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 بسمه تعالی
 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری5مشمول ماده )ای اجرایی هکلیه دستگاهبخشنامه به 

 
 باسالم؛ 

بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین )مشخص(  های اجرایی درخصوصتوجه به مکاتبات پراکنده دستگاهبا 

به این سازمان، و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست های دولت در  معرفی شدهو مراجعات مکرر افراد 

 درصرفا های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه

روهای آن فراهم گردد. یادآوری می گردد نی زیر به این سازمان ارسال تا امکان بررسی نکاتبا رعایت ، موارد کامالً ضروری

،  حسب ضرورتقانون مدیریت خدمات کشوری  32در اجرای تبصره ماده که  می باشند، نیروهای موقتی قرارداد کار معین 

 ، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشتهبدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال 

و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می شوند. لذا دستگاه ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و 

مشاغلی اصلی خود می توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی 

برای اجرایی  ،ارائه برنامه عملیاتیهمراه با  شورای عالی اداری 26/12/1393مورخ  172556/206موضوع تصویب نامه شماره 

 به این سازمان ارسال نمایند.   ،( قانون برنامه ششم توسعه28شدن بند )الف( ماده )

 .معتبروجود ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی مصوب  -1

 .( قانون مدیریت خدمات کشوری 32رعایت سقف مندرج در تبصره ذیل ماده ) -2

 .رعایت اصول شایسته گزینی برای انتخاب افراد در فضای رقابتی برای انجام شغل مورد نظر -3

مجوز با توجه به اینکه صدور نیاز برای به کارگیری قبل از صدور مجوز ) عدم درج و ارسال مشخصات فردی افراد مورد -4

ها و فارغ از مشخصات شخصی  برای بکارگیری نیروی قراردادی صرفاً بر اساس نیاز دستگاه اجرایی به تخصص ها و مهارت

    (.پذیردافراد صورت می

 .با ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی مصوب دستگاه مورد نظر تناسب نیازهای تخصصی -5

به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین)مشخص( شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست های بالتصدی دستگاه ضمناً 

ایر دستگاه ها، در خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیداالستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از س مسدود

 .مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت

اجرایی موظفند ضمن رعایت کامل تمامی موارد فوق، درخواست های خود را صرفاً با ذکر نیاز و دالئل  هایدستگاه

با امضاء باالترین مقام و یا معاونت توسعه مدیریت و منابع )یا عناوین مشابه( دستگاه اجرایی، توجیهی آن و تکمیل فرم پیوست، 

  ارچوب این بخشنامه پاسخ داده نخواهد شد.مکاتبات صورت گرفته خارج از چ . بهبه این سازمان ارسال دارند
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تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه  و ارائه اخذ یست پس ازها می بادر صورت صدور مجوز بکارگیری، دستگاههمچنین 

 وطه صادر گردد. و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال تا شناسه مرب

ای با اشخاص حقیقی و نیز جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره یاداوری می گردد

های اجرایی وجاهت قانونی نداشته و های جاری دستگاههای عمرانی برای انجام فعالیتبکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح

 ممنوع می باشد. 
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری جهت اطالع و اقدام الزم 
 جهت اطالع و اقدام الزم  جناب آقای اولیاء معاون محترم سرمایه انسانی 
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دالیل توجیهی بزای جذب نیزو در شغل مورد نظزردیف
تعداد مورد 

تقاضا

تحصیالت مورد نیاس 

بزای شغل

(رشته تحصیلی و مقطع)

واحد ساسمانی و 

محل جغزافیایی 

خدمت

شغل موردنیاس


