایان هر سال به معاونت توسعه مدیر مؤسساتمذکور، مکلف است گزارش عملکرد 

 .منابع وزارت متبوع ارائه نماید

در مناطق شهری  2UHCبرای تحقق  PHC1اجرایی برنامه گسترش  دستورالعمل :دومگفتار 

 3: 97مصوب سال 

زم برای آغاز شد و زیرساخت های ال 93ر حوزه بهداشت، از ابتدای سال اجرای برنامه تحول سالمت  د

برنامه  ییجراا دستورالعملاجرای برنامه پزشک خانواده و نهایتا تحقق برنامه ششم توسعه را فراهم کرد. 

اس ی گام های عملی برای تحقق اهداف یاد شده را براسدر مناطق شهر UHCتحقق  یبرا PHCگسترش 

 دل جامع و مطلوب پزشکی ترسیم می کند.ویژگی های م

 نحوه ارائه خدمات: 

واجد شرایط  4عمومی غیر دولتی مؤسساتارائه خدمات از طریق توسعه بخش خصوصی، تعاونی، نهادها و 

 با نظارت دولت و با استفاده از شیوه های زیر انجام می شود:

 ،ی( ولتد ریغ یعموم مؤسساتو  نهادها اعمال حمایتهای الزم از بخش خصوصی )تعاونی، خیریه

 مجری این وظایف

 ،ی(دولت ریغ یعموم مؤسساتنهادها و  خرید خدمات از بخش خصوصی )تعاونی، خیریه 

  اشخاص حقیقی طرف قرارداد)شامل: پزشک، ماما، کارشناس بهداشت عمومی، روانشناس

 بالینی، کارشناس تغذیه وکارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(.

 داردهای مورد نیاز نیروی انسانی:استان

  فر به ن 12500استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز برای پایگاه سالمت با جمعیت تحت پوشش

 شرط پوشش صد در صد جمعیت، به قرار زیر می باشد:

 نفر 1                                                ماما  )مسئول پایگاه –مراقب سالمت  -

 ک مراقب(نفر ی 2500نفر   )هر  4ماما                                    –مت مراقب سال -

 و در سرانه لحاظ می گردد. تأمین*ارائه خدمات نظافت و خدمات به صورت خرید خدمت 

  استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز برای مراکز خدمات جامع سالمت با جمعیت تحت پوشش

                                                           
1.Primary Health Care 

2 Universal Health Coverage 
 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 13/3/97د مورخ /4034/300بخشنامه شماره  3

4
 NGO 
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هزار نفر( عالوه بر موارد اشاره شده قبلی به شرح ذیل می  60هزار نفر )متوسط  100تا  25

 باشد:

 نفر 1          هزار نفر(                                                  12پزشک )به ازای  -

 نفر 1        هزار نفر(                                          30دندانپزشک )به ازای هر  -

                             واحد یا پرونده(        300س بهداشت حرفه ای و محیط )به ازای هر کاردان/کارشنا -

 نفر 4تا  2

 نفر 1مراقب سالمت دهان )حداقل به ازای هر دندانپزشک(                              -

 فرن 1هزار نفر(                       40کارشناس /کارشناس ارشد تغذیه )به ازای هر  -

 فرن 1                   هزار نفر(   40کارشناس /کارشناس سالمت روان )به ازای هر  -

 نفر 1              پذیرش و آمار                                                                -

 نفر 1                پرستار / بهیار                                                              -

 نفر 2مشاوره ازدواج و شیردهی )براساس ضوابط و در مناطق خاص(                   -

 خرید خدمت حجمی برای نظافت -

 خرید خدمت حجمی برای نقلیه  -

 کاردان/ کارشناس آزمایشگاه                                    بر حسب ضرورت   -

 ط با بکارگیری نیروهای متعهد خدمت و نیروهای موقت:های مرتبدستورالعمل :فصل چهارم

قانون خدمت پزشکان و های مربوط به بکارگیری مشمولین دستورالعملگفتار اول: 

 :1پیراپزشکان

هو  1318 سال اولین قانون در خصوص خدمات اجباری فارغ التحصیالن گروه های پزشکی در مردادماه

ل دام پزشکان در خدمات دولتی مشروط به انجام دو سابه تصویب رسید که به موجب آن استخ.ش 

هو  1358خدمت خارج از مرکز  بوده است طی تغییرات متعدد بعد از پیروزی انقالب اسالمی از سال 

وه پزشکی قوانین مربوط به خدمات فارغ التحصیالن رشته های گر ،به بعد با مصوبه شورای انقالب.ش 

 مصوب گردید.

مجلس شورای اسالمی  است که به منظور  12/2/1375و پیراپزشکان مصوب قانون خدمت پزشکان 

قانون  1مین اساس طبق ماده بعضی از نیازهای جامعه بهداشت و درمان به تصویب رسید و بر ه تأمین

از مراکز آموزش  01/04/1367کلیه افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر که پس از تاریخمذکور، 

شوند و خدمت آنان از سوی التحصیل شده یا میکشور فارغ پزشکی در داخل و یا خارج از عالی گروه

ماه اول پس از  24مکلفند حداکثر  گردد؛ش پزشکی مورد نیاز اعالم میوزارت بهداشت، درمان و آموز

پزشکی بهداشت، درمان و آموزش وزارت  فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز 

                                                           
 یاسالم یمجلس شورا 12/02/1375مصوب 1
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نیروی انسانی  تأمیناز مهمترین اهداف تصویب این قانون می توان به  نمایند. و تشکیالت تابعه آن خدمت

براساس نیازسنجی  مناطق محروم و ایجاد فرصت جهت اشتغال و کارورزی فارغ التحصیالن اشاره نمود

به عنوان مازاد بر نیاز  ،های ادواری و به مرور زمان دانش آموختگان برخی رشته های مشمول قانون

درحال حاضر خدمات موضوع قانون فوق الذکر  .وزارت بهداشت از انجام خدمات قانونی معواف گردیده اند

برای فارغ التحصیالن رشته های تحصیلی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، اتاق عمل، 

و کاردان پروتز  و فوریت های پزشکی هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری دندان پزشکی

اجباری می باشد و فارغ التحصیالن سایر رشته ها می توانند خدمات مذکور را به صورت داوطلبانه  دندان،

 انجام دهند.

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:مبحث اول: 

از مراکز آموزش   1/4/1367م و باالتر که پس از تاریخ کلیه افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپل :1ماده 

شوند و خدمت آنان از سوی التحصیل شده یا میکشور فارغ گروه پزشکی در داخل و یا خارج از عالی

ماه اول پس  24اند حداکثر مدتگردد: مکلفوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعالم می

بهداشت، درمان و آموزش وزارت  رد نیاز از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مو

 نمایند.پزشکی و تشکیالت تابعه آن خدمت

 باشد.مدت خدمت در مقطع کاردانی یک سال می -1تبصره 

ای خواهد بود که نامهسال بر حسب محرومیت نقاط به تفصیل آیین 2مدت فوق برای کمتر از  -2تبصره 

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین کسانی که دارای پروانه و کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده  -3تبصره 

پروانه دائم باشند، با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول  دائم پزشکی بوده و یا واجد شرایط دریافت

  باشند.خدمات موضوع این قانون نمی

اند حداقل یک سال آوران بهداشت موظفانون پیامپزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و ق -4تبصره 

 انجام دهند.  درمانی روستاها و بخشهای کشور خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و

ها و مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هیأت علمی دانشگاه -5تبصره 

ون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به این قان  موضوع مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت

  شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.

همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا  :2ماده 

و نیز مادرانی  %25المی باالی آزادگان، جانبازان انقالب اسمفقود، برادران و خواهران دو شهید یا باالتر،

معاف هستند و که حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانون

توانند از مزایای در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه می

 مند شوند.این قانون بهره
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 باشد.د معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان میدر مور -تبصره

مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشموالن این قانون که در حرفه پزشکی انجام شود از  :3اده م

 گردد.میکل خدمت مقرر در این قانون کسر

یا اعالم ارزشیابی مدرک  اند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیلمشموالن این قانون مکلف :4ماده 

وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین

حداکثر دو ماه تعیین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف

و آزاد معاف نماید. کسانی  1یه مناطق محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهم

معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، که ظرف مدت مقرر خود را

 افزوده خواهد شد. غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان

شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز مشموالن این قانون مادام که خدمات قانونی را  :5ماده 

 باشند.به دخالت در امور پزشکی نمی

تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هر گونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشموالنی : 6ماده 

 نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است. که خدمت موضوع این قانون را انجام

های معتبر مورد تأیید در خارج از کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه -تبصره

مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی  های مورد نیاز کشور احتیاج بهکشور در رشته

دریافت  ابتمبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طب

 خواهند داشت.

های سراسری سنوات پس از و باالتر و مناطق محروم آزمون 2التحصیالن سهمیه مناطق فارغ :7ماده 

ای که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و نامهاساس آیین اند تعهدات خود را برانقالب فرهنگی موظف

 آموزش پزشکی خواهد رسید، انجام دهند.

ین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط مشمول :8ماده 

 بود.اند مشمول این قانون خواهندانجام نداده

اند، از شمول این قانون مستثنی مند نشدهالتحصیالن خارج از کشور که از مزایای ارزی بهرهفارغ :9ماده 

 طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود. بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند

اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع کسانی که از ارز دولتی استفاده نموده -1بصره ت

 خواهند داد. این قانون و تعهدات مربوطه را انجام

ده و تحصیالت خود را تا های علوم پزشکی وارد کشور شکسانی که در حین تحصیل رشته -2تبصره 

در صورتی که هزینه تحصیل خود را بپردازند و از مزایای  دهندالتحصیلی در داخل کشور ادامه میفارغ

نخواهند  مند نگردیده باشند برای باقیمانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونیارزی دولت بهره

 داشت.

ت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان به خدمات قبلی مشمولین قانون خدم :10ماده 
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 گردد.موضوع این قانون محسوب میقوت خود باقی است و جزو خدمات

های استحقاقی، استعالجی، مرخصیمشموالن این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی ) :11ماده 

ن و حادثه و سایر مزایا( تابع قوانین و مقررات نقدی و بیمه عمر و درماهای غیربدون حقوق، پاداش، کمک

چنانچه به دستگاه دیگر باشند واستخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می

باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص می

 خواهند بود.

نمایند، که به طور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می مشموالن این قانون -1تبصره 

کاری و حق دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا، اضافهچنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل

خواهد نامه اجرایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوینمحرومیت از مطب، طبق آیین

کار نمایند و در صورتی که از گروه بدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف )نمود، استفاده می

 گردند.مند میکار( بهرهو اضافه

تواند مشموالن موضوع این قانون را در صورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می -2تبصره 

اخذ مجوزهای مربوطه به استخدام پیمانی حین خدمت بدون  نیاز با اولویت مناطق محروم و نیازمند در

 یا رسمی دستگاه مربوطه درآورد.

سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این  45مشموالن این قانون که به سن باالی  :12ماده 

 باشند.قانون معاف می

ها، تابع ضوابط ماریهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیکاران دهان و دندان و کاردانبهداشت :13ماده 

 باشند.می  مقرر در قوانین خاص مربوط به خود

به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت،  :14ماده 

ای را برای های جداگانههنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیهدرمان آموزش پزشکی موظف است به

سهمیه مذکور کننده ازد کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی، استفادهمناطق محروم و نیازمن

اند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون موظف

 پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.در نقاط مربوط انجام دهند و

کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف ستفادهدستیاران ا -1تبصره 

 مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود. مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب

اند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی الزم دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظف -2تبصره 

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارنددانشگاهبهجهت خدمت در نقاط مربوط 

ها و مؤسسات آموزش عالی به قوت خود باقی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه -3تبصره 

 است.

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصالحات آن به قوت خود باقی  :15ماده 



 141                                                 نظام اداری در حوزه سالمت                                                           

 

به عنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد انجام خدمات موضوع این قانوناست و 

 شد.

نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو آیین :16ماده 

 ه خواهد شد.مرحله اجرا گذاشتماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به

 گردد.قوانین مغایر با این قانون لغو میکلیه  :17ماده 

 :1راپزشکانیقانون مربوط به خدمت پزشکان و پ ییاجرا نامهنییآ

 مشموالن قانون عبارتند از:: 1ماده 

 یهارشته متخصصان و یشگاهیعلوم آزما یشامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترا یگروه پزشک -الف

 مذکور.

 ،یماما یهارشته االتر درو ب یکاردان النیالتحصوابسته شامل فارغ یهاو رشته یراپزشکیگروه پ -ب

 ،ییامور دارا ،یتوانبخش مختلفی هارشته ،یولوژیراد،یپزشک یتکنولوژ ،یشگاهیعلوم آزما ،یپرستار

 مار وضبط آ ،یسنجیی نایب ،یسنج ییشنوا ه،یتغذ ،یاطاق عمل، هوشبر ،یمختلف بهداشت یهارشته

و  یارو مددک یخدمات اجتماع ،یستیآمار ز ،یپزشک هیمربوط به علوم پا یهارشته ،یمدارک پزشک

 .ینیبال یروانشناس

پس  نیکه از ا) - 1375صوب م - راپزشکانی( قانون خدمت پزشکان و پ1ماده ) ازیمناطق مورد ن :2 ماده

ر سال توسط ه یر ابتداد از،ین مازاد برگروه های نیمربوط، همچن یها( و رشتهشودیم دهیقانون نام

 شد. خواهد و اعالم نییتع یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مناطق  تیاولو با ازیدر مناطق مورد ن یراپزشکیو پ یپزشکگروه های  النیالتحصفارغ عیتوز :3 هماد

 .شودیم نییتع یپزشک آموزش درمان و بهداشت،ریآن توسط وز یاست که اعضا یونیسیمحروم با نظر کم

ر اساس قانون ب دندان و بهداشت خانواده و بهداشتکار دهان و هایماریمبارزه با ب یهاکاردان: 4 ماده

 خواهند کرد. فهیمربوط، انجام وظ

 است. نیزوج هشناسنام آن، مندرجات خیدر مورد بانوان مشمول قانون، مالک احراز ازدواج و تار : 5 ماده

 یپزشک زشآمو بهداشت، درمان و ریخدمات مشموالن قانون، توسط وز انیاپ یمراجع صدور گواه : 6 ماده

 خواهد شد. نییتع

رفتار  یکپزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش یپزشک یعال یطبق نظر شورا ماریبا مشموالن ب : 7 ماده

 خواهد شد.

 انیدانشجو لیتحص ت ازفراغ خی( قانون، مراکز آموزش موظفند تار4در جهت اعمال ضوابط ماده ) : 8 ماده

 اطالع آنها برسانند. بهی به نحو متقضاعالم کرده، مراتب را النیالتحصرا به اداره کل فارغ

و با کسب  همسر از تیکه به تبع 4/3/1360 خیبعد از تار لیالتحصخدمات بانوان متأهل فارغ :9 هماد

                                                           
 هیأت وزیران 26/6/1375مصوبه مورخ  .1
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مجاز انجام  ریمناطق غ دری بهدار ای یپزشکمجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش ایپروانه خاص 

 .باشدیاند قابل محاسبه مکرده فهیوظ

کارمند  یرسمی حکم استخدام نیو آخر ربطیدستگاه ذ نامهیمعرف یمالک احراز استخدام رسم :10 ماده

 است.

در قانون  شدهی نیبشیپ التیاز تسه توانندیم یدولت، در صورت یمستخدمان رسم لیقب نیا -تبصره

 باشند. مجاز یو درمان یمراکز بهداشت یستفاده کنند که داراا

 یانقالب اسالم دیشه ادیخانواده شهدا، بن یبرا ی( قانون، مرجع صدور گواه2ماده ) یدر اجرا :11 ماده

به امور آزادگان  یدگیستاد رس آزادگان،ی برا مرکز،یجانبازان انقالب اسالم ادیجانبازان، بن یمرکز، برا

شده  یآنها معرف یمسلح که امضا یروهایمجاز ن مقامات مفقوداالثرها حسب مورد توسط یبرامرکز، 

 .باشدیثبت احوال محل م یگواه تک اوالد خانواده، یبرااست و

مجاز به  یقانون تعهدات با انجام شوندیکه به استناد ضوابط قانون متعهد خدمت م یارانیدست :12 ماده

 خواهند بود. میپروانه داو  یانیپا یگواه افتیدر

ه 14732. ت8477شماره . نامهبیمناطق محروم، جداول موضوع تصو بیدر مورد اعمال ضرا: 13 ماده

 مالک عمل خواهد بود.10/7/1374مورخ 

 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: محاسبه مدت خدمت: دوممبحث 

 

 

 
 مدت خدمت ضریب منطقه مدت به ماه

 ماه 24

 ماه 24 پنج پنجم

 روز 18ماه و  21 نیم پنجم و چهار

 روز 6ماه و  19 چهار پنجم

 

 مدت خدمت

مدت خدمت کارشناسی، 

 کارشناسی ارشد و مقاطع باالتر
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 روز 24ماه و  16 سه ونیم پنجم

 روز 12ماه و  14 سه پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت خدمت ضریب منطقه مدت به ماه

 ماه12

 ماه 12 پنج پنجم

 روز24ماه و 10 نیم پنجم و چهار

 روز18ماه و 9 چهار پنجم

 روز12ماه و 8 سه ونیم پنجم

 روز 6ماه و 7 سه پنجم

 

ه مورخ /24243ت /34097درمورد اعمال ضریب مناطق محروم، جدول موضوع تصویب نامه شماره 

بوده و کسر )اعوداد(  5موالک عمل خوواهد بود. ضورایب مربووطه کوسری از عودد   02/11/1385

 .است بیشترمحرومیت  ده توسعه نیافتگی و وان دهنونش کووچکتور

 
 

محاسبه مدت 

 خدمت قانونی

 

. خدمت در یک 1

 منطقه

. خدمت در بیش از 2

 یک منطقه

 

مدت خدمت قانونی مقطع 

  کاردانی
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 خدمت در یک منطقه:

مدت خدمت  مشموالن در یک منطقه از حاصلضرب  مدت خدمت  قانونی با توجه به مقطع تحصیلی  

 در ضریب منطقه خدمتی به دست می آید. 

نطقه با ممثال: مدت خدمت قانونی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته  پرستاری که تمامًا  در  

 سه و نیم پنجم انجام شود؛  به صورت ذیل محاسبه می گردد:ضریب 

                                                                           8/16 =5 = 84÷ 5÷ (5/3 × 24) 

تعداد روزهای  30ضرب عدد اعشاری در عدد  عدد صحیح به دست آمده نشان دهنده ماه و از حاصل

 آید: خدمت به دست می

                                                                            24 =8/0 ×30 

ماه و بیست و چهار  روز و بر همین اساس تاریخ اتمام خدمت  از تاریخ شروع  16بنابراین مدت خدمت 

بجای عدد   12ار دادن عدد به کار محاسبه و تعیین می گردد. برای مقطع تحصیلی کاردانی نیز با مبنا قر

ماه( را به روز تبدیل  12یا  24به همین شکل عمل می گردد. همینطور می توان مدت خدمت قانونی) 24

 و مدت خدمت قانونی را محاسبه نمود.

 :خدمت در بیش از یک منطقه 

دهند و در صورتی که مشمولین قانون، خدمات مورد تعهد خود را در بیش از یک منطقه خدمتی انجام 

به عبارت بهتر در طول مدت خدمت جابجایی داشته باشند؛ می بایست در ابتدا مدت خدمت انجام شده 

ماه( قرار دهیم که برای این کار باید مدت خدمت  12یا  24در منطقه اول را معادل با کل خدمت قانونی)

 ییم.انجام شده را در معکوس ضریب منطقه اول ضرب و از کل مدت قانونی کسر نما

 سپس مدت زمان باقی مانده را در ضریب منطقه خدمتی جدید ضرب و مدت باقیمانده را به دست آوریم. 

مثال: کارشناس هوشبری در ابتدا برای خدمت به منطقه سه پنجم معرفی و پس از ده ماه خدمت در آن 

به شرح ذیل  منطقه به منطقه با ضریب چهار پنجم منتقل می گردد. مدت خدمت باقیمانده ایشان

 محاسبه می گردد:

در ابتودا مدت خودمت انجوام شده را بوه روز تبودیل و در معوکوس ضریب منطقه خودمتی اول  -1

 ضرب می کنیم:   

 روز 300 ×(  3/5روز = )  500                                                           

روز(  720ماه یا  24ل شده را از کل خدمت قانونی )در این مرحله می بایست مدت خدمت معاد -2 

 کسر و سپس مدت باقیمانده را در ضریب منطقه خدمتی جدید ضرب کنیم:

 720 - 500=  220( 5/4= ) 880/  5روز =  176                                              

 و بیست و شش روز می باشد. روز و یا پنج ماه 176بنابراین مدت خدمت باقیمانده ایشان   -3
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 های مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:م: معافیتسومبحث 

 
 

 زارتورشته های مورد نیاز پیراپزشکان در رشته های اجباری )افراد مشمول قانون خدمت پزشکان و 

مذکور معاف  ( با داشتن شرایط ذیل از انجام قانونبهداشت که کماکان نیازمند ارائه گواهی هستند

 رگردیده و می توانند با ارائه مدارک الزم گواهی معافیت طبق مواد اشاره شده ذیل دریافت ود

نمرات و دانش  چوب قوانین و مقررات جاری نسبت به انجام امور اجرایی مربوطه مانند اخذ ریزراهچ

 :نماینداستخدام و ... اقدام  ،کارت نظام پزشکی ،پروانه دائم پزشکی، نامه تحصیلی
 

 
 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان افراد ذیل از انجام خدمات اجباری موضوع قانون  2بر اساس ماده 

 معاف هستند:

، آزادگان جنگ تحمیلی، خواهر و برادر شهید خانواده شهدا )فرزندان و همسران شهدا و مفقودین -

درصد وباالتر، همسر جانباز  50زند جانباز درصد، فر 25و همسران و فرزندان آزادگان، جانبازان باالی 

 درصد و باالتر70

 که حضانت فرزند را دارا می باشندبانوانی  -

 تک فرزند خانواده -

به اخذ  مشمولین این ماده می بایست با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل و ارائه مدارک الزم  نسبت

 .معافیت خود اقدام نمایند
 

 
 

های قانون  معافیت 

خدمت پزشکان و 

 پیراپزشکان

 

 قانون 2ماده . معافیت موضوع 1
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 بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکیانجام خدمات سربازی 

 : مقاطع کارشناسی و باالتر3معافیت ماده 

خدمت  مشمولین قانون 3در ارتباط با صدور معافیت مربوط به ماده 1بخشنامه های واصله  به استناد

به خدمت نظام  91سال  ازابتدایکلیه افرادی که »پزشکان و پیراپزشکان در مقاطع لیسانس و باالتر 

حداقل به مدت را با مدرک تخصصی  فوق مقطع لیسانس و باالتر خدمت  با وظیفه اعزام گردیده و

 انجام خدمات موضوع قانون از کارت پایان خدمت دریافت می نمایندو  رسانندبه اتمام میماه  21

قه خدمتی به شرح باتوجه به منط 3خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف بوده و صدور معافیت ماده 

 :ذیل بالمانع می باشد

 ماه(. 18مناطق جنگی و امنیتی درگیر) -

 (ماه 19آب و هوا ) عملیاتی ومناطق بد ،بومی مناطق جنگی امنیتی غیردرگیرکارکنان وظیفه غیر  -

یا معاف می سایر مشمولین که با عناوین مختلف با کسر خدمت از خدمت نظام وظیفه ترخیص و 

خدمت پزشکان و  مکلف به انجام خدمات موضوع قانون قانون مذکور  3 و 1به استناد مواد؛ شوند

 .می باشند متبوعنیاز واحدهای تابعه وزارت  ماه در مناطق مورد 24 پیراپزشکان تا سقف

 مقاطع کاردانی 3معافیت ماده 

خدمت  مشمولین قانون 12/2/1375 بن خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوقانو 3به استناد ماده 

ماه و باالتر انجام  12با مقاطع کاردانی که خدمت دوره ضرورت را به مدت  پزشکان و پیراپزشکان

 می گردند  خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف خدمات موضوع قانونداده باشند از انجام 

به دانشگاه محل تحصیل، معافیت نیز با ارائه کارت پایان خدمت  3مشموالن معافیت موضوع ماده 

 خود را اخذ می نمایند.

قانون: فارغ التحصیالن خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ) ارز  9معافیت موضوع ماده  -3

شهریه مربوطه را پرداخت  دولتی دریافت نکرده باشند و در صورت طی دوره تکمیلی در داخل کشور،

 ت موضوع قانون معاف هستند.نموده باشند( از انجام خدما

سال سن نیز از انجوام خدمت معاف 45قانون : فوارغ التحصیالن باالی   12معافیت موضوع ماده  -4

 می باشند.

آیین نامه اجرایی قانون: درخصوص مشموالنی که مشکالت بیماری باتایید  7معافیت موضوع ماده  -5

 شورای عالی پزشکی وزارت متبوع دارند.
                                                           

1
 15/4/92مورخ   د/260/207بخشنامه شماره:.

 قانون  3عافیت موضوع ماده . م2
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آیین نامه اجرایی قانون: انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و  8ت موضوع ماده معافی -6

ماه خدمت )این افراد صرفا  24پیراپزشکان در سازمان پزشکی قانونی با اخذ تعهد محضری بیشتر از 

 دریافت می نمایند(. 8پس از سپری نمودن مدت تعهد مذکور معافیت ماده 

 1/9/1380لتحصیل قبل از بانوان متاهل فارغ ا -7

 بانوانی که همسرشان فوت نموده است. -8

 ماه خدمت داوطلبانه درجبهه دارند . 6رزمندگانی که حداقل   -9

 استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل را دارا باشند: -10

 برندگان مدال طال کشوری از المپیادهای دانش آموزی 

 وم تجربینفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری عل 

 رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی 

که کارمند رسمی دانشگاه و مقطع قبلی آنان  فارغ التحصیالن دکتری دندانپزشکی: به شرطی -11

 ساله مربوطه را انجام داده باشند. 5بهداشتکار دهان و دندان باشد و تعهدات 

نیاز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی شمولین کلیه معافیت های فوق و همچنین مدرصورت تمایل 

 .هره مند شونده صورت اختیاری باین گروه می توانند از مزایای این قانون ب

انجام خدمات برخی از فارغ التحصیالن در مقاطع قبلی: کلیه مشمولین قانون که در مقاطع تحصیلی  -12

د را انجام داده باشند؛ با ارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی، از انجام خدمات در قبلی خدمات قانونی خو

 مقطع جدید معاف می گردند. 
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 سایر موارد:  :مبحث چهارم
 

        
 

                                   

                    

  نامه اداری، آیین 34ماده  2تبصره و شکانپیراپز قانون خدمت پزشکان و  11به استناد ماده

های استحقاقی،  مرخصی،  مشموالن این قانون از نظر علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر 

 . دنمی باشآیین نامه بدون حقوق تابع قوانین ومقررات  و استعالجی

  د نحوه استفاده از مرخصی ها ، استفاده از مرخصی استحقاقی همانن دستورالعملبراساس

 کارکنان رسمی و پیمانی است.

  مرخصی بدون حقوق مشموالن دو ماه در طول مدت خدمت و از نظر استفاده از مرخصی

آیین نامه  79بوا رعوایت مفاد ماده  مؤسسهاستعالجی نیز با پورداخت حقوق و مزایوا از طریق 

 و در خصوص عمول می گردد.

  نبوده و مدت فوق با پرداخت حقوق و  مدت مرخصی زایمان از خدمات مشمولین قابل کاهش

 مزایا جزو مدت تعهدات خدمت نامبردگان محسوب می گردد.

مشموالن قانون می توانند در صورت درخواست و با موافقت واحد  :1انجام خدمت بدون احتساب ضریب -

 24) ناعتبار خدمات خود را بدون احتساب ضریب منطقه خدمت و به میزان حداکثر آ تأمینمربوطه و 

 ماه( خدمت نمایند. 12و یا 

:  فارغ التحصیالن رشته های مشمول طرح اجباری در صورتی که در 2عدم محاسبه مرخصی زایمان -

در صورت درخواست و موافقت  طول مودت خدمت خود از مرخصی زایموان استفاده نموده باشند؛

ماه انجام  24و یا  12ن تا سقف دانشوگاه می توانند خدمت خود را بدون احتساب مدت مرخصی زایما

  دهند.

طرح موقت: فارغ التحصیالن مشمول قانون می توانند مدت باقیمانده قبل از اعزام به خدمت سربازی  -

خود را به صورت طرح موقت بگذرانند. مدت زمان انجام طرح موقت جز سابقه خدمت افراد محسوب می 

 گردد.

                                                           
 دفتر منابع انسانی وزارت 23/5/92د مورخ  /1591/209بخشنامه شماره  1
 دفتر منابع انسانی وزارت  23/5/92د مورخ   /1591/209خشنامه شماره ب 2

مرخصی مشمولین قانون خدمت 

 پزشکان و پیراپزشکان
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رشته های مورد نیاز)اجباری( به عالوه رشته مامایی در صورت : مشموالن  1استمرار داوطلبانه طرح -

اعتبار حداکثر برای مقاطع کاردانی یک سال و کارشناسی دو سال می توانند  تأمیننیاز، تمایل فرد و 

  عالوه بر مدت خدمت قانونی خدمت خود را استمرار دهند.

دمت خرد  و مشموالن ذکور که انجام خدمت طرح بیش از مدت اشاره شده در این بند مجوزی ندا -

انند طرح اند تنها به میزان مدت خدمت باقیمانده می توزی خود را با کسر خدمت سپری کرده سربا

  خود را استمرار دهند.

 2دستورالعمل بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: -

جود مناطق وو با توجه به  راپزشکانیپقانون خدمت پزشکان و  تیبه منظور استفاده هر چه بهتر از ظرف

موارد  هلیوس نیقانون مذکور هستند، بد نیبه مشمول ازیسطوح متفاوت ن یگوناگون در کشور  که دارا

 گردد:  یجهت اجرا ابالغ م ریز

پروتز  ،یدندانپزشک یان، پرستارسالمت ده نیسیبهداشت دهان، تکن یرشته ها النیفارغ التحص -1

 گردند. یخارج م راپزشکانیاز شمول قانون خدمت پزشکان و پ یتز دنداندندان و ساخت پرو

 یزیطبق برنامه ر دیباشند، با یانجام طرح م نیکه در حال حاضر در ح ینی: مشمولتبصره

 .ندینما افتیطرح در انیخاتمه داده شده و پا یسال جار انیدانشگاه/دانشکده تا پا

( که مشمول  طرح کمتر از شش ماه پزشک و دندانپزشکاز  ریشاغل )به غ ریغ نیخدمات مشمول -2

دمت خکنند و کسر  یم افتیخدمت در انیکارت پا یکه با انجام خدمت سرباز یباشند شامل افراد یم

 گردد. یاعالم م «ازیمازاد بر ن»دارند،  یسرباز

پزشک و از  ریرت متبوع )غوزا «ازین مورد»یقانون مذکور در رشته ها نیمشمول هیخدمات کل -3

دانشگاه  وماده )به صورت مداوم( در صف انتظار شروع طرح باشند  4از  شیکه ب یدندانپزشک( در صورت

گردد.  یم یتلق «ازیمازاد بر ن»تابعه خود نداشته باشد،  یاز واحدها کی چیآنان را در ه یریامکان بکارگ

همسر  ایخواهد شد که داوطلب  رفتهیپذ یدانشگاه، صرفًا درصورت کیاست مدت انتظار در صف  یهیبد

سال  4اقل که داوطلب حد نیا ایتابعه آن دانشگاه متولد شده باشد و  یشهرستان هاز ا یکیدر  شانیا

 یز شهرستانهاا یکیدانشگاه( را در  ای رستانیدب ای ییاراهنم ایخود )اعم از دبستان  یلیاز سنوات تحص

 کرده باشد. یآن دانشگاه سپر

 یگروه پرستار یز رشته هاا ریغ یاریو اخت یمختلف اعم از اجبار یم  طرح در رشته هاتداو ای دیتمد -4

مذکور  یطرح در رشته ها دیگردد. امکان تمد ی( ممنوع اعالم میاتاق عمل و هوشبر ،ی)شامل پرستار

 .شدبا یگردد مجاز م یوزارت متبوع اعالم م یکه ساالنه از سو یصرفاً در مناطق زین

 یاز رشته ها ریباشند )به غ یم تیکه در حال حاضر در قالب تداوم طرح در حال فعال یادافر -1 تبصره

                                                           
 وزارت مقام عالی 16/7/93مورخ  853/100خشنامه شماره ب 1

 ت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزار 12/10/1397د مورخ /1612/207بخشنامه شماره  2
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د /4423/209دانشگاه/ دانشکده و با توجه به مفاد بخشنامه شماره  یزیطبق برنامه ر دی(، بایگروه پرستار

 افتیرح درط انیو پا دهخاتمه خدمت داده ش 1398ماه سال  وریشهر انیحداکثر تا پا 22/8/1393مورخ 

 .ندینما

 قیاز طر ازیمورد ن یدانشگاه/ دانشکده در رشته ها کی یانسان یروین یازهایکه ن یدرصورت -2 تبصره

با اخذ  یمانکاریپ یشرکت ها قیاز طر رویجذب ن یتواند برا یمرتفع نگردد، م یطرح یروین یریبکارگ

 .دیربوطه اقدام نماضوابط م تیو منابع وزارت و رعا تیریمجوز از معاونت توسعه مد

 یم ریسال امکان پذ 2در مناطق مجاز حداکثر تا  یگروه پرستار یطرح در رشته ها دیتمد -3 تبصره

ماده  2مطابق با مفاد تبصره  ،یطرح یروهایبه نسبت کاهش از ن از،یباشد و پس از آن در صورت ادامه ن

 و اقدام خواهد شد. یبررس 4

در  راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ یینامه اجرا نییآ 3و  2موضوع مواد  ونیسیمصوبات کم -5

 گردد: یلغو م ریخصوص موارد ز

) انجام  20/10/1394د مورخ /2750/207موضوع بخشنامه شماره  18/08/1394مصوبه مورخ  -الف

 ( یطرح موقت قبل از خدمت سرباز

 یواقع بیم اعمال ضر) عد 23/05/1392موضوع بخشنامه شماره  02/05/1392مصوبه مورخ  -ب

 ( یمنطقه و امکان ادامه طرح تا سقف قانون تیمحروم

 4 فی)رد 06/09/1384الف مورخ /215978/7موضوع بخشنامه شماره  14/08/1384مصوبه مورح  -ج

 : در خصوص سطح اول (الف)بند 

 :درخشان شامل یبه استعداد ها ییاعطا التیو تحص یینامه عملکرد استثنانییآ

 یکنکور سراسر 1-10 یان رتبه ها* دارندگ

  یدانش آموز یکشور ادیالمپ ی* دارندگان مدال طال

و  یکارورز شیپ ،یو داروساز یدندانپزشک ،یپزشک هیآزمون جامع علوم پا 1-3 ی* دارندگان رتبه ها

 ( یو دندانپزشک یپزشک یتخصص یاریدست یورود

که  ی)بانوان 29/01/1385الف مورخ /22464/7موضوع بخشنامه شماره  21/01/1385مصوبه مورخ  -د

 همسرشان فوت نموده است(

طبق  دیباشند، با یانجام طرح م نیدر حال حاضر در ح (ب)و  (الف)که براساس بند  ینی: مشمولتبصره

 خاتمه خدمت داده شوند. یسال جار انیدانشگاه/ دانشکده تا پا یزیبرنامه ر

طرح  نیمشمول هیکل یبرا راپزشکانیون خدمت پزشکان و پقان 4ماده  یاجرا 1398سال  یاز ابتدا -6

که مشمول طرح حداکثر تا سه ماه پس از  یدر صورت بیترت نی: بدردیگ یقرار م دیمورد تاک یاجبار

(، شامل انه) عدم ثبت نام در سامدیننما فیتکل نییخود را در سامانه طرح تع تیوضع ،یلیفارغ التحص

 گردد:  یم تیمحروم بیبدون احتساب ضر و لیاضافه خدمت طرح به شرح ذ
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 ماه  6تا  3 نیب ریسه ماه اضافه خدمت در صورت تاخ -

 ماه  6از  شیب ریشش ماه اضافه خدمت در صورت تاخ -

 صید صف انتظار، به تشخمحروم و فاق یاز شهرستان ها یکیدر  یستیاضافه خدمت فرد با -تبصره

 .ردیدانشگاه انجام پذ

 یبال تعداد پست هاقصرفاً در  ازیو مازاد بر ن ازیمورد ن یرشته ها النیفارغ التحص هیکل یریبکارگ -7

 امیو پ یو طرح یو شرکت یو قرارداد یمانیو پ یموجود اعم از رسم  یروهاین هیمصوب ) پس از کسر کل

 ست.ا ریامکان پذ همربوط یبار مال تأمینمشاغل و پس از  یاحراز طبقه بند طیآور( و برابر شرا

 ینیام وقت )در قالب عناوتم ریبه صورت غ راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیمشمول  یریبکارگ -8

 باشد. یممنوع م یطی( در هر شرا رهیو غ یچون اقمار

 :1آخرین دستورالعمل بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 وبهینه سازی قانون خدمت پزشکان  در خصوص 12/10/97د مورخ /1612/207پیرو بخشنامه شماره 

 دارای سطوح  پیراپزشکان، و ساماندهی صفوف انتظار دانشگاهها، با توجه به اینکه مناطق گوناگون کشور

ق نبوده و این قانون ممکن است پاسخگوی نیاز تمامی مناطمختلف نیاز می باشند، لذا اجرای یکنواخت 

 د:شدانشگاههای علوم پزشکی در موارد مختلف مقرر و پیشنهادات  در نتیجه براساس اعالم نیاز

رح اجباری به منظور بهینه نمودن عدالت در توزیع مشمولین، برای فارغ التحصیالن رشته های دارای ط

( ، تمدید و فارغ التحصیالن رشته های دارای طرح اختیاری ) رشته های مازاد بر نیاز وزارت بهداشت

یروی ربط، موافقت هیئت رئیسه آن دانشگاه و به شرط عدم وجود نطرح مستلزم درخواست معاونت ذی

 متقاضی در صف انتظار امکان پذیر باشد.

دت بخشنامه بهینه سازی، مبنی بر اعمال ضریب محرومیت مناطق جهت کاهش م 5ردیف  (ب). بند 2

ه انشگاطرح منتفی و مقرر شد که ضریب محرومیت مناطق مختلف در صورت تقاضای فرد و موافقت د

اه برای مقطع م 12ماه برای مقطع کارشناسی به باال و  24مشمول بتواند حداکثر به مدت  اعمال نگردد و

 کاردانی خدمت نماید.

در خصوص مشمولین ذکور که پس از سپری  24/8/93د مورخ /4423/209بخشنامه  8بند  . پیرو3

 24ا سقف ده به میزان باقیمانده طرح تنمودن خدمت نظام وظیفه مبادرت به انجام خدمت قانون یاد ش

رای مقطع بماه  24ماه می نمایند، مقرر شد که این گروه از افراد در صورت تمایل، بتوانند تا سقف 

 ماه برای مقطع کاردانی تداوم بگیرند. 12کارشناسی به باال و 

ات موضوع قانون مبنی بر مجاز بودن  ا نجام خدم 24/12/92د مورخ /1324/207. موضوع بخشنامه 4

خدمت پزشکان و پیراپزشکان در منطقه یک، برای فارغ التحصیالن رشته های پرستاری، اتاق عمل و 

می باشند منبع منتفی اعالم می گردد. ) به استناد نامه  3و  2هوشبری که متعهد خدمت به مناطق 

                                                           
 معاونت توسعه وزارت بهداشت 6/12/98د مورخ /1899/209بخشنامه شماره  1
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 معاونت پرستاری (   29/11/98د مورخ /1796/139شماره 

در خصوص صدور معافیت مازاد بر نیاز جهت 12/10/97د مورخ /1612/207شماره  بخشنامه 3. بند 5

ماه در  4مشمولین قانون در رشته های دارای طرح اجباری ) غیر از پزشک و دندانپزشک ( که بیش از 

ماه بعد  از تاریخ این بخشنامه منتفی اعالم می گردد. بدیهی  4صف انتظار شروع طرح می باشند، از 

 ماه  از تاریخ صدور بخشنامه  امکان پذیر نخواهد بود. 4ور این نوع معافیت بعد از است صد

. امکان ثبت تداوم طرح در سامانه رشد برای کاربران دانشگاهها، به فاصله یک ماه از اتمام پایان طرح و 6

موالن جهت در صورتی که گواهی پایان طرح صادر نگردیده باشد فراهم گردید.) بدیهی است ثبت نام مش

 روزپس از آن کمافی السابق میسر می باشد(. 15تداوم ازیک ماه قبل از اتمام طرح و تا 

 : (k)ضریب  توزیع پزشکان متخصص دستورالعمل :گفتار دوم

 : 23/1/1391مصوب سال  دستورالعملمبحث اول: 

مجلس شورای  1353 سال مصوب قانون تحصیالت رایگان جوانان و اطفال ایرانی 8و  7به استناد مواد 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  15و  14شورای انقالب اسالمی و مواد  58ملی و اصالحیه سال 

مصوب مجلس شورای اسالمی و بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  1375سال 

و با توجه به شورای محترم معاونین  8/6/1382مورخ  923و  5/4/1378رخ مو 203و مصوبات  62سال 

اسناد تعهد محضری اخذ شده بدو ورود به دوره دستیاری که فارغ التحصیالن را ملزم به انجام خدمت 

 دستورالعملدر مراکز درمانی نیازمند ومحروم تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می نماید این 

 مالک کار قرار خواهد گرفت.

که خدمات قانونی خود را در نقاط تعیین شده شروع  ینی رامعاونت درمان موظف است اسامی متخصص

اتمام تقسیم به دفتر حقوقی وزارت متبوع جهت اجرای سند تعهد  ننموده باشند حداکثر سه ماه پس از

بیمه گر جهت خودداری از هرگونه عقد قرارداد و یا پذیرش اسناد خدمات  محضری و به سازمان های

  .ارسال نماید انجام گرفته

سهمیه دانشگاههای علوم پزشکی با در نظر گرفتن نظام تخصیص منابع ساختاری خدمات درمان  :1ماده  

بستری کشور، آمار نیروها و خدمات تخصصی موجود در بانک اطالعاتی نیروهای تخصصی ، تعداد فارغ 

درمان وزارت التحصیالن هر رشته، مستندات و نظرات کارشناسی دانشگاهها و نظریه کارشناسی معاونت 

 تعیین می گردد.

معاونت درمان فرم اطالعات فردی فارغ التحصیالن را از طریق سایت اینترنتی مربوطه در اختیار  :2ماده 

آنان قرار می دهد.اطالعات مندرج دراین فرم به همراه مدارک و مستندات الزم، مبنای تشکیل پرونده و 

 گیرد.می  قرار دستورالعملاولویت بندی موضوع این 

 فارغ التحصیل می باشد.  مسئولیت عدم صحت اطالعات وارد شده در فرم اینترنتی به عهده -تبصره
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 گروه های زیر به ترتیب دارای اولویت انتخاب محل خدمت در نقاط مجاز می باشند: :3ماده 

 به باال براساس امتیازات کسب شده %35فرد آزاده و جانبازان   -الف: فرزندان شهداء

 خانم های متأهل براساس امتیازات کسب شدهب: 

 ج: آقایان متأهل براساس امتیازات کسب شده

 د: خانم های مجرد براساس امتیازات کسب شده

 هو : آقایان مجرد براساس امتیازات کسب شده

 آقایان مشمول خدمت وظیفه عمومی :و

 هیأتز آموزشی از طریق مرکز امور نفر اول بورد تخصصی در هر رشته در صورت ارایه اعالم نیا :1تبصره 

علمی با هماهنگی معاونت درمان به دانشگاه مربوطه معرفی می شود. بدیهی است اسامی و محل خدمت 

 افراد مذکور به معاونت درمان اعالم خواهد گردید.

مستخدمین رسمی که با ردیف پزشک عمومی در هر یک از دانشگاهها استخدام شده اند پس : 2تبصره 

تمام دوره تخصص باید به مناطق مورد نیاز آن دانشگاه اعزام شوند و ردیف استخدامی قبلی آنان هیچ ازا

 گونه حقی جهت خدمت در مراکز استان برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

نیروی مورد نیاز بعضی از مناطق اعالم شده وعدم تکمیل شهرهای دیگر ،  تأمیندر صورت  :3تبصره 

تواند از میان افرادی که از امتیاز کمتر برخوردار هستند مناطق مورد نیاز کشور را با معاونت درمان می 

صدور حکم تأمین نماید. فلذا هیچگونه جای اعتراضی در خصوص محل خدمتی تعیین شده وجود نخواهد 

 داشت.

 دستورالعمل 1ه ماد 2فارغ التحصیالنی که طرح یکماهه خود را انجام نداده باشند باستناد تبصره  :6ماده 

طرح اعزام یک ماهه دستیاران و با هماهنگی معاونت آموزشی حق شرکت در امتحانات گواهینامه اجرایی 

 را نخواهند داشت.

در صورتی که به هر دلیل فردی در تقسیم شرکت نکرده یا مدارک الزم جهت انتخاب محل را : 7ماده 

ان نسبت به تعیین محل خدمت براساس نیاز دانشگاه در مهلت های تعیین شده ارائه ننماید معاونت درم

های کشور اقدام نموده و فرد حق هیچ اعتراضی را نسبت به تعیین محل خود ندارد و در صورت غیبت 

 نسبت به اجرای مفاد سند تعهد محضری از طریق مجاری قانونی اقدام خواهد شد.

براساس  به بعد( 83ارغ التحصیالن سال )جهت فمدت انجام خدمات موردتعهد پزشکان متخصص :8ماده 

شورای محترم معاونین  8/6/82 مورخ 9231 مارةش سند تعهد محضری ورودبه دورة دستیاری و مصوبة

 محاسبه خواهد شد. 

جدید درکلیه نقاط استان تهران و   فارغ التحصیل  انجام خدمات مورد تعهد پزشکان متخصص :9ماده 

خوزستان  -کرمان -گیالن -مازندران-اصفهان -فارس -آذربایجان شرقی -مراکز استانهای خراسان رضوی

 ممنوع می باشد.

خدمت در مراکز استانهای موضوع ماده نه)به استثنای استان تهران( در صورت نیاز مبرم وصرفًا  -1تبصره 
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 با تشخیص و موافقت کتبی کمیسیون توزیع نیروی تخصصی معاونت درمان امکان پذیر میباشد .

خدمات آنان  9در صورت بکارگیری پزشکان متخصص در مراکز استانهای مذکور در ماده  -2صره تب

 محاسبه نخواهد شد.

انجام خدمات متخصصینی که تعهد خاص به دانشگاههای مناطق محروم دارند و عدم نیاز آن  :10ماده 

درصورت ارائه عدم نیاز دانشگاه  دانشگاه را اخذ نموده باشند در مناطق برخوردار مجاز نمی باشد. این گروه

 مربوطه باید به تشخیص معاونت درمان به سایر نقاط مورد نیاز و محروم اعزام شوند.

)به استثنای سهمیه خانمها و مستخدمین رسمی(که در صورت  90به فارغ التحصیالن سال  :11ماده 

منطقة محروم ویژه اعالم نموده در هر سال  خدمات خود را در نقاطی که معاونت درمان دو سوم  تمایل

 بگذرانند پایان تعهدات داده می شود. )صرفا رشته های اعالمی(

گواهی پایان تعهدات صرفا به پزشکانی ارائه می گردد که از سوی معاونت درمان وزارت با ذکر  -1تبصره 

ه کار کرده بدون نام منطقه محروم ویژه به آن محل معرفی گردیده اند و خدمات سایر متخصصین شروع ب

 (11اخذ موافقت از سوی معاونت درمان قابل محاسبه نخواهد بود.)طبق ضوابط اعالمی در ماده 

افرادیکه تمایل دارند خدمات قانونی خود را در مناطق محروم ویژه بگذرانند می بایستی در  -2تبصره 

شب(را مطابق  25نکالی )حداقل کلیه اوقات اداری در مرکز درمانی حضور داشته و خدمات درمانگاهی و آ

 برنامه تنظیمی بیمارستان مراعات نمایند.

( مربوط به دستورالعملاین  22کلیه دانشگاههای علوم پزشکی موظف به اجرای مفاد )ماده  -3تبصره 

 برای افراد مشغول خدمت در این مناطق می باشند.  ایجاد تسهیالت رفاهی

 از ورود به دوره دستیاری در استخدام رسمی دستگاه های دولتی کلیه دانش آموختگان که قبل :12ماده 

)به جز دانشگاههای علوم پزشکی( اعم از رسمی ، پیمانی بوده اند و تعهد به آن سازمان داده اند صرفا در 

آموزشی در حین تحصیل و ارایه سند تعهد محضری به دستگاه مربوطه پس  مأموریتصورت استفاده از 

تخصصی در اختیار سازمان محل تعهد قرار می گیرند تا در مناطق محروم و نیازمند خدمت از اتمام دورة 

با آنان رفتار می گردد.همچنین آنان   نماینددر غیر اینصورت مطابق مفاد سند تعهد محضری اخذ شده

وهای بایستی همانند سایر فارغ التحصیالن مدارک خود را مبنی بر استخدام رسمی تا قبل از توزیع نیر

 تخصصی ارائه نمایند تا خللی در تقسیم متخصصان ایجاد نشود.

مشمولین خدمت وظیفه عمومی که تمایل دارند خدمت سربازی خود را بعنوان پیام آور بهداشت  :13ماده 

انجام دهند به معاونت درمان مراجعه و سپس با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح به محلهای 

 خدمت نمایند. 4  و 3/5   ،3  ام شده وبایستی در مناطق با ضریبتعیین شده اعز

 گیرد:ضو هیئت علمی به طرق زیر صورت میخدمات بعنوان ع انجام :14ماده  

 درصورت ارائه اعالم نیاز آموزشی از دانشگاه مربوطه دستورالعمل 3ماده  1مشمولین تبصره  -الف

ی مناطق محروم کشور خدمت درمانی کرده و اعالم متخصصینی که بمدت یکسال در مراکز درمان -ب
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نیاز آموزشی دارند با تصویب کمیسیون مشترک آموزش و درمان می توانند مابقی خدمات مورد تعهد 

 همان استان بعنوان هیئت علمی انجام دهند.  خود را در

ی علوم پزشکی مشمولین خدمت نظام وظیفه که دارای بورد تخصصی هستند درصورت نیاز دانشگاهها -ج

با اولویت مناطق محروم پس از تصویب کمیسیون مشترک آموزش و درمان بعنوان ماده یک هیأت علمی 

 معرفی می شوند.

فارغ التحصیل شده اند در صورتیکه جهت خدمت   کلیه پزشکانی که در مقاطع فوق تخصصی :15ماده 

ها و ضوابط مورد عمل معاونت درمان خدمات طبق دستور العمل  در اختیار معاونت درمان قرار گیرند باید

 خود را انجام دهند.

شرکت در امتحانات بورد تخصصی برای افرادی که دارای گواهینامه از سالهای قبل می باشند  :16ماده 

ماه تقویمی و گواهی شرکت در آزمون از معاونت درمان وزارت بهداشت 6منوط به انجام خدمت به میزان 

 بت نام در صورت ارائه گواهی پایان تعهدات از معاونت درمان بالمانع است.می باشدوهمچنین ث

فوق تخصص منوط به ارایه گواهی به روز از معاونت  شرکت در امتحانات مقاطع فلوشیپ و :17ماده 

تایید آن ازسوی معاونت  و درمان دانشگاه مربوطه و به شرط اتمام خدمات قبل از شروع دوره های مذکور

 می باشد.  درمان

شرکت در مقاطع تحصیلی باالتر جهت مستخدمین رسمی دانشگاه های علوم پزشکی تابعه و  -1تبصره 

وزارت بهداشت منوط به انجام خدمات به میزان برابر دوره تحصیل با احتساب ضریب منطقه در محل 

 مورد تعهد می باشد.

هر   90دستیاران فارغ التحصیل سال  از نفرات برتر %5نفرات اول تا سوم بورد تخصصی و  -2تبصره 

رشته به شرط شروع بکار در مناطق تعیین شده در موعد مقررفقط یک نوبت مجاز به شرکت در امتحانات 

 فلوشیپی و فوق تخصصی خواهند بود.

که به هردلیل در محل تعیین شده شروع به کار ننموده اند)موجه یا غیر موجه( حق افرادی -3تبصره

 حانات مقاطع تحصیلی باالتر را نخواهند داشت.شرکت در امت

هیئت علمی موافقت می شود نیز  k کلیه فارغ التحصیالنی که با خدمات آنان به عنوان ضریب -4تبصره 

جهت شرکت در امتحانات مقاطع باالتر   بایستی مانند سایر متخصصین پس از انجام مدت تعیین شده

 اقدام نمایند.

ی فلوشیپی و فوق تخصصی منوط به ارائة گواهی پایان خدمات مورد تعهد از شروع دوره ها :18ماده 

 باشد.معاونت درمان می

کلیه ضوابط ابالغی )اعم از رعایت تعرفه های قانونی،   موظف به اجرای k پزشکان مشمول ضریب :19ماده 

سوی وزارت بهداشت، درمان  طرح های ملی و منطقه ای ارائه شده از   آنکالی، فعالیت درمانگاهی و .....( و

بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق خدمات آنان قابل محاسبه  می باشند.  و آموزش پزشکی

 نخواهد بود.
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دانشگاههای سراسرکشورموظف به بکارگیری پزشکان در محلی می باشندکه دراولویت بندی  :20ماده 

رمان رسیده باشد و در صورت نیاز به جابجایی محل مراکز درمانی خود اعالم نموده و به تایید معاونت د

 خدمت متخصصین هماهنگی قبلی با معاونت درمان الزامی است.

در صورت بکارگیری نیروهای اعزامی در خارج از اولویت های تعیین شده خدمات آنان قابل  -1تبصره 

 محاسبه نمی باشد.

ن مشمول تعهدات قانونی در کلیه اوقات در صورت عدم حضور فیزیکی وعدم فعالیت پزشکا -2تبصره 

 اداری خدمات آنان قابل محاسبه نخواهد بود.

های علوم پزشکی مجاز به معرفی یا مأمور نمودن پزشکان متخصص مشمول تعهدات دانشگاه :21ماده 

ی غیروابسته به وزارت بهداشت نمی باشند و هرگونه خدمت این افراد جزو تعهدات سازمان هاقانونی به 

 قانونی آنان قابل محاسبه نمی باشد.

در شهرهایی که ارائه دهنده خدمات درمانی منحصراً سازمان خاصی غیر از وزارت بهداشت می  -تبصره

 باشد صرفاً با موافقت کتبی معاونت درمان اعزام نیرو بالمانع است.

سیون در بیمارستان های علوم پزشکی موظف به تأمین مسکن متخصصین چه بصورت پاندانشگاه :22ماده

می باشند. در      یا بصورت واگذاری خانه های استیجاری یا سازمانی بدون کسر اجاره بها از حقوق آنان

صورت عدم تأمین مسکن، معاونت درمان با تشخیص و موافقت کمیسیون توزیع نیروی تخصصی محل 

 خدمت پزشکان متخصص را تغییر می دهد.

انشگاههای علوم پزشکی کشور موظفند حداکثر تا دو ماه پس از صدور معاونت های درمان د :23ماده

 احکام فارغ التحصیالن اسامی افراد شروع بکار کرده و غایبین را به معاونت درمان اعالم نمایند.

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظف می باشند از انجام خدمات پزشکان  :24ماده

قانونی و مورد تعهد خود را شروع نکرده اند در مراکز دولتی،  فارغ التحصیل که خدمت  متخصص

جلوگیری نموده و با اعالم به سازمان نظام پزشکی از صدور پروانة مطب برای .. … خیریه و  خصوصی،

 افراد یاد شده ممانعت بعمل آورند.

موده باشند بکارگیری متخصصینی که خدمات قانونی خود را در نقاط تعیین شده شروع نن :25ماده 

می   توسط مراکز درمانی خصوصی و دولتی )اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی( تحت هر عنوان ممنوع

باشد و مراکزی که از موضوع این بند تخلف نمایند مشمول کسر یک درجه از ارزشیابی آن مرکز خواهند 

 شد.

ی دیگر ممنوع سازمان هاتوسط استخدام پزشکان متعهد به وزارت بهداشت تا پایان تعهدات  :26ماده 

 میباشد.

هرگونه شروع بکار متخصصین در دانشگاه ها/دانشکده ها صرفاً با صدور حکم از سوی معاونت  :27ماده 

 درمان معتبر خواهد بود و خدماتی مورد قبول واقع خواهد شد که با حکم معاونت درمان انجام شده باشد.
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متخصصینی را که خدمات قانونی خود را در نقاط تعیین  معاونت درمان موظف است اسامی :28ماده 

شده شروع ننموده حداکثر سه ماه پس از اتمام تقسیم به دفتر حقوقی وزارت متبوع جهت اجرای سند 

ی بیمه گر جهت خودداری از هر گونه عقد قرارداد و یا پذیرش اسناد سازمان هاتعهد محضری و به 

 پزشکی جهت عدم صدور هر گونه پروانه یا مجوز فعالیت ارسال نماید.  خدمات انجام گرفته و سازمان نظام

 :نیمحاسبه مدت زمان تعهد مشمولدوم: مبحث 

 توجه به مندرجات: با نیمشمول لیقب نیا یبرا یزمان خدمت قانون مدت

 یقبول هیو سهم یسند تعهد محضر الف(

 لیطول مدت تحصب( 

 کا محل خدمت  زانیم ج(

 باشد. یم یمنطقه خدمت تیمحروم بیضر د(
 

 الف( سند تعهد محضری و سهمیه قبولی:

 مدت خدمت سهمیه ردیف

 سال 8 سهمیه خانم ها 1-1

 آموزشی مأموریت مدت دو برابر استخدامی 2-1

 مدت تحصیلدو برابر  تا نیم مناطق محروم 3-1

 برابر مدت تحصیل استریت ها )فاقد پروانه( 4-1

5-1 
طرح به استثنای فرزندان و  معافیتهای سربازی

 شهدا
 مدت تحصیل برابر

 نیم برابر مدت تحصیل جانبازان و فرزندان شهدا 6-1

 نصف مدت تحصیل عام )دارای پروانه( 7-1

  

 :هاخانم هیسهم

باشد، که  یمتفاوت م یاریاز دو تا سه برابر بسته به سال ورود به دست نیها جهت مشمولخانم هیسهم

وزارت  10/06/1394د مورخ /1645/800و 24/12/1393مورخ  1741/100ماره ش یبخشنامه ها یط

 ای ندباش یکه درحال انجام تعهدات م یخانم ها اعم از افراد هیشدگان سهم رفتهیمتبوع مدت تعهد پذ

و حداکثر هشت سال خواهد بود که در  لیتاکنون تعهدات خود را شروع ننموده اند؛ دو برابر مدت تحص
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 قابل اعمال خواهد بود.  زیمنطقه محل خدمت ن بیضرارتباط  نیا

 :یاستخدام هیسهم

 مأموریتطبق مدت استفاده شده از آموزشی استفاده نموده اند؛  مأموریتی که از افراد استخدام مورد در

 .باشد یم ریمدت تعهدات متغ یآموزش

 :مناطق محروم هیسهم

 ازیپزشک متخصص مورد ن تیو به منظور ترب راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ  14ماده  براساس

 رشیموظف است به هنگام پذ یکشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشوک وازمندیمناطق محروم و ن

کشور اختصاص دهد.  ازمندیمناطق محروم و ن یرا برا یجداگانه ا یها هیسهم ،یتخصص واریدست

فند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره مذکور موظ هیاستفاده کننده از سهم یتخصص ارانیدست

قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات  نیموضوع ا یتخصص به عنوان خدمات قانون

 خواهند نمود. افتیمذکور پروانه دائم در

 هستند، نصف یپرونده دائم پزشک یماده که دارا نیا نیموضوع ا هیاستفاده کننده از سهم ارانیدست

 مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.  بیبا احتساب ضرا یمدت دوره تخصص

الزم جهت خدمت  یتعهد ثبت یاریموضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دست یتخصص ارانیدست

 بسپارند. یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یدر نقاط مربوط به دانشگاه ها

 :آزاد هیسهم

آزاد به صورت نصف مدت  هیدر مورد افراد با سهم یمورد تعهد در سند تعهد محضرمدت زمان خدمت  

 باشد.   یم یو در صورت فاقد پروانه دائم بودن به صورت برابر با مدت دوره آموزش یدوره آموزش

 :لیطول مدت تحص ب(

شد که با یکا م بیخدمت ضر نیخدمت متعهد زانیم نییاز عوامل موثر در تع یکی لیمدت تحص طول

 ضرب گردد. شانیا یتعهد مندرج در سند تعهد محضر زانیدر م یستیبا

سه سال و  یهسته ا یچهار سال، رشته پزشک یعموم یرشته جراح لیعنوان مثال طول مدت تحص به

 باشد. یسال م 5مغز و اعصاب  یجراح

 :محل خدمت یکاضریب 

قانون خدمت پزشکان و  نیمولکه در بخش مربوط به مش یمنطقه خدمت تیمحروم بیضرا همانند

اختصاص داده شده که در  2و  1 نیعدد کا ب کیمناطق کشور   هیبه کل دیبدان اشاره گرد راپزشکانیپ

 خدمت افراد نقش دارد.   زانیم نییتع

کا از حاصلضرب مدت  بیمشمول ضر نیتوجه به موارد فوق محاسبه مدت خدمت مورد تعهد متخصص با

 بیدر ضر تایو عدد کا شهرستان و نها لیدر طول مدت تحص یعهد محضرشده در سند ت دیزمان ق



 159                                                 نظام اداری در حوزه سالمت                                                           

 

 .دیآ یبه دست م یمنطقه خدمت تیمحروم

مناطق محروم و براساس سند  هیکه با استفاده از سهم یعموم ی: مدت خدمت متخصص جراح1 مثال

با  المیا در شهر  شانیسال( تعهد خدمت دارد و محل خدمت ا 4) لیدو برابر مدت تحص یتعهد محضر

 د؟یپنجم است را محاسبه کن میچهار و ن بیو ضر 25/1عدد کا 

 : پاسخ

 سال 4×   2سال  =  8×  25/1 سال = 10( × 5/45= )  45( /5سال = )9                

آزاد که براساس سند تعهد  هیپروانه دائم با استفاده از سهم یدارا مانی: متخصص زنان و زا2 مثال

با عدد  زدیتابعه استان  یاز شهرستان ها یکیمتعهد خدمت است؛ در  لیمدت تحص برابر مین یمحضر

 د؟ییچهار پنجم را محاسبه نما یمنطقه خدمت بیو ضر 1 یکا

 :پاسخ

 سال 4( × 5/0= ) 2×  1=  2( × 5/4= ) 5/8سال =  6/1                                

ضرب  ایماه خدمت و  12در  یضرب عدد اعشار بدست آمده نشان دهنده سال خدمت و از حیصح عدد

 گردد: یروز آن محاسبه متعداد  360آن در عدد 

 6/1×  12ماه =  2/19                                                       

تعداد روز به دست  یبدست آمده نشان دهنده ماه و از ضرب عدد اعشار در عدد س 19حالت عدد  نیا در

 .دیآ یم

 6/1× 360روز =  576                                                      

سال و هفت ماه و شش روز بدست آمد که با توجه  کی شانیمحاسبه ساده مدت خدمت ا کیبا  نیبنابرا

 تعهدات را محاسبه نمود.    انیپا خیتار توان یشروع به خدمت م خیبه تار

که  راپزشکانیخدمت پزشکان و پ نیهمانند مشمول یستیمنطقه با کیاز  شتریخصوص خدمت در ب در

 ،یمنطقه خدمت بیصورت که عالوه بر معکوس نمودن ضر نیعمل نمود. به ا د،یاشاره گرد یدر بخش قبل

 معکوس شود. دیبا زیعدد کا شهرستان ن

 لیت )مدت تحصتعهد خدم لیبرابر مدت تحص میبا ن یولوژیمتخصص راد  ماندهی: مدت خدمت باق3 مثال

 1 یبا کا دیخدمت نموده است؛ در منطقه جد 1,25پنجم و کا  میماه در منطقه چهار و ن 8سال( که  4

 پنجم چقدر است؟ میسه و ن بیو ضر

 بیمانده خدمت، در ابتدا مدت خدمت انجام شده را در معکوس ضر یمحاسبه مدت باق یبرا: پاسخ

 :میکن یز کل تعهدات کسر ممنطقه اول ضرب کرده و ا یمنطقه و عدد کا

 سال = کل تعهدات 4. × /5روز =  720                                                      

 روز 240×  4,5/5=  267/  1,25روز = 213                                                       

ن معادل خدمت انجام شده از کل تعهدات و با کسر کرد لیمانده به شرح ذ یمدت خدمت باق نیبنابرا

 :دیآ یبه دست م دیمنطقه جد بیضرب آن در عدد کا و  ضر
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 720 – 213=  507×  1( × 3,5/  5) روز = 355          

 نیشمولمو  بدون حقوق همانند  یاستحقاق یکا از نظر نحوه استفاده از مرخص بیتعهدات ضر نیمشمول

مدت  ،یالجاستع یو ارائه گواه یماریدر صورت ابتال به ب یبوده ول شکانراپزیقانون خدمت پزشکان و پ

 گردد. یتعهدات آنان کسر م زانیمزبور از م

خدمت  نیتنها چهار ماه از آن در خصوص متعهد زین مانیزا یاستعالج یدر خصوص مرخص نیهمچن 

 1کودک قابل استفاده است. یباشد که تا سن نه ماهگ یقابل محاسبه م

 نحوه جذب پیام آوران بهداشت:: سوم گفتار

 2قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت:مبحث اول: 

اطق روستایی آموزشی من نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و تأمینبه منظور  :1ماده 

عمومی در ی از مشموالن وظیفه گروه رعایت کامل عدل اسالمیمحروم و عشایری کشور در زمان صلح با

نرساند در هر  که به آمادگی رزمی آنان آسیب گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی

ه بیش کاین ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی   (1) تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره

ین و فهرست آن توسط ستاد تعی آوران بهداشتانجامید، به عنوان پیام نخواهد از یک و نیم ماه به طول

 .شد نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم خواهد کل

بهداشت، درمان  میسیونی مرکب از: یک نفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارتک -1تبصره 

ورای شانتخاب مجلس کمیسیون و ی بهداری و بهزیستی با معرف و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون

پزشکی را از مشموالن  بهداشت، درمان و آموزش اسالمی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت

 .وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود

داوطلب  زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهایو -2تبصره 

لیست آنان را به حوزه  مورد نیاز را شناسایی و نیروهای متخصصد وخدمت در مناطق محروم و نیازمن

در قالب سهمیه معرفی شده را وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد. ستاد کل لیست

 .معرفی خواهد نمود وزارت مذکور قرار داده و بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود

محرومیت چهارپنجم،  باشد که دارای ضریباطقی از کشور میآوران بهداشت منمحل خدمت پیام :2ماده 

 .سه و نیم پنجم، و سه پنجم باشد

روستایی با  عمومی حداقل یک سال اول خدمت را منحصرا در مراکز بهداشتی درمانی پزشکان -تبصره

انجام ل با بیتوته کام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد امکانات و تسهیالت مسکن توسط

 .خواهند داد

                                                           
 وزارت یمقام عال 17/05/94 مورخ   404/100خشنامه شمارهب1
2
 یاسالم یمجلس شورا 6/8/75مصوب  



 161                                                 نظام اداری در حوزه سالمت                                                           

 

آوران بهداشت پیام دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت :3ماده 

و توزیع نیروی انسانی و  تأمینرکز م ذیربط صادر و رونوشت بهگواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیروی

نیروی مربوطه کارت پایان خدمت را ازآوران بهداشت پیام آوران بهداشت ارسال خواهند داشت وپیام

 .دریافت خواهند نمود

نشگاه توسط دا آوران بهداشت، ترک خدمت و سایر تخلفات انضباطی و خدمتی پیاممدت غیبت -تبصره

 .آوران بهداشت اعالم خواهد شدپیام و توزیع نیروی انسانی و تأمینمربوطه به نیروهای ذیربط و مرکز 

مورد عمل  آوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقرراتایای پیامحقوق و مز :4ماده 

 .باشدستاد کل نیروهای مسلح می

موظفند حسب  باشندشموالن موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود میم -تبصره

انی و آموزشی الزم را مدر شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتیمانیهای بهداشتی، دراعالم نیاز شبکه

وطه محل خدمت مرب دهگردشی در حوزه خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت

و آموزشی  نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در الیحه قانونی

یا سایر ضوابط و مقررات مورد  شورای انقالب اسالمی12/10/1358 مصوب -وزارت بهداری و بهزیستی

ای بهداشت و درمان استانها، منطقهیسازمان هادرمان و آموزش پزشکی و  عمل دروزارت بهداشت،

 .دریافت نمایند الزحمهحق

 وبکشور مص آموزش عالی مؤسساتعلمی مورد نیاز دانشگاهها و  هیأت تأمینقانون نحوه  :5ماده 

معافیت  ونو قان 25/01/1364سال  کشور مصوبو به خارج ازو قانون اعزام دانشج 01/03/1365

از انجام خدمت بیماریها( های بهداشت و مبارزه باتکنسین بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران )

ت خود باقیست و همچنان به قو از این قانون مستثنی بوده و 16/02/1369سال  عمومی مصوبوظیفه

 .الاثر خواهد بودسایر قوانین مغایر لغو و ب

سالمی جمهوری ا اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسئول :6ماده 

های اجرایی آن توسط وزارتخانه نامهآیین وپزشکی خواهند بود ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش

وزیران خواهد  هیأته تهیه و به تصویبسه ما ای مسلح ظرف مدتالذکر و با همکاری ستاد کل نیروهفوق

 .رسید

 1نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت:آیین

نامه به این آیین و که در 1375آوران بهداشت مصوب از تاریخ تصویب قانون نحوه تشکیل پیام: 1اده م

های زیر در داخل یا تهز رشایکی  وظیفه عمومی که درمشموالن خدمت شودامیده میاختصار قانون ن

 :نامه هستنداین آیین شمول قانون وم شوندالتحصیل میخارج از کشور فارغ

 ههای وابست زمایشگاهی و تخصصآعلوم های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، و رشتهالف

                                                           
 هیأت وزیران26/01/1376 - ه17810ت 51591مصوبه شماره  1
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بهداشت،  های پیراپزشکی و وابسته پزشکی شامل: بهداشت عمومی، اپیدیمولوژی، آموزشو رشتهب

صنایع غذایی، آمار  صنعتی، بهداشت محیط، تغذیه وای ودیریت بهداشتی درمانی، بهداشت حرفهم

حشره قارچ شناسی، انگل شناسی، بهداشتی و حیاتی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، علوم آزمایشگاهی،

طاق شناسی و انتقال خون، پرستاری، هوشبری، اخون شناسی پزشکی و ناقلین، میکروبیولوژی پزشکی،

بینایی سنجی، گفتار درمانی، تکنولوژی پزشکی، مبارزه با بیماریها و سنجی، عمل، فیزیوتراپی، شنوایی

 .بهیار

اسفند هرسال به  ( قانون در نیمه اول شهریور و نیمه اول1( ماده )1کمیسیون موضوع تبصره ) :2ماده 

آمادگی رزمی نیروهای مسلح،  حفظ تشکیل و با رعایت دعوت ستاد کل نیروهای مسلح در محل آن ستاد

ستاد کل  گیری حداکثر ظرف دو هفته توسطتصمیم کند. نتیجهآوران بهداشت را تعیین میسهمیه پیام

 .شودوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ می ربط وذیدستگاه های نیروهای مسلح به 

در چهارچوب  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( قانون، وزارت 1( ماده )2در اجرای تبصره ): 3ماده 

آماده به خدمت هستند  وظیفه عمومی که دارای دفترچه خدمت سهمیه تعیین شده از بین مشموالن

از روز ( ساعت قبل72حداکثر ظرف ) برای نقاط مجاز تصریح شده در قانون، ثبت نام به عمل آورده و

کند. ستاد کل نیروهای مسلح مسلح ارایه می وهایتعیین سهمیه، فهرست مربوط را به ستاد کل نیر

منظور کرده و کسری سهمیه را طبق ضوابط جاری معرفی مذکور فهرست یاد شده را جزو سهمیه وزارت

 .کندمی

در محل خدمت  توانند امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب رادانشگاههای علوم پزشکی می: 4ماده 

مرخصی استحقاقی( براساس ضوابط  هنگام اعزام مشموالن بهدرنه آن را )و وسیله ایاب و ذهاب یا هزی

 .فراهم کنند نامهستاد کل نیروهای مسلح، برای مشموالن این آیین

لح نیروهای مس نامه در یکی از مراکز آموزش نظامی که توسط ستاد کلمشموالن این آیین : 5ماده 

 .کنندمی را طی شود دوره آموزش تعیین می

آموزش افراد  و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است هرسال اعتبارات الزم برای1تبصره 

 .آموزش دهنده قرار دهدکرده و در اختیار سازمان تأمینیاد شده را 

آموزش نظامی  و سازمان آموزش دهنده موظف است مشموالن آموزش دیده را پس از پایان دوره2تبصره 

 .پزشکی معرفی کند وزارت بهداشت، درمان و آموزشه خدمت دوره ضرورت، بهبه منظور ادام

مشموالن این  دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی موظفند موارد تخلف: 6ماده 

اعالم کنند. سازمان مربوط  ربطمسلح به سازمان ذینامه انضباطی نیروهاینامه را براساس آیینآیین

 .کندرا به دانشگاه محل خدمت اعالم داکثر ظرف دو ماه نتیجه رسیدگی و اقدام الزمموظف است ح

نامه این آیین و در صورتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نتواند از افراد مشمول تبصره

 بازگرداندن افراد یاد شده به نیروهای مسلح در خصوصاستفاده کند موظف است با هماهنگی ستاد کل
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 .سازمان مربوط اقدام کند

پزشکی به عنوان  نامه در دوران خدمت در وزارت بهداشت درمان و آموزشمشموالن این آیین :7ماده 

 .کنندنظامی انجام وظیفه می مأمور از نیروهای مسلح و با حفظ وضعیت

فترچه مرخصی د تبصره و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح

 .کندبرای افراد یاد شده تهیه می

که از سوی  نامه در ساعات موظف اداری طبق جدولی استحقوق و مزایای مشموالن این آیین :8ماده 

 .شودابالغ می بهداشت درمان و آموزش پزشکی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به وزارت،

مطابق قانون درنظر  یایی که برای مشموالن وظیفه عمومینامه از کلیه مزاو مشموالن این آیین1تبصره 

 .شوندمند میگرفته شده یا بشود بهره

خصوصی خدمت کنند  نامه موظفند به صورت تمام وقت و بدون کار انتفاعیو مشموالن این آیین2تبصره 

ده از اضافه کاری استفاعمومی مجاز به مزایای خدمت وظیفهبر حقوق واما با دو نوبت کار موظف، عالوه

 .هستند

تراز به لحاظ هم العاده اضافه کار ساعتی، پایه حقوق و مزایای کارکنانو مبنای محاسبه فوق3تبصره 

 .کارکنان دولت استت قانون نظام هماهنگ پرداخمدرک تحصیلی در بدو استخدام رسمی براساس

کنند از اسکان خدمت می استفاده از امکاناتنامه که به طور تمام وقت و با و مشموالن این آیین4تبصره 

پرداخت کارکنان دولت که به افراد  قانون نظام هماهنگدیگر مزایای موضوع قانون استخدام کشوری و

 .شوندگیرد برخوردار میمشابه آنها تعلق می

این موضوع  و کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهای مسلح، براساس حقوق وظیفه مشموالن5تبصره 

شود و در پایان می تأمین بودجه دستگاه محل خدمتنامه کسر و همراه با سهم دولت و که از محلآیین

 .شودنیروهای مسلح واریز می هر ماه به حسابهای مربوط در صندوقهای بازنشستگی و بیمه

وط به کارمندان مرب نامه از نظر بیمه عمر و حوادث مشمول قوانین و مقرراتمشموالن این آیین :9ماده 

و  1373مصوب خدمات درمانی کشور و  قانون بیمه همگانیاز نظر بیمه خدمات درمانی مشمولدولت و 

 .قانون یاد شده هستند و ضوابط مشموالن قانون وظیفه عمومی مندرج در

به وزارت نامه را آیین و سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم سرانه بیمه درمانی مشموالن اینتبصره

 .کندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت

مشموالن این  ( قانون، مرجع رسیدگی به تخلفات خدمتی پزشکی3در اجرای تبصره ماده ) :10ماده 

 .ایران استنامه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمیآیین

نامه را در آیین والن ایندانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی موظفند مشم :11ماده 

و  تأمینرونوشت آن را به مرکز و سازمان مربوط معرفی پایان دوره، برای دریافت کارت پایان خدمت به

 .آوران بهداشت ارسال کنندتوزیع نیروی انسانی و پیام

با مراکز آموزش پزشکی  نامه در وزارت بهداشت، درمان وانجام امور اجرایی قانون و این آیین :12ماده 
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 .بهداشت استآورانو توزیع نیروی انسانی و پیام تأمین

 بکارگیری:نحوه  :وممبحث د

ستان محل ایگان ارشد  تشکیل پرونده اولیه در بکارگیری سربازان پس از پایان آموزش رزم مقدماتی و 

 خدمت  ودریافت معرفی نامه برای ادامه خدمت در دستگاه مربوطه خواهد بود. 

رونده ساعت پس از پایان آموزش رزم مقدماتی جهت تشکیل پ 48ازان مامور حداکثر کلیه سرب -

ربوطه شخصا به یگان ارشد مراجعه و مدارک خود را تحویل می دهند. پس از دریافت مدارک م

نفرادی می یگان ارشد سایر اقدامات ستادی را  انجام داده وسپس اقدام به صدور معرفی نامه ا

 نماید.

اد را افر ساعت پس از بکارگیری گزارش شروع بکار 48رگیرنده می بایست حداکثر دستگاه بکا -

 کتبا به ارشد استان محل خدمت اعالم نماید .

صورت ماه یکبار به یگان ارشد ب 6دستگاه بکارگیرنده می بایست پس از اشتغال سرباز هر  -

 کار را ارسال نماید .  انفرادی با  قید مشخصات کامل فردی گزارش

ا مشاهده کارگیری کارکنان وظیفه در تخصص اصلی آنان الزامی می باشد. چنانچه در بازرسی هب -

 ه وشود و یا گزارشی واصل گردد که مشموالن واگذاری در تخصص اصلی خود بکارگرفته نشد

ازمان این موضوع تایید گردد مجوز صادره لغو وازسوی ستاد کل یا دفتر عمومی از سهمیه س

 ر خواهد شد.بکارگیرنده کس

نوع می عقد هرگونه قرارداد پیمانکاری ومالی با کارکنان وظیفه در دوران خدمت سربازی مم -

 باشد.

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و واحدهای تابع زیرمجموعه آنها موظفند نیروهای پیام  -

جابجایی نیرو  یر وآور بهداشت را صرفاً در محل مصوب امریه آنها به خدمت گیرند . هرگونه تغی

 1هماهنگی و صالحدید وزارت متبوع و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح انجام پذیرد. باید با اطالع،

 2:بهداشت آوران پیام مزایای و حقوق پرداخت و برقراری نامهشیوه :ممبحث سو

قانون  تیا رعابو  یعلم هیأت ریکارکنان غ ینامه اداری و استخدام نییآ 63نامه در اجرای ماده وهیش نیا

 نییآ ومسلح  روهاییستاد کل ن ی، ضوابط ابالغبهداشت آوران امی، قانون خدمت پیعموم فهیخدمت وظ

 .دیرس بیوآوران بهداشت تص امیپ اییدر نظام پرداخت حقوق و مزا هیرو وحدت شده به منظور ادینامه 

ه کل دارا مسلح توسط روهایی: حقوق ثابت کارکنان موصوف هرساله براساس اعالم ستاد کل ن1ماده 

 گردد. یوزارت متبوع ابالغ م یمنابع انسان

                                                           
 دفتر سیاستگزاری و نظارت راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای مسلح 15/10/93مورخ   103/2/310/28نامه شماره  1

 دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16/9/95د مورخ /4405/209بخشنامه شماره  2
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 :گردد یم نییتع لیآوران بهداشت به شرح ذ امیپ ایی: مزا2ماده 

 روهایین وریاکارکنان پ معادل عائله مندی و اوالد نهیسرپرست خانواده از کمک هز ایآوران متاهل  امیپ

 .گردد یم نییتع یعلم هیأت ریغ یاستخداماداری و نامه نییآ 54ماده  5مسلح ( براساس بند 

 ییضوابط اجرا مصوبات غذا کارکنان دولت براساس نهیدو برابر هز زانیخوراک ماهانه به م نهیکمک هز 

 .قابل پرداخت است انهیقانون بودجه سال

 . ردیگ ینم تعلق کنند یاستفاده م گانیکه از خوراک را ینیخوراک به مشمول نهیکمک هز -تبصره

 نییآ 49تبصره ماده  موضوعی )الیر بیبرابر ضر 3000 زانیپوشاک )لباس کار( ساالنه به م نهیکمک هز

 گردد . یم پرداخت ( یعلم هیأت ریکارکنان غ ینامه اداری و استخدام

اقامت شبانه دارند  خدمت که در محل یبوم ریآوران بهداشت غ امیدانشگاه/دانشکده موظف است برای پ

اجاره مسکن را برابر با  یستینداشتن امکانات با و در صورت ندیفراهم نما هیان با امکانات اولمحل اسک

 .گرددی و پرداخت م نییدر هر سال تع سهییر هیأت صیبه تشخ و عرف منطقه ) شهرستان ، شهر و ... (

قابل  لیح ذبه شر یاستحقاقی به مرخص متیمرتبه در سال ( در هنگام عز 5سفر ) حداکثر  نهیکمک هز

 پرداخت است :

 کیلومتر رفت و برگشت به ریمجموع مس( *  5÷  سال یالیر بیضر)  سفر = نهیکمک هز       

قانون  نیمعادل مشمول و مربوطه اییآوران بهداشت پرتوکار برابر قانون حفاظت در برابر اشعه از مزا امیپ

 .گردند یهمتراز بهره مند م راپزشکانیخدمت پرشکان و پ

بار به شرح  کیصرفاً  ازدواج نهیکمک هز دیآور بهداشت در طول خدمت ازدواج نما امیکه پ یصورت در

 :گردد یپرداخت م لیفرمول ذ

 6500( * عدد ثابت  2÷  سال یالیر بیضر)  = ازدواج نهیکمک هز               

 برابر اضافی کار انجام تدر صور و باشند می هفته در کار ساعت 44 انجام به موظف بهداشت آوران پیام

 . گردند می بهره همتراز پزشکان پیرا و خدمت پزشکان قانون مشمولین معادل کار اضافه از مقررات

 صورتی در و مربوطه بپردازند وظایف انجام به شده تعیین ساعات در موظفند بهداشت آوران پیام -تبصره

 نیاز اساس باشد، بر نیاز آنها خدمات به م تعطیلایا یا و مقرر اداری وقت از ،خارج ضروری مواقع در که

 اضافه دریافت قبال در مورد حسب کار محل از خارج یا کار محل در وظایف محوله انجام به مکلف ،مؤسسه

 بود. خواهند مربوطه مقررات برابر الزحمه حق کاری یا

 استخدامی و اداری یین نامهآ 54 ماده 9 بند براساس بهداشت آوران پیام روزانه مأموریت العاده فوق 

 گردد. می محاسبه علمی هیأت غیر کارکنان

 ینامه اداری و استخدام نییآ 54ماده  کیو بدی آب و هوا برابر بند  افتهیفوق العاده مناطق کمتر توسعه 

 باشد. یقابل پرداخت م همتراز پزشکانرایقانون خدمت پزشکان و پ نیمعادل مشمول

 .ردیگ یتعلق نم یآوران بهداشت بوم امیشده به پ ادی: فوق العاده  تبصره

و قانون ارتقای بهره  مطب از تیسال ، فوق العاده حق محروم انیپا دییآوران بهداشت مشمول ع امیپ
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 باشند . یوری نم

آوران  امیضرورت به پ دوره ( به عنوان پاداش در خاتمهیماه حقوق ثابت )حقوق درجه نظام کیمعادل 

 .گردد یمبهداشت پرداخت 

شوند  یم ریی(به کارگ ییروستا مهیسالمت حوزه بهداشت )ب میآوران بهداشت که در ت امیحق الزحمه پ

 گردد. یم پرداخت قراردادی محاسبه و روهایی% ن 80معادل 

. ندیاستفاده نما سالمت میت یاستحقاق یاز سقف مجاز مرخص شیآوران بهداشت ب امیچنانچه پ -تبصره

 .ردیگ ینم تعلق سالمت میشده حق الزحمه ت نییسقف تع به مدت مازاد بر

 یبوم ریباشد غ لومتریک 35از  شیکه فاصله محل سکونت و محل خدمت آنها ب یآوران بهداشت امیپ

 گردد. یاطالق م

 مرخصی پیام آوران بهداشت: :چهارممبحث 

ازاء هر ماه یک روز می  به دوازده روز و یا مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان وظیفه مناطق عادی،

 باشد.

 به ازاء هر صد کیلومتر فاصله تا محل زندگی ، یک روز  در سال  -

 کارکنان وظیفه متاهل ،  ده روز در سال   -

کیلومتر، دو روز مرخصی تو راهی  600کیلومتر، یک روز و بیشتر از  600تا  300برای مسافت های    -

 و حداکثر سه بار در سال.

ده روز در سال اضافه می ، 4درجه  -هشت روز ، 3درجه  -،شش روز  2ناطق بد آب و هوا درجه در م  -

 گردد.

 گردد. یمحاسبه نم یمرخص نیب یرسم  التیتعط امیا -

 گردد. ی، ده روز اضافه م کیدر صورت فوت بستگان درجه  -

 یروهاین ینامه انضباط نییآ تیبا  رعا یستگیو شا اقتیدر صورت ابراز ل یقیتشو یروز مرخص یس -

 مسلح.

 گردد. یاضافه م یقیتشو یهمسر ، دو هفته مرخص مانیدر صورت زا   -

ماه در طول مدت خدمت  کیموارد  ریبه سبب خدمت، حداکثر  شش ماه و در سا یاستعالج یمرخص   -

 باشد. یم

 سایر موارد:

خارج از کشور  ایدر داخل  یکراپزشیو پ یپزشک یاز رشته ها یکیکه در  فهیمشموالن خدمت وظ -1

 قانون هستند. نیشوند مشمول ا یم لیفارغ التحص

سیونی مرکب از یک یسهمیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر شش ماه یکبار توسط کم -2
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سیون ینفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کم

وبه وزارت بهداشت  نییانتخاب مجلس  شورای اسالمی بعنوان ناظر در هر دوره تعبه و  یستیبهزو  یبهدار

 شود. یابالغ م

دفترچه آماده به خدمت  یدارا نیمشمول نیشده از ب نییتع هیوزارت بهداشت در چهارچوب سهم -3

  کند. یمسلح ارسال م یروهاینقاط مجاز ثبت نام و فهرست را به ستاد کل ن یبرا

دانشگاههای علوم پزشکی می توانند امکانات زیست پوشاک و خوراک مناسب را در محل خدمت  و   -4

هزینه آن را درهنگام اعزام مشموالن به مرخصی استحقاقی بر اساس ضوابط ستاد  ذهابوسیله ایاب و 

  کل نیروهای مسلح برای مشموالن این آئین نامه فراهم کند.

 جادیبا ا ییروستا یدرمان یاول خدمت را منحصراً در مراکز بهداشت الکسیحداقل  یپزشکان عموم -

 داد. واهندکامل انجام خ توتهیو ب التیامکانات و تسه

و پس از اتمام به منظور ادامه خدمت دوره ضرورت به  یرا ط یدوره آموزش نظام یستیمشموالن با -5

 د.نگرد یسپاه شهرستان معرف یفرمانده

 یروهاین ینامه انضباط نییموظفند موارد تخلف مشموالن را بر اساس آ یم پزشکعلو یها دانشگاه -6

 اعالم کنند. ربطیمسلح به سازمان ذ

و  5/5/3، 5/3 تیمحروم بیضر یباشد که دارا یاز کشور م یآوران بهداشت مناطق امیپ ت*محل خدم

 باشد. یم  5/4

 فهیانجام وظ ینظام تیمسلح و با حفظ وضع یروهایمشموالن در دوران خدمت به عنوان مامور از ن  -7

 کنند. یم

 مسلح است. یروهایاز ستاد کل ن  یطبق جدول ابالغ یدر ساعات موظف ادار ایمزا حقوق و -8

ر، مشموالن موظفند به صورت تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت کنند اما با دو نوبت کا  -9

 از به استفاده از اضافه کاری هستند.عمومی مجعالوه بر حقوق و مزایای خدمت 

موظف است با  د؛یقانون استفاده نما نیکه وزارت بهداشت نتواند از افراد مشمول ا یدر صورت  -10

  .دیشده اقدام نما ادیافراد   مسلح در خصوص بازگرداندن یروهایستاد کل ن یهماهنگ

توانند روپوش برای افراد  یها م نشگاهمشموالن ملزم به پوشیدن لباس نظامی نمی باشند ولی دا  -11

 نمایند. یهمشمول ته

 یدو روز اضافه خدمت و برا بت،یهر روز غ یروز به ازا 15کمتر از  بتیدر صورت غ فهیکارکنان وظ -12

 گردند.  یم یمسلح معرف یروهاین ییمحسوب و به سازمان قضا یروز فرار 15از  شیب یبتهایغ

ات دستگاه های بکارگیرنده بوده وازنظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان وظیفه تابع مقرر- 13

 کارکنان دستگاه محل خدمت می باشند .

برابر ابالغ ستاد کل صدور هرگونه معرفی نامه برای کارکنان وظیفه مامور جهت ارائه برای ثبت نام  -14

ادارات خارج از دستگاه  وظیفه عمومی وسایر ،رانندگی راهنمایی و ،دانشگاه یا ادامه تحصیل در و



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        168

 

دار به همراه  معرفی نامه عکسرخواست فرد بایگان ارشد مکاتبه )لذا بنا به د. بکارگیرنده ممنوع می باشد

 .( تاگواهی مورد درخواست صادرگرددیک قطعه عکس نظامی

مقام در  بامجوز عالیترین استانی به استان دیگر ممنوع می باشد. مگر از پیام آوران نقل وانتقال  -15

انتقال  ابالغ به یگان ارشد و ن به این نیرو وآدفترعمومی یاستادکل وارائه  دریافت مجوز از دستگاه و

پرونده به یگان ارشد استان محل خدمت جدید بایستی توسط سرباز انجام گیرد بالمانع است وهیج 

 .قدام نمایدبت به انتقال سرباز ادستگاهی مجاز نیست بدون اطالع یگان ارشد قبلی نس

یگان ارشد  هماهنگی مسئولین مربوطه و داخل استان با درپیام آوران بهداشت نقل وانتقال   -

بر حسب نیاز شبکه های بهداشت با هماهنگی مقام مسئول بوده و  محل خدمت قبلی بالمانع 

 داشت.   دنمجوز نخواه کسب ه د. و نیاز بوزارتخانه جابجا می شون استان یا در

هر مقطع ازخدمت پس ازارائه مدارکی دال  متاهل ازشرایط فوق مستثنی هستند درسربازان  -

برمتاهل شدن مجاز به نقل وانتقال برای یکبار خواهند بود. اما دستگاه بکارگیرنده می بایستی 

یا یگان  به نزسا و دریافت نمایند و از یا ستاد کل دفتر عمومی را دراسرع وقت مجوز الزم را

 . ودارشد ارسال ش

ماه از خدمت باقی مانده باشد ومدارک الزم هم برای صدور کارت پایان  4 درصورتی که کمتراز -تبصره

اهنگی یگان خدمت به مرکز ارسال شده است سرباز باقیمانده خدمت سربازی را بصورت مامور  با هم

 معرفی شود.  خدمت دردستگاه مربوطه به یگان ارشد استان محل خدمت جدیدارشد قبلی جهت ادامه 

انصراف  عودت و انتقال و گونه جابجایی یایستی درمحل مصوب خدمت نمایند وهرکارکنان وظیفه با -16

 مستندات و ذکر دالیل و اعتراض به محل خدمت تعیین شده با انجام مکاتبه و یا خدمت و ادامه  از

کل را به یگان ارشد جهت ادامه لغو امریه ازدفتر عمومی ستاد  مجوز الزم مبنی بر یا هماهنگی کتبی و

 .بالمانع است ؛ماه باقی مانده باشد 6خدمت مشروط بر اینکه از خدمت سرباز 

 

)جایگزین  17/02/93تاریخ  730/209شماره  انعقاد قرارداد ساعتی دستورالعمل پنجم:گفتار 

  :مرخصی زایمان و دانشجویان پرستاری(

داقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته باید حمشمولین انعقاد قرارداد ساعتی می -1

پرستاری و دارای گواهینامه پایان تعهدات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از 

 آن باشند.

 باشد.حداکثر میزان ساعت قرارداد پاره وقت با هر یک از افراد حقیقی یکصد ساعت در ماه می -2

دانشگاه به نوعی اشتغال دارند با تأیید مدیر پرستاری  انعقاد قرارداد با افرادی که در واحدهای -3

 دانشگاه مجاز است.
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انعقاد قرارداد ساعتی پاره وقت تابع آیین نامه اداری استخدامی دانشگاه ها بوده و از شمول  -4

 قانون کار خارج است.

ید روز تنظیم و در صورت نیاز حداکثر برای همان مدت قابل تمد  89انعقاد قرارداد به مدت  -5

 های بعدی اخذ نظریه گزینش الزامی است(خواهد بود )برای تمدید دوره

 انعقاد قرارداد پاره وقت هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد. -6

ای افراد طرف قرارداد دانشگاه هیچ گونه تعهدی در مورد بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حرفه -7

 نخواهد داشت.

فاد این بخشنامه به جزء حق الزحمه تعیین شده هیچگونه وجهی اعم از به افراد مشمول م -8

.... تعلق نخواهد گرفت. البته این بند شامل کارکنانی که به نوعی رابطه و کارانه، اضافه کار

 استخدامی با دانشگاه دارند نخواهد شد. 

 شود.میهای ابالغی از سوی بیمارستان ذیربط تأمین  دستورالعملالبسه کار طبق -10 -11

بکارگیری سایر رشته های شغلی به جز پرستار و همچنین در بخش های غیر بالینی بیمارستانی  -12

 ممنوع می باشد.

به جایگزینی هر یک از پرستاران که از مرخصی زایمان استفاده می نمایند در ماه استفاده از  -13

 نفر ساعت مجاز می باشد. 200

 د.به کارگیری افراد بازنشسته ممنوع می باش -14

رییس دانشگاه / دانشکده مسئولیت کنترل و نظارت حد نصاب جایگزین پرستارانی را که از  -15

 .نمایند، به عهده خواهد داشتمرخصی استعالجی زایمان استفاده می
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 چهارم:  بخش

 :کارکنانتبدیل وضعیت آشنایی با نحوه 
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 :استخدامیو مقررات ن یانودر قتبدیل وضعیت کارکنان  :فصل اول

 : هـ.ش 1301 سال قانون استخدام کشوری مصوبتبدیل وضعیت در   :گفتار اول

بعنوان در ابتدا ورود به خدمت  ، هو.ش 1301کشوری مصوب سال  مقانون استخدا  5براساس ماده  -

 . شود جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمی بوده و این خدمتعضو مبتدی 

در موقع ترفیع رتبه یا و مین از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند خدمت رسمی مستخد - 

اعم از اینکه در یک وزارتخانه خدمت کرده باشند شود  مدت خدمت رسمی رعایت میصرفاً اضافه مقرری 

انفصال نبوده ه محکومیت ب های مختلف مشروط بر اینکه خروج از یک وزارتخانه در نتیجهیا در وزارتخانه

دخول در وزارتخانة دیگر با اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدی یکسال خواهد  و

  بود.

دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه و این قانون نیز  4طبق ماده  -

 .نماید اداری خود تنظیم احتیاجاتاداره مکلف است نظامنامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابقا ی

 :هـ.ش 1345قانون استخدام کشوری مصوب تبدیل وضعیت در  :گفتار دوم

ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی مستخدمین وزارتخانه :4ماده 

 و پیمانی

تخدام او را نماید مدت هر گاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در ثانی دولت قبول اس -تبصره

 محسوب خواهد شد.خدمت اولیه او جز سنوات خدمت 

اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک کسانی که در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده :17ماده 

 دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. 

ثابت سازمانی بالمانع  پست هایکنند به انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می  -1تبصره 

 است.

 شوند.افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می  -2تبصره 

داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا مؤسسه  یمدت خدمت آزمایش :18ماده 

 از دو سال بیشتر نخواهد بود. شش ماه کمتر و  شود ولی در هیچ مورد ازکننده تعیین میاستخدام

حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی که مستخدم   -1تبصره 

 شود.میآزمایش جزء سابقه خدمت وی محسوب به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت

های مستخدم رسمی ها و هزینههالعادهای مستخدم آزمایشی مطابق فوقالعاده و هزینهفوق  -2تبصره 

 تعیین و پرداخت خواهد شد.

افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و عالقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره  :19ماده 

کننده و اطالع سازمان امور اداری و استخدامی مؤسسه استخدامآزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا

 خواهند شد. رخورداربتخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن کشور در عداد مس
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ر تشخیص داده افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظ :20ماده 

کننده صادر و آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدامنشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری

  شود.داده میور اداری و استخدامی کشور اطالع ن به سازمان امجریا

شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد ه طبق این ماده از خدمت بر کنار میبه افرادی ک -تبصره

 شد.

شوند تا یک سال از تاریخ بر کناری به استخدام رسمی پذیرفته نمی 20کسانی که طبق ماده  :21ماده 

 اشت. دبرای همان شغل را نخواهند استخدام رسمی د در مسابقات ورودیحق شرکت مجد

شرایط احراز  سازمانی با توجه بهپست های پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به  :22ماده 

حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و شغل و با رعایت تحصیالت و امتیازات

 گیرد. صورت می یشان در قبل از ورود به استخدام رسمیتجارب ا

 : 1تبدیل وضعیت کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری :گفتارسوم 

 : تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی مبحث اول:

نند برای توااجرایی میدستگاه های قانون،  (46نامه اجرایی ماده )در اجرای ماده یک آیین :2ماده  

ی قابل تخصیص به مشاغل حاکمیتی درخواست صدور مجوز استخدام رسمی کارمندان پیمانهای پست

 را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور شاغل در دستگاه

ای تمام یا بخشی از های دولت، نسبت به صدور مجوز بربا رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست

  .نمایددرخواست دستگاه اجرایی اقدام می

های تخصصی و رفتاری و احراز کارمندان پیمانی واجد شرایط پس از سنجش شایستگی :3ماده 

در مشاغل حاکمیتی به استخدام   2قانونی ، از محل مجوزهای.م.خ.ک( ق42های موضوع ماده )صالحیت

 د. تبدیل وضع می شونرسمی آزمایشی 

 .سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد 5داقل ح -الف

عایت حداقل تبصره: چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به دستگاه منتقل شده باشد، با ر

 .شته باشدسنوات موضوع این بند، باید حداقل یک سال از زمان انتقال وی به دستگاه اجرایی مقصد گذ

( قانون که به 44های استخدامی موضوع ماده )یمانی کارمند از طریق قبولی در آزموناستخدام پ -ب

 .شود، صورت پذیرفته باشدصورت عمومی برگزار شده یا می

ی با هایآزمون در قبولی طریق از آن پیمانی استخدام که کارمندانی آزمایشی رسمی استخدام –تبصره

 دستورالعمل( قانون نبوده است، عالوه بر رعایت مفاد این 44) دهعمومی آگهی استخدامی بر اساس ما نشر

                                                           
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری 46رایی ماده )نامه اج( آیین5موضوع ماده ) 1
 تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی  (دستورالعمل2ماده ).2
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ریزی موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی )که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه

 .باشد، در دوره پیمانی می«امتحانات دستورالعمل»گردد( و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس می

ارزشیابی ساالنه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از هشتاد درصد امتیازات متوسط امتیازات  -ج

 .ارزشیابی کمتر نباشد

( قانون رسیدگی 9ماده )« ز»و « و»، «هو»های بندهای عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات -د

 .به تخلفات اداری، در طول دوره پیمانی

، در دستگاه مأموریتپیمانی به رسمی آزمایشی در دوره  تبدیل وضع استخدامی کارمندان -1تبصره 

مبدأ نیز مشروط بر این است که حداقل یک سال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدأ اشتغال 

 .داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آن رعایت شده باشد

ع این ماده بیشتر از تعداد های موضوکنندگان در سنجش شایستگیدر صورتی که تعداد شرکت -2تبصره 

مجوزهای استخدام رسمی آزمایشی باشد، پذیرش افراد بر اساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد 

 .بود

شورای راهبری »های موضوع این ماده در هر دستگاه اجرایی توسط نحوه سنجش شایستگی -3تبصره 

 .شوددستگاه تعیین می« توسعه مدیریت

 قطعی: عیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمیتبدیل وض :مبحث دوم

هر دستگاه اجرایی، به عنوان کمیته تخصصی تشخیص صالحیت « شورای راهبری توسعه مدیریت :4ماده 

  :( قانون برای کارمندان رسمی آزمایشی، وظایف زیر را به عهده دارد46ماده )« الف»موضوع بند 

 های گذشته های ارزشیابی سالصالح )از قبیل فرمبررسی اطالعات اخذ شده از مراجع ذی -الف

کارمند، نحوه حضور کارمند در محل کار و گزارش مدیر واحد متبوع کارمند( در مورد کارمندانی 

که دوره رسمی آزمایشی سه سال خود و یا دو سال تمدید شده )در خصوص کارمندانی که 

 .انداست( را طی نموده در مورد آنان اعمال شده 46تبصره یک ماده « الف»بند 

 بررسی و ارزیابی وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی موردنظر در ارتباط با هر یک از  -ب

 «تحیفرم تعیین صال»معیارهای سنجش عنوان شده در 

 ماده « الف»گیری در خصوص صالحیت کارمند یا کارمندان موضوع بند بررسی و تصمیم -ج

 .دستورالعملبینی شده در این ( قانون بر اساس سازوکارهای پیش46)

 رسیدگی به شکایات کارمندان رسمی آزمایشی که به نتایج صالحیت خود، معترض باشند -د 

فرم راهنمای ارزیابی صالحیت کارمندان رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت به رسمی توسط  -1تبصره 

 .باشدمی ورالعملدستبه پیوست و فرم صورتجلسه شورا،« شورای راهبری توسعه مدیریت»

ای را برای اجرای مفاد بند تواند کمیتهدستگاه اجرایی می« شورای راهبری توسعه مدیریت» -2تبصره 

( قانون تشکیل دهد. در این صورت تصمیمات کمیته پس از تأیید شورای مذکور مبنای 46ماده )« الف»

 .عمل خواهد بود
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معترض باشد، باید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک چنانچه کارمند به نتیجه ارزیابی خود : 5ماده 

ماه از تاریخ ابالغ نتیجه، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی 

ارائه کند. شورا نیز حداکثر دو ماه مهلت دارد تا به اعتراض فرد رسیدگی نموده و صالحیت فرد را مجدداً 

 .داده و نتیجه نهایی را اعالم نمایدمورد ارزیابی قرار 

تبدیل وضعیت استخدامی کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط : 6ماده

 :باشدبه کسب شرایط ذیل می

 فرم تعیین صالحیت»درصد از مجموع امتیازات  75کسب حداقل  -الف» 

 های آموزشی و کسب امتیاز الزمطی دوره -ب 

 گزینشتأیید  -ج 

های عنوان ( نباشد، اعمال هر یک از روش6چنانچه کارمند حائز هر یک از شرایط موضوع ماده ): 7ماده 

 .پذیرد( قانون مطابق با بندهای زیر صورت می46شده در ذیل تبصره یک ماده )

فرم »را از امتیاز(  75( قانون: در صورتی که کارمند حد نصاب الزم )46ماده )« الف»های بند ویژگی -الف

 :شودهای زیر عمل میکسب ننماید به شیوه« تعیین صالحیت

 ( درصد و پایین65در صورتی که امتیاز مکتسبه فرد حداقل )( درصد امتیاز کل باشد، 75تر از )

شود. این مهلت فقط یک بار اعطا گردیده و قابل تمدید مهلت دو ساله دیگر به وی اعطا می

 .باشدنمی

 وضع استخدامی فرد  ( درصد امتیاز کل65تر از )( درصد و پایین55اقل )در صورت کسب حد

 .شودبه پیمانی تبدیل می

 ( درصد امتیاز کل باشد حکم استخدامی وی لغو 55چنانچه امتیاز ارزیابی کارمند کمتر از )

 .شودمی

موزشی که در های آهای آموزشی موضوع این بند، عالوه بر دورههای آموزشی: عناوین دورهدوره -ب

بندی مشاغل دولت به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه های طبقهشرایط تصدی مشاغل در طرح

( 120انسانی رسیده است، منطبق با نظام آموزش کارمندان دولت که حداقل سه دوره آموزشی و یا )

های آموزشی شرایط هگردد. افرادی که دوراجرایی تعیین میدستگاه های توسط باشد،ساعت آموزش می

ها نخواهند داشت. نصاب تصدی را در دوره خدمت پیمانی طی نموده باشند. نیاز به طی مجدد این دوره

 .درصد امتیاز هر دوره است 70های آموزشی دوره رسمی آزمایشی امتیاز الزم برای دوره

ای آموزشی مورد اشاره در بند ه( بوده ولی کلیه دوره6ماده )« ج»و « الف»چنانچه کارمند حائز بندهای 

های آموزشی مذکور را طی را با موفقیت طی نکرده باشد، حداکثر دو سال دیگر مهلت دارد تا دوره« ب»

های آموزشی، حکم استخدام رسمی کارمند صادر نماید. در طول این مدت به محض موفقیت در طی دوره

اه اجرایی مکلف است حداقل یک بار امکان شرکت باشد. دستگشده و نیازی به اتمام مهلت دو ساله نمی
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 .های مزبور را برای کارمند در طول دوره رسمی آزمایشی فراهم نمایددر دوره

های ( قانون، دوره46تبصره یک ماده )« الف»چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند  –تبصره

را کسب ننماید، وضعیت استخدامی وی آموزشی موردنظر توسط کارمند طی نشده و یا حد نصاب الزم 

 .شودبه پیمانی تبدیل می

گزینش: تأیید گزینش دستگاه اجرایی، از شروط الزم برای تبدیل وضعیت کارمند از رسمی آزمایشی  -ج

 .به رسمی است

آوری اجرایی، مسئول جمعدستگاه های واحدهای توسعه منابع انسانی )یا عناوین مشابه(  :8ماده 

هسته »، «شورای راهبری توسعه مدیریت»راجع مذکور بوده و مکلف هستند پس از اخذ نظر تصمیمات م

  .، نسبت به اعمال تصمیمات در خصوص کارمند موردنظر اقدام نمایند«واحد آموزش»و « گزینش

شود، باید پس از اتمام مهلت کارمندان رسمی آزمایشی که مهلت دو ساله دیگر به آنان اعطا می: 9ماده

را کسب نمایند. در غیر این صورت،  دستورالعمل( این 6ها و امتیازات موردنظر در ماده )ساله، صالحیت دو

)به استثنای ردیف یک بند الف ماده مذکور(، وضعیت  دستورالعمل( 7بر اساس ضوابط مندرج در ماده )

  .شودحکم می  استخدامی آنان به پیمانی تبدیل شده و یا لغو

اجرایی مکلف هستند مشخصات کارمندان رسمی آزمایشی دستگاه های ای منابع انسانی واحده :10ماده 

را سه ماه قبل از انقضای مهلت سه سال یا دو سال تمدید شده )در صورت اعطای مهلت دو ساله دیگر( 

به شورای راهبری توسعه مدیریت، هسته گزینش و واحد مسئول دستگاه اعالم کرده و نظر آن مراجع را 

مورد کارمندان موردنظر کسب نمایند. مراجع مزبور نیز موظف هستند نظر خود را در مهلت تعیین  در

  .شده )سه ماه(، به واحد منابع انسانی جهت اعمال تصمیمات اداری و استخدامی اعالم کنند

ننمایند، چنانچه هر یک از مراجع مزبور نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع انسانی ارسال  -تبصره

به منزله نظر مثبت آن مرجع برای تبدیل وضعیت استخدامی کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی تلقی 

 .گیردشده و این امر مبنای تصمیمات اداری قرار می

  .پذیردتبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می: 11ماده 

معاونت  1393/09/11مورخ  200/93/12175شماره  دستورالعمل، ورالعملدستبا ابالغ این : 12ماده 

  .شودجمهور )وقت( لغو میرییس انسانی  توسعه مدیریت و سرمایه
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 هیأتاستخدامی کارمندان غیر نامه اداری، عیت کارکنان در آیینتبدیل وض :گفتار چهارم

 :علمی

 :1به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی :مبحث اول

انی آنان که حداقل سه سال از استخدام پیم مؤسسههای تابعه : کارمندان پیمانی شاغل در واحد1ماده

 خواهند بود  دستورالعملگذشته باشد مشمول این 

ندان موظف هستند حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ کارم مؤسسه: مسئولین واحد های 2ماده 

ضع رصورت رضایت از خدمت آنان مراتب راکتبا جهت طی مراحل اداری تبدیل وپیمانی تحت پوشش د

 اعالم نمایند. مؤسسهبه مدیریت منابع انسانی 

مانی واحدها را به مدیریت منابع انسانی موظف است تاریخ استحقاق تبدیل وضع کارمندان پی -1تبصره 

 مسئولین و مدیران ذیربط ابالغ نمایند .

ه باشند واحدها مجاز هستند در صورتی که از نحوه ی خدمت کارمندان رضایت داشتمسئولین  -2تبصره 

 راس اتمام سه سال خدمت ، مراتب را به مدیریت منابع انسانی اعالم نمایند .

 باشد :  تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی با احراز شرایط ذیل امکانپذیر می :3ماده 

 .یمانیدان پتایید مدیر )باالترین مقام مسئول( واحد محل خدمت کارمن و با رضایت مسئول مربوطه -الف

 داشتن حداقل سه سال و حداکثر شش سال سابقه خدمت پیمانی . -ب

ضعیت ودرصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر منتهی به سال تبدیل  60کسب حداقل  -ج

 هی بدو خدمت .خدمت به رسمی آزمایشی و داشتن گواهینامه توجی

 . مؤسسهتایید هسته گزینش  -د

یشی مالک تغییر وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزما : تاریخ اعالم موافقت هسته گزینش با4ماده 

 تاریخ اجرای صدور حکم رسمی آزمایشی قرار خواهد گرفت .

م خدمت اینگونه تداو در صورت عدم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کارمندان پیمانی -تبصره

رد رعایت نظر هسته ی گزینش امکان پذیر خواهد بود. در این قبیل موا کارمندان به صورت پیمانی با

 سقف شش سال خدمت پیمانی الزامی نمی باشد.

ش سال شبیش از  دستورالعملکه تا تاریخ تصویب این  مؤسسه: تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی 5ماده 

 بالمانع می باشند .  3د در صورت حصول شرایط ماده سابقه خدمت پیمانی دارن

: کلیه سوابق خدمت قابل قبول دولتی ، پس از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل احتساب 6ماده 

                                                           
ظور تبدیل وضعیت آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی، به من 35ماده  2این دستورالعمل در اجرای تبصره  1

 ؤسسه رسید.مبه تصویب هیأت امناء  1/9/1391تبصره با تاریخ اجرای  4ماده و  7در کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
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 می باشد.

 : تبدیل وضعیت خدمت ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد .7ماده 

 :1رسمی قطعیآزمایشی به  تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی مبحث دوم:

دمت رسمی کارمندانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خ: 1ماده 

 یک دوره آزمایشی را که مدت آن حداقل یک و حداکثر دو سال است طی می نمایند.

از رسمی  کارمندان را مسئولیت بررسی و تائید تبدیل وضع خدمت مؤسسهمدیریت منابع انسانی : 2ماده 

 آزمایشی به رسمی قطعی به عهده خواهد داشت.

سمی برنامه رمی باید به گونه ای در راستای تبدیل کارمندان به  مؤسسهمدیریت منابع انسانی  :3ماده 

مورد  ریزی نماید که حداکثر راس اتمام هیجده ماه خدمت رسمی آزمایشی هریک از کارمندان مدارک

به  سسهمؤو مورد بررسی قرار دهد و در صورت تائید و تصویب مراتب به هسته گزینش نیاز جمع آوری 

 منظور اخذ نظریه تغییر وضعیت به رسمی ابالغ نمایند.

جرای حکم تاریخ اعالم موافقت هسته گزینش با تغییر وضعیت کارکنان به رسمی مالک تاریخ ا -1تبصره

ل خدمت ت و چنانچه هسته گزینش بعد از اتمام دو ساتبدیل رسمی آزمایشی به رسمی قرار خواهد گرف

ال سرسمی آزمایشی با تبدیل رسمی کارمند موافقت نماید تاریخ اجرای حکم رسمی راس اتمام دو 

 خدمت رسمی آزمایشی تعیین گردد

ا تغییر بتقلیل دوره خدمت رسمی آزمایشی کمتر از یکسال مجاز نمی باشد و مراتب موافقت  -2تبصره 

 کارمندان می باید پس از طی حداقل یکسال خدمت رسمی آزمایشی به هسته گزینش ابالغ وضعیت

 شود.

وآوری،روحیه به منظور حصول اطمینان از لیاقت علمی، کاردانی شغلی،عالقه به کار،خالقیت و ن: 4ماده 

ت رسمی خدمت به مردم،تکریم ارباب رجوع،رعایت نظم و انضباط اداری کارمندان الزم است دوره خدم

 مسئول واحد( آزمایشی آنان برابر جدول ذیل توسط مسئول مستقیم و با تائید مدیر واحد )باالترین مقام

 مورد سنجش قرار گیرد.

 

 

 

 

 
 

                                                           
ظور تبدیل وضعیت آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی، به من 36ماده  2این دستورالعمل در اجرای تبصره  1

 ؤسسه رسید.به  تصویب هیأت امنا م 1/9/1391تبصره با تاریخ اجرای  4ماده و  9کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی در 
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 : 1جدول شماره 

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز عوامل امتیازی ردیف

  20 لیاقت و شایستگی علمی  1

  20 کاردانی شغلی 2

  10 عالقه به کار 3

  20 خالقیت و نوآوری  4

روحیه خدمت به مردم و تکریم ارباب  5

 رجوع 

20  

  10 اداری نظم و انظباطرعایت  6

  100 جمع

 

به رسمی قطعی  وضعیتاز مجموع حداکثر امتیاز جدول فوق برای تغییر  %70کسب حداقل  -تبصره

  الزامی می باشد.

ساعت دوره  50ر طول خدمت رسمی آزمایشی و گذراندن شرکت در دوره های آموزشی مصوب د :5ماده 

، ضمنا داشتن گواهینامه توجیهی بدو  یآموزش مصوب در هر سال به تناسب مدت دوره رسمی آزمایش

 خدمت الزامی می باشد.

علمی در موارد  هیأتآیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر  36: در اجرای تبصره یک ماده 6ماده 

مدید خدمت آزمایشی یا قطع رابطه استخدامی به نیاز به اتخاذ تصمیم دارد بدین منظور اعطاء مهلت ت

 کمیته ای با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:

 معاون توسعه مدیریت منابع  -الف

 یا عناوین مشابه  مؤسسهمدیر منابع انسانی  -ب

 مدیر واحد محل خدمت کارمند ذیربط  -ج

نظیم صورت جلسه الزم االجرا خواهد بود و مراتب از سوی معاون توسعه تصمیم این کمیته با ت -1تبصره 

 مدیریت و منابع می باید به صورت کتبی به کارمندان مربوطه ابالغ شود 

علمی نظریه  هیأتآیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر  36در مورد اجرای بند ج ماده  -2تبصره 

 هسته گزینش مالک عمل خواهد بود 

تمدید مهلت رسمی آزمایشی باشد و کارمند در طول مهلت  6ماده  کمیته: در مواردی که تصمیم 7ه ماد

مقرر موفق به احراز شرایط مربوطه گردد با اعالم مدیر واحد محل خدمت وی) حداکثر سه ماه قبل از 
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اعالم  مؤسسهمهلت تمدید ( مراتب از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع به هسته گزینش  پایان

خواهد شد و در صورت عدم احراز شرایط مورد نظر در پایان مهلت مقرر نسبت به قطع رابطه استخدامی 

 ایشان مبادرت می گردد. 

 : تغییر وضعیت ایثارگران به رسمی تابع قوانین مربوطه خود می باشد. 8ماده 

 می قابل احتساب می باشد.: کلیه سوابق خدمتی قابل قبول دولتی، پس از تبدیل وضعیت به رس9ماده 
 

 مقایسه نحوه تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی در قوانین مختلف -2ل شماره جدو

 نامه اداری و آیین

 استخدامی

قانون مدیریت 

 خدمات کشوری

 قانون استخدام کشوری اول و

 دوم

نوع 

 وضعیت

 سابقه خدمت مور نیاز :

 سال 6تا  3حداقل 

مور سابقه خدمت 

 نیاز  :

 سال 5

 سابقه خدمت مورد نیاز:

 خدمت به اشخاص استخدام

یا  و امتحان طریق از دولت رسمی

 می باشد سابقهم

پیمانی 

به رسمی 

 آزمایشی

 شراط الزم:

رضایت مسئول مربوطه  -1

و تایید مدیر ) باالترین 

مقام مسئول ( واحد محل 

 خدمت کارمندان پیمانی .

 3داشتن حداقل -2

سال سابقه  6 وحداکثر

 خدمت پیمانی

درصد 60کسب حداقل -3

میانگین نمره ارزیابی 

عملکرد سه سال آخر 

 منتهی به تبدیل وضعیت

داشتن گواهینامه -4

 توجیهی بدو خدمت

 تائید هسته گزینش-5

 شرایط الزم:

اشتغال در مشاغل 

حاکمیتی)حاکمیتی 

بودن پست 

 سازمانی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط الزم:

زمون توسط از طریق برگزاری آ

سازمان امور اداری و استخدامی 

کشور و درصورت عدم کسب 

نمره تا یک سال حق شرکت در 

 آزمون را ندارند.
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 مقایسه نحوه تبدیل وضعیت کارکنان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در قوانین مختلف -3جدول 
نامه اداری  آیین

 واستخدامی
 قانون مدیریت خدمات کشوری

خدام کشوری اول قانون است
 دوم و

نوع 
 وضعیت

 سال 2ماه تا 6طول مدت: سال3 سال2تا 1

 
 
 
 
 
 
 

رسمی 
آزمایشی به 

 قطعی

 
 
درصد از 70کسب  -

 100امتیاز) رحداکثمجموع 
 امتیاز(

 های دوره ساعت50طی -

در  آموزشی در هرسال و
 طول دوه رسمی آزمایشی

 .گزینش تأیید -
 در که درصورتی : تبصره

 دوره انپای یا ضمن

 شرایط کارمندان آزمایشی

 تبدیل یا و خدمت ادامه

 کسب را رسمی استخدام به

 از یکی به وی با ننمایند

 خواهد رفتار ذیل روشهای

 :شد

 یک ساله مهلت اعطاء - الف

 شرایط احراز برای دیگر

 .الزم

 .حکم لغو - ب

 لیاقت از اطمینان (حصول1

 ،)و اخالقی اعتقادی علمی،(
 خالقیت، کار، به هعالق کاردانی،

 نوآوری،

 و مردم به خدمت روحیه
 از اداری انضباط نظم رعایت

 با الزم امتیاز کسب طریق

 کمیته تشخیص

 صالحیت تعیین تخصصی

 .رسمی کارمندان

 و آموزشی های دوره ( طی2
 . الزم امتیاز کسب

 .گزینش تأیید - 3
 ضمن در که درصورتی : تبصره

 آزمایشی دوره پایان یا

 خدمت ادامه شرایط انکارمند

 تبدیل یا و

 کسب را رسمی استخدام به

 از یکی به وی با ننمایند

 :شد خواهد رفتار ذیل روشهای

 دیگر دوساله مهلت اعطاء - الف

 .الزم شرایط احراز برای

 استخدام به وضع تبدیل - ب

 .پیمانی

 .حکم لغو - ج
درصد  75کسب حداقل  -الف

 نییفرم تع» ازاتیاز مجموع امت
 «تیالحص
و  یآموزش یهادوره یط -ب

 الزم ازیکسب امت
 نشیگز دییتأ -ج

 
 شرایط الزم :

 آزمایشی دوره در که افرادی

 به قهعال و کاردانی و لیاقت

 در دهند نشان خود از کار

 به آزمایشی دوره پایان

 وزارتخانه حکم موجب

 و کننده استخدام یامؤسسه
 و اداری امور سازمان عاطال

و  حقوق از رکشو استخدامی
 آن قانونی مزایای

 .شد برخوردارخواهند
 طبق که افرادی به - تبصره

 کنار بر خدمت از ماده این

 مرخصی حقوق شوندی م

 خواهد پرداخت.استحقاقی

 ماده طبق که کسانی .شد

 رسمی استخدام به 20

 یک تا شوند نمی پذیرفته

 حق کناری بر ازتاریخ سال

 مسابقات در مجدد شرکت

 رسمی استخدام دی یاورو

 نخواهند را شغل همان برای

 داشت
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 تبدیل وضعیت کارکنان:مربوط به  ها و ضوابطبخشنامه  فصل دوم:

 :1قانون استخدام کشوری 150تبدیل وضعیت براساس ماده  گفتار اول:

کارکنان وضع  لیدراجع به تب یبه قانون استخدام کشور یالحاق 150موضوع تبصره ماده  ییاجرا نامهنییآ

 ی:رسمبه یرسم ریغ

مورخ  3027/6شماره  شنهادیبنا به پ27/1/1358در جلسه مورخ  یدولت موقت انقالب اسالم

 یالحاق 150ه موضوع تبصره ماد ییاجرا نامهنییآ ،کشور یاستخدام و یسازمان امور ادار28/12/1357

 دند:نمو بیرتصویرا به شرح ز 2/10/1357مصوب  یبه قانون استخدام کشور

 نامهنییآ نیند براساس امکلف یمشمول قانون استخدام کشور یدولت یها و سازمانهاوزارتخانه :1 ماده

ام وقت در انجام خدمت تم یکه برا یکارکنان نیهمچنو یمانیپ نیمستخدم یبه رسم لینسبت به تبد

. ندینما اند اقدامتهداش در خدمت 2/10/1357 خیتار اند و درتمزد به کار گمارده شدهدس افتیمقابل در

ا خود ر یدرخواست کتب دیهستند با یبه رسم لیتبد طیو کارکنان مذکور که واجد شرا نیمستخدم

 خیتار حداکثر ظرف شش ماه از یقانون استخدام کشور مقرراتیو اجرا یوضع به رسم لیبر تبد یمبن

 .ندینما میسازمان متبوع تسل ایبه وزارتخانه  نامهنییآ نیا بیتصو

انون استخدام ق 150و کارکنان مشمول ماده  نیدر مورد مستخدم نامهنییآ نیا یاجرا خیتار: 2 ماده

ذکور که بعد از و کارکنان مشمول ماده م نیمستخدمو در مورد آن دسته از باشدیم 1/7/1357 یکشور

 اهد بود.ان خوورود به خدمت آن خیاند تاربه خدمت گمارده شده2/10/1357 خیتا تار1/7/1357

قانون  14ه مندرج در ماد یلیکه واجد حداقل شرط تحص نامهنییآ نیا نیمشمول یگروه شغل: 3 ماده

و  قیوط به تطبو طبق مقررات مرب افتهی صیخدمات تخصدر مشاغل رسته باشندینم یاستخدام کشور

 هد شد.عمل خوا رسته درباره آنان نیا یشغل یهااحراز رشته طیمندرج در شرا شدگانلیتبد

 اینه دروزارتخا یرسم نیبرابر ساعات کار مستخدم فهیمنظور از خدمت تمام وقت انجام وظ: 4 ماده

 سازمان مربوط است.

 یو در صورت رندیگیگروه مربوط قرار م کی هیدر پا نامهنییآ نیو کارکنان موضوع ا نیمستخدم  :5 ماده

به آنان  هیپا کیتمام وقت  یدو سال سابقه خدمت دولتء هرباشند به ازا یسابقه خدمت دولت یکه دارا

                                                           
مستخدمین های سازمانی مصوب این قانون مکلفند براساس پستها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمولوزارتخانه :150ماده 1

تاریخ اند و در شده خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گماردهپیمانی و همچنین کارکنانی را که برای انجام

 دولتی به رسمی تبدیل کنند.( درخدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت2/10/57تصویب این اصالحیه )

آنها به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه بندی مشاغل تعیین و پایهگروه شغلی آنان براساس طرح طبقه

 خواهد شد.تعیین

 گونه کارکنان از سایرانتقال کسور بازنشستگی مربوط به ایناجرای این ماده و همچنین ترتیب نامه الزم برایآیین -تبصره

وزیران های مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأتصندوق

 خواهد رسید.
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 منظور خواهد شد. یبعد عیخدمت تا دو سال در ترف ی. کسرشودیداده م

 یازمانهاسمدارک و احکام موجود در  هیدر احتساب گروه و پا یسوابق خدمت دولت صیمالک تشخ: 6 ماده

 .باشدیمربوط م

مشمول  یولتدمؤسسه  ایوزارتخانه  کیدر   2/10/1357 خیه در تارک نامهنییآ نیا نیمشمول: 7 ماده

 گرید یؤسسه دولتم ایمذکور در وزارتخانه  خیاز تارمشغول به کار بوده و بعد یقانون استخدام کشور

 ضعتبدیل ومؤسسه محل خدمت  ای توسط وزارتخانهمشمول قانون مذکور به کار گمارده شده باشند 

 .ابندییم

 یها و سازمانهااز وزارتخانه یکیدر خدمت   هب2/10/1357 خیکه در تار یو کارکنان نیستخدمم: 8 ماده

 یها و سازمانهامذکور از خدمت وزارتخانه خیبعد از تاربوده و یمشمول قانون استخدام کشور یدولت

خود  یتبکرخواستد نامهنییآ نیا کیکه ظرف مهلت مقرر در ماده  یخارج شده باشند در صورت یدولت

در آن مشغول به   2/10/1357 خیکه در تار یسازمان ایبه وزارتخانه  یوضع به رسم لیبر تبد یرا مبن

 .ابندییوضع م لیمقررات مربوط تبد تیدرخواست با رعا میتسلخیتار از نماید، میتسلخدمت بوده 

 وضع نخواهد بود. لیمانع تبد ریدر موارد ز2/10/1357 خیعدم اشتغال به خدمت در تار :9 ماده

 یماریب - 1

قرار گرفته باشند در  بیتحت تعق تداریاز طرف مراجع صالح نامهنییآ نیا نیکه مشمول یموارد - 2

 برائت از مراجع مذکورصدور حکم ای بیتعق یصورت صدور قرار موقوف

 قطع نشده باشد. یکه رابطه خدمت یموارد ریسا - 3

مکلفند نسبت به انتقال کسور  یمشمول قانون استخدام کشور یولتها و مؤسسات دوزارتخانه :10 ماده

 شوندیم لیتبد یرا که به رسم یافراد یسوابق خدمت دولتمربوط به یپرداخت مهیو حق ب یبازنشستگ

 .ندیاقدام نمایکشور یمربوط به صندوق بازنشستگ یهااعم از سهم آنان و دولت و کارفرما از صندوق

 یکشور یماده به صندوق بازنشستگ نیکه کسور مربوط به آن طبق ا یبق خدمت دولتسوا هیکل -1 تبصره

 .گرددیمحسوب م یخدمت رسم جزوفهیو وظ یاز لحاظ بازنشستگ ابدییانتقال م

گذشته خود پرداخت نکرده باشند طبق ماده  یبابت سوابق خدمت دولت یکه کسور یبا افراد -2 تبصره

بابت سوابق  یکسور بازنشستگ نییتع یرفتار خواهد شد. مبناآن یهاتبصرهو  یقانون استخدام کشور 85

 .ردیگیمتعلقبه آنان  یوضع به رسم لیتبد خیاست که در تار یاهیحقوق گروه و پا نیمذکور اول

 یمشمول قانون استخدام کشور یها و مؤسسات دولتمرحله دوم در وزارتخانه ییاجرا یهاتهیکم :11 ماده

 .دنباشیم نامهنییآ نیا یجرامسئول ا

به موارد مندرج  یالحاق به قانون استخدام کشور 150موضوع تبصره ماده  نامهنییآ یسهولت اجرا یبرا

 دستورالعمل توجه شود نیدر ا

به قانون  یالحاق150موضوع تبصره ماده   نامهنییمقررات آ یاجرا تیکه مسئول نیبا توجه به ا -1
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مشمول قانون  یها و مؤسسات دولتدوم در وزارتخانهمرحله ییاجرا یهاتهیده کمبه عه یاستخدام کشور

 مذکورنامهنییآمشمول  نیمستخدم یفهرست اسام هاینیگذارده شده است بدواً کارگز یاستخدام کشور

مذکور  تهیمشاغل در کم یبندبه منظور انطباق با طرح طبقه یو سابق تجرب یلینوع مدرک تحص دیرا با ق

و سپس فهرست  نییآن شوند تع یمتصد توانندیم نیمستخدملیقب نیرا که ا ییمطرح نموده و پستها

که صرف  مذکوریها. پستندینما الواحد مربوط ارس ای التیبه واحد تشک جادیا یمذکور را برا یهاپست

 یسازمان یهاپست" نیضربدر( تحت عناو) Xبا عالمت  شوندیم جادیابالتصدی  یسازمان یهانظر از پست

 .گردندیمشخص م"یاستخدام کشورقانون 150ماده  یدر اجرا

ا از نظر آنه یحرکت بعد Xبا عالمت  یشدن و انتصاب افراد به پستها یاست بعد از رسم یهیبد -2

در  بیترت نید بود، به امشاغل خواه یبندطرح طبقهو یتابع مقررات قانون استخدام کشور یاستخدام

و دندآماده به خدمت گر ایبازنشسته  ایمنصوب شوند  یگرید یبه پستها نیمستخدم نیه اک یموارد

 یبرا یگریو دستگاه مجاز به استخدام فرد د دیخود به خود حذف خواهد گرد Xبا عالمت  یپستها ره،یغ

 پستها نخواهد بود. نیا

 Xبا عالمت  یستهاپبه  یمذکور فرد نامهنییآ بیتصو خیکه ظرف مدت شش ماه از تار یدر صورت -3

 پستها حذف خواهند شد. نیمنصوب نشد ا

مشاغل در مورد افراد مورد بحث  یبندو طرح طبقه یمقررات قانون استخدام کشور یچون با اجرا -4

هر مورد  در یبه نحو مقتض هاینیاست کارگز ستهیشاابدیاز آنان کاهش  یتعداد یافتیممکن است در

 شود. قداموضع ا لیآنان نسبت به صدور حکم تبد یخدم برسانند تا با آگاهمراتب را به اطالع مست

 :1یمانیخدمت به پ دیمستخدمان خر یاستخدام تیوضع لیتبدگفتار دوم: 

زمان سا 25/6/1377مورخ 1,20,9954شماره  شنهادیبنا به پ 22/2/1378در جلسه مورخ  رانیوز هیأت

 یماسال یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیاصل کشور و به استناد یو استخدام یامور ادار

 نمود: بیتصوریرا به شرح ز یمانیخدمت به پ دیخر نیمستخدم یاستخدام تیوضع لیتبد ران،یا

و با  23/3/1362مورخ  17598نامه شماره  بیکه بر اساس تصو یدولت یآن دسته از دستگاهها -1

کلفند ظرف دارند م ازیبه خدمتشان ن و کنندیتفاده ماسخدمت دیضوابط از خدمات کارکنان خر تیرعا

که در  یگریدمشابه نیعناو ای یمانیآنان را به پ یاستخدام تیمقررات مربوط، وضع تیشش( ماه با رعا)

 بیموضوع تصو - یمانینامه استخدام پ نییگونه افراد مشمول آ نیدهند. ا رییمربوط وجود دارد تغ نیقوان

مدت خدمت آنان به  کنیلهستند  - رانیوز هیأت 15/6/1368 مصوب664ت  . 52282نامه شماره 

 .شودینم یتلق یرسمنوع خدمت به لیاز لحاظ تبد یمانیخدمت به عنوان سابقه پ دیصورت خر

موضوع بخشنامه شماره  یخدمت که در مشاغل کارگر دیادامه خدمت آن دسته از کارکنان خر -2

مورخ  42/ 3030خدمات موضوع بخشنامه شماره  رستهییوابط اجراض 3و بند 6/6/1364مورخ 9/1301

                                                           
1
 هیئت وزیران 22/2/1378مصوبه مورخ  
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 .ودخواهد بکشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار یو استخدام یسازمان امور ادار10/5/1371

خدمت را بدون  دیرخآن دسته از کارکنان  ینامه مکلفند قراردادها بیتصو نیمشمول ا یدستگاهها -3

 ،پذیردنمینامه را  بیتصو نیا 1بند  طیطبق شرا تیوضع لیتبدای اندافتهیشتغال ا یقانون یکسب مجوزها

 . ندینمارفتار نها( لغو نموده و براساس مقررات با آ1مهلت مقرر موضوع بند ) انیحداکثر تا پا

 یرنامه و بودجه و دستگاه ذبسازمان  یکشور مکلف است با هماهنگ یو استخدام یسازمان امور ادار -4

که از  یانموقت متناسب با حجم کارکن یپست سازمان جادیاای لیالزم را به منظور تبد التیربط تسه

 . دیاند فراهم نماوضع شده لیتبد یمانیخدمت به پ دیخر

نامه  نییبا آ وضع قینامه پس از تطب بیتصو نیکارکنان موضوع ا یافتیکه مجموع در یدر صورت -5

از محل اعتبارات مربوط  شده ادی یباشد دستگاههاآنان کمتر یقبل یافتیاز مبالغ در یمانیاستخدام پ

 یمانیپستخداما رراتکه بر اساس مق یبعد شیو هر گونه افزا کنندینسبت به پرداخت مابه التفات اقدام م

 . شودیتا استهالک کامل، از مبلغ مزبور کسر م ردیگیصورت م

به استخدام 22/3/1362مورخ  17598نامه شماره  بیتصو که براساس یخدمت افراد دیقرار داد خر -6

 است. یشش( ماه نخواهدبود، به قوت خود باقاز ) شیحال بکه به هر تیوضع لیاند تا هنگام تبددرآمده

 .شودیم دیتمد یسال جار انیتا پا یشده در مورد کارکنان وزارت راه و ترابر ادیمهلت 

 یانسان یروین یریرگهرگونه به کاقبل از تصویب دولت  ،نامه بیصوت نیالزم االجرا شدن ا خیاز تار -7

 مشابه ممنوع است. نیخدمت و عناو دیدر قالب قرار داد استخدام خر

خدمت با  دیبه صورت خر ،یخدمات یو قراردادها یمطالعات ،یعمران یکه در قالب طرحها یکسان -8

ن، در طول به آنا ازیوبا رفع ن ستندینامه ن بیتصو نیامشمول مقررات ند،ینمایم یدستگاهها همکار

  .شودیمدامخدمت آنان اق دیو فسخ قرارداد خر یطرح نسبت به خاتمه همکار انیپس از پا ایطرح  یاجرا

مشمول به  ینامه با دستگاهها بیتصو نیا یالزم را در جهت اجرا یسازمان برنامه و بودجه همکار -9

 .آوردیعمل م

 : وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادیتبدیل  :گفتار سوم

تبدیل وضعیت کارکنان نیروهای شرکتی در مشاغل کارشناسی و  نامهبیتصومبحث اول: 

 :1کمک کارشناسی

 ،ییو دارا یدامور اقتصا یهامشترک وزارتخانه شنهادیبنا به پ 7/12/1384در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

شتم قانون هو  یو س کصدیکشور و به استناد اصل  یزیرامهو برن تیریو سازمان مد یکار و اموراجتماع

 نمود:  بیتصو رانیا یاسالم یجمهور یاساس

و  یکمک کارشناس ،یکارشناس یتهایو فعال فیانجام وظا یبرا یانسان یروین یریهرگونه به کارگ -1

                                                           
 هیئت وزیران 15/12/1384ه مورخ  34613ت  84515ره تصویب نامه شما 1
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وقت پاره ایوقت به طور تمام  یردولتیغ یحقوق یتشکلها ریطرف قرارداد و سا یشرکتها قیاز طر یتخصص

و در چارچوب  1384فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال  1/7/1385 خیتا تار ییاجرا یدر دستگاهها

 ادشدهی خیکه قبل از تار ی. افرادباشدیمذکور کالً ممنوع م خیمجاز و از تار 1385اعتبارات مصوب سال 

به طور تمام  یردولتیغ یحقوق یشکلهات ریسا ایطرف قرارداد و  یشرکتها قیدر مشاغل مذکور از طر

 یعموم یتهایاستخدام و احراز صالح یبرا یقانون طیاند، مشروط به دارا بودن شراوقت به کار گرفته شده

ها و وزارتخانه ریمعلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سا نشیقانون گز یبراساس قانون تسر

 افتهیمناطق محروم و کمتر توسعه  تیو با اولو 1375مصوب  و یدولت یسازمانها و مؤسسات و شرکتها

 نامهبیبرنامه چهارم توسعه موضوع تصو یاستخدام یهاهیاز محل مجوزها و سهم ،ییو مناطق روستا

براساس  یدولت یاستخدام قرار دارند. شرکتها تیدر اولو 11/5/1384هو مورخ 32964ت/25526شماره 

 نیمفاد ا تیملزم به رعا رانیوز ئتیو با اخذ مجوز از ه ادشدهی نامهبیو( تص9مذکور در ماده ) ندیفرآ

 . باشندیبند م

طرح  مینسبت به تنظ 1385خرداد  انیکشور موظف است تا پا یزیرو برنامه تیریسازمان مد -2

ارکنان به ک ازیدستگاهها ن یاصل فیو وظا تهایانجام فعال یکه ضرورتاً برا یآن دسته از مشاغل یبندطبقه

 ،یدرمان یاشتبهد ،یداریسرا ،ینگهبان ،یسینونیماش ،یمسؤول دفتر، امور دفتر لیتمام وقت از قب

( قانون نظام 1( ماده )2و راننده مقامات موضوع تبصره ) یحسابدار ،یو عمران یفن ،یآموزش ،یفرهنگ

 یدستگاهها ازیموردن یزمانسا یاقدام و پستها باشد،یهماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان م

و  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یچهارم توسعه اقتصاد ( قانون برنامه145مشمول ماده )

 شنهادیو مقررات مربوط و پ نیقوان تیو با رعا یقانون یو را در قالب استانداردها و نرمها1383مصوب 

 . دینما شنهادیپ رانیوز ئتیو به ه هیته ربطیذ یدستگاهها

افراد مذکور در  یری( به کارگ1موضوع بند) طیدر صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرا -1 تبصره

و حداکثر  -1368مصوب -آن  یو اصالحات بعد یمانیاستخدام پ نامهنییچارچوب مقررات مندرج در آ

معاون اول  دییتأ باو  نیمع ( به صورت قرارداد انجام کار2هر دوره و افراد بند ) یسال برا کیمدت  یبرا

 است.  ریپذجمهور امکان سییر

( که 1موضوع بند ) یروهایکشور مکلف است تا سقف تعداد ن یزیرو برنامه تیریسازمان مد -2 تبصره

 جادیموقت ا یپست سازمان ربطیذ ییمقام دستگاه اجرا نیاند، با اعالم باالترموفق به استخدام نشده

 . دینما

امور  ،یکار و اموراجتماع یهاوزارتخانه یکشور مکلف است با همکار یزیرو برنامه تیریدسازمان م -3

که  ییدر مورد کارگران شرکتها ربطیذ یدستگاهها ریو سا یاجتماع تأمینو رفاه و  ییو دارا یاقتصاد

و  اتسیتأس تمان،ساخ یو نگهدار ریسبز، تعم یغذا، امور حمل و نقل، خدمات فضا عیدر طبخ و توز

 یمانکاریپ ینمونه قراردادها میو تنظ ینسبت به سامانده ند،ینمایم فهیانجام وظ یخدمات عموم ریسا

براساس  5/9/1381هو مورخ 27506ت/38326شماره  نامهبیدر قالب تصو یدولت یانجام کار دستگاهها
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و  یموادمصرف ،یپرسنل یهانهیکل کار شامل هز متیهر واحد کار و ق متیحجم کار، ق ت،ینوع فعال

 . ندیمناقصه اقدام نما یبرگزار قیاز طر تیریمد نهیسهم و هز زات،یتجه

 تیمکلفند فعال یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها ریو سا هایشهردار ،ییاجرا یدستگاهها -تبصره

 دییمورد تأ یمشاغل کارگر یبندو طرح طبقه یبندرتبه یدارا یخدمات یبند را به شرکتها نیموضوع ا

 . ندیواگذار نما یوزارت کار و امور اجتماع

طرف  مانکارانیکارکنان پ یقانون یپرداختها ریالزحمه، پاداش و ساحق ا،یو وجوه مربوط به حقوق، مزا4

 ندهیمشترک نما یاز بانکها با امضا یکیکه در  ی( به حساب بانکمانکاریپ یمیتنظ ستیقرارداد )مطابق ل

. پرداخت از حساب واهدشدخ زیوار گردد،یطرف قرارداد افتتاح م مانکاریپ ندهیو نما ییدستگاه اجرا

مربوط  یستهایل یکسور قانون زیو وار ربطیکارکنان ذ یایخالص حقوق و مزا زیوار یمذکور صرفاً برا

 خواهدبود.  رهیو غ مهیب ات،یشامل مال

 از حساب مزبور از  یاختپرد یاتهایو مال مهیحق ب دیرس افتیموظف به در مانکاریپ -1 تبصره

 ماه بعد خواهدبود.  انیاز پا ییآن به دستگاه اجرا هیو ارا یاجتماع تأمینمربوط و سازمان  یواحدها

( 4کارکنان از آن به شرح بند ) یایحقوق و مزا زیوار یموضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگ -2 تبصره

 بوط درج گردد. بند در قرارداد مر کیبه عنوان  دی( آن با1و تبصره )

موظفند به صورت مستمر  یردولتیغ یو مؤسسات و نهادها هایشهردار ،ییاجرا یدستگاهها -3 تبصره

عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت  ریو سا ربطیذ یالزم را توسط واحدها یهایبررس

منعکس  یاعکار و امور اجتمحقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت  یفایبه است

دستگاه موظف است حسب اعالم  ،یتخلف توسط وزارت کار و امور اجتماع دیی. در صورت تأندینما

و پس از آن عقد هرگونه  دیو مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نما نیقوان تیبا رعا ادشدهیوزارتخانه 

 . باشدیممنوع م ادشدهیبند با شرکت  نیموضوع ا یقرارداد توسط دستگاهها

جز  ییاجرا یو دستگاهها باشدیم مانکاریمربوط به قانون کار به عهده پ یتعهدات پرسنل هیکل -4 تبصره

 نخواهندداشت.  نهیزم نیدر ا یتعهد چگونهی( قانون کار ه13( ماده )1تبصره ) یدر اجرا

به کارکنان را از  یپرداختشود،  مانکاریمتوجه تخلف شرکت پ ییکه دستگاه اجرا یدر صورت -5 تبصره

حسب مورد انجام خواهدداد و متناسباً  یمسؤول امور مال ای حسابیذ قیمحل مبلغ قرارداد از طر

بند در  کی انبه عنو ناً یتبصره ع نی. احکام مندرج در اافتیکاهش خواهد مانکاریپ یتیریمد یهانهیهز

 . گرددیقرارداد مربوط درج م

خرداد  انیموظفند حداکثر تا پا یکشور و وزارت کار و امور اجتماع یزیرهو برنام تیریسازمان مد -5

و ابالغ و در دستورالعمل و  نییرا تع هیپا متیمربوط به نوع و حجم کار و ق یتمام استانداردها 1385

 شرکتها یتیریحقوق مد داردنوع و حجم کار، نرمها و استان یاستانداردها تیقرارداد عالوه بر رعا یفرمها

 . ندیو اعالم نما نیی( را تعتیریمد نهی)سهم و هز
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( مبلغ کل قرارداد %5درصد ) پنج هیپا متیق میدر تنظ تیریمد نهیحداکثر مبلغ سهم و هز -تبصره

 است.  شی( قابل افزا%10مقام دستگاه تا ده درصد ) نیباالتر صیکه با تشخ باشدیم

 ارات مربوط گردد. از سقف اعتب هانهیهز شیموجب افزا دینبا نامهبیتصو نیا یاجرا -6

ا اعالم وزارت کار و موظفند ب یردولتیغ یو مؤسسات و نهادها هایشهردار ،ییاجرا یدستگاهها هیکل -7

ت مربوط مقررا تیو حقوق حقه کارگران، با رعا یقانون یپرداختها تیبر عدم رعا یمبن یامور اجتماع

 . ندیمربوط اقدام نما ینسبت به لغو قراردادها

 نیدر سطح کشور بوده و باالتر نامهبیتصو نیا یؤول نظارت بر اجرامس یوزارت کار و امور اجتماع -8

، مسؤول حسب مورد مستقر در واحدها ربطیذ یواحدها یمسؤوالن امورمال ای حسابانیمقام مسؤول و ذ

 . باشندیدر دستگاه مربوط م نامهبیتصو نیا یحُسن اجرا

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاد( قانون برنامه چهارم توسعه اقتص160موضوع ماده ) ییاجرا یدستگاهها هیکل -9

 .باشندیم نامهبیتصو نیمشمول ا رانیا یاسالم یجمهور

هـ مورخ 34613ت/84515( تصویب نامه شماره 2( بند)1لزوم اجرای تبصره ) دوم:مبحث 

15/12/1384 1: 

المی و مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقالب اسبخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، 

 استانداریهای سراسر کشور

ای دستگاهه 15/12/1384هو مورخ 34613ت/84515( تصویب نامه شماره 2( بند)1در اجرای تبصره )

اد قرارداد با اجرایی مشمول تصویبنامه یادشده مکلفند حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به انعق

ادشده یدر دستگاههای  28/12/1384( تصویب نامه مذکور که تا تاریخ 2( و)1مشمول بندهای ) افراد

اصالحات  و( در چارچوب آیین نامه استخدام پیمانی 1مشغول به کار بوده اند به ترتیب در مورد بند)

ت حق بیمه ( قرارداد انجام کار معین با رعایت تداوم پرداخ2ند )و در مورد ب -1368مصوب  -بعدی آن 

 اقدام و آمار افراد مذکور را به دفتر معاون اول رییس جمهور اعالم نمایند.

( 9( بند)3بدیهی است به کارگیری افراد غیر مشمول تصویب نامه یادشده با رعایت قسمت اخیر تبصره )

هو مورخ 34802ت/11339کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره  1385ضوابط اجرایی بودجه سال 

 امکان پذیر است. 9/2/1385

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مشاغل  نامهدستورالعمل اجرایی تصویب :مبحث سوم

 :2کارشناسی و کمک کارشناسی 

هو مورخ 34613ت/84515( تصویبنامه شماره 2( و )1به منظور تسریع و تسهیل در اجرای بندهای )

نیروی انسانی شرکت های طرف قرارداد و هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین تکلیف  15/12/1384

                                                           
 جمهور سییمعاون اول ر 15/06/1385مورخ  70597/34613بخشنامه  . 1
 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 24/4/1385مورخ  66741/100بخشنامه شماره  . 2



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        188

 

 تشکل های حقوقی غیردولتی شاغل در دستگاه های اجرایی:

( تصویبنامه، هم زمان با انتشار آگهی 1دستگاه های اجرایی مشمول موظف هستند در اجرای بند ) -1

افراد واجد استخدامی عمومی، ضمن لحاظ سهمیه های قانونی خاص ایثارگران و معلوالن عادی، استخدام 

شرایط شاغل تمام وقت در شرکت های طرف قرارداد و تشکل های حقوقی را با رعایت تقدم مناطق 

 محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی در اولویت قرار دهند.

( که استخدام آنها طی فرآیندهای مذکور امکان پذیر نباشد، برای 1فهرست افراد واجد شرایط بند ) -2

 ز الزم و تایید معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد.اخذ مجو

پس از تایید معاون اول رییس جمهور، به کارگیری افراد مذکور به صورت قرارداد انجام کار یکساله  -3

 براساس نظام پرداخت مستخدمین پیمانی خواهد بود.

یمه و ... ، مقررات آیین نامه در سایر موارد غیر از نظام پرداخت، از جمله: مرخصی، آموزش، ب -تبصره

 استخدام پیمانی در مورد افراد مشمول فوق اعمال خواهد شد.

 به منظور تخصیص پست سازمانی برای افراد مذکور، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: -4

در صورت وجود پست سازمانی بالتصدی، دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به تغییر عنوان  -4-1

ثابت سازمانی به سازمانی موقت با نام برای تخصیص به این افراد راسا اقدام کرده و گزارش پست های 

 آن را به دفاتر ذی ربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.

در صورت عدم وجود پست ثابت سازمانی بدون تصدی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -4-2

ترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت به ایجاد پست سازمانی موقت با نام برای براساس پیشنهاد باال

 ( این بخشنامه اقدام می کند.2تخصیص به افراد موضوع بند)

( تصویبنامه، به پیوست طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به مسؤول دفتر، متصدی 2در اجرای بند ) -5

و راننده مقامات موضوع مصوبات جلسه های مورخ  یامور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایدار

 شورای امور اداری و استخدامی کشور برای اقدام الزم ابالغ می شود. 8/3/1385و مورخ  17/11/1384

( تصویبنامه، رعایت شرایط احراز طرح های طبقه بندی 2در مورد سایر مشاغل مذکور در بند ) -تبصره

دارک تحصیلی قانونی مورد نیاز مشاغل مالک عمل خواهد بود و مشاغل مورد عمل و همچنین رعایت م

در مورد شرکت های دولتی و دستگاه هایی که دارای مقررات خاص هستند، عالوه بر رعایت شرط مدرک 

 تحصیلی قانونی مورد نیاز، وفق ضوابط و طرح های طبقه بندی مشاغل مورد عمل آنان اقدام می شود.

یبنامه، دستگاه های اجرایی موظف هستند پست های سازمانی مورد نیاز خود ( تصو2در اجرای بند ) -6

را براساس شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل مربوط برای افراد واجد شرایط مورد نیاز تمام وقت مطابق 

نرم های قانونی، ضوابط و استانداردهای مورد عمل و در سقف مجوزها و سهمیه های استخدامی پیش 

 به دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند. -سب موردح-بینی و 

پس از بررسی پیشنهاد دستگاه های اجرایی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مراتب برای تصویب  -تبصره
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 هیأت محترم وزیران ارسال می شود.

ها  استخدام آنان از محل سهمیه ( تصویبنامه که امکان جذب و2ه کارگیری افراد واجد شرایط بند )ب -7

ه صورت بو مجوزهای استخدامی میسر نباشد، پس از تایید و اخذ مجوز معاون اول محترم رییس جمهور 

 قرارداد کار معین امکانپذیر خواهد بود.

هـ 34613ت/84515نامه شماره نعقاد قرارداد کار مشخص موضوع تصویبا :مبحث چهارم

 :1 انهیأت وزیر 15/12/1384مورخ 

ستانداری های ابخشنامه به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و 

 سراسر کشور

هو مورخ 34613ت/84515به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویبنامه شماره 

 ، موارد زیر ابالغ می شود:1386هیأت وزیران در سال  15/12/1384

( تصویبنامه که حسب تکلیف 2( و )1ه های اجرایی می توانند با تمام افراد موضوع بندهای )دستگا -1

اجرایی بودجه  مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده اند، بر اساس ضوابط

 کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند. 1386سال 

نامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان وضوع این بخشمحق الزحمه افراد  -2

 پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود.

جرایی مکلفند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به ادستگاه های  -3

 صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت کنند.

 ه با آنان قرارداد کار مشخص منعقد می شود، مجوزی ندارد.فرادی کتخصیص پست سازمانی به ا -4

روز اعالم قبلی  15راد موضوع این تصویبنامه و دستگاه ذی ربط می توانند حداقل با هر یک از اف -5

 نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

 :2 عقد قرارداد مستقیم با نیروهای قراردادی و حذف شرکت پیمانکار :مبحث پنجم

 مانکاریپ وحذف شرکت ییاجرا یتوسط دستگاها یخدمات یروهایبا ن میبا احترام، طرح عقد قرارداد مستق

 مطرح و مقرر شد: رانیوز ئتیه 21/9/1389در جلسه مورخ 

کرده و  تیوضع لیموجود را تبد یتشرک یروهاین یماه تمام کیموظفند ظرف  ییاجرا یهادستگاه -1

 عالم کنند.ا رانیوز ئتیرا به ه جهینت

 .را ندارند دیجد یشرکت یروهایحق جذب ن ییاجرا یهادستگاه -2

 .ستندین یمانکاریپ یهاپرداخت به شرکت دییمجاز به تأ زیها ندستگاه حسابانیذ ن،یهمچن -3

                                                           
1 

 رسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو 20/1/1386مورخ  4848/100بخشنامه شماره .

 دبیر هیأت دولت 28/9/1389مورخ  214975/45491نامه شماره  2
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 :1در مشاغل کارگری ارداد مستقیم با کارکنان شرکتی عقد قر دستورالعملمبحث ششم: 

 سییر یانانس هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد شنهادیبنا به پ 4/10/1390در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 نمود: بیتصو رانیا یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس یس کصدویجمهور و به استناد اصل 

مکلفند قرار  یخدمات کشور تیری( قانون مد117( و )5موضوع مواد ) ییاجرا یدستگاهها هیکل -1

 نیبالغ اا( روز از 15را ظرف ) یانسان یروین تأمین یبرا یمانکاریپ یهامنعقد شده با شرکت یدادها

با  رتممس یسال سابقه کار شرکت کیحداقل  یکه دارا ینامه فسخ نموده و با کارکنان شرکت بیتصو

 یرط مستثنش نیداده اند)استان البرز از ا یموضوع قرارداد را انجام م یتهایکه فعال مهیپرداخت حق ب

 د:یناقدام نما ریز بیبه ترت باشد(، یم

،آشپز، نامه رسان،  یفتچنظا ،یآبدارچ ، شخدمتیپ رینظ یبا کارکنان شاغل در مشاغل خدمات -الف

از  هفته پس کیجمهور ظرف  سییر یانسان هیو سرما تیریآن که معاونت توسعه مد رینگهبان و نظا

 تیریون مد( قان124ماده ) تی، با رعا دینما یاعالم م ینامه به عنوان شغل کارگر بیتصو نیابالغ ا

نعقد و م کسالهیسقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت  تیو رعا یخودمات کشور

د با آنها در سال بع از،یحساب کرده و درصورت ن هیسال طبق مقررات قانون کار با آنان تسو انیدر پا

دستگاه  مصوب یسازمان یهابند به سقف پست نینان موضوع ا. تعداد کارکندیمجدداً قراداد منعقد نما

 شود. یاضافه م ییاجرا

 نیماش ،یگانیبا ،یامور دفتر ی، متصدمسئول دفتر رینظ یبانیبا کارکنان شاغل در مشاغل پشت -ب

مهور ج سییر یانسان هیو سرما تیریاحراز آن توسط معاونت توسعه مد طیآن که شرا ریو نظا یسینو

( نیعمشود، به صورت قرار داد کار مشخص ) ینامه اعالم م بیتصو نیته بعد از ابالغ اهف کیظرف 

 .ندیقرارداد نما دیتمد

 یمانکاریپ یهابه هر شکل با شرکت یانسان یروین تأمینانعقاد قرارداد  نامه،بیتصو نیابالغ ا خیاز تار -2

دستگاه  یهاتیو در همه مشاغل و فعالبه هر نح یانسان یروین یریباشد و هر گونه به کارگ یممنوع م

ات ورود به و مقرر نیقوان تیاجمهور و رع سیرئ یانسان هیو سرما تیریصرفاً با مجوز معاونت توسعه مد

 خواهد بود. ریپذخدمت، امکان

معاونت  یاز سو یفند مطابق ضوابط اعالمنامه مکل بیتصو نی( ا1مذکور در بند ) ییاجرا یهادستگاه -3

 ،یاز رسم تحت هر عنوان اعم یانسان یروین یریجمهور، به کارگ سیرئ یانسان هیو سرما تیریمدتوسعه 

به ثبت  رانید اکارمن یعاتاطال گاهیمشابه را در پا نیکارگر مشمول قانون کار و عناو ،یقرارداد ،یمانیپ

 .ندینما افتیدر یرسانده و شماره کارمند

 باشند. یم ینامه مستثن بیتصو نیاز شمول ا یعمران یهامربوط به طرح یهاتیفعال -4

                                                           
 رانیهیأت وز 01/11/1390هو مورخ 47643ت/213471مصوبه  1
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 یهاتیدر فعال یعمران یهال در طرحشاغ یانسان یروین یریبه کارگ نامهبیتصو نیابالغ ا خیاز تار -5

ها، ل طرححقوق از مح افتیکه با در یعمران یهاشاغل در طرح یروهایدستگاه ممنوع است. با ن یجار

ال در مشاغل اشتغ ورتدستگاه را داشته باشند، در ص یجار یهاتیعالحداقل سه سال سابقه اشتغال در ف

شاغل براساس م ریمطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سا نامهبیتصو نی( ا1بند )«الف»موضوع جز 

 بند رفتار خواهد شد. نیا« ب»جزء 

 یهاتجارت و بانک صنعت، معدن و و یراه و شهرساز رو،ینفت، ن یهاتابعه وازرتخانه یهاشرکت -6

 یروین تأمین یبرا یمانکاریپ یقراردادها نامهبیتصو نیروز پس از ابالغ ا 15موظف شدند ظرف  یدولت

 رفتار کنند. ریز بیموجود به ترت یشرکت یروهایرا فسخ و با ن یانسان

 ای نیعت کار ماحراز شغل به صور طیبه شرط دارا بودن شرا یشاغل در مشاغل تخصص یروهایبا ن -الف

 قرارداد کنند. دیتمد یخدمات کشور تیریقانون مود 124ماده 

متشکل  یتعاون یهارا در قالب شرکت یدر حال واگذار یهاشاغل در شرکت یشرکت یروهاین ریسا -ب

 کنند. یسامانده یاز کارکنان شرکت

د دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقامبحث هفتم: 

 :1 های پیمانکاریقرارداد با شرکت

 28/07/1392هو مورخ 48702ت/130945با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره 

ان، هیأت وزیر 1/11/1390هو مورخ 47643ت/213471هیأت وزیران و ملغی االثر شدن مصوبه شماره 

( 32ده )( و تبصره ذیل ما18با ماده ) بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسالمی به علت مغایرت صریح

های های به عمل آمده از سوی دستگاهقانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعالم

ها گونه شرکتهای پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با ایناجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت

لزامات وضع شده، به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت ا و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل

 شود:قانونی، موارد زیر ابالغ می

 1384نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سال های  -1

زمینه  به بعد در دستگاه های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند، صرفاً می توانند در همان

شغلی که در شرکت های پیمانکاری اشتغال داشته اند، در دستگاه های اجرایی ادامه خدمت دهند. 

های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و دستگاه

شما از کارمند شرکتی بخش  با توجه به این که تبدیل وضعیت»الزم است در فرم قرارداد آنها عبارت: 

خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می دادید، هر 

گنجانده شود و شناسه « گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است

ارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قر

                                                           
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 19/09/1392مورخ  16129/92/200بخشنامه شماره  1
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به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان 

 پذیر نیست.

تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا  -2

انی مصوب، صرفًا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای استخدام آنها برای تصدی پست های سازم

( 44رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون های استخدامی و با رعایت ماده )

 قوانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

پیمانکاری بخش با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت های  -3

خصوصی به قرارداد کار معین )مشخص( یا کارگری دستگاه های اجرایی از جمله مصوبه شماره 

هیأت محترم وزیران و اصالحات بعدی آن توسط رییس محترم  1/11/1390هو مورخ 47643ت/213471

ی پیمانکاری مجلس شورای اسالمی مغایر قانون شناخته شده است، هر گونه تبدیل وضع نیروها از شرکت

به قرارداد مستقیم با دستگاه های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر 

 نیست.

ن دسته از دستگاه های اجرایی که به استناد مصوبات ملغی االثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد آبرای  -4

اند، انعقاد قرارداد جدید با د اقدام نمودهقرارداد با کارکنان شرکت های پیمانکاری خصوصی طرف قراردا

( قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات 17شرکت های پیمانکاری در اجرای ماده )

مورد نیاز به صورت همزمان )حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت های 

 پیمانکاری( مجاز نیست.

شرکت های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده  انعقاد قرارداد با

)شرکتی( در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با 

دستگاه قطع گردد، به صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت 

و انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست های مندرج در اسناد باالدستی یافته 

 مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

( قانون 17( این بخشنامه و مستند به ماده )4در صورتی که دستگاه های اجرایی با رعایت بند ) -5

دیوریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت ها و م

 غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند: مؤسسات

قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد  -الف

 ات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.شرایط، ترک تشریف

انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور  -ب

 شفاف و مشخص انجام شود.

و مزایای کارکنان شرکت  در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، بکارگیری افراد، حقوق -ج
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 خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

در قرارداد )بر  مذکوربه انجام شرح خدمات  متعهدبدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً 

باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد این بخشنامه( می "ب"اساس بند 

 1گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.ایی هیچاست و دستگاه اجر

 ها و مصوبات موردی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی:بخشنامه :گفتار چهارم

 :2 یمانیبه پ نیاز قرارداد  کار مع رانیمد یاستخدام تیوضع لیبخشنامه تبد :مبحث اول

 :الزم طیشرا* 

  لیبه شرح ذ یو عال یانیم یتیریمد یدر پست ها یسال سابقه خدمت 3داشتن حداقل: 

 دانشگاه/دانشکده یستاد ریمد             دانشگاه/ دانشکده سییمعاون ر یسمت ها

 انمارستیب سییر                                                          شبکه ریمد

 (یینشاا)با ابالغ مارستانیب ریمد                                       مرکز بهداشت سییر

 سال جهت انجام تعهدات در منطقه مربوطه 10به مدت  یاخذ تعهد محضر 

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر 

 یمانیکا به پ بیو ضر نیمع قرارداد کار  متخصصین تیوضع لیبخشنامه تبد :مبحث دوم

 :3 علمی هیأتغیر

اب، مغز و اعص یجراح ،یعموم یجراح ،یهوشیب ،یارتوپد یرشته تخصص 8از  یکیپزشکان متخصص در  

  یولوژیو راد مانیزنان و زا ،ی،چشم پزشک ینیگوش و حلق و ب

 رت پنجم به صو میپنجم تا چهار و ن میسه و ن بیاشتغال به خدمت در مناطق محروم با ضر

 کا بیضر ایو  نیقرارداد کار مع

شاغل در مناطق محروم سه پنجم و سه  یپزشکان عموم تیوضع لیبخشنامه تبد :مبحث سوم

  :4 پنجم میو ن

  در مناطق محروم  یسال سابقه خدمت 8داشتن حداقل 

 همنطقه مربوط یجهت خدمت در محل خدمت یاخذ تعهد محضر 

                                                           
1

 لیتبد ی، در حال حاضرعدالت ادار وانید ییأت عمومه 14/11/1392مورخ  874 یال 849 رهشما یها یرأبراساس   

 .است ریپذامکان یخدمات کشور تیری( قانون مد32ماده ) تیفقط با رعای به قرارداد  یشرکت یروهاین تیوضع
 دفتر منابع انسانی وزارت. 14/01/95د مورخ /7851/209ه شماره بخشنام  2
 منابع انسانی وزارت. دفتر 12/05/95د مورخ /2287/209ه شماره خشنامب 3

4
 دفتر منابع انسانی وزارت. 24/07/95د مورخ /3833/209ه شماره خشنامب  
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 :1 یالملل نیدر سطح ب یقهرمانان ورزش  تیوضع لیتبدمبحث چهارم: 

 الزم: طیشرا *

 کیارا المپو پ کیالمپ ،یجهان ،ییایآس یالملل نیب یهایاز باز یکی داشتن مقام اول تا سوم در 

 یقهرمان ورزش یلیاحراز مطابق با مدرک تحص طیشرا یدارا یوجود پست بالتصد 

 نشیگز دییاستخدام و تا یعموم طیداشتن شرا 

 کسب مقام مربوطه از وزارت ورزش و جوانان هیدییداشتن تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 رانیوز اتیه 22/04/95ه  مورخ  51514ت /47069مصوبه شماره .1
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 نجم: پ بخش

 آشنایی با مباحث مرتبط با استخدام در قوانین و مقررات باالدستی
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 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایرانپنجهای برنامه :اولفصل 

 :)موارد مرتبط(

 :(1368ـ  1373برنامه پنج ساله اول توسعه)قانون  : گفتار اول

به دولت اجازه داده شد به منظور تحقق اهداف برنامه، اقدامات  ، ه پنج ساله اولقانون برنام 22طبق تبصره

 ها انجام دهد:زیر را در زمینه مدیریت نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیالت و روش

و با پیشنهاد رئیس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران، واحدهای سازمانی دولتی را از تهران 1

 اط کشور انتقال دهد.به دیگر نق

و به منظور برقراری عدالت استخدامی، یک نظام استخدامی واحد و برای کلیه دستگاه های دولتی در 2

سطح کشور، یک نظام پرداخت را تدوین و حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه، به مجلس شورای 

 اسالمی ارائه نماید.

ت مطلوب، از تکنولوژی پیشرفته، به ویژه از تکنولوژی رسانی با کیفیت و سرعو به منظور خدمات3

 انفورماتیک استفاده کند.

های غیرنقدی و ایجاد تعادل و با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، با اعطای کمک4

 بین حقوق و مزایای آنان با توجه به نرخ تورم، اقدام کنند.

 :(1374ـ  1378توسعه) ساله دومبرنامه پنجقانون   :گفتار دوم

ساله دوم به منظور اصالح نظام اداری در ابعاد تشکیالت و سازماندهی، قانون برنامه پنج  31طبق تبصره 

ها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای عالی اداری کشور تشکیل و دبیرکل ها و روشسیستم

این شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر 

 بند در متن قانون احصاء گردیده است که اهم آنها عبارت بودند از: 13تعیین و وظایف شورا در 

ها از طریق ادغام، انحالل و و اصالح ساختار تشکیالت دستگاه های اجرایی کشور به استثناء وزارتخانه

ج از مرکز و بررسی، تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، انتقال مؤسسات و سازمان ها به خار

 های اقماری وابسته به آنها.های دولتی و شرکتادغام و انحالل شرکت

هایی که بر اساس مصوبات های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاهنامهو تصویب ضوابط و آئین

 شود.ها منتقل میار و یا وظائف آنها به دیگر دستگاهشورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذ

های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه های بخشکننده اجرایی برنامهو تشخیص و اعالم دستگاه های اقدام

ها و ها و روشمدیریت و نیروی انسانی، سیستم نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیالت، سازماندهی،

 قوانین و مقررات.

برنامه پنج ساله دوم، به منظور تصحیح و اصالح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف  32بر اساس تبصره 

های عدم تمرکز و واگذاری امور به مردم، اقدامات الزم در رابطه برنامه، دولت مکلف است با اعمال سیاست
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و متخصص و نظارت دقیق بر با تعیین تشکیالت کالن دولت، نظام انتصاب مدیران الیق، امین، متعهد 

های اسالمی و انقالبی عملکرد دستگاه های اجرایی و پیراستن آنها از عیوب، با تکیه بر گسترش ارزش

حداکثر تا یک سال پس از ابالغ برنامه معمول داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظائف 

 نماید.مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسالمی تقدیم 

های دولتی ها، مؤسسات و شرکتبرنامه پنج ساله دوم، کلیه وزارتخانه 33همچنین بر مبنای تبصره 

مکلف شدند طی سال اول برنامه، ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی خود را بر اساس ضوابط ابالغی 

های ی و گستره فعالیتها، سطوح سازمانسازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت

های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با باشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاستها میآن

ف یگیری واگذاری امور به بخش غیردولتی و تقویت واحدهای ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظاجهت

و استخدامی کشور برسانند و در صورتی که در  اجرایی به واحدهای استانی به تأیید سازمان امور اداری

مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف 

 است رأساً در این زمینه اقدام نماید.

 :(1379ـ  1383ساله سوم توسعه)برنامه پنجقانون  :گفتار سوم

ف سیزده یقانون برنامه پنج ساله دوم توسعه با وظا  31موجب تبصره  با وجود اینکه شورای عالی اداری به

اصالح ساختار اداری »گانه تشکیل شده بود، در فصل اول قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه ذیل عنوان: 

این قانون نیز مقرر گردید به منظور تصحیح، بهسازی و اصالح نظام اداری  1و به موجب ماده « و مدیریت

ها، ها و روشهای دولت، سیستمعاد تشکیالت، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیدر اب

وری دستگاه های اجرائی، ها( و افزایش بهرهدستورالعملها و نامهمدیریت منابع انسانی، مقررات)آئین

 یل شود.تری تشکف و اختیارات وسیعیها، وظاشورای عالی اداری با ترکیب تازه و صالحیت

 ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینهبه منظور کاهش تصدی 2در ماده 

توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای 

نامه سوم، دولت موظف ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برملی و استانی در برنامه

است در طول سال اول برنامه اصالحات ساختاری الزم را با رعایت نکاتی که در ذیل این ماده مورد تأکید 

 قرار گرفته، در تشکیالت دولت به عمل آورد.

سازی و اصالح ترکیب نیروی انسانی دستگاه های اجرائی، توزیع مناسب به منظور بهینه 3ماده  (الف)بند 

انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی  نیروی

برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد  1379کشور را مکلف نموده در نیمه اول سال 

 زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کنند:

( %5یان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد)و تعداد کل کارکنان دولت در پا1

 کاهش یابد.

های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و و شاخص2
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 ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.

( کل تعداد کارکنانی که از %50درصد) های دولتی از پنجاههای جدید در بخشو مجموع استخدام3

 شود، تجاوز نکند.خدمت خارج می

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف شده به منظور کاهش ،  3همچنین در بند ب ماده 

های آنها های جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاه های اجرایی که توسعه فعالیتاستخدام

ها و های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتماهنگی دستگاهناپذیر است با هاجتناب

های دولتی)رسمی و غیررسمی( اقدام الزم را به عمل آورد و به دستگاه ذیربط جهت صدور حکم شرکت

ه کن انتقال بیانتقال اعالم نماید. انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد ل

 پذیر خواهد بود.ها با موافقت مستخدم امکانسایر شهرستان

نیز سایر تکالیف دولت که هر یک در بهبود نظام اداری  3ماده « ز»و « و»، «هو»، «د»، «ج»در بندهای 

 کشور حائز اهمیت بسیار بوده، تشریح و تأکید گردیده است.

نده به نحوی که در فصل دوم قانون برنامه پنج های دولتی نیز از نظر قانونگذار دور نماساماندهی شرکت

هایی که ضروری است در بخش دولتی کلیه اقدامات مورد نیاز را برای شرکت 4ساله سوم به موجب ماده 

هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت

 و مشخص نموده است.غیرضروری است به بخش غیردولتی، معین 

 :(1384ـ  1388ساله چهارم توسعه )برنامه پنجقانون   :گفتار چهارم

شود متن قانون را شامل می 150تا  135فصل دوازدهم برنامه پنج ساله چهارم توسعه که مجموعاً مواد 

ور حاکمیتی با عنوان نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت در شروع مباحث حوزه نظام اداری بدواً ام

های گوناگون را مورد توجه قرار داده و احکام مهمی را به شرح زیر تعیین نموده و سپس امور تصدی

 است:

های اجتماعی، فرهنگی و امور تصدی» ،«امور حاکمیتی»های نقش و وظایف دولت در حوزه: 135ماده 

 شرح ذیل تنظیم گردد: تعریف و به« های اقتصادیامور تصدی»و « امور زیربنائی»، «خدماتی

 الف ـ امور حاکمیتی:

امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل 

 گردد عبارتند از:همه اقشار جامعه می

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیریزی و نظارت در بخشگذاری، برنامهو سیاست1

 أمین اجتماعی و باز توزیع درآمدو برقراری عدالت و ت2

 و ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم3

 های الزم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاریها و مزیتو فراهم نمودن زمینه4
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 گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائیو قانون5

 مامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملیو حفظ ت6

 و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی7

 و اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی8

 و حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی9

 و علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی10

 های پیچیدههای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحراناریو پیشگیری از بیم11

 ب و امور تصدی:

 های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:و امور تصدی

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب 

ای، علوم و تحقیقات، زش و پرورش عمومی و فنی و حرفهگردد، از قبیل آموبهبود وضعیت زندگی افراد می

بدنی و ورزش، اطالعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات بهداشت و درمان، تربیت

 دینی.

 های زیربنائی:و امور تصدی

های اقتصادی و ای است که موجب تقویت زیرساختهای سرمایههای تملک دارائیآن دسته از طرح

رسانی،  های انرژیهای آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکهگردد، نظیر طرحتولیدی کشور می

 ونقل.ارتباطات و حمل

 های اقتصادی:و امور تصدی

برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره

ونقل و کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حملمی حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل

 های مندرج در بند )ج( این ماده.برداری از طرحبازرگانی و بهره

ترین موضوعات را در حوزه ترین و عمیقاحکامی که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعیین شده وسیع

های اجرای برنامه اقدامات ونگذار این بوده که طی سالتوان گفت که اراده قاننظام اداری در بر گرفته و می

مؤثری به عمل آید و بیشترین توسعه و تحول را در این حوزه نصیب کشور نماید. به عنوان نمونه در بحث 

های قوه گیریبرنامه پنج ساله چهارم بالنسبه از مهمترین جهت 150از توجه به نیروی انسانی مفاد ماده 

موجب آن دولت موظف شد حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه  مقننه است که به

 های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته

ضمناً توجه داشته باشیم که سال پایانی برنامه چهارم توسعه با زمان اجرای قانون مدیریت خدمات 

های دولت وقت درخصوص اجرای مقررات استخدامی جدید افزوده ده و بر مسئولیتکشوری مقارن بو

 است.
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 :(1390ـ1394ساله پنجم توسعه )برنامه پنجقانون  :گفتار پنجم

ساله پنجم توسعه با سومین سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چون سال آغازین برنامه پنج

 خصوص تصویب شده مرور شود و مورد توجه قرار گیرد. همزمان بود، جا دارد احکامی که در این

قانون، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب این  50ماده  (الف)به موجب بند 

حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری )به نحوی که درج تفاوت تطبیق 

نباشد( و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان  موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش

درصد  50العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا های این فصل از جمله تسری فوقالعادهفوق

و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنان که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته 

قانون  125های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده و سقف کمک اند و تعیین مواردانجام داده

گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای مدیریت خدمات کشوری تعیین می

 های سنواتی است.توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه

عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای الذکر، استفاده از بودجه ماده فوق (ب)طبق بند 

کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به 

 تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ره نیز مقرر داشت به منظور رفع نابرابری قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مورد اشا 50ماده  (ج)بند 

قانون مدیریت  110و  109و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 

خدمات کشوری، براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد 

نیز به ترتیب در خصوص برنامه این قانون  50ه ماد« ح»و « ز»و « و»و « هو»و « د»بود. احکام بندهای 

جامع بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و چگونگی به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و انتقال 

قانون مدیریت خدمات کشوری و  78کارکنان رسمی یا ثابت مازاد و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 

صل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین هرگونه به ممنوعیت پرداخت خارج از مقررات ف

هر یک در خور توجه جدی و  مذکورقانون  51کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی موضوع ماده 

 عمیق است.

های دیگر قانون، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانهاین  53در ماده 

 کاهش یابد. وزارتخانه 17وزارتخانه به  21ها از پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ادغام نماید که تا

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری 

خصوصی موضوع این ماده وظایف یاد شده را به سایر متقاضیان بخش  نامهو مقررات مربوطه بر اساس آئین

رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت ای که خدمتیا تعاونی واگذار نماید به گونه

هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات هزینه

 وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
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 سازی دولت:ر ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکقانون به منظو 65طبق حکم ماده 

  شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.الف و هرگونه انتقال به کالن

ها در مورد این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه

داد( قابل اجراست موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت کارکنان پیمانی و قراردادی )در طول قرار

 شود.نمایندگان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع می

شوند به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا میب و هرگونه به

( و باالتر %70درصد) فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد ، ایثارگران،استثناء مقامات، هیأت علمی

در دستگاه های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده 

کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید می

 41توسط دستگاه های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده 

قانون مدیریت خدمات  95 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده

 گردد.قانون استخدام کشوری لغو می 91 کشوری و ماده

های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار ه در تصدیج و تعداد کل کارکنان هر دستگا

( %2معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی ساالنه حداقل دو درصد)

 شود.یابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین میکاهش می

ز شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی د و هرگونه انتقال و مأموریت بیش ا

قانون مدیریت خدمات کشوری  5 های دولتی موضوع مادهها، مؤسسات و شرکتغیردولتی به وزارتخانه

 به استثناء مقامات، ممنوع است.

 :(1396ـ1400ساله ششم توسعه )رنامه پنجبقانون  :گفتار ششم

ساله ششم توسعه، ورود دو عنصر شفافیت و مبارزه با فساد در برنامه پنج ی منحصر به فرد قانونویژگ

های پنج ساله اول تا پنجم سابقه نداشته است. مقوله نظام اداری است که در هیچ یک از قوانین برنامه

قانون برنامه  29های غیرمتعارف موجباتی فراهم آورد که قانونگذار در ماده افشاء موضوع پرداخت حقوق

این ماده مقرر داشت که دولت مکلف است طی سال اول اجرای  3و  2و  1های پنج ساله ششم و تبصره

ها به اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختقانون برنامه نسبت به راه

سالمی ایران اعم از مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری ا

های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ها، شرکتها، سازمان ها، و مؤسسات و دانشگاهوزارتخانه

های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی)در ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتبانک

نمایند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و می مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده

ی که مؤسساتنهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و 

 می شوند.زیر نظر ولی فقیه اداره 
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 موارد مرتبط:

 :(ث) بند: 7ماده 

و  یجداول حقوق ب،یضرا رییتغ الت،یتشک راتییها، تغها و دستورالعملبخشنامه ها،نامهبیتصو هیکل 

 نیو همچن روین یریکارگمجوز هر نوع استخدام و به یاعطا ،یحقوق یمبنا شیمشاغل و افزا یطبقه بند

 یاجراء است که بار مال و بیقابل طرح و تصو یباشد، در صورت یامنا که متضمن بارمال یهاهیأتمصوبات 

 نیبرخالف ا یشده باشد. اقدام دستگاه اجرائ تأمینر از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشو یناش

 .شودیحکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب م

 : (ب) بند :28 ماده

 ،یسازمان یپستها فیوظا یاجرا یبرا یساعت ای)مشخص(  نیافراد در قالب قرارداد کار مع یریکارگبه

 یقراردادها دیمجاز است. تمد 8/7/1386مصوب  یخدمات کشور تیریفقط در سقف مقرر در قانون مد

 بالمانع است. یقبل

 :71 ماده

 یجوان، چنانچه ط کاریرویبه جذب ن یو تعاون یبخش خصوص نانیو کارآفر انیکارفرما بیترغ برای 

به صورت  کارشناسی  با مدرک حداقل یدانشگاه النیالتحصقانون برنامه نسبت به جذب فارغ یاجرا

کار معاف  هشروع ب خیمدت دوسال از تار یکارفرما برا مهیداخت سهم باز پر ند،یاقدام نما یکارورز

 .باشندیم

 :(ب) بند :72ماده 

 شیشبکه اورژانس پ یفرمانده یسازکپارچهیو  یو سامانده یفیو ک یبه منظور توسعه کم  

بسته وا یاورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولت یمارستانیبشیپ یهاتی(، سازمان فور115)یمارستانیب

 اسموجود بر اس یانسان یرویاز محل منابع، ساختار و ن یبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یمشترک سازمان، سازمان ادار شنهادی. اساسنامه سازمان مذکور به پگرددیم جادیخود ا یقانون فیوظا

 .رسدیم رانیوز هیأت بیبه تصو یکشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو استخدام

 : (ب) بند: 74 ماده

موضوع  یاجرائ یدستگاهها یرسم ایو  یمانیکه در استخدام پ یپزشکان، دندانپزشکان و داروسازان هیکل

و  یدرمان ،یآموزش ،یصیمراکز تشخ ریدر سا یپزشک یانتفاع تیقانون هستند، مجاز به فعال نیا

 یتصد تینوعواحده قانون مم( ماده1صره )تب تیبا رعا یردولتیغ یعموم ،یبخش خصوص یهامارستانیب

مرتبط با حوزه  یدر بخش خصوص یپزشک یانتفاع تیفعال ایو  11/10/1373شغل مصوب  کیاز  شیب

 یبند به عهده وزرا نیا یاجرا تی. مسؤولستندیخود ن یاز دستگاه اجرائ ریمربوط به غ یستاد

است در  کلفمذکور است. دولت م یدستگاهها یمربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مال یهاوزارتخانه
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 یخاص در چهارچوب بودجه سنوات اعمال تعرفه قیاز طر نفعانیحکم با جبران خدمات ذ نیا یاجرا

پرداخت حقوق  ،یاز کار در بخش خصوص تیحکم مشروط به جبران محروم نیا ی. اجرادیاقدام نما

 است. یسنوات یهااعتبار در بودجه تأمینمناسب و 

 :(ح) بند :74ده ما

 یرویطرح ن یپزشک یروهاین صیتخص یموظف است تقاضا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  

مناطق محروم  تیمتقابل با اولو یرا براساس تفاهم و همکار یاجتماع تأمینسازمان  ازیمورد ن یانسان

 .دینما تأمینو  یبررس

 : (ث) بند :87 ماده

موضوع ماده  یو خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاهها انثارگریمنظور حفظ کرامت ا به

 ستندیمجاز ن یخدمات کشور تیری( قانون مد5و ماده ) ثارگرانیبه ا یرسان( قانون جامع خدمات2)

 یرویبه عنوان ن یتخلفات ادار هیأتدر  تیموارد محکوم یشاغل در آن دستگاه را به استثنا ثارگرانیا

 .ندینما ی( معرفازینمازاد )عدم 

 : (ج) بند :87 ماده

آن و  یهاو تبصره ثارگرانیبه ا یرسان( قانون جامع خدمات21ماده ) یمکلف است عالوه بر اجرا دولت

 ی( و باالتر را در طول اجرا%70تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ) ،یاصالحات بعد

 .دیقانون برنامه، استخدام نما

 : (چ) بند :87 دهما

بازنشسته  یو بدون سنوات ارفاق یعاد ایاز موعد  شیقانون به صورت پ نیا بیکه قبل از تصو یجانبازان

 یخدمت س لیبه خدمت اعاده و با تکم توانندیکمتر از شصت و پنج سال م یشرط سن تیاند با رعاشده

 .ندیآنائل  یبه بازنشستگ یعموم طیشرا تیو پنج ساله خود و با رعا

 :(ح) بند :87ماده 

خاص مربوط به خود بوده و  یمقررات و ضوابط استخدام ن،یو فرزندان شهدا مشمول قوان ثارگرانیا  

 مکلف به انجام آن هستند. ثارگرانیبه ا یرسان( قانون جامع خدمات2مشمول ماده ) یدستگاهها هیکل

 : (خ) بند: 87 ماده

به  یرسان( قانون جامع خدمات2موضوع ماده) یر دستگاههاشاغل د یفرزندان و همسران شهدا هیکل

کامل بازنشسته  یایحقوق و مزا افتیو با در یبا حداکثر هشت سال سنوات ارفاق توانندیم ثارگرانیا

 شوند.

 : (ذ) بند :87 ماده

 .شودیاصالح م ریبه شرح ز ثارگرانیبه ا یرسان( قانون جامع خدمات21) ماده

« خود را ازیمورد ن یروهاین تأمین»بعد از عبارت  «یشرکت ،یقرارداد ،یمانیپ ،یاعم از رسم» عبارت
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 «شودیاضافه م

 1.گرددیم یقطعرسمی ماه سه  ماده حداکثر پس از نیمشموالن ا یاستخدام تیوضع -1 تبصره

 سابقه ماهشش حداقل با رزمندگان و  همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان ن،یوالد»  -2 تبصره

شروط به باالتر، م یدر صورت تنزل از پست سازمان ،ییاجرا یدستگاهها هکلی در شاغل جبهه، در حضور

همان  یایه حقوق و مزایبه تنزل پست، از کل یادار ای یآنها بر اساس آراء مراجع قضائ تیعدم محکوم

 «.شوندیبرخوردار م یهمتراز شغل و پست قبل ای یپست سازمان

 :(ر) بند: 87ماده 

 باشندیمند مباالتر بهره یلیمقطع تحص کی ازیو مقررات مربوط از امت نیکه به موجب قوان یثارگرانیا  

 بوده و یخدمات کشور تیری( قانون مد103مشمول بند )الف( ماده ) ،یبا داشتن مدرک کارشناس

 و پنج سال خدمت کنند. یتا س توانندیم

 : (ز) بند: 87 ماده

اند، سته شدهسال بازنش یاستفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت س لیبه دلکه  آزادگانی

مورد  شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب ریز یشرط سن تیبار و با رعا کی یبرا توانندیم

 یگبازنشست بهسوابق اسارت  نیکنند و سپس با لحاظ ع لیو پنج سال خدمت خود را تکم یس ای یس

 .ندیائل آن

 : 6 (:ث) بند :88 ماده

ان با حداقل رزمندگ یمربوطه و برا نیباالتر مطابق قوان یلیمقطع تحص کی ازاتیاز امت مندیبهره»

 .یاجتماع یایر حقوق و مزاماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دشش

 :(خ) بند :88 ماده

قه حضور در جبهه ان با حداقل دوازده ماه سابو فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگ ثارگرانیا 

و  مهیندوق بص رییاز تغ یناش یامهیپانزده سال سنوات ب یبار از پرداخت ما به التفاوت برا کی یبرا

 معافند. یبازنشستگ

 : (ز) بند :88 ماده

پنجاه  ازشخص جانب یو مقررات مختلف برا نیمقرر در قوان یایو مزا ازاتیامت هیشهدا از کل فرزندان

تغال و حالت اش یکاهش ساعت کار ،یخودرو، حق پرستار التیتسه ی( و باالتر به استثنا%50درصد )

 .برخوردارند

 

                                                           
های استخدامی و رقابت با براساس دادنامه دیوان عدالت اداری کلیه مشمولین سهمیه ایثارگران ملزم به شرکت در آزمون 1

 سایر ایثارگران خواهند بود.
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 :(1396ن احکام دائمی توسعه کشور )قانو :گفتار هفتم

ها و پارکهای علم و فناوری ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستاندانشگاه :1ماده 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه  ی مجوز ازکه دارا

باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی ربط میدرمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی

قانون ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، حاکم بر دستگاه های دولتی به

های مالی، نامهچهارچوب مصوبات و آیین  برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در

وزیران علوم،   معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید

جمهور به تأیید رئیسها تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان

تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد   و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و

 کنند.رسد، عمل میکل نیروهای مسلح می

یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از اعتبارات اختصاص -1تبصره

شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها ه قطعی منظور میپرداخت، به هزین

 قابل هزینه است.

هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداری منوط به تأیید وزیران  -2تبصره

اری و استخدامی علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورد( و سازمان اد

 کشور است.

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 11امنا بر اساس ماده) هیأت -3تبصره

تواند عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی نمی 4/12/1393( مصوب 2دولت)

گیری و سالهای بعد مصوب ی برای سال تصمیمشود تعهد جدیدبرای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می

 کند.

 شوند.های آن میهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرهصندوق -4تبصره

تشکیالتی دانشگاهها و   هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی و -5تبصره

های تخصصی فقط مشمول این ماده و هنگستانفر  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین

 های آن است.تبصره

ها دانشمندان کشور در همایش  های علمی، نخبگان ودولت موظف است برای مشارکت انجمن -6تبصره

های دانشمندان و نخبگان گیری از توانمندیالمللی و برتر جهان و بهرهو مجامع علمی و پژوهشی بین

هم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد ایران در جهان و فرا

 نماید.

آموزی، دولت موظف است مهارت  منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی وبه -7تبصره

 نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

تشکیل مؤسسات و   ن دانشگاه نسبت بهتوانند با موافقت هیأت امنای هماعلمی می هیأت. اعضای 1
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 بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.( خصوصی دانش%100های صددرصد)شرکت

این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه های اجرائی، 

 ت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستند.مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامال

منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی، علمی . شود به. به دولت اجازه داده می2

عالی غیردولتی که دارای مجوز از ای و مؤسسات آموزشنور و دانشگاههای فنی و حرفهکاربردی و پیام

باشند، تسهیالت اعتباری ی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میهای علوم، تحقیقات و فناوروزارتخانه

الحسنه به ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرضدر اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی

 دانشجویان قرار دهد.

اری وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همک. وزارتخانه3

های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته

 نمایند.

( از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را %60درصد)نور مکلف است شصت. دانشگاه پیام4

دهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واح

 دهد.

 :2ماده

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه -الف

توانند نسبت های مربوط، میعالی وزارتخانهپزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش  درمان و آموزش

صورت خودگردان و با دریافت صنعتی و نیز در خارج از کشور به – به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری

 شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری . صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون  -ب

سنجش و  شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورایآزمون سراسری انجام می

( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 2پذیرش دانشجو موضوع ماده)

تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید   هایو برای دوره 1392کشور مصوب 

 شود.تعیین میهای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وزارتخانه

تبصره . دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری . صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی 

 برخوردار هستند.

( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 5این بند به ماده )

 شود.الحاق می 10/6/1392

مرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با دولت به منظور است -پ

اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان 
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 دهد:  شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می

ی و بهداشت، های علوم، تحقیقات و فناور  دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه

علمی مورد نیاز خود را از بین  ( اعضای هیأت%20درصد)درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست

بهه، جانبازان باالی ماه سابقه حضور داوطلبانه در ججامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش

 درصدسال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان باالی پنجاه(، آزادگان باالی سه%25) درصدوپنجبیست

سال اسارت که دارای مدرک علمی (، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه50%)

باشند،   می« بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»و « علوم، تحقیقات و فناوری»های   مورد تأیید وزارتخانه

یت کارکنان حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضع

علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق  صورت عضو هیأتعلمی تأمین و از ابتداء آنان را بهغیر هیأت

قی، علمی و أثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخالآموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و ت

ده وزرا استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعه  سنی و بدون آزمون و مصاحبه

باشند.   و رؤسای دستگاه های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می

 شود.  علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میهیأتن بند شامل اعضای احکام و امتیازات ای

 شود.می 2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب ( قانون جامع خدمات71این بند، جایگزین ماده )

 قوانین و مقررات خاص ایثارگران: :فصل دوم

نبازان ازکارافتاده، اسرا شهدا، جا یقانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده ها :گفتار اول

 ای یماه متوال 9که حداقل  یافراد نیو همچن یلیو جنگ تحم یانقالب اسالم یو مفقوداالثرها

 :1دارندسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت  کی

-ها و شرکتبانک ،یدولتها، مؤسسات، شرکت های وزارتخانه هیقانون کل نیا بیتصو خیاز تار: اده واحدهم

لزم ذکر قانون بر آنها مست شمول که یو شرکت های دولت مؤسساتو هایپوشش آنها، شهردار های تحت

کمک دولت  ایبودجه از یکه به نحو یمؤسسات و مصادره شده و ینام است و مؤسسات و شرکت های مل

 قرراتم تیشرکت های تحت پوشش آنها مکلفند با رعا وی انقالب اسالم یو نهادها کنندیاستفاده م

به  یقانون یب مجوزها( پس از کسیرسم ریغ ای یبه صورت رسم) را خودازیمورد ن یروهایمربوط، ن

 ییباشند و اسرا قادر به کار کهیلیو جنگ تحم یاز جانبازان انقالب اسالم دسته آن نیاز ب تیاولو بیترت

 یافراد نیهمچن و نیاء و مفقودو افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسر شوندیم ایشده  آزاد که

 ید با معرفخدمت نموده باشن جبهه سال متناوب به صورت داوطلبانه در کی ای یمتوال ماه 9که حداقل 

ستخدام مربوط ا ینشیو گز یاستخدام ضوابط و مقررات تیکشور و رعا یو استخدام یسازمان امور ادار

 .ندینما

و جنگ  یاسالم انقالبی ازان ازکارافتاده، اسراء و مفقوداالثرهامنظور از خانواده شهدا، جانب -1 تبصره

                                                           
 مجلس شورای اسالمی7/10/1367مصوب  1
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 ای دیشه کیکه به ازاء  باشندیآنان م خواهر پدر، مادر، برادر و قانون فرزند، همسر، نیاز لحاظ ا یلیتحم

  نمود.قانون استفاده خواهند نیا یایذکر شده از مزا تیاولو بینفر از آنان به ترت کیمفقوداالثر 

 ای یاسالم قالبان دیشه ادیمفقوداالثر بودن با بن ایموارد شهادت، اسارت، جانباز  صیتشخ -2 رهتبص

بهه حسب مورد با جدر  داوطلبانه مدت خدمت نییبوده و تعارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد

از  یطلبان اعزامداومدت خدمت نیینحوه تع .باشدیمی جهاد سازندگ ای یسپاه پاسداران انقالب اسالم

رگان مربوطه او  یجهاد سازندگ ،یاز سپاه پاسداران انقالب اسالم مرکبی ونیسیارگانها به عهده کم ریسا

 خواهد بود.

 ،یآموزش مشاغل قانون در نیمسران، مادران و خواهران افراد موضوع ااستخدام دختران، ه -3 تبصره

رسد مجاز خواهد بکشور  یاستخدام و یسازمان امور ادار دییتأکه به یمشاغل ریسا ایو  یو درمان یبهداشت

 بود.

 نیاز ب استخدام جهت طیاجد شراکه فرد و یقانون منحصراً در موارد نیدستگاه های موضوع ا -4 تبصره

کشور مجاز به  یو استخدام یادار امور انباشد پس از اعالم سازمقانون وجود نداشته نیافراد مندرج در ا

 خواهند بود. مربوط مقررات هیکل تیافراد با رعا ریاستخدام سا

  عبارتند از: تیموارد اولو -5 تبصره

 ریجانباز، مفقوداالثر و اس د،یتعداد شه -الف

 مدت خدمت داوطلبانه در جبهه -ب

 قانون نیموضوع ا یهاخانواده یسرپرست ایکفالت  -ج

 تأهل -د

 بودن یبوم -ه

 تخصص و تجربه کار -و

نسبت به  قانون نیا ین اجراکشور مکلف است به منظور حس یو استخدام یسازمان امور ادار -6 تبصره

 .دیاقدام نما ربطیدستگاه های ذ یهمکاربا ازیاطالعات مورد ن یآورجمع

 است. یلغم قانون نیبا ا ریو مقررات مغا نیقوان هیقانون کل نیا بیتصو خیاز تار -7 تبصره

و  هیسه ماه ته رفظ کشور یو استخدام یقانون توسط سازمان امور ادار نیا ییرااج نامهنییآ -8 تبصره

 .دیخواهد رس رانیوز هیأت بیبه تصو

 :1 آیین نامه اجرایی قانون استخدام جانبازان و اسراء و افراد خانواده های شهداء

ماده واحده و  سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت اولویت های مندرج در متن: 1ماده 

های یک و پنج آن براساس مجوزهای صادره نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به دستگاه های تبصره
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 نحوه تعدیل نیروی انسانی اقدام خواهد نمود. 6و یاماده  1364قانون بودجه سال  60مشمول تبصره 

دام آنها شوند و برای استخسایر دستگاه های مذکور در ماده واحده که مشمول ماده یک نمی: 2ماده 

باشد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مکلفند که نیازهای محترم وزیران نمینیازی به مجوز هیأت

سبت به معرفی ناستخدامی خود را به سازمان امور اداری واستخدامی کشور اعالم نمایند تا سازمان مذکور 

 افراد واجد شرایط اقدام نماید. 

های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی معادل مدارج تحصیلی که منجر به استخدام هو دور1تبصره 

 گردند.شود نیزمشمول موارد فوق میمی

تایج مربوط نماه نسبت به اعالم  3و دستگاه های مذکور در مواد باال مکلفند حداکثر ظرف مدت 2تبصره 

به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام ه و گزینش نیروهای مشمول ماده واحدبه مراحل استخدام

 نمایند.

طالعاتی سازمان دستگاه های مذکور در مواد باال در صورت عدم وجود افراد واجد شرایط در بانک ا: 3ماده 

جذب افراد معرفی شده با ذکر دالیل و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مذکور و یا عدم

 جهت استخدام افراد واجد شرایط اقدام نمایند.به انتشار آگهی توانند راسا نسبتمی

ی موضوع پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا و یا عناوین دیگر توسط دستگاه ها: 4ماده 

ولیت ئمس .باشدنامه میکارکنان جدید االستخدام موکول به رعایت مواد یک و دو آیینماده واحده به

ز تاریخ ابالغ ولین امور مالی در دستگاه های فوق بوده و ائها و یامس عهده ذیحسابی اجرای این امر به

 یت آن هستند.نامه کلیه دستگاهها مکلف به رعااین آیین

دمت داوطلبانه ماده واحده به منظور صدور گواهی تایید خ 2دبیر خانه کمیسیون مذکور در تبصره : 5ماده 

زندگی اعزام استثناء سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جهاد ساه لف بدر جبهه که ازطریق ارگانهای مخت

 گردد.انقالب اسالمی تشکیل میاراناند در وزارت سپاه پاسدشده

زم را با های ال به منظور حسن اجرای این قانون کلیه دستگاه های موضوع ماده واحده همکاری: 6ماده 

 مود.سازمان امور اداری واستخدامی کشور خواهند ن

رسیدگی به شکایات و اعتراضات استخدامی افراد موضوع قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد : 7ماده 

، اسرا و مفقوداالثرهای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و همچنین ، از کارافتادهجانبازان های شهدا،خانواده

و  1367اند مصوب جبهه خدمت نموده ماه متوالی یایک سال متناوب داوطلبانه در 9افرادی که حداقل 

همچنین توزیع عادالنه افراد موضوع قوانین  1368 ماده واحده الحاق یک تبصره به قانون مذکور مصوب

با حضور نماینده سازمان  1"ای اشتغالکمیته هماهنگی منطقه"الذکر در دستگاه های اجرایی به  فوق

 .شودماینده دستگاه یا نهاد ذیربط محول میمورد ن اداری و استخدامی کشور و حسب امور

نامه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه اجرایی این آیین دستورالعمل: 8ماده 
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 گردد.نامه کلیه مصوبات و مقررات مغایر لغو میخواهد شد. از تاریخ تصویب این آیین های ذیربط ابالغ

مشمول ماده واحده قانونی الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان اسرا و  های کارگاه کلیه: 9ماده 

، اسرا و مفقوداالثرهای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی شهدا، جانبازان از کار افتاده هایافراد خانواده

استخدامی شود مکلفند نیازهای اختصارا ماده واحده قانون نامیده می که در مواد بعدی 3/2/1368مصوب 

خود را به مراکز کاریابی و خدمات اشتغال در  برای تأمین نیروی انسانی مشمول قانون کار مورد نیاز

ها که  اشتغال در شهرستان تهران ادارات کل کار و امور اجتماعی در مراکز استانها و ادارات کار و خدمات

معرفی شوند اعالم تا مراکز مذکور نسبت بهدر این تصویب نامه مراکز کاریابی و خدمات اشتغال نامیده می

 افراد واجد شرایط اقدام نمایند.

گیری از اطالعات موجود در بانک اطالعاتی وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با بهره: 10ماده

ایثارگران مستقر درسازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین با توجه به فهرست اسامی ایثارگرانی 

 از طریق مراکز کاریابی و اشتغال نسبت به معرفی افراد به کارگاه انده از آن وزارت تقاضای کار نمودهک

 اقدام نماید.  9های مشمول ماده واحده قانون مذکور در ماده 

اسرا و  ،و سازمان امور اداری و استخدامی کشور فهرست اسامی مشموالن قانون استخدام جانبازانتبصره

باشد در را که در بانک اطالعاتی آن سازمان موجود می 07/10/1367شهدا مصوب  هایادهافراد خانو

خواهد داد و وزارت مذکور در صورت اشتغال افراد مراتب را به  اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار

 اطالعاتی حذف گردد. نماید تا اسامی آنان از بانکسازمان مزبور اعالم می

مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه نتایج  9اه های مشمول ماده واحده قانون مذکور در ماده کارگ: 11ماده

 افراد معرفی شده را به مراکز کاریابی و خدمات اشتغال اعالم نمایند.مربوط به بکارگیری

در صورت عدم وجود افراد واجد شرایط و یا عدم امکان جذب افراد معرفی شده از سوی مراکز : 12ماده 

توانند با تایید می 9کارگاه های مشمول ماده واحده قانون مذکور در ماده  ،اشتغال ریابی و خدماتکا

 به اشتغال بکار افراد مورد نیاز خود اقدام نمایند.مراکز کاریابی و خدمات اشتغال راساً نسبت

تأمین اجتماعی شعب سازمان  9در جهت اجرای صحیح مفاد ماده واحده قانون مذکور در ماده : 13ماده

مکلفند قبل از برقراری رابطه بیمه و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که پس از  در سراسر کشور

یابند نامه اشتغال بکار می مشمول قانون کار مشمول این تصویب های نامه در کارگاه ابالغ این تصویب

فوق به ضمیمه  12در مورد رعایت ماده  اتاییدیه صادره شده از سوی مراکز کاریابی و خدمات اشتغال ر

در خصوص تحت  سایر مدارک از کارفرما مطالبه نمایند و در صورت عدم ارائه تاییدیه مذکور از اقدام

 پوشش قرار دادن فرد اشتغال یافته خودداری کنند.

ی و وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداقل بیست درصد از ظرفیت مراکز آموزش فن: 14ماده

های شهدا اسرا و افراد خانواده ،ای را به منظورآموزش متقاضیان مشمول قانون استخدام جانبازانحرفه

 افراد پس از طی دوره آموزشی جذب مشاغل مربوط گردند.  اختصاص دهد تا 07/10/1367مصوب 
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اشتغال صورت ای توسط مراکز کاریابی و خدمات و معرفی افراد به مراکز آموزشی فنی و حرفهتبصره

ذکور باشد رفیت مراکز آموزشی مظخواهد گرفت و درصورتیکه تعداد افراد داوطلب واجد شرایط کمتر از 

 بین سایر متقاضیان تأمین خواهند نمود. خود را به طریق ازنیاز مراکز آموزشی 

ط سازمان امور وسی که قبالً تدستورالعملاجرایی مواد الحاقی فوق با در نظر گرفتن  دستورالعمل: 15هماد

زمان سا 20/09/1368ق مورخ /2999اداری واستخدامی کشور تهیه و ابالغ شده است )بخشنامه شماره 

کشور( توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان امور اداری و امور اداری و استخدامی

 د.استخدامی کشور تهیه و ابالغ خواهد ش

  :1یجانبازان انقالب اسالم یو اجتماع یتخداماس التیقانون تسه :گفتار دوم

 اهداف: :1اده م

 ،یاقتصاد یهاطیمح و مستمر جانبازان در یحفظ و گسترش حضور معنو یالزم برا طیشرا تأمین -الف

 .یو فرهنگ یاجتماع

و  یخانوادگ ،یفرد طیجانبازان و بهبود شرا یو فرهنگ یاز آرمان و استمرار حرکت اعتقاد تیحما -ب

 آنان. یجتماعا

 یمجس خاص طیکشور با شرا یو استخدام یدر مقررات ادار یو هماهنگ قیتطب تیقابل جادیا -ج

 جانبازان.

 :فیتعار: 2 ماده

 .باشدیمی قالب اسالمان یاست که در زمره نهادها یمستضعفان و جانبازان انقالب اسالم ادیبن: اد،یبن -الف

 از راستحو حفظ و  یانقالب اسالم ییو شکوفا نیتکو انیه در جراست ک یثارگرانیا عنوان: جانباز –ب

 یناش میمستق هر گونه حوادث ایو  یخارج ویارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخل یدستاوردها

بشوند و  ایچار شده د یروان و یجسم یعارض یهابه اختالالت و نقصان یلیتحم گها و طول جناز آن

 .باشندیم مواجهی هائتیبا محدود یو اجتماع یفرد یدگدر روند زن جهینت در

و  انبازانجی دتیو عق یفرهنگ یاز استمرار حرکت حماس تیموظف است به منظور حما ادیبن -1 تبصره

 بدهد. ایده دا قرار آنان را تحت پوشش یاختالالت عارض ها واز نقصان یناش یهاتیجبران محدود

قانون  نیا 16ماده   ضوعمو ونیسیجانباز کم قیو تطب صیظر در تشخدر موارد اختالف ن -2 تبصره

 .دینمایم فیتکل نییتع

 یپزشک ونیسیمکه توسط ک یو روان یجسم یدگید بیآس زانیاست از م عبارتی: درصد جانباز -ج

 خواهد شد. نظر دیمشخص و حسب مورد تجد ادیبن درصد نییتع یتخصص

 یمسلح جمهور یوهارینی بانیو وزارت دفاع و پشت ادیتوسط بن یانبازدرصد ج ییاجرا نامهنییآ -تبصره

 .رسدیم رانیوزهیأت بیو به تصو هیته رانیا یاسالم
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 و در مجموعه شودیمشخص م)×(  یاست که با عالمت اختصار یبا نام یسازمان پست: رازتهم پست  -د

جانباز  نیمستخدم خدمت دنیتا رس ودگردیم جادیقانون ا نیا 3دستگاه های موضوع ماده  یالتیتشک

 .شودیم آنان در مجموعه مزبور حفظ یخروج از خدمت برا یعموم طیبه شرا

مستضعفان و جانبازان انقالب  ادیبنمراجع صالحه ) صیکه به تشخ یکسانی: جانباز از کار افتاده کل -ه

 و قادر به کار نباشند.ته شدهشناخ یمسلح( از کار افتاده کل یروهاین صالحیذ مراجع ایو  یاسالم

 ایو  یمستمر ای فهیحقوق وظ یکارکنان جانباز دولت به منظور برقرار یکل یازکارافتادگ بیتصو -تبصره

 یبرا اریو مع باشدیم ربطیذ و مقررات نیو مطابق قوان مربوط صالحیحقوق حالت اشتغال با مرجع ذ

 .فوق خواهد بود یپزشک ونیسینظر کم یریگمیتصم

قانون در  نیا بیکه تا تصو یقانون مکلفند حسب درخواست جانبازان نیدستگاه های مشمول ا :4 ماده

 .ندینما اقدام نسبت به اعاده به خدمت آنانبار کی یاند فقط براخدمت دستگاه بوده

و  یدارا تخلفات به یدگیرس یهاهیأت ای یمراجع قضائ یرأ ای تیمحکوم لیکه به دل یجانبازان -تبصره

 شد. نخواهند ماده نیاند مشمول اشده مشابه از کار برکنار یمراجع قانون ریسا ای

شناخته  یافتاده کل کار طبق مقررات، از شانیعوارض جانباز ایو  هابیآس لیکه به دل یبا جانبازان :5 ماده

ز ازکارافتاده و مفقوداالثر جانبا د،یشه نیمستخدم حالت اشتغال شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون

 خواهد شد. آن رفتار یبعد هیو اصالح30/6/1372 مصوب یلیو جنگ تحم یانقالب اسالم

 معالجه قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت نیدستگاه های مشمول ا :6 ماده

به دستگاه، مدت  ورود تمجاز جه یسن طیحداکثر شرا ( بهربطیبر اساس استعالم از مراجع ذجانباز )

محسوب  یبازنشستگ قابل قبول خدمت از هر نظر جزو سنوات یمزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگ

 .ندینما

 نیمشمول ادستگاه های  کار و حفظ شئون جانبازان، یرویمناسب از ن یبرداربه منظور بهره: 7 ماده

توجه  انگریآنان بوده و ب یو روان یجسم تیبا وضع متناسبکه یدر مشاغل شانیقانون مکلفند از خدمات ا

 .ندیباشد استفاده نما رانیعز نیای واال یهانسبت به ارزش ربطیدستگاه ذ یمعنو

نسبت به  قانون قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ نیدستگاه های مشمول ا :8 ماده

 نشیگز طیاحراز شرا از سب درخواست آنان و پسخود ح یرسمریجانبازان غ یاستخدام تیوضع لیتبد

 .ندیمشابه اقدام نما نیعناو ایثابت  ،یبه استخدام رسم

در  شده، ادیکشور موظف است حسب درخواست دستگاه های  یو استخدام یسازمان امور ادار -تبصره

رد نظر از محل مو پست جادیجانبازان، نسبت به ا یعموم طیشرا متناسب با یصورت فقدان پست سازمان

 یپست سازمان جادیا به نسبت ،تصدیبال یو در صورت فقدان پست سازمانبالتصدی حذف پست های 

 .دیاقدام نما دیجد

 ترازهم ی شغل( سازمانپست ) جادیقانون موظفند نسبت به ا نیدستگاه های مشمول ا :9ماده  3 تبصره
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به استخدام  ایخدمت اعاده  به ایتمام وقت را ندارند  کارانجام ییکه توانا یجانباز جهت اشتغال جانبازان

 .ندیاقدام نمامربوط صالحیمراجع ذ ایکشور  یاستخدام و یسازمان امور ادار دییبا تأ شوندیم رفتهیپذ

به  یدگیرس ونیسیکم را بنام یونیسیکم یو ندهینما ای هیفق یمجاز است با موافقت ول ادیبن :16 ماده

نفر از  کیکشور،  یو استخدام یادار امور نفر از سازمان کیاد،یدو نفر از بن تیبا عضوجانبازان  اتیشکا

و  یامور اجتماعنفر از وزارت کار و کی ران،یا یاسالمی مسلح جمهور یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 یجراجانبازان از عدم ا اتیبه شکا یدگیحسب مورد نسبت به رس و لیتشک ربطینفر از دستگاه ذ کی

االجرا بوده و و الزم یمزبور قطع ونیسیکم ماتیتصم .دیاقدام نما مربوط دستگاه قانون در نیا حیصح

 .باشدیم صالحیدر مراجع ذ بیمحسوب و قابل تعق قانون به موقع آن خالف یعدم اجرا

اعاده به خدمت شده  ای افتهیقانون اشتغال به کار  نیا بیکه قبل از تصو یآن دسته از جانبازان :17 ماده

قانون  نیمشمول ا زیخواهند شد ن ای شده استخدام مشغول به کار نواعااز  یبه نحو یگریدر سازمان د ای

 ینیبشیموارد پآنان با تیوضع قینسبت به تطب موظفند قانون نیخواهند بود و دستگاه های مشمول ا

 .ندیدام نمامربوط اق یایحقوق و مزا هیکل قانون و پرداخت نیشده در ا

از  باالتری لیمقطع تحص کیقانون مکلفند نسبت به احتساب  نیدستگاه های مشمول ا هیکل :18 ماده

اقدام و حقوق و  جانبازانی و مقررات مربوط برا نیقوان مقرر در ازاتیامت ریو سا یشغل ازاتینظر امت

 .ندیآنان را مطابقت نما یایمزا

 یبندطبقه طرح مشمول قانون کار که فاقد یماده در واحدها نیضوع امعادل مو ازاتیامت یاعطا -تبصره

ابالغ  یامور اجتماع و کار ریخواهد بود که توسط وز یتورالعملدسمطابق باشند،یم یمشاغل کارگر

 .شودیم

 .گرددیبا آن لغو م ریمغا نیقوان هیقانون کل نیا یاجرا خیاز تار :20 ماده

قانون قابل  نیا یاجرائی هانامهنییآ بیتا تصو ،یقبل یشیقانون آزما یاجرائ یهانامهنییآ هیکل -تبصره

 .باشندیاجراء م

 : دیشه ادیبن 16ماده  کمیسیونمعرفی 

 بیبه تصو زیآن ن یاجرائ نامهآیین 71، در سال 68در سال  التیقانون تسه یشیآزما بیاز تصو پس

به  یو به صورت دائم یجزئ راتییقانون با تغ نیا  31/03/74 خیدر تار تینهاو در  دیدولت رس ئتیه

محترم  ئتیه بیبه تصو 1377در سال  زیآن ن یاجرائ نامهآییندرآمد و  یاسالم یمجلس شورا بیتصو

 .دیرس رانیوز

 آمده است:  التیقانون تسه 16در ماده  

 اتیبه شکا یدگیرس ونیسیمرا به نام ک یونیسیکم یو ندهینما ای هیفقیمجاز است با موافقت ول ادیبن»

نفر از وزارت  کیکشور،  یو استخدام ینفر از سازمان امور ادار کی اد،ینفر از بن دو  تیجانبازان  با عضو

 لیتشک بطیرنفر از دستگاه ذ کیو  ینفر از وزارت کار و امور اجتماع کیمسلح،  یروهاین یبانیدفاع و پشت

قانون در دستگاه مربوطه  نیا حیصح ینبازان از عدم اجراجا اتیبه شکا یدگیو حسب مورد نسبت به رس
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 .«دیاقدام نما

موقع آن خالف قانون محسوب و  به یاالجرا بوده و عدم اجراو الزم یمزبور قطع ونیسیکم ماتیتصم

 .است صالحیدر مراجع ذ بیقابل تعق

 زیهدف آن ن آغاز شد و جامعه 1377از سال  16ماده  ونیسیکم یرسم تیاساس فعال نی* بر هم

مه پنجم توسعه قانون برنا 44ماده « الف»بند  در  درصد است. 70تا  یدرصد جانباز 5جانبازان با حداقل 

کرده،  ادیپ یاجرائ تیقابل  90و از سال  دیرس بیبه تصو یاسالم یمجلس شورا 15/10/89که در مورخ 

شخص  یرابو مقررات مختلف  نیقوانمقرر در  یایو مزا ازاتیامت هکلی از آمده است که فرزندان شهدا

برخوردارند؛  یو کاهش ساعت کار یخودرو، حق پرستار التیتسه تثناءبه اس زیتر نو باال %50جانباز 

 یهایندگیدر نما توانندیقانون م حیصح یمانند جانبازان در خصوص عدم اجرا زیفرزندان شهدا ن

 خیدر تار ثارگرانیبه ا یرساندماتخقانون جامع  بیوتص با ها اقامه دعوا کنند.استان 16ماده  ونیسیکم

ان از جانبازان به فرزند 16ماده  ونیسیجامعه هدف کم ،مصلحت نظام صیدر مجمع تشخ 02/10/91

 کرد. دایگسترش پ زیشهدا، خانواده شاهد و آزادگان ن

ماده  2بصره تاستناد  به هجانبازان ک یو اجتماع یاستخدام التیماده قانون تسه 20عالوه بر  نیبنابرا 

 فه شد.اضا 16ماده  ونیسیدر کم یدگیقابل رس یبه مواد قانون زین گریماده د 76قانون جامع،  58

 17/11/91مورخ  713و  712و  21/7/81مورخ  256به شماره دادنامه  هیوحدت رو ی* مستند به رأ

 اتیبه شکا یدگیمرجع رس نینخست نیبنابرا  را بدواً ندارد. یماهو یدگیرس تیصالح یعدالت ادار وانید

  .است 16ماده  ونیسیها اشاره شده، کمبه آن ترشیجانبازان و جامعه هدف که پ

پرونده  لیها مراجعه و تشکدر استان ونیسیکم یهایندگیبه نما دیپرونده با لیجهت تشک زانیعز نی*ا 

اه مربوطه صادر شود دستگ تیود شکابه ور یرأ ،یتیپرونده شکا یبررس ندیکه در فرآ یصورت در دهند. 

فرد  صادر شود 16ماده  ونیسیتوسط کم تیبه رد شکا یکه رأ یاست و در صورت یرأ یمکلف به اجرا

 کند. تیشکا یعدالت ادار وانیصادر شده در د یاز رأ تواندیم ثارگریا

ه مستندات ببا اشاره  ثارگریو در صورت محق دانستن ا یدادرس آیینبه استناد  زین یعدالت ادار وانید

 . ردیقرار گ یتا مجدداً مورد بررس دهدیارجاع م ونیسیپرونده را به کم ،یقانون

در جلسه  قابل استناد یعدالت ادار وانید یکه بر اساس مستندات قانون یمجدد در صورت یاز بررس پس

صورت  نیکه در ا شودیمصورت پرونده مجدداً رد  نیا ریو در غ شودیصادر م ثارگریبه نفع ا یباشد رأ

رأساً  وانیحالت د نیکرده و در ا میتنظ تیبار دوم شکا یمراجعه و برا وانیبه د گریبار د تواندیم ثارگریا

 . کندیاقدام م ینسبت به صدور رأ

را کان لم  16ماده  ونیسیآراء کم تواندیاست که م یعدالت ادار وانیگفت تنها د توانیم بیترت نیا به

 .کند کنی
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 :1دشاه فرزندان ژهیو یاستخدام التیقانون تسه  :گفتار سوم

 ،یاسالم یشورا مجلس ه،یقوه قضائ ،یو شرکت های دولت ها، سازمان ها، مؤسساتوزارتخانه هیکل :1ماده 

و  یالمانقالب اس ینهادها ،یو انتظام ینظام یروهاین ران،یایاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س

سازمان ها  هیکلو یدولت ریغ یعمومی ای تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهامؤسسات و شرکت ه

دجه آنها از بو یقسمت ایو  کنندیاستفاده م دولتی از انحاء از بودجه عموم یکه به نحو یمؤسساتو 

 ایام نکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  ییها و شرکت مؤسسات زین و شودیم تأمینتوسط دولت 

 و یمیپتروش عیصنا یلمشرکت  ران،یگاز ا یشرکت مل ران،ینفت ا یهمانند شرکت مل) نام است حیصرت

 یرکت ملش ران،یای مل عیسازمان صنا ،یاجتماع تأمینسازمان  ران،یا عیصنا یگسترش و نوساز سازمان

 د.ن هستنقانو نیا مشمول شرکت های تابعه و تحت پوشش آنها( ا وه و ...، بانکه رانیفوالد ا

برنامه سوم  نقانو اهداف تیقانون مکلفند با رعا نی( ا1موضوع ماده ) یدستگاه های اجرائ هیکل: 2 ماده

مورد  یانانس یرویاستخدام ن در همه ساله رانیا یاسالم یجمهوری فرهنگ و یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد

( از %75پنج درصد ) فتاد وبه( حداقل همشا نیعناو و یثابت، قرارداد ،یمانیپ ،یاعم از رسم خود ) ازین

ستخدام کل کشور را جهت ا یاستخدام یو مجوزها تی( از ظرف%15) پانزده درصد ای ثارگرانیا هیسهم

 باشند اختصاص دهند. یو سن یلیتحص طیشرا واجد و کاریفرزندان شاهد که ب

که  ییها دستگاهی نانسا یروین تأمینکشور موظف است در  یزیرو برنامه تیریسازمان مد -1 تبصره

 اقدام کند. موضوع نیا تینسبت به رعا رسدیم رانیوز هیأت بیمجوز استخدام آنها به تصو

 متناسب ومختلف  یلیفرزندان شاهد در سطوح تحص یشده برا ینیبشیپ یاستخدام هیسهم -2 تبصره

 د شد.خواه نییتع یاستخدام یمجوزها یشده برا ینیبشیپ یلیتحص طیبا شرا

 .ودب خواهد یانقالب اسالم دیشه ادیبودن فرزندان شاهد به عهده بن کاریب دییتأ -3 تبصره

نسبت به  اندبوده مستخدم آن دستگاه ت،یمفقود ایکه قبل از شهادت  ییاستخدام فرزندان شهدا :3 ماده

 دارد. تیاولو استخدام یمتقاض یشهدا گریفرزندان د

خدمت در  طرح» که از گذراندن یراپزشکیو پ یپزشک یهارشته لیالتحصرغفرزندان شاهد فا :4 ماده

 2مشمول تبصره  شوندیم ایمعاف شده و  «یآموزش پزشکمناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و

 .باشندیم 12/02/13752 مصوب راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ 11 ماده

هده داشته و ع به قانون را نیا ینظارت بر اجرا تیولئشور مسک یزیرو برنامه تیریسازمان مد :5 ماده

 .کرد ه خواهدیارا یاسالم یشورا جلسمگزارش عملکرد آن را همه ساله به 

انقالب  دیشه ادیبن کشور و یزیرو برنامه تیریقانون توسط سازمان مد نیا یاجرائ نامهنییآ: 6 ماده

                                                           
 مجلس شورای اسالمی 22/3/1380مصوب  1
محروم و مناطق  تیبا اولو ازیقانون را در صورت ن نیمشموالن موضوع ا تواندیم یپزشک، درمان و آموزش وزارت بهداشت2

 دستگاه مربوطه در آورد . یرسم ای یمانیاستخدام پ مربوطه به یخدمت بدون اخذ مجوزها نیدر ح ازمندین
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 .دیرس خواهد رانیوز هیأت بیتصو و به هیحداکثر ظرف سه ماه ته یاسالم

 : 1دفرزندان شاه ژهیو یاستخدام التیقانون تسه یینامه اجرا نییآ

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریز یهاعبارت نامهنییآ نیدر ا :1اده م

 دیآنها شه مادر ایپدر  یقالب اسالمان دیشه ادیبن صیهستند که به تشخ یفرزندان شاهد: فرزندان -الف

 .شوندیممحسوب

 .1380 سال صوبم -فرزندان شاهد ژهیو یاستخدام التیقانون: قانون تسه -ب

 .شاهد فرزندان ژهیو یاستخدام التیقانون تسه کیها : دستگاه های موضوع ماده دستگاه -ج

 .یانقالب اسالم دیشه ادی: بنادیبن -د

 ،یمانیپ ،یاز رسم اعم خود ازین مورد یانسان یرویام نها مکلفند همه ساله در استخددستگاه هیکل :2 ماده

انزده درصد پ ای ثارگرانیا هی( از سهم%75) مشابه حداقل هفتاد و پنج درصد نیو عناو یثابت، قرارداد

 طیراشاهد واجد ش کاریرا به استخدام فرزندان ب کشور کل یاستخدام یو مجوزها تیظرف ( از15%)

 دهند. اختصاصیو سن یلیتحص

 هستند. قانون وعموض هیمشمول سهم شوندیم یکه منجر به تعهد استخدام یآموزش یهادوره -بصرهت

 صالح،یذمراجع استخدام موظف است در هر مورد پس از کسب مجوز استخدام از یدستگاه متقاض :3 ماده

 ییایافمحل جغر مهارت، الت،یخود اعم از سن، جنس، تحص ازیمورد ن یانسان یرویمشخصات کامل ن

 .دیرا اعالم نما ازین مورد یهایژگیو گریو د خدمت

اعمال  نشیگز مراحلی موضوع قانون پس از ط هیهمستا  ندیاتخاذ نما یبیها مکلفند ترتدستگاه -تبصره

 شود.

 در غالاشت جهت استخدام و یو سن یلیتحص طیفرزندان شاهد واجد شرا یامور مربوط به معرف :4 ماده

 است. ادیر عهده بنها بدستگاه

 در بانک و هیته ادیبن قانون توسط 2ماده  3شاهد موضوع تبصره  کاریفرزندان ب یفهرست اسام :5 ماده

اهد در ش کاریفرزندان ب یصورت لزوم بانک اطالعات در .شودیم یبه صورت متمرکز جمع آور یاطالعات

 .شودیم لیتشک رمتمرکزیغبه صورت قانونی اجرا یها در راستاسطح استان

همان استان  شاهد ادر شده باشد فرزندانصها در محدوده استان جوز استخدام دستگاهمچنانچه  -تبصره

 هستند. تیاولو در

و  یستخداما امتحان در تیاستخدام پس از موفق یالزم برا طیفرزندان شاهد با دارا بودن شرا :6 ماده

 .کنندیه مشده استفاد ادی هیاز سهم نشیگز مراحلی ط

( و 1/1) بیورود به خدمت در وزارت آموزش و پرورش با ضر یمعدل فرزندان شاهد برا -تبصره

                                                           
 هیأت وزیران  3/6/1381مورخ   ه25654ت33956مصوبه شماره  1
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 .ردیگیمالک عمل قرار م (2/1) بیبا ضر هادستگاهریسا

 دستگاه هاآن اطالع از عدم جذب ایمجدد  یاز معرف یریبه منظور حذف افراد جذب شده و جلوگ :7 ماده

شده به  یرفافراد مع استخدام جذب و جیلف است حداکثر تا دو ماه نسبت به اعالم نتااستخدام کننده مک

 .دینما اقدام ادیبن

در  دمتخ که از گذراندن طرح یراپزشکیو پ یپزشک یهارشته لیفرزندان شاهد فارغ التحص :8 ماده

 وزارت ازین صورت در شوندیم ایمعاف شده  یزش پزشکمورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آمومناطق

 هاه مربوطدستگ یرسم ای یمانیپ خدمت به استخدام نیدر ح ازمندیمناطق محروم و ن تیاولو شده با ادی

 .ندیآ یم در

 روج ازخ صورت در شوندیم رفتهیقانون به خدمت در دستگاه پذ یکه در اجرا یفرزندان شاهد: 9 ماده

 .ستندین نامهنییآ نیا انفصال دائم مجدداً مشمول ای  خدمت  دیخدمت اعم از استعفا، اخراج، بازخر

مشابه در  نیعناو ایثابت  ،یقانون به صورت رسم یجراآن دسته از فرزندان شاهد که قبل از ا -تبصره

خدمت قطع شده باشد از  محل ها با دستگاهآن یها بوده و به هر نحو رابطه استخدامدستگاه خدمت

 .دهستنیماده مستثن نیشمول ا

( 1) ماده الف( و )ب() ی( حق ثبت نام موضوع بندها%50فرزندان شاهد از پرداخت ) -10ماده

 نیمصرف آن در موارد مع و دولت یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ43الف( ماده )بند ) ییاجرانامهنییآ
 هستند. معاف1

 ،قانون حیصح یز عدم اجراا یناش یماعتراضات استخدا و اتیبه شکا یدگیبه منظور رس -11ماده

در سازمان  ربطیذ دستگاه کشور و یزیرو برنامه تیریسازمان مد اد،یبن ندگانیاز نما مرکبیونیسیکم

 خواهد نمود. میتصم خصوص اتخاذ نیو در ا لیتشک کشوریزیرو برنامه تیریمد

 را ادینب یازسو شده یفاستخدام فرزندان شاهد معر جهیدستگاه استخدام کننده مکلف است نت :12 ماده

رائه قانون و ا یاجرا حسن شدگان، جهت نظارت بر رفتهیپذ یاز حکم استخدام یاضمن ارسال نسخه

 .دیکشور اعالم نما یزیرو برنامه تیریمد به سازمان یاسالم یعملکرد ساالنه به مجلس شوراگزارش

 :2 ن شاهدفرزندا ژهیو یاستخدام التیقانون تسه یینامه اجرانییاصالح آ

 33956.ارهشم نامهبیفرزندان شاهد، موضوع تصو ژهیو یاستخدام التیقانون تسه ییاجرا نامهنییآ

 :شودیاصالح م ریبه شرح ز 16/07/1381 هو مورخ25654ت

 .شودیاصالح م ری( به شرح ز6) ماده -1

در  شرکت دام پس ازاستخ یالزم برا یلیو تحص یسن طیفرزندان شاهد ضمن دارا بودن شرا :6 ماده

 .کنندیشده استفاده م ادی هیاز سهم نشیمراحل گز یو ط یاستخدام امتحان

                                                           
 هیأت وزیران 10/04/1374 مورخهو  15165ت 24526ه .شمار نامهبیتصو ضوعمو 1
2
 هیأت وزیران 6/11/1382هو مورخ 28106ت 61956نامه شمارهتصویب 
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 .هستند ها معاف ورود به خدمت در دستگاه یرزندان شاهد از شرط حداقل معدل براف -1 تبصره

 یادوار مقررات آزمون قانون که در جذب و استخدام تابع نیهای مشمول ادستگاه -2 تبصره

 طید واجد شراشاه فرزندان موظفند چنانچه تعداد ستند،یکشور ن یزیرو برنامه تیریمد سازمانیداماستخ

 یآزمون ورود باشد، بدون شرکت در قانون (2موضوع ماده ) هیبرابر سهم ایکمتر  ،الزمی لیو تحص یسن

( 2ماده ) موضوع هیاز سهم شیتعداد آنها ب چنانچه و ندینما رشیپذ نشیگزمراحل یو صرفاً پس از ط

انقالب  دیشه ادیخود فرزندان شاهد توسط بن نیکه ب یاستخدامآزمون در تیقانون باشد، پس از موفق

 خواهند شد. یمزبور معرف هیسهم طیشد، افراد واجد شرا خواهد برگزار یاسالم

ضوابط  تیه ضمن رعاحداکثر تا سه ما دایبن یبا معرف و» :شودی( اضافه م3ماده ) یبه انتها ریعبارت ز -2

 «.دیاستخدام نما را ازیافراد مورد ن مربوط نشیو گز یو مقررات استخدام

  شودیمذکور اضافه م نامهنیی( به آ13به عنوان ماده ) ریمتن ز -3"

 ماه به 6 مدت را که در آن دستگاه حداقل به یها موظفند آن دسته از فرزندان شاهد دستگاه :13 ماده

قرار  تی( قانون در اولو2) ماده موضوع هیسهم یدر اجرا کنند،یم ایکرده  فهینجام وظا یصورت قرارداد

 1دهند.

 .ندینما موافقت وقت آنان مهیفرزندان شاهد با خدمت ن لیظفند با ادامه تحصدستگاهها مو -1 تبصره

 .شوندیبرخوردار م یآموزش مأموریتاز  ثارگرانیا ریفرزندان شاهد مانند سا -2 تبصره

و پنج درصد و  ستیاشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ب ینامه ساماندهنییآ :فتار چهارمگ

 : 2باالتر

 25/8/1387مورخ  30511/820/410شماره  شنهادیبنا به پ 26/12/1388در جلسه مورخ  رانیوز هیأت 

 رانیا یالماس یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیو به استناد اصل  ثارگرانیا و امور دیشه ادیبن

موافقت  ریرح زشو پنج درصد و باالتر را به  ستیاشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ب ینامه سامانده نییآ

 نمود:

 روند: یمشروح مربوط به کار م یدر معان رینامه اصطالحات ز نییآ نیدر ا :1 ماده

 1386مصوب  یخدمات کشور تیریقانون: قانون مد -الف

 رییس جمهور یانسان یها هیو سرما تیریتوسعه مدمعاونت: معاونت  -ب

                                                           
1
 ¨ه6880,16421نامه شماره موضوع ،یاسالم یمجلس شورا سییبا توجه به نظر ر 17/04/1383 در جلسه مورخ رانیوز هیأت 

 :نمود( 13ماده ) نیگزیجا رادیاعالم ا خیاز تاررا  ریمتن ز  09/03/1383مورخ  ب.

اند، در دستگاه بودهمستخدم آن ،تیمفقود ایرا که قبل از شهادت  یدستگاهها موظفند آن دسته از فرزندان شاهد: 13 ماده

 قرار دهند. تیاستخدام دراولو یمتقاض یشهدا گریفرزندان د به ( قانون نسبت2موضوع ماده ) هیسهم یاجرا

 .گرددیاالجرا مموقوف رادیاعالم ا خی( از تار13ماده )( 1و تبصره )2
 هیأت وزیران 27/12/1388 مورخ   262756/41459شماره نامه تصویب  2



 219                                                 نظام اداری در حوزه سالمت                                                           

 

 ثارگرانیا و امور دیشه ادی: بنادیبن -پ

 قانون 5موضوع ماده  ییاجرا ی: دستگاه هاییاجرا یدستگاه ها -ت

 رو پنج درصد و باالت ستیفرزندان شاهد و جانباز: فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ب -ث

و  ستیدستگاه متبوع، حداقل ب یاستخدام هیدر چهارچوب سهم مکلفند ییاجرا یدستگاه ها :2 ماده

 یلیمدرک تحص یفرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و دارا انیخود را از م یاستخدام یازهایپنج درصد ن

 یهاو پست بوطمر یو نسبت به استخدام آنان از محل مجوزها تأمین ادیبن یشده از سو یمعرف یدانشگاه

 .ندیمااقدام ن یبدون متصد

فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان  تیموظف است فرزندان شاهد و جانباز را با اولو ادیبن -1 تبصره

 .دینما یمعرف یبر اساس درصد جانباز

 معاف هستند. یاستخدام هیاستفاده از سهم یبرا تیفرزندان شاهد و جانباز از شرط جنس -2 تبصره

 یماده، استخدام افراد معرف نیمازاد بر درصد مذکور در ا ط،یشرادر صورت وجود افراد واجد  -3 تبصره

 است. یدستگاه مربوط الزام یقانون یدر سقف مجوزها ادیبن یشده از سو

شرط معدل معاف  زیو ن یبا شغل مورد تصد یلیرشته تحص قیفرزندان شاهد و جانباز از تطب -4 تبصره

 باشند. یو مقررات مصوب خود م نیع قوانتاب یاستخدام یو از نظر شرط شرکت در آزمون ها

 یضمن خدمت مرتبط برا یآموزش یدوره ها یمکلفند نسبت به برگزار ییاجرا یدستگاه ها -5 تبصره

 .ندیاقدام نما یمورد نظر با شغل مورد تصد یلیرشته تحص قیتطب

به  ازیود و نموج یفرزندان شاهد و جانباز با پست ها یلیمدرک تحص قیدر صورت عدم تطب -6 تبصره

پست ها،  نیعناو رییقانون نسبت به اصالح و تغ تیپست مناسب، معاونت با رعا جادیا ایعنوان  رییتغ

 اقدام خواهد نمود. دیپست جد جادیا ایآنان و  یلیمتناسب با مدرک تحص

مدرک  یفرزندان شاهد و جانباز دارا یرینسبت به به کارگ ادیبن یبا معرف ییاجرا یدستگاه ها :3 ماده

شده  ینیب شیاحراز آن ها پ طیشده و شرا ادیکه مدرک  یرشته ها( در مشاغل ی)تمام پلمید یلیتحص

 .ندیاست، اقدام نما

 ای نی)قرارداد انجام کار مع یقرارداد یانسان یرویبه ن ازیمکلفند در صورت ن ییاجرا یدستگاه ها :4 ماده

مورخ  ه 34613ت /84515شماره  یمه هانا بیتصو یدر اجرا زیمشابه( و ن نیعناو ایمشخص 

 70597/34613و بخشنامه شماره  17/5/1387مورخ  ه 40006ت /77961و شماره  15/12/1384

 قرار دهند. تیفرزندان شاهد و جانباز را در اولو 15/6/1385 ورخم

ه انعقاد فرزندان شاهد و جانباز نسبت ب یدوره کارورز یموظفند پس از ط ییاجرا یدستگاه ها :5 ماده

 .ندیآن ها اقدام نما یمانیقانون، نسبت به استخدام پ تیو پس از سه سال با رعا نیمع قرارداد کار

 یخود نسبت به استخدام رسم یاستخدام یها هیمکلفند از محل سهم ییاجرا یدستگاه ها :6 ماده

استخدام  نیبوط و همچندستگاه مر یتیشاغل در مشاغل حاکم یمانیپ ای یفرزندان شاهد و جانباز قرارداد

 د.یاقدام نما ادیبن یمشاغل با هماهنگ ریدر سا یفرزندان شاهد و جانباز قرارداد یمانیپ
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 اشتغال نهیزم نامه، نییآ نیابالغ ا خیموظف است ظرف سه سال از تار یوزارت کار و اموراجتماع : 7ماده 

تحت پوشش  رانثارگیا ریهد و جانباز و سا( نفر از فرزندان شا000/120هزار ) ستیو ب کصدیبه کار تعداد 

 یم نیتدو ادینبا مشارکت ب که یارچوب برنامه جامعهفرزندان شاهد و جانباز( را در چ تی)با اولو ادیبن

 .دیکند، فراهم نما

 یرت هامها یو ارتقا یکشور موظف است به منظور توانمندساز یو حرفه ا یسازمان آموزش فن :8 ماده

 د و جانباز، اقدام الزم را به عمل آورد.فرزندان شاه یشغل

 زم االجراست.ال زیجانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز ن یآموزش مأموریتمقررات حاکم بر  :9 ماده

 یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 99مکلفند بر اساس ماده  ییاجرا یدستگاه ها :10 ماده

 یابالغ کالن برنامه پنجم توسعه یها استیس 17و ماده  1383مصوب  رانیا یاسالم یجمهور فرهنگیو 

 یهاو مجوز التیتسه ازات،یامت یو طبق ضوابط و مقررات مربوط، در اعطا یتوسط مقام معظم رهبر

 قرار دهند. تیفرزندان شاهد و جانباز را در اولو ،یقانون

 یلکرد اجراموظفند گزارش عم ییاجرا یانامه، دستگاه ه نییآ نیا یبه منظور نظارت بر اجرا :11 ماده

 هیأتا به رمکلف است به صورت ساالنه گزارش الزم  ادی. بنندیمنعکس نما ادینامه را به بن نییآ نیا

 .دیارائه نما رانیوز

 یم 17/11/1385مورخ  ه 35687ت /145264نامه شماره  بیتصو نیگزینامه جا میتصم نیا :12 ماده

 شود.

 :1( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه44اصالح بند )و( ماده )انون ق :گفتار پنجم

صوب م رانیا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور44بند )و( ماده ): ماده واحده

 گردد: یاصالح م ریبه شرح ز 15/10/1389

اقل خود حد یخروج یروهاین ینیگزیو جا یاستخدام هیدستگاهها مکلفند در چهارچوب سهم هیو کل و

و فرزندان و  جانبازان و آزادگان فاقد شغل انیخود را از م یاستخدام یازهای( ن%25و پنج درصد ) ستیب

 کی یاالب ادگان( و باالتر و فرزندان و همسران آز%25و پنج درصد ) ستیهمسران شهداء و جانبازان ب

 یز محل مجوزهااو به استخدام آنان  مینتأ ثارگران،یو امور ا دیشه ادیبن یشده از سو یسال اسارت، معرف

مندگان با به رز زیرا ن یاستخدام هی( سهم%5و پنج درصد ) ندیاقدام نما یبدون متصد یمربوط و پستها

 ریازان زسابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانب

دهند. در  ه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاصس ری( و آزادگان ز%25و پنج درصد ) ستیب

 است. یالزام یعلم طیشرا تیبه تخصص دارد رعا ازیکه ن یموارد

فرزندان  تیموظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولو ثارگرانیو امور ا دیشه ادیو بن1تبصره 
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و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور  یشاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانباز

 .دینما یبند معرف نیدر ا

معاف و  یاستخدام هیاستفاده از سهم یبرا تیو  فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنس2تبصره 

ن و با معدل و آزمو ،یلیتحص ،یشرط سن تیقانون موظفند بدون الزام به رعا نیمشمول ا یدستگاهها

 یا به صورت رسمآنان ر داء،و از ابت ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن یبا هماهنگ نشیگز یعموم طیاحراز شرا

 .ندیاستخدام نما یقطع

د اقدام به توانن یقانون م نیمذکور در ا هیسهم فیتکل نییدستگاهها پس از تع نیمسؤول هیو کل3تبصره 

و مقررات  نیقوان قانون مطابق نیا یاز اجرا نی. با متخلفندیدستگاه خود نما ازیمورد ن یانسان یرویجذب ن

 شود. یمربوط رفتار م

 نیا یجرابر حسن ا ثارگرانیو امور ا دیشه ادیجمهور و بن سیرئ یمنابع انسان تیریمعاونت توسعه مد

 .ندینما ینظارت م یاجرائ یقانون در دستگاهها

 اصالحیه:

صوب م رانیا یاسالم ینجم توسعه جمهور( قانون برنامه پنجساله پ44بند )و( ماده ): ماده واحده

 : شودیاصالح م ریآن به شرح ز یو اصالحات بعد 15/10/1389

با »بارت و ع« سال اسارت کی یباال»قبل از عبارت « سال و کی»( عبارت 44و در بند )و( ماده )الف

 . شودیاضافه م «ثارگرانیامور ا»بعد از عبارت « بند نیسقف مقرر در ا تیرعا

سال  کیز آزادگان کمتر ا»به عبارت « سه سال اسارت ریآزادگان ز»در فراز آخر بند )و( عبارت و ب

 . ابدییم رییتغ« اسارت

وطلبانه در رزمندگان با حداقل شش ماه حضور دا»( عبارت 44( بند )و( ماده )2تبصره ) یو به ابتداپ

 . گرددیاضافه م« انجبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگ

و  صدیو س کهزاریمورخ چهاردهم آبان ماه  کشنبهیروز  یفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن قانون

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 1/9/1391 خیشد و در تار بیتصو یاسالم یمجلس شورا کینود و 

ا ورود به خدمت و قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران )موارد مرتبط ب :گفتار ششم

 :1استخدام(

انقالب  یااستقرار و حفظ دستاورده یگردد که برا یاطالق م یقانون به کس نی: در اثارگریا تعریف* 

 داتیه با تهدکشور، مقابل یارض تیو استقالل و تمام رانیا یاسالم ینظام جمهور انیو دفاع از ک یاسالم

نده آزاده و رزم ر،یاس ز،مفقوداالثر، جانبا د،ینموده و شه فهیانجام وظ یو خارج یو تجاوزات دشمنان داخل

 شناخته شود.
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 :یو استخدام یادار التیتسه :چهارم فصل

( از %25و پنج درصد ) ستیقانون مکلفند حداقل ب نی( ا8دستگاه های موضوع ماده ) هیکل :21ماده

 ینیگزیمربوط و جا یو مجوزهاخود را که وفق ضوابط  ازیمورد ن یروهاین تأمینو  یاستخدام یازهاین

شهدا  زندانشاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فر یبه خانواده ها دینمای خود اخذ م یخروج یروهاین

اسارت،  کسالی یو باال کسالی( و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان %25) و پنج درصد ستیو جانبازان ب

به رزمندگان با  زیرا ن یاستخدام هی( سهم%5) ج درصدپن واختصاص دهند  شهیداسرا و خواهر و برادر 

 ستیب ریماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز 6سابقه حداقل 

 اسارت اختصاص دهند. سال کی( و آزادگان کمتر از %25) و پنج درصد

و فرزندان آنان  یآزادگان از کارافتاده کل ،یده کلو آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتا1تبصره

 یاستخدام یالزم در آزمونها ازاتیو امت یماده با کسب حدنصاب قبول نیا یاستخدام هیکه عالوه بر سهم

حداقل معدل  تیاز شرط معاف دگانفرزندان شاهد، جانبازان و آزا ریتوانند همانند سا یشوند م رفتهیپذ

 ردند.و حداکثر سن بهره مند گ

از محل  ثارگرانیاز ا یکی یقانون موظفند پس از بازنشستگ نیدستگاه های مشمول ا هیو کل2تبصره 

و پنج  ستیجانبازان ب د،یاز فرزندان شه یکیاستخدام  یعموم طیشرا تیخود با رعا یاستخدام هیسهم

 .ندیو مفقوداالثر را در آن دستگاه استخدام نما ری( و باالتر، آزاده، اس%25) درصد

 یشده برا رفتهینفر پذ نیآخر ی( حدنصاب آزمون علم%80) کسب حداقل هشتاد درصد :9تبصره 

 است. یالزام یو فناور قاتیاستخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحق یمشموالن متقاض

 :ینیاشتغال و کارآفر :* فصل پنجم

( و باالتر، آزادگان %25) و پنج درصد ستیب خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان :29ماده

شغل مورد نظر باشند  طیو همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرا

 فصل برخوردار شوند. نیاز خدمات ا توانندی م

 یفصل م نیاستفاده ازخدمات موضوع ا یبرا یبعد تید در اولویهشبرادر و رزمندگان و خواهر و تبصره 

 باشند. 

موظفند  یردولتیو غ یاعم از دولت ربطیذ یواحدها ریو سا ی:  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع30ماده

کارگاه های تابع قانون کار، مشموالن  ازیمورد ن یانسان یرویجذب ن یدر راستا ادیبا بن یضمن هماهنگ

 قرار دهند.  تیقانون را در اولو نی( ا29موضوع ماده)

قانون، دولت  نی( ا29ها به جذب مشموالن موضوع ماده) کارگاه انیق کارفرمایبه منظور تشو :31دهما

مورد  یانسان یروین تأمین یدر راستا رویاقدام به جذب ن ادیبن یرا که با هماهنگ یانیموظف است کارفرما

 قرار دهد: لیبه شرح ذ یالتیو تسه فاتیمشمول تخف ند،ینما یخود م ازین
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( و %100) صددرصد زانیجانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به م یسهم کارفرما برا مهیحق ب والف 

 .گرددیپرداخت م ادیسال توسط بن 5حداقل به مدت  (%50) پنجاه درصد زانیمشموالن به م ریسا

ق (حقو%150و پنجاه درصد) کصدیاحتساب  قیگونه کارگاهها از طر نیا انیکارفرما اتیو کاهش مالب 

 سال. به مدت پنج یاتیقابل قبول مال یها نهیبه عنوان هز داالستخدامیجد ثارگرانیبه ا یپرداخت

ه مدت پنج سال بقانون حداقل  نی( ا29) که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده یانیو کارفرماج 

 ضوع مادهو دستمزد، موحداقل حقوق  ارانهی (%75) تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد ندینمای م

 .شوندی مآنان قرار خواهد گرفت بهره مند  اریکه در اخت ی( قانون کار بر حسب نوع شغل42)

و باالتر  (%25) و پنج درصد ستیفرزندان شاهد، جانبازان ب یابیدست یکه در راستا یدر صورت :33ماده

 تأمیننظور مباشد، به  یو مهارت یزشآمو یدوره ها یریبه فراگ ازیبه مشاغل مناسب، ن کاریو آزادگان ب

پنج  وهفتاد  ادلمع یزندگ نهیحداقل معاش آنان در طول دوره آموزش)حداکثر تا هجده ماه( کمک هز

 پرداخت خواهد شد. ادیتوسط بن کباری ی( حداقل حقوق کارکنان دولت و برا%75) درصد

ائه دهنده ها و مراکز ار دستگاه یگفصل، ضمن هماهن نیا طیافراد واجد شرا یبهره مند یبرا :34ماده

 درصد یا ستفصل استفاده نکرده باشند  نیا التیاز تسه قبالًمشروط بر آن که  ادیامکانات فوق با بن

 :ابدی یامر اختصاص م نیبه ا لیاز امکانات مربوط به موارد ذ (30%)

 یبا هماهنگ و یاسالم یراهاشو قیو دکه از طر یخود اشتغال یو بازارچه ها نیادیغرفه م یو واگذارالف

 .ها یشهردار

 یفن سازمان آموزش یتخصص ،یمهارت یکوتاه مدت و بلندمدت آموزشها یدوره ها رشیپذ هیو سهمب 

 .خوابگاه ژهیبه و یرفاه التیبه همراه تسه یا و حرفه

 .ربطیذ یتوسط دستگاه های اجرائ النیخاص فارغ التحص یکارورز یدوره ها یو اجراج 

 .قانون نیکار به خارج از کشور، توسط دستگاه های مشمول ا یرویعزام نو اد 

 :یهای نظارتدستگاهبرخی از ضوابط و مقررات مرتبط در قوانین و مقررات فصل سوم:آشنایی با 

 :1نامه اجرایی آن ینش کشور و آیینقانون گزموارد مرتبط در  :گفتار اول

 ،یعم از رسما خدمت ات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود بهضوابط و مقرر یو اجرا نشیامر گز :2اده م

 یها دستگاه هیقانون کار در کل نیمشمول مشابه( و نیروزمزد و عناو- یقرارداد - یمانیپ) یرسم ریغ

 آیین نیو ا نشیقانون گزتابع احکام مقرر در نشیگز قانون (2و ماده ) یمذکور در ماده واحده قانون تسر

 بود. نامه خواهد

بدون  وجه و پرداخت هرگونه باشدیماده فوق م تیمنوط به رعا یریهرگونه جذب و بکارگ -1 تبصره

                                                           
1

 15/10/1361مورخ  فرمان بر اساس یاسالم یورامجلس ش یو استخدام یمشترک آموزش و پرورش و امور ادار ونیسیکم 

قانون مذکور مصوب  یو قانون تسر14/6/1374مصوب  معلمان نشی( قانون گز18و به استناد ماده ) ره() ینیحضرت امام خم

 تصویب نمود. نشیگز یعال هیأت شنهادیبنا به پ رایی اجرا نامهآیین 9/2/1375
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 است. یقانون ریماده فوق غ تیرعا

مشاغل حساس،  در گریانتقال به دستگاه د ای مأموریتثابت خارج از کشور،  مأموریتاعزام به  -2 تبصره

ها وابسته به دستگاه یعال آموزش داوطلبان مراکز رشیپذ نیچنهم بلند مدت( و یهادورهشدن ) هیبورس

 است. نشیگز دییمنوط به تا

مربوطه  مقررات بوده و تابع یمستثن نامهآیین نیکارکنان وزارت اطالعات از شمول ا نشیگز -3 تبصره

 خواهد بود.

مراحل  یط جهت ب را( قانون مرات16ماده ) یدر اجرا ،یدستگاه پس از اخذ مجوز استخدام: 22ماده 

( قانون 2موضوع ماده ) داوطلبان دستگاه مکلف است نیهمچنو دینمایاعالم م هیأتکتبا به  نشیگز

 ریرابطه با سا درمیاتخاذ تصم ایو  یریبکارگ ای انتصاب قبل از نامهآیین نیمواد ا ریسا تیرا با رعا نشیگز

 .دینما یفمعر نشیمراحل گز یط جهت موارد مقرر در ماده مزبور

به  صاحبنظر کیبا داوطلبان، حضور  یو علم یتخصص یهابه انجام مصاحبه ازیدر صورت ن -تبصره

و ابالغ  هیته یعال هیأت تبصره توسط نیا دستورالعمل. باشدیمیهسته ضرور ای هیأتاز  یندگینما

 خواهد شد.

 نشیگز نظر افتیاست به محض در در دستگاه مکلف یمشابه ادار نیعناو ای ینیواحد کارگز  :23 ماده

و در مورد استخدام ) یوی داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدام بر عدم موافقت با ادامه خدمت یمبن

 .دی( اقدام نمایقطع یوضع به رسم لیقبل از تبد یرسم

نظر به  نسبت که کارمند یدر صورت ،یرسم یوضع تا قطع لیقرارداد و تبد دیدر موارد تمد -1 تبصره

به  یدگیآنان تا رس به مربوطپست های در  گریافراد د انتصاب. دیدر مهلت مقرر اعتراض نما نشیگز

تعهد خدمت، بود و در موارد لغو نخواهد نظر حداکثر سه ماه( مجاز دیمرحله دوم تجد) هیأتاعتراض در 

 .باشدینم دیجد یبه اخذ مجوز استخدام ازین

 خواهد شد. نییتع یعال هیأتمدت مزبور طبق نظر در موارد استثناء  -2 تبصره

عدم  امیا بابت داده شود صیدوم، داوطلب محق تشخ اینظر اول  دیکه پس از تجد یدر موارد -3 تبصره

 تیخدمت با رعا تداوم که حکم یمند خواهد شد و در صورتبهره به خدمت یاشتغال از حقوق آمادگ

مذکور به عنوان  امیا کنیل و نگرفته مزبور، تعلق امیبابت ا یقصادر بشود حقو طیاز بعض شرا نیغمض ع

 خواهد بود. هیأتبا  ،یعال هیأت دستورالعمل طبق نیغمض ع صیخواهد شد. تشخ یسابقه خدمت تلق

 یشیآزما خدمت مدت یتا قبل از انقضا یشیآزما یدر مقطع رسم نشیکه نظر گز یدر موارد: 24 ماده

منوط به اخذ نظر  یرسمی صدور حکم قطع د،ینظر نما دیتجد یخدم تقاضاباشد و مست رشیبر عدم پذ

دوم به زمان نظر اول و دیتجد در یدگیو زمان رس باشدیمستخدم مذکور م رشیبر پذ یمبن نشیگز

 افزوده خواهد شد. یشیمدت خدمت آزما

مثبت  هینظر که یتدر دستگاه موظفند در صور یمشابه ادار نیعناو ای ینیکارگز یواحدها :25 ماده
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( 6باشد، حداقل ) نشده اعالم یشیکارمندان آزما یقطع هسته نسبت به صدور حکم استخدام ای هیأت

 آنانیحکم استخدام قطع صدور را راجع به هیأت اینظر هسته  یشیخدمت آزما یماه قبل از انقضا

 .شودیم یمعرف ربطیمتخلف به مراجع ذ نصورتیا ری. در غندیاستعالم نما

است  موظف به هسته( حسب مورد هیأت یاز سو اریاخت ضیدر صورت تفوهسته ) ای هیأت -1 تبصره

 یواحد امور ادار ای ینینظر خود را به واحد کارگز  مستخدم یشیزماآمدت مقرر خدمت  انیقبل از پا

 مود.اقدام خواهند ن  یقانون مذکور در موعد یواحدها نصورتیا ریدر غ د،یدستگاه اعالم نما

صادره در  احکام نسخه از کیدر دستگاه موظفند  یمشابه ادار نیعناو ای ینیکارگز یواحدها -2 تبصره

 .ندیمربوطه ارسال نماهسته ای هیأتهر مقطع از استخدام را به 

مدت خدمت  یانقضا ( ماه به زمان6کمتر از ) نامهآیین نیکه در زمان ابالغ ا یدر موارد -3 تبصره

 یمنظور صدور حکم قطع به موظفند یمشابه ادار نیعناوو ینیستخدم مانده باشد، کارگزم یشیآزما

 .ندیرا اخذ نما نشینظر گز عایسر

اشتغال و  عدم یمبنا یعال هیأتو  هیأتتوسط هسته،  رشیبر عدم پذ یمبن یصدور را خیتار :26 ماده

صورت  نیدر ا باشدیم دستگاه شابه درم یادار یواحدها ای هاینیکارگزتوسط یقطع رابطه استخدام ای

حداکثر تا  ینیحکم کارگززمان صدور تا هسته یپرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور را

 .باشدیماه بالمانع م کیمدت 

 نیعناو ای ینیکارگز واحد یدر ورود به خدمت منوط به اعالم کتب نشیمراحل گز یشروع به ط :37اده م

 .باشدیتگاه مدس یمشابه ادار

 نشیقانون گز محدوده داوطلبان در یشغل تیاحراز صالح یو هسته تنها برا هیأتآراء و نظرات : 38 ماده

 مناط اعتبار است.

(، بهنگام موافق اخذ نظرکرده باشد ) یرا قبال ط ینشیمراحل گز هیکه داوطلب کل یدر صورت: 39 ماده

 نیو همچن گریددستگاه های  به مأموریت ایموارد انتقال و یوضع استخدام لیتبد ایقرارداد  دیتمد

 یبرا هستهای هیأتطرح موضوع در  زمان تا یبررس نیآخر یداخل و خارج کشور، فاصله زمان یهاهیبورس

خواهد بود. در موارد  نشیاصلح مالک عمل در گز انتخاب ای یضوابط عموم تیبا رعا یو یاحراز حال فعل

 عمل خواهد شد. یعال هیأتای و هیأتاستثناء طبق نظر 

دستگاه های  قرارداد طرف یکه جهت انجام امور خدمات ییهرگونه استفاده از کارکنان شرکتها -تبصره

خواهد بود.  نشیگز دییتا به و حساس منوط یآموزش ،یکارشناسوی در مشاغل ادار باشندیم ییاجرا

 یعال هیأت که توسطخواهد بود  دستورالعملی اساسبر  روهاین نگونهیدر مورد ا نشیگز ینحوه بررس

 .گرددیو ابالغ م میتنظ

باشد  شده آنان به هر علت قطع یو ثابت که رابطه استخدام یرسم نیمستخدم یریبکارگ: 42ماده 

 خواهد بود. نشیمراحل گز یمستلزم ط

 ربطیذ نشیگزبر اساس نظر یشیآزما یمستخدم رسم یوضع استخدام لیکه تبد یدر موارد :47اده م
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 دییدر صورت تا یقرارداد ای یمانیبه صورت پ یاشتغال و ادامهگرددینم سریم یقطع یبه استخدام رسم

 دستگاه مربوط مجاز خواهد بود. ازیو ن نشیگز

از اعالم نظر  سپی شیآزما یبه رسم یمانیپ ای یوضع افراد موضوع ماده فوق از قرارداد لیتبد -تبصره

 بود. بالمانع خواهد نشیگز

 ینهاآزمو آزمون، مانع از شرکت در کی ایو  یمقطع زمان کیو در  نشیدر گز رشیعدم پذ :51ماده 

 مجدد نخواهد بود. نشیو انجام گز یبعد

 : 1یعدالت ادار وانیدر قانون د یو استخدام یموارد مرتبط با امور ادار دوم:گفتار 

 وربمنظ ایران اسالمی جمهوری اساسی ونقان( 173) سوم و هفتاد و یکصد اصل اجرای در :1 ماده

 خالف دولتی هاینامهآیین و ادارات مأموران، به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی

 به قانون این در که اداری عدالت دیوان کننده،تصویب مقام اختیارات حدود از خارج یا شرع یا قانون

 .گرددمی تشکیل قضائیه قوه رییس زیرنظر شودمی نامیده «دیوان» اختصار

 یا گستریداد محل در دیوان اداری دفاتر دیوان، خدمات به مردم دسترسی در تسهیل منظور به :6 ماده

 عهده به را یرز وظایف دفاتر این. گرددمی تأسیس استانها مراکز از یک هر در کشور کل بازرسی دفاتر

 :دارند

 مراجعان ارشاد و راهنمایی -الف

 شاکیان درخواستهای و هادادخواست ثبت و پذیرش -ب

 پست یا نمابر قطری از که دفتر آن حوزه در دیوان سوی از شده صادر آراء یا شکایات دوم نسخه ابالغ -پ

 .اندکرده دریافت دیوان از دیگری طریق هر به یا الکترونیکی

 .دفتر آن به مربوط حوزه در دیوان احکام اجرای واحد دستورات انجام -ث

 هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: فیحدود صالحیت و وظا: 12ماده 

ها و سایر نظامات و نامهکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیینرسیدگی به ش -1

 رتیرات مذکور به علت مغاکه مقر یدر موارد یردولتیغ یها و مؤسسات عموممقررات دولتی و شهرداری

 یخلف در اجرایا ت راتقانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیا ای با شرع

 شود.قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

 صادر شده باشد. وانیدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دص -2

 باشد.صادر شده  وانیز شعب درویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد ا جادیا صدور رأی -3

 سیرئ ماتتصمی و ها بخشنامه ها، مهنا نییرسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفًا آ -تبصره

و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و  هیقوه قضائ

                                                           
 مجلس شورای اسالمی 25/3/1392 مصوب1
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 ی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.شورای عال

ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم  خیماه از تار کیموظف است ظرف  تیطرف شکا :30ماده 

و مبادرت به  یدگینیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رس یدگیوصول پاسخ، مانع رس

 .دینمایم یصدور رأ

 یماده خوددار نیبدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در ا تیف شکاکه طر یدر صورت -تبصره

 نی. ادینمایسال انفصال از خدمت محکوم م کیکننده، متخلف را به سه ماه تا  یدگیشعبه رس دینما

 است. دنظریدر شعب تجد دنظریروز قابل تجد ستیحکم ظرف ب

ارتباط نداشته باشند و  گریکدیشود که با  متعدد مطرح اتیدادخواست، شکا کیاگر ضمن  :31 ماده

مطرح شده را به صورت جداگانه  اتیکند، شکا یدگیبه آنها رس یدادرس کینتواند ضمن  وانیشعبه د

 .دینمایصادر م تیندارد، قرار عدم صالح تیو نسبت به آنچه که صالح کندیم یدگیرس

 یدر صورت ند،یدادخواست مطرح نما کیب خود را به موج یهاتیچنانچه اشخاص متعدد، شکا :32 ماده

 ،یدادرس کینسبت به همه موارد ضمن  وانیواحد داشته باشد، شعبه د یمزبور منشأ و مبنا اتیکه شکا

 یدگیرس اگانهو جد کیصورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفک نیا ری. در غدینمایم میاتخاذ تصم

 .شودیم

خود  انیرا از م یاندهیدر دادخواست، نما توانندیز پنج نفر باشند، ما شیکه ب یدر صورت انیشاک -تبصره

 .ندینما یمعرف وانیجهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه د

 دستور موقت -دوم

اقدامات یا  یصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا در :34ماده 

 نی( ا10ام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده )تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انج

 ورصد یتقاضا تواندیگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، مقانون، سبب ورود خسارتی می

تا قبل از ختم  دیدرخواست صدور دستور موقت با ،یاصل تی. پس از طرح شکادیدستور موقت نما

 .ستین یدادرس نهیاست مستلزم پرداخت هزدرخو نیارائه شود. ا وانیبه د ،یدگیرس

کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت شعبه رسیدگی: 35 ماده

 نماید.اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می یمبنی بر توقف اجرا

رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت  -تبصره

 گردد.لغو می زییا رد دادخواست اصلی، دستور موقت ن

ای است که قانون، شعبه نی( ا34مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده ) :36 ماده

 کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومیرسیدگی می یبه اصل دعو

از  یکیباشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به تقاضای صدور دستور موقت شده  وان،ید

شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت شعب ارجاع می

 .شودیرسیدگی م
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خارج از نوبت  یاصل دعوموظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به  وانیشعبه د :37 ماده

 .دیصادر نما یمقتض یو رأ یدگیرس

دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ  ریمد -تبصره

 است. یفور میتصم

صدور  یو در صورت رد تقاضا نیلغو آن، مفاد آن به طرف ایدر صورت صدور دستور موقت  :38 ماده

شعبه،  میصدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصم ی. تقاضاشودیابالغ م یمفاد آن به شاک دستور موقت،

 .ستیقانون ن نی( ا10موضوع ماده ) یقانون ماتیتصم یمانع اجرا

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند  :39 ماده

کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از رت استنکاف، شعبه صادرطبق آن اقدام نمایند و در صو

 نماید.ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میخدمت به مدت شش 

کننده  یدگیدستور موقت، شعبه رس یبر عدم ضرورت ادامه اجرا یمبن یلیدر صورت حصول دال :40 ماده

 .دینماینسبت به لغو آن اقدام م

توضیح دعوت نماید و در صورتی که  یتواند هر یک از طرفین دعوا را برای اداشعبه دیوان می :43ماده 

( این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده 10شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده )

 است.

توضیحات مورد  یتوضیح حاضر نشود یا از ادا یدر صورتی که شاکی پس از ابالغ برای ادا -1 تبصره

درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع 

ممکن نشود،  اکینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاظهارات او، اتخاذ تصمیم می

 گردد.قرار ابطال دادخواست صادر می

شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار،  در صورتی که طرف -2 تبصره

نماید یا به انفصال توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می یاز حضور جهت ادا بدون عذر موجه،

 .کند یسال محکوم مماه تا یک موقت از خدمات دولتی به مدت یک 

در مهلت اعالم شده  شدهیحضور شخص معرف عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم -3 تبصره

 است. سال از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک

ها در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری :44 ماده

اه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک م

آن را به دیوان  یلهای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالپرونده

 کیو مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف  وانیتوسط د لیاعالم کنند. در صورت موجه ندانستن دال

سوم ال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یکماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفص

 یبرا وانید اریحسب مورد مانع اخت رام نیشود. اسال محکوم میماه تا یک حقوق و مزایا به مدت سه 
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طبق مدارک و قرائن موجود  یصدور رأ ای ازیو مدارک مورد ن لیبه دال یابیدر جهت دست یاقدام مقتض

 .ستیدر پرونده ن

 .ردیگیشده مطابق مقررات مربوط صورت م یبنداسناد طبقه مطالبه

ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام  نیمکلف است عالوه بر موارد مذکور در ا وانیشعبه د -تبصره

 .دیصالح اعالم نما یبه مرجع قضائ یفریک بیرا جهت تعق یقانون فیوظا

 نیمسترد کند و در ا ت،یا قبل از وصول پاسخ طرف شکادادخواست خود ر تواندیم یشاک -45 ماده

. پس دینما دیدادخواست خود را تجد تواندیم ی. شاککندیصورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر م

 .شودیاثر داده نم بیترتاز وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست 

صورت، قرار  نی. در ادینظر نماصرف یکل ود بهخ تیاز شکا ،یقبل از صدور رأ تواندیم یشاک :46 ماده

 .ستیمجدداً قابل طرح ن تیو همان شکا شودیصادر م تیسقوط شکا

هفته  کیرا اعالم و ظرف  یدگیختم رس قات،یتحق لیو تکم یدگیپس از رس وانیشعبه د :58ماده 

 .دینمایم یمبادرت به انشاء رأ

به صورت  دیو نبا ندینما فیتکل نییطور خاص تعبه ت،یمکلفند در مورد هر شکا وانیشعب د :60ماده 

 حکم صادر کنند. ،یعام و کل

ارسال  نیابالغ به طرف یو رونوشت آن ظرف پنج روز برا شودیدادنامه پس از صدور، ثبت م :61 ماده

 .گرددیم

 دنظریدر شعب تجد یدگیرس :مبحث دوم

 یقانون ندهینما ایمقام و قائم ای لیوک ای نیاز طرف یکیبه درخواست  وانید یآراء شعب بدو هیکل :65 ماده

 رانیا میاشخاص مق یبرا یدنظرخواهیاست. مهلت تجد دنظریدر شعب تجد یدنظرخواهیآنها، قابل تجد

 ابالغ است. خیدو ماه از تار رانیخارج از ا میاشخاص مق یروز و برا ستیب

 یدفاتر ادار ای رخانهیدب ای یعبه صادر کننده رأدادخواست به دفتر ش میبا تقد یدنظرخواهیتجد :66 ماده

 .شودیارجاع م دنظریاز شعب تجد یکیبه  وانید سیتوسط رئ دنظری. دادخواست تجدردیگیانجام م وانید

اعداد، ارقام، سهو قلم،  لیاز قب یاز اشتباهات ریغ یبدو یدر رأ دنظریچنانچه شعبه تجد :70ماده 

مالحظه  یگریاشکال د ده،یدر آن قسمت از خواسته که به اثبات رس یتادگافاز قلم ایو  نیمشخصات طرف

 کند.می دییآن را تأ ،ینکند ضمن اصالح رأ

 دییرا تأ یشعبه بدو یندهد، رأ صیرا وارد تشخ دنظرخواهیتجد رادیا دنظریچنانچه شعبه تجد :71 ماده

 .دینمایم یصدور رأ مبادرت به ،یماهو یدگیصورت آن را نقض و پس از رس نیا ریو در غ

 صیتشخ یقانون نیرا مطابق با مواز یدنظرخواهیکه قرار مورد تجد یدر صورت دنظریشعبه تجد :72 ماده

به شعبه  یماهو یدگیرس یصورت پس از نقض قرار، پرونده را برا نیا ری. در غکندیم دییدهد، آن را تأ

 .دینمایصادر کننده قرار عودت م

 دنظریبا شعبه تجد میصدور دستور موقت شود، اتخاذ تصم یتقاضا دنظریله تجدهرگاه در مرح :73 ماده
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مادام  یاست. دستور موقت صادر شده از شعبه بدو وانید سیرئ دییدستور موقت مستلزم تأ یاست. اجرا

 است. یلغو نگردد، به قوت خود باق دنظریکه توسط مرجع تجد

از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض  :89ماده 

و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید.  هیموظف است به محض اطالع، موضوع را ضمن ته

نماید. این می منسبت به صدور رأی اقدا ح،یصح یپس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأ یهیأت عموم

 هیاالتباع است. اثر آراء وحدت روراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزمرأی برای شعب دیوان و سایر م

شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی

درج رأی در روزنامه رسمی  تاریخنفع ظرف یک ماه از مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی

که قبالً در پرونده دخالت  یدنظریصورت پرونده به شعبه تجد نیرا دارد. در ا یاهحق تجدیدنظرخو

 مزبور است. یبر طبق رأ یو صدور رأ یدگیشود و شعبه مذکور موظف به رسنداشته ارجاع می

باشد، رئیس  چند شعبه دیوان صادر شده ایهرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو  :90 ماده

. دیآن را نسبت به موضوعات مشابه نما یتسر یموضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضا تواندیمدیوان 

رویه تصویب  اددر صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایج

 است. االتباعشعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم رینماید. این رأی برای سامی

رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت  جادیپس از صدور رأی ا -تبصره

 گیرد.انجام می ت،یطرف شکا یاز دادخواست و ضمائم آن برا یاخارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه

 ایاشتباه  یر موارد ادعاد ،یعموم هیأتمجدد در  یدگیرس یبرا یعموم هیأت یطرح آراء قبل :91 ماده

 ای وانید سیرئ ای هیقوه قضائ سیرئ یمستلزم اعالم اشتباه از سو گر،یکدیتعارض با  ایبا قانون  رتیمغا

 است. وانینفر از قضات د ستیو مستدل ب یکتب یتقاضا

مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات  تیابطال شود، رعا یعموم هیأتدر  یاچنانچه مصوبه :92 ماده

 سیکنند، رئ بیتصو یعموم هیأت یرأ ریمغا یدیاست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد یالزام ،یدبع

مرجع  ندهیقانون و فقط با دعوت نما نی( ا83مفاد ماده ) تیموضوع را خارج از نوبت بدون رعا وانید

 .دینمایمطرح م یعموم هیأتکننده، در  بیتصو

آن از  یدر صورت عدم اجرا دانند،یم نفعیخود را ذ ،یعموم هیأتآراء  یکه در اجرا یافراد :93 ماده

. ندیدرخواست نما وان،یبه استنکاف مسؤول مربوط را از د یدگیرس توانندیم ربط،یمسؤوالن ذ یسو

در صورت  ذکور. شعبه مشودیارجاع م دنظریاز شعب تجد یکیبه  وان،ید سیرئ یدرخواست از سو نیا

قانون اتخاذ  نی( ا109کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده )بودن درخواست نفعیاحراز ذ

 .دینمایم میتصم

 صیشرع تشخ نیخالف مواز هیقوه قضائ سیرئ یاز سو وانید یعموم هیأتکه آراء  یدر صورت :94 ماده

 .دنمای یم دنظریتجد هیقوه قضائ سیبا توجه به نظر رئ یعموم هیأتداده شود، 
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 هیأتدفتر  قیباشد از طر ییاجرا اتیکه مستلزم عمل وانید یعموم هیأتادر شده از احکام ص :95 ماده

موظف است مراتب را به  وانیاحکام د ی. واحد اجراگرددیابالغ م وانیاحکام د یبه واحد اجرا یعموم

در باشند و می وانیبه د جهیحکم و اعالم نت ی. مراجع مذکور مکلف به اجرادیاعالم نما ربطیذ یمباد

 شود.قانون اقدام می نی( ا110صورت استنکاف طبق ماده )

است که  ای نامه نییقانون، مطابق آ نیوفق ا یتخصص یهاهیأتو  یعموم هیأتاداره جلسات  :96 ماده

 .رسد یم هیقوه قضائ سیرئ بیقانون، به تصو نیالزم االجراء شدن ا خیظرف سه ماه از تار

 هیأت تیاز اعضاء اکثر یکی ای وانید سیاعضاء توسط رئ تیظر اکثرمطابق ن یعموم هیأت یأر :97 ماده

 .گرددیانشاء م وانید سیبه انتخاب رئ

 است.    یمدن یدادرس نییمطابق مقررات آ یعموم هیأتابالغ و اصالح آراء  -تبصره

ابالغ به را پس از  وانیقانون مکلفند آراء د نی( ا10اشخاص و مراجع مذکور در ماده ) هیکل :107ماده 

 .ندیاجراء نما تیفور

نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد  کی هیعلبه محکومٌ  یپس از ابالغ رأ وانیشعب د :108 ماده

کامل  یماه نسبت به اجرا کیمکلف است ظرف مدت  هیعل . محکومٌندینمایارسال م وانیاحکام د یاجرا

 .دیگزارش نما وانید حکاما یبه واحد اجرا یطور کتبا بهر جهیله اقدام و نتمحکومٌ  تیجلب رضا ایآن 

ربط از کشور مسؤوالن ذی یدر روزنامه رسم وانید یعموم هیأت یهرگاه پس از انتشار رأ :109 ماده

نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی یاجرا

 شود.می حکومسال و جبران خسارت وارده مماه تا یک  دولتی به مدت سهبه انفصال موقت از خدمات 

که  یدادخواست باشد. افراد میبه صورت تقد دیبا ،یعموم هیأتآراء  یاجرا یبرا نفعیذ یتقاضا -تبصره

 سیموضوع را به رئ توانندیم شوند،یدر مورد ابطال مصوبه مطلع م یعموم هیأتآراء  یاز عدم اجرا

 .دینما قداما وانیشعب د قیموضوع از طر یریگینسبت به پ وانید سیتا رئ ندینعکس نمام وانید

احکام  یواحد اجرا ،یحکم قطع یاز اجرا هیعلمرجع محکومٌ  ایدر صورت استنکاف شخص  :110 ماده

 .کندیگزارش م وانید سیمراتب را به رئ وان،ید

. شعبه مذکور موظف است دینمایارجاع م یقطع یرأ بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده وانید سیرئ

به واحد  یصادر و پرونده را جهت اقدامات بعد یمقتض یو رأ یدگیخارج از نوبت به موضوع استنکاف رس

 .دیارسال نما وانیاحکام د یاجرا

ز مرکب ا یونیسیکم ایو  هیأتتوسط شورا،  میحکم، مستلزم اتخاذ تصم یکه اجرا یدر موارد -1 تبصره

اعضاء مؤثر در مخالفت  یتمام ند،یحکم صادر شده استنکاف نما تیچند نفر باشد و اعضاء آنها از تبع ایدو 

 .شوندیمستنکف شناخته م وان،یبا حکم د

 است. وانید دنظریشعب تجد ،یعموم هیأت یبه استنکاف از رأ یدگیمرجع رس -2 تبصره

اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به  ایشخص به استنکاف ابتداء  کنندهیدگیشعبه رس -3 تبصره

حکم و اعالم به  یهفته جهت اجرا کی. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر دینمایم میآنها تفه



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        232

 

مهلت، مشمول حکم مقرر در  یپس از انقضا ایصورت و  نیا ریو در غ شودیمهلت داده م یبه و وانید

 گیرد.قانون قرار می نی( ا112ماده )

شعبه صادرکننده حکم، به  رأی، استنکاف نماید با رأی یعلیه از اجرادر صورتی که محکومٌ  :112اده م

شود. رأی صادر شده ظرف انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می

مذکور  یکه رأ یتباشد و در صوردیوان می دنظریبیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجد

 .گرددمی ارجاع عرض صادر شده باشد به شعبه هم دنظریدر شعبه تجد

 یانع از اجرامقانون،  ایشرع  نیّخالف ب ایو  یطرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاض :113 ماده

 .دیحکم را صادر نما یقرار توقف اجرا کنندهیدگیمگر آن که شعبه رس ستین وانید یحکم قطع

 :یانسان یروین تیوضع لیتبددر ارتباط با  یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه یاعمال آرا حوهن

ت /3591 مصوبه شماره بیتصو خی)تار 1/3/78که قبل از  یعبارتند از کارکنان 555 یرا نیمشمول -الف

مشمول  ییاجرا یخدمت در دستگاهها دی( به صورت خر رانیمحترم وز ئتیه 1/3/78مورخ  17296

 اشتغال دارند.   یدمت بوده و هم اکنون به صورت قراردادخ

 30/4/67مورخ  282-13868شماره  بنامهیتصو یکه در اجرا یعبارتند از کارکنان224 یرا نیمشمول -ب

 ییاجرا نامه نییآ بیتصو خیتار 9/5/84 خیبوده و تا تار یمدرک دانشگاه یدارا رانیمحترم وز ئتیه

دمت خ سابقهحداقل سه سال  یدارا یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 12( مادهی)و( و ) یبندها

 باشند.  یم یمانیپ

)  یخدمات کشور تیریقانون مد بیتصو خیکه تا تار یعبارتند از کارکنان 450 یرا نیمشمول -ج

س محترم مجل 27/10/66مصوب  یانسان یروین لیقانون نحوه تعد 7ماده  2( به استناد تبصره 15/9/86

 باشند.   یم یمانیسال سابقه خدمت پ 8حداقل  یدارا یاسالم یراشو

 آشنایی با سایر بخشنامه ها و ضوابط مرتبط:   :چهارمفصل 

 :1و آیین نامه اجرایی آن روی انسانیقانون نحوه تعدیل نی : گفتار اول

بر آنها  وننقا که شمول یو مؤسسات یدولتشرکت های ، مؤسسات و سازمان هاها، وزارتخانه :4ماده 

 التیشکبه اصالح ت نسبت سال کیحداکثر ظرف مدت  لیذمستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط

 .ندینما اقدام کشور یو استخدام یسازمان امور ادار دییخود با تأ یلیتفص

 .گرددیفوق حذف مدستگاه های  در یتصدبالهای پست هشتاد درصد  -الف

پست های  سوم کیالذکر از فوقدستگاه های ( در یو خدمات یادار) یبانیپشتپست های مجموع  -ب

مدارس در  یدفتر کادر با احتسابششم ) کیمدارس  یبرانسبت نی. ادیهر دستگاه تجاوز ننما یاصل

                                                           
و شصت  صدیهزار و س کیماه  ید و هفتم ستیب کشنبهیروز  یتبصره در جلسه علن ازدهیقانون فوق مشتمل بر ده ماده و  1

 است دهینگهبان رس یشورا دییتأ به7/11/1366 خیو در تار بیتصو یاسالمیو شش مجلس شورا
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 .باشدیدوم م کیدانشگاهها  ی( و برایبانیپشتپست های 

 دهند. صیموقت تخصت های پسخود را به  یرسم ریفوق مکلفند کارمندان غدستگاه های  -ج

 یلیتفص التیتشک فوق در مهلت مقرر نسبت به اصالحدستگاه های از  کیکه هر  یدر صورت -1 تبصره

آن  التیبه اصالح تشک نسبت کشور مکلف است رأساً یاستخدامو یسازمان امور ادار دیخود اقدام ننما

پست های مازاد بر  کنانبه کار یگونه وجههر و پرداخت دیاقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابالغ نما

 .دیخواهد گرد محسوبی در اموال دولت یقانون ریمصوب، تصرف غ

 دییپس از تأ صرفاً  موارد فوق تیموقت با رعا ایاعم از ثابت  یپست سازمان شیهر گونه افزا -2 تبصره

 بود. هدرخوایپذامکان رانیوز هیأت بیتصوکشور و یاستخدام یسازمان امور ادار

کشور تعهد  کل1364قانون بودجه سال  60که بر اساس بند ب تبصره  یافراد یشیاستخدام آزما :5 ماده

خدمت مشغول باشند،  به مقرر را یحداقل نصف ساعات کار هفتگکه یدر صورت ند،ینمایم یاستخدام

سازمان  دییبا تأ بوطهمریآموزش دوره در تیافراد منوط به موفق نیا ی. صدور حکم قطعباشدیمجاز م

مقرر در مورد آنان الزم نخواهد  یشیدوره آزما حداکثر تیو رعا باشدیکشور م یو استخدام یامور ادار

 خواهد بود. 60سال باشد مشمول بند ب تبصره  کیحداقل  آن مدت کهیآموزش یهابود. دوره

 یعال آموزش و فرهنگ و یزشکآموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پ یهاوزارتخانه :6 ماده

 یو استخدام یامور ادار سازمان دییو تأ ریز یهاو نسبت قانوننیا 4مفاد ماده  تیصرفاً با رعا توانندیم

 .ندینما خود اقدام ازیکشور نسبت به استخدام کادر مورد ن

 کی ییروستا ناطقم آموز درنفر دانش 15و  یآموز در مناطق شهرنفر دانش 20هر  شیبه ازاء افزا -الف

 (.یآموزش ریو غ یاعم از آموزشنفر )

 (یپزشک ریو غ یاعم از کادر پزشکدو نفر ) یمارستانیتخت ب کیهر  شیبه ازاء افزا -ب

 یآموزش و در مورد مؤسسات یعلم هیأت رینفر کادر غ کینفر دانشجو  14هر  شیبه ازاء افزا -ج

 .بمصویسازمانپست های سوم  کیتا  سیدالتأسیجد

خواهد  1364 قانون بودجه سال 60تابع ضوابط مقرر در تبصره  یعلم هیأتاستخدام در کادر  -تبصره

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت شده به استثناء ادی یهاوزارتخانهیبرا 60بود و استفاده از تبصره 

 .باشدیممنوع م

 تیبا رعا ده،یگرد ممنوع اعالم 60ه موجب تبصره که ب یمشاغل یها برادستگاه ریاستخدام در سا: 7 ماده

به ) گردندیاز خدمت خارج م مشاغل که در همان یافراد دومکیقانون و حداکثر به تعداد  نیا 4ماده 

 کشور مجاز خواهد بود. یاستخدام و یسازمان امور ادار دییانتقال( با تأ یاستثنا

از  آورندیدر م استخدام ماده به نیرا که به موجب ا یاداز افر یمیفوق مکلفند ندستگاه های  -1 تبصره

 یرزمندگان داوطلب زیبه کار نباشند و ن قادر که یجانبازان و نیپدران و برادران شهداء اسرا، مفقود نیب

 یشغل یهااند در رشتهخدمت نموده یلیجنگ تحم یهاجبهه سال متناوب در کی ای یماه متوال 9که 

( یو درمان یو بهداشت یمورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزش در وباشند ) آن طیکه واجد شرا
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 .ندینما انتخاب

خواهد بود  ریپذامکان یمانی( فقط به صورت پیو خدمات یادار) یبانیاستخدام در مشاغل پشت -2 تبصره

مت به صورت سابقه خد سال 8منوط به داشتن حداقل  یرسمبه یمانیپ نیوضع مستخدم لیو تبد

سابقه خدمت سال 2عالوه حداقل  به سال خدمت داوطلبانه در جبهه کی ایدر همان دستگاه و  یمانیپ

 .باشدیدر دستگاه م یمانیپ

استخدام  گونههر 1364قانون بودجه سال  60مذکور در تبصره  یرسم ریمنظور از استخدام غ -3 تبصره

 .باشدیم مشابهن یو عناو یمزد و کارگرروز خدمت،دیخر ،یقرارداد ،یمانیبه صورت پ

و مقررات  نیقوان که سنوات خدمات آنان بر اساس یکسان زیبازنشستگان و ن هیاشتغال به کار کل - 8 ماده

 هایو شهردار یدولتشرکت های  ، مؤسسات وسازمان هاها، وزارتخانهدر شده است دیبازخر یاستخدام

و  یرسم ریبه صورت غاشتغال آنان افراد، نیاز ا یتخصص بعضدولت به  ازیممنوع است و در صورت ن

 بود. خواهد مجاز رانیوز هیأت بیبا تصو نیمدت مع یبرا

 نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی:آیین گفتار اول:

ابعه ت یواحدها ادغام استیقانون، با اعمال س 4مفاد ماده  یمکلفند در اجرا یدولتدستگاه های  :3ماده 

مشاغل ثابت و موقت  ای ها پست یرا که حاو خود دیجد التیتشک ،یسطوح سازمان لیو مشابه و تقل

 ویبه سازمان امور ادار دییو جهت تأ هیته نامهنییآ نیا بیتصو خیماه از تار 9باشد ظرف مدت حداکثر 

 .ندیکشور ارسال نما یاستخدام

موقت  مشاغل ایها باشند به پستها دستگاه ازیمورد نکه  یرسم ریغ نیآن تعداد از مستخدم -تبصره

 .شوندیم خواهد شد منصوب جادیا یالتصدب مشاغل ای یها پست لیکه از تبد یسازمان

 و باشدیم یبانیمشاغل پشت اب تیاولو تصدیبال یمشاغل سازمان ایها  مورد حذف پست در: 4 ماده

در  مستقری واحدها یسازمان یها پست زینو یخصصو ت یاصل یها از حذف پست یستیبا االمکانیحت

 شود. یخوددار سیدالتأسیجد یحساس و واحدهاپست های مناطق محروم و 

 ندینمایم قانون که بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ 6مذکور در ماده  یهاوزارتخانه :5 ماده

دان، پدران و برادران و فرزن یاسالم انقالبنجانبازا نیخود را از ب ازیمورد ن یرویمکلفند ده درصد از ن

 ای یماه متوال 9که  یرزمندگان داوطلب زیو ن باشندینم کار که قادر به یو جانبازان نیو مفقود شهدا، اسرا

آن  طیکه واجد شرا یشغل یهااند در رشتهخدمت نموده یلیجنگ تحم یهاجبهه متناوب در سالکی

 .ندینما تأمین یو درمان یو بهداشت یآموزشمسران آنان در مشاغلخواهران و ه مورد باشند و در

انقالب  پاسداران و سپاه یانقالب اسالم دیشه ادیبن دییو تأ یکه پس از انتشار آگه ی: در صورتتبصره

 نیافراد مندرج در ا نیاز ب شده نییاساس نسبت تع بریانسان یروین تأمینحسب مورد(، امکان ) یاسالم

مقررات مورد خود را بر اساس یاستخدام ازین توانندیم مورد نظر یهاد نداشته باشد وزارتخانهماده وجو

 .ندینما تأمینعمل، 
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 انسال سابقه خدمت در هم 8که حداقل  یدر صورت یدولتدستگاه های  یمانیپ نیمستخدم :6 ماده

خدمت در  هسابق سال 2به عالوه  در جبهه داوطلبانه یلامتو ریغ ای یسال خدمت متوال کی ایو  دستگاه

و پس  آنانیدرخواست کتب با یبالتصد یسازمانشغل  ایهمان دستگاه داشته باشند به شرط وجود پست 

 .افتیوضع خواهند  لیتبد یرسم مقررات مربوط به مستخدم هیکل تیو رعا نشیمراحل گز یاز ط

خدام است قانون 14ماده  "الف"ربند ماده از شرط حداکثر سن مقرر د نیمشمول ا نی: مستخدمتبصره

 نیکه مستخدم نیمشروط بر ا) باشندیمعاف م یرسمو انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت یکشور

 باشند(. دهینرس مذکور به سقف سن مقرر در بند یمانیمزبور، قبل از شروع خدمت پ

 :1ین استخدام کشورقانو 6موضوع تبصره ماده  یمانینامه استخدام پنییآ :گفتار دوم

 یروین لیتعد قانون نحوه 4و ماده  یقانون استخدام کشور"ها و مؤسسات مشمول وزارتخانه: 1ماده 

جهت  یقانون یمجوزها استناد به توانندیم شوندیم دهینام "دستگاه" نامهنییآ نیکه در ا "یانسان

 یقرارداد موجب به یاستخدام کشور ونقان  8 ماده کیموضوع تبصره  یموقت سازمان یپستها یواگذار

 گریاز طرف د یمانیخدمت پ نیطرف و داوطلب کیاز  یهادستگاه نیماب نامهنییآ نیکه طبق مقررات ا

 د.نینما تأمینرا  خودیمانپی استخدامی ازهاین شودیمنعقد م

کشور  یاستخدام و یرط سازمان امور اداکه توس یطبق فرم یمانیپ نیانعقاد قرارداد با مستخدم -تبصره

 یانسان یورین لینحوه تعد قانون 4ماده  "ج"مطابق بند  و افراد مذکور ردیگیصورت م گرددیابالغ م

 .موقت منصوب خواهند شد یبه پستها ،یدولت یهادستگاه

اده م تبصره که بر اساس یشده از قانون استخدام کشور یمستثن یمؤسسات دولت نیمستخدم :2 ماده

 شوندیمنصوب م نامهنییآ نیمشمول ا یهادستگاه دریتخصصی مذکور به پست ثابت سازمان قانون 5

 .خواهند بود نامهنییآ نیتابع مقررات ا مأموریتدر مدت 

و  یصتخص یسازمان ثابت یدر مورد پستها کنیسال است ل کی یمانیمدت قرارداد استخدام پ :3 ماده

 دیسال قابل تمد 10تا  حداکثری انسان یروین لینحوه تعدنونقا 7ماده  2موضوع تبصره  یپستها زین

 .است

 رفتهیپذ خدمت به یکشور یقانون استخدام 4موضوع تبصره ماده  یکه در مشاغل کارگر یافراد : 4 ماده

 .اهند بودخو یمستثن نامهنییآ نیشمول او از باشندیتابع مقررات قانون کار م شوندیم

به  نامهنییآ نیمشمول ا یهاشده دولت در دستگاه دیبازنشسته و بازخر نیدماستخدام مستخ :5 ماده

 .ممنوع است یمانیعنوان مستخدم پ

 ریپذامکان یلقب اعالم ماه کیقرارداد با  نیاز طرف کیتوسط هر  یمانیفسخ قرارداد استخدام پ : 6 ماده

 .شده باشد نییتع یخواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتر

 طیشرا یدارا شغل مورد نظر یتصد یاختصاص طیعالوه بر شرا دیبا یمانیداوطلبان استخدام پ :7 ماده

                                                           
 هیأت وزیران 1/6/1368مصوبه مورخ  1
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 :باشند زین ریز

نظام  یمبان هبکشور و اعتقاد  یرسم انیاز اد یکیبه  نیو متد رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -الف

 .رانیا یاسالم یجمهور

 .صورت مشمول بودن در یقانون تیمعاف ای فهیانجام خدمت وظ -ب

 .به مواد مخدر ادیعدم اعت -ج

 .مؤثر ییجزا تینداشتن محکوم -د

 .انجام کار ییصحت مزاج و توانا -ه

 نشیزگ یمرکز هیأتنظر  ریکه ز نشیامتحان و گز قیاز طر یمانیداوطلبان ورود به خدمت پ: 8 ماده

 .شوندیم انتخاب ردیپذیمربوط انجام م یدستگاه دولت ایوزارتخانه 

 یطرحها است که در یلیمدرک تحص ،یمانیپ نیمستخدم یاحراز مشاغل مورد تصد طیشرا :9 ماده

 هطبقه رشت نیاول به صیتخص ی( برایداشتن سابقه تجرببدون) یرسم نیمشاغل مستخدم یبندطبقه

 .باشد یمورد نظر ضرور یشغل

 :شودیم نییتع ریز موارد  اساسبر  نامهنییآ نیمشمول ا یمانیپ نیحقوق مستخدم: 10 ماده

ندرج م یشغل از طبقات کیدر  یو شغل ارجاع یلیبا توجه به مدرک تحص یمانیپ نیمستخدم -1 تبصره

 .گردندیمربوطه برخوردار مواز حقوق طبقه رندیگیجدول قرار م نیدر ا

 شانی لیتحص مدرک یهستند با توجه به ارزش استخدام یاحوزه التیتحص یکه دارا یافراد -2 تبصره

و  یادار امور یشورا  8/5/1368 و 30/10/1363 ؛ 8/9/1363که بر اساس مصوبات جلسات مورخ 

 مربوطیشغل یهاگروه طیکه واجد شرا یدر مشاغل دهیگرد نییآن تع یکشور و اصالحات بعد یاستخدام

 .1ندینمایماده استفاده م نیا 6 تیلغا 3و از حقوق طبقات  گردندیاستخدام م یمانیباشند به صورت پ

  جدول استفاده خواهند نمود 7یال 5حسب مورد از حقوق طبقات  ع،یاهل تش ونیروحان

فوق  جدول 2و  1غل شو در طبقات  یو تخصص یجهت مشاغل فن یمانیچنانچه استخدام پ -3 تبصره

. گرددیمافزوده  نیممستخد نگونهیا یافتیطبقه مربوط به در حقوق %20صورت گرفته باشد، حداکثر تا 

 یهارشته در پلمیفوق د ای پلمیدی لیمدرک تحص یکه دارا یمانیپ نیآن دسته از مستخدم نیهمچن

 نگونهیا که یدر صورت شودیمربوط افزوده م طبقه به حقوق %20مربوط باشند حداکثر تا  یو تخصص یفن

نمره  نیدارندگان باالتررجسته )کارکنان ب %20جزء  یابیارزشی ها دستورالعمل براساس نیمستخدم

 .باشندیم شیبعد قابل افزا سال یحقوق طبقه مربوط صرفاً برا %10تا  شانیافتیدر؛ ( باشندیابیارزش

طبقه مربوط  حقوق پانزده درصد) %15 ردیانجام پذ تیریدر ده مد یمانیچنانچه استخدام پ -4 تبصره

 .گرددیم هفرد افزود یافتیبه در یبه عنوان حق سرپرست

                                                           
 کشور یو استخدام یامور ادار یشورا 9/11/1367با توجه به مصوبه مورخ  1
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 یسال تجربه دولت هر به ازاء توانندیعالوه بر حقوق ماهانه م یها و مؤسسات دولتوزارتخانه -5 تبصره

حقوق طبقه مربوط را  %5معادل  حداکثر مربوط، یمانیپ سابقه خدمات ایآموزش قابل قبول و  ایمربوط 

از  حداکثر شیافزا نیمشروط بر آن که ا ،ندینما پرداختی مانیپ نیبه مستخدم ییکارآ زانیبا توجه به م

 .دیننما حقوق طبقه مربوط تجاوز

 یاستخدام وی مذکور بر اساس دستورالعمل سازمان امور ادار یو آموزش یو احتساب سوابق تجرب صیتشخ

 .مورد خواهد بود نیکشور در ا

و  بازنشسته شاغل و نیممربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخد یقانون حهیمفاد ال تیرعا -6 تبصره

 .است یالزام نامهنییآ نیمشمول ا نیاصالحات آن در مورد مستخدم و4/2/1358آماده به خدمت مصوب 

توجه به مدرک  با ها بوده ودر دستگاه یمانیکه داوطلب استخدام پ یجانبازان انقالب اسالم -7 تبصره

طبقه باالتر  کیاز حقوق  رندیگیم ده قرارما نیموضوع ا جدول 8تا  یکیاز طبقات  یکیدر  یلیتحص

 .برخوردار خواهند شد

حقوق  شیافزا حقوق و دستمزد و با توجه به یشورا بیارقام مندرج در جدول فوق با تصو -8 تبصره

 .باشدیم شیقابل افزا یکارکنان رسم

از  یبرخ استخدامی اکه بر دیعوامل مؤثر اقتضاء نما ریبازار کار و سا طیکه شرا یدر صورت: 11 ماده

عالوه بر حقوق و  یوجه 9 و 8و  7و  6و  5طبقات مشاغل یمنحصراً برا یمانیبه عنوان پ نیمتخصص

مخصوص و  العادهوجه تحت عنوان فوق نیا؛ پرداخت شود نامهنییآ نیمذکور در ا یایها و مزاالعادهفوق

 یمؤسسه دولت ایوزارتخانه  شنهادیبا پ نامهنییآ نیا 10 حقوق مربوط مندرج در ماده %82حداکثر معادل 

و  یکل سازمان امور ادار ریو دب ییو دارا یامور اقتصاد ریوز ازمتشکلی اتهیکم بیمربوط و تصو

 .شدآنان پرداخت خواهد اریاالختتام ندگانینما ایبرنامه و بودجه  ریوز و کشور یاستخدام

 نیا 10 موضوع ماده 5و  4مربوط در طبقات  یشغل که طبقات یو اختصاص یدر مشاغل تخصص -تبصره

 طیواجد شرا مستخدم ،یمؤسسه دولت ایوزارتخانه  صیتشخکه به یدر صورت ابندییم صیتخص نامهنییآ

واجد  ریغ نیمستخدم را به مشاغل لیقب نیا یتصد تواندیشغل مورد نظر وجود نداشته باشد م یتصد

 بیکامل متوسطه با تصو پلمید یلیتحص مدرک ه دارا بودن حداقلمشروط ب یکاف تیبا صالح یول طیشرا

 یلیافراد بر اساس مدرک تحص لیقب نینمود. حقوق ا محول ربطیذ یمؤسسه دولت سییرایوزارتخانه  ریوز

العاده مخصوص پرداخت فوق شانیبه ا توانیم نامهنییآ نیا 11ماده  اساس بر کنیل شودیم نییآنان تع

 .نمود

 10مقرر در ماده  مخصوص العادهعالوه بر حقوق و فوق توانندیم یها و مؤسسات دولتوزارتخانه :12 ماده

مقررات مربوط و به شرط وجود  تیبا رعا و ریبه شرح ز یمبالغ نامهنییآ نیا 11آن و ماده  یهاو تبصره

 . ندیمان خود پرداخت یمانیپ نیاعتبار به مستخدم

از  تیرضا شرط به عنوان پاداش به 10( حقوق جدول موضوع ماده 1) (.2) زانیدر هر سه ماه تا م -الف

 .خدمت مستخدم
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و  حقوق روز 15به ازاء هر سال خدمت معادل  تیدر صورت حصول رضا یمانیخدمت پ انیدر پا -ب

 .العاده مخصوصفوق

مربوط  مقررات که طبق یقانون استخدام کشور 40و  39موضوع مواد  یهاالعادهاز فوق یموارد -پ

 یو استخدام یادار امور اساس دستورالعمل سازمانبر یبه کارکنان رسم یپرداخت زانیهماهنگ با م

 .باشدیکشور، قابل پرداخت م

 یدولت یهادستگاه و باشندیم یاجتماع تأمینمشمول مقررات قانون  یمانیپ نیمستخدم: 13 ماده

کارفرما طبق مقررات مربوط  سهم و با اضافه نمودنکسر مستخدم یافتیمقرر را از در مهیمکلفند حق ب

 .ندیپرداخت نما یاجتماع تأمینبه سازمان 

با  خدمت به نسبت مدت یاستحقاق یماه حق استفاده از مرخص کی یسال یمانیپ نیمستخدم: 14 ماده

 .خواهند داشت مربوط را یهاالعادهاستفاده از حقوق و فوق

 التی. تعطباشدیم مربوط سییمستخدم و موافقت ر یبا تقاضا یاستحقاق یخصاستفاده از مر -1 تبصره

 .شد منظور خواهد یاستحقاق یمرخص جزء یاستحقاق یدو مرخص نیواقع در ب

 یمستخدم چیهی بعد محفوظ است ول یهاماه یمربوط به هر ماه برا یحق استفاده از مرخص -2 تبصره

 یمرخص هیو هر گاه از بق دینما رهیخود را ذخ یاستحقاق یمرخص روزاز پانزده  شیدر هر سال ب تواندینم

 .شد نخواهد رهیمدت زائد بر پانزده روز ذخ دیمذکور استفاده نما

العاده فوق و ( حقوقدیدر صورت عدم تمدبه هنگام خاتمه قرار داد ) یمانیپ نیبه مستخدم -3 تبصره

 .خواهد شدپرداخت  شده رهیذخ یاستحقاق یمربوط با مرخص

ماه  کیهر سال  کنندهاستخدام با موافقت دستگاه ازیدر صورت ن توانندیم یمانیپ نیمستخدم :15 ماده

جزو سوابق خدمت و تجربه منظور  حقوق بدون یمرخص. مدتندیبدون حقوق استفاده نما یاز مرخص

 .گرددینم

زنان  زیباشد و ن آنان مانع از انجام کارکه  ییهایماریدر صورت ابتالء به ب یمانیپ نیمستخدم: 16 ماده

 .کرد خواهند استفادهیاجتماع تأمینمقرر در قانون  یتهایباردار از حما

در  شیخو از علت عدم حضور ربطیموظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذ نیمستخدم لیقب نیا -1 تبصره

 دهیرس یماعتاج تأمین قانون مراجع قانون مذکور در دییتأکه به یماریمحل خدمت مدارک مربوط به ب

 د.نیارائه نما یماریب امیا انیدر پا زیباشد را ن

باشد و در  یماریب که عدم اشتغال آنان به سبب یمانیپ نیمستخدم یهاالعادهحقوق و فوق -2 تبصره

تمه شد و مازاد بر سه روز تا خا خواهد مربوطه پرداخت نشوند تا سه روز توسط دستگاه یبستر مارستانیب

 .خواهد بود یاجتماع تأمینقانون  مقررات قرارداد مشمول انیو حداکثر تا پا یماریب

محل خدمت  در بدون عذر موجه ایمدت هفت روز بدون اطالع و  یمانیکه مستخدم پ یدر صورت: 17 ماده

از  7ده مهلت مقرر در ما ماه کی تیاستخدام را بدون رعا قرارداد تواندیم یحاضر نشود دستگاه دولت
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شده  رهیذخ یمرخص و 13ماده  "ب"و  "الف"ی و وجوه مربوط به بندها دیترک خدمت فسخ نما خیتار

 .گرفت تعلق نخواهد یبه و 15ماده  3موضوع تبصره 

 فهیسبب انجام وظ به ایازکارافتاده شود  ایناقص  فهیانجام وظ نیدر ح یمانیهرگاه مستخدم پ: 18 ماده

 یاز مستمر یاجتماع تأمین قانون طبق مقررات " وی" بازماندگان ایمستخدم آن فوت شود  نیو در ح

 .خواهند نمود استفاده بازماندگان یمستمر ایو  یبازنشستگ ای یازکارافتادگ

 ای تکشر به سبب ایو  یانقالب اسالم یکه به سبب حفظ دستاوردها یمانیپ نیمستخدم :19 ماده

 ایمعلول و  رانیای اسالم یاستقالل کشور جمهور و تیاز تمامجهت دفاع  ینظام اتیدر عمل یهمکار

ی مستمر یاز لحاظ برقرار گردندیم لیشهادت نا عیدرجه رف به ایو  شوندیازکارافتاده شناخته م

که به  یشدگانمهیمستمر درباره ب یبه برقرار راجع بازماندگان مشمول قانون یمستمر ای یازکارافتادگ

 یاسالم یمجلس شورا8/11/1360مصوب  شوندیم ایشده معلول ای دیمسلح شه یوهاریبا ن یعلت همکار

 .بود خواهند آن یو اصالحات بعد

 یرسم نیمستخدمی است که برا یبیبه همان ترت یمانیپ نیمستخدم لیاوقات کار و تعط :20 ماده

نوع  یاستخدام به مقتضا دقراردا هرگاه در یول باشدیم طرف قرارداد مقرر یمؤسسه دولت ایوزارتخانه 

آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات کار  مطابق .توافق شده باشد یگرید بیکار به ترت

 . مقرر کمتر نخواهد بود یکار قانون ساعات از حداقل یمانیپ نیمستخدم

 دیشود با کار مشغول یگریساعات کار در مؤسسات د ریبخواهد در غ یمانیهر گاه مستخدم پ: 21 ماده

 .خود اطالع دهدمحل کار یمؤسسه دولت ایقبالً با وزارتخانه 

که  یدولت ریغ مؤسسات زیو ن یها و مؤسسات دولتوزارتخانه ریدر سا یمانیاشتغال مستخدم پ -تبصره

 .قرار دارند ممنوع استمتبوع مستخدم یطرف معامله با دستگاه دولت

 .است بالمانع مقررات مربوط تیاصالح قرارداد منعقده و رعابا  یمانیشغل مستخدم پ رییتغ: 22 ماده

 یمؤسسات دولت و هاوزارتخانه ریبه عنوان مأمور به سا یمانیپ نیمستخدم مأموریتانتقال و  :23 ماده

وزارتخانه  یداخل یواحدها دریی جابجا زیموقت و ن فهیوظ انجام یبرا مأموریتارجاع  کنیممنوع است ل

در  یارجاعمربوط به شغل یکارآموز ای یآموزشی هادوره یط یبرا یمانیزام مستخدم پاع زیمربوط و ن

 .است بالمانع مقررات مربوط تیداخل کشور با رعا

قرارداد  ازی مکلفند رونوشت یمشمول قانون استخدام کشور یها و مؤسسات دولتوزارتخانه: 24 ماده

را به  یدیقرارداد تمد ازی رونوشت د،یو در صورت تمداستخدام  ودرا در ب یمانیپ نیمستخدم یاستخدام

 .کشور ارسال دارند یاستخدام ،یسازمان امور ادار

تا خاتمه  دارند به خدمت اشتغال یکه به موجب مقررات قبل یمانیپ نیمفاد قرارداد مستخدم :25 ماده

انعقاد  ای دیتمد یلاست و یباق خود در قرارداد به قوت شدهنییفسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تع ایمدت 

 .بود خواهد نامهنییآ نیاز لحاظ تابع مفاد ا دیقرارداد جد

به  یدگیرس قانون ای یو بازساز یمقررات پاکساز یکه در اجرا یکارکنان یمانیاستخدام پ :26 ماده



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        240

 

 .باشدیمجاز نم انددهیمحکوم گرد دائم به انفصال مشابهیو مقررات انضباط نیقوان ریسا ایو  یتخلفات ادار

محکوم شده  اخراج زاتماده به مجا نیکه به موجب مقررات مذکور در ا یکسان یمانیاستخدام پ -تبصره

ک خدمت تر لیصرفاً به دل اخراج که حکم یاست و در صورت ممنوع یبشود در همان دستگاه دولت ایو 

دستگاه بدون  مقام نیباالتر صیتشخ به فرد مورد نظر یمانیصادر شده باشد استخدام پ بتیغ ایو 

 .بالمانع است ،یاحتساب سابق خدمت قبل

 یدگیرس قانون مجازات آنان مشمول نییو تع یمانیپ نیمستخدم یبه تخلفات ادار یدگیرس :27 ماده

 .باشدیآن م ییاجرا نامهنییو آ یبه تخلفات ادار

مصوب  یاماستخد مسابقات ایحانات امت نامهنییآ 22که موارد مندرج در ماده یدر صورت: 28 ماده

 ازیت نگرد، در صور مراعاتی مانیپ یدر استخدامها کشوریاستخدام و یامور ادار یشورا 24/4/1363

موافقت سازمان و با یز قانونوجود مجو صورت افراد در لیقب نیا یکننده استخدام رسمدستگاه استخدام

 .ربوطه بالمانع استم مقررات تیکشور و رعا یو استخدام یامور ادار

کشور و  یتخداماس و یسازمان امور ادار شنهادیمنوط به پ نامهنییآ نیدر ا یرییهرگونه تغ :29 ماده

 نامهنییآ نیا یاجرا جهت الزم یضرورت، دستورالعملها خواهد بود و در صورت رانیوز هیأت بیتصو

 .گرددیو ابالغ م هیتوسط سازمان مذکور ته

 یکشور استخدام مشمول قانون یولتدها و مؤسسات وزارتخانه نامهنییآ نیالغ ابا خیاراز ت : 30 ماده

 .ندینما عمل نامهنییآ نیمقررات امنحصراً طبق یمانیپ نیمکلفند استخدام مستخدم

 :1یمانیپ ینامه استخدام نییصالح آا :مبحث اول

 664ت 52282نامه شماره . بیع تصوموضو)  شودیاصالح م ریبه شرح ز  یمانیپ ینامه استخدامنییآ

 ( 15/6/1368 مورخ

  شودیآن م یها( و تبصره10ماده ) نیگزیجا ریمتن ز -الف

کارکنان  ندمان 1/1/1378 خیاز تار یدولت یدستگاهها یمانیمستخدمان پ هیکل یایحقوق و مزا : 10 ماده

 .شودیم نییآن تع قرراتم ت وپرداخت کارکنان دولمشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ یرسم

 یهابا تخصص فرادای برخ یمانیاستخدام پ یبرا دیبازار کار اقتضا نما طیکه شرا یدر صورت -1تبصره

موضوع  یهاو فوق العاده حقوق عالوه بر یتخصص یو دکترا سانسیفوق ل سانس،یو با مدارک ل ژهیو

العاده  فوقزانی. مشودیپرداخت م مخصوص دهتحت عنوان فوق العا یقانون نظام هماهنگ پرداخت وجه

کل سازمان  ریمرکب از دب ییشورا بیو تصو ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز شنهادیشده با پ ادی

 ندگانینما ایو  ییدارا و یامور اقتصاد ریبرنامه و بودجه و وز سازمانسییر،کشور یو استخدام یامور ادار

 . خواهد شد نییآنان تع اریاالخت تام
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 صیتشخ با ( تنها%10ماده تا سقف ده درصد ) نی( ا1پرداخت فوق العاده موضوع تبصره ) -2 تبصره

 .بالمانع است ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر

مقرر در  زانیم از نه کارکنانگو نیبه ا یو فوق العاده مخصوص پرداخت ایمجموع حقوق و مزا -3 تبصره

 .نخواهد کردماهنگ پرداخت تجاوز( قانون نظام ه11ماده )

  شودیم اصالح بیآن به ترت شده حذف و شماره مواد بعد از ادینامه  نیی( آ12( و )11مواد ) -ب

 ییااجر دستورالعمل ماه نسبت به اصالح کیکشور موظف است ظرف  یو استخدام یسازمان امور ادار

 .قدام کندنامه ا بیتصو نیا چوبدر چار یمانیاستخدام پ و فرم قرار داد یمانینامه استخدام پ نییآ

 :1یمانینامه استخدام پ نییآ ییاجرا دستورالعمل :مبحث دوم

نامه آیین 27هیأت وزیران و ماده  19/5/78هو مورخ 20241ت/62705اجرای تصویب نامه شماره  در

مه مذکور نامنظور اتخاذ روشی هماهنگ در جهت اجرای صحیح مفاد آییناستخدام پیمانی و به

 گردد.دستورالعمل ذیل جهت اجرا ابالغ می

نمایند هایی که در اجرای مجوزهای استخدامی افرادی را به صورت پیمانی استخدام میکلیه دستگاه -1

کنند مکلفند منحصرا براساس مفاد این و یا نسبت به تمدید قرارداد با مستخدمین پیمانی اقدام می

نیروی انسانی  تعدیلقانون نحوه  7ماده  2شود با توجه به تبصره افه میدستورالعمل اقدام نمایند. اض

قانون مذکور  4های مشمول ماده ( در دستگاهاستخدام جهت تصدی مشاغل پشتیبانی )اداری و خدماتی

 باشد.پذیر میفقط به صورت پیمانی امکان

گردد. مه مذکور به پیوست ارسال میناپیمانی موضوع تبصره ماده یک آیین فرم قرارداد استخدام -تبصره

، واحد مربوطه و سازمان ، کارگزینی دستگاه، امور مالی دستگاهاین فرم در نسخ پنجگانه شامل مستخدم

 اموراداری و استخدامی کشور تکثیر و استفاده خواهد شد.

ر شرایط احراز تصدی مشاغل پیمانی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی مندرج د 1/1/1378ز تاریخ ا -2

 باشد.سمی میربندی مشاغل مستخدمین رشته شغلی مربوط در طرح طبقه

نامه آیین 2ان مشمول این دستورالعمل به گروههای ورودی جدول حقوق ماده تخصیص متصدی -3

ی و اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به شغل مورد تصدی مدارک تحصیل

 21بندی مشاغل توسط کمیته اجرایی موضوع ماده نامه اجرایی طرح طبقها رعایت آیینسنوات تجربی ب

 پذیرد.نامه فوق الذکر صورت میآیین

 گردد.ای مستخدمین مشمول این دستورالعمل به شرح زیر تعیین و برقرار میحقوق و مزای -4

یب ای گروه مربوط در ضر( حقوق مبنای مستخدمین پیمانی برابر است با حاصل ضرب عدد مبنالف

 جدول حقوق .

( در صورتی که مستخدمین پیمانی دارای سابقه خدمت دولتی بوده باشند در زمان تطبیق با مفاد این ب

                                                           
1
 کشور یو استخدام یسازمان امور ادار 17/8/1378مورخ  45050/11بخشنامه شماره  
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 درصد افزایش سنواتی برخوردار خواهند گردید. 3هر سال از  دستورالعمل به ازاء

های به براساس نتایج حاصل از ارزشیابیهای موضوع این بند برای سالهای بعد از تطبیق افزایش -تبصره

 نان خواهد بود.آدرصد حقوق  5یا  - 4 -3عمل آمده برابر 

نامه اجرایی قانون نظام آیین 11( فوق العاده شغل مستخدمین پیمانی براساس جدول موضوع ماده ج

 کارکنان دولت و مصوبات بعدی شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.هماهنگ پرداخت

رداخت از افزایش پقانون نظام هماهنگ  4ماده  2صدیان مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع تبصره مت -5

 این سازمان برخوردار خواهند گردید. 30/7/73مورخ  3433/42موضوع بخشنامه شماره فوق العاده شغل

قانون نظام هماهنگ پرداخت از  4ماده  1غل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره متصدیان مشا -6

این سازمان برخوردار خواهند  20/3/71د مورخ  /1495موضوع بخشنامه شماره افزایش فوق العاده شغل

 گردید.

های به عمل آمده در زمره کارکنان دمین پیمانی براساس نتایج حاصل از ارزشیابیچنانچه مستخ -7

 28/3/1373ورخ د م /1230برجسته محسوب شونداز افزایش فوق العاده شغل موضوع بخشنامه شماره 

 گردند.این سازمان برخوردار می

توانند شرایط بازار کار و سایر عوامل مؤثر اقتضاء نماید دستگاه های اجرایی می در صورتی که -8

سنواتی  درصد )حقوق مبنا+ افزایش 10پیشنهادات خود را جهت برقراری فوق العاده مخصوص مازاد بر 

 فوقیسانسهای ویژه با مدارک لمستخدمین با تخصص( برای+ فوق العاده شغل + فوق العاده جذب

زیر یا لیسانس و دکترای تخصصی به انضمام دالئل پیشنهاد براساس فرم پیوست تنظیم و با امضای و

پیمانی به این نامه استخدامآیین 10باالترین مقام دستگاه جهت تصویب شورای موضوع تبصره ماده 

 سازمان ارسال دارند.

جموع حقوق و مزایا و فوق العاده مخصوص قابل پرداخت به مستخدمین پیمانی از میزان مقرر م -تبصره

 قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد کرد. 11در ماده 

و  39های موضوع مواد ها و هزینهالعاده توانند از فوقمانی میستخدمین پیدر صورت وجود اعتبار م -9

 برخوردار گردند.قانون استخدام کشوری  40

یمانی همانند مستخدمین رسمی نظیر با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده جذب مستخدمینی پ -10

 شوند.مند میرهمندی و اوالد بهو فوق العاده کارانه کمک هزینه عائله

ریزی کشور مستخدمین پیمانی سازمان مدیریت و برنامه 1/2/80س مورخ  489/1نامه شماره  طبق»

قانون نظام هماهنگ پرداخت  8توانند مشمول ماده راساس ضوابط مربوط به مستخدمین رسمی میب

 «شوند لکن در صورت تبدیل به استخدام رسمی در دوره آزمایشی مشمول نخواهند بود

نامه استخدام پیمانی آیین 21به جایی در واحدهای داخلی دستگاهها مذکور در ماده منظور از جا -11

 است که تابع دستگاه تابع ذیربط بوده و از بودجه مستقل برخوردار نباشند. واحدهایی
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 :1دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی و شرایط تمدید قرارداد :مبحث سوم

هو مورخ  27026/ت  29982هو و  27026/ت  29981های شماره در اجرای مفاد تصویب نامه

نامه استخدام پیمانی و ضوابط بکارگیری و استخدام در الح آیینموضوع اص هیأت وزیران 24/6/1381

 گردد. اقدام ارسال می مربوط برای اطالع وهای دستگاههای دولتی به پیوست دستورالعمل

 نامه استخدام پیمانی دستورالعمل اجرایی آیین :1پیوست 

 29981مصوبه شماره دستورالعمل تمدید قرارداد استخدام پیمانی موضوع بند دو : 2پیوست 

نامه استخدام پیمانی . ضمناً متن اصالح شده آیینرانهیأت وزی 24/6/1381ه مورخ 27026ت /

های فوق االشاره تنظیم گردیده است به همراه دستورالعمل مصوبهاین که با توجه به اصالحات 

 گردد. های مربوطه به ضمیمه ارسال میو فرم

ول در حات به عمل آمده که به عنوان یکی از طرحهای مصوب برنامه تحشایان ذکر است هدف از اصال

ی مستخدمین دولت و در نهایت ارتقاء یوری و کارارهباشد ارتقاء سطح انگیزش بهنظام اداری کشورمی

. امید است اجرای دقیق و نارضایتی مردم از دستگاههای اجرایی است سطح خدمات ارائه شده و کاهش

نیروی انسانی و افزایش کارایی و پاسخگوئی دستگاههای  ر مقررات مذکور موجبات بهسازیتهرچه مطلوب

 اجرائی را فراهم آورد. 

 ( نامه استخدام پیمانی)دستورالعمل اجرایی آیین :1پیوست 

هو مورخ  27026/ت  29982هو و شماره  27026ت  29981های شماره نامهدر اجرای تصویب

نامه استخدام پیمانی و به منظور فراهم آوردن اجرای صحیح  آیین 27ماده  ان وهیأت وزیر 24/6/1381

 گردد. یل جهت اجراابالغ میذنامه مذکور دستورالعمل مفاد آیین

های مذکور استخدام از محل مجوزهای استخدامی جهت تصدی پستهای نامهاز تاریخ ابالغ تصویب

( از طریق امتحان یا ت مورد عملعناوین مشابه )طبق مقررا پیمانی و موقت و یاسازمانی صرفا به صورت

 25/2/81مورخ  28215/105رسمی موضوع بخشنامه شماره مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط استخدام

 . صورت خواهد گرفت

 282/ ت  13868نامه استخدام پیمانی و همچنین لغو تصویبنامه شماره آیین 28با توجه به مفاد ماده 

وضع مستخدمین پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه به رسمی و یا دائم در اجرای تبدیل 20/4/67مورخ 

باشد. نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی موجه نمیقانون 7ماده  2مصوبه مذکور و نیز تبصره 

وانین قجرای لیکن صدور حکم قطعی آن دسته از مستخدمینی که قبل ازتصویبنامه و تبصره مذکور در ا

 و مقررات مربوط احکام آزمایشی آنان صادر شده است بالمانع خواهد بود 

هو  25784/ ت  48952و افرادی که متعهد خدمت درمناطق محروم موضوع تصویبنامه شماره 1تبصره 

                                                           
1

معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  27/11/1381مورخ  1800/218974بخشنامه شماره  

 کشور
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باشند در صورتی که ده سال در این مناطق خدمت نموده های بعدی آن میو اصالحیه9/11/1380مورخ 

آنان و رضایت از خدمات افراد مذکور تبدیل وضع آنان از پیمانی بنمایند در صورت درخواست کتبیو یا 

 . به رسمی با رعایت مقررات مربوط بالمانع است

قانون تسهیالت استخدامی و  8و تبدیل وضع جانبازان انقالب اسالمی در اجرای مفاد ماده 2تبصره 

مجلس شورای اسالمی از غیررسمی به رسمی یا ثابت  31/3/74 انقالب اسالمی مصوباجتماعی جانبازان

اند همچنین اعاده به خدمت جانبازانی که در استخدام رسمی دستگاه بودهیا عناوین مشابه بالمانع است

 . بالمانع استقانون مزبور به صورت رسمی 4حسب مفاد ماده 

 . قانون حمایت از آزادگان بالمانع است و استخدام رسمی آزادگان کما فی السابق در اجرای3تبصره 

استخدام در مشاغلی که به کارگیری نیروی انسانی برای آنها به صورت غیررسمی و موقت به مصلحت   و3

پیشنهاد دستگاه به همراه دالیل توجیهی مربوط و کافی و تائید سازمان مدیریت و باشد بنا بهنمی

 باشد. داری و استخدامی کشور به صورت رسمی و یا دائم مجاز میریزی کشور و تصویب شورای امورابرنامه

و سه ماه قبل از اتمام قرارداد مستخدم پیمانی اموراداری موظف است فرم قرارداد استخدام پیمانی و 4

ضوابط تمدید آن رابرای مدیر مربوطه ارسال دارد و مدیریت مربوطه در صورت حصول شرایط مذکور در 

نماید و متعاقب آن خدمت مستخدم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام میرداد و نیاز بهضوابط تمدید قرا

 اقدام خواهد نمود. امور اداری دستگاه اجرایی نسبت به صدور حکم

و مدت قرارداد استخدام پیمانی برای اولین بار یکسال است لیکن تنظیم قراردادهای بعدی براساس 5

 .تپذیر اسحداکثر تا سه سال امکانقرارداد استخدام پیمانی به مدت امتیازات حاصل ازضوابط تمدید 

نامه مذکور پیوست و فرم قرارداد استخدام پیمانی و ضوابط تمدید آن موضوع تبصره ماده یک آیینتبصره

، واحد مربوطه و ، کارگزینی دستگاه، امور مالی دستگاهدر نسخ پنجگانه شامل مستخدمباشد. این فرممی

 ریزی کشورتکثیر و استفاده خواهد شد. ازمان مدیریت و برنامهس

ا زمان بازنشستگی برای کلیه مشاغل و مدارک تحصیلی بر اساس تو تمدید قرارداد استخدام پیمانی 6

 ضوابط تمدید قرارداداستخدام پیمانی خواهد بود. 

یگزینی مستخدمین پیمانی و موقت های صدرالذکر تأمین نیروی انسانی جدید و جاو از تاریخ تصویبنامه7

شوند از محل مجوز اولیه مشروط بر اینکه مرجع صدور مجوز استخدام هیأت وزیران میکه از خدمت خارج

نامه استخدام پیمانی و از بین قبول شدگان کشور باشد با رعایت مفاد آیینریزییا سازمان مدیریت و برنامه

متحانات یامسابقات استخدامی و نحوه اجرای امتحانات به شماره نامه ادر امتحان ادواری مطابق آئین

 . پذیر استتخصصی و گزینش امکان و برگزاری امتحانات و مسابقات 25/2/1381مورخ  28215/105

انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی در مدت باقیمانده از قرارداد به سایر دستگاههای دولتی مشروط 

وع مستخدم و دستگاه انتقال گیرنده یا مأمور گیرنده و رضایت مستخدم و پرداخت متببه موافقت دستگاه

 باشد. و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مجاز میحقوق و مزایا از طرف دستگاه متقاضی
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های آموزشی کوتاه مدت مربوط به شغل مورد تصدی در طول مدت اعزام مستخدم پیمانی به مأموریت

ستگاه حداکثر به مدت بیست و یک ماه خواهد بود و در هر دوره از شش ماه خدمت در یک یاچند د

 تجاوز نخواهد کرد. 

و کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت آموزش )به استثناء محدودیت 

ل و مأموریت ، ارتقاء انتصاب حقوق و مزایا انتقا، شرایط احراز تصدی مشاغل( ارزشیابی9سقف موضوع بند

باشد. موارد استثناء در اعمال در مورد مستخدمین رسمی عینادر مورد مستخدمین پیمانی مالک عمل می

 .ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری واستخدامی کشور صورت خواهد گرفت

ه اجرایی نامآیین 2و تخصیص متصدیان مشمول این دستورالعمل به گروههای ورودی جدول حقوق ماده 

پرداخت کارکنان دولت با توجه به شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی و سنوات قانون نظام هماهنگ

نامه آیین 21بندی مشاغل توسط کمیته اجرایی موضوع ماده طبقهنامه اجرائی طرحتجربی با رعایت آیین

 پذیرد. فوق الذکر صورت می

 گردد. تورالعمل به شرح زیر تعیین و برقرار میو حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی مشمول این دس

و حقوق مبناء مستخدمین پیمانی برابر است با حاصلضرب عدد مبناء گروه مربوط در ضریب جدول الف

 حقوق . 

و در صورتی که مستخدمین پیمانی دارای سابقه خدمت دولتی بوده باشند در زمان تطبیق با مفاد این ب

 ال سابقه از سه درصد افزایش سنواتی برخوردار خواهند گردید. هر سدستورالعمل به ازای

های به های موضوع این بند برای سالهای بعد از تطبیق بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابیو افزایشتبصره

 ، چهار و یا پنج درصد حقوق آنان خواهد بود. عمل آمده برابر باسه

نامه اجرائی قانون نظام اس جدول موضوع ماده یازده آیینو فوق العاده شغل مستخدمین پیمانی براسج

 کارکنان دولت و مصوبات بعدی شورای حقوق و دستمزد خواهد بود. هماهنگ پرداخت

و متصدیان مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع تبصره دو ماده چهار قانون نظام هماهنگ پرداخت از 13

این سازمان برخوردار خواهند  30/7/73مورخ  3433/42شغل موضوع بخشنامه شماره افزایش فوق العاده

 گردید. 

و متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره دو ماده چهار قانون نظام هماهنگ پرداخت از 14

این سازمان برخوردار خواهند  20/3/71/ د مورخ  1495شغل موضوع بخشنامه شماره افزایش فوق العاده

 گردید. 

توانند شرایط بازارکار و سایر عوامل موثر اقتضاء نماید دستگاههای اجرایی می و در صورتی که15

برقراری فوق العاده مخصوص مازاد بر چهل درصد )حقوق مبناء + افزایش سنواتی پیشنهادات خود را جهت

، فوق های ویژه با مدارک لیسانسبرای مستخدمین با تخصص (+ فوق العاده شغل + فوق العاده جذب

ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانی یسانس و دکترا مشروط بر اینکه مستخدم از مجموع امتیازاتل

پیوست و با امضاء وزیر بیش از هشتاد امتیاز کسب نموده باشد به انضمام دالیل پیشنهادی بر اساس فرم
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این ستخدام پیمانی بهنامه اآیین 10ماده  1یا باالترین مقام دستگاه جهت تصویب شورای موضوع تبصره 

 سازمان ارسال دارند. 

توانند به و در مورد پرداخت فوق العاده مخصوص تا میزان چهل درصد دستگاههای دولتی می1تبصره 

 ( دو درصد فوق العادهبر پنجاه درصد )موضوع ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانیازای هر امتیاز اضافه

 نمایند.  ورظمخصوص برای کارکنان پیمانی من

و در صورتی که باالترین مقام دستگاه برای برخی از مستخدمین ضوابط دیگری را در چهار چوب 2تبصره 

 . مد نظر داشته باشند همان ضوابط مورد نظر قرار خواهد گرفتسقف تبصره یک

میزان و مجموع حقوق و مزایا و فوق العاده مخصوص قابل پرداخت به مستخدمین پیمانی از 3تبصره 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد کرد. مقرر در ماده یازده

مندی و مستخدمین پیمانی همانند مستخدمین رسمی نظیر از فوق العاده جذب و کمک هزینه عائله16

 شوند.مندمیو اوالد بهره

استخدام پیمانی جهت نامه و مراد از سابقه خدمت قابل قبول مذکور در تبصره سه ماده دوازده آیین 17 

های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده و پاداش پایان خدمت آن مدت از پرداخت حقوق وفوق العاده

که در اجرای قراردادهای منعقده در دستگاههای متبوع خویش سوابق خدمتی مستخدم پیمانی است

 کسب نموده باشد. 

نامه استخدام پیمانی ه بیست و چهار آیینو عدم احتساب سابقه قبلی مستخدم مذکور در تبصره ماد

( مربوط به آن مدت ازسوابق خدمت پیمانی مستخدم است که طی دوره قرارداد مربوطه )یک تا سه سال

 . موجب آن حکم اخراج برای وی صادر شده استمستخدم ترک خدمت یا غیبت داشته و به

نامه استخدام پیمانی مشمول آیینهایی که و دستگاههای دارای مقررات خاص و همچنین شرکت

باشند موظفند حداکثرظرف مدت سه ماه نسبت به انجام اصالحات الزم در مقررات استخدام موقت نمی

 هماهنگ با این مصوبه اقدام نمایند. یا عناوین مشابه با تصویب مراجع ذیربط

نامه تگاههایی که از آیینها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و دسو کلیه وزارتخانه

نمایند مشمول مفاد این دستورالعمل هستند. مستخدمین پیمانی تا زمان میاستخدام پیمانی استفاده

نامه استخدام پیمانی و اصالحات بعدی آن خواهند بود وتبدیل بازنشستگی مشمول مفاد مقررات آیین

 باشد. موجه نمی 2بند  2و1وضع آنان جز در مورد مشمولین تبصره 

 ( )ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانی: 2پیوست 

 پذیر خواهد بود تمدید قرارداد پیمانی مستخدمین پیمانی با رعایت شرایط زیر امکان

 ـ شرایط الزم الف

رضایت از نحوه برخورد با ارباب رجوع و بررسی مشکالت و پاسخگوئی به آنها به نحوی که براساس فرمهای 
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رح تکریم مردم شکایات مکتوب ارباب رجوع و گزارشهای رسیدگی به شکایات بازرسان طرح طنظر سنجی

میزان نارضایتی از مستخدمین از ده درصد تعداد مراجعین به فرد تجاوز تکریم مردم و حراست

( سازمان مدیریت 81و  7) 129ارباب رجوع به شماره ع ننماید.)براساس جمع بندی فرمهای ماهانه نظرات

سازمان مدیریت و  24/10/1381مورخ 195166/1900ریزی کشور موضوع بخشنامه شماره برنامه و

 ریزی کشور در طول مدت قرارداد(. برنامه

و مستخدم بیش از دو بار اخطار کتبی و بیش از یکبار توبیخ با درج در پرونده و یا محکومیت در یکی 2

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نداشته باشد. 9( ماده اداری و یا بند )جاز حاالت تخلفات

 و عدم سوء سابقه فرد در طول دوران قرارداد )نظیر مصادیق فساد( 3

 و اعالم نیاز مدیریت واحد مبنی بر نیاز به تداوم خدمات مستخدم 4

 ( و کسب امتیاز الزم به ترتیب ذیل از عوامل مذکور در بند )ب5

 . ز از عوامل ذیل برای تمدید قرارداد یکساله الزامی استحداقل پنجاه امتیا

 . حداقل شصت امتیاز از عوامل ذیل برای تمدید قرارداد دوساله الزامی است

 . حداقل هفتاد و پنج امتیاز از عوامل برای تمدید قرارداد سه ساله الزامی است

 ب ـ شرایط امتیاز آور 

 : رضایت ارباب رجوع. 1

ک از مراجعین به مستخدم که از وی در فرمهای نظر سنجی با ذکر نام اعالم رضایت نمایند به ازای هری

گردد.)براساس جمع بندی فرمهای ماهانه نظرات ارباب رجوع به امتیاز منظور می20یک امتیاز تا سقف 

مورخ  195166/1900( سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشنامه شماره 81و  7) 129شماره ع 

قرارداد( در صورتی که هیچگونه شکایتی ریزی کشور در طول مدتسازمان مدیریت و برنامه 24/10/81

 گردد. امتیاز منظور میاز مستخدم توسط ارباب رجوع در فرمهای مذکور ثبت نشده باشد تا سقف ده

 تشویق  .2

باالتر چهار امتیاز مدیران به ازای هر تشویق کارمند توسط رئیس بالفصل سه امتیاز و رئیس یا سرپرست 

 گردد. سطح باالتر پنج امتیازتا حداکثر ده امتیاز محاسبه می

 ارزیابی کیفی و کمی خدمات مستخدم . 3

براساس نتایج حاصل از فرمهای ارزشیابی عملکرد ساالنه و نظر مدیریت ذیربط تا سقف بیست امتیاز 

 گردد. منظور می

 آموزش  .4

های آموزشی و تخصصی براساس ضوابط موزش و یا شرکت در سمینارها و همایشبه ازای هر پنج ساعت آ

آموزش کارکنان دولت بر طبق برنامه مصوب دستگاه چهار امتیاز تا سقف بیست امتیاز )برای ناظر بر نظام

 گردد.( گردد امتیازی منظور نمیهایی که منجر به اخذمدرک تحصیلی و یا مدرک معادل میدوره
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 ت نظم و انضباط اداری و پشتکار و جدیت درکاررعای . 5

، پیگیری امور محوله تا ، انجام به موقع وظایفنظیر حضور به موقع در محل کار، حضور فعال در جلسات

، جلوگیری از تعویق کارها و نظایر آن با نظر مدیر تا حداکثر ده اجرای سریع دستورات ،حصول نتیجه

 امتیاز. 

 یش معلومات و مهارتهای شغلی کوشش برای افزا .6

، ، مطالعه مستمر کتبارائه مقاالت و یا ترجمه مطالب علمی و تخصصی مربوط به شغل مورد تصدی

های شغلی خود به موازات ، توسعه و بروز درآوردن دانستهعلمی و فنی مربوط به شغلهاینشریات و بولتن

ای تا سقف ده های شغلی و افزایش تبحر حرفه، تالش درجهت کسب مهارتهای علمی و فنیپیشرفت

 امتیاز به تشخیص مدیر مربوطه 

 ارائه پیشنهادات ارزنده . 7

ها، جویی در هزینهارائه پیشنهادات ارزنده که منجر به کاهش زمان انجام کار، مراحل انجام کار، صرفه

دات )بخشنامه شماره وری با تأیید کمیته پذیرش پیشنهاو افزایش بهرهافزایش کیفیت خدمات

شود تا سقف ده امتیاز ریزی کشور( میمدیریت و برنامهسازمان 24/10/1381مورخ  195940/1900

 گردد. محاسبه می

 خالقیت و ابتکار. 8

انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و ارائه طرحهای ارزنده و ابتکاری در مورد شغل مورد تصدی که 

، تسریع در انجام امور دستگاه و مراجعین و ارائه مطلوب خدمات وریزایش بهرهها، افهزینهمنجر به کاهش

 شود. شده باشد تا سقف ده امتیاز درنظر گرفته می

 : 1تذکر

در واحدهایی که کارکنان ارتباط بیشتری با ارباب رجوع دارند و با تشخیص مسؤولین ذیربط دستگاه 

ارزنده وجود ندارد و همچنین طبق نظام آموزشی مصوب  ترجمه و ارائه طرحهایامکان ارائه مقاالت

باشد پنجاه درصد امتیاز عامل کوشش برای افزایش فراهم نمیساعت آموزش شغلی 25دستگاه امکان 

های شغلی و پنجاه درصد امتیاز خالقیت وابتکار و پنجاه درصد امتیاز آموزش متناسب معلومات و مهارت

 گردد. عامل رضایت ارباب رجوع اضافه میبا نوع کار به سقف امتیازات 

 : 2تذکر 

کارکنانی که ارتباط کمتری با ارباب رجوع دارند با تشخیص مسؤولین ذیربط تا هفتاد درصد امتیاز رضایت 

 گردد. سقف سایر عوامل به نسبت سهم هر عامل افزوده میارباب رجوع به

 : 3تذکر

ها را پوشش وامل مندرج در این ضوابط نتواند آن ویژگیچنانچه دستگاهی دارای ویژگی خاصی است که ع
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 گاه اضافه نمایند. تواند تا ده امتیاز به کل امتیازات برحسب شرایط خود دستمیدهد دستگاه

 گردش کار

دیریت و مسازمان  4( ت 78و 7) 12سه ماه قبل از اتمام قرارداد مستخدم واحد امور اداری فرم ع و 

نماید.مدیر مربوطه در صورت نیاز به تداوم خدمات مدیر مربوط ارسال میبرایریزی کشور را برنامه

نماید. امور اداری پس از تأیید بر دستگاه پیشنهاد میمستخدم فرم مربوطه را تکمیل و به امور اداری

اری نماید. در صورتی که اموراداساس امتیاز مکتسبه مشروط به وجود اعتبار قرارداد مستخدم را تمدیدمی

تواند از واحدهای مربوطه مستندات مورد نیاز رادرخواست و مورد به اطالعات تکمیلی نیاز داشته باشد می

توانند برای پرداخت فوق العاده مخصوص تا میزان چهل درصدبه بررسی قرار دهد. دستگاههای دولتی می

 ظور نمایند. ارکنان پیمانی منامتیاز دو درصد فوق العاده مخصوص برای ک 50ازاء هر امتیاز اضافه بر 

و با  دستگاههای اجرایی موظفند براساس ضوابط فوق الذکر و متناسب با ماهیت شغلی کارکنان خود

را ابالغ دستورالعمل اجرایی دستگاه مربوطه را تهیه و به واحدهای خود جهت اج3و2و1رعایت تذکرات 

ل نمایند. الزم به ذکر است در زی کشور ارساریمدیریت و برنامهنمایند و یک نسخه را برای سازمان

رداریها، بانکها، واحدهایی که بیشترین ارتباط را با ارباب رجوع دارند نظیربیمارستانها مراکز درمانی شه

رجوع و دقت در نظر سنجی ثبت اسناد و امالک الزم است با امتیاز ارباب، ادارات ثبت احوالدادگستری

 م اصل تقدم منافع مردم را رعایت نمایند.های الزاز آنان و نظارت

 :1یمانینامه استخدام پنییاصالح آ

 یبعداصالحات و 15/6/1386مورخ  664ت5228شماره . بنامهیموضوع تصو ،یمانیاستخدام پ نامهنآیی

 شود: یاصالح م ریآن به شرح ز

 :گرددیاصالح م ری( به شرح ز13ماده )  -1

 یخصمر با موافقت دستگاه استخدام کننده از ازیتواند در صورت ن یم یمانیمستخدم پ :13ماده "

 .دیمدت قرارداد استفاده نما زانیحقوق و حد اکثر به مبدون

 دهادشیافراد گردد و مجوز استخدام یبدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نم یمرخص مدت

 بدون حقوق حفظ خواهد شد. یدر مدت مرخص

 :شودیاصالح م ریح ز( به شر21)ماده -2

داخل و  یکارآموز ای یآموزش یدوره ها یط یو اعزام آنان برا یمانیمستخدمان پ مأموریت :21ماده "

 ضوابط قررات وآنان همانند م داد دستگاهها متناسب با مدت قرار ریبه سا مأموریت ایاز کشور و  اخارجی

 باشد. یم یمستخدمان رسم

 د:شو یشده اضافه م ادی نامهنیی( به آ29به عنوان ماده ) ریمتن ز -3

استفاده وقت مهین توانند از خدمت یدر صورت موافقت دستگاه مربوط م یمانیبانوان مستخدم پ :29ماده "
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 .ندینما

 مربوطدستگاهی ار مقرر هفتگاست که ساعات کار آن نصف ساعات ک یوقت خدمت مهیخدمت ن -1 تبصره

 باشد.

 .دشوی م نییمقام مسوول دستگاه تع نیوقت براساس نظر باالتر مهیت نانجام خدم بیو ترت نحوه

العاده و فوق ثابت حقوق ایو  هیه و پاکنند نصف گرو یوقت استفاده م مهیکه از خدمت ن یبانوان -2 تبصره

 یول ردیگ یمستمر، تعلق م یایمزا و فوق العاده ها و گریمشابه د نیعناو ایشغل و  یایمزا ایشغل و 

 یپرداخت م به طور کامل یزندگ التیتسه از تیآب و هوا و محروم ی، بدمحل خدمت یهاالعادهفوق

 شود.

 تیریمدسازمان توسط ،وقت مهیاز خدمت ن یمانیاستفاده بانوان پ امیمقررات مربوط به ا ریسا -3 تبصره

 شود. یم نییکشور تع یزیرو برنامه

 )موارد مرتبط(: 1یاجتماع تأمینو ورود به خدمت در قانون کار  گفتار سوم:

 :انعقاد آن یاساس طیقرارداد کار و شرا :قانون فصل دوم

حق  افتیدر که به موجب آن کارگر در قبال یشفاه ای یست از قرارداد کتبا قرارداد کار عبارت :7ماده

 دهد. یکارفرما انجام م یموقت برا ریمدت غ ایمدت موقت  یرا برا یکار یالسع

وسط وزارت کار و مستمر دارد ت ریآنها جنبه غ عتیکه طب ییکارها یحداکثر مدت موقت برا -1تبصره 

 .دیخواهد رس رانیوز هیأت بیو به تصو هیته یامور اجتماع

در قرارداد ذکر نشود،  یکه مدت یرد، در صورتآنها جنبه مستمر دا عتیکه طب ییدر کارها -2تبصره 

 شود. یم یتلق یقرارداد دائم

 ییایکارگر مزا یانافذ خواهد بود که بر یآن در صورت یبعد راتییشروط مذکور در قرارداد کار با تغ :8ماده

 .دیقانون منظور ننما نیمقرر در ا ازاتیکمتر از امت

 است . یالزام لیذ طیشرا تیصحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعا یبرا :9ماده

 مورد قرارداد تیمشروع -الف 

 ودن موضوع قراردادب نیمع -ب 

 رانجام کار مورد نظ ایدر تصرف اموال  نیطرف یو شرع یقانون تیعدم ممنوع -ج 

 به اثبات برسد. صالحیست. مگر آنکه بطالن آنها در مراجع ذکار ا یقراردادها هیاصل بر صحت کل -تبصره 

 د.باش لیموارد ذ یحاو دی، بانیطرف قیقرارداد کار عالوه بر مشخصات دق :10ماده

 ابدیبه آن اشتغال  دیکه کارگر با یافهیوظ ایحرفه  اینوع کار  -الف 

 مزد مبنا و لواحق آن ایحقوق  -ب 
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 های و مرخص التیساعات کار، تعط -ج 

 محل انجام کار -د 

 انعقاد قرارداد خیتار -ه 

 باشد نیمدت مع یمدت قرارداد، چنانچه کار برا -و 

 دینما جابیمحل ، ا ایغل که عرف و عادت ش یگریموارد د -ر 

نسخه از  کیگردد که  یم میباشد قرارداد در چهار نسخه تنظ یکه قرارداد کار کتب یدر موارد -تبصره 

 یاسالم یشورا اریدر اخت گرینسخه نزد کارفرما و نسخه د کینسخه نزد کارگر و  کیآن به اداره کار و 

 .ردیگ یکارگر قرار م ندهینما اریکار و در کارگاه های فاقد شورا در اخت

 نیدر خالل ا ندینما نییکار تع یشیرا بنام دوره آزما یمدت گریکدیتوانند با توافق  یم نیطرف :11ماده

آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه  یو ب یحق دارد بدون اخطار قبل نیاز طرف کیدوره هر 

به پرداخت حقوق تمام دوره  مملز یف کارفرما باشد وقطع رابطه کار از طر کهیدر صورت دیکار را قطع نما

حقوق مدت  افتیکارگر فقط مستحق در دیخواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نما یشیآزما

 انجام کار خواهد بود.

کارگران ساده و  یمدت برا نیدر قرارداد کار مشخص شود حداکثر ا دیبا یشیمدت دوره آزما -تبصره 

 باشد . یماه م 3تخصص سطح باال  یکارگران ماهر و دارا یماه و برا کیماهر  مهین

نوع  رییانتقال به هر شکل، تغ ایفروش  لیکارگاه، از قب تیدر وضع مالک یحقوق رییهر نوع تغ :12ماده

 یکارگران یدر رابطه قرارداد ها، نیشدن کارگاه، فوت مالک و امثال ا یمل گر،ید مؤسسه، ادغام در دیتول

 یمقام تعهدات و حقوق کارفرما ائم، قدیجد یباشد و کارفرما یاست، موثر نم افتهی تیقراردادشان قطع که

 سابق خواهد بود.

مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با  ابد،ی یمقاطعه انجام م قیکه کار از طر یدر موارد: 13ماده

قانون را در  نیمقررات ا یتعهد گردد که تمامکه در آن مقاطعه کار م دیمنعقد نما یمقاطعه کار به نحو

 .دیمورد کارکنان خود اعمال نما

به  مانکارانیپ یباشند بده یموظف م انیممتاز بوده و کارفرما ونیمطالبات کارگر جزء د -1تبصره 

منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت  مانکار،یاز محل مطالبات پ یمراجع قانون یکارگران را برابر را

 .ندیمان

قبل از  ایکار بپردازد و  هفوق به انعقاد قرارداد با مقاطع بیچنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترت -2تبصره 

مقاطعه کار در قبال کارگران  ونی، مکلف به پرداخت ددیحساب نما هیموقت، تسو لیروز از تحو 45 انیپا

 خواهد بود.

 :کار طیشرا :قانونفصل سوم 

 سال تمام ممنوع است. 15افراد کمتر از  به کارگماردن :79ادهم

و در بدو استخدام  شودیم دهیسال تمام باشد، کارگر نوجوان نام 18تا  15 نیکه سنش ب یکارگر :80ماده
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 .ردیقرار گ یپزشک یها شیمورد آزما یاجتماع تأمینتوسط سازمان  دیبا

شود و مدارک مربوط در  دیتجد بار کی یسال دیکارگر نوجوان حداقل با یپزشک یها شیآزما :81ماده

 یکارگر نوجوان اظهار نظر م یضبط گردد پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائ یو یپرونده استخدام

کارگر را  غلکند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود ش

 دهد. رییتغ

 :اتباع بیگانه اشتغال قانون :فصل پنجم

ورود با حق  دیرواد یدارا "مشغول به کار شوند مگر آنکه اوال رانیتوانند در ا ینم گانهیاتباع ب :120ادهم

 دارند. افتیمربوطه، پروانه کار در ینامه ها آیینو  نیمطابق قوان "ایکار مشخص بوده و ثان

 باشند: ینم 120مشمول مقررات ماده لیذ گانهیاتباع ب -تبصره 

وزارت  دیهستند با تائ یو کنسول کیپلماتید یهامأموریتدر خدمت  "که منحصرا یا گانهیاتباع ب -الف 

 امور خارجه

 وزارت امور خارجه دیوابسته به آنها با تائ یکارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان ها -ب 

ارت فرهنگ و ارشاد وز دیبه شرط معامله متقابل و تائ یو مطبوعات خارج هایخبرنگاران خبرگزار -ج 

 یاسالم

 یبا حق کار مشخص برا دیدر مورد صدور رواد لیذ طیشرا تیبا رعا یوزارت کار و امور اجتماع :121ماده

 موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: گانهیاتباع ب

فراد داوطلب آماده به کار ا یرانیاتباع ا انیدر م یمطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماع -الف 

 و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. التیواجد تحص

 اشتغال به کار مورد نظر باشد. یبرا یاطالعات و تخصص کاف یدارا گانهیتبعه ب -ب 

 استفاده شود. یرانیافراد ا یبعد ینیگزیآموزش و جا یبرا گانهیاز تخصص تبعه ب -ج 

اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و  ینف هیأتماده با  نیمندرج در ا طیاحراز شرا -تبصره 

وزارت  شنهادیخواهد بود که با پ یانامه آیینبه موجب  هیأتجلسات  لیانتخاب آنها و نحوه تشک طیشرا

 رسد. یم رانیوز هیأت بیبه تصو یکار و امور اجتماع

اقدام  ریوانه کار افراد زپر دیو تجد دیتواند نسبت به صدور تمد یم یوزارت کار و امور اجتماع :122ماده

 :دینما

 اقامت داشته باشد. رانیسال مداوم در ا 10که حداقل  یاگانهیتبعه ب -الف 

 باشد. یرانیهمسر ا یکه دارا یاگانهیتبعه ب -ب 

به شرط داشتن کارت  یاسیو پناهندگان س یاسالم یکشورها خصوصاً گانهیب یکشورها نیمهاجر -ج 

 کشور و امور خارجه. یوزارتخانه ها یو پس از موافقت کتب یدگپناهن ایمعتبر مهاجرت و 

به عنوان معامله متقابل، اتباع  ایتواند در صورت ضرورت و  یم یوزارت کار و امور اجتماع :123ماده
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وزارت  دینباشد( پس از تائ یآنان اراد تیرا )مشروط بر آنکه وضع تیافراد بدون تابع ایاز دول و  یبعض

پروانه کار معاف  دیتجدحق  ایو  دیاز پرداخت حق صدور، حق تمد رانیوز هیأت بیتصو امور خارجه و

 .دینما

 یم دیتجد ای و دیتمد ایسال صادر  کیمدت  یقانون حداکثر برا نیمواد ا تیپروانه کار با رعا :124ماده

 شود.

کارفرما مکلف  شود یقطع مبا کارفرما  گانهیتبعه ب یکه به هر عنوان رابطه استخدام یدر موارد :125ماده

لف است ظرف مک زین گانهیاعالم کند. تبعه ب یروز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماع 15است ظرف 

. وزارت کار و دینما میتسل ی، به وزارت کار و امور اجتماع دیروز پروانه کار خود را در برابر اخذ رس 15

 کند. یدرخواست م صالحیرا از مراجع ذ نهگایدر صورت لزوم اخراج تبعه ب یامور اجتماع

کند  جابیا یرا به طور استثنائ گانهیتبعه ب یکشور اشتغال فور عیکه مصلحت صنا یدر موارد :126ماده

، یار و امور اجتماعک ریو با موافقت وز دینما یاعالم م یمربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماع ریوز

مشخص،  حق کار ای ددیارو دورمربوط به ص فاتیتشر تیار موقت بدون رعاپروانه ک گانهیتبعه ب یبرا

 صادر خواهد شد.

 اشتغال یفن هیأت دیآن مستلزم تائ دیدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدم -تبصره 

 خواهد بود. گانهیاتباع ب

 تیرفتن تابعدولت با در نظر گ ازینمورد  گانهیب یفن نیکارشناسان و متخصص یاستخدام طیشرا :127ماده

ظر وزارت نو اعالم  ی، پس از بررسیکارشناس داخل یرویمزد آنها و با توجه به ن زانیو مدت خدمت و م

خواهد  یاسالم یشورامجلس  بیکشور، با تصو یو استخدام یو سازمان امور ادار یکار و امور اجتماع

از  یماسال یمجلس شورا بی، در هر مورد پس از تصویبود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارج

 صادر خواهد شد. یطرف وزارت کار و امور اجتماع

 گانهیرشناسان بکه موجب استخدام کا یمکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قرارداد انیکارفرما :128ماده

 .ندیعالم نمااست گانهیعه برا در مورد امکان اجازه اشتغال تب یشود، نظر وزارت کار و امور اجتماع یم

و لغو  دی، تجددیاز جمله نحوه صدور تمد گانهیمربوط به اشتغال اتباع ب ییاجرا ینامه ها آیین :129ماده

قانون، با  نیا 121مذکور در ماده  گانهیاشتغال اتباع ب یفن هیأتانتخاب اعضاء  طیشرا زیپروانه کار و ن

 .دیخواهد رس رانیوز هیأت بیوبه تص یکار و امور اجتماع ریوز شنهادیپ

 :1قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام :گفتار چهارم

و مؤسسات و  هاوزارتخانه مشابه در نیثابت و عناو ای یدر مورد داوطلبان استخدام رسم :ماده واحده

ات و و مؤسس هایو شهردار مهیبپوشش آنها، شرکت های بانکها و شرکت های تحت ،یشرکت های دولت

مصادره  و یمؤسسات و شرکت های مل است، که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یشرکت های دولت

                                                           
 مجلس شورای اسالمی 22/2/1371مصوب مورخ  1



 
 ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                                        254

 

و شرکت  یانقالب اسالم ینهادها کنند،یم استفاده از بودجه و کمک دولت یکه به نحو یشده و مؤسسات

مربوط  یستخدامبه خدمت و استخدام که در مقررات ا ورود سن های تحت پوشش آنها، شرط حداکثر

 :ابدییم شیافزا ریز موارد تیشده با رعا ینیبشیپ

مدت  زانیبه م ؛اندنموده باطل به طور داوطلبانه خدمت هینبرد حق عل یهاکه در جبهه یداوطلبان -الف

ر اثر رزمندگان داوطلب د یپزشک استراحت ایشدن و  یبسترمدت زمان نیحضور در جبهه و همچن

 باطل. هینبرد حق عل یهادر جبهه تیمجروح

 ،انددرآمده نقالبگروه های ضد ا ایو  یبه اسارت دشمن بعث یلیکه در طول جنگ تحم یداوطلبان -ب

 مدت اسارت و حضور در جبهه. زانیبه م

برادر و خواهر(  ومادر،  و پدر همسر، فرزندان،د خانواده شهداء، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها )افرا -ج

 پنج سال. انزیتا م

 یشورا یاعضا) و همطرازان آنها یقانون استخدام کشور 3اده مرییس جمهور و مقامات موضوع  -د

ادستان و دمحاسبات،  وانیدرییس جمهور، رییس  نیمعاون،یاسالم یمجلس شورا ندگانینگهبان، نما

 یسمتها یتصدمدت اند بهشده انتخاب منصوب و 22/11/1357محاسبات( که بعد از  وانیمستشاران د

 مزبور.

 خیتار ن ازقانو نیو تمام وقت در دستگاه های موضوع ا یرسم ریکه به صورت غ یداوطلبان -ه

 آنها. یرسم ریمدت خدمت غ زانیماند بهبه خدمت اشتغال داشته 22/11/1357

 صالحیذاه های دستگ مراجع و یصادره از سو یفوق بر اساس گواه یدر بندها احراز موارد مذکور - تبصره

 و مسئول خواهد بود.

 :1 دولت یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یموادقانون الحاق  گفتار پنجم:

موضوع  یها دستگاه هیو کل یلتها، مؤسسات دوافراد بازنشسته در وزارتخانه یربکارگی نوع هر :41اده م

مؤسسات  و رانیا یاسالم یجمهوری رهنگو ف یاجتماع ،ی( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد160ماده )

 یه نحوکه ب یو تابع آنها و هر دستگاه وابستهی ها و مؤسسات و شرکت یدولت ریغ یعموم یو نهادها

. باشدیمنوع ممتحت هر عنوان  رانیوز هیأت بیجز با تصو د،ینمای م از انحاء از بودجه کل کشور استفاده

 هستند(. یماده مستثن نیکم اسال خدمت از ح یس از تا قبل ثارگرانی)ا

 است. االثریماده ملغ نیبا ا ریعام و خاص مغا نیقوان هیکل

 یهافیرد از (%20درصد ) ستیحداقل ب رویمکلفند در هر مرحله از جذب ن ییاجرا های دستگاه :42 ماده

ارش آن را به دهند و گز اختصاص طیواجد شرا ثارگرانیاند، به انموده افتیکه مجوز آن را در یاستخدام

                                                           
1

و هشتاد و  صدیو س کهزاریآبان ماه  پانزدهم مورخ کشنبهیروز  یتبصره در جلسه علن 5  ماده و 69نون فوق مشتمل بر قا 

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 25/8/1384 خیتار و در بیتصو یماسال یچهار مجلس شورا
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 .ندیکشور ارسال نما یزیرو برنامه تیریسازمان مد

و  الذکرفوق هیسهم یاستخدام یکشور مکلف است در صدور مجوزها یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 .دینما تیرا رعا نیمعلول طی( واجد شرا%3استخدام سه درصد ) هیسهم نیهمچن

( %2درصد ) دو ،یانسان یرویجهت اصالح ساختار ن شودیاجازه داده م ییاجرا های دستگاه به :45 ماده

و  نیعالوه بر قوان یقیتشو پرداخت وجوه یخود را برا یمصوب و با منابع داخل یانهیاز اعتبارات هز

 یو با کمتر از س یبازنشستگ طیشرا بودن )در صورت دارا یو بازنشستگ دیمقررات موضوعه بابت بازخر

 .دهند خود اختصاص ازیر نمازاد ب یروهایسال خدمت( ن

و  یاجتماع ،یاقتصاد ( قانون برنامه چهارم توسعه160مذکور در ماده ) ییاجرا های دستگاه به :46 ماده

خدمات و کاهش اعتبارات  تیفیکی به منظور ارتقا شود یاجازه داده م رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

 ریخود از بخش غ یتیحاکمریغ یقانون فیوظا و اهمأموریتانجام  یخدمات، برا دینسبت به خر ،یانهیهز

 .ندیاز مردم نگردد، اقدام نما اضافه نهیکه متضمن اخذ هز یبه شرط یدولت

و  یامور اقتصاد وزارت کشور و یزیو برنامه ر تیریسازمان مد شنهادیماده بنا به پ نیا یینامه اجرا آیین

 .دیخواهد رس رانیوز هیأت بیبه تصو ییدارا

 یفرهنگ وی اجتماع ،ی( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد145بند )ب( ماده ) اجرای در :47 ماده

به منظور کاهش  موظفند ( قانون مذکور160موضوع ماده ) ییاجرادستگاه های  رانیا یاسالم یجمهور

 میو ن کیآنها، حداقل  ریو نظا یخدمات ،یدیتول ،یفرهنگ ،یاجتماع یهای( از تصد%3حداقل سه درصد )

 دیو خر یدولت ریبخش غ یها تیتوسعه فعال یبرا خود را افتهی صی( از اعتبارات تخص%5/1درصد )

 بند فراهم گردد. نیکه امکان تحقق ا ینحو به ها اختصاص دهند، بخش نگونهیخدمات از ا

 رانیوز هیأت بیتصو کشور به یزیرو برنامه تیریسازمان مد شنهادیماده بنا به پ نیا یینامه اجرا آیین

 .دیخواهد رس

 یجمهوری مایسازمان صدا و س ،یدولتشرکت های و  یها، مؤسسات دولتوزارتخانه هکلی: 48 ماده

 یدولت استفاده م یعموم از انحاء از بودجه یکه به نحو ییها و شرکت سازمان ها هیو کل رانیا یاسالم

از  یکیذکر نام است مکلفند  لزممست که شمول قانون بر آنها ییمؤسسات و شرکتها هیکل زیو ن کنند

 ای( و به باال و آزاده )اعم از شاغل، فوت شده و %25) و پنج درصد ستیجانباز ب د،یفرزندان کارکنان شه

در  ثارگرانیا یاستخدام هیعالوه بر سهم باشند یاستخدام م یعموم طیشرا از کار افتاده( را که واجد

 .ندینما استخدام همان دستگاه

نیروهای بومی  های محروم برای استان در نیرو استخدام برای ادواری آزمون در قبولی رطش :69ماده 

 .گرددها لغو می الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استان
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 بکارگیری بازنشستگان: : فصل پنجم

 اهداف و پیشینه :گفتار اول

در خدمات  یر به ادامه همکارقاد گریاست که د یکارکنان یزندگ تأمین یاز بازنشستگ یاساس هدف

هدف، اهداف  نیرازایشود اما غ یاز آنها دردوران کهولت وضع م تیحما یبرا یمقرر و ستندین یعموم

 نهیزم ،کشور یادار ستمیخروج افراد مسن از س لیبا تسه یهم متصوراست. وجود نظام بازنشستگ یگرید

 هیسرما تی، تقویکارآمد شی، افزاکیبوروکرات و یتحول در نظام ادار  جذب افراد جوانتر و به روزتر،

بازشدن  و یادار ستمیس یو چاالک یچابک شی( افزای، اعتماد، نشاط، مشارکت اجتماعدی)امیاجتماع

خدمات  تیریشامل قانون مد یتگسازد. درمقررات مربوط به بازنشس یم سریرا م یتیریبسته مد یحلقه ها

 نیقوان ریو سا یاجتماع تأمینازموعد، قانون  شیپ یزنشستگ، قانون بای، قانون استخدام کشوریکشور

بخش  کار در یرویکشور، وضع ن یاقتصاد یوضع اجتماع رینظ یمختلف یبه فاکتورها یاستخدام و یادار

اجبار مستخدم در بازنشسته  و اری، اختمت، سن و مدت خدیوسطح زندگ نهیمختلف جامعه، هز یها

امکان ادامه  بازنشسته محسوب و یابالغ حکم بازنشستگ خیتار از شدن و... توجه شده است. مستخدم

دولت به وجود کارمندان  ،یادار اتیکه بنا به مقتض یصورت در یگردد. ول یسلب م یخدمت از و

سال  یها هیهمچنانکه به موجب اصالح .دینما اعادهتواند آنها را به خدمت  یباشد، م ازمندیبازنشسته ن

بازنشسته به  نیاز مستخدم یتعداد 1یقانون استخدام کشور 91انقالب برماده  یشورا 1359و 58 یها

 یایمزا مورد حقوق و منصوب شده بودند به خدمت اعاده شدند، در یکه به مقامات ارشد ادار یافراد ژهیو

 کرده بود. فیتکل نییانقالب تع ی، مقررات مصوب شورانیمستخدم لیقب نیا

 نیا است. ینظارت یهااز مسائل مورد اختالف در دستگاه ییاجرا یهاتگاهبازنشستگان در دس یریکارگبه

وابسته به آنها، محل اختالف  یهاشرکت ،یردولتیغ یعموم یها، نهادهاها، سازمانمسئله در اغلب دستگاه

 نیا یریکارگکرده و درمورد به دایبحث ورود پ نیبه ا زیکل کشور ن یکه سازمان بازرس ییبوده تا جا

 داده است. یها تذکرات قانونبه دستگاه روهاین

قرار داشته  یمورد استناد قانون زیانقالب ن یروزیکل کشور که پس از پ 44قانون بودجه سال  29بصره ت

 ایدولت  یاختصاص ای یاز وجوه عموم ایعنوان حقوق و هر نوع مزاوجه به افتی: درداردیم انیو دارد ب

و مؤسسات وابسته به  تکارمندان دول یمؤسسه برا کی ایوزارتخانه  کیز مؤسسات وابسته به دولت جز ا

که بابت  یموارد خاص ینیبشیو پ ییاجرا نامهنییآ هیقانون دولت مکلف به ته نیدولت ممنوع است. در ا

                                                           
1
مستخدمین رسمی بازنشسته ( اشتغال 28/12/53از تاریخ تصویب این اصالحیه )قانون استخدام کشوری:  91اصالحیه ماده .

نشستگی اجباری سن بازیا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی مشروط به آن که به 32در مقامات مذکور در تبصره ماده

و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزومدت خدمت رسمی محسوب نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی

اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی شدهبه این مقامات منصوب  22/11/57وزیران که از تاریخ گردد. وزرا ونخستمی

 خدمت خواهند شد. به اجباری اعاده
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 هیأت زیانقالب ن یروزیشده است. پس از پ ؛الزم باشد یامثال آن پرداخت وجه ای یفن ای یخدمت فرهنگ

 اقدام کرده است. ،ییاجرا نامهنییالحاق به آ ایصورت لزوم نسبت به اصالح  در نرایوز

حقوق  کیاز  شیب افتیآن، در یو اصالحات بعد 31/3/1345مصوب  یقانون استخدام کشور 88 ماده

ها و واحد خدمت از سازمان امیا یخدمت برا دیبازخر ای یمستمر ای فهیحقوق وظ ای یبازنشستگ

 بستهو مؤسسات تابعه و وا هایشهردار ،یدولت یهاها، مؤسسات، شرکتبوط به وزارتخانهمر یهاصندوق

 صیبودجه ساالنه آنها به تشخ ای هیدرصد سرما 25از  شیکه ب یردولتیمؤسسات غ نیبه آنها و همچن

 ممنوع است. شود،یم تأمین یعموم یاز محل درآمدها رانیوز هیأت

قانون درباره آنها مستلزم ذکر نام  نیکه شمول ا یدولت یهاکتماده شامل مؤسسات و شر نیا حکم

، 27/10/66مصوب  ییاجرا یهادستگاه یانسان یروین لیقانون نحوه تعد 8خواهد بود. ماده  زیآنهاست ن

 یاستخدام مقرراتو  نیکه سنوات خدمت آنان براساس قوان یکسان زیبازنشستگان و ن هیاشتغال به کار کل

ممنوع کرده  هایو شهردار یدولت یهاها، مؤسسات و شرکتسازمانها، ند را در وزارتخانهاشده دیبازخر

مدت  یو برا یررسمیصورت غافراد، اشتغال آنان به نیاز ا یدولت به تخصص بعض ازین صورت در است.

و  رانیوز هیأت بیقانون، بازنشستگان فقط با تصو نیبا ا خواهد بود. رانیوز هیأت بیبا تصو ینیمع

 هیأت یامشغول به کار شوند. البته اعض توانستندیقانون ذکر شده است م نیکه در ا یطیمنطبق با شرا

 نیاز ا ؛دیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو 16/12/1371 خیکه در تار یقانون ریبه استناد تفس یعلم

 شدند.ی مستثن تیممنوع

 لیو نحوه اعاده به خدمت آنها و تعد یدولت یبازنشسته در دستگاه ها نیاستخدام مستخدم تیممنوع

شده است.  انیآن ب ییاجرا ینامه ها نییوآ یاستخدام نیدر قوان یدولت یدستگاه ها یانسان یروهاین

 یو نهادها یولتد مؤسساتاشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و  ،یقانون استخدام کشور  90طبق ماده 

مزبور به  مؤسساتبابت ازطرف وزارتخانه و  نیخت هرگونه وجه از اممنوع است و پردا یردولتیغ یعموم

 است.  یوجوه دولت در یرقانونیبازنشستگان درحکم تصرف غ

نکرده است، اما ازمفهوم  انیب حیمنع اشتغال بازنشستگان را به طور صر یخدمات کشور تیریمد قانون

تخصص را داده است( منع به اشتغال بازنشستگان م یقانون )که مجوز اشتغال ساعت 95مخالف ماده 

 یلیبازنشستگان متخصص با مدرک تحص یریبه کارگ'ماده  نیشود. طبق ا یبازنشستگان استنباط م

ها، شوراها، مجامع و خدمات  ونیسیها، کم تهیو باالتر درموارد خاص به عنوان اعضاء کم یکارشناس

مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه  نکهیرامشروط ب ،یحقوق یو مشاوره ها سیمستمر، تدر ریمشاوره غ

افراد  نیحق الزحمه ا دباش یکارمندان موظف تجاوز نکند بالمانع م یسوم ساعت ادار کیاز یاجرائ یها

 گردد. یو پرداخت م نییمعادل کارمندان شاغل مشابه تع یمتناسب با ساعت کار هفتگ

نیز همانند قانون مدیریت خدمات کشوری در  علمی هیأتاستخدامی کارمندان غیر آیین نامه اداری، 

ها،  تهیموارد خاص به عنوان اعضاء کم دررا  بازنشستگان متخصص یمجوز اشتغال ساعت، 93متن ماده 

ی در دوره های حقوق یو مشاوره ها سیمستمر، تدر ریها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره غ ونیسیکم
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و حداکثر تا یک سوم ساعات موظف ماهیانه به  سهمؤسرئیسه  هیأتیک ساله و مشروط به تصویب 

 دانشگاهها  داده است.

آمده است:  یاسالم یمجلس شورا 15/9/1389قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب  (65در بند ب ماده )

به  شوندیم ایبازنشسته شده  ای دیو مقررات، بازخر نیقوان یکه در اجرا یافراد یریکارگونه بهگهر"

درصد و باالتر در  70جانبازان  انفرزندان شهدا و فرزند ثارگران،یا ،یعلم هیأت یمات، اعضامقا یاستثنا

 کند،یاز انحا از بودجه کل کشور استفاده م ینحوکه به یهر دستگاه ای فیرد یدارا ای ییاجرا یهادستگاه

توسط  یدیبازخرهرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان به افراد بازنشسته و  نیممنوع و همچن

 . "مذکور ممنوع است یهادستگاه

 میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد41ماده ) یحکم به استثنا نیا ریو مقررات عام مغا نیقوان هیکل

( قانون استخدام 91و ماده ) یخدمات کشور تیری( قانون مد95دولت و ماده ) یاز مقررات مال یبخش

 .شودیلغو م یکشور

 یو تمام یها، مؤسسات دولتافراد بازنشسته در وزارتخانه یریکارگون الحاق هر نوع به( قان41) ماده

و مؤسسات و  یردولتیو غ یعموم ی( قانون برنامه چهارم و نهادها160موضوع ماده ) یهادستگاه

سال 30از  قبلتا  ثارگرانیوابسته و تابع آنها را تحت هر عنوان ممنوع کرده است. تنها ا یهاشرکت

 یریکارگبه یخدمات کشور تیری( قانون مد95اند. ماده )ماده مستثنا شده نیخدمت از حکم ا

 که قبال ذکر شد، مجاز دانسته است. یطیو باالتر را با شرا یبازنشستگان متخصص با مدرک کارشناس

 یتدول یهامؤسسات و شرکت استیاشتغال مقامات بازنشسته در ر ،ی( قانون استخدام کشور91) ماده

کرده و مدت اشتغال  یخدمت تلقباشند اعاده به دهینرس یاجبار یبه سن بازنشستگ نکهیرا مشروط بر ا

 محسوب کرده است. یمقرر، جزو مدت خدمت رسم یآنان را به شرط پرداخت کسور بازنشستگ

ده در آن مواد ذکر ش یحکم به استثنا نیا ریمقررات عام مغا هی( کل65بند ب ماده ) بیبا تصو نیبنابرا

و هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد  یریکارگقانون هر نوع به نی. برابر اشودیلغو م

 بازنشسته ممنوع است.

 یریکارگشده درباره به قانون وضع نی( قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان آخر65ماده ) (ب) بند

قانون و  نیاست. در ا دهیرس بیبه تصو یاسالم یوراتوسط مجلس ش دشدهیبازنشستگان و افراد بازخر

 ،ینظر قانون زشده و ا منع ییاجرا یهابازنشستگان در دستگاه یریکارگبه صورت عام، به یقبل نیقوان

 نیدر ا است. یریگیشده و قابل پ استثنا شده است، تخلف محسوب کهیآنان مگر در موارد یریکارگبه

از انحا از بودجه کل  یکه به نحو یهر دستگاه ای فیرد یدارا ای ییاجرا یهادستگاه یتمام ،یبند قانون

 ها کدامند؟دستگاه نیبازنشستگان را ندارند. اما ا یریکارگحق به کنند،یکشور استفاده م

 یاند. تمامنام برده شده ییاجرا یهادستگاه ،یخدمات کشور تیریقانون مد 5 یال کیمواد  در

 یو تمام یدولت یهاشرکت ،یردولتیغ یعموم ینهادها ایمؤسسات  ،یؤسسات دولتها، موزارتخانه
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 ران،ینفت ا یشرکت مل لینام است؛ از قب حیتصر ایکه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  ییهادستگاه

که به  ییهاشرکت ،یدولت یهامهیها و ببانک ،یبانک مرکز ران،یا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز

 .شوندیم دهینام ییاند، دستگاه اجراشده مصادره ای یدادگاه صالح، مل ایقانون حکم 

ور استفاده از بودجه کش یبه نحو ایبوده  فیرد یکه در قانون بودجه کشور دارا ییهادستگاه یتمام

ند، اخدمت شده دیکه بازخر یبازنشستگان و کسان یریکارگهستند که به ییهادر عداد دستگاه کنند،یم

و از  یهرگونه پرداخت ،بازنشستگان، مقنن یریکارگبه تیها ممنوع است. عالوه بر ممنوعدستگاه نیدر ا

ثنا کرده و افراد را است یممنوع کرده است. لکن قانون، برخ زیهر محل و تحت هر عنوان را به آنان ن

آنان ندارند که  یریکارگبه یبرا یمنع ییاجرا یهاآنان را خالف قانون ندانسته و دستگاه یریکارگبه

 عبارتند از:

 جمهور،سیقوه، معاون اول رئسه یرؤسا یخدمات کشور تیری( قانون مد71که حسب ماده ) مقامات

 ،یاسالم یمجلس شورا ندگانینگهبان، وزرا، نما یشورا یاعضا ،یاسالم یمجلس شورا سینواب رئ

 رانیوز أتهیکه توسط  یرازت هم یهازرا و پستو نیجمهور، استانداران، سفرا، معاون سیرئ نیمعاون

 نییمجلس تع سیکه توسط رئ یمجلس یراز کارکنان ادارت هم یهاپست نیو همچن شودیم نییتع

خانواده  یضاشامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و اع ثارگرانی. اشوندیجزو مقامات محسوب م شود،یم

 درصد و باالتر.70رزندان جانبازان ( فرزندان شهدا و فنیشهدا )همسر و والد

 یکه برا یعموم یهاتیدارند که آنان را از ممنوع یگرید نی( قوان2مذکور در بند) ثارگرانیاز ا یبرخ

و استفاده از قانون  یبه سن بازنشستگ دنیبا رس توانندیو آنان م اند، معاف کردهدر نظر گرفته گرانید

 چیجهت ه نیکار شوند و از اشده و مجددا مشغول به یریکارگبه ییاجرا یهادر دستگاه یبازنشستگ

 طی؛ البته چنانچه شرابه آنان بالمانع است ایآنان وجود نداشته و پرداخت حقوق و مزا یریکارگدر به یمنع

جانبازان و  کنند، مانند تأمینرا  یبازنشستگ یهاصندوق یسن طیآنان اقتضا کند و بتوانند شرا یسن

 زین تیریون مد( قان28بند )و( ماده ) یایاز مزا شوند،بازنشسته  توانندیزودتر از موعد مآزادگان که 

 و صندوق یاجتماع تأمینآنان، صندوق  یبرخوردار شوند و چنانچه صندوق بازنشستگ توانندیم

ند مهر دو صندوق بهره یایشسته شده و از مزاطور مستقل بازنباشد در هر صندوق به یگرید یبازنشستگ

 شوند.

 :1قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان  :گفتار دوم

مربوطه بازنشسته  و مقررات نیقوان یکه در اجرا یافراد یریقانون، به کارگ نیابالغ ا خیازتار :ماده واحده

مصوب  یرخدمات کشو تیری( قانون مد5موضوع ماده) یاجرائدستگاه های بشوند، در  ایشده  دیبازخر ای

نند، ک یاستفاده م ورکل کش یاز انحاء از بودجه عموم یکه به نحو ییها دستگاه هیکل و 8/7/1386

 باشد. یممنوع م
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فرزندان  ران،ثارگیو همترازان آنها و ا یخدمات کشور تیری( قانون مد71و مقامات مذکور در ماده)1تبصره

اجازات خاصه  ات و دارندگانمسلح، وزارت اطالع یروهای( و باالتر، ن%70شهدا و جانبازان هفتاد درصد )

 باشند. یم یقانون مستثن نیاز شمول ا یمقام معظم رهبر

صص با توانند از خدمات بازنشستگان متخ یقانون در صورت لزوم م نیموضوع ادستگاه های و 2تبصره

مجاز  استفاده کنند. حداکثر ساعات یو باالتر به صورت پاره وقت و ساعت یکارشناس یلیمدرک تحص

 ادفرا نیالزحمه ا حق است و یکارمندان رسم یسوم ساعات ادار کیاستفاده از بازنشستگان،  یبرا

 یت مو پرداخ نییهمان شغل تع یسوم کارمندان رسم کیآنها حداکثر معادل  یمتناسب با ساعات کار

 شود.

 یز افراداقانون آن دسته  نیابالغ ا خیمشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاردستگاه های و 3تبصره

ب کنند. افراد حسا هیقانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسو نیرا که برخالف مفاد ا

س از پ یوجه هرگونهمقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت  یظرف مهلت قانون دیبا زیمذکور ن

 است. یل دولتدر اموا یرقانونیمهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غ نیا

 باشند. یقانون م نیمشمول ا زین یو صنعت  یمناطق آزاد تجار رهیمد هیأت یو کارکنان و اعضا4تبصره

 یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد41قانون، ماده ) نیابالغ ا خیو از تار 5تبصره

ن ( قانو95، ماده )31/3/1345ب مصو ی( قانون استخدام کشور91، ماده )15/8/1384دولت مصوب 

سعه تو نجمپپنج ساله ( قانون برنامه 65و بند )ب( ماده ) 8/7/1386مصوب  یخدمات کشور تیریمد

 شود. ینسخ م 15/10/1389مصوب  رانیا یاسالم یجمهور

مشمول  ییاجرا یهابازنشستگان در دستگاه یریبکارگ یدستورالعمل چگونگ :گفتار سوم

 :1یت کشورخدما تیریقانون مد

( قانون 95با توجه به نسخ ماده ) 13/10/1395در جلسه مورخ  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

)ب(  چهار و پنج بند یاجزا یدر اجرا ،ی( قانون استخدام کشور91و ماده ) یخدمات کشور تیریمد

 یگونگچ ورکش یستخدامو ا یسازمان ادار شنهادیبنا به پ ،یخدمات کشور تیری( قانون مد116ماده )

 نمود: بیتصو ریرا به شرح ز ییاجرا یهابازنشستگان در دستگاه یریبکارگ

 نیقوان ی(، در اجرا04/03/1395بازنشستگان ) یریبکارگ تیکه تا قبل از ابالغ قانون ممنوع یبازنشستگان

مورد صرفًا در موارد  قرارداد آنان حسب دیدستگاه، تمد ازیاند، در صورت نشده یریبکارگ یمعتبر قبل

 20/02/1395 مصوببازنشستگان  یریبکارگ تی( قانون ممنوع2( و )1شده در تبصره ) ینیبشیپ

جهت اخذ  ندینمایبازنشستگان را که موافقت م یریاز بکارگ یموارد ییاجرا یهااست. دستگاه ریامکانپذ

کشور  یو استخدام یبه سازمان ادار ییدستگاه اجرا یانسان یروین یزیرشناسه در چارچوب سند برنامه

                                                           
 کشور یو استخدام یسازمان ادار 2/11/1395مورخ  973579شماره  بخشنامه 1
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 .ندیاعالم نما

ماده مذکور در  یو در زمان اعتبار قانون یقانون استخدام کشور 91ماده  یکه در اجرا یبازنشستگان 

 یقانون لیخدمت بنا به دال انیپا ایمجدد  یسمت مقامات اعاده به خدمت شده اند، تا زمان بازنشستگ

 یخدمت و وجوه مرخص انیمجدد، پاداش پا یداد. در صورت بازنشستگ به خدمت ادامه خواهند گر،ید

سقف مقرر به تناسب سنوات  تیکارمندان، در صورت استحقاق با رعا لیقب نیاستفاده نشده ا یاستحقاق

 یبدون لغو مستمر تواندیم ییاجرا دستگاه اعاده به خدمت قابل پرداخت است. خدمت انجام شده بعد از

( 04/03/1395بازنشستگان ) یریبکارگ تی( ماده واحده قانون ممنوع1تبصره ) نیشمولبا م یبازنشستگ

شده  ادی( ماده واحده قانون 2تبصره) نیمشابه در همان دستگاه و در خصوص مشمول نیهمانند شاغل

 .دیکارمندان شاغل مشابه قرارداد منعقد نما ینیسوم مبلغ مندرج در احکام کارگز کیمعادل 

که دولت را مجاز نموده همه  رانیا یاسالم یجمهور یاصل سوم قانون اساس 10به مفاد بند  تیعنا با

( 1نمودن مقامات در تبصره ) یلذا مستثن  ردیبه کار گ حیصح ینظام ادار جادیا یامکانات خود را برا

و  وندش یم یریگاست که در سمت مقامات و همترازان بکار یماده واحده قانون، هم شامل بازنشستگان

 .اندنمودهیهمترازان خدمت م ایدر سمت مقامات و  ،یریاست که قبل از بکارگ یهم شامل بازنشستگان

و در هر  کندینم جادیا یشده حق یافراد مستثن ی( ماده واحده قانون، برا1مذکور در تبصره ) اتیمستثن

دستگاه است که در چارچوب  ایدولت  ازیشده منوط به ن یبازنشستگان در موارد مستثن یریحال به کارگ

 .ردیگیقرارداد منعقده صورت م

)مصوبه مورخ ثارگرانیبه ا یرسانقانون جامع خدمات« 1»ماده « و»بند  لیتبصره ذ نیمشمول

 .باشندیم یقانون مستثن نیمصلحت نظام( از شمول ا صیمجمع تشخ 02/10/1391

 تیماده واحده قانون ممنوع 3ر در تبصره مهلت مقر یشده که پس از انقضا یریبکارگ بازنشستگان

( ماده واحده 2( و )1) یهامقرر در تبصره اتیمستثن یبازنشستگان، ادامه خدمت آنان در اجرا یریبکارگ

 حساب شود. هینباشد، از خدمت منتزع و با آنان تسو ریقانون مذکور امکانپذ

 یریبکارگ تیحده قانون ممنوع( ماده وا1تبصره ) - 1397 یماده واحده اصالح گفتار چهارم:

 بازنشستگان:

گرفتند  میتصم 1397سال  در ندگانینما ، قانون نیمجلس به گستره شمول ا ندگانینما راداتیا لیبه دل

 یتقاضا یتیفور کی یماده واحده اصالح کی یط رو نیا از ندینما محدودقانون را  نیکه دامنه موسع ا

مجلس  انیب و رفت و برگشت میفراز و نش یپس ازط رگرفت ودستور کار قرا قانون در نیا هیاصالح

 :دیبه دولت ابالغ گرد لیبه شرح ذو  بینگهبان تصو یوشورا یاسالم یشورا

به شرح   20/2/1395بازنشستگان مصوب  یریبکارگ تی( ماده واحده قانون ممنوع1تبصره ): واحده ماده

 شود: یاصالح م لیذ

( قانون 71)الف(، )ب( و)ج( ماده ) یمذکور در بندها یدر سمت ها بازنشستگان، یریبکارگ -1 تبصره
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مسلح با مجوز  یروهایبازنشستگان در ن یریبکارگ نیو همچن 1386/7/8مصوب  یخدمات کشور تیریمد

 فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

 نیا یشاغل رسم یروهانی مجموع از( ٪1درصد ) کیبازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف  یریبکارگ

 باشد. یصرفا در وزارتخانه مذکور مجاز م یتیریوزارتخانه در هر رده مد

قانون  نیسه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول ا باالی آزادگان ،(٪50پنجاه درصد ) یباال جانبازان

 .باشندیم یمستثن

 : تینمودن دامنه شمول حدودمده در جهت مآبه عمل  یها هی** اصالح

بازنشستگان به  یریبه کارگ تیبا طرح اصالح ماده واحده قانون ممنوع یاسالم یشورا مجلس ندگانینما

 یتا مستثن ند،یرا محدود نما ییاجرا یبازنشستگان در دستگاهها ضابطهیب یریبودند که بکارگ نیدنبال ا

بازنشستگان  یریمنع بکارگ یقانون قبل یهااز تبصره یکی دیقانون جد در .ندیقانون کم نما نیشدن را در ا

الف، ب و ج ماده  یبه بندها هیاصالح نیا بود، اصالح شده است. دهیرس بیبه تصو 1395که در سال 

 اشاره دارد. رانیدر ا یکشور تیریقانون مد 71

 :یکشور تیریقانون مد 71ماده  یبندها

 سه قوه یروسا -الف

 ننگهبا یشورا یمجلس و اعضا سیجمهور، نواب رئ سیمعاون اول رئ -ب

 جمهور سیمجلس و معاونان رئ ندگانیوزرا، نما -ج

 استانداران و سفرا -د

 وزرا نیمعاون -ه

 یافراد بازنشسته در سه مورد اول )الف، ب، ج( کماکان مجاز اعالم شده ول یریبکارگ دیجد هیاصالح در

 اند. وزرا از استثنائات حذف شده نیاستانداران، سفرا و معاون رینظ یموارد

مجاز به  گریمقامات همتراز د و دیمقامات حذف گرد یافراد همتراز یریبکارگ دیجد هیاصالح در

 مجدد نخواهند شد .  یریبکارگ

درصد، اسرا )با حداقل سه سال اسارت( و فرزندان شهدا ، همچنان مشمول  50 یجانبازان باال یریبکارگ

مسلح با مجوز فرمانده  یروهایر نبازنشستگان د یریبکارگ نیهستند. همچن هیاصالح نیاستثناها در ا

 معظم کل قوا مجاز است.

 نیا یشاغل رسم یروهایمجموع ن از( %1درصد ) کیبازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف  یریبکارگ

 باشد. یصرفا در وزارتخانه مذکور مجاز م یتیریوزارتخانه در هر رده مد
 یردولتیغ یعموم یو نهادها مؤسسات ،ییاجرا یهااهدستگ هیمربوطه کل یقانون وتبصره ها نیبه ذکراست ا الزم

را  کنندیاستفاده م یازانحاء از بودجه عموم یبه نحو شده است، و انیب ی( قانون خدمات کشور5را که در ماده)

 .ردیگیدربرم
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  : منابع و ماخذ

 جبارزاده و همکاران چاپ مرتضی دکتر – راپزشکانیمتمرکز قانون پزشکان و پ ریغ یاجرا  

 .1380اول 

مهرماه  –رضا رسولی  –استراتژی جذب و استخدام در ساختارهای چهارگانه منابع انسانی  

1393 

 –علی جعفری  –کید بر قانون استخدام کشوری م اداری ایران در عصر قاجار با تأاصالح نظا 

 95بهار –فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم 

 –کوروش استوار سنگی، محمد امامی  –شایسته اصول کلی حاکم بر استخدام و نظام اداری  

 1393شهریور 

 –بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری  

 . 1391 –رضوان رشیدی خرم آبادیان 

غالمرضا اصیلی  –ی دانشی سازمان هابررسی تطبیقی فرآیند جذب و ارائه مدل مناسب براس  

 1389 پاییز و زمستان –

مجله راهکار مدیریت  –سینا ایرانپور انارکی  – سازمان هابررسی شیوه گزینش نیروی انسانی در  

 .1391سال  –

فصلنامه منابع انسانی  –عباس عباسپور  –تاملی بر مسائل جذب و بکارگماری منابع انسانی  

 1389خرداد  –ناجا 

سلیمی زاده  -جهت مشاغل دولتیتدوین و اجرای آزمون های استخدامی ادواری برای افراد  

 .1384سال  –فصلنامه روانشناسی علوم تربیتی  –سید محمد کاظم 

انتشارات  – 97خرداد  –محمد عبدالحسین زاده  –تحلیل پیشینه اصالح نظام اداری در ایران  

 ی.اسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهشها

 rc.majlis.ir/fa: یبه نشان یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهشهااینترنتی  تیسا 

 https://shenasname.irسایت اینترنتی شناسنامه قانون به نشانی:  

 .1396بهمن  -رسول کاظم الوندی –سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه  

 – 1389 اول چاپ – ینوش آباد نیصدرالد دسی – یخدمات کشور تیریبر قانون مد یشرح 

 شورا انتشارات

 ازدهمیچاپ  1386سال  -یپاشا محمد نور یعل ،یواستخدام یررات ادارو مق نیمجموعه قوان 

 ادارات نیمع یانتشارات شرکت تعاون

چاپ  1389 -یخسرو آذرم یراهبران توسعه با همکار مؤسسه -یخدمات کشور تیریقانون مد 

 دوم 
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 یتو خدمات بهداش یعلوم پزشک یامناء دانشگاهها هیأتبا  طیو مقررات مرت  نیمجموعه قوان 

 انتشارات – 1394 سوم چاپ –فرزان  ونیلو، مهندس هما نیکشور دکتر حسن ام یدرمان

  بهداشت وزارت

 انتشارات – 1394 هفتم چاپ –کاالن  یمهد دسی – یو مقررات استخدام نیمجموعه قوان 

  کماالن

مجید سلیمی،  –مطالعه تطبیقی روشهای انتخاب و استخدام کارکنان در کشورهای مختلف  

 ه طیبه مطیعی .سید

ولی  –نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری  

 .1389زمستان  –پژوهش نامه متون و برنامه های منابع انسانی  –رستمی 

دفتر بررسی های اقتصادی  –تصدیقی بهروز  –نگاهی اجمالی بر آزمون های استخدام ادواری  

 .1383 –مجلس 
 


