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 پورسید  دکتر  جناب آقای 

 معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی 

 

 سالم علیکم

 022/4766نظریه مشورتی شماره ، که در رسانه ها منتشر شده است  02/7/9277مورخ  92707احتراماً نظر به اینکه جنابعالی طی نامه شماره    

در خصوص نحوه اجرای قانون کشور اعالمی از سوی این معاونت را خطاب به سازمان اداری و استخدامی  94/7/9277مورخ  022/7222/

، نکات و موارد مغایر قانون اعالم نموده اید  09/9/9277قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  66ماده « و»استفساریه بند 

 حقوقی ذیل جهت اطالع اعالم می گردد:

قانون جامع خدمات رسانی به  09قانون مذکور بر ماده  79ماده «ذ»در پی تصویب قانون برنامه ششم توسعه و اعمال اصالحات موضوع بند  -9

ول ماده مذکور به وضعیت استخدام موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشم، ابهامات و اختالفاتی درخصوص  ( 9)پیوست ایثارگران 

گردید که نهایتاً هیات  آرامنجر به طرح دعاوی متعددی در شعب دیوان عدالت اداری و تعارض  وبوجود آمد  رسمی در دستگاه های اجرایی

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به وضعیت استخدامی  09/9/9277مورخ  70عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 

عبارت است از اینکه  مورد اشاره. خالصه رأی وحدت رویه (0)پیوسترسمی در دستگاه های اجرایی را از شمول این حکم خارج دانست 

در دستگاه «  نیاز مورد نیروهای تأمین» هم  و«  استخدامی نیازهای» قانون مذکور هم راجع به تعیین سهمیه برای ایثارگران جهت  09ه ماد

در دستگاه «  استخدامی نیازهای» موضوع مربوط در مورد آن اقدام شود .  مجوزهای و ضوابط وفق باید و بودهقانون  0های مشمول ماده 

 نیروهای تأمین» موضوع  و بودهقانون مدیریت خدمات کشوری شامل وضعیت استخدامی پیمانی و رسمی  64ا توجه به ماده های اجرایی ب

قانون  906و نیروهای کارگری موضوع ماده  20شامل کارمندان قراردادی غیر استخدامی )مانند کارمندان موضوع تبصره ماده  «نیاز مورد

قانون  97و  99مدیریت خدمات کشوری( و نیروهای شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمت در دستگاه های اجرایی ) موضوع مواد 

قانون نیز اختصاص به ایثارگرانی دارد که از وضعیت استخدامی در دستگاه  09الحاقی به ماده  9مدیریت خدمات کشوری ( می باشد. تبصره 

تحت پوشش کارفرمای غیردولتی د و اساساً نیروهای شرکتی کارکنان نو باید پس از سه ماه به رسمی قطعی تبدیل شو ودهباجرایی برخوردار 

هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی و و فاقد پست سازمانی می باشند استخدام یا بکارگیری نشده اند های اجرائی  دستگاهو توسط  دندتلقی می گر

 ، فلذادستگاه اجرایی نمی باشد تا تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی در مورد آنها موضوعیت داشته باشد  نیروها متوجهدر قبال این 

هیأت عمومی دیوان عدالت  آراده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و نادیچنین امری 

در عین حال  ض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد.عمالً موجبات تبعی کهاداری است 

شرکت های مذکور در تأمین نیرو  ،قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، شرکت غیر دولتی را نیز شامل می شود  0با توجه به اینکه ماده 

قانون مذکور را در مورد آنها  09درصدی ایثارگران و سایر مفاد ماده  04، الزم است سهمیه حداقل جهت ارائه خدمت به دستگاه های اجرایی 

 رعایت نمایند . 

مجلس شورای اسالمی در دو مرحله اقدام به تصویب محترم در پی صدور رأی وحدت رویه مورد اشاره ، بنا به طرح برخی نمایندگان  -0

قانون برنامه ششم توسعه در جهت فراهم کردن امکان تبدیل وضعیت نیروهای  79ماده « ذ»بند استفساریه هایی به منظور توسعه شمول 
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( که با ایراد شورای محترم نگهبان در هر دو مرحله به علت  6و  2پیوست شرکتی به استخدام رسمی قطعی در دستگاه های اجرایی شد )

قانون جامع خدمات  09قانون اساسی و اینکه چنین حکمی مستلزم قانون گذاری جدید است و نمی توان از ماده  92مغایرت مفاد آن با اصل 

به مجلس شورای اسالمی اعاده شد.  مصوبه مذکوره نمود قانون برنامه ششم توسعه چنین تفسیری را ارائ 97ماده « ذ»رسانی به ایثارگان و بند 

مجلس شورای اسالمی و اعمال تغییرات در عنوان و متن استفساریه های مذکور و تبدیل آن  09/9/9277در مرحله سوم و برابر مصوبه مورخ 

موضوع :»  متن زیر به تصویب رسید،  یران( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ا44ماده )« و»قانون تفسیر بند  »به : 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن که در  رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات (۱۲) ماده مشمول افراد آیا دولت موظف است:استفساریه

  به رسمی استخدام از غیر صورتی به ۱۲/۲۱/۲۸۳۱ایران مصوب  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی زمان حاکمیت

( قانون مذکور )قانون برنامه پنجساله پنجم( و اصالحات بعدی آن به 44ماده )« و» بند در مندرج شرایط براساس را اند شده کارگیری

و این بار با اصالحات صورت گرفته مراتب به تایید شورای محترم نگهبان رسید و به  «بلی :صورت رسمی به استخدام درآورد؟پاسخ

 صورت قانون درآمد.

حال با توجه به مراتب فوق و سوابق امر ، در پاسخ حقوقی به این سوال که آیا با استفساریه مذکور امکان تبدیل وضعیت نیروهای  -2

و اینکه آیا رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در  رایی امکان پذیر شده یا خیر؟شرکتی به وضعیت استخدام رسمی در دستگاه های اج

اجرای استفساریه مقید به مفاد و شرایط قانون  اوالً: این خصوص موضوعیت خود را از دست داده یا خیر ؟ باید به نکات زیر توجه نمود

  است  مراد مقنّن  انیب ر،تفسی از مقصود»:  داشته اعالم یقانون اساس 92صل ا ریمحترم نگهبان در تفس یشورااصلی آن می باشد ، همانگونه که 

در فهم قانون باید به تاثیر و تاثر قوانین بر  ثانیاً .«شود ینم  یر، تلقیتفس ، ستین  قانون  ابهام  رفع  که  یدر موارد  قانون  و توسعه  قییتض  نیبنابرا

یکدیگر و تعاریف قانونی اصطالحات بکار رفته در آن توجه نمود. در حوزه حقوق اداری و در ارتباط با موضوعات استخدامی هر عبارتی با 

کارمند » مدیریت خدمات کشوری قانون  9توجه به مبانی قانونی حاکم بر آن دارای تعریف و معنی مشخصی می باشد . به موجب ماده 

به  در یک دستگاه اجرایی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار دستگاه اجرائی

استخدام و استخدام رسمی شامل های اجرائی  در دستگاه« استخدام » قانون مذکور  64به موجب ماده همچنین  «.خدمت پذیرفته می شود

نوع بکارگیری نیرو  0عالوه بر استخدام مذکور قانون این نیرو ، استخدام محسوب نشده و در « بکارگیری »می باشد و سایر موارد  پیمانی

 906و نیروهای کارگری موضوع ماده  20شامل بکارگیری کارمندان قراردای موضوع تبصره ماده که است شده و مجاز شناخته مشخص 

می باشد و بکارگیری نیرو در غیر  مورد نظر مجاز دستگاه اجرایی با فردمقام مستقیم  یقراردادور می باشد که مقید به وجود رابطه قانون مذک

بنابراین با  می باشد. «تصرف غیر قانونی در اموال عمومی» و مصداق جرم « ممنوع »  مذکورقانون  40و  49مواد به موجب از این حاالت 

لذا همانگونه که در نظریه مشورتی این  «غیر از استخدام رسمی بکارگیری شده اند » توجه به اینکه استفساریه به افرادی اشاره دارد که 

قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان  64ماده ( ب ) شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند  (4)پیوستمعاونت به آن اشاره شده 

قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه  906و نیروهای کارگری موضوع ماده  20ادی موضوع تبصره ماده قرارد

های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می گردد که در وضعیتی غیر رسمی با حکم یا قرارداد مقام مجاز دستگاه اجرایی 

کارمندان بخشهای غیردولتی « نیروی شرکتی» قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از 97و  99با توجه به مواد  الثاًثاند.  شده بکارگیری

در دستگاه اجرایی )در زمینه هایی از قبیل نظافت ، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری هستند که 

https://shenasname.ir/subjects/isaar/1452-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/1452-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/1048-1394-1390
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کارکنان تحت پوشش بوده و عهده دار ارسال و مراسالت ، ایاب و ذهاب ، اجرای طرح های عمرانی و ...( را  تهیه غذا ، نگهداری تأسیسات ،

تأمین » بنابراین دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. و کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند

در دستگاه اجرایی می باشد ، «  بکارگیری نیرو »ز طریق نیروهای شرکتی اساساً منصرف از مفهوم در دستگاه اجرایی ا« نیروی مورد نیاز

خدمت نیروهای شرکتی را غیر  آن طینیز که هیات عمومی دیوان عدالت اداری  97/7/9277مورخ  76مضافاً اینکه رأی وحدت رویه شماره 

از آنجائیکه استفساریه مذکور  رابعاً. موید این امر می باشد  قابل احتساب به عنوان خدمت غیر رسمی در دستگاه های اجرایی اعالم نمود

قانون برنامه پنجساله  تزمان حاکمی »قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و در متن آن نیز مقید شده به  66ماده « و» مربوط به تفسیر بند 

 برنامه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران احکام مربوط به ایثارگران در قانون 94و به تصریح ماده « پنجم توسعه جمهوری اسالمی

بوده ، از طرفی در استفساریه فوق الذکر ، تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول ، منوط به  معتبر خود قانونی عتبارا زمان طول در پنجم پنجساله

قانون برنامه پنجم توسعه و اصالحات بعدی آن شده است ، لذا باید شرایط مصرحه در این قانون از  66ماده « و»رعایت شرایط مندرج در بند 

منظور از  خامساً .ل از اتمام اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه و نیز شرایط عمومی گزینش رعایت شود جمله وجود مجوز بکارگیری تا قب

 های خانواده» قانون برنامه پنجم ( هستند :  66ماده « و» )که همان مشمولین بند رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات (09) ماده مشمولین

می باشد و نحوه و میزان و نوع سهمیه « باالتر و... و( 04۲) درصد پنج و بیست جانبازان و شهدا فرزندان و همسر آزادگان، و جانبازان شاهد،

 70فوق الذکر هیچگونه تاثیری بر رأی وحدت رویه شماره  استفساریه بنابراین .تأمین نیرو موضوعی متفاوت از مشمولین این ماده می باشد

و این رأی کماکان برای تمامی دستگاه های اجرایی الزم االتباع می باشد ، لیکن  نداشتههیات عمومی دیوان عدالت اداری  09/9/9277مورخ 

یت کارکنان غیر رسمی قراردادی و نکته حایز اهمیت این است که با تصویب استفساریه مذکور در حال حاضر امکان تبدیل وضع

دستورالعمل و کارگری  ایثارگر ) که تا پیش از این چنین حکمی از قانون برنامه پنجم برداشت نمی شد ( هم اکنون میسر شده است 

موید  دامی کشورسازمان اداری و استخصادره از سوی  04/7/9277مورخ  297477شماره  بهاجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران 

 (4)پیوستاین امر می باشد .

با توجه به توضیحات فوق الذکر ، به نظر می رسد مفاد نامه صادره از سوی آن مرجع محترم در نقد نظریه مشورتی این معاونت ، با موازین  -4

قانونی به خصوص در حوزه حقوق اداری و استخدامی همخوانی ندارد و چنانچه اراده نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی بر این است که 

)موسوم به نیروهای شرکتی( را ارائه می نمایند در دستگاه های اجرایی  که خدمات واگذار شدهکه به واسطه شرکت های خصوصی نیروهایی 

تبدیل وضعیت یافته و به استخدام دستگاه های اجرایی درآیند ) خواه منحصراً در مورد ایثارگران و یا در مورد تمامی نیروهای زحمتکش 

ردد طی تصویب قانونی جدید همانند آنچه به عنوان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در کمیسیون محترم شرکتی( ، پیشنهاد می گ

اجتماعی در دست بررسی می باشد و با توجه به تاثیرات آن در ساختار تشکیالتی و استخدامی نظام اداری کشور و مالحظه تمامی ابعاد آن 

 صورت پذیرد. 

 
 زرندی رضا فضل   

 پیشگیری و پژوهش  ،سرپرست معاونت حقوقی

 

 

https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/1048-1394-1390
https://shenasname.ir/subjects/isaar/1452-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/1452-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

4 
 

022/5117/032/0222 

32/20/1300 

 ندارد

 

( قانون برنامه 78ماده )« ذ»بند همراه با اصالحات  1931قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگان مصوب  11: ماده  1پیوست 

 1931مصوب سال  پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 نیازهای از( 04۲) درصد پنج و بیست حداقل مکلفند قانون این( 0) ماده موضوع دستگاههای کلیه»اصالح و مقرر شده: به شرح زیر « ذ»بند 

 جایگزینی و مربوط مجوزهای و ضوابط وفق که ( را ، شرکتی ، قراردادی ، پیمانی اعم از رسمی خود ) نیاز مورد نیروهای تأمین و استخدامی

 و( 04۲) درصد پنج و بیست جانبازان و شهدا فرزندان و همسر آزادگان، و جانبازان شاهد، های خانواده به نمایند می اخذ خود خروجی نیروهای

 سهمیه( 4۲) درصد پنج و دهند اختصاص شاهد برادر و خواهر و اسرا اسارت، سال یک باالی و سال یک آزادگان همسران و فرزندان باالتر،

 پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان و آنان فرزندان و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه حداقل شش سابقه با رزمندگان به نیز را استخدامی

وضعیت استخدامی مشموالن این ماده :» الحاقی به این ماده  9و تبصره « . دهند اختصاص اسارت سال یک از کمتر آزادگان و( 04۲) درصد

 « گردد میقطعی   حداکثر پس از سه ماه رسمی

 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 18/1/1937مورخ  31: رأی وحدت رویه شماره  1پیوست 

 آن تبصره و 9274؍90؍96 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 79اوالً: بند )ذ( ماده » 

 و استخدام ماده این موجب به و دارد اجرا و تفسیر قابلیت 9279؍92؍0 مصوب ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون 09 ماده مفاد چارچوب در

صورت پذیرد، بنابراین به غیر از « وفق ضوابط و مجوزهای مربوط»أمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید ت

عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز الزم الرعایه است. این امر در رأی برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات 

 استخدام جهت عمومی شرایط رعایت بر و گرفته قرار اشاره مورد اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 9279؍7؍02 -9749تا  9767شماره 

 رقابت و عمومی آزمون در قبولی و شرکت استخدامی، سهمیه و مجوز داشتن تصدی،بال سازمانی پست وجود)  اجرایی های دستگاه در ایثارگران

 قانون 97ت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها( تأکید شده است. ثانیاً: مطابق ماده رعای استخدامی، سهمیه در

 امور سایر و دولتی امور تصدی و وظایف از قسمتی یا و تمام که دولتی غیر بخش های کارمندان 9274؍9؍7 مصوب کشوری خدمات مدیریت

های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا  تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاه کارکنان دارند، عهده بر را واگذاری قابل

 دولتی دستگاه های مختص ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون 09مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده 

این قانون( شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله  0)کلیه دستگاههای موضوع ماده  مذکور ماده صدر عام عبارت به توجه با بلکه نبوده

نابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، ب

 نیازهای برای هم ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون 09نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد. ثالثاً: ماده 

 به اجرایی دستگاههای که آنجایی از و است داده اختصاص سهیمه آنها نیاز مورد نیروهای تأمین برای هم و مشمول دستگاه های استخدامی

 قانون 64عهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ت گونه هیچ کشوری خدمات مدیریت قانون 69 و 97 مواد موجب

 قانون 79 ماده( ذ) بند 9 تبصره حکم بنابراین داند، می رسمی و پیمانی نیروهای شامل صرفاً را استخدامی وضعیت که کشوری خدمات مدیریت

 شامل هستند استخدامی وضعیت دارای که ایثارگرانی بر ناظر که می ایراناسال جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه

 و مقررات رعایت بدون دولتی دستگاههای در خصوصی شرکت های در شاغل ایثارگران رسمی استخدام به الزام: رابعاً. شود نمی شرکتی نیروهای

ده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم نادی است، شده اشاره آن به مذکور قانون 09 ماده در که استخدامی مجوز
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ن ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عمالً موجبات تبعیض ناروا حتی بی آرابر استخدام دولتی و 

-2770بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره  62شعبه  9279؍0؍94-72بر مراتب رأی شماره  خصوصی را فراهم خواهد کرد. بنا

 مقررات موافق و صحیح است شده صادر شکایت دانستن وارد غیر بر و شده تأیید اداری عدالت دیوان تجدیدنظر 07 شعبه در 9279؍92؍7

 شعب برای 9270 سال مصوب ی دیوان عدالت اداریدادرس آیین و تشکیالت قانون 77 ماده و 90 ماده 0 بند  به استناد با رأی این. شد تشخیص

 «  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط اداری مراجع سایر و اداری عدالت دیوان

 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 78ماده )« ذ»( بند 1تبصره )طرح استفساریه :  9پیوست 

 9/11/1937مصوب  جمهوری اسالمی ایران

قطعی و قرارداد معین به  قطعی و قراردادی به رسمی موضوع استفساریه:آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی )پیمانکاری( به رسمی»

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 79ماده )« ذ»( بند 9قطعی مقرر در تبصره ) قطعی و رسمی به رسمی و پیمانی به رسمی قطعی رسمی

قطعی،  ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مشموالن حداکثر پس از سه

باشد که قبل و بعد از تصویب قانون برنامه ششم خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاههای  یر عناوین مشابه میدائم، ثابت و سا

( قانون ایثارگران )اعم از خانواده 09شوند نیز شامل تمامی مشموالن ماده ) رسانی به ایثارگران شده یا می ( قانون جامع خدمات0مشمول ماده )

فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان یکسال اسارت و باالی یکسال اسارت، همسر  شهدا، همسر و

ماه حضور  ۲( و رزمندگان با حداقل شش04)  درصد وپنج ۲( به باال و فرزندان جانبازان زیر بیست04درصد ) و فرزندان جانبازان بیست و پنج

( قانون برنامه پنجساله 79ماده )« ذ»( بند 9پاسخ:بلی. تبدیل وضعیت استخدامی مقرر در تبصره ) شود؟ سر و فرزندان آنان( میداوطلبانه و هم

رسانی به  ( قانون جامع خدمات09ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، شامل کلیه مشموالن مندرج در ماده )

رئیس محترم مجلس شورای خطاب به  9277 /92 /29مورخ  446 /97479نامه شمارة این خصوص شورای محترم نگهبان طی در «شود. ایثارگران می

مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ : »اعالم می دارد  اسالمی

گردد: از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و  شرح زیر اعالم نظر می گرفت که بهشورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار  ۲۸۱۳ /۲۱ /۲۳

شورای نگهبان از  ۲۸37 /۸ /۲۱مورخ  37 /۱۲ /۲۳۸قانون اساسی و نظر تفسیری شماره  3۸شود، مغایر اصل  گذاری جدید محسوب می قانون

 « این اصل شناخته شد.

 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 78ماده )« ذ»( بند 1طرح استفساریه تبصره ):  4پیوست 

 93/1/1933مصوب  جمهوری اسالمی ایران

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 79ماده )« ذ»( بند 9طرح استفساریه تبصره ) 22/0/9277مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

موضوع استفساریه:آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی »را به شرح زیر به تصویب رساند :  نفرهنگی جمهوری اسالمی ایرا

قطعی مقرر در  قطعی و رسمی به رسمی قطعی و پیمانی به رسمی قطعی و قرارداد معین به رسمی قطعی و قراردادی به رسمی )پیمانکاری( به رسمی

نامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی ( قانون بر79ماده )« ذ»( بند 9تبصره )
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باشد که قبل و بعد از تصویب  قطعی، دائم، ثابت و سایر عناوین مشابه می ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی مشموالن حداکثر پس از سه

رسانی به ایثارگران شده یا  ( قانون جامع خدمات0بدون آزمون جذب دستگاههای مشمول ماده ) قانون برنامه ششم خارج از سهمیه استخدامی و

( قانون ایثارگران )اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، 09شوند نیز شامل تمامی مشموالن ماده ) می

۲( به باال و 04درصد ) رت و باالی یکسال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنجآزادگان و همسر و فرزندان آزادگان یکسال اسا

بلی. تبدیل  شود؟پاسخ: ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان( می ۲( و رزمندگان با حداقل شش04)  درصد وپنج فرزندان جانبازان زیر بیست

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 79ه )ماد« ذ»( بند 9وضعیت استخدامی مقرر در تبصره )

دراین خصوص مجدداً شورای محترم نگهبان « شود. رسانی به ایثارگران می ( قانون جامع خدمات09ایران، شامل کلیه مشموالن مندرج در ماده )

رئیس محترم مجلس »اعالم می دارد: رئیس محترم مجلس شورای اسالمیطاب به خ 9277/2/92تاریخ:  77/920/99497نامه شمارة شماره: طی 

؛طرح استفساریه تبصره 9277 /92 /97مورخ  77 /920 /94927و پیرو نامه شمارة  9277 /20 /29مورخ  446 /7207عطف به نامه شمارة  شورای اسالمی

که با اصالحاتی در جلسه مورخ  ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانتوسعه اقتصاد ( قانون برنامه پنجساله ششم79ماده )« ذ»( بند 9)

شورای نگهبان مورد  9277 /22 /90ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ در جلسه مورخ  سی

آمده، ایراد سابق این  عمل علیرغم اصالح به»گردد:  زیر اعالم نظر میشرح  بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده به

 «قانون اساسی و نظریه تفسیری شورا درباره آن اصل، کماکان به قوت خود باقی است. 3۸شورا در خصوص مغایرت مصوبه با اصل 

 

یشگیری و پژوهش دیوان معاونت حقوقی ، پ 14/3/1933مورخ  193/3333/ 133/4344:نظریه مشورتی شماره  1پیوست 

 عدالت اداری

 جناب آقای دکتر انصاری ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب   66ماده « و»با عرض سالم ، احتراماً در خصوص نحوه اجرای قانون استفساریه بند 

راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول استفساریه مذکور ، با توجه به ابهامات و سواالت متعددی که در این ارتباط  09/9/9277

 447و  09/9/9277مورخ  70وحدت رویه شماره  آراه است و به جهت پیشگیری از بروز شکایات در این خصوص ، با عنایت به مفاد مطرح شد

گردد. خواهشمند است مراتب به  و رعایت شرایط مقرر در استفساریه، موارد زیر به عنوان نظریه مشورتی این مرجع اعالم می 99/6/9277مورخ 

 رسانی گردد: های اجرایی ذیربط اطالع اهنحو مقتضی به دستگ

قانون برنامه پنجم توسعه می باشد ، لذا شامل ایثارگرانی می گردد که  66ماده « و» با عنایت به اینکه استفساریه مذکور مربوط به بند -9

 است.بکارگیری آنها در دستگاه های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه بوده 

ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به صورتی غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه های اجرایی بکارگیری شده اند که با  -0

قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان  64توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند ب ماده 

قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های  906و نیروهای کارگری موضوع ماده  20ضوع تبصره ماده قراردای مو

قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه  40و ماده  49اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می گردد و با توجه به تبصره ماده 

موارد فوق ، فلذا استفساریه شامل نیروهایی که به واسطه شرکت های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های بکارگیری نیرو خارج از 



 

7 
 

022/5117/032/0222 

32/20/1300 

 ندارد

 

کارکنان تحت پوشش  :»قانون مدیریت خدمات کشوری این افراد  97اجرایی می نمایند )نیروهای شرکتی( نمی شود و به صراحت ماده 

 « ههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.دستگاو  دندکارفرمای غیردولتی تلقی می گر

قانون برنامه  66ماده « و»با توجه به اینکه استفساریه فوق الذکر ، تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را منوط به رعایت شرایط مندرج در بند  -2

یط مصرحه از جمله وجود مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم توسعه و پنجم توسعه و اصالحات بعدی آن نموده است ، لذا رعایت شرا

 طی شرایط عمومی گزینش ضروری است.

 

 11/3/1933مورخ  983133دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران )بخشنامه شماره :   4پیوست

 سازمان اداری و استخدامی کشور(

 های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران دستگاهبخشنامه به کلیه 

از سوی ریاست محترم جمهوری اسالمی  «( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران66ماده ) "و"قانون تفسیر بند » پیرو ابالغ

های اجرایی در خصوص نحوه  سؤاالت و استعالماتی که از سوی دستگاه( و با توجه به 94/7/9277مورخ  79477ایران )موضوع ابالغیه شماره 

ن، به منظور ( قانون مذکور و اصالحات بعدی آ66ماده )« و»بند  آید، ضمن ارسال تصویر صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می

 :گردد های اجرایی در خصوص موضوع مذکور، موارد ذیل برای اجرا ابالغ می ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه

 دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران

ن برنامه پنجم توسعه جمهوری در زمان حاکمیت قانو رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات (09)نفعان قانون عبارتند از مشمولین ماده ذی -الف

 .اسالمی ایران

( قانون برنامه پنجم توسعه 66ماده )« و»مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند  الذکربا توجه به تصریح و تأکید قانون استفساریه صدر -ب

ستفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون های اجرایی، اطالعات و مستندات ایثارگران مشمول ا و اصالحات بعدی آن، ضروری است دستگاه

های اجرایی دارای حکم کارگزینی با  برنامه پنجساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه

رسال نمایند تا اقدام الزم نسبت به صدور شماره اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده

 :مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید

( در یکی از حاالت غیررسمی )پیمانی، قرارداد کار معین یا 07/90/9274کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور )تا تاریخ  -9

های دارای مقررات استخدامی  رایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاههای اج مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه

 خاص( یا دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد؛

 دامی یا بکارگیری داشته باشد؛در حال حاضر فرد با دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حاالت مندرج در بند یک، رابطه استخ -0

پست بالتصدی در تشکیالت تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد )در صورت عدم وجود پست بالتصدی مناسب برای افراد  -2

های  ییر عناوین پستنسبت به پیشنهاد تغ« های اجرایی کشور سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه»تواند از طریق  مشمول، دستگاه اجرایی می

 سازمانی اقدام نماید(؛

، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی  های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست -6

 باشد؛

https://shenasname.ir/subjects/isaar/7474-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/7474-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/ask/3522/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://shenasname.ir/subjects/isaar/1452-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/1452-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 صالحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تأیید گزینش رسیده باشد؛ -4

که کل  آند )اعم از این های اجرایی بکارگیری شده ه به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاهنیروهای ایثارگری ک -9تبصره 

شند(، در چارچوب قانون کار جمهوری اسالمی ایران به قرارداد دائم تبدیل با قانون کار کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آنها مشمول

 .یابند وضعیت می

راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و  رسان، افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه -0تبصره 

های اجرایی پست سازمانی برای آنها در نظر گرفته نشده و شاغلین آنها مشمول قانون  تگاهتکثیر، پیشخدمت و...، که در تشکیالت مصوب دس

 .باشند ( مستثنی می2کار هستند، از شرط مندرج در بند )

قطعی  باشند، به رسمی در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی می  های اجرایی، کلیه نیروهای مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه -2تبصره 

 .یابند تبدیل وضع می

هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت  : ارسال اطالعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه6تبصره 

ی جمهوری اسالمی ایران ها )نظیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت اطالعات، صدا و سیما نمایند، موضوعیت دارد و سایر دستگاه می

های نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و  های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و...( و یگان و شرکت

 .شمولین اقدام خواهند نموداند، بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت م شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده

های اجرایی برای اجرای بند مذکور، مسئولیت اجرای  ( قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر تکلیف دستگاه66ماده )« و»با توجه به صدر بند  -ج

 .مفاد این بخشنامه بر اساس وضعیت افراد مبتنی بر قانون، بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی است

 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور -انصاریجمشید 
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