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 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

 مقدهم
 

متعارض در شعب و در  یدیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آرا

، اقدام به تهیه جزوات رویه قضائی در حوزه شکایات های ورودی به دیواننتیجه کاهش پرونده

ها را در دستور کار خود قرار داده اولویت دادن به موضوعات تکراری، آنمطروحه در دیوان نموده و با 

های مختلف احصا و سپس با است. به منظور تحقق این هدف، ابتدا عناوین شکایات تکراری در حوزه

ت عمومی و رویه قضائی ئمطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات اعم از قوانین، مقررات و آرای هی

ن و مدیران نانظر دیوان در شعب تخصصی و معاواز نظرات قضات محترم صاحب گیریشعب و بهره

ی اقدام به تهیه و تدوین جزوات حاضر نموده است که نقش مؤثری در یکسان سازی ئمحترم قضا

 های اجرایی دارد. ها و نظرات قضائی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاهرویه

است ری، استخدامی و فرهنگی اموزشی در حوزه موضوعات ادجزوه آ 36مجموعه پیش رو شامل 

ی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی و قضات با تجربه این حوزه ئکه با همکاری معاونت محترم قضا

 تدوین گردیده است. 

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این 

ی و چند اندک در توسعه رویه صحیح قضائها، عالوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر مجموعه

های اجرایی و گیری صحیح در دستگاهمعارض و همچنین کمک به تصمیم یجلوگیری از صدور آرا

ن خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق اتسریع و سهولت پاسخگویی به مراجع

ت عمومی دیوان و شعب ایفا نموده باشد. امید است ئهی یقوانین و مقررات و آرا شهروندی و اجرای

های اجرایی با ارائه نظرهای اصالحی خود بر غنای ی و مدیران محترم دستگاهئهمکاران محترم قضا

 این نوشتار بیفزایند.  
 

 
 

 

 

 دد موـحمحم                                                                                                                                                                         
لت اداری  معاون حقوقی، پیشگیری و ژپوهش                                                                                                                                                                           دیوان عدا
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 طرح بحث

العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و ( قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق68( ماده )2براساس بند )

( 750های دولتی تا )( امتیاز و به دارندگان نشان1500مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا )

گیرد. همچنین کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول تعلق میامتیاز 

 شود.( امتیاز درنظر گرفته می125به ازای هر سال خدمت در جنگ برای آنها ) ،اندخدمت اداری بوده

 .بینی شده است( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز پیش51العاده در ماده )این فوق

 العاده ایثارگریمندی از فوقط بهرهایشر

( ماده مذکور، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 2العاده مصرح در بند )متقاضی دریافت فوق (1

 باشد.
گیرد: الف( جانبازان، ب( رزمندگان، ج( اسرا، د( تعلق می پنج گروهالعاده ایثارگری به فوق (2

و بازنشستگانی که در مناطق جنگ زده مشغول خدمت های دولتی و هـ( کارمندان دارندگان نشان

 اند.اداری بوده

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )2مستند: بند ) 

 آنها در جبهه است. حضور داوطلبانهالعاده ایثارگری برای رزمندگان، منوط به برخورداری از فوق  (3

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )2مستند: بند ) 

 کلیدینکات 
ایام خدمت سربازی در صورتی که به اسارت یا جانبازی منجر نشود، حضور داوطلبانه در جبهه تلقی  (1

العاده ایثارگری نیست. تنها در صورتی که تمام مدت خدمت بنابراین موجب دریافت فوق ؛شودنمی

 .شودنیمی از آن خدمت داوطلبانه محسوب می ،سربازی در مناطق جنگی باشد

العاده ایثارگری مستمر بوده و فوق ،قانون مدیریت خدمات کشوری (76)براساس تبصره ذیل ماده  (2

 .شوددر زمان بازنشستگی نیز پرداخت می

در صورتی که ایثارگران از اجتماع حاالت ایثارگری )جانبازی، اسارت و خدمت در جبهه( برخوردار  (3

العاده درصد امتیاز سایر حاالت برای پرداخت فوق 25باشند، احتساب امتیاز باالترین حالت به همراه 

( قانون مدیریت خدمات کشوری، خالف قانون است. )دادنامه 68( ماده )2ایثارگری مصرح در بند )

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 24/07/1391مورخ  511شماره 
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، کلیه قوانینی 02/10/1391( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 76با توجه به ماده ) (4

اعتبار قانونی دارند؛  ،به نفع ایثارگران به تصویب رسیده اند 02/10/1391تا  1386های که طی سال

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.68( ماده )2بنابراین بند )

جرایی مشمول این های ا( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، کلیه دستگاه51براساس ماده ) (5

قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست 

شود، به عنوان و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می

 العاده ایثارگری بپردازند.فوق

مات رسانی به ایثارگران، به افراد موضوع ماده مذکور ( قانون جامع خد51( ماده )1براساس تبصره ) (6

 د.شومبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می ،که در استخدام دولت نیستند

 

 متن مستندات
  قانون مدیریت خدمات کشوری 68ماده  2بند 

( امتیاز و 1۵۰۰اسارت تا )العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت  فوق

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق  .گیرد ( امتیاز تعلق می۷۵۰های دولتی تا ) به دارندگان نشان

 د.شو ( امتیاز در نظر گرفته می1۲۵به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ ) ،اند زده مشغول خدمت اداری بودهجنگ

  انی به ایثارگرانقانون جامع خدمات رس 51ماده 

%( و باالتر و  ۲۵ی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد )یهای اجراکلیه دستگاه

%( حداقل حقوق کارکنان دولت  ۲۵آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد )

 طور ماهانه پرداخت نماید.  العاده ایثارگری به  ان فوق عنو  شود. به  را که هر سال توسط دولت تعیین می

مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت  ،ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند 1تبصره 

 گردد.   می

حالت اشتغال مطابق مواد افتاده کلی که از حقوق  العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار ـ این فوق  ۲تبصره 

 تعلق نخواهد گرفت.  ،اند ( این قانون برخوردار گردیده ۳۹( و )۳۸)

  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 76ماده 
 1۳۹1/ 1۰/ ۰۲تا  1۳۸۶های های کلیه قوانینی که طی سال بدیهی است سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره... 

ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجبه نفع ایثارگران به 

 ... کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است 1۳۹1بودجه سال 
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 24/07/1391مورخ  511دادنامه شماره 
العاده ایثارگری متناسب با خدمات کشوری مقرر شده است فوققانون مدیریت  ۶۸ماده  ۲نظر به اینکه در بند 

امتیاز به کارمندان واجد شرایط قابل  1۵۰۰درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 

معاون توسعه  ۲1/۰۲/1۳۸۸ -14۵۹۳/۲۰۰دستورالعمل شماره  4پرداخت خواهد بود، حکم مقرر در تبصره بند 

مایه انسانی رئیس جمهور که در صورت اجتماع حاالت مذکور در قانون برای کارمندان، پس از مدیریت و سر

درصد امتیاز سایر حاالت را قابل احتساب دانسته است و این مقرره  ۲۵احتساب امتیاز باالترین حالت، فقط 

قانون  4۲و ماده  1۹اده موجب تضییق حکم قانونگذار و تضییع حقوق اشخاص است. بنابراین به استناد بند یك م

 شود.دیوان عدالت اداری ابطال می
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 ۲ رویه قضایی شماره

  اشعه با کار فوق العاده پرداخت

 کار سختی فوق العاده قالب در
(کشوری خدمات مدیریت قانون( 68) ماده( 3) بند موضوع)
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 طرح بحث

 5/10/89مورخ  200/50795بخشنامه شماره  ( قانون مدیریت خدمات کشوری و68( ماده )3بر اساس بند )

یس جمهور، به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ئمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

گیرد. العاده سختی کار تعلق می( امتیاز فوق1000که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا )

غیر و  است 01/01/1388این مقررات صرفاً ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 

 . قرار می گیرندن این قانون مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مشموال
 العاده سختی کارمندی از حق اشعه در قالب فوقشرایط بهره

( قانون مذکور، مشمول قانون مدیریت 68( ماده )3)العاده مصرح در بند متقاضی دریافت فوق ( 1

 خدمات کشوری باشد.

 اشتغال داشته باشند. کار با اشعهبه طور مستمر به  ( 2

 نکات کلیدی
معاونت توسعه مدیریت و  5/10/89مورخ  200/50795( بخشنامه شماره 2بر اساس تبصره بند ) (1

های غیر متعارف، نظیر کار کار و کار در محیط العاده سختییس جمهور، پرداخت فوقئسرمایه انسانی ر

صالحی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشعه، مستلزم تأیید مراکز ذی

شود. این مراکز عبارتند از: سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و رئیس جمهور تعیین می

 آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی.

( ماده 3های غیر متعارف نظیر کار با اشعه را در بند )انونگذار پرداخت حقوق ناشی از کار در محیطق (2

ای به طور مستقل به عنوان حق العاده( قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده و پرداخت فوق68)

 است. فاقد مجوز قانونی ،اشعه از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
العاده مستمر العاده سختی کار، فوق( قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق76بر اساس تبصره ماده ) (3

العاده ( برابر حداقل حقوق ثابت و فوق7العاده مستمر نباید از )شود و سقف حقوق ثابت و فوقتلقی می

 مستمر تجاوز نماید.

العاده مستمر العاده سختی کار، فوقفوق ،( قانون مدیریت خدمات کشوری76بر اساس تبصره ماده ) (4

 شود؛ لذا مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.تلقی می

العاده سختی کار مستمر بوده و در حقوق بازنشستگی نیز تأثیر دارد، طرح با عنایت به اینکه فوق (5

 شکایت باید به طرفیت سازمان بازنشستگی و سازمان متبوع صورت گیرد.
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( قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها به کارکنان رسمی و 68( ماده )3مصرح در بند )العاده فوق (6

 .شودپیمانی تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می
 متن مستندات

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )3بند ) 
  ،گردد( که حقوق ثابت تلقی می۶۶های آن و ماده )( و تبصره۶۵های موضوع ماده )عالوه بر پرداخت -۶۸ماده 

 باشد: هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میالعادهفوق

1... 

۲... 

های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، العاده سختی کار و کار در محیط. فوق۳

( امتیاز و در مورد کار با مواد 1۰۰۰های ویژه بیمارستانی تا )های سوختگی و مراقبتعفونی و در اورژانس و در بخش

زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش سمی، آتش

 خواهد بود.

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری76تبصره ماده ) 

های مستمر العاده( برابر حداقل حقوق ثابت و فوق۷نباید از ) های مستمرالعادهسقف حقوق ثابت و فوق -تبصره

 تجاوز کند.

 گردند.العاده مستمر تلقی می( فوق۶۸( ماده )۵( و )۳(، )۲های مذکور در بندهای )العادهفوق

 ( 3های غیر متعارف موضوع بند )العاده سختی کار و کار در محیطالعمل نحوه پرداخت فوقدستور

معاونت  5/10/89مورخ  200/50795انون مدیریت خدمات کشوری )بخشنامه شماره ( ق68ماده )

 یس جمهور(:ئتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

های اجرایی مکلفند شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان . دستگاه1

های ضروری در مورد انجام وظایف محوله و ارائه آموزشمشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به 

 استفاده از ابزار و تجهیزات الزم اقدام نمایند.

گیرد که با وجود شرایط های غیر متعارف به متصدیان مشاغلی تعلق میالعاده سختی کار و کار در محیط.فوق۲

های محوله در معرض نجام وظایف و مسئولیتهای ضروری، شاغل در هنگام ابهداشتی و ایمنی الزم و ارائه آموزش

 گیرد.ها یا عوارض نامطلوب قرار میابتالء به بیماری

های مواردی نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش -تبصره

و در اعماق دریا، مستلزم  هزا و منفجر های ویژه بیمارستانی و همچنین کار با مواد سمی، آتشسوختگی و مراقبت

شود، خواهد صالح که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین میتأیید مراکز ذی

 بود.
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فرآیند تعیین سختی کار کارمندان دولت، از جمله، نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوط،  .۳

و دستور العمل آن، موضوع بخشنامه شماره  ۹/۸/1۳۶۶مورخ  ۶۳۰/ت۵4۹1۰نامه شماره ببر اساس مفاد تصوی

 باشد. و اصالحات بعدی آن می 1۲/4/1۳۶۷مورخ  ۳4/۸۰۰

های اجرایی بر اساس های غیر متعارف کارمندان دستگاهالعاده سختی کار و کار در محیطمیزان امتیاز فوق .4

( 1۲های اجرایی تأیید شده است، به ازای هر یك درصد )ر مشاغل دستگاهدرصدهایی که قبالً برای سختی کا

 شود. ( امتیاز، به عنوان سختی کار مشاغل آنان تعیین می1۰۰۰امتیاز، حداکثر تا )

العاده سختی کار کارمندان، کمتر از مبلغ مذکور در تا زمانی که با اعمال امتیاز به روش فوق، مبلغ فوق -تبصره

العاده سختی کار نی مربوط باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزینی، مالک دریافت فوقحکم کارگزی

 خواهد بود. 

العاده مندی از فوقبه بعد، تصدی مشاغل مشمول بهره 1/1/1۳۸۸.امتیاز سختی کار کارمندانی که از تاریخ ۵

بر اساس مقررات قبلی برای آن مشاغل تعیین شوند، با توجه به درصدهایی که دار شده یا میسختی کار را عهده

 گردد. ( این دستورالعمل مشخص می4شده و بر اساس ساز و کار بند )

اند، الزم است در اجرای این های اجرایی که قبالً دارای مقررات استخدامی خاص بوده.آن دسته از دستگاه۶

سختی کار، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  دستورالعمل فهرست مشاغل مورد نظر خود را برای تعیین امتیاز

 انسانی رئیس جمهور ارسال نمایند. 

توانند برای تعیین یا تغییر امتیاز سختی کار مشاغل خود، پیشنهاد خود را با ارائه دالیل های اجرایی می.دستگاه۷

نی رئیس جمهور ارسال توجیهی و طی فرآیند و تکمیل فرم مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسا

 نمایند.

 زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیازدر مورد آن دسته از مشاغلی که به لحاظ کار با مواد سمی، آتش -تبصره

ربط های اجرایی ذیدستگاه، العاده سختی کار، با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش استفوق 

ه خواهند نمود تا پس ئبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارا پیشنهاد الزم را برای بررسی

 ت وزیران ارسال شود.          ئاز تأیید برای سیر مراحل تصویب به هی
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 ۳رویه قضایی شماره 

 کمتر مناطق العادهفوق

 هوا و آب بدی ویافته توسعه
(کشوری خدمات مدیریت قانون 68 ماده 1 بند)
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 طرح بحث

العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و ( قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق68( ماده )1براساس بند )

تا میزان  برخوردارند،مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر  ازبرای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها  ،هوا

شاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر م

ساله با پیشنهاد سازمان به واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج

ن قانون (، مشموال01/01/1388رسد. از زمان تصویب این فصل از قانون مذکور )ت وزیران میئتصویب هی

العاده جذب و العاده جایگزین فوقاند و این فوقشمول قانون جذب خارج شدهمدیریت خدمات کشوری از 

العاده به موجب دستورالعمل شماره های محروم شده است. نحوه پرداخت این فوقپاداش دهستان

)همراه با اصالحات بعدی(  11/08/1389شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورخ  41722/200

 ده است. شمشخص 

 العاده مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق بد آب و هوامندی از فوقط بهرهایشر

( قانون مذکور، مشمول قانون مدیریت خدمات 68( ماده )1العاده مصرح در بند )متقاضی دریافت فوق (1

 کشوری باشد. 
هـ مورخ  36095/ت 76294نامه شماره موضوع تصویب مناطق کمتر توسعه یافتهمتقاضی در   (2

 موضوع تصویب مناطق بد آب و هوات وزیران )همراه با اصالحات بعدی( و یا در ئهی 10/04/1388
ت وزیران )همراه با اصالحات بعدی( اشتغال ئهی 14/01/1374هـ مورخ  515/ت 20272نامه شماره 

 داشته باشد. 
 عه یافته و بدی های مناطق کمتر توسالعادهمستند: ماده یک و دو دستورالعمل نحوه پرداخت فوق

 آب و هوا

 صادره در مناطق مذکور اشتغال داشته باشد.  حکم کارگزینیبه موجب  متقاضی (3

  های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواالعادهدستورالعمل نحوه پرداخت فوق 4مستند: ماده 
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 نکات کلیدی

کمتر توسعه یافته و بدی آب و  های مناطقالعاده( دستورالعمل نحوه پرداخت فوق6بر اساس ماده ) (1

های ( قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره117شده در ماده ) اها و کارمندان مستثنهوا، دستگاه

 آن، تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

آب و  یهای مناطق کمتر توسعه یافته و بدالعاده( دستورالعمل نحوه پرداخت فوق5بر اساس ماده ) (2

ن شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب امستخدم ،لین قانون حالت اشتغالهوا، مشمو

ق و مزایای حالت مجلس شورای اسالمی که از حقو 30/06/1372اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب 

در صورتی که محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته  مندند،اشتغال بهره

-حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط برخوردار می ،ا باشدو بد آب و هو

 ند. شو

( قانون مدیریت 68( ماده )1های اجرایی ملزم به اعمال حداکثر امتیاز مصرح در بند )دستگاه (3

ت عمومی دیوان ئهی 01/03/1391مورخ  119-120ند. )دادنامه شماره یستخدمات کشوری ن

 عدالت اداری(

مناطق کمتر  العادهکشوری، فوق خدمات مدیریت قانون( 76) ماده ذیل تبصره مفهوم اساس بر (4

این مناطق در حال خدمت  در کارمند که زمانی تا و نبوده مستمر توسعه یافته و بدی آب و هوا

 میزان در تأثیری و بود آن خواهد دریافت مستحق یا این مناطق دارای وصف مذکور باشند، باشد

 ندارد. نیز بازنشستگی حقوق

 متن مستندات
  قانون مدیریت خدمات کشوری 68ماده  1بند 

یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی  العاده مناطق کمتر توسعه فوق

سایر مشاغل تا بیست باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای  کارشناسی ارشد و باالتر می

فهرست این مناطق در هر دوره برنامه  د.درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد ش

 .رسد ت وزیران میئساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیپنج
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  هواهای مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و العادهدستورالعمل نحوه پرداخت فوق 1ماده 

 1۰هـ مورخ ۳۶۰۹۵/ت  ۷۶۲۹4کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 

العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب هیأت محترم وزیران و اصالحات بعدی آن از فوق ۰4/1۳۸۸/

 .گردندمند میمحرومیت محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و بر اساس جدول شماره یك بهره

  های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواالعادهدستورالعمل نحوه پرداخت فوق 2ماده 

کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه بندی نقاط کشور از لحاظ بدی آب و هوا پیوست 

العاده و اصالحات بعدی آن از فوق هیأت محترم وزیران 1۳۷4/ ۰1/ 14هـ مورخ ۵1۵ت /۲۰۲۷۲تصویب نامه شماره 

بدی آب و هوا با توجه به درجه بدی آب و هوای محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و براساس جدول شماره دو 

 گردند.بهره مند می

  های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواالعادهدستورالعمل نحوه پرداخت فوق 4ماده 

به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در مناطق مورد اشاره اشتغال داشته  های مذکور صرفاًالعادهفوق

 .گیردباشند، تعلق می

  های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواالعادهدستورالعمل نحوه پرداخت فوق 5ماده 

انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقوداالثر 

باشند در صورتی که مجلس شورای اسالمی که از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره مند می ۳۰/۰۶/1۳۷۲مصوب 

های مندرج سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع تصویب نامه تمحل جغرافیایی پس

باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط ( این دستورالعمل ۲( و )1در بندهای )

 .گردندبرخوردار می

  های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواالعادهدستورالعمل نحوه پرداخت فوق 6ماده 

ات های آن، تابع مقرر( قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره11۷ها و کارمندان مستثنی شده در ماده )دستگاه

 .مربوط به خود خواهند بود

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 01/03/1391مورخ  119-120دادنامه شماره 
العاده مناطق کمتر توسعه یافته و ، فوق1۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۶۸به موجب بند یك ماده 

باشند تا کارشناسی ارشد و باالتر میبدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی 

به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت کارمندان واجد 

-قانون مذکور متضمن الزام دستگاه ۶۸شرایط در نظر گرفته شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند یك ماده 

ثر امتیاز مصرح در قانون نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج های اجرایی به اعمال حداک

  از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد.
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 4 رویه قضایی شماره

ازدواج هزینه کمک
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 طرح بحث

-بانوان شاغل، خانوادهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، ( قانون اصالح پاره7( ماده )2براساس بند )

ن شاغل، ا، پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم مستخدم1379ها و سایر کارکنان مصوب 

ن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفی یک بار حسب مورد تجویز ابازنشسته، ازکارافتاده و فرزندان مستخدم

 شده است.

 مندی از کمك هزینه ازدواجط بهرهایشر

ن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و فرزندان امستخدمکمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم  (1

 . شودیپرداخت م ن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفیامستخدم
 د.شوپرداخت می ازدواج دائمکمک هزینه ازدواج فقط در مورد  (2

 ( قانون اصالح پاره7( ماده )2مستند دو شرط مذکور: بند ) ای از مقررات مربوط به حقوق

 ها و سایر کارکنانبازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده

 نکات کلیدی
( قانون 7( ماده )2محدود و محصور کردن پرداخت کمک هزینه ازدواج تا سه فرزند خالف بند ) (1

 استان ها و سایر کارکنای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهاصالح پاره

معاون اداری و مالی وزارت  13/10/1379مورخ  58/710( بخشنامه شماره 5و قسمت اول بند )

ت عمومی دیوان عدالت ئآموزش و پرورش که این شرط را تجویز نموده است، به موجب رأی هی

ت عمومی دیوان عدالت یئه 30/04/1381مورخ  143اداری ابطال شده است. )دادنامه شماره 

 اداری( 

د. شوو دارای عناوین مشابه پرداخت می کارکنان رسمی و ثابتکمک هزینه ازدواج، فقط به  (2

 ت عمومی دیوان عدالت اداری( ئهی 17/07/1379مورخ  79)دادنامه شماره 

هرگاه فردی که ازدواج نموده خودش، پدر و مادر وی یا یکی از آنها کارمند دولت باشند، منحصراً  (3

از این حق استفاده نماید. بنابراین پرداخت کمک هزینه به طور مضاعف جواز تواند یکی از آنان می

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 12/03/1387مورخ  152قانونی ندارد. )دادنامه شماره 
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 متن مستندات
 ( قانون اصالح پاره7( ماده )2بند )ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده-

 ا و سایر کارکنان ه

های ضروری به کارکنان  قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه( ۳( ماده )1( و بند )1ماده ) - ۷ماده 

 د:گرد به ترتیب زیر اصالح می 1۳۷۶/ ۰۸/ 1۶اصالحیه آن مصوب  و 1۳۷۵/ ۰۲/ ۲۶دولت مصوب 

هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه االشاره به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق -

های دریافتی که مالک العاده معادل یك ماه آخرین حقوق و فوق  سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت

 .شود کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می 

رزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و کمك هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و ف - 

 بار حسب مورد متوفی فقط یك 

  ت عمومی دیوان عدالت اداری هیئ 30/04/1381مورخ  143دادنامه شماره 

ها و سایر کارکنان  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهقانون اصالح پاره ۷ماده  ۲طبق بند 

پرداخت کمك هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از  1۳۷۹مصوب 

بخشنامه شماره  ۵مفاد قسمت اول بند   کارافتاده و متوفی فقط یك بار حسب مورد تجویز شده است. بنابراین اوالً

ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با  که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به 1۳/1۰/1۳۷۹مورخ  ۵۸/۷1۰

حکم صریح مقنن که علی االطالق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون 

را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود و اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص 

 ۵ثانیاً، قسمت اخیر بند  .گردد قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ۲۵به قسمت دوم ماده   مستنداً شود و داده می

  بخشنامه فوق االشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور بطور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد.

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 12/03/1387مورخ  152دادنامه شماره 

ها و سایر  ن شاغل، خانوادهاای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانو قانون اصالح پاره ۷در ماده حکم مقرر 

های ضروری  قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه ۳موضوع اصالح بند یك ماده  1۳۷۹کارکنان مصوب 

رداخت کمك هزینه ازدواج فقط برای یك بار آن مفید جواز پ 1۳۷۶و اصالحیه مصوب  1۳۷۵به کارکنان دولت مصوب 

ازدواج اشخاص مشمول قانون است و مفهم استحقاق هر یك از پدر و مادری که مستخدم دولت هستند به دریافت 

شعبه   ۲۶/۰۹/1۳۸۶مورخ  ۲۰۸4کمك هزینه ازدواج فرزند به طور جداگانه و مضاعف نیست، بنابراین دادنامه شماره 

و ماده  1۹ماده  ۲باشد. این رأی به استناد بند  موافق اصول و موازین قانونی می ،این معنی استاول دیوان که متضمن 

االتباع  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم 1۳۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب  4۳

 .است
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  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 17/07/1379مورخ  79دادنامه شماره 

که پرسنل نیروهای مسلح به شرح ماده واحده قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از  ایننظر به

از حیث استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت و کمك هزینه ازدواج  1۳۷۶های ضروری به کارکنان دولت مصوب  هزینه

اند  قرار گرفته 1۳۷۵های ضروری به کارکنان دولت مصوب  ایان خدمت و بخشی از هزینهمشمول قانون پرداخت پاداش پ

و به حکم ]ماده[ یك قانون اخیرالذکر پرداخت پاداش و کمك هزینه ازدواج مذکور منحصراً درباره کارکنان رسمی و 

ها به کارکنان پیمانی مجوز قانونی الذکر پرداخت آن است و با وضع مقررات فوق  ثابت و دارای عناوین مشابه تجویز شده

 باشد. ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نمی
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 ۵ رویه قضایی شماره

 مرد کارمندان مندیبهره

اوالد و مندی عائله هزینه کمک از
 

(کشوری خدمات مدیریتقانون( 68) ماده( 4) بند موضوع)
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 طرح بحث

شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت  کارمندان مردمندی و اوالد به کمک هزینه عائله

( امتیاز و برای هر فرزند )حداکثر سه فرزند(  معادل 800معادل ) ،دهستنخدمات کشوری که دارای همسر 

 ( امتیاز  است. 200)

  مندی کارمندان مرد از کمك هزینه عائله مندی و اوالدشرایط بهره

 ندان مرد  شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که: کارم
 .استدارای همسر  (1
 .استیا دارای فرزند  (2

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری.68( ماده )4: بند )مستند 
 نکات کلیدی

 :( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )4بر اساس بند ) (1
  جهت استفاده از کمک هزینه اوالد ـ به شرط ادامه تحصیل و  اوالد ذکورحداکثر سن برای

 ( سال تمام است.25نیز غیر شاغل بودن فرزند ـ )
 شوندمند توانند از کمک هزینه اوالد بهرهمی ،نداشتن شوهربه شرط  اوالد اناث. 
 ربط )به شرط متصل بودن به تشخیص مراجع پزشکی ذی فرزندان معلول و از کارافتاده کلی

معلولیت به تاریخ تحت تکفل بودن پدر(، مشمول محدودیت سقف سنی مزبور جهت استفاده 

 د. یستناز کمک هزینه اوالد ن
مورخ  164 ن نخواهد بود)رأی شمارهاعدم تأمین اعتبار نافی حقوق مکتسبه مستخدم (2

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(.ئهی 29/9/89مورخ  394و رأی شماره  20/12/70
کمک هزینه عائله مندی ( قانون مدیریت خدمات کشوری،1۰۹( ماده )4تبصره )بر اساس  (3

 یابد.و اوالد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می
شوند، این مقررات اداره می ءت امنائها و مؤسسات علمی چون براساس مصوبات هیدانشگاه (4

 شود.نمی آنهاشامل 
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 شوند.دامی خاص هستند، براساس قانون خاص خود اداره میمراکزی که دارای قوانین استخ (5
نظر به اینکه صدر ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  (6

 26/2/1372های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ، کلیه محدودیت20/3/1392

ها ایجاد رای والدین شاغل یا فرزندان آنو اصالحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند ب

شده است را لغو نموده و با عنایت به اطالق عام به کار رفته در متن ماده واحده مذکور و قرار 

هایی بر اساس تعداد ( قانون مدیریت خدمات کشوری که محدودیت68( ماده )4داشتن بند )

( 4ه است، لذا محدودیت مقرر در بند )فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد کرد

منتفی  ،مندی را صرفاً تا سه فرزند مشخص کرده است( قانون مذکور که پرداخت عائله68ماده )

محسوب و دستگاه مکلف است با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارمندان خود به 

ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک هزینه عائله مندی و اوالد پرداخت 

دنیا االجرا شدن این قانون به نماید. اعم از اینکه فرزندان بعد یا قبل از تاریخ تصویب و الزم

 آمده باشند. 
کل کشور و دادنامه شماره  1۳۸۸( قانون بودجه سال 11( بند )1بر اساس جزء )ب( ) (7

تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم ت عمومی دیوان عدالت اداری، ئهی 4/۸/1۳۹۵مورخ  ۵۰۹

( قانون مدیریت 68تعیین شده است. حکم ماده ) 1/1/1388قانون مدیریت خدمات کشوری 

( و 68یز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده )خدمات کشوری ن

 مجری است. 1/1/1388( آن از تاریخ 4بند )
 1392مندی برعهده دستگاه اجرایی است و از سال پرداخت کمک هزینه عائله 1392تا سال  (8

 مندی بر عهده سازمان بازنشستگی کشوری است.پرداخت کمک هزینه عائله

 مستنداتمتن 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری:68( ماده )4بند ) 

گردد ( که حقوق ثابت تلقی می۶۶های آن و ماده )( و تبصره۶۵های موضوع ماده )عالوه بر پرداخت -۶۸ماده 

 باشد: هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میالعادهفوق

1... 

کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای مندی و اوالد به . کمك هزینه عائله4

( امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای ۲۰۰( امتیاز و برای هر فرزند معادل )۸۰۰باشند معادل )همسر می
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( سال تمام و ۲۵، )کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بود فرزنداوالدی که از مزایای این بند استفاده می

نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که 

باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می

شوند. فرزندان معلول و از مند میمندی موضوع این بند بهرهفرزندان هستند از مزایای کمك هزینه عائله

 .باشندربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمیکارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی

  ت عمومی دیوان عدالت اداری:ئهی 20/12/70مورخ  164دادنامه شماره 
نمایند: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم  الل میآراء صادره از شعب چهارم و اول و هفتم دیوان که متفقاً استد

نتیجتاً آراء صادره از شعب مرقوم نسبت به رای صادره  برد. شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی

  گردد. الرایین تشخیص می از شعبه دوازدهم دیوان اصح

  اداری:ت عمومی دیوان عدالت ئهی 29/9/89مورخ  394دادنامه شماره 

مبنی بر  ۲۰/1۲/1۳۷۰مورخ  1۶4با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 

ضمن احراز  ،برد اینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی

مورخ  ۷۰۷ت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه تعارض بین آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدال

در حدی که عدم تامین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح  ۲۲/4/1۳۸۲

قانون دیوان عدالت اداری  4۳و ماده  1۹ماده  ۲گردد. این رأی به استناد بند  تشخیص و موافق مقررات اعالم می

   االتباع است. ربط در موارد مشابه الزم وان و سایر مراجع اداری ذیبرای شعب دی

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری:109( ماده )4تبصره ) 
یابد و با این افزایش کمك هزینه عائله مندی و اوالد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می

 گردد. و اصالحات بعدی آن لغو می ۲۷/11/1۳۸۰دولت مورخ ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۸حکم ماده )

  20/3/1392ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب: 
های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون کلیه محدودیت -ماده واحده

قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان  و اصالحات آن و سایر ۲۶/۲/1۳۷۲مصوب 

 شود.ایجاد شده است، لغو می

های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و تواند هر پنج سال یك بار، با توجه به نتایج سرشماریدولت می -1تبصره 

های نظام و با رعایت شاخصهای کلی های سیاسی، امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاستشاخص

مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد 

 ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.محدودیت

آنان نیز از دو شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر به دولت اجازه داده می -۲تبصره 

 هفته مرخصی اجباری )تشویقی( برخوردار شوند.

تواند تا سن نه یابد و مادر میاین قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می

 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
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دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و تمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز شقانون فوق م

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲۹/۳/1۳۹۲سیصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

  ت عمومی دیوان عدالت اداری:ئهی 4/8/1395مورخ  509دادنامه شماره 

بتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت کشور، تاریخ اکل  1۳۸۸( قانون بودجه سال 11( بند )1به موجب جزء ب )

قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم  ۶۸اده حکم م .تعیین شـده است 1/1/1۳۸۸ات کشوری خدم

( آن که مستند مطالبات شکات 4( قانون مذکور و بند )۶۸این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده )

مجری است و اجرای آن از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مدیریت   1/1/1۳۸۸از  ،پرونده های موضوع تعارض است

  ۲۶/1۲/1۳۹1 - ۹1۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰4۰44وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره  1۳۸۶خدمات کشوری در سال 

ی تجدیدنظر و نیز رأ ۸شعبه  ۲۰/1۲/1۳۹۳-۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰1۳۷4دیوان عدالت اداری و رأی شماره  ۳شعبه 

دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر  41شعبه   ۳۰/1۰/1۳۹۲-۹۲۰۹۹۷۰۹۰41۰۰۶۲۶شماره 

به رد شکایت صادر شده  1۵/۹/1۳۸۶الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمك هزینه عائله مندی از تاریخ 

قانون تشکیالت و آیین  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند  ،است

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد  1۳۹۲دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 .مشابه الزم االتباع است
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 ۶ رویه قضایی شماره

اشعه با کار العادهفوق پرداخت
(1368 مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون( 20) ماده( 4) بند موضوع)
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 طرح بحث

، به افرادی که به طور مستمر به کار 1368( قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20( ماده )4بر اساس بند )

با اشعه اشتغال داشته باشند، بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تشخیص واحد قانونی 

 گیرد.العاده کار با اشعه تعلق میدرصد حقوق و مزایا، فوقهای مربوط تا پنجاه نامهو طبق آیین
 العاده کار با اشعهاز فوق مندیبهرهشرایط 

 ن قراردادی، پیمانی و رسمی.امستخدم (1
 به کار با اشعه اشتغال داشته باشند. به طور مستمرنی که مستخدما (2

 86/ 29/7مورخ  540رویه شماره ( قانون حفاظت در برابر اشعه و رأی وحدت 20: ماده )مستند)

 ت عمومی دیوان عدالت اداری( ئهی

 نکات کلیدی

-، فوق7/3/85مورخ  112ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئبر اساس رأی وحدت رویه هی (1

 العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.

، دستگاه 11/9/92مورخ  628عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ت ئبر اساس رأی ایجاد رویه هی (2

متبوع مکلف است به هنگام پرداخت حق اشعه، کسورات قانونی متعلق را از تاریخ تصویب قانون 

( یا استحقاق اشخاص به دریافت حق اشعه، برداشت و به حساب 20/1/68حفاظت در برابر اشعه )

د. این رأی ناظر به بازنشستگانی است که در زمان حاکمیت آن سازمان بازنشستگی مربوط واریز کن

 اند.قانون بازنشسته شده

ت ئوحدت رویه هی ی( قانون حفاظت در برابر اشعه و همچنین آرا20( ماده )4بر اساس بند ) (3

مورخ  28، 12/12/86مورخ  1468-1467-1466های عمومی دیوان عدالت اداری به شماره

العاده کار با اشعه، حقوق و مزایای مستمر ، مالک محاسبه فوق20/6/91مورخ  329، 28/1/91

العاده مشمول کسور بازنشستگی مستخدم واجدالشرایط است؛ لذا مبنای پرداخت، حقوق و فوق

 شغل نخواهد بود. 

مورخ  364-363-362های ت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهئوحدت رویه هی یبر اساس آرا (4

، هر گونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان 30/8/90

. )صرفاً آن دسته از استمتبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان 

مؤثر در  گی کشورهای مطالبه حقوق و مزایایی که طرح آنها به طرفیت سازمان بازنشستدرخواست

 .( استپرداخت و میزان حقوق و مزایا است، نیازمند طرف شکایت قرار دادن این سازمان 
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ن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از االعاده موضوع این قانون، در خصوص مستخدمفوق (5

)زمان اجرایی  1/1/88لغایت مورخ  20/1/68زمان حاکمیت قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

 1388( قانون بودجه سال 11شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و  بند )ب( از بند )

 کل کشور( قابل پرداخت خواهد بود.

)زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری(  1/1/1388از مورخ  قانونگذار (6

( 68( ماده )3های غیر متعارف نظیر کار با اشعه را در بند )پرداخت حقوق ناشی از کار در محیط

تعیین نموده و پرداخت حقی مستقل  العاده سختی کارفوققانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان 

 ن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد مجوز قانونی است.ابه عنوان حق اشعه به مستخدم
نی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اد سایر مستخدمقانون حفاظت در برابر اشعه در مور (7

 نیستند، کماکان به قوت خود باقی است.
، حکم 27/3/80مورخ  91ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئبر اساس رأی وحدت رویه هی (8

اشعه تا العاده کار با ( قانون حفاظت در برابر اشعه، مشعر بر پرداخت فوق20( ماده )4مقرر در بند )

العاده مزبور به مأخذ کامل درصد حقوق و مزایا، مفید الزام واحد دولتی به پرداخت فوق 50میزان 

 درصد حقوق و مزایای مستخدم نیست. 50
، مجوز 20/2/88مورخ  107ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئبر اساس رأی وحدت رویه هی  (9

به کار با اشعه منحصراً کاشف از تأیید آن است و سازمان انرژی اتمی در خصوص تشخیص اشتغال 

 .نباید مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون قرار گیرد

، نظر 13/11/87مورخ  803ت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهئبر اساس رأی وحدت رویه هی (10

ستمر به کار با اشعه ن مشمول، به شرط اشتغال ماالعاده کار با اشعه به مستخدمبه اینکه تعلق فوق

 به دانشجویان دوره دستیاری جواز قانونی ندارد.    العاده مربوطاست، لذا تعمیم فوق

 متن مستندات
 ( قانون حفاظت در برابر اشعه20( ماده )4بند ) 

شرایط به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و  -۲۰ماده 

 گیرد.های مربوط تعلق مینامهبه تشخیص واحد قانونی و طبق آیین ،بالقوه پرتودهی محیط کار

1... 

۲... 

۳... 
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 العاده کار با اشعه.. پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق4

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )3بند ) 

گردد ( که حقوق ثابت تلقی می۶۶های آن و ماده )( و تبصره۶۵اده )های موضوع معالوه بر پرداخت -۶۸ماده 

 باشد: هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میالعادهفوق

1... 

۲... 

های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران العاده سختی کار و کار در محیط. فوق۳

( امتیاز و در 1۰۰۰های ویژه بیمارستانی تا )های سوختگی و مراقبتنس و در بخشروانی، عفونی و در اورژا

زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه مورد کار با مواد سمی، آتش

 برابر قابل افزایش خواهد بود.

 ( 1جزء )1388( ماده واحد قانون بودجه 11ند )ب( از بند )ب 

در راستای اجراء قانون مدیریت خـدمات کشـوری کلیـه مجوزهـا و مقـررات پرداختـی خـارج از فصـل دهـم          

ـ ( قـانون مـذکور و پرداخـت   ۲۰دمات کشوری به استثنای پـاداش موضـوع مـاده)   خقانون مدیریت  قـانونی  ایه

غیرمسـتقیم در   در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسـته شـدن یـا ازدواج و )کمـك هـای رفـاهی مسـتقیم و       

لغـو مـی شـود. دولـت مجـاز اسـت ضـرایب         1۳۸۸سقف مصوب شـورای توسـعه مـدیریت( از ابتـدای سـال      

( قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری درخصـوص شـاغلین و       1۲۵( و تبصـره آن و مـاده)  ۶4ریالی موضوع ماده)

و اجـرا نمایـد.    بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب بـا اعتبـار مصـوب در هـر مـورد را تعیـین      

هرگونه افزایش حقوق و مزایـا ناشـی از اصـالح و تغییـر احکـام حقـوقی و نظـام پرداخـت، از جملـه افـزایش           

( ریـال بـرای شـاغلین    ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ضریب ریالی موضوع مواد مـذکور تـا سـقف پنجـاه هـزار میلیـارد )      

ـ     شامل تا سقف پانزده هزار میلیـارد  ( ایـن  ۵) ه ای منـدرج در جـدول شـماره   ریـال بخشـی از اعتبـارات هزین

( ۵۵۰۰۰۰( ردیـف ) ۲4( ریـال منـدرج در .جـزء )   ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قانون و سـی و پـنج هـزار میلیـارد ریـال )     

( در ۷۸شـود. درج تفـاوت تطبیـق موضـوع تبصـره مـاده )      ( این قانون تـأمین و پرداخـت مـی   ۹جدول شماره)

( مـانع از افـزایش   1/1/1۳۸۸مـدیریت خـدمات کشـوری )    احکام حقوقی از ابتـدای اجـراء فصـل دهـم قـانون     

مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکـم حقـوق ثابـت بـاقی خواهـد مانـد. افـزایش حقـوق بازنشسـتگان،          

موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشـکری و نیـز تعیـین ضـریب حقـوقی بـرای اعمـال جـداول موضـوع          

مجموعـاً تـا سـقف     1۳۸۷شـوری در مـورد بازنشسـتگان سـال     ( قـانون مـدیریت خـدمات ک   11۰( و)1۰۹مواد )

ــوزده میلیــارد ) ( ۵۵۰۰۰۰( ردیــف )1۳( ریــال منــدرج در جــزء)4۰.۷1۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهــل هــزار و هفتصــد و ن

 ( این قانون تأمین و پرداخت می شود.۹جدول شماره )

ـ جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت  ـ      خ ( و ۶۵وع مـاده) دمات کشـوری از جملـه جـدول یـا جـداول موض

تبصره هـای آن و نحـوه تطبیـق وضـع کارمنـدان بـا جـداول یادشـده و میـزان فـوق العـاده هـای موضـوع              

( با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهـم تـا پنجـاه درصـد بنـا بـه پیشـنهاد معاونـت توسـعه و          ۶۸ماده)
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ء مـی شـود.در هـر صـورت     مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شـورای توسـعه مـدیریت اجـرا    

 امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.  

افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت بـه اعتبـارات مصـوب وزارتخانـه هـا و م سسـات دولتـی از هـر محـل جـز           

( هـر یـك از ردیـف هـای     %۲۰برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجـراء ایـن بنـد)تا سـقف بیسـت درصـد)      

 اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت( ممنوع می باشد. 

 ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 7/3/1385مورخ  112نامه شماره داد 
به مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال  1۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  ۲۰طبق ماده  

ست. نظر % حقوق و مزایای قانونی تجویز شده ا۵۰العاده کار با اشعه تا  مزایائی از جمله پرداخت فوق ،داشته باشند

االصول با عنایت به ماهیت و طبیعت کار  باینکه فوق العاده مزبور در قبال انجام کار مستمر با اشعه ایکس علی

العاده شغل محسوب و از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور  مزبور و صعوبت آن همانند فوق

شعبه هفدهم بدوی در حدی که متضمن این   1۵/۷/1۳۸1مورخ  1۳4۵بنابراین دادنامه شماره  ؛بازنشستگی است

اصالحی  ۲۰شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده  صحیح و موافق قانون تشخیص داده می، باشد معنی می

  باشد. االتباع می قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 11/9/1392مورخ  628دادنامه شماره 
، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه 1۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال  ۲۰ماده  4مطابق بند 

بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین  ،اشتغال داشته باشند

نامه های مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد. با توجه به این که حکم مذکور 

قانون مرقوم حاکمیت داشته  ۶۸ماده  ۳تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بند 

و استحقاق اشخاص به دریافت حق اشعه،  1۳۶۸است و از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 

دستگاه متبوع مستخدم مکلف است کسورات قانونی متعلق را با توجه به استحقاق مستخدم، به هنگام پرداخت 

اریز کند، بنابراین آراء شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره حق اشعه به حساب صندوق بازنشستگی مربوط و

و آراء شعبـه چهـارم دیوان  ۲۵/۷/1۳۹۰-۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲1۵۸و  ۳۰/۸/1۳۹۰-۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۶۵۲دادنامه های 

 -۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰4۰۲44۳و   1۰/۷/1۳۹۰ -۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۲4۸هایعـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه

، که بر استحقاق مستخدم به دریافت حق اشعه از تاریخ تصویب 1۷/۸/1۳۹۰ -۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰4۰۲4۰4و  ۲۲/۸/1۳۹۰

قانون با لحاظ اشتغال به کار با اشعه و اصالح احکام بازنشستگی صادر شده، صحیح است و در اجرای حکم مقرر 

، به عنوان 1۳۹۲ال قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب س ۹۰و ماده  1۲ماده  ۳در بند 

  ایجاد رویه اعالم می شود و برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االتباع است.

 13/11/87مورخ  803ت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهئرأی وحدت رویه هی 
 ۲۰ از مدلول حکم مقرر در مادهمستفاد  -رسد. ب الذکر محرز به نظر می های فوق تعارض در مدلول دادنامه -الف

العاده کار با اشعه به  الذکر از جمله فوق تعلق مزایای موضوع ماده فوق 1۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

العاده  باشد. بنابراین تعمیم و تسری فوق مستخدمین سازمان متبوع آنان به شرط اشتغال مستمر به کار با اشعه می

وره دستیاری که واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نیستند، جواز قانونی ندارد و مذکور به دانشجویان د

مورخ  1۸۷۷شعبه دهم و  ۲۲/۷/1۳۸۶مورخ  ۵۶۵شعبه اول، شماره  ۲4/4/1۳۸۷مورخ  ۹۶4های شماره  دادنامه

ن رأی به شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است. ای ۹/۹/1۳۸۲
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قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد  4۳و ماده  1۹ماده  ۲استناد بند 

 االتباع است. مشابه الزم

 20/2/88مورخ  107ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره یئرأی وحدت رویه ه 
به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال  1۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  ۲۰ماده  4طبق بند 

مقررات  ۲۳گیرد و به موجب ماده  العاده کار با اشعه تعلق می  درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق۵۰داشته باشند تا 

افراد مشمول الذکر و اینکه تاریخ استحقاق  به جهات فوق باشد. بنا االجراء می قانون مزبور از تاریخ تصویب آن الزم

باشد و مجوز سازمان انرژی اتمی در  الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه می العاده فوق قانون مذکور به دریافت فوق

های مورد اعتراض که  خصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامه

را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعالم داشته است،  مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  1۷۰شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  خالف حکم مقنن تشخیص داده می

الذکر از تاریخ  های فوق قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه 4۲و ماده  ۲۰و ماده  1۹و ماده یك و بند یك ماده 

 .شود تصویب ابطال می

 27/3/80مورخ  91ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئرأی وحدت رویه هی 
قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر تعلق مزایای مقرر در ماده مذکور به مستخدمین واجد  ۲۰با عنایت به ماده 

های مربوطه،  نامه قانونی و طبق آیین شرایط بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد

العاده کار با اشعه تا میزان پنجاه درصد حقوق و مزایا مفید  این ماده مشعر بر پرداخت فوق 4حکم مقرر در بند 

العاده مزبور به ماخذ کامل پنجاه درصد حقوق و مزایای مستخدم از تاریخ  الزام واحد دولتی مربوط به پرداخت فوق

هیأت وزیران در خصوص  1۷/۳/1۳۷۸هـ مورخ 1۹۹۶۹ت /1۸1۶نامه شماره  شد، بنابراین تصویببا نمی 1/1/۷۰

 مغایرتی با قانون ندارد. 1/۶/1۳۷۸العاده مذکور از تاریخ  کیفیت احتساب و پرداخت فوق

 29/7/86مورخ  540ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئرأی وحدت رویه هی 
برابر اشعه، پرداخت مزایای مندرج در شقوق چهارگانه مقرر در آن ماده بر مبنای  قانون حفاظت در ۲۰طبق ماده 

مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار مقید و مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است. نظر به اینکه 

یمنی و آتش نشانی الذکر در بخش معاونت بازرس فنی ا های فوق حسب لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده

جزء وظایف این امور تلقی نشده و شاکیان ارتباط  ،باشد م سسه متبوع شاکیان کار مستمر با اشعه که اجرایی می

اند و شرایط الزم برای  کاری مستمر با اشعه در مراکز پرتونگاری صنعتی و وسایل و تجهیزات پرتونگاری نداشته

شعبه  11/۳/1۳۸۲مورخ  ۲۶1نگردیده است، بنابراین دادنامه شماره برخورداری از مزایای مورد ادعا محقق 

پانزدهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه که مورد تایید شعبه دوازدهم تجدیدنظر نیز قرار 

شود.   باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری  4۳و ماده  1۹ماده  ۲این رأی به استناد بند 

   ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

 30/8/90مورخ  364-363-362های ت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهی وحدت رویه هیئآرا 
العاده کار سوم دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت مابه التفاوت فوق اوالً از حیث اینکه شعب اول، دوم و

اند و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند به با اشعه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده

تعارض  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کرده است ۲4/۹/1۳۸۷مورخ  ۶۳۶رأی شماره 

 محقق است. 
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که هر گونه  ۲4/۹/1۳۸۷مورخ  ۶۳۶ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ئثانیاً: با توجه به مفاد رأی هی

تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و 

است، آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری متضمن قرار رد سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان کرده 

 ۲شود. این رأی به استناد بند شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه الزم االتباع  4۳و ماده  1۹ماده 

 است.

 

 20/6/91مورخ  329ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئرأی وحدت رویه هی 
به افرادی که به طور مستمر به کار با  ۲۰/1/1۳۶۸( قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰( ماده )4مطابق بند )

قانونی و طبق اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد 

گیرد. نظر به این که به العاده کار با اشعه تعلق میهای مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوقنامهآیین

نامه شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب 1۲/1۲/1۳۸۶مورخ  14۶۸-14۶۶های شماره موجب دادنامه

ن که در آن مالک محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه حقوق هیأت وزیرا 1۷/۳/1۳۷۸ -هـ 1۹۹۹۶۹/ت1۸1۶

معاون توسعه  ۲۸/۶/1۳۸۸-۲۰۰/1۰/۵4/۸۲العاده شغل مقرر شده بود، ابطال شده است، بنابراین نامه شماره و فوق

ت، العاده شغل تعیین کرده اسمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که مالک پرداخت حق اشعه را حقوق و فوق

قانون دیوان عدالت  4۲و  ۲۰و مواد  1۹شود و به استناد بند یك ماده خالف حکم صریح مقنن تشخیص داده می

 شود.اداری از تاریخ صدور ابطال می

 28/1/91مورخ  28ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئرأی وحدت رویه هی 
به افرادی که به طور مستمر  ۲۰/1/1۳۶۸ابر اشعه مصوب ( قانون حفاظت در بر۲۰( ماده )4نظر به اینکه مطابق بند )

درصد حقوق و مزایا  ۵۰بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار تا  ،به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

هیأت  1۲/1۲/1۳۸۶مورخ  14۶۸الی  14۶۶گیرد و به موجب رأی شماره العاده کار با اشعه تعلق میبه عنوان فوق

هیأت وزیران که مبنای محاسبه و  1۷/۳/۷۸ -هـ1۹۹۹۶/ت 1۸1۶نامه شماره عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب

العاده شغل تعیین کرده بود، ابطال شده است. به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوقرا العاده مذکور پرداخت فوق

ز تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، ا ،بنابراین کسانی که واجد شرایط مقرر در قانون یاد شده باشند

درصد حقوق و مزایا خواهند بود. با توجه به مراتب، رأی شعبه نهم  ۵۰العاده کار با اشعه تا مستحق دریافت فوق

در حدی که متضمن این معنی است و شکایت شاکی را  ۲۳/۶/1۳۸۹-1۷۵۶دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 

و  1۹ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند داده است، صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می وارد تشخیص

 االتباع است.قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم 4۳ماده 

 مورخ  1468-1467-1466 ت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهئرأی وحدت رویه هی

 20/6/91مورخ  329، 28/1/91مورخ  28، 12/12/86
العاده کار با اشعه ایکس، مالک محاسبه فوق 1۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  ۲۰ماده  4به صراحت بند 

لعاده شغل احقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق

-از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت، تصویب

العاده کار با اشعه ایکس را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق 1۷/۳/1۳۷۸/هـ مورخ 1۹۹۹۶۹/ت1۸1۶نامه شماره 

شود و به خالف حکم مقنن تشخیص داده می ،رده استالعاده شغل تعیین کبه جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق
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قانون  4۳و  1۹قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یك و بند یك ماده  1۷۰استناد قسمت دوم اصل 

 شود. ابطال می 1۳۸۵دیوان عدالت اداری مصوب 
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 ۷رویه قضایی شماره 

 کار اضافه العادهفوق
(کشوری خدمات مدیریت قانون 68 ماده 9 بند)
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 طرح بحث

( قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، 68( ماده )9براساس بند )

ای که با پیشنهاد سازمان به نامهبراساس آیین ،کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند

-التدریس، حقالتحقیق، حقعنوان اضافه کار، حقتوان مبالغی تحت رسد، میت وزیران میئتصویب هی

 التألیف به آنها پرداخت نمود. الترجمه و حق

التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق

 های وی تجاوز کند.العادهپنجاه درصد حقوق ثابت و فوق

شغلی، اضافه کار بیشتری  یثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضادر هر دستگاه اجرایی حداک

 .می شوند ااز محدودیت سقف پنجاه درصد مستثن ،دارند

 العاده اضافه کارمندی از فوقشرایط بهره

( قانون مذکور، مشمول قانون مدیریت 68( ماده )9العاده مصرح در بند )متقاضی دریافت فوق (1

 باشد.خدمات کشوری 

به التحقیق و ... در صورتی است که خدماتی کار، حقپرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه ( 3و2

 توسط کارمند انجام پذیرد. خارج از وقت اداری، درخواست دستگاه

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )9مستند: بند ) 

  23/09/1388مورخ  670مستند: رأی وحدت رویه به شماره 

 یدینکات کل
( قانون مدیریت خدمات کشوری، 68( ماده )9( بند )الف( دستورالعمل اجرایی بند )2براساس ماده ) (1

، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه است( ساعت در ماه 175حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان )

-فوق درصد حقوق ثابت و 50التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر کار و حق

 های کارمند تجاوز نکند.العاده
( قانون مدیریت 68( ماده )9( بند )ب( دستورالعمل اجرایی بند )5( ماده )2براساس تبصره ) (2

خدمات کشوری، در صورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تألیف، جزء وظایف جاری کارمندان 

 پرداخت نیست.العاده مذکور قابل باشد و در وقت اداری صورت پذیرد، فوق
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ساله پنجم توسعه، کارمندانی که تابع مقررات استخدامی تأمین ( قانون برنامه پنج59براساس ماده ) (3

و تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات  استاجتماعی هستند و صندوق آنان تأمین اجتماعی 

است، متناسب با  العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده( از فوق01/01/1388کشوری )

. )بندهای الف و شودمبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 07/11/1392مورخ  773-838ج دادنامه شماره 
کسانی که تابع قانون استخدام کشوری یا مدیریت خدمات کشوری هستند و صندوق آنان صندوق  (4

العاده اضافه کار آنان در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی ، فوقاستبازنشستگی کشوری 

 آنان مؤثر نخواهد بود.
خواهند ( 4بند ) کسانی که تابع استخدام کشوری بوده و صندوق آنان تأمین اجتماعی است، تابع (5

 .بود
 مستمر اضافه کار العادهفوق ،کشوری خدمات مدیریت قانون( 76) ماده ذیل تبصره مفهوم اساس بر (6

 میزان در تأثیری و بود خواهد دریافت مستحق، باشد اشتغال حال در کارمند که زمانی تا و نبوده

 ندارد. نیز بازنشستگی حقوق
جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال وجود ندارد. )دادنامه موجبی برای پرداخت اضافه کار به  (7

 ت عمومی دیوان عدالت اداری( ئهی 25/02/1392مورخ  669شماره 
در عبارت « هاالعادهفوق»( قانون مدیریت خدمات کشوری از 68( ماده )9مراد قانونگذار در بند ) (8

دریس به هر یک از کارمندان نباید از التمجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق»...

های مستمر و العادهاعم از فوق« تجاوز نماید. هاالعادهفوقحداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 16/04/1393مورخ  684غیرمستمر است. )دادنامه شماره 
 متن مستندات

  قانون مدیریت خدمات کشوری 68ماده  9بند 
براساس  ،که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند درصورتی

توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار،  رسد، می ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می نامه ینیآ

 .پرداخت نمودالتألیف به آنها  الترجمه و حق التدریس، حق التحقیق، حق حق
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 ۵۰التدریس به هر یك از کارمندان نباید از حداکثر  مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق 

 .های وی تجاوز نماید العاده حقوق ثابت و فوق درصد

ند از کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دار درصد ۲۰ی حداکثر تا یدر هر دستگاه اجرا 

 .باشند مستثنی می درصد ۵۰محدودیت سقف 

  قانون مدیریت خدمات کشوری 76تبصره ماده 
های مستمر العادهبرابر حداقل حقوق ثابت و فوق ۷های مستمر نباید از العادهتبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق

 .تجاوز کند

 .گردندالعاده مستمر تلقی می( فوق۶۸( ماده )۵( و )۳(، )۲های مذکور دربندهای )العادهفوق 

 ( قانون برنامه پنج59ماده )ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
کار آنان کسور   العاده اضافه از فوق ،(۰1/1۳۸۸/ ۰1کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری )

خدمت و حقوق بازنشستگی آنان  بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان

 گردد.  محاسبه می

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )9( بند الف دستورالعمل اجرایی بند )2ماده ) 
ود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و شساعت در ماه تعیین می 1۷۵حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان 

 های وی تجاوز نکند.العادهدرصد حقوق ثابت و فوق ۵۰التدریسی پرداختی به کارمندان در یك ماه، از حداکثر حق

 ( قانون مدیریت خدمات 68( ماده )9( بند )ب( دستورالعمل اجرایی بند )5( ماده )2تبصره )

 کشوری
تدریس، ترجمه و تألیف جزء وظایف جاری کارمندان باشد و در وقت اداری صورت  در صورتی که انجام تحقیق،

 پذیرد، مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 23/09/1388مورخ  670رأی شماره 
فقط در قبال  العاده اضافه کار قانون استخدام کشوری پرداخت فوق ۳۹نظر به اینکه حسب مقررات بند )الف( ماده 

ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخصی به طور غیر مستمر قابل پرداخت است و همچنین با توجه به 

قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق  ۶۸ماده  ۹مقررات بند 

خارج از وقت اداری توسط کارمند و به درخواست التدریس، حق الترجمه و حق التألیف منوط به انجام خدمات 

آور العاده اضافه کار الزام باشد، در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مذکور، پرداخت فوق دستگاه متبوعه وی می

و شماره  ۲4/۰۹/1۳۸۷مورخ  ۲۲۰۹و شماره  ۲۵/۰۸/1۳۸۷مورخ   1۹۸4های شماره بنابراین دادنامه .باشد نمی

شعبه اول دیوان که با لحاظ مراتب مذکور صادر گردیده است، موافق اصول و موازین  ۰۳/1۰/1۳۸۷مورخ  ۲۲۷۰
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 1۳۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب  4۳و ماده  1۹ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند  قانونی تشخیص داده می

  االتباع است. برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 07/11/1392مورخ  773-838رأی شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  1۵/1۰/1۳۸۷ -۶۵۷-۶۵۸با توجه به این که در رأی وحدت رویه شماره  -الف

احتساب اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت در فرض استمرار پرداخت اضافه کار و کسر کسور 

در راستای رأی  ۰1/۰1/1۳۸۸مورد حکم قرار گرفته است، آراء شعب دیوان عدالت اداری که قبل از  بازنشستگی،

ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، قانون اصالح پاره ۷الذکر و ماده وحدت رویه فوق

العاده اضافه کار در پرداخت فوق، بر وارد دانستن شکایت و احتساب 1۳۷۹ها و سایر کارکنان مصوب سال خانواده

با توجه به این که به موجب ماده  -ب شود.پاداش پایان خدمت صادر شده است، صحیح و موافق تشخیص داده می

شوند به ازای قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می 1۰۷

های ذخیره و مزایای مستمر )تا سی سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهر سال خدمت یك ماه آخرین حقوق 

 ۲و  ۳، ۵های مذکور در بندهای العادهقانون یاد شده، فوق ۷۶شده پرداخت خواهد شد و مطابق تبصره ذیل ماده 

العاده ر فوقشوند و بندهای اخیرالذکر ناظر بالعاده مستمر تلقی میقانون مدیریت خدمات کشوری، فوق ۶۸ماده 

اند و پیش بازنشسته شده ۰1/۰1/1۳۹۰لغایت  ۰1/۰1/1۳۸۸باشد، بنابراین کسانی که در فاصله زمانی اضافه کار نمی

، شعب دیوان 1۳۹۰قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  ۵۹از تصویب ماده 

در خصوص دادخواست آنها به خواسته احتساب اضافه  ۰1/۰1/1۳۹۰لغایت  ۰1/۰1/1۳۸۸عدالت اداری در بازه زمانی 

اند، این آراء صحیح و موافق مقررات تشخیص کار در پرداخت پاداش پایان خدمت، حکم به رد شکایت صادر کرده

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  ۵۹با توجه به این که در ماده  -ج شود.می

العاده از فوق ۰1/۰1/1۳۸۸کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری » ... مقرر شده است که  1۳۹۰

اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق 

اند و شعب دیوان بازنشسته شده ۰1/۰1/1۳۸۸بنابراین کسانی که بعد از « گردد...بازنشستگی آنان محاسبه می

در رابطه با دادخواهی آنان مبنی بر الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان  ۰1/۰1/1۳۹۰عدالت اداری بعد از 

اند صحیح قانون یاد شده حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده ۵۹خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  1۰۷نظر به این که به موجب ماده  -د باشد.می و موافق مقررات

سال( به اضافه  ۳۰، پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت یك ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر )تا 1۳۸۶

-یاد شده فوق قانون ۷۶های ذخیره شده تعیین شده است و به موجب تبصره ذیل ماده وجوه مربوط به مرخصی

العاده مستمر اعالم شده و هیچ یك از این بندها ناظر قانون مذکور، فوق ۶۸ماده  ۲و  ۳، ۵العاده موضوع بندهای 

بر هزینه مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب نیست، بنابراین احتساب کمك هزینه مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در 

و آراء شعب دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده در پرداخت پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد 

قانون  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲این رأی با استناد به بند  حدی که مبیّن این معنی است، صحیح و موافق مقررات است.

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع  1۳۹۲تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 ری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.ادا
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 25/02/1392مورخ  669رأی شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج  ۶۸ماده  ۹مطابق بند 

اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از نامه آیین ۵از وقت اداری موکول شده است و در ماده 

مقررشده است، مشموالن قانون فقط از   1۳۷۳کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب سال

مندی و اوالد و کمك هزینه العاده شغل، تفاوت تطبیق )حسب مورد(، کمك هزینه عائلهحقوق و افزایش فوق

شوند. نظر به این که اوالً: مشموالن قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع می مسکن برخوردار

نامه اخیرالذکر در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیاً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین

لت اشتغال وجود ندارد و نامه نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشموالن قانون حا

های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس امورنظام  ۲۶/1۰/1۳۸۸ -۸۹۶1۳/1۰/۲۰۰شماره

الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال رئیس جمهور که در آن برخالف مقررات فوق

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  1۳و  ۸۸و مواد  1۲ ماده 1تجویز شده است، مستند به بند 

امور  ۲1/۲/1۳۹۰ -۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲شود. ضمناً نامه شماره ، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می1۳۹۲مصوب سال 

ازین های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت این که منطبق بر مونظام

صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشموالن قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعالم شده است، قابل ابطال 

 نیست.

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 16/04/1393مورخ  684رأی شماره 
-کار و حق قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه ۶۸ماده  ۹مطابق بند 

های وی تجاوز کند. العاده% حقوق ثابت و فوق۵۰التدریس به هر یك از کارمندان )مشمول قانون( نباید از حداکثر 

العاده اضافه کار، قانون مدیریت خدمات کشوری )فوق ۶۸ماده  ۹بند الف دستورالعمل بند  ۲نظر به اینکه در ماده 

شورای توسعه مدیریت و  ۰۹/۰۲/1۳۸۸التألیف( مصوب مورخ قالترجمه و حالتدریس، حقالتحقیق، حقحق

کل کشور،( ابالغی شماره  1۳۸۸قانون بودجه سال  11سرمایه انسانی )اختیار ناشی از بند ب ردیف 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شده است مجموع  ۲1/۰۲/1۳۸۸ -۲۰۰/14۵۹۳/۲

العاده مستمر نباید % حقوق ثابت و فوق۵۰یس پرداختی به کارمند در یك ماه ازحداکثر التدرمبلغ اضافه کار و حق

ها اعم از مستمر و العاده% حقوق ثابت و فوق۵۰تجاوز کند، از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از 

ها افزوده العادهستمر به فوقدستورالعمل مورد اعتراض قید م ۲لیکن در ماده  ؛بینی شده استغیرمستمر پیش

قانون تشکیالت و آیین  ۸۸و ماده  1۲ماده  1شده است و حکم مقنن را مضیّق و محدود کرده است، مستند به بند 

شود. بند الف دستورالعمل معترضٌ به ابطال می ۲، کلمه مستمر از ماده 1۳۹۲دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

قانون اخیرالذکر در جلسه هیأت  1۳وبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده شکایت شاکی مبنی بر ابطال مص

 عمومی مطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیأت عمومی قرار نگرفت.
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 ۸ رویه قضایی شماره

 رسمی به پیمانی  از استخدامی وضعیت تبدیل
دولتی  دستگاه های انسانی نیروی تعدیل نحوه قانون( 7) ماده( 2) )موضوع تبصره

(27/1/1366 مصوب
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 طرح بحث
، 27/01/1366های دولتی مصوب ( قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه7( ماده )2تبصره )بر اساس 

سال سابقه خدمت به صورت پیمانی  8منوط به داشتن حداقل  ،ن پیمانی به رسمیاتبدیل وضعیت مستخدم

سال سابقه خدمت پیمانی در  2در همان دستگاه یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به عالوه حداقل 

 .  استدستگاه 

 ط تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیایشر

 01/01/1390تاریخ سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه تا  8حداقل  متقاضی دارای  (1

 باشد.

سال سابقه خدمت پیمانی در  2یا دارای یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به عالوه حداقل   (2

 .باشد 01/01/1390دستگاه تا تاریخ 
  :های دولتی مصوب ( قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه7( ماده )2تبصره )مستندات

 25/05/89-200، 31/06/87-450ت عمومی به شماره ئهی یو آرا 27/1/1366
 نکات کلیدی

، با 27/01/1366های دولتی مصوب ( قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه7( ماده )2تبصره )  (1

البته الزم به ذکر  کشوری لغو نگردید و قابلیت اجرا و اعمال دارد. حاکمیت قانون مدیریت خدمات

ه، بر اساس ماده ( قانون برنامه پنجم توسع57اده )( م2است که این مصوبه با اجرایی شدن تبصره )

 1االجرا گردیده است.الذکر موقوف( قانون مار226)
های دولتی مصوب ( قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه7( ماده )2حکم مقرر در تبصره ) (2

است و ن پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی ا، مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدم1366

ت ئهی 145و  144، 143تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد )دادنامه شماره 

 (.05/03/87عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 
ن پیمانی که مشمول قوانین و مقررات عام هستند، بر اساس این مصوبه اتبدیل وضعیت مستخدم (3

 مقررات خاص خود هستند. ن مشمول قوانین واگیرد؛ لذا سایر مستخدمصورت می
                                                           

 برنامه قانون اجرای دوره اتمام با رسدمی نظر به لذا است؛ ساکت وضعیت تبدیل خصوص در قانون توسعه، ششم پنجساله برنامه در - 1

 وضعیت تبدیل مجوز و موجبات و شود احیا 27/1/1366 مصوب دولتی هایدستگاه انسانی نیروی تعدیل نحوه قانون توسعه، پنجم

 .گردد فراهم شده بینیپیش شرایط سایر و خدمت سابقه سال 8 داشتن با رسمی به پیمانی مستخدمان
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لکن این تبدیل وضعیت در مواردی است که قانونگذار اجازه استخدام و تبدیل وضعیت را به دستگاه  (4

 داده باشد.

 متن مستندات

 

  های دولتی:( قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه7( ماده )2)تبصره 

پذیر خواهد بود و تبدیل وضع  صورت پیمانی امکانه اداری و خدماتی( فقط ب استخدام در مشاغل پشتیبانی )

صورت پیمانی در همان دستگاه و یا ه سال سابقه خدمت ب ۸رسمی منوط به داشتن حداقل   مستخدمین پیمانی به

 .باشد سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می سال  ۲عالوه حداقل ه سال خدمت داوطلبانه در جبهه ب یك

  توسعه: قانون برنامه پنجم 57ماده 

جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به 

و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریزی و نظارت راهبردی[ ]برنامه ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت

 جمهور موکول به آزمون عمومی است.  رئیس

 باشند.  مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می ،ایثارگران و فرزندان شهداـ 1تبصره 

ـ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با ۲تبصره 

جمهور  انی رئیسو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسریزی و نظارت راهبردی[ ]برنامه تشخیص و تأیید معاونت

  مجاز است.

شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت  ـ در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می۳صره تب 

 ت.ضروری نیس ،وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری

  عمومی دیوان عدالت اداری:ت ئهی 31/06/87مورخ  450دادنامه شماره 

ضمن  1۳۶۶های دولتی مصوب قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه ۷ماده  ۲قانونگذار به شرح تبصره  

به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین  تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی )اداری و خدماتی(

 ۵در قانون اعالم داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و  1۶/۰۶/1۳۸4مورخ  1۸۰1۸۶/1۸۰۰بخشنامه شماره 

برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی )اداری و خدماتی( به صورت 

الذکر و همچنین خارج  مجوز قانون اعالم نموده است، خالف عموم و اطالق حکم مقنن به شرح فوق دیگر را فاقد

قانون اساسی جمهوری  1۷۰شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می

 گردد. ابطال می 1۳۸۵اداری مصوب قانون دیوان عدالت  4۲و ماده  1۹اسالمی ایران و ماده یك و بند یك ماده 
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  ت عمومی دیوان عدالت اداری:ئهی 25/05/89مورخ  200دادنامه شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوری  1۲۷باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده  الذکر محرز می اوالً، تعارض در آراء فوق

االجراء شدن آن ملغی اعالم شده  قانون از تاریخ الزم، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این 1۳۸۶مصوب 

است و قانون مذکور متضمن حکمی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون 

قانون  ۷ماده  ۲باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره  اند نمی مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده

سال سابقه  ۸که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن  1۳۶۶نی مصوب تعدیل نیروی انسا

کشوری لغو نگردیده و  خدمت بـه صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، بـا حاکمیت قانون مدیریت خـدمات

مورخ  ۹۲4امه قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنابه مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادن

در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعالم  ۲۰/۰۵/1۳۸۷

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع  4۳و ماده  1۹ماده  ۲گردد. این رأی به استناد بند  می

 االتباع است. اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

 ت عمومی دیوان عدالت اداری:ئهی 05/03/87مورخ  145و  144، 143شماره  دادنامه 

اوالً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود 

کی به شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شا ۰۹/۰۸/1۳۸۶مورخ  111۵تناقض بین دادنامه شماره 

های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد  خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه

قانون تعدیل نیروی انسانی  ۷ماده  ۲شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره 

رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به  1۳۶۶مصوب 

نامه مالی، معامالتی، استخدامی و  آیین ۲به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده 

 ۲4/1۲/1۳۸1مورخ   ه ۲۵۹۷۳/ت۵۲۳۸۸نامه شماره  نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب

تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با  هیأت وزیران به سازمان

شماره نامه که در تصویب ۲4/1۲/1۳۸1داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 

 الذکر اضافه شده است، به مستخدم هیأت وزیران به متن تبصره فوق ۲۶/۰۵/1۳۸۳مورخ   ه ۲۹۲۹۹ت/۲۸۰۶4

تبدیل وضع  ،اند الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده  های فوق رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پرونده

های صادره از شعبه سی و  الذکر نبوده است و دادنامه استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق

ع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وض

قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه  4۳و ماده   (1۹( ماده )۲باشد. این رأی به استناد بند ) و موازین قانونی می

   االتباع است. دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
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 ۹ رویه قضایی شماره

 پیمانی  از استخدامی وضعیت تبدیل

 آزمون به نیاز بدون رسمی به
(1/1/1390 مصوب توسعه پنجمبرنامه قانون( 57) ماده( 2) تبصره )موضوع
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 طرح بحث

( قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به 57( ماده )2بر اساس تبصره )

ریزی استخدامی با تشخیص و تأیید سازمان مدیریت و برنامه آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای

 کشور مجاز است.

 ن پیمانی به رسمیاط تبدیل وضعیت مستخدمایشر

 ریزی کشور.مجوز استخدامی سازمان مدیریت و برنامه (1
 :( قانون برنامه پنجم توسعه57( ماده )2تبصره ) مستند 

 اند.استخدام شدهن پیمانی که از محل مجوزهای قانونی امستخدم  (2
 :ت عمومی ئهی 28/02/94-163، رأی شماره 22/01/1391مورخ  1309/91/200بخشنامه  مستند

 دیوان عدالت اداری.
 درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر. 60کسب حداقل   (3

 :22/01/1391مورخ  1309/91/200بخشنامه  مستند. 

 تأیید گزینش ذیربط.  (4

 :22/01/1391مورخ  1309/91/200بخشنامه  مستند 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری.42رعایت سایر شرایط عمومی استخدام مندرج در ماده )  (5

 

 نکات کلیدی
گیرد. مشاغل صورت می های ثابت در مشاغل حاکمیتیاستخدام رسمی برای تصدی پست (1

 163467/44913نامه شماره های مقرر در تصویب حاکمیتی، مشاغلی هستند که دارای ویژگی

( قانون مدیریت خدمات کشوری 45( ماده )2ت وزیران، موضوع تبصره )ئهی 22/07/89مورخ 

( 2باشند. تبدیل وضعیت این دسته از کارکنان پیمانی موکول به شرکت در آزمون موضوع تبصره )

ه دلیل مغایرت با ( قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود؛ زیرا حکم تبصره مذکور ب46ماده )
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-( قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره اجرایی قانون برنامه پنجم موقوف57( ماده )2تبصره )

 است. شدهاالجرا 
( قانون برنامه پنجم توسعه رعایت شرط حداقل سابقه خدمت یا رضایت 57( ماده )2در تبصره ) (2

 1265و  1264 یبینی نشده است )آرامدیر جهت تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی پیش

 (.20/11/94ت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ئهی
کارگیری نیرو خارج از ههر گونه ب ( قانون مدیریت خدمات کشوری،51بر اساس تبصره ماده ) (3

-مجوزهای استخدامی ممنوع و پرداخت هر گونه وجه به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می

 د.شوتصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می ،شوند
مقررات هایی که مشمول قوانین و مقررات خاص هستند، از حیث تبدیل وضعیت از دستگاه (4

  کنند.خود تبعیت می استخدامی خاص
 

 متن مستندات
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری:42ماده ) 

 ی عبارتند از: ایهای اجرشرایط عمومی استخدام در دستگاه

داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک  -الف

 تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

 داشتن تابعیت ایران. -ب

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. -ج

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. -د

 ی م ثر.ینداشتن سابقه محکومیت جزا -هـ

دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز )برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز  -و

 ها پیش بینی شده است(آن

ای که با نامهینیبر اساس آ ،شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می -ز

 رسد.پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -ح

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -ط

قررات خاص خود انجام به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و م -1تبصره 

 خواهد شد.
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ی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی یهای اجرااستخدام افراد در دستگاه -۲تبصره 

های مذکور توسط باشد که عناوین و محتوای مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطالعات میآنان در مهارت

 سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد.

 های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.استخدام ایثارگران و خانواده -۳بصره ت

 قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است. -4تبصره 

به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا  -۵تبصره 

صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب  ،ای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدامناطق خاص بر

 باشد.رسد مجاز میهیأت وزیران می

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری:45ماده ) 
 پذیرید:به دو روش ذیل انجام می اجراییهای ب این قانون، استخدام در دستگاهیاز تاریخ تصو

 ؛های ثابت در مشاغل حاکمیتیاستخدام رسمی برای تصدی پست –الف 

 های سازمانی و برای مدت معین.استخدام پیمانی برای تصدی پست -ب

با رعایت مقررات این قانون به  ،اندکارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده -1تبصره 

 صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

( این قانون بنا به پیشنهاد ۸های مذکور در ماده )مشاغل موضوع بند )الف( این ماده با توجه ویژگی -۲بصره ت

 د.رست وزیران میئبه تصویب هیسازمان 

سن کارمندان پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل  -۳تبصره 

 ند. تخصصی از هفتاد سال تجاوز ک

گردد و در مورد نامه مشخص میتعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان -4تبصره 

 باشند. ربط میذی اجراییهای کارمندان رسمی به عهده دستگاه

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری:51ماده ) 
-های پنج ساله تعیین میبا رعایت فصل دوم این قانون در برنامه اجراییهای مجموع مجوزهای استخدام دستگاه

 رسد.ها و م سسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میگردد و سهم هر یك از وزارتخانه

خارج از مجوزهای موضوع این ماده خالف  اجراییهای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه -تبصره

 ،شوندباشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میقانون محسوب و ممنوع می

 گردد.قانونی در اموال عمومی محسوب میتصرف غیر
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 توسعه پنجم برنامه قانون 51 ماده: 
 کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول یایاجر هایدستگاه در ی،پیمان و رسمی انسانی نیروی کارگیری به هرگونه

 . است ممنوع

 بند مفاد رعایت با بودجه قانون در مصوب اعتبارات سقف در هرسال برای استخدامی مجوزهای تعداد ـ1 تبصره

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت مشترک پیشنهاد به کشوری خدمات مدیریت قانون( ۲4) ماده( ب)

 توسعه معاونت. رسد می مدیریت توسعه شورای تصویب به[ راهبردی نظارت و ریزیبرنامه] معاونت و جمهور رئیس

 عنوان به[ راهبردی نظارت و ریزیبرنامه] معاونت و مذکور شورای رئیس جمهور، رئیس انسانی سرمایه و مدیریت

 .گردند می تعیین کشوری خدمات مدیریت قانون موضوع شوراهای عضو
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 1۰ رویه قضایی شماره

 نامستخدم وضعیت تبدیل

 پیمانی به خدمت خرید 
 استخدامی وضعیت تبدیل چگونگی نامهتصویب)

(پیمانی به خدمت خرید مستخدمان 
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 طرح بحث

به « چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی»نامه ( تصویب1براساس بند )

های دولتی که براساس ت وزیران، آن دسته از دستگاهئهی 01/03/1378هـ مورخ  17296/ت 3591شماره 

و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده  23/03/1362مورخ  17598نامه شماره تصویب

آنان مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی  ،کنند و به خدمتشان نیاز دارندمی

 را به پیمانی یا عناوین مشابه تغییر دهند.

 ن خرید خدمت به پیمانیاط تبدیل وضعیت مستخدمایشر

 متقاضی، قرارداد خرید خدمت داشته باشد.  (1
قالب و افرادی که در  مشاغل کارگریاین قسم از تبدیل وضعیت شامل کارکنان خرید خدمت در  (۲

 شود.نمی ،دارندبه کار اشتغال  قراردادهای خدماتیهای عمرانی، مطالعاتی و طرح

 01/03/1378هـ مورخ  17296/ت 3591نامه شماره مستند: بند دوم و هشتم تصویب 

 نکات کلیدی
ماه سابقه قرارداد خرید خدمت داشته باشد و در تاریخ  6، 01/03/1378الزاماً تا تاریخ  (1

 شاغل باشد. 01/03/1378

شود و شامل قرارداد خدمت به پیمانی، تنها شامل کارکنان خرید خدمت میتبدیل وضعیت از خرید  (2

ت عمومی دیوان عدالت ئهی 20/10/1389مورخ  460-476انجام کار معین نیست. )رأی شماره 

 اداری(

نامه نیازی به شرکت و قبولی در ن خرید خدمت در صورت دارا بودن شرایط تصویبامستخدم (3

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 19/08/1387مورخ  555أی شماره آزمون استخدامی ندارند. )ر
ن خرید خدمت که انامه چگونگی تبدیل وضعیت، مدت خدمت مستخدمبه موجب بند اول تصویب (4

-به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی ،شوندبه پیمانی تبدیل می

 شود.
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ت مذکور، در صالحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از رسیدگی به خواسته تبدیل وضعی (5

 90/642های تشخیص و حل اختالف اداره کار خروج موضوعی دارد. )رأی شماره تئصالحیت هی

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(یئه 16/10/1392مورخ 
به طرفیت معاونت توسعه  دشکایت تبدیل وضعیت بای براساس آرای متعدد شعب دیوان، (6

 مدیریت و سرمایه انسانی و دستگاه متبوع باشد.

 

 متن مستندات
 چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانینامه تصویب 

و با رعایت ضوابط  ۲۳/۰۳/1۳۶۲مورخ  1۷۵۹۸نامه شماره های دولتی که براساس تصویبآن دسته از دستگاه - 1

کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف )شش( ماه با رعایت کارکنان خرید خدمت استفاده میاز خدمات 

مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد 

مصوب  ۶۶4/ت ۵۲۲۸۲امه شماره ننامه استخدام پیمانی موضوع تصویبتغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین

ت وزیران هستند. لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از أهی 1۵/۰۶/1۳۶۸

 شود. لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی

رخ مو ۹/1۳۰1ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره  - ۲

سازمان  1۰/۰۵/1۳۷1مورخ  ۳۰۳۰/4۲ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره  ۳و بند  ۰۶/۰۶/1۳۶4

 مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.  ،اموراداری و استخدامی کشور اشتغال دارند

را که بدون کسب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت های مشمول این تصویبدستگاه – ۳

پذیرند، حداکثر تا این تصویبنامه را نمی« 1»اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند مجوزهای قانونی اشتغال یافته

 ( لغو نموده و بر اساس مقررات با آنها رفتار نمایند. 1پایان مهلت مقرر موضوع بند )

ربط، هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذیسازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با  - 4

تسهیالت الزم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به 

 فراهم نمایند.  ،اندپیمانی تبدیل وضع شده

نامه استخدام یق وضع با آییننامه پس از تطبدر صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب - ۵

های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد، دستگاه

گیرد تا کنند و هر گونه افزایش بعدی که براساس مقررات استخدام پیمانی صورت میمابه التفاوت اقدام می

 شود. ر میاستهالک کامل، از مبلغ مزبور کس

به استخدام درآمده  ۲۲/۰۳/1۳۶۲مورخ  1۷۵۹۸نامه شماره قرارداد خرید خدمت افرادی که براساس تصویب - ۶

اند، تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از )شش( ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است. مهلت یادشده 

 شود. جاری تمدید میدر مورد کارکنان وزارت راه و ترابری تا پایان سال 

کارگیری نیروی انسانی در قالب نامه قبل از تصویب دولت هرگونه بهاز تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب - ۷
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 قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است. 

ها خدمت با دستگاههای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید کسانی که در قالب طرح - ۸

نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از نمایند، مشمول مقررات این تصویبهمکاری می

 شود. پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می

های مشمول به عمل می ویبنامه با دستگاهسازمان برنامه و بودجه همکاری الزم را در جهت اجرای این تص - ۹

 آورد. 

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 20/10/1389مورخ  460-476رأی شماره 
نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره 

کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت هیأت وزیران، ناظر به  ۰1/۰۳/1۳۷۸مورخ   ه 1۷۲۹۶ت /۳۵۹1

اند و  های موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشته اند و شکات پرونده اشتغال به کار داشته

اند، در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که  الذکر هیأت وزیران نبوده مشمول مصوبه فوق

 گردد. باشد، صحیح و موافق مقررات اعالم می می متضمن معنی فوق

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 19/08/1387مورخ  555رأی شماره 

نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب  به تجویز ماده یك تصویب

و  ۲۳/۰۳/1۳۶۲مورخ  1۷۵۹۸نامه شماره  های دولتی که براساس تصویبهیأت وزیران آن دسته از دستگاه 1۳۷۸

کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف  با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می

شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد 

نامه  الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین های فوق ینکه حسب محتویات پروندهتغییر دهند. با توجه به ا

شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون  ۲۷/۰۶/1۳۸۶مورخ  ۸4۶اند، بنابراین دادنامه شماره  پیش گفته بوده

شعب دیوان و  رایقانون دیوان عدالت اداری ب 4۳و ماده 1۹ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند  تشخیص داده می

  االتباع است. سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 16/10/1392مورخ  90/642رأی شماره 

 1های مورد اعالم تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند که خواسته شکات پروندهنظر به این

ت وزیران است که در صالحیت اختصاصی دیوان عدالت ئهی ۰1/۰۳/1۳۷۸-هـ 1۷۲۹۶/ت۳۵۹1مصوبه شماره 

قانون کار مصوب سال  1۵۷های تشخیص و حل اختالف اداره کار موضوع ماده های هیأتاداری است و از صالحیت

وان عدالت اداری دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دی 11و  ۲خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب  1۳۶۹

نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲می شود. این رأی به استناد بند  داده مقررات تشخیص

، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد 1۳۹۲دیوان عدالت اداری مصوب سال 

   مشابه الزم االتباع است.
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  االتباع است. انون تشکیلق ۸۹و ماده  1۲ده ما ۲و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 1۳

 11 رویه قضایی شماره

 رسمی نامستخدم وضعیت تبدیل

 قطعی رسمی به آزمایشی
(کشوری خدماتمدیریت قانون 46 ماده)
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 طرح بحث

( قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب 46به موجب ماده )

طی خواهند نمود  است،قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال  ،نمایندمی

 و در صورت احراز شرایط الزم از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.

 قطعین رسمی آزمایشی به رسمی امستخدمط تبدیل وضعیت ایشر

حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی، اخالقی(، کاردانی، عالقه به کار، خالقیت، نوآوری، روحیه  (1

خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی 

 تعیین صالحیت کارمندان رسمی
 ( ماده )( قانون مدیریت خدمات کشوری46مستند: بند )الف 
 های آموزشی و کسب امتیاز الزمطی دوره (2

 ( ماده )( قانون مدیریت خدمات کشوری46مستند: بند )ب 
 تأیید گزینش (3

 ( ماده )( قانون مدیریت خدمات کشوری46مستند: بند )ج 
 نکات کلیدی

( قانون استخدام کشوری، مدت خدمت آزمایشی حداقل شش ماه و حداکثر دو 18براساس ماده ) (1

 بینی شده است.این مدت در قانون مدیریت خدمات کشوری سه سال پیش. گردیده بودسال مقرر 

اقامه دعوای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در دیوان عدالت اداری،  (2

 .از اتمام دوره آزمایشی غیرموجه است قبل

، به منظور تشخیص 22/12/1388نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی مصوب براساس آیین (3

کارگروه تخصصی تعیین »های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، صالحیت

ترکیب این کارگروه در این  .در دستگاه اجرایی تشکیل شده است« صالحیت کارمندان رسمی

 نامه تعیین شده است.آیین
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، در 11/09/1393ان آزمایشی مصوب ( دستورالعمل تعیین وضعیت کارمند3براساس تبصره ماده ) (4

صورت عدم دریافت نظریه گزینش در مهلت مقرر دوساله، دوره آزمایشی کارمند دو سال دیگر 

 شود.تمدید می

( قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که در ضمن یا پایان دوره 46( ماده )1براساس تبصره ) (5

با آنها به  ،به استخدام رسمی را کسب ننمایند آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل

 های ذیل رفتار خواهد شد:یکی از روش

 مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط الزم یالف ـ اعطا

 ب ـ تبدیل وضع به استخدام پیمانی

 ج ـ لغو حکم

 متن مستندات
  قانون مدیریت خدمات کشوری 46ماده 

قبل از ورود به خدمت رسمی یك دوره آزمایشی را  ،نمایند را کسب میکسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی 

باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی  که مدت آن سه سال می

 منظور خواهند شد: 

الف ـ حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی(، کاردانی، عالقه به کار، خالقیت، نوآوری، روحیه 

انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین و خدمت به مردم و رعایت نظم 

 صالحیت کارمندان رسمی. 

 های آموزشی و کسب امتیاز الزم.  ب ـ طی دوره

 ج ـ تأیید گزینش. 

که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام  ـ درصورتی 1تبصره 

 های ذیل رفتار خواهد شد: با وی به یکی از روش ،رسمی را کسب ننمایند

 الف ـ اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط الزم. 

 . پیمانی استخدام به وضع تبدیل –ب 

 . حکم لغو –ج 

( و پذیرفته 4۲های موضوع ماده )ـ با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صالحیت ۲تبصره 

 :شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد

 سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند ؛سوابق رسمی محسوب می شود ءسوابق پیمانی آنها جز 

 ( فصل ورود به خدمت اضافه می شود. 4۲)الف( ماده)

 رسد.  ی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میینامه اجرا ینیـ آ ۳تبصره 



52 
 

  نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمیآیین 1ماده 
کارگروه تخصصی »( قانون مدیریت خدمات کشوری، 4۶بند )الف( ماده )های موضوع به منظور تشخیص صالحیت

 شود: با ترکیب ذیل در هر دستگاه اجرایی تشکیل می« تعیین صالحیت کارمندان رسمی

 یس( ئمعاون ثابت دستگاه اجرایی یا عناوین مشابه )ر -الف  

 ل واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی )دبیر( ئومس -ب 

 ل واحد محل خدمت کارمند ئومس -ج 

 ل واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی ئومس -د 

 یك نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی باالترین مقام دستگاه اجرایی  -هـ 

 ( دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی3تبصره ماده ) 

مقرر و یا عدم دریافت نظر گزینش، دوره ( امتیاز و عدم طی دوره آموزشی 1۸۵... در صورت کسب حداقل )

 شود ... .ی کارمند، دوسال تمدید میآزمایش
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 1۲ رویه قضایی شماره

 وضعیت تبدیل

  قراردادی به شرکتی از 
 )کارمعین یا ساعتی)

(کشوری خدمات مدیریت قانون( 18) و( 17) مادتین موضوع)
 



54 
 

 طرح بحث

توانند فقط در خصوص های اجرایی می( قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه18( و )17) وادبر اساس م

های حجمی و برون سپاری شده نسبت به اخذ نیروی شرکتی اقدام نمایند؛ لذا به موجب رأی انجام فعالیت

کارگیری هت عمومی دیوان عدالت اداری هر گونه بئهی 14/11/92مورخ 849-874وحدت رویه شماره 

 است.ها خالف مقررات قانونی ها ممنوع است و اقدام آنهای سازمانی توسط دستگاهنیروی شرکتی در پست

 ط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادیایشر

 .های سازمانی، نه در امور حجمی و برون سپاری شدهنیروهای شرکتی در پست یریکارگهب (1
 های سازمانی. نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به ارائه خدمت نیروی شرکتی در پست  (2
 .( قانون مدیریت خدمات کشوری32رعایت سقف ده درصد مذکور در تبصره ماده )  (3

 تواند دستگاه اجرایی را ملزم به تبدیل وضعیت کند.دیوان در صورت وجود شرایط فوق، می

 مورخ 849-874مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه شماره  ( قانون32تبصره ماده ) مستند:

 ت عمومی دیوان عدالت اداری.ئهی 14/11/92

 

 نکات کلیدی

تی که در حوزه پشتیبانی و هر فعالی( قانون مدیریت خدمات کشوری، 1۷بر اساس ماده ) (1

تواند در میمحسوب شده و دستگاه  حجمیویژگی ذیل باشد،  4های اجرایی دارای دستگاه خدماتی

 های واسطه، نیروی شرکتی جذب کند: این خصوص از طریق شرکت

هایی که همچنین فعالیت ؛حجم کار و قیمت هر واحد کار مشخص و قابل تعیین باشد ؛باشدکمیت پذیر 

نیروی انسانی تمام وقت نباشد و برای انجام  استفاده ازارتباطی با وظیفه اصلی دستگاه نداشته باشد، نیاز به 

 خدمات نیازی به استفاده از امکانات دستگاه نباشد.

کارکنان شرکتی به دلیل اینکه با دستگاه قانون مدیریت خدمات کشوری،  1۸بر اساس ماده  (2

کنان شوند و دولت در مقابل این کاراجرایی ارتباط مستقیم ندارند، لذا از کارکنان دولت تلقی نمی

 مسئولیتی ندارد .
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( قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین رأی شماره ۳۲بر اساس تبصره ماده ) (3

 ت عمومی دیوان عدالت اداری:ئهی  14/11/۹۲مورخ  ۸۷4-۸4۹
کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده ه. مسئولیت دولت در ب3-1

 . استمصوب های سازمانی درصد از پست
های سازمانی بلکه درصدی از کل پست ؛های سازمانی نیست. ده درصد مذکور مازاد بر پست3-2

 مصوب است.

( قانون 32گونه تعهد استخدامی در برابر افراد موضوع تبصره ماده )هیچ . دستگاه اجرایی،3-3

 مدیریت ندارد.
در صورتی که دستگاه اجرایی ( قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵1بر اساس تبصره ماده ) (4

بدون نیاز، اقدام به تبدیل وضعیت نماید، این عمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 

 .شودمحسوب می
 متن مستندات

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری17ه )ماد 

م سسات غیردولتی بر ها و شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتاجازه داده می اجراییهای به دستگاه

اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات 

شود با رعایت قانون برگزاری مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می

 ناقصه اقدام گردد.مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات م

ریزی کشور و یا وزارت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهشرکت –تبصره 

 گردند.کار و امور اجتماعی تعیین صالحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صالحیت می

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری18ه )ماد 

بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و یر دولتی که بر اساس احکام پیشهای غکارمندان بخش

-دار میعهدهتصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را 

یچ گونه تعهد و یا ه اجراییهای دستگاهگردند. دولتی تلقی میرفرمای غیرکارکنان تحت پوشش کاباشند، 

 مس ولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین 

ای هصالح در این رابطه خواهند بود. دستگاهو مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی

نامه دریافت موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت اجرایی

 ربط را پرداخت نمایند.شده تعهدات کارمندان ذی
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 ( قانون مدیریت خدمات کشوری32ه )ماد 

کارگیری بود و هر گونه بههای سازمانی خواهند ، متصدی یکی از پستاجراییای هههر یك از کارمندان دستگا

 ممنوع است. ،افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یك سال از ابالغ این قانون

های سازمانی ( پست1۰توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد )%می اجراییهای دستگاه -تبصره

مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر  مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات

 یك سال به کار گیرند.

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری51ه )ماد 

-های پنج ساله تعیین میبا رعایت فصل دوم این قانون در برنامه اجراییهای مجموع مجوزهای استخدام دستگاه

 رسد.با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می ها و م سسات دولتیگردد و سهم هر یك از وزارتخانه

خارج از مجوزهای موضوع این ماده خالف  اجراییهای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه -تبصره

شوند تصرف باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میقانون محسوب و ممنوع می

 گردد.اموال عمومی محسوب میقانونی در غیر

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 14/11/92مورخ  874الی  849دادنامه شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوری  4۵الف: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.ب: اوالً: مطابق ماده 

به دو روش استخدام رسمی و  های اجرایی، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه1۳۸۶مصوب سال 

های اجرایی می توانند در قانون مذکور دستگاه ۳۲استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 

شرایط خاص با تایید سازمان ]سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

های سازمانی مصوب، درصد پست 1۰و نظارت راهبردی رئیس جمهور([ تا  رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی

بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یك سال 

سازمان  قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که 1۲4گیرند. ثالثاً: به موجب ماده کاربه

اعالم می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. 

های اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه

اً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی قانون مدیریت خدمات کشوری صرف 1۷حکم مقرر در ماده 

سسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای  ها و مهای اجرایی به شرکتدستگاه

های اجرایی می های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای طرف قرارداد با دستگاهشرکت

قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و  1۸پردازند، مطابق ماده 

های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مس ولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی هذا از آنجا که در پرونده دستگاه

ها و موسسات تقانون مدیریت خدمات کشوری برای شرک 1۷های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده 

های اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام غیر دولتی در دستگاه

های سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم امور پست

شخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به به کارگیری قانون یاد شده ت ۳۲مقرر در تبصره ماده 

های سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت این گونه اشخاص در امور مربوط به پست

یند. بنا به قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نما



57 
 

مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور 

حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره 

ح و موافق مقررات تشخیص می شود. بدیهی است قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحی ۳۲ماده 

قانون مدیریت خدمات  ۳۲در صورت عدم نیاز به به کارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 

های سازمانی مجاز نخواهد بود. این کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پست

 1۳۹۲قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲رأی به استناد بند 

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

  



58 
 

 

 
 1۳ رویه قضایی شماره

 العاده جذب وفوق

نگهداری مناطق محروم 
نیروی انسانی به نقاط محروم، ( قانون جذب 1موضوع ماده ))

 (1367دورافتاده و جنگی مصوب 
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 طرح بحث

ن قانون استخدام ( قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دورافتاده و جنگی، به مشموال1براساس ماده )

دورافتاده و مناطق جنگی انجام  ،های دولتی که در مناطق محرومکشوری و مقررات استخدامی شرکت

 ای به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.العادهفوق ،کنندوظیفه می

 العاده جذبمندی از فوقط بهرهایشر

 های دولتی باشد.مستخدم باید مشمول قانون استخدام کشوری و یا مقررات استخدامی شرکت (1

 ( 1مستند: ماده ) به نقاط محروم، دورافتاده و جنگیقانون جذب نیروی انسانی 

 مستخدم پیمانی یا رسمی باشد. (2

 ( قانون استخدام کشوری4مستند: ماده ) 

ت وزیران و ئمحل خدمت داوطلب باید نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگی باشد که به تصویب هی (3

 شورای عالی دفاع رسیده است.

  :به نقاط محروم، دورافتاده و جنگی( قانون جذب نیروی انسانی 1ماده )مستند 

 خدمت باید داوطلبانه باشد و از روی وظیفه و تعهد نباشد. )بومی بودن نافی داوطلبانه بودن نیست.( (4

 542، 10/07/84مورخ  359، 25/02/84مورخ  83-87های مستند: آرای وحدت رویه به شماره 

 دیوان عدالت اداری ت عمومیئهی 30/07/85مورخ 

  :( قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دورافتاده و جنگی1ماده )مستند 

 نکات کلیدی
 .استنامه خارج ( قانون استخدام کشوری، از شمول این تصویب2مستثنیات ماده ) (1
العاده جذب مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، فوق (2

)زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون  01/01/1388تا مورخ  07/12/1367دورافتاده و جنگی یعنی 

کل کشور( قابل پرداخت  1388( قانون بودجه سال 11مدیریت خدمات کشوری و  بند )ب( از بند )

( فاقد 88های بعد از )( و سال68های قبل از )ا پرداخت هر گونه وجه نسبت به سالخواهد بود؛ لذ

 توجیه قانونی و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
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د انها مکلفالعاده جذب، حکم کارگزینی زمان استحقاق است و دستگاهمالک و مبنای پرداخت فوق (3

العاده اقدام نمایند و تأخیر در انجام این تکلیف قانونی فوقدر خاتمه هر سال نسبت به پرداخت این 

ت عمومی ئهی 08/02/1393مورخ  119د مبنای محاسبه تغییر نماید. )رأی شماره شوموجب نمی

 دیوان عدالت اداری(
دورافتاده و مناطق جنگی به  ،قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم 1العاده مصرح در ماده فوق (4

لحاظ غیرمستمر بودن مشمول کسور بازنشستگی نیست و موجب تغییر در میزان حقوق 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی23/11/1391مورخ  877بازنشستگی نخواهد شد. )رأی شماره 
 

 متن مستندات
 ( قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دورافتاده و جنگی 1ماده ) 

منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی ه ب

ذب عنوان جه العاده ب کنند فوق نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می های دولتی که در شرکت

 و نگهداری قابل پرداخت است. 

ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور  ۲ی این ماده حداکثر ظرف مدت ینامه اجراینیآ –تبصره 

 خواهد رسید.   تصویب هیأت وزیرانه تهیه و ب

 ( مقررات استخدامی شرکت1ماده ) های دولتی 

که تا این تاریخ ایجاد  قانون استخدام کشوری ۲موضوع بند )پ( ماده های امور استخدامی کلیه شرکت - 1ماده   

 :موارد زیر مقررات خواهند بود مگر در مشمول این ،شده یا بعداً ایجاد شوند

قانون  11۲مقررات استخدامی سازمان مذکور با رعایت تبصره ماده   .سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران -الف   

 .یب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسیدتصو استخدام کشوری به

های مذکور بنا به تشخیص وضع استخدامی کارمندان غیر نظامی شرکت  .های وابسته به وزارت جنگشرکت –ب  

غیر نظامی در ارتش   نامه استخدام کارمندان تابع این مقررات یا مقررات آیین وزارت جنگ حسب مورد

 .خواهد بود شاهنشاهی

شش ماه از تاریخ  های مذکور حداکثر ظرفهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند. بانكبانك –ج  

سازمان امور اداری و استخدامی کشور و  مقررات استخدامی خاص خود را به تأیید  تصویب این مقررات مکلفند

رأساً مقررات ، و استخدامی کشوراداری   صورت سازمان امور شورای حقوق و دستمزد برسانند و در غیر این

 .و مقررات مذکور قابل اجرا خواهد بود کند استخدامی آنها را تهیه می
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و م سسات  هاها و م سسات دولتی با شرکتگذاری مشترک شرکت هایی که از طریق سرمایهشرکت –تبصره   

مجامع عمومی مربوط و تأیید  پیشنهادمتعلق به دولت شده یا بشود به   خصوصی یا خارجی اکثریت سهام آنها

 .مقررات خواهند شد مشمول این سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 25/02/84مورخ  83-87رأی شماره 

است که در پایان هیأت وزیران مقرر گردیده  1۲/۰۶/1۳۷۳هـ مورخ ۲1۵/ت۲۳۳4۷تصویب نامه شماره  ۳در بند 

های موضوع جدول پیوست نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان

شود.  کنند، برابر یك ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می مصوبه مذکور خدمت می

رد بحث منوط به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی یا ثابت نظر به اینکه مفاد این بند در باب پرداخت پاداش مو

-االصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و معانی و مفاهیم دو اصطالح فوق نشده و اینکه خدمت داوطلبانه علی

 ۰۸/1۲/1۳۸1مورخ  ۲۲4۶های شماره  الذکر در لفظ و اصطالح متمایز و مجزی از یکدیگر است، بنابراین دادنامه

مورخ  1۷۸4و  ۶شعبه  ۳۰/۰4/1۳۸۲مورخ  1۰۶4تجدیدنظر و  ۸شعبه  1۷/۰۹/1۳۸۲مورخ  ۸۹4و  ۲شعبه 

که بومی بودن  1۷شعبه  ۰۵/1۰/1۳۸1مورخ  1۹۳۳و 14شعبه  1۳/۰۹/1۳۸1مورخ  1۹۶4و  11شعبه  14/1۰/1۳۸1

صحیح و موافق اند  مستخدمین دولت را مانع پرداخت پاداش مذکور ندانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده

اصالحی قانون دیوان  ۲۰شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده  اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  االتباع است. عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 10/07/84مورخ  359رأی شماره 

هیأت وزیران مبنی بر پـرداخت  1۲/۰۶/1۳۷۳مورخ   ه۲1۵/ت۲۳۳4۷تصویب نامه شماره  ۳بند  با عنایت به

های موضوع جدول پیوست مصوبه مزبور و اینکه پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی ثابت داوطلب در دهستان

های  این دادنامهباشد، بنابر الذکر مشروط و مقید به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی و ثابت نمی پاداش فوق

شعبه دهم  ۳1/۰۳/1۳۸۳مورخ  ۳۰۹شعبه بیست و یکم بدوی و شماره  1۸/1۰/1۳۸۲مورخ  14۶۷قطعی شماره 

شعبه بیست و یکم بدوی در باب  ۲۶/۰۹/1۳۸۲مورخ  1۲۲۷تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 

این رأی به استناد قسمت  شود. یص داده میاستحقاق شاکی به دریافت پاداش مزبور صحیح و موافق مقررات تشخ

اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه  ۲۰اخیر ماده 

 االتباع است. الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 30/07/85مورخ  542رأی شماره 

مقررات مربوط به پرداخت یك ماه مجموع حقوق و فوق با عنایت به اینکه تعارض آراء شعب دیوان در خصوص 

های پیوست مصوبه شماره العاده شغل به عنوان پاداش در هر سال به مستخدمین داوطلب خدمت در دهستان

های شماره  هیأت وزیران قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه 1۲/۰۶/1۳۷۳مورخ   ه۲1۵/ت۲۳۳4۷

های صادره مشعر بر استحقاق افراد بومی داوطلب  هیأت عمومی دیوان دادنامه ۲۵/۰۲/1۳۸4مورخ  ۸۷الی  ۸۳

خدمت در نقاط مزبور به دریافت پاداش فوق الذکر نیز صحیح و موافق قانون شناخته شده و مدلول رأی هیأت 
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به آراء متناقض عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزم االتباع است، بنابراین موردی برای رسیدگی 

 باشد. شعب دیوان در همان زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مفاد دادنامه وحدت رویه فوق االشعار می

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 08/02/1393مورخ  119رأی شماره 

جنگی مصوب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق  1نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 

العاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام مبنی بر قابلیت پرداخت فوق ۰۷/1۲/1۳۶۷

-العاده مذکور به نرخ یومای مبنی بر پرداخت فوقهای دولتی، متضمن مقررهکشوری و مقررات استخدامی شرکت

مورخ  4۹۶الی  4۹۵کم مقرر در رأی شماره االداء به مستخدمین مشمول قانون نیست و موضوع نیز منصرف از ح

الذکر به العاده یاد شده در قانون فوقهیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین پرداخت فوق 11/11/1۳۸۹

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۲۷نرخ روز پرداخت آن وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه 

ر حدی که متضمن این استدالل است و به رد شکایت صادر شده است، د ۲4/1۰/1۳۹1 -۹1۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹4

قانون تشکیالت و آیین  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند صحیح و موافق قانون تشخیص می

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در  1۳۹۲دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 شابه الزم االتباع است.موارد م

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی23/11/1391مورخ  887رأی شماره 

های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق العادهنظر به اینکه پرداخت فوق

موجب تغییر در میزان اند به لحاظ غیر مستمر بودن در حق کسانی که بازنشسته شده ۰۷/1۲/1۳۶۷جنگی مصوب 

مستمری بازنشستگی نخواهد شد، بنابراین ضرورتی برای طرف دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگی یا سازمان 

بازنشستگی مستخدم بازنشسته وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره 

بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق یا سازمان  در حدی که ۲۹/۰۹/1۳۸۹ - ۸۹۰۹۹۷۰۹۰1۰۰1۰۹1دادنامه 

و  1۹ماده  ۲بازنشستگی، به شکایت رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 

 االتباع است.قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم 4۳ماده 
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 14 قضایی شماره رویه

مرخصی مناطق محروم، 

 دورافتاده و جنگی
 ( قانون جذب نیروی انسانی2( و )1) واد)موضوع م

 (1367دور افتاده و مناطق جنگی مصوب و به نقاط محروم  
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 طرح بحث

( قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 2( و )1) وادبر اساس م

های دولتی، عالوه بر ن مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتا، مستخدم1367

گیرد، به نسبت مدت خدمت در مناطق مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می

اعم از استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و روستا، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر محروم 

های مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز با موافقت العادهسال خدمت با دریافت حقوق و فوق

مرخصی استفاده ننماید،  دستگاه ذیربط امکان پذیر است. در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این

 های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.العادهحقوق و فوق

 مندی از مرخصی مناطق محرومط بهرهایشر

 های دولتی باشد. مستخدم باید مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت (1
  ( قانون2( و )1مادتین )  ،دور افتاده و مناطق جنگی جذب نیروی انسانی به نقاط محروم

 . 1367مصوب 
 مستخدم پیمانی یا رسمی باشد.  (2

 ( قانون استخدام کشوری4ماده ) 
خدمت باید در مناطق محروم احصا شده )اعم از استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و   (3

جذب نیروی انسانی به نقاط ون ( قان3ت وزیران موضوع ماده )نامه هیئروستا( در تصویب

 باشد. 1367دور افتاده و مناطق جنگی مصوب محروم، 
 ( قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دور افتاده و جنگی مصوب 3ماده )1367. 

داوطلبانه باشد و از روی تعهد نباشد. )بومی بودن نافی داوطلبانه  بایدخدمت در مناطق محروم   (4

 بودن نیست.(
 1367( قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دور افتاده و جنگی مصوب 4) ماده. 
 542، 10/07/84مورخ  359، 25/02/84مورخ  83-87های وحدت رویه به شماره یآرا-

 ت عمومی دیوان عدالت اداری. ئهی 30/07/85مورخ  85
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 نکات کلیدی
ت وزیران، کاشف از محرومیت و ئهیتعیین هر یک از نقاط کشور به عنوان نقاط محروم توسط  (1

انی به مناطق محروم، )زمان تصویب قانون جذب نیروی انس 1367وجود شرایط قانونی در سال 

( دارد و متضمن تحقق و اجتماع شرایط محرومیت و 7/12/1367جنگی مصوب دورافتاده و 

 860رأی شماره  و 22/08/86مورخ  723)رأی شماره ها نیست. دورافتادگی در تاریخ تشخیص آن

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 13/12/87مورخ 

خدمت داوطلبانه علی االصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و استحقاق افراد بومی داوطلب به  (2

مورخ  83-87های وحدت رویه به شماره یخدمت در مناطق محروم مورد تأیید است. )آرا

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 30/07/85مورخ  85-542، 10/07/84مورخ  359، 25/02/84

تا  07/12/67وجوه مرخصی استفاده نشده مناطق محروم از زمان حاکمیت قانون جذب مصوب  (3

)زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و  بند )ب( از بند  01/01/88مورخ 

خواهد بود؛ لذا پرداخت هر گونه وجه کل کشور( قابل پرداخت  1388( قانون بودجه سال 11)

 فاقد توجیه قانونی است. 1388های بعد از و سال 1367های قبل از نسبت به سال

شود. وجوه مرخصی مناطق محروم به نرخ یوم االداء )بر اساس آخرین حکم کارگزینی( پرداخت می (4

ت ئهی 26/01/92مورخ  35-36، 11/11/89مورخ  495-496های وحدت رویه به شماره ی)آرا

 عمومی دیوان عدالت اداری(

متعدد شعب، متولی پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم، دستگاه متبوع مستخدم  یبر اساس آرا (5

 و ارتباطی به سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی ندارد. است

صی های محروم است. اوالً: مرخوجوه مربوط به مرخصی مناطق محروم متمایز از پاداش دهستان (6

ن مشمولی است که در نقاط محروم اعم از استان، شهرستان، بخش، مامناطق محروم شامل مستخد

شهر، دهستان و روستا شاغل هستند؛ ثانیاً: مبنای پرداخت وجوه ناشی از این مرخصی، قانون  جذب 

اش که پاداست؛ در صورتی 1367نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 

های های محروم است و مبنای پرداخت پاداش دهستانن شاغل در دهستاناتنها شامل مستخدم

 ت وزیران است.ئهی 12/06/1373هـ مورخ 215/ت/23347نامه شماره محروم تصویب
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 متن مستندات
 1367 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دور افتاده و جنگی مصوب 1اده م 

-و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت منظور جذبه ب 

عنوان جذب و ه ب ایالعاده فوق ،کنند نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می های دولتی که در 

   نگهداری قابل پرداخت است. 

ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و  ۲ر ظرف مدت ی این ماده حداکثینامه اجراینیآ –تبصره 

 خواهد رسید.   تصویب هیأت وزیرانه ب

  1367 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دور افتاده و جنگی مصوب 2ماده 

گیرد به نسبت تعلق میعالوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان  1مستخدمین مشمول ماده 

های  العاده ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق مزبور حق استفاده از یك  مدت خدمت در نقاط

که مستخدم در صورتی .پذیر است ربط امکانموافقت دستگاه ذی مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز با 

خاتمه هر سال تقویمی به وی  های مربوط به آن در العاده حقوق و فوق ،رخصی استفاده ننمایداز تمام یا قسمتی از این م

 پرداخت خواهد شد. 

جای استفاده از ه کنند به ازاء خدمت در یك سال تحصیلی ب مستخدمینی که در مشاغل آموزشی خدمت می -تبصره 

 نمایند.  فاده میهای مربوط است العاده حقوق و فوق مرخصی موضوع ماده فوق از

  1367 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دور افتاده و جنگی مصوب 3ماده 

نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد مشترک 

   و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.  سازمان امور اداری 

های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی  پیشنهاد وزارتخانهتعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به  -تبصره 

   دفاع خواهد بود. 

  1367 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دور افتاده و جنگی مصوب 4ماده 

باشند از کسانیکه طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم دورافتاده و مناطق جنگی می

 مستثنی هستند. ول این قانون شم

   قانون استخدام کشوری 2ماده 

ها مشمول ولی این سازمان ؛باشندها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میسازمان 

 ( این قانون خواهند بود:11۲حکم تبصره ماده )

 حذف شده است. -الف

 حذف شده است. -ب

-می 1۳۵۲خرداد  ۵های دولتی مصوب های مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتدولتی، شرکت یهاشرکت -پ

باشند و هر گونه اصالحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب 
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 شود. استخدامی مجلس تقدیم می کمیسیون

ای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی هحقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکت

 شود.رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میکشور به تصویب هیأت وزیران می

ها از هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنهای بهداری و سازمانها و انجمنها و م سسات تابع آنشهرداری -ت

 شود.حلی تأمین میدرآمدهای خاص م

 مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح:  -ث 

مشمول  ،آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح نیستند -1

ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع  ؛مقررات این قانون خواهند بود

 1۳4۳آبان  ۲های کشوری مصوب های استخدام سازمانقانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت

 خواهد بود.

شور محول سمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کاجرای تمام یا ق -۲

است در نیروهای مسلح با تصویب هیأت وزیران و همچنین تصویب تشکیالت نیروهای مسلح به وسیله 

 های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد بود.سازمان

 ها و م سسات عالی علمی دولتی.ی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهئهای قضادارندگان رتبه  -ج

 مستخدمین مجلس -چ

 .موجب قانون در تاریخ تصویب این اصالحیه از شمول این قانون مستثنی هستنده م سسات دولتی که ب -ح

 .باشدوزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود می -خ

 م سسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع -د  

مقررات استخدامی هر یك از م سسات مزبور  د. نمشمول مقررات استخدامی خاص باش های مربوط باید و فعالیت وظایف

 یاستخدام نکمیسیو  و هرگونه اصالحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب

 .خواهد شد مجلس تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا

مستخدمین مشمول بندهای )ج( و )چ( در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا  - 1صره تب

 مشمول مقررات این قانون خواهند بود.  ،عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند طبق قوانین مربوط تابع احکام

 ها و م سسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود. وزارتخانهامور استخدامی سایر  - ۲تبصره 

  ( قانون استخدام کشوری4ماده ) 

 رسمی و پیمانی.  :ها و م سسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود مستخدمین وزارتخانه

کارگر شناخته شده و با آنان طبق  ،شوند افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می -تبصره 

مشمول مقررات این  ،اند افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده . مقررات قانون کار رفتار خواهد شد

مشمول این قانون به عهده سازمان امور  ها و م سسات دولتی قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه

 ت.اساستخدامی کشور اداری و 
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 ( مقررات استخدامی شرکت1ماده )های دولتی 

که تا این تاریخ ایجاد شده یا  قانون استخدام کشوری ۲های موضوع بند )پ( ماده امور استخدامی کلیه شرکت - 1ماده  

 :موارد زیر مقررات خواهند بود مگر در  مشمول این ،بعداً ایجاد شوند

قانون  11۲مقررات استخدامی سازمان مذکور با رعایت تبصره ماده   .سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران -الف   

 .تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید استخدام کشوری به

تشخیص های مذکور بنا به وضع استخدامی کارمندان غیر نظامی شرکت  .های وابسته به وزارت جنگشرکت –ب  

 غیر نظامی در ارتش شاهنشاهی  نامه استخدام کارمندان تابع این مقررات یا مقررات آیین وزارت جنگ حسب مورد

 .خواهد بود

شش ماه از تاریخ  های مذکور حداکثر ظرفهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند. بانكبانك –ج  

سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای  خاص خود را به تأیید مقررات استخدامی  ،تصویب این مقررات مکلفند

رأساً مقررات استخدامی آنها را  ،اداری و استخدامی کشور  صورت سازمان امور حقوق و دستمزد برسانند و در غیر این

 .و مقررات مذکور قابل اجرا خواهد بود کند تهیه می

و م سسات خصوصی  هاها و م سسات دولتی با شرکتگذاری مشترک شرکت سرمایههایی که از طریق شرکت –تبصره   

مجامع عمومی مربوط و تأیید سازمان امور اداری  متعلق به دولت شده یا بشود به پیشنهاد  یا خارجی اکثریت سهام آنها

 .مقررات خواهند شد  مشمول این و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 25/02/84مورخ  87الی  83دادنامه شماره 

هیأت وزیران مقرر گردیده است که در پایان نیمه  1۲/۰۶/1۳۷۳هـ مورخ ۲1۵/ت۲۳۳4۷تصویب نامه شماره  ۳در بند 

های موضوع جدول پیوست مصوبه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان

شود. نظر به اینکه  کنند، برابر یك ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می مت میمذکور خد

مفاد این بند در باب پرداخت پاداش مورد بحث منوط به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی یا ثابت نشده و اینکه 

معانی و مفاهیم دو اصطالح فوق الذکر در لفظ و االصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و  خدمت داوطلبانه علی

مورخ  ۸۹4و  ۲شعبه  ۰۸/1۲/1۳۸1مورخ  ۲۲4۶های شماره  از یکدیگر است، بنابراین دادنامه ااصطالح متمایز و مجز

مورخ  1۹۶4و  11شعبه  14/1۰/1۳۸1مورخ  1۷۸4و  ۶شعبه  ۳۰/4/1۳۸۲مورخ  1۰۶4تجدیدنظر و  ۸شعبه  1۷/۹/1۳۸۲

که بومی بودن مستخدمین دولت را مانع پرداخت پاداش  1۷شعبه  ۵/1۰/1۳۸1مورخ   1۹۳۳و  14به شع 1۳/۹/1۳۸1

شود. این  صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می ،اند مذکور ندانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده

موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع  اصالحی قانون دیوان عدالت اداری در ۲۰رأی به استناد قسمت اخیر ماده 

 االتباع است. ذیربط الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 13/12/1387مورخ  860دادنامه شماره 

( قانون جذب نیروی ۲( و )1مطابق مادتین ) -رسد. ب الذکر محرز به نظر می های فوق تعارض در مدلول دادنامه -الف
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به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به  1۳۶۷دورافتاده و مناطق جنگی مصوب انسانی به نقاط محروم و 

های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت

پرداخت است و العاده جذب و نگهداری قابل  ای به عنوان فوق العاده کنند، فوق مناطق جنگی انجام وظیفه می

به نسبت مدت خدمت  ،گیرد مستخدمین مزبور عالوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلق می

العاده مربوطه را دارا   در نقاط محروم حق استفاده از یك ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق

یران کاشف از وزنقاط کشور به عنوان نقاط محروم و دورافتاده توسط هیأت  باشند. نظر به اینکه تعیین هر یك از می

باشد و متضمن تحقق و اجتماع شرایط محرومیت و دورافتادگی در تاریخ تشخیص آنها   وجود شرایط قانونی مذکور می

تضمن این معنی شعبه ششم در حدی که م ۲4/۰۹/1۳۷۸مورخ  1۷۷۸به عناوین مزبور نیست، بنابراین دادنامه شماره 

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و  4۳و ماده  1۹ماده  ۲باشد. این رأی به استناد بند  است موافق قانون می

 االتباع است. سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 10/07/84مورخ  359دادنامه شماره 

با عنایت  :ًثانیا ؛های مطروحه وجود تعارض بین دادنامه قطعی صادره محقق دانسته شد محتویات پروندهاوالً: با بررسی 

هیأت وزیران مبنـی بر پـرداخـت پاداش به  1۲/۰۶/1۳۷۳مورخ   ه۲1۵/ت۲۳۳4۷تصویب نامه شماره  ۳به بند 

الذکر  اینکه پرداخت پاداش فوق مستخدمان رسمی ثابت داوطلب در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه مزبور و

مورخ  14۶۷های قطعی شماره  باشد، بنابراین دادنامه مشروط و مقید به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی و ثابت نمی

یید أشعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر ت ۳1/۰۳/1۳۸۳مورخ  ۳۰۹شعبه بیست و یکم بدوی و شماره  1۸/1۰/1۳۸۲

شعبه بیست و یکم بدوی در باب استحقاق شاکی به دریافت پاداش مزبور  ۲۶/۰۹/1۳۸۲مورخ  1۲۲۷دادنامه شماره 

اصالحی قانون دیوان عدالت  ۲۰شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده  صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می

 االتباع است.  ربط در موارد مشابه الزماداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی

  دیوان عدالت اداری ت عمومیئهی 30/07/85مورخ  85-542شماره دادنامه 

با عنایت به اینکه تعارض آراء شعب دیوان در خصوص مقررات مربوط به پرداخت یك ماه مجموع حقوق و فوق العاده  

شغل به عنـوان پاداش در هر سال به مستخدمیـن داوطلب خدمت در دهستانهای پیوست مصوبـه شماره 

الی  ۸۳های شماره  ته و به شرح دادنامههیأت وزیران قبالً مورد رسیدگی قرار گرف 1۲/۰۶/1۳۷۳مورخ   ه۲1۵/ت۲۳۳4۷

های صادره مشعر بر استحقاق افراد بومی داوطلب خدمت در نقاط  هیأت عمومی دیوان دادنامه ۲۵/۰۲/1۳۸4مورخ  ۸۷

مزبور به دریافت پاداش فوق الذکر نیز صحیح و موافق قانون شناخته شده و مدلول رأی هیأت عمومی برای شعب دیوان 

یربط الزم االتباع است، بنابراین موردی برای رسیدگی به آراء متناقض شعب دیوان در همان زمینه و سایر مراجع ذ

 باشد. وجود ندارد و موضوع مشمول مفاد دادنامه وحدت رویه فوق االشعار می

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 22/08/86مورخ  723دادنامه شماره 

به منظور  1۳۶۷ی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ( قانون جذب نیرو۲( و )1مطابق مادتین )

های دولتی جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت

العاده جذب و ای به عنوان فوق العاده کنند، فوق که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می
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نگهداری قابل پرداخت است و مستخدمین مزبور عالوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق 

گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از یك ماه مرخصی در ازای هرسال خدمت با دریافت حقوق  می

چند نقاط محروم و دورافتاده به پیشنهاد مراجع قانونی ذیصالح و تصویب باشند. هر  العاده مربوطه را دارا می و فوق

شود، لیکن با عنایت به اینکه مدت تشخیص و تعیین نقاط مذکور، عناصر تقسیمات کشوری و  هیأت وزیران اعالم می

قرر در قانون وجود شرایط و موقعیت نقاط مزبور از جهات مورد نظر مقنن است و مصوبه هیأت وزیران موجد اوصاف م

شعبه هفدهم و شماره  ۲۸/۰۷/1۳۸۳مورخ  14۸۸های شماره   نیست، بلکه کاشف از وجود آن است، بنابراین دادنامه

یید ادعای شاکیان و استحقاق آنان به استفاده از مزایای قانونی أشعبه هجدهم دیوان مبنی بر ت 1۲/1۰/1۳۸۳مورخ  1۹۲1

و  1۹ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند  ل و موازین قانونی تشخیص داده میالذکر موافق اصو مندرج در مادتین فوق

   االتباع است. قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم 4۳ماده 

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی  11/11/1389مورخ  495-496دادنامه شماره 

مبنی بر  1۳۶۷قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب  ۲در ماده حکم مقرر 

پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم در پایان هر سال تقویمی بیانگر این است که قانونگذار سال 

اسبه قرار داده و در مقام بیان تقویم مابه ازاء تقویم و پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مستخدم را مبنای مح

الذکر، آرای شعبه یازدهم دیوان عدالت  لذا ضمن احراز تعارض آرای فوق ؛باشد مذکور در پایان هر سال خدمتی نمی

مورخ  ۳۷۲و  شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۲۷/۰۶/1۳۸۷مورخ  1۰۳۰اداری به شماره دادنامه 

 ۲گردد. این رأی به استناد بند در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات اعالم می ۲۹/۰۲/1۳۸۹

االتباع  ربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی 4۳و ماده  1۹ماده 

   است.

  دیوان عدالت اداری ت عمومیئهی 26/01/1392مورخ  35-36دادنامه شماره 

، پرداخت وجوه یك ماه ۲۹/۰۲/1۳۸۹ -۳۷۲نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره  -الف 

قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق  ۲مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده 

مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب را به نرخ یوم االداء  1۳۶۷جنگی مصوب سال 

، ۲۶/۰۳/1۳۸۸-۵۸۰و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  ۲4/۰۹/1۳۸۷ -4۶۳۰دادنامه شماره 

ه به این که به نرخ یوم االداء را مورد پذیرش قرار نداده اند تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و با توج

 -۳۷۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش از این رأی شعبه سوم به شماره  11/11/1۳۸۹ -4۹۶موجب رأی شماره 

صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی  ۲۹/۰۲/1۳۸۹

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و  4۳و ماده  1۹ماده  ۲این رأی به استناد بند . صحیح شناخته می شود

 سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

با این استدالل که در تصویب  ۲۹/۰1/1۳۸۹ -1۰4نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره  -ب

ها وجود ندارد وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستان هیأت 1۲/۰۶/1۳۷۳ -هـ۲1۵/ت۲۳۳4۷نامه شماره 

 ۲۰/11/1۳۸۹مورخ ۸۹۰۹۹۷۰۹۰1۰۰1۵۹4شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 

قی مصوبه مذکور تل ۳ها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند داوطلبانه بودن خدمت در دهستان
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تصویب نامه پیش گفته، برخورداری از یك ماه مجموع  ۳کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند 

های موضوع جدول حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان

های ت پرونده های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستانپیوست مصوبه خدمت می کنند، پیش بینی شده است و شکا

که  ۲۰/11/1۳۸۹ -۸۹۰۹۹۷۰۹۰1۰۰1۵۹4محل خدمت خود اشتغال نداشته اند، بنابراین رأی شعبه دهم به شماره دادنامه 

به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این 

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد  4۳و ماده  1۹ماده  ۲ه استناد بند رأی ب

  مشابه الزم االتباع است.
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 1۵ رویه قضایی شماره

های محرومپاداش دهستان
 هـ  215/ ت  23347نامه شماره ( تصویب3)موضوع بند ) 

 ت وزیران(ئهی 12/06/1373مورخ 
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 طرح بحث

ت وزیران، در پایان نیمه ئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت 23347نامه شماره ( تصویب3براساس بند )

های موضوع جدول پیوست اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان

 شود.العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت میمجموع حقوق و فوقکنند برابر یک ماه نامه، خدمت میتصویب

 های محروممندی از پاداش دهستانط بهرهایشر

 های دولتی باشد.مستخدم باید مشمول قانون استخدام کشوری و یا مقررات استخدامی شرکت (1

 ( تصویب3مستند: بند ) وزیرانت ئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت 23347نامه شماره 

 مستخدم پیمانی یا رسمی باشد. (2

 ( قانون استخدام کشوری4مستند: ماده ) 

نامه شماره  های محروم، موضوع جدول پیوست تصویبمحل خدمت داوطلب باید در دهستان (3

ت وزیران باشد؛ نه در مناطق محروم. کسانی که در دهستان ئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت/23347

شوند. مالک در خصوص تشخیص محل خدمت، محل تعیین شده مشمول این مصوبه نمی ،کنندخدمت نمی

 باشد.در حکم کارگزینی می

 ( تصویب3مستند: بند ) ت وزیرانئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت23347نامه شماره 

خدمت  خدمت باید داوطلبانه باشد و از روی وظیفه و تعهد نباشد. )بومی بودن نافی داوطلبانه بودن (4

 نیست.(

 542، 10/07/84مورخ  359، 25/02/84مورخ  83-87های مستند: آرای وحدت رویه به شماره 

 ت عمومیئهی 30/07/85مورخ 

 ( تصویب3مستند: بند ) ت وزیرانئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت/23347نامه شماره 
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 نکات کلیدی
 .استنامه خارج این تصویب( قانون استخدام کشوری، از شمول 2مستثنیات ماده ) (1
قابل  01/01/1386تا تاریخ  12/06/1373نامه های محروم از زمان حاکمیت تصویبپاداش دهستان (2

فاقد  1386و از ابتدای سال  1373های پرداخت خواهد بود؛ لذا پرداخت هرگونه وجه قبل از سال

 توجیه قانونی و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
وزیران، میزان تئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت/23347نامه شماره ( تصویب3اساس بند )بر (3

 العاده شغل است.پاداش یک ماه مجموع حقوق و فوق
 شود نه به نرخ روز.های محروم، براساس سال استحقاق پرداخت میپاداش دهستان (4

 

 متن مستندات
 ( تصویب3بند ) ت وزیران ئهی 12/06/1373هـ مورخ  215/ت/23347نامه شماره 

های موضوع جدول در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان

 شود.العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت میبرابر یك ماه مجموع حقوق و فوق ،کنندپیوست خدمت می

 ( مقررات استخدامی شرکت1ماده )های دولتی 

که تا این تاریخ ایجاد  قانون استخدام کشوری ۲های موضوع بند )پ( ماده امور استخدامی کلیه شرکت - 1ماده  

 :موارد زیر مگر در ؛مقررات خواهند بود مشمول این ،شده یا بعداً ایجاد شوند

قانون  11۲مقررات استخدامی سازمان مذکور با رعایت تبصره ماده   .سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران -الف   

 .تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید استخدام کشوری به

های مذکور بنا به تشخیص وضع استخدامی کارمندان غیر نظامی شرکت  .های وابسته به وزارت جنگشرکت –ب  

غیر نظامی در ارتش   نامه استخدام کارمندان یا مقررات آیینتابع این مقررات  وزارت جنگ حسب مورد

 .خواهد بود شاهنشاهی

شش ماه از تاریخ  های مذکور حداکثر ظرفهای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند. بانكبانك –ج  

استخدامی کشور و سازمان امور اداری و  مقررات استخدامی خاص خود را به تأیید  تصویب این مقررات مکلفند

اداری و استخدامی کشور رأساً مقررات   صورت سازمان امور شورای حقوق و دستمزد برسانند و در غیر این

 .و مقررات مذکور قابل اجرا خواهد بود کند استخدامی آنها را تهیه می
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و م سسات  هاها و م سسات دولتی با شرکتگذاری مشترک شرکت هایی که از طریق سرمایهشرکت –تبصره   

مجامع عمومی مربوط و تأیید  متعلق به دولت شده یا بشود به پیشنهاد  خصوصی یا خارجی اکثریت سهام آنها

 .مقررات خواهند شد مشمول این سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 25/02/84مورخ  83-87رأی شماره 

هیأت وزیران مقرر گردیده است که در پایان  1۲/۰۶/1۳۷۳هـ مورخ ۲1۵/ت۲۳۳4۷تصویب نامه شماره  ۳در بند 

های موضوع جدول پیوست نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان

شود.  ان پاداش پرداخت میکنند، برابر یك ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنو مصوبه مذکور خدمت می

نظر به اینکه مفاد این بند در باب پرداخت پاداش مورد بحث منوط به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی یا ثابت 

-االصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و معانی و مفاهیم دو اصطالح فوق نشده و اینکه خدمت داوطلبانه علی

 ۰۸/1۲/1۳۸1مورخ  ۲۲4۶های شماره  از یکدیگر است، بنابراین دادنامه االذکر در لفظ و اصطالح متمایز و مجز

مورخ  1۷۸4و  ۶شعبه  ۳۰/۰4/1۳۸۲مورخ  1۰۶4تجدیدنظر و  ۸شعبه  1۷/۰۹/1۳۸۲مورخ  ۸۹4و  ۲شعبه 

که بومی بودن  1۷شعبه  ۰۵/1۰/1۳۸1مورخ  1۹۳۳و 14شعبه  1۳/۰۹/1۳۸1مورخ  1۹۶4و  11شعبه  14/1۰/1۳۸1

اند صحیح و موافق  دولت را مانع پرداخت پاداش مذکور ندانسته و رأی به ورود شکایت صادر کردهمستخدمین 

اصالحی قانون دیوان  ۲۰شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده  اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

 است.االتباع  عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 10/07/84مورخ  359رأی شماره 

هیأت وزیران مبنی بر پـرداخـت  1۲/۰۶/1۳۷۳مورخ   ه۲1۵/ت۲۳۳4۷تصویب نامه شماره  ۳با عنایت به بند 

های موضوع جدول پیوست مصوبه مزبور و اینکه پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی ثابت داوطلب در دهستان

های  باشد، بنابراین دادنامه الذکر مشروط و مقید به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی و ثابت نمی قپاداش فو

شعبه دهم  ۳1/۰۳/1۳۸۳رخ مو ۳۰۹شعبه بیست و یکم بدوی و شماره  1۸/1۰/1۳۸۲مورخ  14۶۷قطعی شماره 

یکم بدوی در باب شعبه بیست و  ۲۶/۰۹/1۳۸۲مورخ  1۲۲۷دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره تجدیدنظر 

این رأی به استناد قسمت  شود. استحقاق شاکی به دریافت پاداش مزبور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می

اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه  ۲۰اخیر ماده 

 االتباع است. الزم

  عمومی دیوان عدالت اداری تئهی 30/07/85مورخ  542رأی شماره 

با عنایت به اینکه تعارض آراء شعب دیوان در خصوص مقررات مربوط به پرداخت یك ماه مجموع حقوق و فوق 

های پیوست مصوبه شماره العاده شغل به عنوان پاداش در هر سال به مستخدمین داوطلب خدمت در دهستان

های شماره  قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامههیأت وزیران  1۲/۰۶/1۳۷۳مورخ   ه۲1۵/ت۲۳۳4۷

های صادره مشعر بر استحقاق افراد بومی داوطلب  هیأت عمومی دیوان دادنامه ۲۵/۰۲/1۳۸4مورخ  ۸۷الی  ۸۳

خدمت در نقاط مزبور به دریافت پاداش فوق الذکر نیز صحیح و موافق قانون شناخته شده و مدلول رأی هیأت 
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ی شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزم االتباع است، بنابراین موردی برای رسیدگی به آراء متناقض عمومی برا

 باشد. شعب دیوان در همان زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مفاد دادنامه وحدت رویه فوق االشعار می
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 1۶ رویه قضایی شماره

 مندی کارمندان زن از بهره

 مندی و اوالدکمک هزینه عائله
 (( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )4موضوع بند ))
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 طرح بحث

شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر  کارمندان زن

از مزایای  ،یا متکفل مخارج فرزندان خود هستند استیا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی  1یستندن

 گردند.( قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می68( ماده )4مندی موضوع بند )کمک هزینه عائله

  مندی کارمندان زن از کمك هزینه عائله مندی و اوالدشرایط بهره

 شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که: کارمندان زن
 دارای همسر نبوده )اعم از بیوه، مطلقه(. (1

 .استیا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی   (2

 متکفل مخارج فرزندان هستند. تنهایییا خود به  (3
 ( قانون 68( ماده )4قانون تفسیر بند )( قانون مدیریت خدمات کشوری، 68( ماده )4: بند )مستند

مورخ  820ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ئمدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه هی

9/11/1391. 
 نکات کلیدی

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری:68( ماده )4بر اساس بند ) (1
  جهت استفاده از کمک هزینه اوالد ـ به شرط ادامه تحصیل و  اوالد ذکورحداکثر سن برای

 ( سال تمام است.25نیز غیر شاغل بودن فرزند ـ )
 شوندمند توانند از کمک هزینه اوالد بهرهمی نداشتن شوهربه شرط  اوالد اناث. 
 به شرط متصل بودن  ربطبه تشخیص مراجع پزشکی ذی فرزندان معلول و از کارافتاده کلی(

مشمول محدودیت سقف سنی مزبور جهت  ،ولیت به تاریخ تحت تکفل بودن مادر(معل

 . یستنداستفاده از کمک هزینه اوالد ن

                                                           
که  هستندت عمومی دیوان عدالت اداری، مراد مقننن از زنان فاقد همسر، فقط زنانی ئهی 18/07/1396مورخ  654ـ  655. به موجب دادنامه شماره  1

 که همسر آنان معلول یا ازکارافتاده کلی است. بنابراین هستندو اینان مانند کسانی  اندو بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شده اندقبالً همسر داشته

 مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج مغایر قانون است.پرداخت کمك هزینه عائله
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مندی به کارمندان زن نیست؛ لذا  صرف حضانت طفل، دلیلی بر پرداخت کمک هزینه عائله (2

مزایای کمک کارمند زن باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشد تا بتوانند از 

ت عمومی دیوان ئهی 22/3/1391مورخ  146مندی برخوردار گردند )رأی شماره هزینه عائله

 عدالت اداری(.
 20/12/70مورخ 164ن نخواهد بود )رأی شماره اعدم تأمین اعتبار نافی حقوق مکتسبه مستخدم (3

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(.ئهی 29/9/89مورخ 394و رأی شماره 
شوند، این مقررات شامل ت امناء اداره میئو مؤسسات علمی چون براساس مصوبات هیها دانشگاه (4

 شود.نمی هاآن
 شوند.مراکزی که دارای قوانین استخدامی خاص هستند، براساس قانون خاص خود اداره می (5
( قانون مدیریت خدمات کشوری،کمک هزینه عائله مندی و اوالد 109( ماده )4بر اساس تبصره ) (6

 یابد.ستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش میبازنش
عالوه بر کمک هزینه ، ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )4بر اساس قانون تفسیر بند ) (7

 گیرد.عائله مندی، کمک هزینه اوالد هم به کارمندان زن تعلق می

، 20/3/1392خانواده مصوب نظر به اینکه صدر ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و  (8

و اصالحات آن  26/2/1372های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب کلیه محدودیت

ها ایجاد شده است را لغو و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آن

( ماده 4مذکور و قرار داشتن بند ) نموده و با عنایت به اطالق عام به کار رفته در متن ماده واحده

هایی بر اساس تعداد فرزندان برای والدین ( قانون مدیریت خدمات کشوری که محدودیت68)

( قانون مذکور که 68( ماده )4محدودیت مقرر در بند )یا فرزندان آنان ایجاد کرده است،  شاغل

و دستگاه شود میفی محسوب منت ،مندی را صرفاً تا سه فرزند مشخص کرده استپرداخت عائله

مکلف است با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارمندان خود به ازای هر فرزند و بدون 

اعم از اینکه فرزندان  ؛مندی و اوالد پرداخت نمایدمحدودیت در تعداد فرزندان کمک هزینه عائله

 به دنیا آمده باشند. االجرا شدن این قانون بعد یا قبل از تاریخ تصویب و الزم
مورخ  509کل کشور و دادنامه شماره  1388( قانون بودجه سال 11( بند )1بر اساس جزء )ب( ) (9

ری، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت ات عمومی دیوان عدالت ادئهی 4/8/1395

( قانون مدیریت خدمات کشوری 68تعیین شده است. حکم ماده ) 1/1/1388خدمات کشوری 
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( آن از 4( و بند )68نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده )

 مجری است. 1/1/1388تاریخ 
 1392مندی برعهده دستگاه اجرایی است و از سال ه عائلهپرداخت کمک هزین 1392تا سال   (10

 مندی بر عهده سازمان بازنشستگی کشوری است.پرداخت کمک هزینه عائله
 متن مستندات

 ( ماد4بند )( قانون مدیریت خدمات کشوری68ه ) 
گردد تلقی می( که حقوق ثابت ۶۶های آن و ماده )( و تبصره۶۵های موضوع ماده )عالوه بر پرداخت -۶۸ماده 

 باشد: هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میالعادهفوق

1... 

۲... 

۳... 

مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای . کمك هزینه عائله4

از و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای ( امتی۲۰۰( امتیاز و برای هر فرزند معادل )۸۰۰باشند معادل )همسر می

( سال تمام ۲۵فرزند، ) نکنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بوداوالدی که از مزایای این بند استفاده می

و نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که 

باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج ده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی میدارای همسر نبو

شوند. فرزندان معلول و از مند میمندی موضوع این بند بهرهفرزندان هستند از مزایای کمك هزینه عائله

 اشند.بربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمیکارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 20/12/70مورخ  164دادنامه شماره 
نمایند: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم  آراء صادره از شعب چهارم و اول و هفتم دیوان متفقاً استدالل می

به رای صادره نتیجتاً آراء صادره از شعب مرقوم نسبت  برد. شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی

  گردد. الرأیین تشخیص می از شعبه دوازدهم دیوان اصح

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 29/9/89مورخ  394دادنامه شماره 

مبنی بر  ۲۰/1۲/1۳۷۰مورخ  1۶4با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 

برد. ضمن احراز  مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمیاینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق 

مورخ  ۷۰۷تعارض بین آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه 

صحیح در حدی که عدم تأمین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است،  ۲۲/4/1۳۸۲

قانون دیوان عدالت اداری  4۳و ماده  1۹ماده  ۲گردد. این رأی به استناد بند  تشخیص و موافق مقررات اعالم می

   االتباع است. ربط در موارد مشابه الزم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 9/11/91مورخ  820دادنامه شماره 
، 1۸/11/1۳۹۰( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶۸( ماده )4اینکه مطابق قانون تفسیر بند )با توجه به 

کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده و یا 

ج فرزندان هستند از مزایای همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخار

باشند و مطابق مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسالمی کمك هزینه عائله مندی و اوالد برخوردار می

اند و از همسر خود جدا اند یا ازدواج کردهدر خصوص قانون مذکور، زنانی مشمول قانون هستند که ازدواج نکرده

مه زنان مذکور از کمك هزینه عائله مندی و اوالد برخوردار خواهند شد و با توجه اند، بنابراین از نظر مقنن هشده

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت  1۲/4/1۳۹۰- ۸۶۲/۲۰۹به حاکمیت قانون صدرالذکر، بخشنامه شماره 

وسعه رئیس امور حقوقی معاونت ت  1۶/۳/1۳۹۰-۵۹4۳/۹۰/۲۳1بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 

اند و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقدم بر قانون مذکور، که کارمندان زنی را که همسر آنان فوت شده

فرزند تحت تکفل ندارند را از شمول برخورداری از کمك هزینه عائله مندی خارج کرده است، به لحاظ انتفاء 

، قابل طرح 1۸/11/1۳۹۰یریت خدمات کشوری مصوب ( قانون مد۶۸( ماده )4موضوع و حاکمیت قانون تفسیر بند )

 و رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص نشد.

  ریات عمومی دیوان عدالت ادئهی 22/3/1391مورخ  146دادنامه شماره 
با توجه به این که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدنی، حضانت و نگهداری از  -الف

نفاق که از وظایف ولی قهری است، تفاوت دارد و حضانت از طفل داللتی بر این که الزاماً مخارج فرزند با مقوله ا

له مندی را به ئ( بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمك هزینه عا۲بنابراین بند ) ؛طفل بر عهده مادر باشد، ندارد

است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل  مادرانی که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته

 ابطال نیست.

( قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و ۶۸( ماده )4مطابق بند ) -ب

بتوانند از  ،وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند

مك هزینه عائله مندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط مزایای ک

( بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند ۳بنابراین بند ) ؛دیگری برای این امر پیش بینی نشده است

قانون  4۲و ماده  1۹ناد بند یك ماده توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به است

   دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعالم می شود.

 ( ماده4تبصره ) (قانون مدیریت خدمات کشوری109 ) 
یابد و با این افزایش کمك هزینه عائله مندی و اوالد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می

 گردد.و اصالحات بعدی آن لغو می ۲۷/11/1۳۸۰تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ( قانون ۸حکم ماده )

  ( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )4قانون تفسیر بند ) 

 موضوع استفساریه:

 1۳۸۶/ ۷/ ۸بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  آیا کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه  
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باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج   که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی می

( قانون مذکور نیز برخوردار ۶۸( ماده )4مندی و اوالد موضوع بند )  فرزندان هستند از مزایای کمك هزینه عائله

 شوند یا خیر؟   می

 نظر مجلس:

 شوند.  مندی و اوالد نیز برخوردار می  ینه عائله بلی، از مزایای کمك هز 

ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی  شنبه مورخ هجدهم بهمن  تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه 

 به تأیید شورای نگهبان رسید.  1۳۹۰/ 1۲/ ۳تصویب و در تاریخ 

  20/3/1392مصوب ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده: 
های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون کلیه محدودیت -ماده واحده

و اصالحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان  ۲۶/۲/1۳۷۲مصوب 

 شود.ایجاد شده است، لغو می

جمعیتی و های عمومی نفوس، ترکیب تواند هر پنج سال یك بار، با توجه به نتایج سرشماریمیدولت  -1تبصره 

های های کلی نظام و با رعایت شاخصاقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست ،های سیاسی، امنیتیشاخص

ری امتیازات یا ایجاد مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی نسبت به برقرا

 ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.محدودیت

شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو به دولت اجازه داده می -۲تبصره 

 هفته مرخصی اجباری )تشویقی( برخوردار شوند.

تواند تا سن نه یابد و مادر میی نرسیده است، تسری میاین قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگ

 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

تمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و شقانون فوق م

 أیید شورای نگهبان رسید.به ت ۲۹/۳/1۳۹۲سیصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 4/8/1395مورخ  509دادنامه شماره 

ون مدیریت کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانکل  1۳۸۸( قانون بودجه سال 11( بند )1به موجب جزء ب )

نیز در فصل دهم این قانون مدیریت خدمات کشوری  ۶۸حکم ماده  تعیین شده است. 1/1/1۳۸۸خدمات کشوری 

-آن که مستند مطالبات شکات پرونده 4قانون مذکور و بند  ۶۸قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده 

مجری است و اجرای آن از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مدیریت خدمات  1/1/1۳۸۸های موضوع تعارض است از 

 ۳شعبه   ۲۶/1۲/1۳۹1 - ۹1۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰4۰44ین رو رأی شماره وجاهت قانونی ندارد. از ا 1۳۸۶کشوری در سال 

تجدیدنظر و نیز رأی شماره  ۸شعبه  ۲۰/1۲/1۳۹۳-۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰1۳۷4دیوان عدالت اداری و رأی شماره 

دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام  41شعبه   ۳۰/1۰/1۳۹۲ -۹۲۰۹۹۷۰۹۰41۰۰۶۲۶

به رد شکایت صادر شده است  1۵/۹/1۳۸۶مندی از تاریخ ی و پرداخت کمك هزینه عائلهطرف شکایت به برقرار

قانون تشکیالت و آیین  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 

موارد  برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در 1۳۹۲دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

   مشابه الزم االتباع است.
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 18/07/1396مورخ  654ـ  655دادنامه شماره 
 مندی، زنان فاقدقانون مدیریت خدمات کشوری برای برقراری حق عائله ۶۸ماده  4مقنن در فراز دوم بند 

باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج همسر را در کنار زنانی که همسر آنان معلول و یا از کارافتاده 

قرار داده است. این بدان معنی است که مراد مقنن این است که زنانی که فاقد همسر  ،فرزندان خود هستند

اند و اینان اند و بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شدهشود که قبالً همسر داشتههستند فقط به زنانی اطالق می

ه همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی است. با توجه به مراتب بخشنامه شماره مانند کسانی می باشند ک

مدیرکل دیوان  ۲۷/1۲/1۳۹4-۲۰۰۰/1۷۵/۲سرپرست دیوان محاسبات بوشهر و  1۲۸۲/1۷۳/۲-۲۰/۸/1۳۹1

محاسبات اردبیل که پرداخت کمك هزینه عائله مندی به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج را مغایر قانون 

 سته است، خالف قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.دان
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 1۷ رویه قضایی شماره

 هایتئقطعی هی یعلل نقض آرا

  انضباطی نیروهای مسلح
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 طرح بحث

روهای های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیتیئ( قانون تشکیل ه2بر اساس ماده )

تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد برای رسیدگی به » لح:مس

شود و همچنین تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت می

های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای تئرسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هی

 «گردد.بق این قانون تشکیل میمسلح مطا

ها تشخیص تخلف و انطباق آن با ها از صالحیت تشخیصی برخوردارند و وظیفه آنتئاگر چه اعضای این هی

نامه انضباطی نیروهای ( آیین117های ماده )یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون و اِعمال یکی از مجازات

خارج از کنترل نیست و قطعاً  ایهرادازادیِ عملِ اعضا به مفهوم مسلح جمهوری اسالمی است؛ ولیکن این آ

بدیهی در جوامع مبتنی بر حاکمیت قانون هیچ امر فرا قانونی وجود ندارد و مورد نظارت واقع خواهد شد. 

کند؛ لذا ی نیست و اثبات شیء نفی ماعداء نمیئرعایت اصول دادرسی منصفانه صرفاً خاص مراجع قضا است

ی مکلفند عالوه بر قوانین و مقررات، ئبه عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضا هاتئهی

ها توسط مراجع باالتر نقض خواهد آن ایت نمایند؛ در غیر این صورت آرایاصول دادرسی عادالنه را نیز رع

 .قرار خواهد گرفت مورد بررسیها در دیوان عدالت اداری تئقطعی هی یشد. در ذیل علل عمده نقض آرا

 های انضباطی نیروهای مسلحتئعلل عمده نقض آرای قطعی هی

 (1عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آرا: )مستندات  .1
 ی ئ( قانون اساسی صرفاً خاص مراجع قضا166اصل ) .ها نباید مبهم و مجمل باشندتئهی یآرا

مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق  بایدی نیز ئمراجع شبه قضا ینیست؛ لذا آرا

 و همچنین مرتبط با موضوع خواسته باشند.  1وحدت رویه یاداری، مصوبات مقام معظم رهبری، آرا
 از کاربرد عبارات مبهم و کلی نظیر عدم مصلحت خدمتی، ارتکاب اعمال و رفتار خالف  بایدها تئهی

اب ورزند؛ زیرا دایره تخلف بسیار وسیع و بعضاً مبهم ذکر شئون انتظامی و خالف بیّن شرع اجتن

شود و معلوم نیست منظور از خالف بیّن شرع یا خالف شئون انتظامی شامل چه مصادیقی است؛ می

 لذا این امر خود منجر به تضییع حقوق پرسنل خواهد شد. 
 

                                                           
 به دیوان جلوگیری خواهد نمود.های تکراری . تبعیت از آرای وحدت رویه قطعاً از ورود پرونده 1



86 
 

 مستندات:

هر فرمانده در هنگام تنبیه » مسلح ج.ا.ایران:نامه انضباطی نیروهای ( آیین11۲الف ـ بند )الف( ماده )

یا تشویق زیر دستان خود، عالوه بر ساماندهی، باید نقش یک نفر قاضی را ایفا نماید. یعنی مانند بازپرس 

تمام دالیلی که بر له یا علیه زیر دست است سنجیده، سپس عمل ارتکابی را با نوع و میزان تنبیه یا تشویق 

 «قاضی در حدود اختیارات خود، دستور صادر نماید.تطبیق داده مثل یک 

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۹ب ـ ماده )

هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دالیل موجود در پرونده و دفاعیات »مسلح: 

ی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. ئمیت قطعی قضاشخص متهم به تخلف یا دارای محکو

و دستورالعمل  مستند به قوانین و مقررات مربوطرأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابالغ و 

 «اجرایی این قانون باشد.

 (۲عدم رعایت اصل بی طرفی: )مستندات  .۲

 همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد. به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و  بایدصدور آرا 

 مستندات:

هدف از تنبیه، اصالح فرد متخلف، » نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران:( آیین111الف ـ ماده )

 «باشد و تنبیه نباید جنبه انتقامی داشته باشد.تنبه و آگاهی دیگران می

تشویق یا تنبیه باید مبتنی بر » سلح ج.ا.ایران:نامه انضباطی نیروهای م( آیین11۲ب ـ بند )د( ماده )

 «مصالح خدمتی بوده و خالی از هر نوع حب و بغض باشد.

تشویقات و تنبیهات انضباطی » ( آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران:11۲پ ـ بند )و( ماده )

طرفی و عدالت باید به منظور بهبود خدمت و انضباط عمومی بوده و طوری انجام گردد که زیر دستان به بی

 «فرماندهان و رؤسا و مدیران معتقد گردند.

 (۳عدم رعایت اصل صالحیت: )مستندات  .۳

اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد. حتی وقتی که 

تواند تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه صالحیت دارد، بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده می

های مذکور صرفاً در خصوص تخلفات انضباطی پرسنل نیروهای مسلح ج.ا.ایران تئخود را تفویض نماید. هی

 صالح به رسیدگی هستند.
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 ذاتی:  . صالحیت1-۳

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئ( قانون تشکیل هی۲ماده )بر اساس 

رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد » نیروهای مسلح

شود و همچنین میتنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت 

های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، در صالحیت هیأت

 «می باشد.نیروهای مسلح )فصل دوم و سوم قانون مذکور( 

 . صالحیت محلی:۲-۳

 های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهایتئ( قانون تشکیل هی۳۳ماده )

رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضایی که » مسلح:

های محل اصلی ( این قانون در صالحیت هیأت3از آنان سلب صالحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده )

 «.خدمت آنان است

 (4عدم ابالغ آرا: )مستندات  .4

بدوی و تجدیدنظر انضباطی و همچنین دستورات صادره از سوی های تئآرای صادر شده توسط هی

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تئ( قانون تشکیل هی3فرماندهان، رؤسا و مدیران مندرج در ماده )

 ند. شوابالغ  بایدتخلفات کارکنان نیروهای مسلح 

 مستندات:

شود، به محض اینکه دستور تنبیهی صادر می» نامه انضباطی نیروهای مسلح:( آیین11۹الف ـ ماده )

 «باید بدون تأخیر مراتب را به متخلف ابالغ نماید. ،مقامی که تنبیه را مقرر داشته است

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۹ب ـ ماده )

اسناد، مدارک و دالیل موجود در پرونده و دفاعیات هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به » مسلح:

شخص متهم به تخلف یا دارای محکومیت قطعی قضایی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. 

و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابالغ 

 «اجرایی این قانون باشد

 (۵صت تدارک دفاع: )مستندات فر یعدم اعطا .۵

 یفرصت تدارک دفاع را برای شخص متخلف مدنظر قرار دهند؛ در غیر این صورت آرا بایدها تئمقامات و هی

 . شودها نقض میآن
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 مستندات:

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئ(  قانون تشکیل هی۷الف ـ ماده )

دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان » نیروهای مسلح:

کند و عالوه بر آن ی یا متهم به تخلف ابالغ مییتشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضا

 «نماید.ای از پرونده و سوابق وی و دالیل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال میخالصه

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۸ـ ماده )ب 

هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای » مسلح:

دالیل  . چنانچه متخلف نتواند مدارک ومحکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید

خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که 

مگر اینکه شخص متهم به  ؛شودبه وی داده می ،حداقل یك هفته تا یك ماه و برای یك بار است

 «.تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی مهلت کمتری را درخواست نماید

 (۶)مستندات عدم رعایت اصل استماع:  .۶
 نفع را پیش از تصمیم گیری مورد توجه قرار دهند.نظریات و استدالالت اشخاص ذی بایدها تئهی

 مستندات:

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئ( قانون تشکیل هی۶الف ـ ماده )

جهت استماع دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف : »نیروهای مسلح

، چنانچه دعوت شده یک بار بدون عذر موجه در جلسه هیأت حضور دفاعیات او در جلسه الزامی است

گیرد. شود و تصمیم مینیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می

 «گیری هیأت نیست.عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۸ه )ماد -ب 

ت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای ئهی» مسلح:

 ...«استماع نمایدی تفهیم و دفاعیات وی را یمحکومیت قطعی قضا

 (۷تعویق مجازات: )مستندات  .۷
-قانونی محسوب میصورت غیردر غیر این ؛گیردتعویق مجازات صرفاً بر اساس مبنای قانونی ذیل صورت می

 :شود

تواند ضمن دارد، میهر مقامی که تنبیهی را مقرر می» نامه انضباطی نیروهای مسلح:( آیین1۳۰ماده )

دت کسی که تنبیه شده است مرتکب هر گاه در این م .ماه به تعویق اندازد 3ابالغ، اجرای آن را تا مدت 
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تخلف دیگری نشود، اجرا و اثرات تنبیه مذکور به کلی منتفی و در صورتی که در مهلت مزبور، مستوجب 

شود تنبیه دیگری شود این تنبیه با تنبیه اول تواماً اجرا خواهد شد. این مهلت فقط به متخلفینی داده می

رود از این فرصت استفاده نموده و خبط و خطای خود را با انجام یکه دارای رفتار شایسته بوده و احتمال م

 «د.نخدمت جبران نمای

 (۸عدم رعایت اصل مشورت: )مستند  .۸
ای که بر روی تصمیم نهایی های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجهالزام به مشورت یکی دیگر از آیین

-از مراجع ذی بایدضا مکلف به مشورت هستند شود. در مواقعی که اعموجب ابطال تصمیم می ،گذاردمی

 مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند. صالح استعالم بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۲۵ماده )

مستلزم بررسی اسناد، دالیل و مدارک باشد هیأت در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات » مسلح:

تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است می

تواند در صورت تشخیص با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می

ری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و آوجهت تکمیل اطالعات و جمع

 «.شودوظایف آن در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می

 (۹عدم اعالم قطعی یا قابل تجدید نظر خواهی: )مستندات  .۹
ع یک ها و منافشود و ممکن است بر حقوق، آزادیزمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعالم می

-های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلتشخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت

 های قانونی قید و اعالم شود. 

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئ( قانون تشکیل هی11الف ـ ماده )

های بدوی سی روز از تاریخ ابالغ به تئآراء غیرقطعی هیمهلت اعتراض به : »نیروهای مسلح

 «.االجرا است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و الزمعلیه استمحکوم

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئ( قانون تشکیل هی1۶ب ـ ماده )

ت تجدیدنظر است. هرگاه ئهای بدوی، هیتئمرجع تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هی» نیروهای مسلح:

ت تجدیدنظر ئ( این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هی11علیه بدوی ظرف مدت مقرر در ماده )محکوم

ها از تاریخ ابالغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و تئمکلف به رسیدگی است و آرا این هی

 «.االجرا استالزم
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های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئ( قانون تشکیل هی۲1ج ـ ماده )

تواند از رأی مذکور علیه میت، محکومئپس از تاریخ ابالغ رأی قطعی هی سه ماهحداکثر » نیروهای مسلح:

 «شکایت نماید دیوان عدالت اداریدر 

 (1۰عدم رعایت اصل تناسب: )مستند  .1۰

استفاده شود. بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار دهد برای شکستن فندق از پتک اصل تناسب اجازه نمی

 .ها باشدنفعان تحمیل شده یا به زیان آنبرای حصول به هدف مربوط باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذی

های انضباطی پرسنل لذا مجازات .خور حصول به هدف مورد نظر باشدختیار باید طوری اعمال شود که درا

 ها تناسب داشته باشد.ها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آناشتباه آننیروهای مسلح، به علت 

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۲۰ماده )

ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر تئهی» مسلح:

 «کنندنده فقط یکی از تنبیهات مربوط را اعمال میپرو

ی با ئمحاکم قضا یی بر رسیدگی اداری )عدم رعایت تقدم و تأخر آرائتأثیر رسیدگی قضا .11

 های انضباطی(: تئهی یآرا

یعنی هم تخلفات انضباطی محسوب و هم تحت  ،در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند

توان گفت که نمی ،مانند اختالس و رشوه ؛گیرندیکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزایی قرار می

 .های انضباطی بدون تأثیر استتئی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیئی و تصمیم مرجع قضائرسیدگی قضا

ی در مورد تشخیص ئزیرا مراجع قضا ؛ی تبعیت کندئنظر مرجع قضادر این گونه موارد مرجع اداری باید از 

ی جهت رسیدگی به اصل جرم ئاین موارد صالحیت ذاتی دارند. بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضا

زیرا  ؛های انضباطی نباید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهندتئو در این گونه موارد هی شودارسال 

د و بالعکس؛ لذا شوها تخلف محسوب نتئی اختالس تلقی شود ولی در هیئتواند در مرجع قضایک عمل نمی

 ی هستند.ئها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضاتئدر این گونه موارد هی

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی۲۳ماده )

( این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز 2هرگاه تخلف افراد موضوع ماده )» مسلح:

داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر 

الحه ارسال نماید. ربط به مراجع قضایی صنماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی

 رأی قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.
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تبصره ـ مراجع قضایی مکلفند آراء و تصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست کننده ارسال نمایند. 

تواند چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می

 «موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادر کند.مجدداً به 

 (1۲های انضباطی: )مستند تئعدم رعایت حد نصاب قانونی جلسات هی .1۲

ها آن یصورت آراحدنصاب قانونی رسمیت جلسات و صدور آرا را رعایت نمایند؛ در غیر این بایدها تئهی

 د.شونقض می

انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای های تئ( قانون تشکیل هی1۹ماده )

ها با رأی اکثریت یابد و تصمیمات هیأتها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت میجلسات هیأت» مسلح:

 «اعضای حاضر معتبر است

 عدم امضاء صورتجلسات:  .1۳

 نسبت به امضای صورتجلسات اقدام نمایند. بایدهای انضباطی کمیسیون یتمامی اعضا

 

 متن مستندات

 

 (: 1مستندات )

هر فرمانده در هنگام تنبیه یا »نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: ( آیین112الف ـ بند )الف( ماده )

تشویق زیر دستان خود، عالوه بر ساماندهی، باید نقش یک نفر قاضی را ایفا نماید. یعنی مانند بازپرس تمام 

دست است سنجیده، سپس عمل ارتکابی را با نوع و میزان تنبیه یا تشویق دالیلی که بر له یا علیه زیر 

 «تطبیق داده مثل یک قاضی در حدود اختیارات خود، دستور صادر نماید.

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی9ب ـ ماده )

جه به اسناد، مدارک و دالیل موجود در پرونده و دفاعیات شخص ت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توئهی»

متهم به تخلف یا دارای محکومیت قطعی قضایی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی 

و دستورالعمل اجرایی  مستند به قوانین و مقررات مربوطصادره باید با رعایت مقررات راجع به ابالغ و 

 «این قانون باشد.

 (:۲ات )مستند

هدف از تنبیه، اصالح فرد متخلف، تنبه و »نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: ( آیین111الف ـ ماده ) 

 «باشد و تنبیه نباید جنبه انتقامی داشته باشد.آگاهی دیگران می

تنی بر مصالح تشویق یا تنبیه باید مب»نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: ( آیین112ب ـ بند )د( ماده )

 «خدمتی بوده و خالی از هر نوع حب و بغض باشد.
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تشویقات و تنبیهات انضباطی باید به »( آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: 112پ ـ بند )و( ماده )

منظور بهبود خدمت و انضباط عمومی بوده و طوری انجام گردد که زیر دستان به بیطرفی و عدالت 

 رؤسا و مدیران معتقد گردند.فرماندهان و 

 (:۳مستندات )

 :های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلحتئ( قانون تشکیل هی2. ماده )1-3

رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی »

شود و همچنین رسیدگی به شکایات رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت میمحرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا 

های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح )فصل کارکنان در امور خدمتی، در صالحیت هیأت

 «باشد.دوم و سوم قانون مذکور( می

ت کارکنان نیروهای مسلح: های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفاتئ( قانون تشکیل هی33. ماده )2-3

رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضایی که از آنان »

های محل اصلی خدمت ( این قانون در صالحیت هیأت3سلب صالحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده )

 «.آنان است

  (:4مستندات )
شود، مقامی به محض اینکه دستور تنبیهی صادر می»مه انضباطی نیروهای مسلح: نا( آیین119الف ـ ماده )

 «که تنبیه را مقرر داشته است باید بدون تأخیر مراتب را به متخلف ابالغ نماید.

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی9ب ـ ماده )

ام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دالیل موجود در پرونده و دفاعیات شخص هیأت بدوی پس از اتم»

رأی متهم به تخلف یا دارای محکومیت قطعی قضایی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. 

و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرایی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابالغ 

 «قانون باشداین 

 (:۵مستندات )
های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ(  قانون تشکیل هی7الف ـ ماده )

دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به »

ای از پرونده و کند و عالوه بر آن خالصهیشخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابالغ م

 «نماید.سوابق وی و دالیل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال می

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی8ب ـ ماده )

را به شخص متهم به تخلف و یا دارای  هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی»

. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دالیل محکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید

خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که 

مگر اینکه شخص متهم به تخلف  شودیحداقل یك هفته تا یك ماه و برای یك بار است به وی داده م

 «و یا دارای محکومیت قطعی قضایی مهلت کمتری را درخواست نماید
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 (:۶مستندات )

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی6الف ـ ماده )

استماع دفاعیات او در جلسه جهت دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف »

، چنانچه دعوت شده یک بار بدون عذر موجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی الزامی است

گیرد. عدم حضور وی در جلسه شود و تصمیم میارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می

 «گیری هیأت نیست.دوم مانع از تصمیم
های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی8)ماده  -ب 

هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای »

 ...«استماع نمایدمحکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را 

 (:۷مستندات )

تواند ضمن دارد، میهر مقامی که تنبیهی را مقرر می» مه انضباطی نیروهای مسلح:نا( آیین1۳۰ماده )

ماه به تعویق اندازد، هر گاه در این مدت کسی که تنبیه شده است مرتکب  3ابالغ، اجرای آن را تا مدت 

وجب تخلف دیگری نشود، اجرا و اثرات تنبیه مذکور به کلی منتفی و در صورتی که در مهلت مزبور، مست

شود تنبیه دیگری شود این تنبیه با تنبیه اول تواماً اجرا خواهد شد. این مهلت فقط به متخلفینی داده می

رود از این فرصت استفاده نموده و خبط و خطای خود را با انجام که دارای رفتار شایسته بوده و احتمال می

 «د.نخدمت جبران نمای

 (:۸مستند )

در » های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح:تئ( قانون تشکیل هی25ماده )

تواند صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دالیل و مدارک باشد هیأت می

مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت 

تواند در صورت تشخیص جهت مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت میقوانین و 

آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف تکمیل اطالعات و جمع

 «شودآن در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می

 (:۹مستندات )

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئیل هی( قانون تشک11الف ـ ماده )

. در علیه استهای بدوی سی روز از تاریخ ابالغ به محکومآراء غیرقطعی هیأتمهلت اعتراض به »

 «االجرا استصورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و الزم

باطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: های انضتئ( قانون تشکیل هی16ب ـ ماده )

علیه بدوی ظرف های بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکوممرجع تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هیأت»

( این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و 11مدت مقرر در ماده )

 «.االجرا استریخ ابالغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و الزمها از تاآرا این هیأت
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های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی21ج ـ ماده )

عدالت دیوان تواند از رأی مذکور در علیه میپس از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت، محکوم سه ماهحداکثر »

 «.شکایت نماید اداری

 (:1۰مستند )

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی20ماده )

ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده هیأت»

 «کنندیفقط یکی از تنبیهات مربوط را اعمال م

  (:11مستند )

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: تئ( قانون تشکیل هی23ماده )

( این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته 2هرگاه تخلف افراد موضوع ماده )»

نون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قا

ربط به مراجع قضایی صالحه ارسال نماید. رأی مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی

 قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.

ایند. تبصره ـ مراجع قضایی مکلفند آراء و تصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست کننده ارسال نم

تواند چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می

 «مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادر کند.

  (:1۲مستند )

مسلح: های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای تئ( قانون تشکیل هی19ماده )

ها با رأی اکثریت اعضای حاضر یابد و تصمیمات هیأتها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت میجلسات هیأت»

 «معتبر است
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 1۸ رویه قضایی شماره

های تئقطعی هی یعلل نقض آرا

تخلفات اداری رسیدگی به 
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 طرح بحث

ز به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک ا( قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 1براساس ماده )

 شود.تشکیل می« ت رسیدگی به تخلفات اداریهیئ»هایی تحت عنوان های مشمول این قانون هیئتدستگاه

ها تشخیص تخلف و انطباق آن با ها از صالحیت تشخیصی برخوردارند و وظیفه آنتئاگر چه اعضای این هی

( قانون رسیدگی به تخلفات 9های ماده )قانون و اِعمال یکی از مجازات یکی از موارد تخلفات مندرج در

تنی بر خارج از کنترل نیست و قطعاً در جوامع مب ایهرادااداری است؛ ولیکن این آزادیِ عملِ اعضا به مفهوم 

صول رعایت اجا که از آنقانونی وجود ندارد و مورد نظارت واقع خواهد شد. حاکمیت قانون هیچ امر فرا

ها به عنوان تئکند؛ لذا هیی نیست و اثبات شیء نفی ماعداء نمیئدادرسی منصفانه صرفاً خاص مراجع قضا

ی مکلفند عالوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادالنه ئبخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضا

علل عمده االتر نقض خواهد شد. در ذیل ها توسط مراجع بآن یرا نیز رعایت نمایند. در غیر این صورت آرا

 بررسی می شود. ها در دیوان عدالت اداریتئقطعی هی ینقض آرا

 

 های رسیدگی به تخلفات اداریتئعلل عمده نقض آرای قطعی هی

 

 (1)مستندات  عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آرا: .1

نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات ( آیین21بر اساس ماده ) .ها نباید مبهم و مجمل باشندتئهی یآرا

اداری، آرا باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم به استناد مدارک 

( قانون اساسی صرفاً خاص 166باشد. اصل ) ،ت در مورد آن گرفته استئمحکمه پسند و تصمیمی که هی

مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی  بایدی نیز ئمراجع شبه قضا ینیست؛ لذا آرا یئمراجع قضا

 باشند.  1وحدت رویه یحقوق اداری و همچنین آرا
 (۲)مستندات عدم رعایت اصل بی طرفی:  .۲

 ، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.2به دور از هر گونه غرض ورزی بایدصدور آرا 
  ت بدوی و تجدید نظر در موارد زیر ئهی ی( قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضا7اساس ماده )بر

 حق رسیدگی ندارند:

 ت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.ئالف( عضو هی

 شد.نفع بات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذیئب( عضو هی

                                                           
 های تکراری به دیوان جلوگیری خواهد نمود.وحدت رویه قطعًا از ورود پرونده یتبعیت از آرا . 1
صادره از سوی توان در رابطه با آراء های رسیدگی به تخلفات اداری را نمییک از اعضای هیأتهیچ»( قانون رسیدگی به تخلفات اداری: 2( ماده )2.بر اساس تبصره ) 2

 «های مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.هیأت
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 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری: 2( ماده )2همچنین بر اساس تبصره )«یک از اعضای اصلی  هیچ

نظر همان دستگاه توانند همزمان عضو هیأت تجدیدهای بدوی یک دستگاه نمیتئالبدل هیو علی

بدوی به هایی که در هنگام رسیدگی نظر پروندهتوانند در تجدیدهمچنین اعضای مذکور نمی. باشند

 «شرکت نمایند. ،اندآن رأی داده

 عدم رعایت حد نصاب قانونی الزم برای تشکیل جلسات:  .۳

 نفر( صورت بگیرد. 3با رعایت حد نصاب قانونی )حداقل  بایدتشکیل جلسات 

 (4)مستند  عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی یا تصمیم متخذه: .4

قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نامه اجرایی ( آیین21بر اساس ماده )

 رأی دهنده نیز باید در زیر رأی  قید شود.
 (۵)مستندات  عدم رعایت اصل صالحیت: .۵

عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد. حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود 

مگر اینکه صالحیت  تواند تصمیم بگیرد؛ی که قانون به او اجازه داده میدارد، بدیهی است که فقط شخص

های مشمول قانون رسیدگی های مذکور صرفاً در خصوص تخلفات اداری دستگاهتئخود را تفویض نماید. هی

 به تخلفات اداری صالح به رسیدگی هستند.
 الف( صالحیت ذاتی: 

از دایره شمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

ها، مؤسسات و  ها، سازمان کلیه وزارتخانه»انون ( این ق18تر است و طبق ماده )خدمات کشوری وسیع

ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه های دولتی که شمول قانون بر آن شرکت

شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسالمی و نهادهای انقالب اسالمی  تأمین میآنها از بودجه عمومی 

مشمول مقررات این قانون هستند. مشموالن قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای 

 از شمول 4و مشموالن قانون کار 3ها و مؤسسات آموزش عالی ، اعضای هیأت علمی دانشگاه2، قضات1انتظامی

 «این قانون خارج بوده و تابع مقررات خود خواهند بود.

 ب( صالحیت محلی: 

است که  51ت بدوی همان دستگاهئ. صالحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هر دستگاه اداری با هی1

محدوده شهرستان نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هر سازمان در  ( آیین5به ماده ) توجهبا 

 های بدوی تشکیل دهد.  تئت یا هیئتواند هیمی
                                                           

های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان تئهای انضباطی نیروهای مسلح و بر اساس قانون تشکیل هیتئن نیروهای مسلح در هیا. به تخلفات مستخدم 1
 شود.می رسیدگی 1396نیروهای مسلح مصوب 

 شود.. به تخلفات قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می 2
ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب ت علمی دانشگاهئها طبق قانون مقررات انتظامی هیت علمی دانشگاهئ. به تخلفات اداری و آموزشی اعضای هی 3

 شود.رسیدگی می های رسیدگی انتظامیتئو توسط هی 22/12/64
 نمایند. ( به بعد قانون کار رسیدگی می157های تشخیص و حل اختالف موضوع مواد )تئ. به اختالفات بین کارگر و کارفرما، هی 4
اعالم نموده  09/11/69-230ت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ئهی .بینی شده استت عالی انتظامی مالیاتی پیشئهای مستقیم هی. در قانون مالیات 5

ن تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات صالحیت رسیدگی دارد و بر اساس تبصره ذیل ماده ات عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مأمورئاست که هی
 های رسیدگی به تخلفات اداری است.تئهی ن فوق در صالحیتارسیدگی به تخلفات و مجازات مأمور 1366های مستقیم مصوب اسفند قانون مالیات 273
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 . رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت:۲

های دستگاه متبوع صالح به رسیدگی است و دستگاه محل تئهیارتکاب تخلف قبل از مأموریت:  -۲-1

مأموریت را های مذکور است و در صورت امتناع، دستگاه متبوع حکم تئمأموریت مکلف به اجرای احکام هی

 نماید.ت را اجرا میئلغو و خودش حکم هی

 های دستگاه محل مأموریت صالح به رسیدگی است. تئهیارتکاب تخلف در محل مأموریت:  -۲-۲

مانند حکم  -نکته: در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت مواجه نشود 

ت ئنظر هی -سازدتگاه متبوع مستخدم را از یک مستخدم محروم میاخراج یا انفصال دائم مستخدم که دس

-های متبوع و محل مأموریت مستخدم الزمعالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای دستگاه

 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری(.( آیین8ماده ) (2)االتباع است )تبصره 

کارمندی که مرتکب تخلفات متعدد در های مختلف: تگاهارتکاب تخلفات متعدد در دس -۲-۳

آیین نامه اجرایی ( 9های مختلف شده باشد، آخرین دستگاه متبوع صالح به رسیدگی است. )ماده )دستگاه

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری(

 ن بازنشسته:ا. رسیدگی به تخلفات مستخدم۳

توانند نسبت به تخلفات دوران اشتغال وی رسیدگی میها تئدر مورد مستخدمی که بازنشسته است نیز هی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری( اگر چنین مستخدمی محکوم شود  20ماده  1نمایند. )مستفاد از تبصره 

 توان حقوق بازنشستگی وی را نیز با توجه به نوع مجازات قطع نمود.می

 (۶)مستند عدم ابالغ آرا:  .۶

ه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابالغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی ب (4( ماده )2بر اساس تبصره )

 آید.عمل می
 ( قانون، به 17های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده )تئآرای صادر شده توسط هی

. شودهای ذیربط ارسال میدستگاه 2های کارگزینی و دوایر مشابهطور مستقیم و بالفاصله به اداره

( روز از تاریخ صدور رأی ، آرا و احکام صادر شده را 30واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف )

 به کارمندان مربوط ابالغ کنند.
 (۷)مستند فرصت کافی برای تدارک دفاع:  یعدم اعطا .۷

انجام ها مکلفند پس از تئ، هیرسیدگی به تخلفات اداری قانوننامه اجرایی آیین( 17بر اساس ماده )

های الزم، موارد اتهام را بطور کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برای پاسخ کارمند بررسی

تواند پس از اطالع از موارد اتهام در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را منظور کنند. متهم نیز می

 ت تسلیم کند.ئکه در دفاع از خود دارد به هی
                                                                                                                                                                                     

این حکم شامل  .آیدت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل میئها صرفًا در هی. رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و باالتر و همترازان آن 1
( قانون مدیریت 5های اجرایی موضوع ماده )همتراز آن( اشخاص یاد شده در دستگاه ایرسیدگی به پرونده تخلفات اداری قبلی )قبل از تصدی پست مدیر کلی و باالتر 

های تخلفاتی تئو در صورتی که حکمی توسط هی است( قانون محاسبات عمومی در زمان تصدی پست مدیر کلی و باالتر یا همتراز آن نیز 5خدمات کشوری و ماده )
ت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موظف است رأسًا نسبت به همان ئهی ؛گرددکان لم یکن می ،باشددیگر در آن زمان برای مدیران قبل صادر شده 

 پرونده رسیدگی و حکم صادر نماید. 
 گردد.های کارگزینی و دوایر مشابه، ابالغ واقعی محسوب میدریافت اوراق از سوی اداره.  2
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 (۸)مستند استماع: عدم رعایت اصل  .۸

تواند پس از اطالع از موارد قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم میآیین نامه اجرایی ( 18طبق ماده )

 ت تسلیم نماید.  ئت، مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیئاتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هی

 تعلیق مجازات: .۹

ها تئمقررات مربوط تعلیق مجازات پیش بینی نشده است؛ لذا هی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و

 مجاز به تعلیق مجازات اعمال شده، نیستند.
 عدم جریان مرور زمان: .1۰

های تئدر قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریحی در مورد مرور زمان و موقوف شدن اجرای رأی هی

های مقرر در قانون مذکور مشمول مرور د؛ لذا مجازاترسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندار

  .1دیستنزمان ن
 (11)مستندات عدم رعایت اصل مشورت:  .11

ای که بر روی تصمیم نهایی های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجهالزام به مشورت یکی دیگر از آیین

-از مراجع ذی باید ،مشورت هستندشود. در مواقعی که اعضا مکلف به موجب ابطال تصمیم می ،گذاردمی

 مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند. صالح استعالم بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره
 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری14ماده ): « هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص

باشد، مورد به کارشناسی ارجاع های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی تأهی

 «شود.می

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری۵ماده ): «آوری دالیل و تهیه و به منظور تسریع در جمع

توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح ها میتأتکمیل اطالعات و مدارک، هی

این قانون مشخص  2یئاجرانامه در آیین های تحقیق،و شرایط عضویت در گروه ءوظایف، تعداد اعضا

 شود. می

                                                           
 یه.قضائ قوه حقوقی اداره 25/3/1388 – 1852/7و  06/08/1388 -4866/7های شماره . نظریه 1

 

قانون متشكل از سه عضو خواهد بود که از بین افراد متأهل و متعهد و عامل به احكام اسالم و معتقد  5گروه تحقیق موضوع ماده  -آ.اجرایی 12. ماده  2

ت انتخاب خواهند شد. کارمند بودن دو أتها و حكم رئیس هیأسال سن با تصویب هی 25رای حداقل اسالمی و اصل والیت فقیه و دا به نظام جمهوری

 الزامی است.  عضو از سه عضو مذکور
مشروط بر  ؛پذیر است های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یك دستگاه امكانتأاستفاده از یك گروه تحقیق توسط هی -آ.اجرایی 13ماده 

 استفاده نشود. اند، رسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص یك پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همكاری داشته   برای این که
های بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این تأتوانند تحقیق نمایند که از طرف هیدرباره کارمندی می های تحقیق صرفاً گروه -آ.اجرایی 14ماده 

 کنند.  ها معین میتأباشد و همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هی ها ارجاع شده گروه
حق ، نفع باشدیهر گاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذ - 1تبصره 

 خواهد داشت. همان پرونده را ن  تحقیق در مورد
 ت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نخواهد بود. أمانع رسیدگی هی ،عدم استفاده از گروه تحقیق - 2تبصره 
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نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک های بدوی و تجدیدتئهای تحقیق هر یک از هیگروه -تبصره

نظر یک پرونده اقدام به تحقیق تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدگروه تحقیق نمی

 «نماید.
 

 (1۲)مستندات نظر:  عدم اعالم قطعی یا قابل تجدید .1۲

ها و منافع یک شود و ممکن است بر حقوق، آزادیزمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعالم می

-های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلتشخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت

 های قانونی قید و اعالم شود. 
 ( آیین۲4بر اساس ماده )های بدوی مکلفند قطعی یا قابل تئهی» امه اجرایی قانون مذکور:ن

پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج 

: نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری( آیین۲۷ماده )و همچنین بر اساس  «کنند

صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت  ها مکلفند در متن آراء قطعیتئکلیه هی»

 . در غیر این صورت از موارد نقض آرا خواهد بود.«اداری را تصریح کنند

 :( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت 16( ماده )2بر اساس تبصره ) نکته

دیوان عدالت اداری برای ری در اهای رسیدگی به تخلفات ادتئهی یتجدید نظر خواهی از آرا

اشخاص داخل کشور سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم 

که ابالغ واقعی نباشد، مهلت تجدید نظر خواهی از لحظه اطالع ت است. در مواردیئقطعی هی

 نفع لحاظ خواهد گردید.شخص ذی
 (1۳)مستندات عدم رعایت اصل تناسب:  .1۳

فندق از پتک استفاده شود. بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار  ندهد برای شکستتناسب اجازه نمیاصل 

 .ها باشدنفعان تحمیل شده یا به زیان آنبرای حصول به هدف مربوط باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذی

های اداری مستخدمان تاختیار باید طوری اعمال شود که درخور حصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازا

 ها تناسب داشته باشد.ها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آنبه علت اشتباه آن
   ت پس از اتمام رسیدگی و ئهی: »قانون رسیدگی به تخلفات اداریآیین نامه اجرایی  ۲1ماده

مواردی از جمله میزان مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و 

زیان وارد شده )اعم از مادی و معنوی( به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و 

اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم 

 «.می کند

  مستنبط از : »دیوان عدالت اداریت عمومی ئهی ۰۶/۰۸/1۳۷4مورخ  1۳۳دادنامه شماره

و همچنین  19و قسمت اخیر ماده  9/4/71قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  23مفاد ماده 

تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرونده  7/9/72قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  24ماده 

رایم مندرج در قوانین جزایی کارمندان متخلفی که تخلف آنان عالوه بر جنبه اداری واجد عنوان ج

 ؛رسد شود ضروری به نظر می نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می
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صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفهوماً موید این  19/3/73 -262علیهذا دادنامه شماره 

قانون  20. این رأی به استناد ماده شود باشد با اکثریت آراء اصح الرایین تشخیص می معنی می

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

 عدم رعایت اصل انتظارات مشروع: .14

موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با  هایها و توقعمشروع، خواسته هایطور کلی، انتظارهب

اجرایی  های اداری وها و رویه، سیاستها، اعالمهامدولتی در اثر تصمی هایویژه مقامهکارگزاران عمومی و ب

نظر ها یا صرفشود به نحوی که عدم توجه به آنهای تشخیصی، ایجاد میاتخاد شده در چهارچوب صالحیت

ها و ، سیاستها، اعالمها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان مخاطب تصمیمهاکردن از آن

ها مخالف رأی یا تصمیم همان مرجع در تئهی ید. بعضاً برخی آراشوهای اداری مقامات مذکور میرویه

این گردد. تضمین مشروع اشخاص می هایموارد مشابه قبلی است که این امر خود موجب تضییع انتظار

 خود مستلزم نوعی حمایت حقوقی است. هایقبیل انتظار
های رسیدگی به تخلفات اداری تئهی یی با آرائمحاکم قضا یعدم رعایت تقدم و تأخر آرا .1۵

 (1۵)مستندات ی بر رسیدگی اداری(: ئ)تأثیر رسیدگی قضا

یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی  ،در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند

توان گفت که رسیدگی نمی ،مانند اختالس و رشوه ؛گیرندقوانین جزایی قرار میدر از عناوین جزایی مندرج 

های رسیدگی به تخلفات اداری بدون تأثیر تئی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیئی و تصمیم مرجع قضائقضا

ی در مورد ئزیرا مراجع قضا ؛ی تبعیت کندئمرجع اداری باید از نظر مرجع قضا ،در این گونه موارد .است

ی جهت رسیدگی به ئتشخیص این موارد صالحیت ذاتی دارند. بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضا

های رسیدگی به تخلفات نباید رسیدگی ابتدایی و تئاصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هی

ها تخلف تئولی در هی ؛ی اختالس تلقی شودئتواند در مرجع قضازیرا یک عمل نمی ؛را انجام دهندنخستین 

  .ی هستندئها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضاتئد و بالعکس؛ لذا در این گونه موارد هیشومحسوب ن

دارد چنانچه تصمیم ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می19به همین دلیل در قسمت اخیر ماده )

( قانون اقدام به اصالح 24ت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده )ئی مبنی بر برائت باشد، هیئمراجع قضا

 نماید.یا تغییر رأی می

 

 (1۶)مستند  اعمال مجازات شدیدتر: .1۶

-تئغیر قطعی هی ی( قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرا23طبق ماده )

نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد  یهای بدوی یا آرا

ت مربوط حق تشدید ئبا توجه به کلیه جوانب امر بالمانع است. در صورت عدم ارائه مستندات جدید، هی

 .شدمجازات را ندارد؛ در غیر این صورت از موارد نقض محسوب خواهد 
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 متن مستندات

 (:1مستندات )

هیات پس از اتمام رسیدگی و یی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: نامه اجراآیین (۲1)ماده 

مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان 

حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، وارد شده )اعم از مادی و معنوی( به دولت یا اشخاص 

موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی 

ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام تأهی

 ی دهنده در زیر رای صادر شده باشد.خانوادگی و امضای اعضای را

احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر  :قانون اساسی (1۶۶)اصل 

 اساس آن حکم صادر شده است.
 (:۲مستندات )

اعضاء هیأت بدوی و تجدید نظر در موارد زیر حق  :( قانون رسیدگی به تخلفات اداری۷ماده )

 رسیدگی ندارند:

 الف( عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

 نفع باشد.ب( عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی

-البدل هیأتیک از اعضای اصلی و علی هیچ :ات اداری( قانون رسیدگی به تخلف۲( ماده )۲تبصره )

همچنین اعضای  ؛نظر همان دستگاه باشندتوانند همزمان عضو هیأت تجدیدهای بدوی یک دستگاه نمی

 اند شرکت نمایند.هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی دادهنظر پروندهتوانند در تجدیدمذکور نمی

 (:4) مستند

ت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و أهی :نامه اجراییآیین (۲1)ماده 

توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده )اعم از مادی و معنوی( به دولت یا 

یا فقدان سوء نیت  اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود

وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیاتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات 

مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای 

 صادر شده باشد.

 (:۵) مستندات

 دولتی، هایشرکت و مؤسسات سازمانها، ها، وزارتخانه کلیه :اداری تخلفات هب رسیدگی قانون (1۸) ماده

 شمول که دولتی هایشرکت  و مؤسسات و هابانک و شهرداریها و پتروشیمی و گاز و نفت ملی هایشرکت

 تأمین عمومی بودجه از آنها بودجه از قسمتی یا تمام که مؤسساتی و است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون

 هستند، قانون این مقررات مشمول اسالمی انقالب نهادهای و اسالمی شورای مجلس  کارکنان نیز و میشود

 هایهیأت اعضای قضات، انتظامی، نیروهای و ارتش نظامیان غیر و مسلح نیروهای استخدام قانون مشموالن
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 تابع و بوده خارج قانون این شمول از کار قانون مشموالن و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمی

 .بود خواهند خود به مربوط مقررات 

 کارمندان اداری تخلفات به رسیدگی :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین (۵) ماده

 هیات با است نداده تشکیل بدوی هیات استان آن مرکز در آنان متبوع دستگاه که زمانی تا استان هر حوزه

 . است(  تهران)مرکز در متشکل بدوی

 تشکیل عدم صورت در شهرستان هر در هاشهرداری کارمندان اداری تخلفات به بدوی رسیدگی ـ تبصره

 .است مربوط استانداری در متشکل بدوی هیات با بدوی هیات

 کارمندان قبلی تخلفات به رسیدگی :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین( ۸) ماده

 تجدید و بدوی های تهیأ توسط باشد نگذشته آنها موریتمأ از سال یک از بیش اینکه بر مشروط مامور

 صورت در. است آن اجرای به مکلف موریتمأ محل دستگاه و گیرد می صورت کارمند متبوع دستگاه نظر

 دستگاه خاص شرایط به توجه با رای اجرای امکان عدم یا یرأ اجرای از ماموریت محل دستگاه امتناع

 صادر یأر و اقدام ماموریت حکم لغو به نسبت رأساً تواند می مستخدم متبوع دستگاه نباشد، موجود مذکور،

 . درآورد اجرا به را شده

 موریتمأ محل هایتهیأ باشد، گذشته یکسال از بیش کارمند موریتمأ زمان از که صورتی در -1 تبصره

 . هستند رسیدگی به مکلف متبوع دستگاه اعالم و درخواست حسب

 محل هیاتهای عهده به گردیده واقع مستخدم ماموریت محل در که تخلفاتی به رسیدگی ـ2 تبصره

 مواجه کارمند ماموریت محل دستگاه در اجرایی اشکال با صادره رای که صورتی در لکن ؛باشد می ماموریت

 الزم دستگاه دو هر برای آن اجرای عدم یا اجرا خصوص در نظارت عالی هیات نظر( اخراج مانند) شود

 . است االتباع

 کارمند متبوع سازمان یا وزارتخانه هایتئهی از لزوم، صورت در نظر تجدید و بدوی هایتئهی ـ3 تبصره

 . گیرند می کمک الزم تحقیقات و مدارک تکمیل برای

 در کارمند تخلفات تعدد موارد در :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین (۹) ماده

 است شده منتقل آن به کارمند که دستگاهی آخرین است، داشته اشتغال آنها در که مختلفی هایدستگاه

 خصوص در صادرشده قطعی آرای اجرای و انتسابی اتهامات به رسیدگی برای صالح ،(وی متبوع دستگاه)

 .بگیرد کمک قبلی های دستگاه از الزم تحقیقات و مدارک تکمیل برای مقتضی نحو به تواند می و است وی

 هایتئهی در آنان پرونده که کارمندانی از دسته آن به -اداری تخلفات به رسیدگی قانون 20 ماده

 یا رأی صدور  عدم دلیل به و مطرح اداری تخلفات به رسیدگی هایتئهی و سابق بازسازی و پاکسازی

 اداری تخلفات رسیدگی هایتئهی در اداری، عدالت دیوان در شده صادر رأی نقض یا رأی نیافتن قطعیت

 به اشتغال عدم دوران مشابه عنوان یا مبنا حقوق گردیده آنان برائت  به منجر و گرفته قرار رسیدگی مورد

 و گردید خواهد پرداخت  اند داشته عهده به را آن تصدی دوران، این از قبل که سازمانی پست آخرین مأخذ

 بند طبق و شودنمی محسوب آنان خدمت سابقه ءجز شاغالن اشتغال عدم دوران برائت عدم صورت در

 . شودمی عمل کشوری استخدام  قانون 124 ماده ‹‹د ››
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 عدم صورت در و شود  می پرداخت بازنشستگی حقوق برائت صورت در بازنشستگان مورد در - 1 تبصره

 . شود نمی پرداخت  حقوق گذشته مدت به نسبت برائت

 مهلت انقضای از بعد که متهمانی مورد در خدمت از برکناری و خدمت به آمادگی احکام کلیه - 2 تبصره

 اعتبار ،گردیده صادر اجرایی مقامات توسط انسانی نیروی بازسازی  قانون اجرای از قبل و پاکسازی قانونی

 اند، داشته دریافت خدمت  به آمادگی حقوق عنوان به آنچه از غیر محکومیت، صورت در و داشته قانونی

 حقوق و خدمت به آمادگی حقوق التفاوت مابه برائت صورت در .گرفت نخواهد تعلق آنان به دیگری حقوق

 . شد خواهد پرداخت آنان،  به متعلق مبنای

 (:۶) مستند

 تئهی با کارمندان اداری تخلفات به رسیدگی صالحیت :اداری تخلفات به رسیدگی قانون (4) ماده

 در. است االجراء الزم و  قطعی ابالغ، تاریخ از نباشد، نظر تجدید قابل که صورتی در صادره آراء و است بدوی

 نظر تجدید درخواست رأی ابالغ تاریخ از روز 30 ظرف کارمند گاه هر ،باشد نظر تجدید قابل که آرائی مورد

 االجرا  الزم و قطعی ابالغ تاریخ از نظر تجدید تئهی آرای. است رسیدگی به مکلف نظر تجدید تئهی نماید،

 . است

 نظر تجدید درخواست مقرر مهلت ظرف متهم و باشد نظر تجدید قابل بدوی تئهی رأی گاه هر - 1 تبصره

 . است االجرا  الزم شده یاد مهلت انقضای تاریخ از  و یابد می قطعیت شده صادر رأی ،ننماید

 و رأی صدور بین فاصله صورت هر در و آید می بعمل مدنی دادرسی آئین قانون طبق رأی ابالغ - 2 تبصره

 . کند تجاوز نباید روز 30 از آن ابالغ

 (:۷) مستند

 اداری تخلفات به رسیدگی هایتئهی :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین( 1۷) ماده

 ابالغ از پس و رسانده کارمند اطالع به کتبی طور به را اتهامی موارد الزم، هایبررسی انجام از پس موظفند

 .کنند منظور کارمند دفاع برای مهلت روز ده اتهامی موارد

 (:۸) مستند

 موارد از اطالع از پس تواند می متهم: اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین (1۸) ماده

 تئهی به دارد خود از دفاع در که را مدارکی و کتبی جواب هیات سوی از شده تعیین مهلت در و اتهام

 . صادرکند را الزم رأی و رسیدگی اتهام موارد به تواند می تئهی صورت این غیر در کند، تسلیم

 مهلت تمدید ،تقاضای مربوط هیات از خود دفاعی مدارک ارائه منظور به تواند می متهم کارمند ـ تبصره

 . کند تجاوز نباید روز ده از تمدید مدت حال هر در و است مربوط تئهی با تصمیم اتخاذ مورد، این در. کند

 (:11) مستندات

 و دالیل آوری جمع در تسریع بمنظور :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین (۵) ماده

 شرح. نمایند استفاده تحقیق گروه چند یا یک از توانند می هاتئهی مدارک و اطالعات تکمیل و تهیه

-می مشخص قانون این اجرائی نامه  آئین در تحقیق، هایگروه در عضویت شرایط و اعضاء تعداد وظایف، 

 .شود
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 به کارمند اتهام به رسیدگی گاه هر :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین( 14) ماده

 ارجاع کارشناسی به مورد باشد، کارشناسی نظر از استفاده مستلزم نظر تجدید و بدوی هایتئهی تشخیص

 .شودمی 

 (:1۲) مستندات

 قابل یا قطعی مکلفند بدوی هایتئهی :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین (۲4) ماده

 .نمایند درج را نظر تجدید درخواست دریافت محل نشانی همچنین آرا، بودن پژوهش

 آرای متن در مکلفند هاتئهی کلیه :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامهآیین (۲۷) ماده

 .کنند تصریح را اداری عدالت دیوان به شکایت ماههیک مهلت شده، صادر قطعی

 نظر تجدید مهلت :اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون( 1۶) ماده( ۲) تبصره

 سه کشور داخل اشخاص برای اداری عدالت دیوان در ریااد تخلفات به رسیدگی هایتئهی آراء از خواهی

 کهمواردی در. است تئهی قطعی تصمیم یا رأی ابالغ تاریخ از ماه شش کشور از خارج مقیم افراد و ماه

 .گردید خواهد لحاظ نفعذی شخص اطالع لحظه از خواهی نظر تجدید مهلت نباشد، واقعی ابالغ

 (:1۳) مستند

 و رسیدگی اتمام از پس تئهی :اداری تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامه آیین (۲1) ماده

 زیان میزان جمله از مواردی و متهم مدافعات به کامل توجه و پرونده در موجود مدارک و اسناد مالحظه

 اداری، و اجتماعی سوء آثار حقوقی، یا حقیقی اشخاص یا دولت به( معنوی و مادی از اعم) شده وارد

 .کند می تصمیم اتخاذ و رأی صدور به اقدام وی، نیت سوء فقدان یا وجود و کارمند سوابق و موقعیت

 23 ماده مفاد از مستنبط -اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 06/08/1374 مورخ 133 شماره دادنامه

 قانون 24 ماده همچنین و 19 ماده اخیر قسمت و 9/4/71 مصوب اداری تخلفات به رسیدگی قانون

 که متخلفی کارمندان پرونده به مجدد رسیدگی و تجدیدنظر 7/9/72 مصوب اداری تخلفات به رسیدگی

 رسیدگی از پس و بوده نیز جزایی قوانین در مندرج جرایم عنوان واجد اداری جنبه بر عالوه آنان تخلف

 -262 شماره دادنامه علیهذا ؛رسد می نظر به ضروری شود می صادر آنان برائت بر رأی قضایی مراجع

 اصح آراء اکثریت با باشد می معنی این موید مفهوماً که اداری عدالت دیوان سوم شعبه از صادره 19/3/73

 سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 20 ماده استناد به رأی این. شود می تشخیص الرایین

 .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط مراجع

 (:1۵) مستندات

 به رسیدگی هایتئهی قطعی آرای تغییر یا اصالح :اداری تخلفات به رسیدگی قانون (۲4) ماده

 لحاظ از شده صادر  حکم مفاد که دهد تشخیص آراء اکثریت به تئهی که مواردی در صرفاً اداری تخلفات

 خصوص در نظارت عالی تئهی تایید از پس ،باشدمی مخدوش( ماهوی یا شکلی لحاظ به ) قانونی موازین

 .است پذیر  امکان مورد

 در مندرج جرایم از یکی عنوان کارمند تخلف گاه هر :اداری تخلفات به رسیدگی قانون( 1۹) ماده

 تخلف به قانون این  مطابق است مکلف اداری تخلفات به رسیدگی تئهی باشد داشته نیز را جزایی قوانین

 ارسال صالح قضائی مرجع به جرم اصل به رسیدگی برای را مراتب و نماید صادر قانونی رأی و رسیدگی
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 مراجع تصمیم چنانچه. بود نخواهد اداری هایمجازات اجرای از مانع قضایی  مراجع تصمیم گونه هر. دارد

 . نماید  می اقدام قانون  این 24 ماده طبق اداری تخلفات به رسیدگی تئهی باشد برائت بر مبنی قضائی

 (:1۶) مستند

-تئهی قطعی غیر آرای به نسبت شدیدتر مجازات اعمال :اداری تخلفات به رسیدگی قانون( ۲۳) ماده

 مجدد رسیدگی از پس  جدید مستندات به توجه با اداری عدالت دیوان توسط شده نقض آرای یا بدوی های

 .است بالمانع امر جوانب کلیه به توجه با
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 1۹ شماره رویه قضایی

 ی قطعیعلل نقض آرا

 های انتظامیتهیئ

 هااعضای هیئت علمی دانشگاه 
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 طرح بحث

های بدوی و مشتمل بر هیئتهای انتظامی تئعلمی، هی منظور رسیدگی به تخلفات اعضای هیئتبه 

های بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تئد. هیشونها تشکیل میدر دانشگاهتجدیدنظر، 

تجدیدنظر به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و  های تئشود و هیمستقل تشکیل میتحقیقاتی یا دانشکده 

شود. ها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکاً تشکیل میفناوری در هر یک از دانشگاه

و مقررات،  مکلفند عالوه بر قوانینی ئها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضاتئاین هی

ی دیوان عدالت ئها تحت نظارت قضاتئاز آنجایی که این هیاصول دادرسی عادالنه را نیز رعایت نمایند. 

د. در ذیل به شوقطعی آنها توسط دیوان نقض می یآرا ،اداری هستند، در صورت عدم رعایت این اصول

 بررسی این اصول خواهیم پرداخت.

 ت علمیئانتظامی اعضای هیهای تئآرای قطعی هی نقضعمده علل 
 عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آرا:  .1
 ی ئ( قانون اساسی صرفاً خاص مراجع قضا166اصل ) .ها نباید مبهم و مجمل باشندتئهی یآرا

مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق  بایدی نیز ئمراجع شبه قضا ینیست؛ لذا آرا

 و همچنین مرتبط با موضوع خواسته باشند.  1وحدت رویه یرهبری، آرااداری، مصوبات مقام معظم 
 از کاربرد عبارات مبهم و کلی نظیر عدم مصلحت خدمتی، ارتکاب اعمال و رفتار خالف  بایدها تئهی

شئون انتظامی و خالف بیّن شرع اجتناب ورزند؛ زیرا دایره تخلف بسیار وسیع و بعضاً مبهم ذکر 

نیست منظور از خالف بیّن شرع و یا خالف شئون انتظامی شامل چه مصادیقی شود و معلوم می

 است؛ لذا این امر خود منجر به تضییع حقوق پرسنل خواهد شد.

 مستندات: 

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین (12الف ـ ماده )

از   ییا یک یعلم  تأهی  یاز اعضا ییک  را به  موضوع،  تخلف  اعالم  با وصول  تأهی  رئیس: »تحقیقاتی کشور

  و مدارک  دالئل  کلیه  که  است  مکلف  الیه  مرجوع  نماید و مقام یم  ارجاع  تأهی  یغیر از اعضا  دانشگاه  کارکنان

  حداکثر ظرف  یکتب  صورت  به و مستدأل أخود مشروح  گزارش  انضمام  به  نموده  یآور  جمع  را که  یو مستندات

 «.نماید  تسلیم  تأهی  به  ماه  یک

                                                           
 های تکراری به دیوان جلوگیری خواهد نمود.وحدت رویه قطعاً از ورود پرونده ی. تبعیت از آرا 1
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ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین (13ماده )ب ـ 

  مرتبه،  متخلف  کامل  کار، مشخصات  طور اختصار گردش  خود به  در گزارش  فرد محقق» :تحقیقاتی کشور

 .«را ذکر خواهد نمود  و مستندات  ، دالئل و محل خدمت  ، سنوات یعلم

 عدم رعایت اصل بی طرفی:  .2

 به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.  باید صدور آرا

 مستند:

  یک  هیچ»عالی و  تحقیقاتی کشور:  ها و مؤسسات آموشت علمی دانشگاهئقانون مقررات انتظامی هی 6ماده 

  شرکت  أیو صدور ر  ییا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگ  یبدو  یها تأهی  البدل ییا علی اصل  یاز اعضا

 نخواهند کرد:

 باشد.   داشته  سوم  از طبقه  دوم  تا درجه  ییا نسب  یسبب  قرابت  با متهم  تأ( عضو هی الف

 باشد.  ذینفع  مطروحه  ییا در دعوا  داشته ییا جزائ  یحقوقی دعوا  متهمبا   تأ( عضو هی  ب 

 «باشد.  متخلف  ییا مدع  تخلف  یمدع  تأ( عضو هی  ج 

 عدم رعایت اصل صالحیت: .۳

عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد. حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود 

تواند تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه صالحیت می ،ط شخصی که قانون به او اجازه دادهبدیهی است که فق .دارد

 هات علمی دانشگاهئانتظامی اعضای هیهای مذکور صرفاً در خصوص تخلفات تئخود را تفویض نماید. هی

 صالح به رسیدگی هستند.

 صالحیت ذاتی: الف ـ 

ها و مؤسسات آموزش ت علمی دانشگاهئانتظامی هینامه اجرایی قانون مقررات ( آیین37به موجب ماده )

ت علمی رسمی قطعی و آزمایشی، ئعالی و تحقیقاتی کشور، رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه اعضای هی

های انتظامی تئتحقیقاتی کشور در صالحیت هی و ها و مؤسسات آموزش عالیپیمانی و قراردادی دانشگاه

 .است

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئقانون مقررات انتظامی هی (7به موجب تبصره ماده )نکته: 

غیر مجاز اسناد و   و اخفای  بردن  از بین) 10  مذکور در بندهای  و جرائم  تخلفات  اثباتتحقیقاتی کشور، 

  و ساواک  ضاله  از فرق  در یکی  عضویت) 13، ( دولتی  و وجوه  اموال  و میل  و حیف  دانشگاه  مدارک
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-و گروه  احزاب  نفع  به  یا تبلیغ  لیتایا فع  عضویت) 14 ، ( آن  مشابه  فرماسونری  و تشکیالت  منحله

  کشاندن  تعطیل  به  از قبیل  اسالمی  جمهوری  نظام  مصالح  خالف  اعمال  ارتکاب) 16و   (الحادی  های

  قضایی  صالح  در مرجع ( بطور غیر مجاز در محیط دانشگاه  و تظاهرات  صن، تح  ها و اعتصابکالس

 آید .  در می  تعلیق  حالت  به  یئقضا  در مرجع  یرسیدگ  در مدت  ت علمیئگیرد و عضو هیمی  صورت

 صالحیت محلی:ب ـ 

ان دانشگاه ت بدوی همئت علمی هر دانشگاه با هیئ. صالحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هی1

مؤسسات آموزش عالی و ها و ت علمی دانشگاهئ( قانون مقررات انتظامی هی2است که براساس ماده )

 شود.ده مستقل تشکیل میکتحقیقاتی کشور یا دانش

 رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت:

مؤسسات آموزش عالی و ها و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 26ماده )

،  عالی  آموزش  ، موسسه مور در دانشگاهأم  عنوان  به  یعلم  تئعضو هی  که  یدر موارد: »تحقیقاتی کشور

و تجدیدنظر   یبدو  یها تئهی  عهده  به   یانتساب  تخلف  به  یدارد رسیدگ  اشتغال  خدمت  به  مستقل  دانشکده

 .باشد یم  موریتأم  محل  یانتظام  یرسیدگ

مراکزآموزشی و  ها وهای اجرایی )خارج از دانشگاهمور در دستگاهأتخلفات اعضای هیأت علمی متبصره ـ 

دهنده  مؤسسه مأموریت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی دانشگاه یاتئپژوهشی کشور( در هی

 «.شود رسیدگی می

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 27ماده )

  یا چند محل  و در یک  است  کرده  خدمت  در چند محل  یعلم  تأعضو هی  که  یدر موارد» :تحقیقاتی کشور

 .«باشد یم  یرسیدگ  به  صالح  یو  خدمت  محل  آخرینی انتظام  یرسیدگی ها تئهی ،باشد  شده  تخلف  مرتکب

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 28ماده )

  دستگاه  به  یعلم  تئو عضو هی  بوده  یقطع  یرسیدگ  یها تئهی  آرای  که  یدرموارد »تحقیقاتی کشور: 

  یقطع  أیر  یاجرا  ئولمس  است  یافته  انتقال  آن  به  یعلم  تئعضو هی  که  یباشد دستگاه  شده  منتقل یدیگر

  جهت  موضوع  یعلم  تئعضو هی  تجدید نظر باشد با درخواست  قابل  أیر  که  یخواهد بود و در موارد  صادره

 .«خواهد شد  ارسال  یقبل  خدمت  تجدیدنظر محل  تئهی  ، بهیبررس
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 عدم رعایت حد نصاب قانونی الزم برای تشکیل جلسات: .4

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هی( آیین8براساس ماده )

- یبا حضور عضو عل  یعضو اصل  و در غیاب  نفر عضو اصلی  ها با حضور هر سه تئهی  جلساتتحقیقاتی کشور، 

 خواهد  شد.  تشکیل  البدل

 عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی یا تصمیم متخذه: .۵

ها و مؤسسات آموزش عالی ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هی( آیین25اساس ماده )بر

 .برسد  در جلسه  کننده  شرکت  اعضای  کلیه  امضای  ها باید به تئهی  آرایو تحقیقاتی کشور، 

 عدم ابالغ آرا: 

( 8هایی که به موجب تبصره ماده )مجازاتو  انتظامیهای بدوی و تجدیدنظر تئآرای صادر شده توسط هی

ابالغ  بایدشوند، نامه مذکور رأساٌ توسط رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی اجرا میآیین

 گردند. 

  مستندات:

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئ( قانون مقررات انتظامی هی4ماده )( 1)تبصره الف ـ 

 «خواهد آمد.  عمل  به  یمدن  یدادرس  آئین  قانون  طبق  ابالغ»: تحقیقاتی کشور

ها و مؤسسات آموزش ت علمی دانشگاهئمقررات انتظامی هیقانون نامه اجرایی ( آیین21و ) ( 20) وادب ـ م

  را به  تأهی أیر یو تحقیقات  یعال  آموزش  سسهؤیا م  دانشگاه  رئیس ـ 20 ماده» عالی و تحقیقاتی کشور:

  ی. در صورت اجراست  قابل  صدور ابالغ  اریخاز ت  در موارد قطعی أیر  و این  ابالغ  متخلف  به  یکارگزین  وسیله

 .شود  یم  مورد اجرا گذاشته  به  صدور ابالغ  از تاریخ  از قطعیت  پس ،تجدید نظر باشد  مذکور قابل یآرا  که

  در پرونده  که  یا محکوم  متخلف  قانونی  اقامتگاه  آخرین  به  تأهی یواز س  صادره  ها و احکام : اخطاریه 21 ماده

 «.خواهد شد  ابالغ  یمدن  دادرسی  آئین  قانون  طبق  ،است  منعکس  یو  یکارگزین

 فرصت تدارک دفاع:  یعدم اعطا .۶

فرصت تدارک دفاع را برای شخص متخلف مد نظر قرار دهند؛ در غیر این صورت  بایدها تئمقامات و هی

 د.شوها نقض میآن یآرا
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 مستند:

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین(  14ماده )

  طبق  متخلف  به  کارگزینی  اداره  وسیله  به  آن  مذکور رونوشت  گزارش  از وصول  پس: »تحقیقاتی کشور

  الیحه  گزارش  از روئیت  روز پس  ده  ظرف  است  مکلف  و نامبرده  ابالغ  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  مقررات

 «نماید.  و رسید دریافت  تسلیم  کارگزینی  خود به  و مستندات  با مدارک  خود را همراه  دفاعیه

 : عدم رعایت اصل استماع .۷

 نفع را پیش از تصمیم گیری مورد توجه قرار دهند.نظریات و استدالالت اشخاص ذی بایدها تئهی

 مستندات:

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 15الف ـ ماده )

  مدت  خود را ظرف  جلسه  تأمقرر هی  مهلت  یبا انقضا  متخلف  دفاعیه  الیحه  از وصول  پس: »تحقیقاتی کشور

 «خواهد داد.  تشکیل  هفته  یک

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 16ماده ) -ب 

  و الیحه  محقق  گزارش  از قرائت  پس  تأو هی  بوده  یها غیر علن تئهی  رسیدگی  جلسات: » تحقیقاتی کشور

  أیصدور ر  به  مبادرت ،نباشد  از وی  شفاهی  و اخذ توضیحات  حضور متخلف  به  چنانچه نیازی  متخلف  دفاعیه

 .نماید یم

  تحقیقات  و از وی  دعوت  توضیحات  یادا  را برای  متخلف  توانند شخص ها می تئ، هی لزوم  در صورت ـ  تبصره 

 «آورند  عمله ب  الزم
 عدم رعایت اصل مشورت:  .۸

ای که بر روی تصمیم نهایی های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجهالزام به مشورت یکی دیگر از آیین

-از مراجع ذی باید ،شود. در مواقعی که اعضا مکلف به مشورت هستندموجب ابطال تصمیم می ،گذاردمی

 مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند. صالح استعالم بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره

 مستند:

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 17ماده )

 «نمایند.  استفاده  از نظر افراد خبره ،نماید یاقتضا م  که  یتوانند در مواردها می تأهی: » تحقیقاتی کشور
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 اعالم قطعی و یا قابل  تجدیدنظر خواهی: عدم  .9

ها و منافع یک شود و ممکن است بر حقوق، آزادیزمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعالم می

-های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلتشخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت

 های قانونی قید و اعالم شود. 

 دات:مستن

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 24الف ـ ماده )

  درخواست  و مهلت  تجدید نظر بودن  یا قابل  یخود قطع  یآرا  ها مکلفند در متن تئهی: »تحقیقاتی کشور

 «( 19 ماده  موضوع  مهلت  تجدید نظر را ذکر نمایند .)مطابق

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 19ب ـ ماده )

  مدت  باشد باید حداکثر ظرفتجدید نظر می  قابل  که  یبدو  یها تئتوسط هی  صادره یآرا: » تحقیقاتی کشور

  کشور و دو ماه  افراد داخل  یبرا  ماه  یک  ظرف مزبور  یآرا  شود و چنانچه  ابالغ  یعلم  تئعضو هی  روز به 15

 4 ماده  تجدید نظر نشود، مطابق  درخواست  توسط وی  فرد متخلف  به  ابالغ  از کشور از تاریخ  افراد خارج  یبرا

 «.هد شدمربوط اجرا خوا  سسهؤها یا مدانشگاه  اجرایی  مقام  و با دستور باالترین  ، قطعی انتظامی  مقررات  قانون

از زمان تصویب این قانون : »( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری16( ماده )2تبصره )ج ـ 

( این قانون، برای اشخاص داخل کشور 10ماده )  (2)مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند 

رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق  سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ

های عمومی و انقالب )در امور مدنی( است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا  قانون آیین دادرسی دادگاه

تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی 

ای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ نفع ادع که ابالغ واقعی نبوده و ذی

نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبالً حق شکایت در مهلت بیشتری  رسیدگی می

 «. اند، مهلت مذکور، مالک محاسبه استداشته

 رعایت اصل تناسب: عدم . 1۰

ندق از پتک استفاده شود. بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار دهد برای شکستن فاصل تناسب اجازه نمی

 .ها باشدنفعان تحمیل شده یا به زیان آنبرای حصول به هدف مربوط باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذی

اعضای های انضباطی خورحصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازاتختیار باید طوری اعمال شود که درا

 ها تناسب داشته باشد.ها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آنعلت اشتباه آن ، بههیئت علمی
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 مستند:

: ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورت علمی دانشگاهأقانون مقررات انتظامی هی( 12ماده )

  از خدمات  دائم  انفصال  قانون  این 7 ماده1 16 و 15،  14،  13  در بندهای  مندرج  جرائم  مرتکبین  مجازات»

 .  است  دولتی

 «.خواهد بود  تأهی  تشخیص  به 8  در ماده  مندرج  ترتیب  به  مجازات  در سایر موارد تعیینتبصره ـ 

 یای با آرئمحاکم قضا یی بر رسیدگی اداری )عدم رعایت تقدم و تأخر آرائتأثیر رسیدگی قضا .11

 های انضباطی(: تئهی

محسوب و هم تحت  انتظامییعنی هم تخلفات  ؛آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستنددر مورد 

توان گفت که نمی ،مانند اختالس و رشوه ؛گیرندیکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزایی قرار می

است، در بدون تأثیر  انتظامیهای تئی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیئی و تصمیم مرجع قضائرسیدگی قضا

ی در مورد تشخیص این ئزیرا مراجع قضا ؛ی تبعیت کندئاین گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضا

ی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال ئموارد صالحیت ذاتی دارند. بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضا

زیرا یک ؛ ایی و نخستین را انجام دهندنباید رسیدگی ابتد نتظامیهای اتئگردد و در این گونه موارد هی

و بالعکس؛ لذا در  شودها تخلف محسوب نتئولی در هی ؛ی اختالس تلقی شودئتواند در مرجع قضاعمل نمی

 ی هستند.ئها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضاتئاین گونه موارد هی

  :اتمستند

ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: ت علمی دانشگاهئقانون مقررات انتظامی هی( 13ماده )الف ـ 

  تأباشد هی  را نیز داشته  یجزائ  در قوانین  مندرج  از جرائم ییک  عنوان یعلم  تأعضو هی  تخلف  هر گاه»

از   یقضای  مرجع  . حکمدارد  ارسال ییقضا  مرجع  امر را به  پرونده  است  مکلف یانتظام  به تخلفات  یرسیدگ

  مانع یقضای  در مراجع  یرسیدگ  یول  است  االتباع  الزم  یانتظام  تئهی  یبرا  یعموم  جرم  ارتکاب  جهت

 .سازدیم  را متوقف  آن  یقضای  مراجع  أیتا صدور ر  لیکن ،نخواهد بود  یانتظام  یرسیدگ

باشد   قانون  مقرر صدر این  مجازات  همان  یقضای  مراجع  از طرف  شده  تعیین  مجازات  کهدر صورتی ـ  تبصره

 .«نخواهد بود  انتظامی  یهامجازات  مانع  ییقضا  مراجع  حکم  صورت در غیر این .تکرار نخواهد شد  مجازات

                                                           
 .  آن  مشابه یفرماسونر  و تشکیالت  همنحل  و ساواک  ضاله  از فرق  در یکی  ـ عضویت 13.  1

 .   یالحاد  یهاو گروه  احزاب  نفع  به  یا تبلیغ  یا فعلیت  ـ عضویت 14

 .  یاسالم  مقدسات  به  و توهین  یالحاد  یها اندیشه  یـ القا 15

طور غیر مجاز در ه ب  و تظاهرات  ، تحصن ها و اعتصابکالس  کشاندن  تعطیل  به  از قبیل  یاسالم  یجمهور  نظام  مصالح  خالف  اعمال  ـ ارتکاب 16

 . محیط دانشگاه
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ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیآیین( 23ماده )ب ـ 

باشد  یکیفر  در قوانین  مندرج  از جرائم  ییک  واجد عنوان  متخلف  تخلف  که  یدر صورت» :تحقیقاتی کشور

مذکور   از مرجع  أیرا تا صدور ر  یرسیدگ  و دستور توقف  ارسال  ذیصالح  مراجع  را به  ها مکلفند پرونده تئهی

 «.صادر نمایند

 :انتظامیهای تئعدم رعایت حد نصاب قانونی جلسات هی .1۲

ها آن یصورت آراحد نصاب قانونی رسمیت جلسات و صدور آرا را رعایت نمایند؛ در غیر این بایدها تئهی

 د.شونقض می

  مستند:

ها و مؤسسات آموزش عالی و ت علمی دانشگاهئنامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیآیین( 8ماده )

با حضور عضو   یعضو اصل  و در غیاب یلنفر عضو اص  ها با حضور هر سه  تأهی  لساتج: »تحقیقاتی کشور

 «.خواهد  شد  تشکیل  البدل علی
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 ۲۰شماره  رویه قضایی

پرداخت کمک هزینه 

 مهدکودک
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 طرح بحث

ت وزیران، پرداخت ئهی 03/02/1384مورخ  32794/ت 5285( مصوبه شماره 10تبصره بند )الف( ماده )

که در صورتی -فرزند  3تا را که دارای فرزند زیر پنج سال هستند  یاناثکارمندان  بهکمک هزینه مهدکودک 

در ضوابط  1384تجویز کرده است. پرداخت این کمک هزینه از سال  -اداره مربوط مهدکودک نداشته باشد

 بینی شده است.اجرایی بودجه ساالنه پیش

( پرداخت این کمک هزینه را 78ده )با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار به موجب ما     

 تأیید نموده است.

، سن تعلق کمک هزینه مهدکودک 27/03/1391مورخ  58404ت وزیران متعاقباً در مصوبه شماره ئهی     

فرزند را نیز حذف کرده  3را به شش سال افزایش داده و محدودیت پرداخت کمک هزینه مهدکودک تا 

 است.

 ینه مهدکودکمندی از کمك هزشرایط بهره

 گیرد.کمک هزینه مهدکودک به کارمندان اناث مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می  (1

  کل کشور 1384ضوابط اجرایی بودجه سال (10)بند الف ماده 
  کل کشور 1385ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  (17)تبصره بند الف ماده 
  کل کشور 1387ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ( 9)بند ب ماده 
  قانون مدیریت خدمات کشوری( 78)ماده 
  شنامه در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات بخ (10)بند ب ماده

 1388 کشوری
  27/03/91مورخ  58404تصویبنامه شماره ( 13)ماده  2تبصره 
  کل کشور 1392ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ( 20)ماده  2تبصره 
  کل کشور 1393ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  (15)ماده  2تبصره 
  کل کشور 1394ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  (12)ماده  2تبصره 
  کل کشور 1395ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  (12)ماده  2تبصره 
  کل کشور 1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ( 12)ماده  2تبصره 

 داشته باشند. شش سالگیرد که فرزند زیر کودک به کارمندان اناثی تعلق میکمک هزینه مهد (2
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  27/03/91مورخ  58404نامه شماره تصویب( 13) ماده 2تبصره 
 ، تجویز شده است.یستندکمک هزینه پرداخت مهدکودک، صرفاً در اداراتی که دارای مهدکودک ن (3

  ت ئهی 06/10/1389مورخ  397و 24/12/1388مورخ  910/911رأی وحدت رویه به شماره

 عمومی دیوان عدالت اداری

 نکات کلیدی
حداکثر تا سه فرزند قابل  1384-1385-1386های پرداخت کمک هزینه مهدکودک در سال (1

تبصره  و کل کشور 1384ضوابط اجرایی بودجه سال  10پرداخت بوده است. )تبصره بند الف ماده 

 کل کشور( 1385ایی قانون بودجه سال ضوابط اجر 17بند الف ماده 

، حداکثر برای دو فرزند قابل پرداخت بوده است. 1387پرداخت کمک هزینه مهدکودک در سال  (2

 کل کشور( 1387ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  9)بند ب ماده 

، کمک هزینه مهدکودک حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده است. 1391تا سال  1388از سال  (3

 (1388شنامه در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری)بخ

 2، محدودیت پرداخت کمک هزینه مهدکودک تا سه فرزند حذف شده است. )تبصره 1391از سال  (4

 (27/03/91مورخ  58404نامه شماره تصویب 13ماده 

 2سال بوده است. )تبصره ، پرداخت کمک هزینه مهدکودک برای کودکان زیر پنج 1391تا سال  (5

 (27/03/91مورخ  58404نامه شماره تصویب 13ماده 

 حداکثر میزان کمک هزینه مهدکودک، در قانون ضوابط اجرایی بودجه هر سال تعیین شده است. (6

ت عمومی دیوان عدالت اداری، وجوه ئهی 09/12/1389مورخ  601به موجب دادنامه شماره  (7

 83و  82عنوان کمک هزینه مهدکودک از شمول احکام مواد پرداختی به کارکنان دولت تحت 

نه مزایای  ؛شودهای مستقیم خارج بوده و به عنوان مزایای مربوط به شاغل قلمداد میقانون مالیات

 مربوط به شغل.

ریزی ناظر بر نحوه پرداخت کمک هزینه نامه با سازمان مدیریت و برنامهالزام به تبادل موافقت (8

نامه نافی استحقاق بانوان مشمول برخورداری از هزینه و عدم تبادل موافقتمهدکودک است 

ت عمومی دیوان عدالت ئهی 12/10/1396مورخ  1020 -1019مهدکودک نیست. )دادنامه شماره 

 اداری(
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 متن مستندات
  1380قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب  40ماده 

قوانین بودجه سنواتی برای  شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور دراجازه داده می - 4۰ماده 

به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس  ارائه تسهیالت رفاهی و تشویق کارکنان و کمك هزینه مسکن

 .شد، استفاده شود ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد ای که با سازمان مدیریت و برنامه موافقتنامه

  کل کشور  1384ضوابط اجرایی بودجه سال  10تبصره بند الف ماده 
 : نامه( این تصویب4شود با رعایت بند ) های اجرایی اجازه داده میبه دستگاه -1۰ماده 

 تأمین غذای  برای وزیران حسب مورد هیأت 1۳۶۹.۷.۹مورخ  ۲۵ت  ۶۷۷۶۸نامه شماره با توجه به تصویب -الف  

کند، در حد  می  مزایای مهدکودک استفاده کارکنان خود و نیز کمك ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از

 .نمایند اعتبارات مندرج در موافقتنامه پرداخت

دارای  اناث خود که باشند به کارکنان ها مجاز میدستگاه ،باشند در اداراتی که دارای مهدکودک نمی -تبصره 

ریال در  سه فرزند( حداکثر مبلغ دویست هزار باشند هر ماه به ازای هر فرزند )حداکثر تا پنج سال میفرزند زیر 

 .بینی نمایند اعتبارات خود پیش

  کل کشور  1385ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  17تبصره بند الف ماده 

 :این تصویب نامه( 11های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند )به دستگاه - 1۷ماده 

به تصویب نامه  توجه های اجرایی باهای جدید توسط دستگاهضمن تأکید بر ممنوعیت ایجاد مهدکودک -الف  

خود و نیز کمك ماهانه به ازای  حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان ۹/۷/1۳۶۹مورخ  هـ ۲۵/ت۶۷۷۶۸شماره 

کنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه می هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهدکودک استفاده

 .پرداخت نمایند

کارکنان اناث خود که دارای  ها مجاز می باشند بهدر اداراتی که دارای مهدکودک نمی باشند، دستگاه  -تبصره 

هزار ریال در حداکثر تا سه فرزند( حداکثر مبلغ دویست ) فرزند زیر پنج سال می باشند، هر ماه به ازای هر فرزند

 .اعتبارات خود منظور نمایند

  کل کشور  1387ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  9بند ب ماده 

به قانون تنظیم بخشی از  ( قانون الحاق موادی4۰عتبار خدمات رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی موضوع ماده )ا

ت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مدیری ( قانون۸۵( و )۷۸ـ و مواد ) 1۳۸4مقررات مالی دولت ـ مصوب 

( 11۷های اجرایی موضوع ماده )تمام دستگاه .باشد پرداخت می مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تأمین و

 .باشند قانون برنامه چهارم توسعه مشمول مقررات این بند می (1۶۰قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )
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ساعت  ۵/۸آنها حداقل  هایی که ساعت کارارمندان رسمی و پیمانی دستگاهالف ـ کمك هزینه روزانه غذا برای ک

( ریال به ازای هر نفر 1۵.۰۰۰هزار ) معادل پانزده در روز است با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر

 .شود کارمند تعیین می

ماهانه  ،سال هستند ۵ب ـ کمك هزینه مهدکودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند زیر  

کمك هزینه  .شود حداکثر تا دو فرزند( تعیین می) ( ریال به ازای هر کودک۲۵۰.۰۰۰هزار ) وپنجاه حداکثر دویست

سال هستند ماهانه حداکثر دویست و  ۵یر مهد کودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند ز

 .( ریال به ازای هر کودک )حداکثر تا دو فرزند( تعیین می شود۰۰۰/۲۵۰پنجاه هزار )

  شنامه در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات بخ 10بند ب ماده

( 68ماده ) (9کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند )

 1388سال  قانون و کمک های رفاهی

کمك هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند ماهانه 

 .( ریال به ازای هرکودک )حداکثر تا سه فرزند( تعیین می شود۳۰۰/ ۰۰۰سیصد هزار )

  27/03/91مورخ  58404نامه شماره تصویب 13ماده  2تبصره 

( ۰۰۰/۵۰۰کمك هزینه مهدکودک برای کارمندان اناث به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر پانصد هزار )

 ریال قابل پرداخت است.

  کل کشور 1392ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  20ماده  2تبصره 

رات مصوب مربوط مندرج در های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتباـ پرداخت کمك ۲۰ماده 

 باشد.های اجرایی قابل تأمین و پرداخت میموافقتنامه دستگاه

های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه 1تبصره 

های اداری، قابل پرداخت هزینهقراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان 

 است.

مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی ـ کمك هزینه ۲تبصره 

 .( ریال قابل پرداخت است۶۳۰/ ۰۰۰هزار )

  کل کشور 1393ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  15ماده  2تبصره 

ه مندرج در موافقتنامه اعتبارات مصوب تخصیص یافت در سقف م و غیرمستقیمهای رفاهی مستقی کمك ـ 1۵ماده 

 .باشد های اجرایی قابل تامین و پرداخت می دستگاه
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های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و  غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه  هزینه - 1تبصره 

های اداری قابل پرداخت  با مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینهقراردادی با تایید باالترین مقام دستگاه اجرایی 

 .است

مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هفتصد و ـ کمك هزینه  ۲تبصره 

 .( ریال قابل پرداخت است۷۶۰/  ۰۰۰شصت هزار )

  کشور کل 1394ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  12ماده  2تبصره 

های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه  ـ کمك1۲ماده

 .باشد های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می دستگاه

های اجرایی اعم از رسمی،  ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه1تبصره 

های اداری قابل  دی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینهپیمانی و قراردا

 .پرداخت است

مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و ـ کمك هزینه  ۲تبصره 

 .( ریال قابل پرداخت است۸۶۶/ ۰۰۰شصت و شش هزار )

  کل کشور 1395ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  12ماده  2تبصره 

های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه  کمك -1۲ماده 

 .باشد متبادله قابل پرداخت می

اعم از رسمی، های اجرایی  هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه -1تبصره 

های اداری قابل  پیمانی و قراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه

 .پرداخت است

های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند کمك هزینه مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه -۲تبصره 

 نهصد و پنجاه هزار ریال قابل پرداخت است. زیر شش سال، ماهانه حداکثر

  کل کشور 1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  12ماده  2تبصره 

 

های ها و شرکتها، بیمههای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانكـ کمك1۲ماده

بطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوادولتی در سقف پیش

رسد، قابل پرداخت سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می

است. پرداخت کمك های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین )مشخص( و ساعتی و موارد 

ن مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد ( قانو1۲4موضوع ماده )

 .موافقتنامه، مجاز است
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ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، 1تبصره

مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پیمانی و قراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام 

 است. پرداخت

های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند ـ کمك هزینه مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه ۲تبصره 

 زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار ریال قابل پرداخت است.

  قانون مدیریت خدمات کشوری 78ماده 

های های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختردستگاهد

های رفاهی گردد و همچنین برنامه کمكقانونی که در زمان بازنشسته شدن یا ازکارافتادگی و یا فوت پرداخت می

و آمد، سلف سرویس، مهدکودک و سایر موارد که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت 

 گردد.گردد، با اجرا این قانون لغو میپرداخت می

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 24/12/1388مورخ  910/911دادنامه شماره 

مورخ   ه ۳4۸۰۲/ت11۳۳۹به شماره  1۳۸۵ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1۷به داللت تبصره بند )الف( ماده 

باشند، هر ماه به  پرداخت کمك هزینه مهد کودک برای کارکنان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال می ۹/۲/1۳۸۵

باشند،  ازاء هر فرزند )حداکثر تا سه فرزند( مبلغ دویست هزار ریال، صرفاً در اداراتی که دارای مهد کودک نمی

جهت ارائه خدمت به کارکنان آموزش و  تجویز گردیده و در شهرستان شاهرود و شهر بسطام مهد کودک دولتی

های صادره از شعبه  بنابراین، الزامی به پرداخت کمك هزینه مزبور محرز نیست و دادنامه ؛پرورش دایر بوده است

های صادره از شعبه چهارم به  و دادنامه 1۹/۲/1۳۸۸مورخ  ۳۰۵و شماره  1۸/1/1۳۸۸مورخ  ۵۶اول به شماره 

مبنی بر حکم به رد شکایت در حدی که  ۲۰/1۲/1۳۸۷مورخ  ۲۶۳۳و شماره  1۹/11/1۳۸۷مورخ  ۲۲۸۹شماره 

و  1۹ماده  ۲گردد. این رأی به استناد بند  متضمن معنی فوق است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می

التباع ا ربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی 4۳ماده 

  است.

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 06/10/1389مورخ  397دادنامه شماره 

نظر به اینکه شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد پرداخت هزینه مهدکودک در آموزش و 

آراء معارض  1۳۸۵و  1۳۸4های شاهرود و بسطام با استناد به ضوابط اجرایی بودجه سال های پرورش شهرستان

اند، ضمن احراز تعارض بین آراء مذکور موضوع مشمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت  صادر کرده

مورخ  4۰۶تشخیص و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه  ۲4/1۲/1۳۸۸مورخ  ۹1۰-۹11اداری به شماره 

گردد. این  ح و موافق مقررات اعالم میباشد، صحی الذکر می در حدی که متضمن رأی وحدت رویه فوق ۲۸/۲/1۳۸۸

ربط  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی 4۳و ماده  1۹ماده  ۲رأی به استناد بند 

 باشد. االتباع می در موارد مشابه الزم
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 09/12/1389مورخ  601دادنامه شماره 

 ۸۳های مستقیم در ماده  قانون مالیات ۸۲مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسرمالیات، موضوع ماده نظربه اینکه 

قانون  4۰همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیالت رفاهی که در ماده 

مجوز پرداخت  1۵/۰۸/1۳۸4( مصوب ۲۷/11/1۳۸۰الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

های مستقیم  قانون مالیات ۸۳دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 

باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کاال و  نمی

های مستقیم  قانون مالیات ۸۳و  ۸۲قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد  4۰... به عنوان مصادیق ماده 

باشد.  دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می ۰۶/1۰/1۳۸۹مورخ  ۲۵۶/۲۰1۰۰خارج بوده و نظریه شماره 

ور تشخیص و به النهایه بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کش

قانون دیوان  4۲و ماده  1۹قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یك ماده  1۷۰استناد قسمت دوم اصل 

  گردد. عدالت اداری ابطال می

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 12/10/1396مورخ  1020-1019دادنامه شماره 

مقرر  1۳۸4ظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال قانون الحاق موادی به قانون تن 4۰هر چند مطابق ماده 

شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیالت 

ای که با سازمان رفاهی و تشویق کارکنان و کمك هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه

ریزی کشور ]سازمان برنامه و بودجه[ و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود، لیکن الزام به برنامهمدیریت و 

تبادل موافقتنامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقتنامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از 

قانون مدیریت خدمات  ۷۸به اینکه هم در ماده شود. بنابراین با توجه امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی

های مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال کشوری و هم در ضوابط اجرایی بودجه در سال

حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهد کودک پیش بینی شـده است و دستگاه متبـوع 

باشند و عدم پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می دجه دارای تکلیف قانونی ومستخدم و سازمان برنامه و بـو

تجدیدنظر  1۰و  14آراء شعب  ،تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهد کودک نیست

یناً تایید بدوی دیوان عدالت اداری را ع ۲و  4۶دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آراء شعب 

صحیح و موافق مقررات  ،نفع بر برخورداری از هزینه مهد کودک صادر شدهکرده و بر ورود شکایت بانوان ذی

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲تشخیص شد. این رأی به استناد بند 

 جع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مرا 1۳۹۲مصوب سال 
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 ۲1رویه قضایی شماره 

ن شرایط انتقال کارمندا

 و انواع آن های اجراییدستگاه
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 طرح بحث

توانند پس از استخدام در این وضعیت قرار گیرند. انتقال یکی از حاالت استخدامی است که کارمندان می

بینی نموده است و شرایط و نحوه قانون مدیریت خدمت کشوری این وضعیت را پیش 121و  120، 21مواد 

ت وزیران تعیین شده است. براساس قانون مدیریت ئهی 1389نامه اجرایی مصوب انتقال نیز به موجب آیین

قال به ـ انت 1توان سه نوع انتقال را از هم تفکیک نمود: می ،نامه اجرایی مذکورخدمات کشوری و آیین

 ـ انتقال تنبیهی 3 (به تشخیص دستگاه اجرایی) ـ انتقال کارمندان مازاد 2 (انتقال عادی) درخواست کارمند

 . (ت رسیدگی به تخلفات اداریئدر صورت ارتکاب تخلف توسط کارمند و به موجب رأی هی)

پیش از آن اما  ؛د گرفتر خواهمورد بررسی قراهایی دارند که در ادامه هر کدام از این موارد، شرایط و ویژگی

 . رسد، ضروری به نظر می«تعیین محل خدمت»اصطالح خصوص توضیح مختصری در 

 تعیین محل خدمت
پذیرد. ( قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام به دو روش رسمی و پیمانی انجام می45به موجب ماده )

نامه ل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیماندارد، تعیین محل خدمت و شغ( این ماده اشعار می4تبصره )

. باید توجه داشت مفاد استربط و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی شودمشخص می

 ؛گیرنداین تبصره ناظر بر بدو استخدام است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می

 .است« انتقال کارمندان»بنابراین منصرف از مفهوم 

  مورخ  937قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه شماره  45ماده  4مستند: تبصره

 ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 21/01/1391

 )انتقال عادی(انتقال به درخواست کارمندان 
توان انتقال از نوع عادی است که از آن جمله میدر صورتی که انتقال بنا به درخواست کارمند صورت گیرد، 

 به درخواست انتقال کارمندان زن به تبعیت از همسر اشاره کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرایط انتقال کارمندان   200/91/3807به موجب بخشنامه شماره 

 باشد:زن به تبعیت از همسر به شرح زیر می

 د.ند به تبعیت از همسر منتقل گردنتوانهل میصرفاً کارکنان زن متأ (1

 شاغل باشد. ـ با ارائه مدرکـ همسر در شهر مورد تقاضا  (2

های اجرایی تهران، صرفاً در صورت وجود پست بالتصدی کارکنان جدیداالستخدام در دستگاهانتقال  (3

 در دستگاه متناظر مقصد ممکن است.
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کدام از تسهیالت مشمول استفاده از هیچ ،یابندل مینامه انتقاکارمندانی که در راستای این بخش (4

 شهرها نخواهند بود.    بینی شده در خصوص خروج از کالنپیش

 انتقال کارمندان مازاد
بینی نموده ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، فرضی را پیش( قانون برنامه پنج50بند )و( ماده )

-توان آنها را به دستگاهثابت در دستگاه اجرایی مازاد باشند، می است: در صورتی که کارمندان رسمی یا

موافقت با ) هاهای اجرایی در سطح همان شهرستان )بدون نیاز به رضایت مستخدم( یا سایر شهرستان

 :استمستخدم( انتقال داد. شرایط این انتقال به شرح زیر 

 کارمند رسمی یا ثابت باشد. (1

 نیروی مازاد باشد. (۲

ها. )در صورت انتقال در سطح یك شهرستان ستخدم در صورت انتقال به سایر شهرستانموافقت م (۳

 نیازی به موافقت مستخدم نیست(

 ( ماده )ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، دادنامه شماره پنج( قانون ۵۰مستند: بند )و

 ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 19/11/1395مورخ  1419-1418

( ۹قانون اساسی و بند ) ۲1مبنای این نوع از انتقال که براساس بخشنامه مذکور تجویز گردیده است،  اصل *نکته: 

 .استهای ابالغی مقام معظم رهبری در نظام اداری سیاست

 انتقال تنبیهی

( بند بیان کرده است و 38( تخلفات اداری را در )8قانون رسیدگی به تخلفات اداری در فصل دوم )ماده 

( این 9( بند برشمرده است. به موجب بند )و( ماده )11( تنبیهات اداری را در )9فصل سوم این قانون )ماده 

شده است  احصا های اداریزاتمجااز جمله قانون، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، 

 های رسیدگی به تخلفات اداریتئاحراز آن توسط هیو  پی ارتکاب تخلف توسط کارمندکه در 

 های قابل تجدیدنظر است.( این قانون از جمله مجازات10این مجازات به  موجب ماده ) .شوداعمال می

  مورخ  937امه شماره قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دادن 10 و 9، 8مستند: مواد

مورخ  412و دادنامه شماره  06/09/1391مورخ  615-614، دادنامه شماره  21/01/1391

 ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 13/11/1381
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 نکات کلیدی
نامه اجرایی انتقال و مأموریت، انتقال با صدور حکم یا ابالغ رسمی از ( آیین1براساس ماده ) (1

 گیرد.میسوی دستگاه مبدأ صورت 

نامه اجرایی انتقال و مأموریت، انتقال کارمندان مازاد بر نیاز ( آیین1( ماده )1براساس تبصره ) (2

های مبدأ و مقصد بالمانع است. تشخیص مازاد بودن در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه

 .خواهد بود هاهای تحول اداری دستگاهکارگروهکارمند به عهده 

( قانون برنامه ششم توسعه، به منظور حفظ کرامت ایثارگران و 87اده )به موجب بند )ث( م (3

( قانون جامع خدمات 2های موضوع ماده )خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، دستگاه

( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند. ایثارگران شاغل در 5رسانی به ایثارگران و ماده )

ت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد )عدم ئهی وارد محکومیت درآن دستگاه را به استثنای م

 نیاز( معرفی نمایند.

 متن مستندات
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری21ماده ) 

های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی ـ با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه ۲1ماده 

 های ذیل عمل خواهد شد:گردد به یکی از روشواگذار می

 الف ـ انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر

 خدمتب ـ بازخرید سنوات 

 ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال

به  نباشد. در صورت تمایل کارمنداهای واگذار شده مید ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت

-ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین میتغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی

 گردد.

 کند.ه ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری45ماده ) 

 .یب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرداز تاریخ تصوـ 4۵ماده 

 .استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتیـ الف 
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 .برای مدت معین                               استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و ـب 

قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به کارمندانی که به موجب  -1تبصره 

  د.صورت استخدام رسمی ادامه خواهند دا

( این قانون بنا به پیشنهاد ۸های مذکور در ماده )مشاغل موضوع بند )الف( این ماده با توجه به ویژگی -۲تبصره 

 .رسدسازمان به تصویب هیأت وزیران می

سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل  -۳تبصره 

 .تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند

گردد و در مورد نامه مشخص میتعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان -4تبصره  

 .باشدکارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری121( و )120مواد ) 

 کی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:یـ کارمندان رسمی در 1۲۰ماده 

 های سازمانیالف ـ اشتغال در یکی از پست

 ب ـ مرخصی استعالجی، استحقاقی و بدون حقوق

 ج ـ آماده به خدمت

های آموزش کوتاه مدت و دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دورههای اجرایی د ـ انتقال یا مأموریت به دستگاه

 یا کارآموزی

.... 

های اجرایی و نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاهـ آیین 1۲1ماده 

باط سازمانی و سایر مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارت

 رسد.رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می موارد مربوط با

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری9ماده ) 

 :تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از - ۹ماده  

 .اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف   

 .توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -ب  

 .العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یك سوم از یك ماه تا یکسال کسر حقوق و فوق -ج  

 .انفصال موقت از یك ماه تا یك سال -د   
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 .تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال -ه 

های  دولتی و دستگاه های های حساس و مدیریتی در دستگاهه پستتنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب ب -و  

 .مشمول این قانون

 .تنزل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال -ز  

 ۲۵زن و کمتر از  سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین ۲۰بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  -ح 

روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال  4۵تا  ۳۰مورد مستخدمین مرد با پرداخت  بقه خدمت دولتی درسال سا

 .خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی

 ۲۵بیش از  بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و -ط 

 .تقلیل یك یا دو گروه ر اساس سنوات خدمت دولتی بامستخدمین مرد ب  سال سابقه خدمت دولتی برای

 .اخراج از دستگاه متبوع -ی 

 .های مشمول این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه -ک 

موضوع بند ط در سه  العاده شغل مستخدمان در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق - 1تبصره  

یك تا دو گروه( مالک محاسبه قرار  پس از تنزل بازنشستگی، حقوق گروه جدید )  سال آخر خدمت در هنگام

 .گیرد می

م، اخراج ئقانون به انفصال دا سهم کارمند( کارمندانی که در اجرای این کسور بازنشستگی یا حق بیمه ) - ۲تبصره  

استفاده نشده آنان و در مورد مزایای مرخصی استحقاقی  شوند و نیز حقوق و می  یا بازخریدی محکوم شده یا

نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق   مزایای مرخصی استحقاقی استفاده محکومان به بازنشستگی، حقوق و

 اند، که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده بیمه کارمندانی

 .پرداخت است قابل

این قانون هستند و  های مشمول بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یك از دستگاههای تئهی – ۳تبصره  

هایی که معتبر است و به معنی اثبات جرم های اداریدر محدوده مجازات  رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها

 .های اسالمی است، نیستموضوع قانون مجازات

احراز تخلف یا تخلفات، در  اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورتها پس از رسیدگی به تئهی – 4تبصره  

 .را اعمال خواهند نمود های موضوع این قانونمجازات مورد هر پرونده صرفاً یکی از

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری10ماده ) 

های تجدید نظر تجدیدنظر در هیأتاین قانون قابل  ۹های بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده فقط مجازات - 1۰ماده  

 .هستند
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 ( ماده )ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( قانون برنامه پنج50بند )و 

ی در سطح یك شهرستان بدون موافقت مستخدم با یهای اجراو ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه

 ...ها باید با موافقت مستخدم صورت گیردربط، انتقال به سایر شهرستان های ذیتوافق دستگاه

 ( ماده )( قانون برنامه ششم توسعه۸۷بند )ث 

( ۲ث ـ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده ) 

نیستند ایثارگران شاغل  ( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز۵رسانی به ایثارگران و ماده ) قانون جامع خدمات

در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد )عدم نیاز( معرفی 

 .نمایند

 ( آیین1ماده )نامه اجرایی انتقال و مأموریت 

 مبدأ صورت می گیرد. انتقال با صدور حکم یا ابالغ رسمی از سوی دستگاه  -1ماده 

های مبدأ و مقصد بالمانع است. انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یك شهرستان با توافق دستگاه -1تبصره 

 ها خواهد بود.های تحول اداری دستگاهتشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروه

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 13/11/1381مورخ  412دادنامه شماره 

جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت هرچند تغییر محل 

ثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم  اجتماع شرایط و عوامل م

های اداری قلمداد  در زمره مجازات 1۳۷۲تخلفات اداری مصوب ه قانون رسیدگی ب ۹موجب بند هـ ماده  دولت به

ه های رسیدگی ب شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیئت

بنابراین اعمال اختیار مدیریت درجهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور  باشد تخلفات اداری می

قانون مذکور،  1۲های اداری به شرح ماده  زاتتنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجا

شعبه هشتم بدوی که با توجه به محتویات پرونده  ۳1/۶/1۳۷۸مورخ  ۷۹1وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 

استناد قسمت ه شود. این رأی ب صادر شده و مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

حی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم اصال ۲۰اخیر ماده 

 .االتباع است

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 21/01/1391مورخ  937دادنامه شماره 

، تغییر 1۳۷۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال  ۹نظر به این که مطابق بند هـ ماده 

های اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و جغرافیایی خدمت از جمله مجازات محل

قانون  4۵ماده  4های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره احراز آن توسط هیأت
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ی کارمندان دولت در ، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصد1۳۸۶مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 

بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف 

تصویب نامه وزیران عضو کارگروه  4اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس  1۲و بند  ۳/۵/1۳۸۹ -۹۶۷۸۵/4۵۰1۷انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 

که در آنها انتقال محل  ۷/۷/1۳۸۹ -ن4۵۳۳۶ت/1۵۲۰۳۸جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 

ماده  1خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 

 .ون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعالم می شودقان 4۲و ماده  1۹

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 06/09/1391مورخ  615-614دادنامه شماره 

، تعیین محل خدمت 1۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  4۵ماده  4نظر به این که در تبصره 

ط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی رب

قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال  ۹باشد و در بند هـ ماده جغرافیایی خدمت می

های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از ، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات1۳۷۲

 ۲1ماده  ۲نامه اجرایی تبصره آیین 1۹شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده تخلفات اداری تحت 

 عضو وزیران ۳1/1/1۳۸۹ – ۲۰4۶1/44۲۹۵قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره  1۲1و ماده 

 4۲و ماده  1۹ماده  1کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیك، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند 

 .قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعالم می شود

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 19/11/1395مورخ  1418-1419دادنامه شماره 

مقرر شده  1۳۸۹مصوب سال قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  ۵۰مطابق بند و ماده 

های اجرایی در سطح یك شهرستان بدون موافقت انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه»است که 

نظر به « ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.ربط، انتقال به سایر شهرستانهای ذیمستخدم با توافق دستگاه

مازاد تشخیص داده است و در های موضوع تعارض، دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، مستخدم را اینکه در پرونده

سطح یك شهرستان به جابجایی محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نیازی به اخذ موافقت و تمایل 

شعبه دهم تجدیدنظر و دادنامه  ۷/۲/1۳۹4-۹4۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰4۷۵بنابراین دادنامه شماره  ؛مستخدم نبوده است

نظر که مبنی بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را شعبه هشتم تجدید ۶/1۰/1۳۹۳-۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸شماره 

غیر وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی رأی به رد شکایت صادر کرده است صحیح و موافق 

دادرسی دیوان عدالت  آیین قانون تشکیالت و ۸۸و ماده  1۲ماده  ۲مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 

 .دالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع استاداری برای شعب دیوان ع
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 ۲۲شماره  رویه قضایی

 الزام به احتساب 

 سوابق خدمت غیر دولتی 

 در تعیین حقوق بازنشستگی
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 طرح بحث

مستمری نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و »به موجب قانون 

ها و ها و نهادهای انقالب اسالمی در شرکتن دولت، شهرداریاسوابق خدمت مستخدم« کارکنان دولت

نامه اجرایی قانون های این ماده واحده و آییندر صورت داشتن شرایطی که در تبصره ،مؤسسات غیردولتی

 شود.میمحاسبه ولت در حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان د ،بینی شده استمذکور پیش

 شرایط الزم جهت تأثیر سوابق خدمت غیردولتی 

 در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت

 دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی باشند. ( 1

ربط پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی ،بابت سوابق خدمت غیردولتی ( 2

 ده باشند.نمو

لتفاوت اهای به صندوق محل خدمت و پرداخت مابن جهت انتقال سوابق بیمهادرخواست کتبی مستخدم (3

 کسورات.

  مستندات سه شرط مذکور: قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق

 .مذکورنامه اجرایی قانون ( آیین1بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت و ماده )

 نکات کلیدی
( قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و 1براساس تبصره ) (1

در محاسبه سنوات خدمت الزم  ها و مؤسسات غیردولتیدر شرکتسنوات مستمری کارکنان دولت، 

 .گردید پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد یاعطا برای بازنشستگی،

نی که از تاریخ الزم االجرا شدن امستخدمنامه اجرایی قانون مذکور، ( آیین1موجب تبصره ماده ) به (2

با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ  ،الذکر باشندقانون فوت نموده یا نمایند و واجد شرایط فوق

 . گیرندمشمول حکم ماده فوق قرار می ،تعیین حقوق وظیفه

ی که به لحاظ استعفا انمقررات این آیین نامه در مورد مستخدمنامه مذکور، ( آیین4براساس ماده ) (3

سسه محل ؤاخراج، انفصال، بازخرید خدمت یا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا م

 جری خواهدم ،خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشند

از صندوق  یا کالً نی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئاًامورد مستخدمبود و در 
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نامه بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آیین

 . قابل محاسبه نخواهد بود

ام یا بعد از بازنشستگی مستخدم هنگ بایدای، جهت انتقال سوابق بیمه انارائه درخواست کتبی مستخدم (4

نامه اجرایی قانون مربوط، صرفاً در مقام منع ( آیین1ماده ) همچنین نظر به اینکهصورت بگیرد. 

تواند مانع ارائه ای قبل از بازنشستگی است، لذا صندوق بازنشستگی نمیانتقال سوابق بیمهدرخواست 

 درخواست مستخدم بعد از بازنشستگی شود.

 داتمتن مستن
  قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری

 کارکنان دولت

ها و شرکت ها و نهادهای انقالب اسالمی درسوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ـماده واحده  

ذیربط پرداخت  بازنشستگی کسور بازنشستگی به صندوق م سسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا

صندوق  سهم مستخدم و کارفرما به گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی

بازنشستگی مربوط به مستخدم در حاالت بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا 

در حالت  ین مزبور )مشروط بر آن که مستخدم ،باشد احتساب می قابل مستمری بازنشستگی و وظیفه

 .( سال سابقه خدمت دولتی باشند۲۰بیست ) بازنشستگی( دارای حداقل

اعطاء پایه،  سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت الزم برای بازنشستگی، ـ 1تبصره   

 .گردید درجه یا نظایر آن منظور نخواهد

دولتی که شمول  ها و م سساتله قوانین خاص شرکتهای دولتی منجم قوانین استخدامی دستگاه ـ۲تبصره 

بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی  لحاظ سنوات خدمت الزم برای از ،قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است

 .خود باقی است و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت

میزان کسور  شود و جدید منتقل می میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق ـ۳تبصره 

ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ  نامه آیین این دو مبلغ بر اساس  التفاوت بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه

رسد،  هیأت وزیران می  و استخدامی کشور تهیه و به تصویب تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری

 .تعیین خواهد گردید

 اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه نامه آیین

 و مستمری کارکنان دولت

الذکر در هنگام بازنشستگی )با دارا بودن حداقل بیست سال سابقه مستخدمین موضوع قانون فوق ـ 1ماده 

سات غیر دولتی حق بیمه یا کسور س ها و مفتادگی در صورتی که بابت خدمت شرکتاخدمت دولتی( یا ازکار

توانند با درخواست کتبی کسور بازنشستگی یا حق بیمه مزبور را طبق مفاد بازنشستگی پرداخت نموده باشند می
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 تقال دهند. مدتی که حق بیمه کسورنامه به صندوق بیمه یا بازنشستگی محل خدمت فعلی خود اناین آیین

ر محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی به جمع سنوات د اند صرفاًبازنشستگی پرداخت نموده

گردد و در محاسبه سنوات خدمت الزم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن خدمت آنان اضافه می

 .منظور نخواهد گردید

با  ،واجد شرایط فوق الذکر باشند االجرا شدن قانون فوت نموده یا نمایند وتبصره ـ مستخدمینی که از تاریخ الزم

 .گیرنددرخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم ماده فوق قرار می

و  اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرماـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم ۲ماده 

به صندوق بازنشستگی محل  طبق سوابق و مدارک مربوط کالً ،وجهی که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است

 .خدمت فعلی منتقل خواهد شد

لکن رقم معینی از  ،ـ در صورتی که ارقام مربوط به بیمه درمانی جزو کسور بازنشستگی منظور شده باشد 1تبصره 

ا کسور بازنشستگی ( مجموع حق بیمه ی4بر روی  1کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد )

  .گردد)سهم مستخدم و سهم کارفرما( از این بابت منظور می

ـ در مواردی که میزان ارقام بیمه مربوط به علت فقد مدارک مشخص نیست ، حق بیمه مربوط به سوابق  ۲تبصره 

اعم از سهم مستخدم و کارفرما ) منهای قانون تامین اجتماعی ها و موسسات مشمول خدمت مستخدم در کارگاه

مین اجتماعی و حداقل أسهم درمان ( براساس میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان ت

 .دستمزد زمان موصوف محاسبه و به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد

العاده شغل یا ـ میزان کسور بازنشستگی متعلقه طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای آخرین رقم حقوق و فوق ۳ماده 

  .گرددفوت تعیین می اعناوین مشابه قبل از بازنشستگی ، از کار افتادگی ی

ده )سهم شخص التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه با مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی منتقل شتبصره ـ مابه 

و کارفرما( به اقساط ماهانه و حداکثر در دو سوم مدت خدمت غیر دولتی از مستخدم یا وارث وظیفه بگیر وی 

 .ل خواهد شدووص

اخراج ، انفصال ، بازخرید خدمت یا به  ،ـ مقررات این آیین نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا 4ماده  

سسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا  نان با شرکت یا مهر علت دیگر رابطه استخدامی آ

مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق  ،حق بیمه خود را دریافت ننموده باشند

آنان در از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند، مدت خدمت غیر دولتی  یا کالً بیمه مربوط را جزئاً

 .نامه قابل محاسبه نخواهد بوداجرای مقررات این آیین

ها در صندوق پیشین های قانونی صندوق جدید، منوط به وجود همان حمایتـ مبنای استفاده از حمایت ۵ماده 

 .باشدهای مزبور میمستخدم و پرداخت کسور مربوط براساس نوع حمایت

 

http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=12087
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 ۲۳ رویه قضایی شماره

 اعطای تسهیالتالزام به 

 شهرهاانتقال از کالن 
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 طرح بحث

-مند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کالنهبه منظور تشویق و کمک به کارکنانی که عالق

ایجاد »نامه بینی شده است. آییند، تسهیالتی در مقررات مختلف پیشهستنشهرها به سایر نقاط کشور 

مصوب « دولتی متقاضی انتقال از تهران و کالنشهرها به سایر شهرهای کشورتسهیالت جهت شاغلین 

نامه شود و آییناز آن یاد می 37909/ت 93138نامه شماره که عمدتاً با عنوان تصویب 29/05/1386

 از 23/12/1388مصوب « های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهراناعطای تسهیالت به کارکنان دستگاه»

مورد که در ادامه ست ا بینی نمودهکه تسهیالتی را برای این قبیل از کارمندان پیش استراتی جمله مقر

 بررسی قرار خواهند گرفت.

 ۳۷۹۰۹/ت ۹۳1۳۸نامه شماره مندی از تصویبشرایط بهره

تمامی به تصویب رسید، تسهیالتی برای شاغلین دولتی ) 29/05/1386نامه که در تاریخ به موجب این آیین

 هایها، مؤسسات و شرکتپیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه کارکنان رسمی،

توسعه و پرسنل  ( قانون برنامه چهارم160های مشمول ماده )ها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاهدولتی، بانک

( متقاضی انتقال از تهران و وبمص نامهشاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین

مند شدن از این تسهیالت نیازمند وجود شرایط شهرها به سایر شهرها درنظر گرفته شده است. بهرهکالن

 :استذیل 

ـ  تبریز ـمشهد  ـتهران ) .شهرها مشغول به خدمت بوده باشنددر کالن 1385قبل از پایان سال   (1

 (اهواز ـقم  ـ شیراز ـکرج  ـاصفهان 

 .به بعد باشد 1386شهرها از ابتدای سال تاریخ انتقال آنان از کالن  (2

سال از عمر  (15( سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده )5حداقل پنج )  (3

 .خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد

 ( تصویب2مستند سه شرط مذکور: ماده )نامه مذکور 

 

 ۳۷۹۰۹/ت ۹۳1۳۸نامه شماره در تصویب بینی شدهتسهیالت پیش
 :دشون مند می بهره    متقاضیان واجد شرایط از تسهیالت و امکانات زیر ،نامه( این تصویب3به موجب ماده )

تسهیالت بانکی از  واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطایـ 1

نامه مشمول  واگذاری زمین در قالب این آیین .واحد مسکونیمحل تسهیالت بخش مسکن جهت احداث 

 .یستکه قبالً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نمقررات ممنوعیت واگذاری کسانی
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صورت نقدی و  کمک سود متعلق به تسهیالت بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده بهـ 2

 .دشو ه متقاضیان پرداخت میبالفاصله پس از اعطای تسهیالت ب

کارمند منتقل شده  ـ هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضالب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد3

 .محاسبه و دریافت خواهد شد صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزداز ابتدا به

آموزش عالی اعم از  ها و مراکزیک از دانشگاه چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هرـ 4

در صورت تمایل متقاضی به  ،تحصیل باشند مانند آن مشغول به سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و

که رشته  ـبه جز شهرهای استان تهران  ـنزدیکترین شهر به آن نقطه  دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند یا

 .منتقل خواهند شدباشند،  یادشده را دارا

گروه تشویقی عالوه  ند، یکشوشهرها منتقل به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کالنـ  5

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب  ( قانون نظام3( ماده )7( و )4های تشویقی تبصره های )بر گروه

تعلق  مسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آناندرصورت انتقال کارمند و ه   . دشواعطا می    ـ1370

 .گیرد می

اشتغال پایدار در مکان  نامه، به جهت ایجاد یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیینـ  6

 .مند خواهد شدبهره های زودبازده، با اولویتجدید از تسهیالت مربوط به کارگاه

مرخصی تشویقی اعطا  این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماهبه هر یک از کارکنان مشمول ـ 7 

 .دشومی

 

های اجرایی نامه اعطای تسهیالت به کارکنان دستگاهمندی از آیینشرایط بهره

 متقاضی انتقال از شهر تهران 
 های اجرایی باشند. کارمند رسمی و پیمانی دستگاه ( 1

های د که با دستگاهشوننامه توانند مشمول این آیینمشابه در صورتی می* کارمندان قراردادی و عناوین 

 اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند.

 کارمندان شاغل در شهر تهران باشند. (2
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های نامه اعطای تسهیالت به کارکنان دستگاهبینی شده در آیینتسهیالت پیش

 اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران 
 .هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شدـ 1

 .هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفرـ  2

اعطای تسهیالت وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کاالی خانگی در ـ  3

 .گذاری تگذاری و نوب حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده

ماه حقوق و مزایای متعلقه به هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یکـ  4

 .کارمند منتقل شده

 ـ معاینات رایگان پزشکی کارمندان منتقل شده و همسر و فرزندان آنها هر دو سال یکبار. 5

 زندان آنان از امکانات ورزشی.ـ برخورداری رایگان کارمندان انتقالی و همسر و فر 6

 نکات کلیدی

از اجرای طرح  حقی برای زنان کارمند غیرسرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیالت ناشی (1

مورخ  106)دادنامه شماره است. اد نشدهشهرها به سایر شهرهای کشور ایجکالنانتقال از تهران و 

 اداری(ت عمومی دیوان عدالت ئهی 16/02/1392

در فرضی که مقررات استخدامی حاکم، انتقال کارمندان را از تهران به سایر شهرهای کشور ممنوع کرده  (2

های اجرایی متقاضی انتقال از اعطای تسهیالت به کارکنان دستگاهآیین نامه  12باشد، حکم مقرر در ماده 

. )دادنامه شماره کندخدم به انتقال ایجاد نمیبه تنهایی و اصالتاً تکلیفی برای دستگاه متبوع مست شهر تهران

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 29/07/1392مورخ  491

 متن مستندات

 شهرها به سایر نامه ایجاد تسهیالت جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کالنآیین

 شهرهای کشور

پیمانی و قراردادی و سایر  شامل تمامی کارکنان رسمی،نامه  ها و تسهیالت موضوع این آیینحمایت ـ    1ماده

های ها، م سسات بیمه و سایر دستگاهدولتی، بانك هایها، م سسات و شرکتعناوین مشابه شاغل در وزارتخانه

توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و  ( قانون برنامه چهارم1۶۰مشمول ماده )

 کرج ـاصفهان تبریزـ  ـ مشهد ـمصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کالنشهرها )تهران  نامهیینبرابر آ

 باشد. می باشند، داشته را کشور نقاط سایر به( اهواز ـ قم شیراز ـ ـ
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ین کالنشهرها در قالب ا ( کیلومتری سایر۵۰تبصره ـ انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله )

 .نامه ممنوع است آیین

 :نامه باید حائز شرایط زیر باشندـ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین۲ماده 

 .در کالنشهرها مشغول به خدمت بوده باشند 1۳۸۵قبل از پایان سال ـ  1

 .به بعد باشد 1۳۸۶تاریخ انتقال آنان از کالنشهرها از ابتدای سال ـ  ۲

سال از عمر خدمتی  (1۵از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده ) ( سال۵ـ حداقل پنج )۳    

 .کارکنان قراردادی باقی مانده باشد

 .نامه با ایثارگران و فرهنگیان است تبصره ـ اولویت واگذاری امتیازات این آیین 

 .گردند مند می بهره    نامه از تسهیالت و امکانات زیر ـ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین ۳ماده 

تسهیالت بانکی از محل  ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای1

تبصره ـ  .جدول موضوع این ماده تسهیالت بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در

که قبالً از زمین و مسکن دولتی  عیت واگذاری کسانینامه مشمول مقررات ممنو واگذاری زمین در قالب این آیین

 .باشد استفاده کرده باشند، نمی

صورت نقدی و بالفاصله  ـ کمك سود متعلق به تسهیالت بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به۲

 د.گرد پس از اعطای تسهیالت به متقاضیان پرداخت می

پرداخت جهت احداث مسکن  تسهیالت    (ن واگذاری به هر کارمند )متر مربعقدرالسهم زمی    مقصد انتقال کارمند

 ( میلیون ریال) کارمند کمك سود قابل پرداخت به هر    ()میلیون ریال

( کیلومتر از ۵۰تا فاصله ) ( کیلومتر از حریم و سایر کالنشهرها1۵۰شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله )

 .۵۵    14۰    1۸۰   سایر شهرها  ۵۰    1۳۰    1۵۰   ( هزار نفر و بیشتر ۲۰۰شهرهای با جمعیت )4۰    1۲۰    1۲۰    حریم کالنشهر

باشد، امتیازات جدول فوق به  نامه ـ چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین 1تبصره 

 .یابد%( افزایش می۳۰میزان سی درصد )

 .پذیرد واگذاری زمین و تسهیالت به متقاضی سرپرست خانوار صورت میـ  ۲تبصره  

ـ هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضالب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصدکارمند منتقل شده از ۳

 .محاسبه و دریافت خواهد شد ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد

آموزش عالی اعم از سراسری،  ها و مراکزنامه در هر یك از دانشگاهان کارکنان مشمول این آیینچنانچه فرزندـ 4 

تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد  مانند آن مشغول به     آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و

باشند، دارا  را یادشده رشته تهران ـ که استان شهرهای جز ـ بهنزدیکترین شهر به آن نقطه  انتقال کارمند و یا

 .منتقل خواهند شد
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بالعکس در اجرای این ماده و  سراسری هایدانشگاه به اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان انتقال قابلیت ـ تبصره  

 .امکان پذیر است

-وه تشویقی عالوه بر گروهگر نامه از کالنشهرها منتقل گردند، یكبه هر یك از کارکنانی که در قالب این آیینـ  ۵

اعطا      ـ 1۳۷۰هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب  ( قانون نظام۳( ماده )۷( و )4های )های تشویقی تبصره

 .گردد می

 .گیرد تعلق می درصورت انتقال کارمند و همسر وی، یك گروه تشویقی به هر یك از آنان تبصره ـ 

اشتغال پایدار در مکان جدید  نامه، به جهت ایجاد کارمند مشمول این آیینیکی از اعضای درجه اول خانواده ـ  ۶

 .بهره مند خواهد شد های زودبازده، با اولویتاز تسهیالت مربوط به کارگاه

-مرخصی تشویقی اعطا می نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یك ماهبه هر یك از کارکنان مشمول این آیینـ ۷ 

 .گردد

هستند موظفند در راستای  نامههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آییندستگاه ـ کلیه4ماده  

 :نامه اقدامات زیر را به عمل آورنداجرای بهینه این آیین

نقاط کشور، درخواست  بالفاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کالنشهرها به سایرـ 1 

داشت و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه  موده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهندوی را قبول ن

اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در الیحه بودجه، به وزارت  موضوع این آیین نامه را از محل

 .شهرسازی اعالم نمایند مسکن و

ندارند، بالفاصله دستگاه  ها که واحد متناظر در شهرهای مقصدگاهدرخصوص کارکنان آن دسته از دست تبصره ـ 

 .شودمحل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می

گردند، توسط دستگاه ذی  می ـ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کالنشهرها منتقل    ۲

 .باشدربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می

مربوط از واحد انتقال دهنده  اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کالنشهرها و پست سازمانی ـ    ۳

 .شودحذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می

سازمانی قبل از انتقال به  و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست حقوق ـتبصره  

های مدیریتی و سرپرستی( سازمانی )نظیر پست و چنانچه به دالیلی امکان انتقال پست وی پرداخت می شود

 .جدید به وی پرداخت خواهد شد وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست

 به تهران ممنوع خواهد بود. موارد نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرهااز تاریخ ابالغ این آیینـ  ۵ماده 

 .یس جمهور خواهد رسیدئانسانی ر استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه



142 
 

( سال خدمت ۳۰پایان سی ) نامه قبل از بازنشستگی وچنانچه استفاده کنندگان از تسهیالت این آیین ـ ۶ماده  

آیین نامه با ارزش روز متعلق به آنان در قالب این  قصد انتقال مجدد به کالنشهرها را داشته باشند، امتیازات

 .محاسبه و مسترد خواهد شد

     .باشدنامه از تاریخ ابالغ یك سال شمسی میمدت اعتبار این آیین ـ۷ماده  

 های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهراننامه اعطای تسهیالت به کارکنان دستگاهآیین 

های اجرایی مکلفند در فرآیند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به  دستگاه ـ1ماده 

نامه  ها، تسهیالت الزم را برای کارکنان مشمول این آیین ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصت

 فراهم نمایند.

به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه  در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی ـ۲ماده 

کالن شهرهای مبدأ کسر و به سقف  اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها به جز

شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در  های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می پست

ریزی و  های اجرایی با تأیید معاونت برنامه هیأت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاهچارچوب اختیارات 

 شود. جمهور از جهت رعایت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می نظارت راهبردی رییس

 هدیه انتقال به میزان یك ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. ـ ۳ماده 

نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صددرصد عالوه بر  در مورد مشموالن این آیین ـ 4ماده

  یابد. های مورد عمل در مقررات افزایش می هزینه

نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول  های اجرایی مکلفند در مورد افزایش مشمول این آیین ـ دستگاه ۵ماده 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۸( ماده )۹کار موضوع ذیل بند ) پنجاه درصد اضافه معافیت از محدودیت سقف

 شوند.

ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیالت  ۶ماده 

 نامه فراهم نماید. الزم را برای مشموالن این آیین

ند طبق ضوابط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به اعطای تسهیالت وام های دولتی مکلف ـ بانك ۷ماده 

بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کاالی خانگی در حداکثر سقف مقرر در 

 گذاری اقدام نمایند. گذاری و نوبت مقررات بدون سپرده

هی دستگاه مربوط حسب مورد )دستگاه مبدء یا مقصد( به ـ هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفا ۸ماده 

 میزان یك ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت 

 شود، نخواهد بود. می
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درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این  ـ وزارت بهداشت، ۹ماده 

یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، هر دو سال یك بار به صورت رایگان تحت  نامه انتقال می آیین

پوشش وزارت  های علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاه

 یادشده قرار گیرند.

بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیالت الزم را برای برخورداری  ـ سازمان تربیت 1۰ماده 

بدنی در محل انتقال، به  کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت

 طور رایگان فراهم نماید.

یابند با رعایت قوانین و مقررات  یافته و بد آب و هوا انتقال می ـ کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه 11اده م

( قانون ۶۸( ماده )1مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر )حسب مدرک تحصیلی( در بند )

 خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.مدیریت 

های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت  اهـ تمامی دستگ 1۲ماده 

 به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش  ـ امتیازات موضوع این آیین 1۳ماده 

 خواهد بود:

 

 میزان دریافت امتیازها ها یا بخشجمعیت شهرها  ردیف

 درصد 1۰۰ 1۰۰.۰۰۰تا  1

 درصد ۷۵ ۲۰۰.۰۰۰تا  ۲

 درصد ۶۵ 4۰۰.۰۰۰تا  ۳

 درصد ۵۵ ۶۰۰.۰۰۰تا  4

 درصد 4۵ ۹۰۰.۰۰۰تا  ۵

 درصد ۳۰ به باال ۹۰۰.۰۰۰ ۶

مدیریت خدمات ( قانون 11۷های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده ) ـ آن دسته از کارمندان دستگاه 14ماده 

ها )به جز  باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستان کشوری می

شهرها( منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این  کالن

 نامه برخوردار خواهند شد. آیین

نامه و به منظور جلب رضایت  توانند عالوه بر تسهیالت مقرر در این آیین های اجرایی می ـ دستگاه 1۵ماده 

کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور )به استثنای شهرهای استان تهران و 

ررات مورد عمل و با ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مق شهرها( تسهیالتی را با توجه به ظرفیت کالن

 بینی نمایند. جمهور پیش ریزی و نظارت راهبردی رییس تأیید معاونت برنامه
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باشند و موظفند با توجه به  نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می ـ استانداران مسئول اجرای این آیین 1۶ماده 

 قدامات الزم را به عمل آورند.ها، ا ها و بخش های اجرایی در شهرستان درخواست داوطلب و نیاز دستگاه

 بعدی اصالحات و 1۲/۶/1۳۸۶ مورخ   ه۳۷۹۰۹/ت۹۳1۳۸ه شماره منا ـ اعطای تسهیالت مندرج در تصویب1۷ماده 

 .است بالمانع تهران از انتقال متقاضی مشموالن به باشد، نشده بینی پیش نامه آیین این در که مواردی در آن

های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند،  عناوین مشابه که با دستگاهـ کارکنان قراردادی و 1۸ماده 

 نامه برخوردار شوند. توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیالت این آیین می

را  نامه جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آیین ریزی و نظارت راهبردی رییس ـ معاونت برنامه 1۹ماده 

 بینی نماید. های اجرایی پیش تگاهدر بودجه ساالنه دس

ریزی و نظارت راهبردی  جمهور و برنامه های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ـ معاونت ۲۰ماده 

جمهور ارایه  های اجرایی ملی و استانداران را به رییس ماهة عملکرد دستگاه جمهور موظفند گزارش شش رییس

 کنند.

 است.ا االجر الزم 1/1/1۳۸۹نامه از تاریخ  ـ این آیین ۲1ماده 

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 16/02/1392مورخ  106دادنامه شماره 

به این که  نظر  1۲/۶/1۳۸۶ ـ هـ۳۷۹۰۹ت۹۳1۳۸ /شمارهمصوبه  ۳ماده  ۲بند  ۲در مورد درخواست ابطال تبصره 

، 1۹/۰۸/1۳۸1قانون مدنی اصالحی  11۰۷قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده  11۰۶مطابق ماده 

مبنی بر واگذاری  ۳ماده  ۲بند  ۲مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره 

قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر  زمین و تسهیالت به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر

سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیالت ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکالن شهرها به سایر 

شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین 

قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است  4ین مورد مشمول حکم مقرر در ماده رفته باشد، بنابرا

آیین نامه ایجاد تسهیالت جهت شاغالن دولتی متقاضی  ۳ماده  ۲بند  ۲شود و بر این اساس تبصره تشخیص نمی

 .انتقال از تهران وکالن شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 29/07/1392مورخ  491دادنامه شماره 

، اخذ هدیه از افراد حقیقی و 1۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  ۹1نظر به این که در ماده  ـ الف

حقوقی به جز دستگاه ذی ربط کارمندان تخلف محسوب شده است، بنابراین در اخذ هدیه از دستگاه متبوع 

های اجرایی آیین نامه اعطای تسهیالت به کارکنان دستگاه ۳و  ۸ی وجود ندارد و مواد کارمندان، منع قانون

 .متقاضی انتقال از شهر تهران مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست
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 نامه اجرایی معترضٌ به، مبنی بر تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانآیین ۹و  1۰مواد  ـ ب

دنی ]وزارت ورزش و جوانان[ به ارائه خدمات خاص به کارمندان متقاضی انتقال از تهران نیز با قوانین تربیت ب

 .موضوعه اعالم شده از طرف شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست

دان های اجرایی به پذیرش درخواست کارمنبه، تکلیف دستگاهآیین نامه معترضٌ 1۲با توجه به این که در ماده  ـ ج

زیرا در فرضی که مقررات  ؛بر انتقال به رعایت ضوابط و مقررات مربوط موکول شده است، مغایرتی با قانون ندارد

 1۲استخدامی حاکم، انتقال کارمندان را از تهران به سایر شهرهای کشور ممنوع کرده باشد، حکم مقرر در ماده 

بنابراین  ؛کندرای دستگاه متبوع مستخدم به انتقال ایجاد نمینامه مورد اعتراض به تنهایی و اصالتاً تکلیفی بآیین

 .شوداین بند از مصوبه نیز قابل ابطال تشخیص نمی
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 ۲4شماره  رویه قضایی

الزام به پرداخت مزایای خدمت  

 در آموزش و پرورش استثنایی
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 طرح بحث

آموزان استثنایی اعم از نابینایان، تربیت کودکان و دانشهای توانبخشی تعلیم و با توجه به اهمیت و ویژگی

ن حسی حرکتی و نیمه بینایان، ناشنوایان، نیمه شنوایان، عقب ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلوال

توان به بینی شده است. در این زمینه مین در این حوزه در قوانین پیشچند معلولیتی امتیازاتی برای شاغال

سال  5اشاره نمود. براساس این تبصره، هر « قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی( »5تبصره )

د. همچنین عالوه بر سنوات ارفاقی، شوسال محسوب می 6ش با شرایطی ن این بخسابقه خدمت شاغال

 شود. به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش اعمال می 2/1ضریب 

 از سنوات ارفاقی مندیشرایط بهره

خش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی ببه موجب تبصره مذکور، پنج سال خدمت دولتی رضایت

شود. بنابراین در صورتی که متقاضی چهار شرط ذیل را داشته باشد، از این امتیاز شش سال محسوب می

 د:شومند میبهره

 در آموزش و پرورش استثنایی خدمت کند. .1

 سال سابقه خدمت در بخش مذکور داشته باشد. 5حداقل  .2

 اعالم رضایت از سوی سازمان مربوط .3

 ( قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی5مستند سه شرط مذکور: تبصره ) 

 مستخدم رسمی یا پیمانی باشد. .4

  مستند: رأی صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ

17/12/1379 

 نکات کلیدی
 به بعد ۰۹/11/1۳۶۹از تاریخ سال خدمت دولتی مورد قبول در آموزش و پرورش استثنایی  5هر  .1

)تاریخ تصویب قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی( از لحاظ ارائه تعهدات قانونی 

 د.شوسال محسوب می 6بلندمدت )بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بیمه شده( 

الذکر  به کیفیت فوقآموزش و پرورش استثنایی ن سازمان ااحتساب مدت خدمت مستخدم .2

ن مشمول تبصره مذکور ندارد و اای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدم مالزمه

 592. )دادنامه شماره استممنوع  ن این بخششاغالاز بابت سنوات ارفاقی دریافت هرگونه وجه 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 03/09/1387مورخ 
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نامه استخدامی سازمان آموزش و پرورش آیین 64و پاراگراف ذیل ماده  53، 52براساس مواد  .3

جمله بازنشستگی و وظیفه تابع ن رسمی و پیمانی سازمان از هر لحاظ منااستثنایی، کلیه مستخدم

 د.به شمار می آینمقررات قانون تأمین اجتماعی 

پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی است و سازمان  .4

ه . )دادناماستتأمین اجتماعی مکلف به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(هیئ 26/11/1395مورخ  1268شماره 

مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از  به حقوق و مزایای 2/1اعمال ضریب  .5

)حاکمیت فصل دهم  01/01/1388لغایت  01/01/1387اداری، آموزشی و توانبخشی تنها از تاریخ 

مورخ  2001الی  1988قانون مدیریت خدمات کشوری( جواز قانونی دارد. )دادنامه شماره 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 25/12/1393

مندرج در دادنامه فوق  ی سنوات ارفاقی کماکان به قوت خود باقی است و از موارد منسوخاعطا .6

 .نیست

 متن مستندات
 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

آموزان استثنایی اعم از  دانش های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و با توجه به اهمیت و ویژگی -ماده واحده  

ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی  عقب شنوایان، نیمه  نیمه بینایان، ناشنوایان،نابینایان، 

 وابسته به وزارت «آموزش و پرورش استثنایی سازمان »این قانون م سسه دولتی بنام  و چند معلولیتی به موجب

 .رورش خواهد بودرئیس سازمان، معاون وزیر آموزش و پ  .شود آموزش و پرورش تشکیل می

مستثنی و دارای ردیف  های دولتیاین سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه -1تبصره  

 .باشد اعتباری خاص می

تعلیم و تربیت اشتغال  کلیه م سسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع -۲تبصره  

طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل  شوند، مناسب تشخیص داده می ازماندارند و یا برای فعالیت س

 .گردند می

شورا، تشکیالت و  وزارت آموزش و پرورش موظف است اساسنامه سازمان مشتمل بر اهداف، وظایف، -۳تبصره 

العاده  نظیر فوق ز )نیروهای تخصصی مورد نیا امتیازات الزم جهت جذب و نگهداری منابع مالی سازمان و همچنین

تهیه و جهت تصویب به کمیسیون آموزش و  شغل( را ظرف دو ماه شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت

 .تقدیم کند پرورش مجلس شورای اسالمی
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دولت موظف است در مدت . % از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد۵۰ -4تبصره  

 د.تسهیالت ارزی الزم را در اختیار سازمان قرار ده به منظور ایجاد امکانات کافی س سازمانپنج سال اول تأسی

شش سال محسوب  بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی پنج سال خدمت دولتی رضایت - ۵تبصره  

 .گردد می

استثنایی در وزارت  پرورشاز تاریخ تصویب این قانون کلیه م سساتی که تحت عنوان آموزش و  - ۶تبصره  

سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر  فعالیت دارند، زیر پوشش این  ها آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه

 .گردد آنها به این سازمان منتقل می منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات

 اریت عمومی دیوان عدالت ادهیئ 03/09/1387مورخ  592مه شماره دادنا 

های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان استثنائی، ضرورت و ویژگی قانونگذار با عنایت به اهمیت

تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تأکید قرار داده و با توجه به صعوبت خدمت در آن سازمان به 

یت بخش در سازمان را از هر نظر از جمله ماده واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی رضا ۵موجب تبصره 

بازنشستگی شش سال محسوب داشته است. نظر به اینکه احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به 

ای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد  الذکر مالزمه کیفیت فوق

باشد و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است، بنابراین  حکم مقنن می و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به

های صادره از شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته استرداد کسوری که بابت خدمت  دادنامه

دیوان  قانون 4۳و ماده  1۹ماده  ۲اضافی از وی دریافت شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 

 .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 26/11/1395مورخ  1268دادنامه شماره 

پنج سال خدمت  1۳۶۹ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال  ۵مطابق تبصره 

 ۵۲رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می شود و به موجب ماده دولتی 

مـاده واحده  ۵در اجرای تبصره »آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که 

از کارافتادگی،  سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بـازنشستگی، ۵قانون تشکیل سازمان هر 

و بر اساس رأی صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش « گردد.سال محسوب می ۶وظیفه و وراث 

تسری داده شده  این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان 1۷/1۲/1۳۷۹و پرورش استثنایی مورخ 

، 1۵شعبه  1/۰۶/1۳۹1ـ   ۹1۰۹۹۷۰۹۰1۵۰1۲۶۸های شمارهالذکر دادنامهاست. نظر به مراتب فوق

 ۰۸/1۲/1۳۹۰،۹1۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰14۳۰ـ1۷،۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۲۸4شعبه  ۹1۰۹۹۷۰۹۰1۷۰۲۹۰۳-1۲/1۰/1۳۹1

که با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر  4شعبه  ۰۷/1۲/1۳۸۹ـ  ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰4۰۲۰1۹و  ۲۵شعبه  ۲۸/۰4/1۳۹1

مین اجتماعی به أبیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تالزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق 

پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند 

به عنوان رأی ایجاد  1۳۹۲قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۹۰و ماده  1۲ماده  ۳

 .یوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االتباع استرویه برای شعب د
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 25/12/1393مورخ  2001الی  1988دادنامه شماره 

ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال  ۵ا توجه به این که مطابق تبصره ب

پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال مقرر شده است  1۳۶۹

 محسوب می گردد، بنابراین مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 

ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی  ۵موضوع ضوابط اجرایی تبصره   ۲۹/۸/1۳۸۶

در حقوق و  ۲/1ثیر آن به میزان أکشور که در راستای ماده واحده صدرالذکر تدوین شده است، صرفاً در حد ت

ماده واحده مذکور قابل  ۵العاده تبصره و نه تحت عنوان فوق 1۳۸۷مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال 

که بر وارد دانستن شکایت و اعمال  اجرا است و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار

به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و  ۲/1ضریب 

صادر شده  1/1/1۳۸۸تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در  1/1/1۳۸۷توانبخشی از 

قانون تشکیالت و  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲این رأی به استناد بند  است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود.

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط  1۳۹۲آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 .در موارد مشابه الزم االتباع است
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 ۲۵شماره رویه قضایی 

 العاده اشتغال خارج از کشورفوق
( قانون مدیریت خدمات کشوری68( ماده )8موضوع بند )
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 طرح بحث

ن دولت جمهوری اسالمی او به مستخدم ههای دور مورد توجه بودالعاده خارج از کشور، از گذشتهمفهوم فوق

( 39. اولین نص قانونی در این زمینه، بند )ج( ماده )ه استشدایران شاغل در خارج از کشور پرداخت می

سخن به میان  1«اشتغال خارج از کشور»العاده است که در آن از فوق 1345استخدام کشوری مصوب  قانون

های اجتماعی، قانون نامه استخدامی سازمان بیمههای دیگری همچون آیینالعاده در مقررهآمده و این فوق

می وزارت اطالعات و قانون مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه، قانون استخدا

 مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره واقع شده است.

های ( قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندانی که در خارج از کشور در پست68( ماده )8براساس بند )

یب العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصوفوق ،سازمانی اشتغال دارند

 د.شوپرداخت می ،رسدت وزیران میئهی

دریافت دیگری از  ،کنندالعاده اشتغال خارج از کشور استفاده میاین گونه کارمندان در مدتی که از فوق

 گیرد. تعلق نمیبه آنها العاده مدیریت قبیل اضافه کار، حق مأموریت و فوق

 العاده اشتغال خارج از کشورمندی از فوقبهرهشرایط 

 مأموریت براساس مقررات و ضوابط قانونی زمان اعزام مأموریت باشد. (1

 اعزام به موجب حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع باشد.  (2

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 25/05/1388مورخ  454دادنامه شماره 

 کلیدی اتنک
پیمانی( بوده و منصرف از العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً شامل مأموران ثابت )رسمی و فوق (1

ت عمومی دیوان عدالت ئهی 04/07/1390مورخ  269مأموران غیرثابت است. )رأی وحدت رویه 

 اداری(

العاده اشتغال خارج از کشور، به کارمندانی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه فوق (2

ت عمومی دیوان عدالت ئهی 25/05/1388مورخ  454شود. )دادنامه شماره نمایند، پرداخت نمیمی

 اداری(

                                                           
هایی به شرح زیر به مستخدمین العادهاین قانون فوق 38العاده شغل مذکور در ماده توانند عالوه بر فوقها و مؤسسات دولتی میـ وزارتخانه 39. ماده  1

 پرداخت کنند:

 کنند قابل پرداخت است.از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه میالعاده اشتغال خارج ...ج ـ فوق
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 ،ت وزیرانئهی 09/10/1371هـ مورخ  461/ت 29920( مصوبه شماره 1( ماده )4به موجب تبصره ) (3

العاده اشتغال در خارج از کشور برای کسانی که مدرک تحصیلی آنها باالتر از مدرکی است که فوق

تحصیلی آنها مطلوبیت داشته باشد )مرتبط که مدرک به شرط آن- بینی شده استبرای اعزام پیش

ت عمومی دیوان عدالت ئهی 03/09/1393مورخ  727)رأی وحدت رویه  قابل افزایش است. -باشد(

 اداری(

فوق العاده اشتغال خارج از  ( قانون مدیریت خدمات کشوری76بر اساس مفهوم تبصره ذیل ماده ) (4

مستحق دریافت خواهد بود و  ،مأموریت باشد کشور مستمر نبوده و تا زمانی که کارمند در حال

 تأثیری در میزان حقوق بازنشستگی نیز ندارد.

کارمندان سیاسی و کارمندان ( قانون مدیریت خدمات کشوری، 117)( ماده 5موجب تبصره ) به (5

های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و شاغل در پست

 ند.هست 1352انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 

مالک  ،العاده اشتغال خارج از کشور قرار گیرددر صورتی که یورو مبنای محاسبه پرداخت فوق (6

شد. )دادنامه شماره بامی میالدی 01/01/2002محاسبه و پرداخت، تاریخ پیدایش و رواج آن 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 03/07/1397مورخ 1553

اند و تا کنون مبنای پرداخت ریالی حق مأموریت نسبت به افرادی که قبالً به مأموریت اعزام شده (7

 االداء( است نه زمان مأموریت.پرداخت نشده است، براساس زمان پرداخت )یوم

 متن مستندات
  نون مدیریت خدمات کشوریقا 68ماده  8بند 

العاده اشتغال خارج از کشور براساس  فوق ،های سازمانی اشتغال دارندبه کارمندانی که در خارج از کشور در پست

گونه کارمندان در مدتی  این .گردد پرداخت می ،رسد ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین  العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می که از فوق

 .گیرد نخواهند داشت گونه کارمندان تعلق می خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این

  وان عدالت اداریت عمومی دیئهی 25/05/1388مورخ  454دادنامه شماره 

العاده اشتغال در خارج ازکشور، مه فوقناونی استخدام کشوری و مقررات آیینالیحه قان ۳۹به موجب بند )ج( ماده 

شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به کشور فقط به مستخدمینی پرداخت میموریت خارج از العاده مأفوق

یت مورخود به مأه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع شده و بخارج از کشور برگزیده منظور خدمت در 

و اجتماع شرایط  العاده به افرادی که بدون تحققاند. بنابراین پرداخت این فوقمذکور اعزام و مشغول خدمت شده

-و دادنامهند، محمل قانونی ندارد نمایدر خارج از کشور انجام وظیفه می قانونی مذکور منحصراً به تبع همسر خود
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الذکر صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بیستم و بیست و سوم مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته قهای فو

الذکر صحیح و موافق العاده مأموریت خارج از کشور به جهات فوقارت آموزش و پرورش به پرداخت فوقالزام وز

برای شعب دیوان، ادارات و  1۳۸۵دالت اداری مصوب قانون دیوان ع 44قانون است. این رأی به استناد ماده 

 ربط الزم االتباع است.اشخاص حقیقی و حقوقی ذی

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 04/07/1390مورخ  269رأی وحدت رویه شماره 

مقرر قانون مدیریت خدمات کشوری  ۶۸ماده  ۸قانون استخدام کشوری و بند  ۳۹با توجه به اینکه به موجب ماده 

های سازمانی اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران شده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست

 ۰۹/1۰/1۳۷1هـ مورخ 4۶1/ت۲۹۹۲۰العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره فوق

گروه مختلف تعیین شده است و صرفاً شامل  العاده خارج از کشور برای مأموران ثابت در دههیأت وزیران، فوق

-های موصوف از مأموران غیرثابت میمأموران ثابت بوده و منصرف از مأموران غیر ثابت است و کلیه شکات پرونده

باشند، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار، از این حیث که متضمن دو حکم متفاوت 

باشد، آرای صادر شده برعدم توجه شکایت به وزارت ه شکایت به وزارت آموزش و پرورش میدر توجه و عدم توج

-ده میآموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص دا

ان و سایر مراجع اداری قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیو 4۳و ماده  1۹ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند 

  االتباع است.موارد مشابه الزم مربوط در

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 03/09/1393مورخ  727شماره  رأی وحدت رویه 

دمان دولت جمهوری العاده اشتغال خارج از کشور مستخنامه فوقآیین  ۲ماده  4که به موجب تبصره با توجه به این

العاده اشتغال در خارج از کشور برای کسانی که مدرک ، فوق1۳۷1مأموران ثابت( مصوب سال اسالمی ایران )

که مدرک تحصیلی آنها یش بینی شده بوده است به شرط اینتحصیلی آنها باالتر از مدرکی است که برای اعزام پ

مدرک باالتر شکات برای  ،های موضوع تعارضفزایش اعالم شده است و در پروندهمطلوبیت داشته باشد، قابل ا

، شعبه ۰۵/۰۸/1۳۸۶-14۹۳و  ۲۶/۰4/1۳۸4-14۹۳های شماره یت نداشته است، بنابراین دادنامهاعزام آنها مطلوب

شعبه چهارم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره  ۰۵/11/1۳۸۸-۳1۶۷اول دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 

شعبه اول  ۲1/۰۳/1۳۸۷-۲1ان عدالت اداری و دادنامه شماره ، شعبه بیست و یکم دیو1۰۶۶-11/۰۸/1۳۷۹

شود. ند صحیح و موافق مقررات تشخیص میاری که به رد شکایت شکات صادر شدهتشخیص دیوان عدالت ادا

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲این رأی به استناد بند 

  .االتباع استمربوط در موارد مشابه الزم اداریمراجع 

 ( مصوبه شماره 1( ماده )4تبصره )ت وزیرانئهی 09/10/1371هـ مورخ  461/ت 29920 

العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی باالتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط  فوق

تحصیلی باالتر پنج درصد و حداکثر تا پانزده درصد ارقام مندرج  باشد به ازای هر مدرک دارای مطلوبیت الزم می

 .( قابل افزایش است۳( و )۲های شماره )در جدول
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 ( قانون مدیریت خدمات کشوری117( ماده )5تبصره ) 

های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیالتی، کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست

های باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستمی 1۳۵۲نضباطی وزارت امور خارجه مصوب استخدام، مالی و ا

 .پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود

 خارج از  های دولتی به تصویب نامه راجع به نحوه و مدت مأموریت کلیه کارکنان اعزامی دستگاه

 کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـوزارت امور خارجه  ـوزارت اطالعات 

  وزارت اطالعات و به استناد اصل یکصد و سی  1۳۷۶.۰۸.۲۹ . مورخ1خ۲۰۲۲۲بنا به پیشنهاد شماره . 1۳۸۰.۰۳.1۳

نحوه و مدت مأموریت کلیه کارکنان اعزامی    :اسالمی ایران تصویب نمود و هشتم قانون اساسی جمهوری

امور   قانون مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت های دولتی به خارج از کشور مطابق اهدستگ

پذیر  امکان باشد و تمدید مدت مأموریت آنان با موافقت باالترین مقام دستگاه مربوط می- 1۳۵۲مصوب  -خارجه 

 .است

آنها ضوابط مربوط به  دستگاه هایی که دارای مقررات استخدامی خاص بوده و در مقررات استخدامی -تبصره   

ربط اقدامات الزم را برای  مراجع ذی موظفند از طریق ،پیش بینی شده  نحوه و مدت مأموریت خارج از کشور

 .عمل آورنده هماهنگی با مفاد این تصویب نامه ب

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 03/07/1397مورخ  1553دادنامه شماره 

العاده اشتغال خارج از کشور مقرر شده است و هیأت قانون استخدام کشوری پرداخت فوق ۳۹مطابق بند ت ماده 

( قانون نظام هماهنگ پرداخت ۷( قانون مذکور و تجویز ماده )4۲وزیران در راستای اختیار حاصل از ماده )

العاده اشتغال خارج نامه فوقآیین ۲۲/۰۹/1۳۷1هـ ـ  4۶1ت  ۲۹۹۲۰موجب تصویب نامه شماره کارکنان دولت به 

نامه مذکور مقرر شده است: آیین ۲از کشور مستخدمان دولت )مأموران ثابت( را تصویب کرده است که برابر ماده 

ایران )مأموران ثابت( طبق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسالمی میزان ریالی فوق»

شود و به نرخ رسمی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران نامه تعیین میهای شماره دو و سه پیوست آیینجدول

العاده اشتغال خارج از کشور، مأخذ محاسبه ارز فوق»آن مقرر گردیده:  ۳و در ماده « تسعیر و پرداخت خواهد شد.

هیأت وزیران مطابق « باشد...می ۲۸/1۲/1۳۷۰ورد حواله به ریال در تاریخ های خارجی منرخ رسمی برابری ارز

نامه مذکور به این شرح افزوده ، یك تبصره به ماده آیین۲1/۰4/1۳۸4هـ ـ  ۳14۲۷ت  ۲۳۷۸1نامه شماره تصویب

یکی از  اند، مالک محاسبه، نسبت آن باتبصره: برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده»است 

باشد. تاریخ اجرای این ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج آن براساس اعالم بانك مرکزی جمهوری اسالمی می

با عنایت به مقررات مذکور اوالً: از آنجا « نامه خواهد بود.تبصره برای ارزهای بوجود آمده تاریخ ابالغ این تصویب

العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود در عمده پرداخت فوق که وزارت آموزش و پرورش مبنای محاسباتی و
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« یورو»ارز  ،هیأت وزیران 1۳۸4نامه سال کشورهای محل مأموریت ازجمله درخصوص شکات را پس از تصویب

 ۳تعیین کرده است در نتیجه باید به لوازم آن از جمله برابری نرخ تسعیر آن با ریال به موجب تبصره ماده 

 ۰۲/۰1/1۹۹۹نامه ملتزم باشد. ثانیاً: به موجب استعالم رسمی از بانك مرکزی، ارز یورو در تاریخ تصویباصالحی 

( بوده است، لذا 11/1۰/1۳۸۰میالدی ) ۰۲/۰1/۲۰۰۲( پیدایش شده لیکن تاریخ رواج آن 11/1۰/1۳۷۷میالدی )

-درصورت محاسبه و پرداخت فوقدولت بوده و  ۲1/۰4/1۳۸4هـ ـ  ۳14۲۷ت  ۲۳۷۸1نامه شماره مشمول تصویب

بلکه  ؛تواند مالک نرخ تسعیر واقع شودالعاده اشتغال خارج از کشور کارکنان با یورو تاریخ پیدایش به تنهایی نمی

را مالک قرار « پیدایش»باشد و چنانچه صرفاً تاریخ تاریخ پیدایش و رواج مالک محاسبه نرخ تسعیر یورو می

معنی خواهد بود که با فرض حکمت در متن تبصره الحاقی زائد و بی« رواج» دهیم در این صورت ذکر کلمه

منافات دارد و در نتیجه باید توأمان مدنظر قرار گیرد. ثالثاً: « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»قانونگذار و قاعده 

آن را مبنای محاسبه قرار به بعد نرخ تسعیر یورو بر مبنای تاریخ رواج  1۳۹۵وزارت آموزش و پرورش نیز از سال 

 1۳۸4های العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش طی سالداده و عدم لحاظ آن در محاسبه فوق

نامه مذکور مقرر آیین ۳باشد موجد تبعیض است. رابعاً: آنچه در ماده عالوه بر آن که خالف مقررات می 1۳۹۵تا 

-ال خارج از کشور، براساس نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله میالعاده اشتغشده محاسبه ارز فوق

-نامه نیز م ید همین امر است و کشور محل مأموریت هیچآیین 4باشد و نه پول کشور محل اشتغال کارمند و ماده 

بنابراین  ؛ندارد العاده اشتغال برمبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تأیید بانك مرکزیگونه تأثیری بر محاسبه فوق

از طرف  1۳۹۵الی  1۳۸4های العاده اشتغال خارج از کشور شاکیان بر مبنای ارز یورو که طی سالمحاسبه فوق

اند به نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن آموزش و پرورش در مأموریت ثابت خارج از کشور بوده

التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو هستند و ستحق دریافت مابهمیالدی( صحیح است و شاکیان مذکور م ۰1/۰1/۲۰۰۲)

آرای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معناست موافق مقررات تشخیص داده شد. 

 1۳۹۲قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۸۹و ماده  1۲ماده  ۲این رأی به استناد بند 

 االتباع است.یوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزمبرای شعب د
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 ۲۶شماره رویه قضایی 

در ایام عدم اشتغال یاپرداخت حقوق و مزا
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 طرح بحث

در دو بخش مورد بررسی  توانهای اجرایی را میپرداخت حقوق و مزایای ایام عدم اشتغال کارمندان دستگاه

. پرداخت حقوق و مزایا در زمان مرخصی؛ اعم از مرخصی استحقاقی، استعالجی و مرخصی 1قرار داد: 

-. پرداخت حقوق و مزایا در زمان آمادگی به خدمت و تعلیق در مواردی که مرتکب تخلف گردیده2زایمان. 

گیرد. صدور رأی برائت اه مورد رسیدگی قرار میبینی شده در هر دستگهای پیشتئاند و تخلفات آنها در هی

 گذارد.ها بر رابطه استخدامی این کارکنان و حقوق و مزایای آنها تأثیر میتئیا محکومیت توسط این هی

 پرداخت حقوق و مزایا در ایام مرخصی

( قانون مدیریت خدمات 84مطابق ماده ) الف ـ پرداخت حقوق و مزایا در ایام مرخصی استحقاقی:

روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط  30های اجرایی سالی کشوری، کارمندان دستگاه

د. حداکثر نیمی از شوبنابراین در ایام مرخصی استحقاقی حقوق و مزایای کارمندان پرداخت می ؛را دارند

که در پایان خدمت کارمند در صورت عدم استفاده،  استذخیره شدن های مذکور در هر سال قابل مرخصی

 د.شومزایای مربوط به آنها به صورت نقدی به کارمند پرداخت می

( قانون مدیریت 84( ماده )2براساس تبصره ) ب ـ پرداخت حقوق و مزایا در ایام مرخصی استعالجی:

و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهارماه های اجرایی طبق گواهی خدمات کشوری، کارمندان دستگاه

در سال استفاده خواهند نمود. در صورت وجود شرایط مذکور، حقوق و مزایای ایام  عالجیاستمرخصی 

 د.شوبه کارمندان پرداخت می عالجیاستمرخصی 

به موجب بند یك تصویب نامه شماره  پرداخت حقوق و مزایا در ایام مرخصی زایمان:ـ ج 

های دولتی و  قلو( زنان شاغل در بخش 2، مدت مرخصی زایمان )یك و 19/4/1392-46527/ت92091

  1.است شدهنه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین  ،غیر دولتی

 

 

 

 

                                                           
 مراجعه شود. «( قانون ترویج تغذیه با شیر مادر۳مرخصی موضوع ماده )»در این زمینه به جزوه آموزشی با عنوان برای اطالعات بیشتر  . 1
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 پرداخت حقوق و مزایا در ایام تعلیق و آمادگی به خدمت

 کشوری:قانون مدیریت خدمات  122ـ بررسی ماده الف 

آماده به حالت  ( قانون مدیریت خدمات کشوری،120بینی شده در ماده )یکی از حاالت استخدامی پیش

شود را برشمرده و حداکثر میزان ( این قانون شرایطی که این وضعیت ایجاد می122است که ماده ) خدمت

جرایی در حاالت زیر به صورت های اتعیین نموده است. براساس این ماده، کارمندان دستگاه یك سالآن را 

 آیند:میآماده به خدمت در

 ؛ربطانحالل دستگاه اجرایی ذی .1

 ؛حذف پست سازمانی کارمندان .2

 ؛نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق .3

ت رسیدگی به تخلفات اداری یا ئمراجع مذکور در هیمقامات و کارمندانی که براساس تصمیم  .4

 .ئی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشندمراجع قضا

موضوع صدر ) حقوق ثابتدر دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور ( این ماده، 1براساس تبصره )

 العاده مدیریت(فوق حق شاغل+ قانون مدیریت خدمات کشوری که عبارت است از حق شغل+ 68ماده 

ی دیگر کارمندان آماده به خدمت در یهای اجراپرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه

صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای   این صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر

. براساس تبصره واهند شدبازخرید خ ،های ذخیره شدههر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی یمستمر به ازا

گی به تخلفات اداری های رسید( این ماده به موجب رأی هیأت4( این ماده، کارمندانی که براساس بند )2)

آیند، در صورتی که از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، ی به صورت آماده به خدمت درمییا مراجع قضائ

 نمایند.دریافت می ،به خدمت حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی

مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  ،بنابراین پرداخت حقوق و مزایای ایام آمادگی به خدمت کارمندان

 :استبدین شرح 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 پرداخت خواهد شد. حقوق ثابتبه کارمندان مزبور در این مدت 

مربوط برای مدت آمادگی به خدمت پرداخت  حقوق و مزایای مستمر

 شود.می
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 اداری:( قانون رسیدگی به تخلفات ۲۰ب ـ بررسی ماده )

-تئکارمندانی که پرونده آنان در هی به آن دسته از( قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 20به موجب ماده )

ی یا أاداری مطرح و به دلیل عدم صدور رهای رسیدگی به تخلفات تئهای پاکسازی و بازسازی سابق و هی

تخلفات اداری  به های رسیدگیتئهیی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در أی یا نقض رأقطعیت نیافتن ر

حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم  ،استقرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده بررسیمورد 

پرداخت  ،اندعهده داشته رتصدی آن را ب خذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دورانأاشتغال به م

شود و سابقه خدمت آنان محسوب نمی ءدوران عدم اشتغال شاغالن جز ،رائتو در صورت عدم ب دشخواهد 

 شود.قانون استخدام کشوری عمل می 124ماده  (د)طبق بند 

بت به نس ،شود و در صورت عدم برائتبرائت حقوق بازنشستگی پرداخت می در مورد بازنشستگان در صورت

 شود.مدت گذشته حقوق پرداخت نمی

خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی  کلیه احکام آمادگی به

قانونی  اعتبار ،پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده

اند، حقوق قوق آمادگی به خدمت دریافت داشته، غیر از آن چه به عنوان حداشته و در صورت محکومیت

التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه یگری به آنان تعلقد

 متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.

 :کردتوان از هم تفکیک حاالت زیر را می ،براساس این ماده
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 نامه اجرایی قانون گزینش:( آیین۲۳( ماده )۳ج ـ بررسی تبصره )

نامه اجرایی قانون گزینش، واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه ( آیین23ماده )به موجب 

مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع 

 رابطه استخدامی وی اقدام نماید.

یا دوم داوطلب محق تشخیص داده  ( این ماده، در مواردی که پس از تجدیدنظر اول3به موجب تبصره )

که حکم تداوم در صورتیو  مند خواهد شداز حقوق آمادگی به خدمت بهره ،بابت ایام عدم اشتغال ،شود

حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق نگرفته و لیکن ایام  ،خدمت، با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر شود

ت عالی، با ئتشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هی مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.

 ت خواهد بود.ئهی
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 متن مستندات

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری84ماده ) 

با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را   ی سالی سی روز حق مرخصی کارییهای اجراکارمندان دستگاه ـ ۸4ماده 

 دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است. 

ربط حـداکثر   توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ی مییهای اجراکارمندان دستگاه ـ 1تبصره 

استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصـی بـرای ادامـه تحصـیالت عـالی       سه سال از مرخصی بدون حقوق

 تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

ی طبق گواهی و تأیید پزشـك معتمـد حـداکثر از چهـار مـاه مرخصـی       یهای اجراکارمندان دستگاه ـ ۲تبصره 

، درمـان و آمـوزش    العالج به تشخیص وزارت بهداشـت  خواهند نمود. بیماریهای صعب استعالجی در سال استفاده

 گردد. بینی می نامه این فصل پیش ینیباشد و مقررات مربوط در آ ثنی میپزشکی از محدودیت زمانی مذکور مست

ـ    ـ ۳تبصره  ان مقـررات  مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی اسـتعالجی تـابع هم

 باشند.   می

توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش  برند می کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می ـ 4تبصره 

 مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.سال از 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری122ماده ) 

به خدمت، که مـدت آن حـداکثر یـك سـال      ی در حاالت زیر به صورت آمادهیهای اجراکارمندان رسمی دستگاه

 آیند: خواهد بود درمی

 ربط. ی ذییانحالل دستگاه اجرا ـ1

 حذف پست سازمانی کارمندان. ـ۲

 نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق. ـ۳

ی از خـدمت  یمراجع قضـا گی به تخلفات اداری یا کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسید ـ4

 ق یا آماده به خدمت شده باشند.  لمع

در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهـد شـد و در صـورت عـدم      ـ 1تبصره 

ی دیگر کارمندان آمـاده بـه خـدمت در صـورت دارا بـودن شـرایط بازنشسـتگی،        یهای اجرااشتغال در دستگاه

صورت با دریافت یك ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه  ینبازنشسته و در غیرا

 های ذخیره شده بازخرید خواهند شد. مرخصی
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به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت  های رسیدگیو یا هیأت  ییکه براساس حکم مراجع قضا رمندانیکا ـ ۲تبصره

 تمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود. حاصل نمایند، حقوق و مزایای مس

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری20ماده ) 

های رسیدگی به تخلفات های پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتبه آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأت

نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا 

تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا  به هیأتـهای رسیدگی

عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده 

سابقه خدمت آنان هد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو اند پرداخت خواداشته

 .قانون استخدام کشوری عمل می شود 1۲4ماده « د»شود و طبق بند محسوب نمی

در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت  ـ1تبصره 

  .شودپرداخت نمی بت به مدت گذشته حقوقنس

کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی  ـ۲تبصره 

اعتبار قانونی داشته و  ،پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده

در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان 

در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت  .تعلق نخواهد گرفت

 .خواهد شد

 ( 23ماده )نون گزینشقانامه اجرایی آیین 

نظر گزینش مبنی بر  واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافتـ  ۲۳ماده 

و در مورد استخدام رسمی قبل از  وی ) داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی عدم موافقت با ادامه خدمت

 .تبدیل وضع به رسمی قطعی( اقدام نماید

نسبت به نظر گزینش در  در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند - 1تبصره   

مرحله  ت )أآنان تا رسیدگی به اعتراض در هی به های مربوطانتصاب افراد دیگر در پست . مهلت مقرر اعتراض نماید

تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید  وارد لغونخواهد بود و در م دوم تجدید نظر حداکثر سه ماه( مجاز

 .باشد نمی

 .ت عالی تعیین خواهد شدأرد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیدر موا ـ۲تبصره  

بابت ایام عدم اشتغال  در مواردی که پس از تجدید نظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود ـ ۳تبصره  

تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض  مند خواهد شد و در صورتی که حکم هرهب  از حقوق آمادگی به خدمت

ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد  نگرفته ولیکن شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق

 .ت خواهد بودأت عالی، با هیأدستورالعمل هی شد. تشخیص غمض عین طبق
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 ۲۷شماره رویه قضایی 

( قانون 3مرخصی موضوع ماده )

ترویج تغذیه با شیر مادر
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 طرح بحث

، 1374قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال  3مطابق ماده 

های دولتی و غیر دولتی فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخش 3مرخصی زایمان تا 

ماه اصالح  6ماه به  4مدت (  1386مصوب )قانون مذکور  3در قانون اصالح ماده که ماه تعیین شده بود  4

دران در ( قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از ما3( به ماده )3بر اساس قانون الحاق تبصره ) .شد

ماه و برای زایمان های سه  5 ،( مرخصی زایمان برای وضع حمل های دو قلو1380دوران شیردهی )مصوب 

ماده واحده قانون  قلو و بیشتر، یك سال با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین شد. با تصویب

های مقرر در قانون تنظیم  ، کلیه محدودیت1392اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 

ایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین و اصالحات آن و س 1372جمعیت و خانواده مصوب سال 

آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان  2لغو و در تبصره  ،شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود

هفته مرخصی اجباری )تشویقی( برخوردار شوند.  2آنان نیز از  انماه افزایش دهد و همسر 9مادران را به 

-46527/ت92091راستای این اختیار به موجب بند یك تصویب نامه شماره  ت وزیران نیز درئهی

ماه  9های دولتی و غیر دولتی را  قلو( زنان شاغل در بخش 2، مدت مرخصی زایمان )یك و 19/4/1392

با تصویب قانون اصالح ، بنا بر مراتب فوق ؛تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است

بر ن تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردید و قوانی

ماه و برای همین زنان از  5 ، 1380از سال اند، داشتهاین اساس مرخصی زایمان زنانی که زایمان دو قلو 

 3همچنان قسمت اخیر تبصره  ،های باالتر از دو قلواما در خصوص زایمان ؛ماه خواهد بود 9، 1392سال 

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی الزم االجراست و مرخصی  3ماده 

 ایشان به شرط شیردهی نوزادان یك سال خواهد بود. 

 

 نکات کلیدی  

احراز اعمال مرخصی بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و ماده واحده الحاقی آن منوط به  (1

آیین نامه مرخصی ها » 26مادر است و در صورت عدم شیردهی، با استفاده از ماده  شرط شیردهی

آیین نامه اجرایی  یكکه به موجب آن ماده « قانون استخدام کشوری  49و  48و  47موضوع مواد 

قانون  92و  91، 90، 84،87، 86های استحقاقی، استعالجی و بدون حقوق موضوع مواد یمرخص

معذوریت وضع » ةمدیریت خدمات کشوری تنفیذ شده است، زنان کارمند صرفاً با استفاده از روی

توانند از مرخصی بهره ببرند و مرخصی ، میشودکه جزء مرخصی استعالجی محسوب می «حمل

 . شدترویج تغذیه با شیر مادر شامل حال آنان نخواهدموضوع قانون 
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ماده  2به موجب تبصره  19/4/1392-46527/ت92091نامه شماره بند یك تصویبدولت در   (2

مدت مرخصی زایمان )یك و دو  ،1392مصوب  قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانوادهواحده 

داده است و زمان اجرای آن را نیز به زمان الزم االجرا شدن قانون اصالح  ماه افزایش 9قلو( را به 

 قوانین تنظیم خانواده و جمعیت تسری داده است.

های مربوط را پرداخت نماید. حقوق و فوق العاده دستگاه مكلف است در ایام مرخصی زایمان  (3

بند یك می گردند. )ی عملی شعب دیوان، شهرداری ها هم مشمول این حكم ئمطابق رویه قضا

 ت وزیران(ئهی 19/4/1392-46527/ت92091تصویب نامه شماره 

بند یك تصویب نامه می شود. ) غیر دولتیو  بخش دولتیمرخصی زایمان شامل زنان شاغل در  (4

 ت وزیران(ئهی 19/4/1392-46527/ت92091شماره 

ند. برخوردار تشویقی(مرخصی اجباری )و هفته از د ،همسران زنان برخوردار از مرخصی زایمان (5

الزم به ذکر است مرخصی مردان مشروط به این است که همسر آنان نیز شاغل باشد. )مرخصی 

بند یك تصویب نامه شماره  ها شاغل است: مستندتشویقی برای مردانی است که همسر آن

 ت وزیران(ئمصوب هی 19/4/1392-46527/ت92091

ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 19/2/1394مورخ  64با توجه به صدور رأی ایجاد رویه شماره  (6

قانون تشكیالت و آیین  90مستند به تبصره ماده  ،ماه مرخصی زایمان 9 یمبنی بر الزام به  اعطا

خارج از نوبت و بدون نیاز به به صورت شكایات در خصوص موضوع  ،دادرسی دیوان عدالت اداری

 صورت می پذیرد. برای طرف شکایتای از دادخواست و ضمائم آن  ارسال نسخه

ماده  1برای زنان شاغل اعمال می شود. )تبصره  بدون محدودیت تعداد فرزندمرخصی زایمان  (7

 (قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانوادهواحده  

( قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در 3( به ماده )3بر اساس قانون الحاق تبصره ) (8

های مربوط در ایام مرخصی زایمان مربوط به ( حقوق و فوق العاده1380دوران شیردهی )مصوب 

 شود. پرداخت می 22/12/1380 از مورخ دو قلو و بیشترزایمان های 

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و  3تاریخ اعطای حقوق و فوق العاده های مربوط به مرخصی ماده  (9

قانون به حكم قانون مدنی یعنی زمان الزم االجرا شدن شیردهی از  حمایت از مادران در دوران

 روز پس از درج در روزنامه رسمی است.  15

آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران  3حكم مقرر در ماده  (10

به غیر از طریق شیر شیردهی که اعطای مرخصی ماه چهارم را وابسته به احراز شیردهی مادر 

ابطال شده است. لذا شیردهی مستنبط از قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و  ،خشك نموده است

اعم  شودحمایت از مادران در دوران شیردهی که علت استحقاق بانوان به مرخصی موضوع آن می

مورخ  275. )دادنامه شماره شیر خشک یا با استفاده ازطبیعی است از شیردهی به طریق 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری (ئهی 8/5/1385
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جهت احتراز از صرف وقت و هزینه مضاعف بر  ،دادنامه های مرخصی زایمان صادره از شعب بدوی (11

قابل  30/5/1397مورخ  3358/97/7100سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره 

 .دیستنتجدیدنظر خواهی ن

 متن مستندات

 

 ( قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران 3( به ماده )3) قانون الحاق تبصره

 (22/12/1380)مصوب  شیردهی

مادر و حمایت از مادران  ( قانون ترویج تغذیه با شیر3( به ماده )3متن زیر به عنوان تبصره ) ـماده واحده 

 .شود الحاق می 22/12/1372مصوب یشیرده در دوران

و بیشتر یک سال  های سه قلو های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان مرخصی زایمان برای وضع حمل ـ 3تبصره 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی  .شود تعیین می  های مربوط  العاده با استفاده از حقوق و فوق

و در   ی اسالمی تصویباسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورا روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است به 1380.12.28تاریخ 

 1392 /3/ 20مصوب  ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده  

قانون تنظیم خانواده و جمعیت  های مقرر در االجراءشدن این قانون کلیه محدودیت از تاریخ الزم ماده واحده ـ     

و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان  و اصالحات آن 1372/2/2۶مصوب 

 .شود می لغو ایجاد شده است،

های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و  بار، با توجه به نتایج سرشماریتواند هر پنج سال یک  دولت می ـ1تبصره    

های  های کلی نظام و با رعایت شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاستشاخص

مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد 

 .ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند دودیتمح

دهد و همسر آنان نیز از دو  مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش شود به دولت اجازه داده می ـ2تبصره    

 .رخصی اجباری )تشویقی( برخوردار شوندم هفته 

  ت وزیران ئهی 19/4/1392مورخ  46527/ت92091صویب نامه شماره ت 

( ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و 2به استناد تبصره ) 1۶/۴/1392ت وزیران در جلسه مورخ أهی

 :تصویب نمود -1392مصوب -خانواده 

غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق مدت مرخصی زایمان )یک و دو قلو( زنان شاغل در بخش های دولتی و   -1

و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری )تشویقی( 

 .برخوردار می شوند

http://www.ghazavatonline.com/?p=7575
http://www.ghazavatonline.com/?p=7575
http://www.ghazavatonline.com/?p=7575
http://www.ghazavatonline.com/?p=2749
http://www.ghazavatonline.com/?p=2749
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مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مدت مرخصی   -2

 یابد.  می نه ماهگی نوزاد افزایش آنان تا

تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان الزم االجرا شدن قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب   -3

 . تعیین می شود 1392

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 8/5/1385مورخ  275دادنامه شماره 

حق  1375با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب  قانون ترویج تغذیه 3قانونگذار به شرح ماده

االطالق و  دهند تا سه فرزند علی استفاده از چهارماه مرخصی زایمان را برای مادرانی که فرزند خود را شیر می

مذکور نامه اجرائی قانون  آیین 3بدون هرگونه قید و شرط به رسمیت شناخته و تثبیت کرده است. بنابراین ماده

مدیرکل بهداشت خانواده وزارت  2۴/12/137۶/ب مورخ 17۶۴8ت وزیران و همچنین بخشنامه شماره ئمصوب هی

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص 

احراز عدم استفاده از شیر خشک  اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار به منظور

نموده و بدین ترتیب هدف و حکم مقنن در باب استفاده از حق مکتسب قانونی مزبور را مقید و مشروط و نتیجتاً 

دایره شمول قانون را تضییق کرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات 

 3قانون دیوان عدالت اداری ماده  25جهت به استناد قسمت دوم مادهشود و بدین  دولتی تشخیص داده می

 .گردد الذکر ابطال می نامه و بخشنامه فوق آیین

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 19/8/1393مورخ  1328دادنامه شماره 

توجه به  قانون استخدام کشوری که با ۴7و  ۴8، ۴9، 50ها موضوع مواد  نامه مرخصی آیین 2۶به موجب ماده 

سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاههای دولتی است، بر پرداخت حقوق و 

قانون  ۶۴و ماده  29، تبصره ماده 2ماده  9مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند 

رات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقر

را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به 

های دولتی به پرداخت حقوق ایام ها و شرکت پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه

قانون اصالح قانون تنظیم  2، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست. ضمن آن که تبصره مرخصی زایمان

که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایـش مدت  20/3/1392ها مصوب  جمعیت و خانواده

ق و مزایای ایام ماه داللت دارد نیـز مؤید تکلـیف دولـت به پرداخت حقو 9مـاه به  ۶مرخـصی زایمان از 

 . مرخصی زایمان است

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 17/9/1393 -1423 -1424شماره  دادنامه 

 آنان همسرنظر به این که مصوبه مورد اعتراض راجع به ممنوعیت برقراری مرخصی تشویقی برای مردانی که 

اشتغال زایمان کرده اند فاقد حکمی است و فقط در مقام بیان تجویز مرخصی  عدم یا اشتغال از نظر صرف

تصویب نامه شماره  2شاغل است، بنابراین بند  آنان همسر که است مردانی برای هفته ایتشویقی دو 

 . ابطال تشخیص نشد قابل و ندارد مغایرت استناد مورد قانون با وزیران هیأت 1392/۴/19 -هـ ۴۶527/ت92091
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  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 19/2/1394مورخ  64دادنامه شماره 

به دولت اجازه  1392ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال  2ه موجب تبصره ب

به داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار 

قلو( زنان  2، مدت مرخصی زایمان )یک و 19/۴/1392-۴۶527/ت92091موجب بند یک تصویب نامه شماره 

شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است. 

رج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم دیوان عدالت اداری به شرح آراء مند ۴و  10و  ۴5نظر به این که شعب 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه 

دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر 

تای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی کرده اند این آراء در راس

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  90صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده 

ادارات و اشخاص مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری،  1392مصوب سال 

 .حقیقی و حقوقی مربوط الزم االتباع است

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 22/4/1395مورخ  224-225دادنامه شماره 

، 137۴قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال  3لف( مطابق ماده ا

فرزند خود را شیر می دهند، در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار فرزند برای مادرانی که  3مرخصی زایمان تا 

ماه اصالح شده  ۶ماه به  ۴مدت  138۶قانون مذکور مصوب سال  3ماه تعیین شده بود و در قانون اصالح ماده 

، کلیه محدودیتهای  1392است و به موجب ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 

و اصالحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند  1372رر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال مق

آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی  2برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره 

و هفته مرخصی اجباری )تشویقی( برخوردار شوند. ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از د 9زایمان مادران را به 

نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد 

فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون 

ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصالح  ۶ا شیر مادر و اصالحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی ترویج تغذیه ب

ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی  9قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به 

جمهوری اسالمی ایران مصوب سال و هم غیر دولتی است. ضمن این که مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 

که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ناظر بر ممنوعیت اجرای مقررات در فرض عدم تامین اعتبار در قوانین  1389

های مربوط است و این امر منصرف است از تصویب بودجه سنواتی یا بودجه ساالنه دستگاههای اجرایی و صندوق

هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود  19/۴/1392 -هـ۴۶527/ت92091ماره مصوبه ش 1مقررات. بنابراین بند 

 .اختیارت تشخیص نشد و قابل ابطال نیست

این که:  وزیران مبنی بر تئهی 19/۴/1392 -هـ۴۶527/ت92091ب( نظر به این که این فراز از مصوبه شماره  

موجب ه پیش از این ب« )تشویقی( برخوردار می شوند.همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری »

تشخیص  ت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطالئهی 17/9/1393 -1۴23 -1۴2۴رأی شماره 

نشده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی برای رسیدگی مجدد 

 .وجود ندارد
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 ۲۸شماره رویه قضایی 

نحوه اجرای قانون کاهش ساعات کار 

 بانوان شاغل دارای شرایط خاص 

 (02/06/1395)مصوب 
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 طرح بحث

بینی شده است. های دولتی و غیردولتی به موجب قوانین و مقررات مختلف پیشن بخشساعات کاری شاغال

. استساعت در هفته  44( قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان ساعات کاری کارمندان دولت 87در ماده )

 44ساعت در روز و  8( قانون کار و تبصره یک آن حداکثر 51میزان ساعت کاری کارگران به موجب ماده )

ین در قوانین و مقررات خاص بیان ساعت در هفته است. ساعات کاری کارمندان خارج از شمول این قوان

ت علمی اشاره نمود که براساس ئنامه استخدامی اعضای غیر هیتوان به آیینشده است که برای نمونه می

 .استروز در هفته  3ساعت و حداقل  42نامه ساعات کار اعضا ( این آیین29ماده )

-ثنائاتی دارد. از جمله این استثنائات میساعات کاری مذکور با توجه به شرایط کاری یا شرایط شاغلین است

توان به قوانین و مقرراتی اشاره نمود که ساعات کاری بانوان شاغل را کاهش داده است. آخرین اراده 

توان در قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب قانونگذار در این زمینه را می

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفتشرایط آن  مشاهده نمود که در ادامه 02/06/1395

 مندی از قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاصشرایط بهره 
 مند شوند:توانند از امتیاز کاهش ساعات بهرهبه طور کلی دو دسته از زنان می

و  باشندساعت در هفته  44ـ زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به  دسته اول

  یکی از شرایط ذیل را نیز دارا باشند:

 خود زنِ شاغل، دارای معلولیت شدید باشد. .1

 زنِ شاغل دارای همسر یا فرزند معلول شدید باشد. .2

 باشد. العالجزنِ شاغل دارای همسر یا فرزند مبتال به بیماری صعب .3

 سال باشد. 6زنِ شاغل دارای فرزند زیر  .4

 

 ًبه دستگاه اجرایی خود  ؛این دسته از زنان جهت برخورداری از امتیاز کاهش ساعات کار باید اوال

میزان و شدت معلولیت مورد استناد به وسیله سازمان بهزیستی،  ؛تقاضا ارائه داده باشند و ثانیاً

 6العالج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرزند خردسال زیر بیماری صعب

 سال نیز به وسیله شناسنامه معتبر احراز و تأیید شود.

( قانون برنامه 222های اجرایی موضوع ماده )ـ زنان سرپرست خانواری که در دستگاه دسته دوم

نظر از نوع تی به صورت عام و صرفیا بخش غیر دول پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانپنجساله 

 اند.اشتغال )رسمی، پیمانی، قراردادی و ...( مشغول به خدمت بوده
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  ساعت کار در هفته در خصوص این زنان بیان نشده است، لذا اشتغال  44با توجه به اینکه شرط

استناد  به اما یست؛ساعت در هفته این دسته از زنان جهت برخورداری از این امتیاز الزم ن 44

ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشند  36فراز انتهایی ماده واحده، این دسته باید حداقل 

 ساعت اشتغال در هفته را دریافت دارند.  44تا مزایای 

 باید اسناد مثبت یا گواهی دادگاه معتبر مبنی بر  ،این دسته از زنان جهت استفاده از این امتیاز

 سرپرست خانوار بودن خود را ارائه نمایند. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسته اول

 ـ دارا بودن وضعیت رسمی، پیمانی یا قراردادی 1

 ساعت در هفته 44ـ اشتغال به میزان  2

 ـ تقاضا از دستگاه متبوع 3

از عناصر صغر، بیماری یا معلولیت به  یکیـ دارا بودن  4

 شرح ذیل:

 )با تأیید سازمان بهزیستی( دارای معلولیت شدید باشد.-

 )با تأیید سازمان بهزیستی( دارای همسر یا فرزند معلول شدید باشد.-

العالج باشد. )با تأیید وزارت دارای همسر یا فرزند مبتال به بیماری صعب-

 بهداشت(

 سال باشد. )با ارائه شناسنامه معتبر( 6ای فرزند زیر دار-

 

 دسته دوم

( 222ماده )های اجرایی موضوع در دستگاهـ شاغل بودن  1

قانون برنامه پنجم توسعه و بخش غیردولتی )اعم از مشمولین 

 قانون کار و تأمین اجتماعی(

 ـ تقاضا از دستگاه متبوع 2

 معتبر ( ـ سرپرست خانوار باشد ) با ارائه گواهی دادگاه 3
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 نکات کلیدی
تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان ( ماده واحده قانون مذکور، 1به موجب تبصره ) (1

سال  6 العالج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیربهزیستی، بیماران صعب

با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبت یا گواهی معتبر دادگاه خواهد 

 بود.

احده، درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی و تأیید سازمان در صورت وجود شرایط مذکور در ماده و (2

توانند بانوان شاغل می ،بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری

 ساعت اشتغال را دریافت نمایند.  44ساعت در هفته اشتغال داشته باشند و حقوق و مزایای  36

زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با  قانون مذکور،( ماده واحده 2به موجب تبصره )  (3

 د.شوتوافق مشموالن و مسئوالن مربوط تعیین می

بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش  ( ماده واحده قانون مذکور،4به موجب تبصره ) (4

های تابع یا دستگاهکنند مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده میساعت کار بهره

 امقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثن

 هستند، لذا:

 مندی از مزایای این قانون نخواهد بود.صرف شمول مقررات استخدامی خاص بر ایشان، مانع بهره ؛اوالً

تنها در صورتی که امتیازات اعطایی به ایشان، مشابه با امتیازات مذکور در این قانون باشد، از  ؛ثانیاً

 د. شمند نخواهند مزایای این قانون بهره

در صورتی که مشموالن این قانون، همزمان شرایط  ( ماده واحده قانون مذکور،5به موجب تبصره ) (5

را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف  استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی

 بینی شده را دارند.مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش

به منظور تأمین امنیت شغلی مشموالن این قانون در  ( ماده واحده قانون مذکور،6به موجب تبصره ) (6

ارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون های اجرایی و کدوران استفاده از مزایای آن، دستگاه

ج کنند یا محل خدمت توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار، آنان را اخرانمی

 جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه ناجغرافیایی آن

، اعمال احکام این قانون، برای آن دسته ازکارکنانی ( ماده واحده قانون مذکور7به موجب تبصره ) (7

منوط به تأمین نظر کارفرما  ،اندکه پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده

 توسط دولت است.
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 متن مستندات
  02/06/1395قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 

 
هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت ماده واحده ـ ساعات کار 

لول شدید یا مبتال کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند مع

( ۲۲۲) ی موضوع مادهیهای اجراالعالج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاهبه بیماری صعب

و بخش غیردولتی اعم از مشموالن  1۵/1۰/1۳۸۹ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوبقانون برنامه پنج

ی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی یه درخواست متقاضی از دستگاه اجراقانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا ب

زشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 .شودمزایای چهل و چهار ساعت تعیین می

ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العالج توسط وزارت بهداشت، 1تبصره

سرپرست خانوار با ارائه اسناد  درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان

 .مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود

 .گرددوالن مربوط آنان تعیین میئـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشموالن و مس۲تبصره

کارفرما حق بیمه سهم ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از ۳تبصره

 .شوندبرخوردار می

ی که از مقررات ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمان4تبصره 

های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را کنند و یا دستگاهمزبور استفاده می

 .باشندثنی می، از شمول این قانون مستدارند

ـ در صورتی که مشموالن این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را  ۵تبصره

داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش 

 .بینی شده را دارند

ی یهای اجرات شغلی مشموالن این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاهـ به منظور تأمین امنی ۶تبصره

توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، خش غیردولتی مشمول این قانون نمیو کارفرمایان ب

ایی و استخدام جایگزین آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه ج

 .آنان ممنوع است

ـ اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به ۷تبصره

 .کارگرفته شده اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است
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 ۲۹شماره رویه قضایی 

الزام به احتساب سنوات حق التدریس
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 طرح بحث

ن حق التدریس و ایك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمماده واحده قانون الحاق استناد   به

معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش (، 1395)مصوب آموزشیاران نهضت سوادآموزی 

-می و پرورش اشتغال به کار دارند، اند و تا زمان الزم االجرا شدن این قانون در وزارت آموزش پذیرفته شده

رسد در توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می

سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد )یكجا( یا اقساط به طور کامل پرداخت 

فت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی های بازنشستگی نیز پس از دریاصندوق .نمایند

تناسب  التدریس به قانون فوق مدت سابقه خدمت دوره حق 3توجه به تبصره با .هستندواجدان شرایط 

پرورش  و  آموزش بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت وقت با توجه به طرح طبقه خدمت تمام

، پرداخت کسورات مربوطاساس  بر( وزارت آموزش و پرورش 10/03/1396مورخ  5/710)بخشنامه شماره 

 .شودمیمحاسبه قانون مذکور  شدن الزم االاجراحداقل حقوق یا دستمزد سال بر مبنای 

 التدریسمندی از احتساب سنوات حقشرایط بهره

و پرورش( دار )اداره آموزش از سوی مقام صالحیت دارای ابالغ رسمیمعلمان حق التدریس باید  (1

بخشنامه شماره  1. )بند و بر اساس ساعت قید شده در ابالغ مربوط انجام وظیفه نموده باشند اشندب

 (وزارت آموزش و پرورش 10/03/1396مورخ  5/710

ق التدریس رسیده صادر کننده ابالغ ح تأیید اداره آموزش و پرورشایام حق التدریس آنان به  (2

ن حق التدریس و آموزشیاران نهضت اتكلیف استخدامی معلمقانون تعیین )ماده واحده باشد. 

وزارت آموزش و  10/03/1396مورخ  5/710بخشنامه شماره  4و بند   (1395)مصوب سوادآموزی 

 (پرورش

مورخ  5/710بخشنامه شماره  2اشتغال نداشته باشند. )بند  مدارس غیر دولتیمعلمان در  (3

 (وزارت آموزش و پرورش 10/03/1396

 مستخدم شاغل در وزارت آموزش و پرورشقاضی احتساب سنوات حق التدریس باید فرد مت (4

، نخواهد اندو لذا این امتیاز دربرگیرنده معلمان دارای سابقه حق التدریس که بازنشسته شده باشد

قانون الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و )ماده واحده  شد.

 (1395ن نهضت سوادآموزی مصوب آموزشیارا
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نمایند.  پرداختاقساط به طور کامل،  یا به صورت نقدرا و دولت  خودسهم  کسور بازنشستگی (5

قانون الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و )ماده واحده 

 (1395آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 

از تاریخ الزم  یک سالدرخواست بهره مندی از سنوات حق التدریس خود را در مدت  ،متقاضیان (۶

ن حق التدریس و ایك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلماالجرا شدن قانون الحاق 

( نموده باشند. تاریخ الزم االجرا شدن قانون مذکور 1395)مصوب آموزشیاران نهضت سوادآموزی 

قانون الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی ماده واحده  4)تبصره است.  12/12/1395

 (  1395معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 

 

 نکات کلیدی

طرح با توجه به  خدمت تمام وقتبه تناسب  معلمان مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس (1

و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت  طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

قانون  3تبصره)است.  کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب

الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  203ـ 204و دادنامه شماره  1395سوادآموزی مصوب 

19/4/1391 ) 

سابقه خدمت دولتی و پرداخت حقوق  ءجزمعلمان حق التدریس  ایام تعطیالت تابستان احتساب (2

ت عمومی دیوان عدالت هیئ 1563. )دادنامه شماره آنان مجوز قانونی ندارد و مزایای این مدت به

/ 26/3عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ت هیئ 194و دادنامه شماره 26/12/1386اداری مورخ 

1387) 

ایام تعطیل ، نمایندماهه ای که آموزگاران حق التدریس منعقد می 9با توجه به قرادادهای  (3

 در شمار سوابق قابل احتساب نیست.  تابستان و عید نوروز

آموزش و پررورش و  در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتی تمام وقتخدمت مستمر و  (4

سوابق خدمت  ءجز سنوات احتسابمستلزم  دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله

قانون استخدام کشوری دولت سهم حق بیمه خود و مستخدم  85است. با لحاظ حكم ماده  دولتی

 عمومی دیوان عدالت اداریت هیئ 459، 458ایند. )دادنامه شماره نیز سهم خود را باید پرداخت نم

 (25/5/1388مورخ 
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قانون الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی ماده واحده  4بنا بر نص صریح تبصره  (5

و مفهوم مخالفی که ار آن  1395معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 

خارج از یک سال از زمان تاریخ الزم ر صورتی که مستخدم در بازه زمانی برداشت می شود، د

قابل این ماده واحده اقدام به درخواست بهره مندی از این قانون کند، خواسته وی  االجرا شدن

 .اجابت نخواهد بود

 متن مستندات

  در وزارت قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

 15/7/1388مصوب  آموزش و پرورش

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 1۴5( بند )و( ماده )2ـ در اجراء جزء )1ماده 

( قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون 2۴اسالمی ایران و بند )ج( ماده )

نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش  حداکثر ظرف پنج سال

( قانون ۴۶فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت  هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده )

 .مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد

  قانون الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت

 1395سوادآموزی مصوب 

ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 

 :اصالحات بعدی آن الحاق می شود و 15/7/1388 نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب

ماده الحاقی ـ معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان الزم االجراء شدن این 

توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که  قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می

رورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد به تأیید وزارت آموزش و پ

صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به  .)یکجا( یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند

 .احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند

 .خدمت قابل احتساب هریک از معلمان می باشدـ مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه 1تبصره

ـ مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال الزم االجراء شدن این قانون 2تبصره

 .است
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ـ مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل 3تبصره

مل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت معلمان کشور و دستورالع

 .دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد

ـ حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ الزم االجراء شدن به مدت یکسال می ۴تبصره

 .باشد

علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 11/12/1395 نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ

  وزارت آموزش و پرورش 10/03/1396مورخ  5/710بخشنامه شماره 

حق التدریسی و آموزشیاران نهضت  قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین به پیوست 

اند؛ معلمان حق التدریسی که با ارسال و به آگاهی می رس 27/11/1395سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 

به استخدام   سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقب سالمت به تدریس اشتغال داشته و

( در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته 5/2/139۶آموزش و پرورش پذیرفته شده اند و تا زمان الزم االجرا شدن قانون )

 .خواهند بود. در ضمن موارد زیر جهت اجرای دقیق و هماهنگ قانون مذکور اعالم می گردد ول این قانوناند، مشم

ابالغ رسمی از سوی مقام  معلمان حق التدریس باید دارای ،نون استخدام کشوریقا (1)در اجرای بند )ب( ماده ـ 1

صالحیت دار )اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه( بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابالغ مربوط 

 .انجام وظیفه نموده باشند

 .معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال به کار داشته اند، مشمول این قانون نیستندـ  2

ها بر اساس اقدام مسئولین یا  کسورات قانونی معلمان حق التدریسی که سابقه آننحوه احتساب و پرداخت ـ  3

مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در 

آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این 

 .العمل خواهد بوددستور

(، تأیید ایام حق التدریس 1ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی )فرم پیوست ـ  ۴

( و پرداخت 2از سوی ادارات آموزش و پرورش که ابالغ حق التدریس آنان صادر گردیده )فرم پیوست شماره 

د یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذی نفع به طور کامل، جزو کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نق

 .سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می شود

مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره مندی از مزایای این قانون از زمان الزم االجرا شدن قانون ـ  5

 .( حداکثر به مدت یک سال می باشد5/2/139۶)

دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در  صندوق های بازنشستگی پس ازـ  ۶

بازنشستگی واجدین شرایط می باشند. بدیهی است احتساب حق التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام 

 .کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود

https://shenasname.ir/organs/vezarat/amoozesh/3923-sanavat-moallem.html
https://shenasname.ir/organs/vezarat/amoozesh/3923-sanavat-moallem.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/estekhdam.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/estekhdam.html
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( به 139۶سال الزم االجرا شدن قانون )سال مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد ـ  7

 .ریال می باشد 10.350.000میزان 

 .معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستندـ  8

 .مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب )به ماه( هر یک از معلمان می باشدـ  9

ی و ساالنه( مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر می ساعت تمام وقت )موظف هفتگـ  10

 .باشد

 1۴5۶ساعت در هفته و  28به میزان  31/۶/1389یتی دوره ابتدایی تا تاریخ بالف( آموزگاران و مربیان امور تر

 .ساعت در سال 12۴8ساعت در هفته و  2۴به میزان  1/7/1379ساعت در سال و از تاریخ 

 12۴8ساعت در هفته و  2۴ان، هنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان ب( دبیر

 .ساعت در سال

ساعت در سال و از تاریخ  15۶0ساعت در هفته و  30به میزان  28/9/1383ج( مشاوران تحصیلی از تاریخ 

 .ساعت در سال 12۴8ساعت در هفته و  2۴به میزان  1/7/1379

 .ساعت در سال 15۶0ساعت در هفته و  30به میزان  ۶/9/138۴مراقبان سالمت از تاریخ د( 

برسد به میزان  10چنانچه مجموع ساعات حق التدریس افراد مشمول به میزان ساعات ساالنه مندرج در بند ـ  11

ماه و روز قابل  یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه می باشد. بدیهی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب

 .احتساب خواهد بود

( بازنشسته شده اند و یا به 5/2/139۶به معلمانی که قبل از الزم االجرا شدن قانون ) قانون یاد شده مفادـ  12

 . ته اند، قابل تسری نمی باشدسایر دستگاه ها و نهادها انتقال یاف

  (1345قانون استخدام کشوری )مصوب  85ماده 

مشمول این قانون که  ها و مؤسسات دولتی سوابق خدمت بالانقطاع مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه - 85ماده  

خدمت  لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء سابقه یابند از مستخدم رسمی تبدیل وضع می طبق مقررات این قانون به

  .ایشان محسوب و منظور خواهد شد

وضع استخدامی وی  منظور از خدمت بالانقطاع مدتی است که مستخدم بدون فاصله تا تاریخ تبدیل - 1تبصره 

  .دولتی خدمت کرده باشد ها یا مؤسسات وزارتخانه متوالیاً در

غیر رسمی  ی سنوات خدمتمستخدمین غیر رسمی موضوع این ماده وجهی بابت کسور بازنشستگ - 2تبصره 

بر  79وظیفه موضوع ماده  پرداخت نخواهند کرد و حقوق بازنشستگی و یا حقوق خود به صندوق بازنشستگی

ام متوسط حقوق  رسمی به عالوه یک سی غیر ضرب در سنوات خدمت بالانقطاع اساس یک چهلم متوسط حقوق

  .احتساب خواهد شداند  کرده خدمت ضرب در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/estekhdam.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/estekhdam.html
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شود که به  می از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه - 3تبصره 

 .احتساب واقع نخواهد شد رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد عالوه مدت خدمت او در استخدام

  22/2/1393عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ت هیئ 148دادنامه شماره 

، سازمان تأمین اجتماعی بر 135۴مصوب سال  قانون تأمین اجتماعی ۴8و  7با توجه به این که به استناد مواد 

دولتی را  ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های28/10/13۶7ـ  589اساس بخشنامه شماره 

اشتغال و  مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم 1/9/13۶7از تاریخ 

ـ  9109970900200215دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، لذا دادنامه شماره 

شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت  10/7/1391ـ  91099709025023۶2شعبه دوم و دادنامه شماره  17/2/1391

اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان 

صحیح و موافق مقررات  1/9/13۶7تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  89و ماده  12ماده  2ه استناد بند می باشد. این رأی ب

 .برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است 1392سال 

  25/5/1388مورخ  عمومی دیوان عدالت اداریت هیئ 459 و 458دادنامه شماره  

ه تعریف خدمت دولتی به شرح بند )ب( ماده یک الیحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از با توجه ب

حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصالح و دریافت حقوق یا دستمزد در 

الیحه قانونی  3۴ر در ماده قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتی به شرح مقر

شعبه سوم  29/11/138۶مورخ  25۴۴و  18/۶/138۶مورخ  7۴9های شماره  مذکور و سایر مقررات مربوط، دادنامه

شعبه اول دیوان مبنی  8/۴/1387مورخ  820و شماره  13/3/1387مورخ  595و  592، 590های شماره  و دادنامه

ت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بر تایید شکایت شاکیان و الزام طرف شکای

قانون دیوان  ۴3و ماده  19ماده  2بـه خدمت در واحد دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 

  .االتباع است عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  26/12/1386عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ت هیئ 1563دادنامه شماره 

 32شعبه  18/۶/138۶مورخ  983و دادنامه شماره  30/۴/138۶مورخ  39۶وجود تناقض بین مفاد دادنامه شماره 

رسد.  تابستان مدارس دولتی محرز به نظر می دیوان در قسمت مربوط به احتساب و عدم احتساب ایام تعطیالت

ماه به خدمت گمارده  9التدریس به مدت  قرارداد به عنوان آموزگار به صورت حق نظر به اینکه شاکیان با تنظیم

مدت اخیرالذکر  اند و وزارت آموزش و پرورش نیز نسبت به در ایام تعطیالت تابستان مصدر خدمتی نبوده شده و

ایام تعطیالت تابستان جزو سابقه خدمت  ن احتسابتعهدی به پرداخت حقوق و مزایا به آنان نداشته است، بنابرای

 30/۴/138۶مورخ  39۶آنان مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره  دولتی و پرداخت حقوق و مزایای این مدت به

ماده  و 19ماده  2شود. این رأی به استناد بند  زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شعبه چهارم در این

 .االتباع است موارد مشابه الزم ان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط درقانون دیو ۴3

http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=7408
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=7408
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  19/4/1391عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ت هیئ 203و  204دادنامه شماره 

 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی 151با توجه به این که در ماده 

قانون  87و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب می شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در ذیل ماده 

مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه 

ی موضوع تبصره یک ماده بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزش

یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربیان امور تربیتی 

ساعت در هفته تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده در رد شکایت صحیح و موافق مقررات  28دبستان 

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع  ۴3 و ماده 19ماده  2است. این رأی به استناد بند 

 .اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است

  1387/ 26/3عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ت هیئ 194دادنامه شماره 

د و با ان پرورش نبوده الذکر در عداد مستخدمین رسمی وزارت آموزش و های فوق نظر به اینکه شاکیان پرونده 

آموزشی در وزارت آموزش و پرورش استخدام  ماه در سال به خدمت 9التدریس به مدت  قرارداد حق تنظیم

وزارتخانه متصدی شغلی نبوده و خدمتی انجام نداده و حقوقی دریافت  اند و در ایام تعطیالت فصلی آن شده

های شماره  دادنامه ی آن مجوزی ندارد وتعطیالت فصلی مدارس جزو سابقه خدمت دولت احتساب ایام اند، نداشته

مورخ  133۶و  1۴/5/138۶مورخ  17۶0  شعبه چهارم و شماره 30/3/138۶مورخ  395و  30/8/138۶مورخ  13۶7

 2باشد. این رأی به استناد بند  اصول و موازین قانونی می شعبه سوم که مبین این معنی است موافق 1۶/8/138۶

در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری  1385دیوان عدالت اداری مصوب  قانون ۴3و ماده  19ماده 

 .االتباع است الزم ذیربط
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   ۳۰شماره رویه قضایی 

 الزام به احتساب سنوات تحصیلی

جزء سابقه خدمت رسمی 
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 طرح بحث

که در قانون متعهدین احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت رسمی منوط به حكم صریح مقنن است 

مورد  25/9/1369و آیین نامه اجرایی آن مصوب  8/3/1369خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  7اشاره قرار گرفته است. بر اساس ماده 

دوره کاردانی و حداکثر  سال از مدت تحصیل دانشجویان 2پس از استخدام رسمی، حداکثر مدت  8/3/1369

سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء  4مدت 

سابقه خدمت رسمی آنان منظور و و از نظر ترفیع )پایه، گروه و بازنشستگی( قابل محاسبه خواهد بود. 

که طبق قانون سند ثبتی سپرده و بر )متعهد خدمت مشمول قانون متعهدین به کسانی اطالق می شود 

قانون متعهدین خدمت به استخدام آزمایشی پذیرفته می شوند(. در تبصره ذیل ماده مزبور نیز  6اساس ماده 

مقرر شده است حكم مذکور در ماده با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط، به پذیرفته شدگان قبل از سال 

 ،ویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده اندمراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تص 54

 الزم االجرا خواهد بود.  1/1/1368تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 

 مندی از احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت رسمیشرایط بهره

ارت آموزش و متعهد خدمت به وزمتقاضی احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت رسمی،  (1

و مشمول و پرورش درآمده  وزارت آموزش آزمایشی استخداماز آغاز تحصیل به د و باش پرورش

 باشد.  1369قانون متعهدین به خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 

متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش  احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت رسمی (2

 است.  آن وزارت اعالم عدم نیازوزارت مذکور یا   به تعهد ثبتیسپردن منوط به 

 ورسمی  به صورتدر سایر دستگاه ها متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش در زمان تعهد  (3

 اشتغال نداشته باشد.تمام وقت 

وزارت آموزش و پرورش درآمده  استخدام رسمیبه  ،متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش (4

 باشد.

منوط به  7مراکز تحصیلی مزبور در ماده  54شرط بهره مندی پذیرفته شدگان قبل از سال  (5

 آموزش و پرورش عدم خروج آنان از خدمت در مدت مزبور و  پرداخت کسور بازنشستگی

 .الذکر است تا تاریخ تصویب قانون فوق
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 نکات کلیدی

 

 است به حکم صریح مقنن منوطسابقه خدمت دولتی  ءاحتساب دوران آموزشی و تحصیلی جز (1

 عمومی دیوان عدالت اداری(   هیئت 29/2/1387مورخ  116)دادنامه شماره 

قانون متعهدین خدمت به وزارت  1ش موضوع ماده خدمت به وزارت آموزش و پرورین متعهد (2

وزارت آموزش و پرورش  استخدام آزمایشیاز آغاز تحصیل به  1369آموزش و پرورش مصوب 

قانون متعهدین خدمت به  6وق و فوق العاده شغل برخوردار خواهند شد. )ماده درآمده و از حق

 وزارت آموزش و پرورش(

از  سال 2مدت ش حداکثر خدمت به وزارت آموزش و پرورین متعهد پس از استخدام رسمی (3

از مدت تحصیل دانشجویان دوره  سال ۴مدت مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 

کارشناسی و و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از 

قانون متعهدین خدمت  7( قابل محاسبه خواهد بود. )ماده گروه و بازنشستگی پایه،) نظر ترفیع

 به وزارت آموزش و پرورش(

 دانشجویان داوطلب دانشگاه ،وزارت آموزش و پرورشقانون متعهدین خدمت به  2مطابق ماده  (4

تأمین نیروی انسانی  که در جهت های علمیه آموزش عالی و طالب حوزه ها و مؤسسات

متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش شده اند نیز از هر  آموزشی در وزارت آموزش و پرورش

این قانون از احتساب   7لحاظ مشمول قانون مذکور هستند و در حدود امتیازات مقرر در ماده 

سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت رسمی برخوردار می شوند.  

ت و درمان و احتساب مدت تحصیل فارغ التحصیالن مدرسه عالی بهداشت که از وزارت بهداش (5

آموزش پزشكی به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته اند به عنوان سابقه خدمت رسمی جواز 

قانونی ندارد و صرفاً شامل افرادی می شود که از ابتدا در استخدام آموزش و پرورش بوده اند. 

 (عمومی دیوان عدالت اداری تئهی 8/11/1387مورخ  791شماره  دادنامه)

سال در اجرای الیحه  2تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طالب به مدت احتساب مدت  (6

جزء سابقه خدمت دولتی  1358/ 29/10ی طالب مصوب ائقانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قض

مورخ  239نیست. )دادنامه شماره  مستلزم سپردن تعهد ثبتیآنان با رعایت مقررات مربوط 

دیوان عدالت اداری( ت عمومیئهی 30/5/1384
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مشمول ماده  ،فارغ التحصیالن دانشگاه تربیت معلم که از آنان در بدو خدمت تعهد اخذ نشده است (7

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش نیستند و مدت تحصیل آنان جزء سابقه  7

دیوان ت عمومی ئهی 31/3/1389مورخ  120دادنامه شماره ) .خدمت رسمی محسوب نمی شود

 (عدالت اداری

سیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال أالحاقی قانون اجازه ت 18ماده  3مطابق تبصره  (8

در صورت استخدام در حكم خدمت آزمایشی  18مذکور در ماده ، مدت تحصیل کارآموزان 1354

صورتی احتساب می شود و حكم استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل صادر می شود و در 

، خدمت کرده باشند مدت مذکور جزء سابقه خدمت رسمی منظور های تحصیل برابر سال 2که 

. خواهد شد

سیس أالحاقی قانون اجازه ت 18مذکور در ماده احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت کارآموزان  (9

. )دادنامه ثبتی نیست منوط به سپردن تعهد 1354دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال 

( ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 7/12/1386مورخ  1443شماره 

مصوب  اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورشآیین نامه  3مطابق تبصره ماده  (10

مدت اشتغال متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در زمان تعهد و قبل از  25/9/1369

به هیچ وجه جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد  یر دستگاه هاساانجام تعهد یا لغو آن در 

شد. 

مصوب  قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورشآیین نامه اجرایی  7مطابق ماده  (11

که از دانشگاه تربیت معلم، هنرسرای  1354مدت تحصیل پذیرفته شدگان قبل از سال  25/9/1369

عالی، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای کشاورزی، دانشسرای عشایری و مراکز تحصیلی مشابه )به 

بدون و رشته های دبیری دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند، تشخیص وزارت آموزش و پرورش( 

جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.  ند تعهدس

مصوب  قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورشآیین نامه اجرایی  8مطابق ماده  (12

دوره های تحصیلی که مدت آن ها حداقل برابر یك سال تحصیلی است از نظر  25/9/1369

ای واقع بین سال های تحصیلی و . تابستان هاستاحتساب جزء سابقه خدمت رسمی قابل محاسبه 

تابستان سال فراغت از تحصیل در مورد فارغ التحصیالن خرداد ماه جزء مدت تحصیل آن ها منظور 

د. شومی 
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پس از فراغت از مالک تعیین محل خدمت در مورد متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش  (13

 12/2/1390مورخ  75نه محل تعیین شده در ابتدای تحصیل.  )دادنامه شماره  است؛ تحصیل

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(  ئهی

 

 متن مستندات

 1369/03/08مصوب  قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش  7و  6و  2و  1واد م

 های معلم و رشته آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت دانش - 1ماده 

به وزارت آموزش و پرورش تعهد  عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود و مؤسسات آموزش دبیری، دانشگاهها

وزارت مذکور و یا اعالم عدم   سپردن تعهد ثبتی به بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به خدمت

 .باشد نیاز آن وزارت می

 آموزان و بر دانش آموزشی خود عالوهتواند جهت تأمین نیروی انسانی  وزارت آموزش و پرورش می - 2ماده  

های  آموزش عالی و طالب حوزه ها و مؤسسات دانشجویان داوطلب دانشگاه  دانشجویان موضوع ماده یک از

التحصیالن   و قانون معافیت فارغ  مشمول این قانون این متعهدین از هر لحاظ .تعهد خدمت اخذ کند علمیه

قانون نظام وظیفه عمومی  7در زمان صلح با رعایت ماده  مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم

 .اسالمی خواهند بود مجلس شورای  29/7/13۶3مصوب

آزمایشی وزارت  دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام - ۶ماده  

تحصیلی الزم جهت ورود به دوره  العاده شغل مربوط به مدارک فوق و پرورش درآمده و از حقوق و آموزش

دانشسراهای تربیت معلم  آموزان کارآموزی دانش نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق تحصیلی مورد

مدرک تحصیلی الزم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت  شغل مربوط به العاده معادل حقوق و فوق

 .خواهد شد

 ۴کاردانی و حداکثر  سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره 2ر مدت پس از استخدام رسمی حداکثـ  7ماده 

و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه  کارشناسی  سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره

 فیع )پایه، گروه، بازنشستگی( قابل محاسبه خواهد بود. دمت رسمی آنان منظور و از نظر ترخ

مراکز  5۴سال  شدگان قبل از پرداخت کسور بازنشستگی مربوط، به پذیرفتهحکم ماده فوق با  -تبصره  

وزارت آموزش و پرورش خارج نشده اند تسری یافته  خدمت تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از

 الزم االجرا خواهد بود.  1/1/13۶8و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 
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  (1369)مصوب  متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش قانونآیین نامه اجرایی  8ماده 

های تحصیلی که مدت آنها حداقل برابر یک سال تحصیلی است از نظراحتساب جزء سابقه خدمت  دوره

تحصیلی و تابستان سال فراغت از تحصیلی در  هایواقع بین سال  هایباشد. تابستان رسمی، قابل محاسبه می

 .گردد تحصیل آنان منظور می د ماه، جزء مدتالتحصیالن خردا مورد فارغ

  29/10/1358ی طالب مصوب ئالیحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضا

اجرایی و استفاده بیشتر  نظران متعهد اسالمی در متن ارگانهای ماده واحده: به منظور افزایش نقش فعال صاحب

این تحصیالت نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و  به محتوایهایی که  رشته  تحصیالت پر مایه و آزاد طالب در از

 مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش  جمعی از طالب را از طریق ساله  شود تا همه قضایی طالب تأسیس می

 .نهادهای مختلف جمهوری اسالمی اعزام نماید تخصصی دهد و سپس به

  دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال  ماده به قانون اجازه تأسیس 2قانون الحاق  18ماده

  1354مصوب  1312

معلم را از قبیل مراکز تربیت  تواند داوطلبان ورود به مراکز آموزشی تربیت وزارت آموزش و پرورش می - 18ماده 

تحصیلی و دانشسراهای عالی و هنرسراهای مقدماتی  راهنمایی ـمقدماتی  ـ مربی کودک و دانشسراهای عشایری

هر مؤسسه آموزشی که وزارت آموزش و   شوند و یا امتحانات ورودی قبول می ای که در مراکز تربیت دبیر حرفهو 

  کارآموز در آموز یا دانشجو معرفی کند از تاریخ اشتغال به تحصیل به عنوان تربیت معلم و دانش پرورش برای

مربوط به مدرک تحصیلی الزم جهت  یک گروه کنند بپذیرد و به آنان حقوقی برابر پایه ای که تحصیل می رشته

داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمی تحصیل  بر اینکه سن  مشروط ؛ورود به رشته مورد نظر بپردازد

 .سال تمام کمتر نباشد 18از 

حکم استخدام  مدت تحصیل این کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب و -3بصره ت

جزء سابقه خدمت رسمی آنان  های تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی سال  تحصیل قطعی آنان پس از فراغ از

  مدت از پنج سال کمتر نخواهد بود  هر حال این خواهد شد که دو برابر آن خدمت نموده باشند که در منظور

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 30/5/1384مورخ  239دادنامه شماره

در  8/3/13۶9قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  2عالوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 

های علمیه مصرح در  خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طالب حوزه

رسه عالی تربیتی و قضائی طالب به لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست ، اساساً احتساب مدت تحصیل افراد در مد

جزء سابقه  1358/ 29/10سال در اجرای الیحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب  2مدت 

های  خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است . بنابراین اطالق بخشنامه

الذکر که قبل از تصویب  اب مدت تحصیل مشمولین الیحه قانونی فوقمورد اعتراض در خصوص عدم احتس

شورای عالی انقالب فرهنگی به استخدام  20/12/138۴اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب 
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به استدالل عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین جهت مستنداً به  ،اند وزارت آموزش و پرورش در آمده

 .های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال می شود قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه 25قسمت دوم ماده 

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 7/12/1386مورخ  1443دادنامه شماره 

مدت  135۴الحاقی به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 18ماده  3به موجب تبصره 

تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی آنان محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس 

مدت تحصیل جزء سابقه  ،های تحصیل خدمت نمایندشود و چنانچه دو برابر سال از فراغت از تحصیل صادر می

گردد. نظر به اینکه احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت افراد واجد شرایط  ت رسمی آنان محسوب میخدم

منوط به سپردن تعهد محضری نشده و این شرط در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 

ر وزارت آموزش و منحصراً در مورد داوطلبان تحصیل در دانشسراها به منظور انجام خدمت آموزشی د 13۶9

مورخ  989و شماره  ۶/۶/138۶مورخ  988های شماره  پرورش منظور و ملحوظ گردیده است، بنابراین دادنامه

شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید شکایت شاکیان در  1۴/۶/138۶مورخ  103۴و شماره  ۶/۶/138۶

 2وموافق قانون است. این رأی به استناد بند خصوص لزوم احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت آنان صحیح 

در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری  1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۴3و ماده  19ماده 

 .االتباع است ذیربط الزم

 ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 8/11/1387مورخ  791شماره  دادنامه

قانون  18ماده  3تبصره  رسد. ب ـ حکم مقرر در الذکر محرز به نظر می های فوق دادنامهالف ـ تعارض در مدلول 

قانون متعهدین  7و تبصره ماده  135۴عالی مصوب  ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و 2الحاق 

داوطلبان ورود به منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل  13۶9مصوب خـدمت بـه وزارت آموزش و پرورش

در دانشسراهای مقدماتی و عالی با رعایت مقررات مربوط است و تعمیم و تسری آن به  خدمت آموزش و پرورش

استخدام و  تحصیل فارغ التحصیالن مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدت

 917و  13/5/1387مورخ 891شماره های دارد و دادنامهاند، جواز قانونی ن به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده

و  19ماده  2قانون است. ایـن رأی به استناد بند  مبنی بر رد شکایت شاکی صحـیح و موافق 1۴/5/1387مورخ

االتباع  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم قانون دیوان عدالـت اداری ۴3ماده 

 .است

 ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 13/3/1386مورخ  162ه شماره دادنام

 7حکم مقرر در ماده 13۶9 مصوب  قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش  7به موجب تبصره ماده 

سال از مدت  ۴از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و  سال  2قانون مزبور موضوع جواز احتساب حداکثر 

آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت دولتی آنان از  کارشناسی و دانش تحصیل دانشجویان دوره 

منوط به پرداخت کسور  ، 135۴شدگان قبل از سال  رفتهحیث ترفیع، پایه، گروه و بازنشستگی در مورد پذی 

الذکر است.  آموزش و پرورش تا تاریخ تصویب قانون فوق بازنشستگی مدت مزبور و عدم خروج آنان از خدمت در 

از خدمت در  8/3/13۶9به اشخاصی که به هر نحو قبل از تاریخ تصویب قانون در  بنابراین تسری حکم قانونگذار 
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دوم بدوی دیوان  شعبه  23/2/1383مورخ 25 اند مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره  پرورش خارج شدهو  آموزش 

گردیده است مبنی بر رد شکایت شاکی به لحاظ  عیناً تأیید  2۶/10/1383مورخ  1202که به موجب دادنامه شماره 

قانون  ۴3است. این رأی مستنداً به ماده الذکر صحیح و موافق قانون  فوق بازنشسته شدن نامبرده قبل از تاریخ 

 . است االتباع  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم 1385مصوب  عدالت اداری 

  27/3/1392مورخ ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 208و 209دادنامه شماره  

اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال الحاقی قانون  18ماده  3نظر به این که مطابق تبصره 

، مدت تحصیل کارآموزان مورد نظر در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی احتساب می شود و حکم 135۴

های تحصیل، خدمت  استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل صادر می شود و در صورتی که دو برابر سال

سابقه خدمت رسمی منظور خواهد شد و در پرونده های مورد تعارض دلیلی بر  کرده باشند مدت مذکور جزء

انتقال شکات از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای تمایل آنان وجود 

اجباری بودن  ندارد و حسب استعالم به عمل آمده انتقال شکات با تمایل آنان اعالم نشده است، بنابراین با احراز

انتقال آنان از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باتوجه به این که با انتقال 

 -791اجباری امکان انجام خدمت مورد نظر مقنن وجود نداشته است، بنابراین با استناد به رأی شماره 

 -1۶13و شماره  3/۴/1388 -7۴۴ی شماره ، دادنامه هاهیأت عمومی دیوان عدالت اداری 8/11/8713

شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و احتساب ایام تحصیل به عنوان سابقه  29/8/1387

 ۴3و ماده  19ماده  2خدمت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 

 . ی شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع استقانون دیوان عدالت اداری برا

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 31/3/1389مورخ  120دادنامه شماره 

 ، مقرر شده8/3/13۶9و پرورش مصوب نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش 

، یهای دبیر های تربیت معلم و رشته دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاهدانش آموزان دانشسراها و 

ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت  دانشگاه

یاز آن خانه مذکور و یا اعالم عدم ن بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت

قانون موصوف به  ۶باشد، و پس از سپردن تعهد خدمت مطابق ضوابط مربوطه در اجرای ماده  وزارت خانه می

همین قانون سوابق آموزش  7گردند و پس از استخدام رسمی در اجرای ماده  عنوان مستخدم آزمایشی قلمداد می

گردد و این حکم در خصوص فارغ  تی تلقی میالذکر به عنوان سابقه خدمت قابل قبول دول فارغ التحصیالن فوق

التحصیالنی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد 

شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن  28/5/1388مورخ  10۶1نشده باشد جاری نخواهد بود، لذا دادنامه شماره 

 ۴3و ماده  19ماده  2شود. این رأی به استناد بند  موافق موازین قانونی تشخیص داده میاین معنی است صحیح و 

 . االتباع است ربط الزم قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی
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  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 29/2/1387مورخ  116دادنامه شماره

های مذکور  های صادره در پرونده الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه های فوق پروندهالف ـ با توجه به محتویات 

کل کشور منحصراً مبین عدم  13۶۴قانون بودجه سال  ۶0محرز است. ب ـ با عنایت به اینکه بند )ب( تبصره 

مربوط است و قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی  13ممنوعیت استخدام مشمولین ماده 

اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل 

نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه  فی

لذکر و اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان ا خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق

خدمات اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، 

شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته  10/12/138۴مورخ  22۴5بنابراین دادنامه شماره 

 2این رأی به استناد بند  .جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است احتساب دوره تحصیلی مذکور

برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد  1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۴3و ماده  19ماده 

 .االتباع است مشابه الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 13/3/1386مورخ  163دادنامه شماره  

هیأت عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل  30/5/138۴مورخ  239همانطور که در دادنامه شماره 

سال در اجرای الیحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی  2افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طالب به مدت 

مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد  جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت 29/10/1358قضائی طالب مصوب 

ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی 

شورای عالی انقالب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش  20/12/13۶۴تربیتی و قضائی طالب مصوب 

اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی  نه اشتغال داشتهدرآمده و عمالً به خدمت خود در آن وزارتخا

شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و  28/1/1382مورخ  1۶7ندارد. بنابراین دادنامه شماره 

برای شعب دیوان و  1385مصوب  قانون دیوان عدالت اداری ۴3باشد. این رأی به استناد ماده  موازین قانونی می

 .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 6/9/1386مورخ  938رأی وحدت رویه شماره 

دانش آموزان  8/3/13۶9مصوب طبق مادتین یک و سه قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 

های دبیری، دانشگاهها و مؤسسات  دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته

آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از 

سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و  5ه حداقل آن کمتر از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل ک

ها و  نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه پرورش تعیین می

زبور به را ندارند و در قبال تعهد م 3های دولتی و نهادهای انقالبی مذکور در ماده ها و مؤسسات و شرکتسازمان

این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و  ۶موجب ماده 

الذکر پس از  قانون فوق 7شوند و با توجه به ماده  العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی الزم برخوردار می فوق

http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=7961
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جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع سال از مدت تحصیلی  ۴تا  2استخدام رسمی حسب مورد 

مورخ  758الذکر و مدلول دادنامه شماره  )پایه، گروه بازنشستگی( قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوق

فراغت  هیأت عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از 15/11/1385

 ،مستند به فعل آنان نبوده است شرایط اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد وط وازتحصیل در دوره مرب

شعبه هفتم بدوی دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احتساب مدت  30/10/1383مورخ  19۴2دادنامه شماره 

ارم تجدیدنظر شعبه چه 19/2/138۴مورخ  589مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی که به شرح دادنامه شماره 

 19ماده  2این رأی به استناد بند  .موافق اصول و موازین قانونی است ،دیوان مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته

در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط  1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۴3و ماده 

 .االتباع است الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداری  ئهی 12/3/1387مورخ  153دادنامه شماره 

آموزان  دانش 8/3/13۶9قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  3طبق مادتین یک و 

ها و مؤسسات  های دبیری، دانشگاه رشته های تربیت معلم و و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه دانشسراها

وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از  آغاز تحصیل خود بهمکلفند در  آموزش عالی

سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و  5مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از  تحصیل به میزان دو برابر

ها و  ارتخانهوز خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از نماید، تعیین می پرورش

را ندارند و در قبال تعهد مزبور به  3ماده  شرکتهای دولتی و نهادهای انقالبی مذکور در سازمانها و مؤسسات و

خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و  این قانون از آغاز تحصیل ۶موجب ماده 

پس از  الذکر قانون فوق 7شوند و با توجه به ماده  رخوردار میتحصیلی الزم ب مربوط به مدارک العاده شغل فوق

منظور و از نظر ترفیع  از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان سال ۴تا  2استخدام رسمی حسب مورد 

مورخ  758الذکر و مدلول دادنامه شماره  فوق )پایه، گروه بازنشستگی( قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب

مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از  استحقاق هیأت عمومی دیوان در باب 15/11/1385

 متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، و اینکه عدم اشتغال به خدمت تحصیل در دوره مربوط

احتساب مدت مورد ادعا  به شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی 2/5/138۶مورخ  701دادنامه شماره 

 2باشد. این رأی به استناد بند  قانون می جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق

اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه  قانون دیوان عدالت ۴3و ماده  19ماده 

 .االتباع است الزم

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 12/2/1390مورخ  75دادنامه شماره

تعیین محل خدمت از سوی دستگاه « قانون مدیریت خدمات کشوری ۴5ماده  ۴تبصره » نظر به اینکه به موجب 

بنابراین  ؛پذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده متبوع مستخدم صورت می

شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است  20/9/138۶ مورخ 1800ی شماره  دادنامه

قانون دیوان عدالت  ۴3و ماده  19ماده  2شود. این رأی به استناد بند  صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می

 .االتباع است اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم
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   ۳1شماره ی رویه قضای

 صدور احکام بازنشستگی در

مشاغل سخت و زیان آور کارکنان دولت 
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 طرح بحث

ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مطابق 

قانون نحوه  قانون اصالح( و آیین نامه اجرایی 1367 /1/9 مصوب)شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 

و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان  بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران

شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز (، 10/2/1385)مصوب  آور

که بابت آن حق سال سابقه خدمت  25حداقل توانند با داشتن  می ،دشومی روحی و جسمی هایناراحتی

 سال ارفاق 5حداکثر ، از لحاظ بازنشستگی براساس درخواست کتبی خود با بیمه پرداخت شده باشد 

تصویب شورای امور اداری . ماده واحده مذکور مقرر داشته درخواست کتبی متقاضیان باید به بازنشسته شوند

حسب نوع و درجه معلولیت و یا  بر که افرادی این تعیین مدت سنوات ارفاق برسد وو استخدامی کشور 

خدمت زائد بر سی سال این الزم به ذکر است  .استبه عهده شورای مذکور  است، بیماری مشخص گردیده

مبنای  آخرین حقوق قبل از بازنشستگیافراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان 

 .گیرد محاسبه قرار می

 103ماده  1نكته اساسی الزم به ذکر این است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، طبق تبصره »

سال برای مردان است که عالوه  25قانون مذکور سابقه بازنشستگی برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور 

 1ذکور به موجب تبصره سال نیز مد نظر قرار گرفته است، به نظر می رسد قانون م 55بر سابقه شرط سنی 

 «. قانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ می باشد 103ماده 

 

 آور کارکنان دولتشرایط صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان

سال سابقه خدمت که بابت آن حق بیمه پرداخت  25باید حداقل آور  شاغلین مشاغل سخت و زیان (1

 شده باشد داشته باشند. 

 در آنان شده باشد.  های جسمی و روحی باعث بروز ناراحتیآنان  شغلوظایف مربوط به  (2

 برسد.  تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشوردرخواست صدور حكم بازنشستگی آنان به  (3

 . شوندمی سال ارفاق بازنشسته  5با حداکثر  کشور تصویب شورای امور اداری و استخدامیپس از  (4
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ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین )مستند: 

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و قانون اصالح  1367عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

 بآور  مصو مشاغل سخت و زیان معلولین عادی و شاغلین تحمیلی و  انقالب اسالمی ایران و جنگ

1383) 

 نکات کلیدی

 

کارگر تلقی نمی  ،دباش کارمند دولتافرادی که مشخصات شغلی آنان در حكم کارگزینی به عنوان  (1

شورای اداری و استخدامی ها در شكایت آنان در صورت سخت و زیان آور بودن شغل آنو شوند 

دیوان عدالت ت عمومی ئهی 699الی  695. )دادنامه شماره قابلیت طرح و رسیدگی دارد کشور

 (1396/ 25/7مورخ  اداری

معتمد  کمیسیون پزشکیعهده ه ب شاغلین مشاغل سخت و زیان آور کاهش توانایی تشخیص  (2

نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت یا بیماری با معرفی وزارت   متشكل از حداقل سه

ن نحوه بازنشستگی ماده واحده قانو 1. )تبصره بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود

جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 

  ( 1367مصوب 

درجات نقص عضو یا اعضا یا کاهش  اساس تشخیص نوع معلولیت و  بر تعیین مدت سنوات ارفاقی  (3

ماده  1)تبصره  .است استخدامی کشورشورای امور اداری و توانایی برای انجام کار موارد با 

واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و 

 (1367شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز صدور حكم بازنشستگی  (4

)دادنامه  نیستمشروط به شرط سنی خاصی مقید و  ،می و روحی می شودجس های ناراحتی

 ( 1387 18/1مورخ  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 5شماره 

در را  خدمتسال  20عین باید بازنشستگی  حكم شاغلین مشاغل سخت و زیان آور جهت صدور (5

ون نحوه بازنشستگی ماده واحده قان 3تبصره ) مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند

جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 

 ( 9/8/1396مورخ  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 745و دادنامه شماره  1367مصوب سال 
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آخرین حقوق قبل از  ،شاغلین مشاغل سخت و زیان آوردر تعیین حقوق بازنشستگی  (6

ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب ) مبنای محاسبه قرار می گیرد بازنشستگی

و  1367اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

 345و دادنامه شماره26/12/1386مورخ  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 1556دادنامه شماره 

 ( 19/5/1395مورخ  مومی دیوان عدالت اداریت عئهی

 می شوند هبازنشست ساله 20سنوات خدمت پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با  (7

 (16/8/1396مورخ  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 779-781)دادنامه شماره 

تحمیلی و معلولین  بر حسب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ (8

احتساب حقوق »عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، افزودن سنوات ارفاقی فقط از حیث 

من امتیازات دیگر نظیر پرداخت پاداش پایان خدمت با ضتأثیرگذار بوده و مت «بازنشستگی

 . احتساب سنوات ارفاقی و یا تأدیه عیدی و مرخصی و ... ایام سنوات ارفاقی نخواهد بود

، تعیین شرط 18/1/1387مورخ  5ت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ئهر چند هی (9

قانون نحوه بازنشستگی  3بند  3سنی جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی موضوع تبصره 

جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور را 

 ؛ما قبل تسری نیافتهاما اثر این ابطال به دلیل عدم تصریح در رأی مذکور به  ؛ده استابطال نمو

لذا تقاضاهای بازنشستگی که پیش از این ابطال، از سوی دستگاه ها مردود اعالم شده اند، محكوم 

به صحت خواهند بود و افراد جهت بازنشستگی پس از اصدار این رأی، نیازمند طرح مجدد 

د بوده و اشتغال ایشان در فاصله رد شدن درخواست قبل تا طرح درخواست جدید درخواست خو

ت عمومی دیوان عدالت ئهی 5فاقد اشكال یا مسئولیت مدنی برای دولت است. )دادنامه شماره 

 (1387/ 18/1مورخ  اداری

معلولین به موجب قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و  (10

،  15/2/1387عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ابثارگران مصوب 

کارمندان بنیاد شهید و امور بینی شده در این قانون شامل امتیازات و شرایط ارفاقی پیش

 د.شومی  ایثارگران انقالب اسالمی

مشمولین  و قانون تأمین اجتماعی 114ده ماپرستاران شاغل در بیمارستان های تأمین اجتماعی طبق  (11

 بازنشسته می شوند.  قانون تأمین اجتماعی 76ماده قانون کار، طبق 
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 متن مستندات

 

  1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  103ماده  1تبصره 

 تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: با داشتن یکی از شرایط زیر می اجراییدستگاه 

پنج سال برای مشاغل تخصصی با   و  سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سیالف( حداقل 

 سال . 30تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از 

 ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

برای متصدیان مشاغل سخت و « ب»مذکور در بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند سابقه  -1تبصره 

 کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد. سال  آور و جانبازان و معلوالن تا پنج زیان

  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل

  1/9/1367 مصوب سخت و زیان آور

ها مؤسسات و شرکتها و  ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک کلیه وزارتخانه – ماده واحده

نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب   که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ییسازمانها

اعم از جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین  توانند مستخدمین معلول ) اسالمی ایران می

یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خاص کار و معلولین عادی( رسمی   حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط

سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب   شرط داشتن حداقل بیست سال تمامه خود را ب

حسب نوع و درجه  شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیالً بر

بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب  دمات آنانمعلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خ

خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق  .بازنشسته نمایند  حقوق بازنشستگی

 .گیرد بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می

نقص عضو یا اعضاء  % ۴0تا  % 20جنگ تحمیلی در درجات بین در مورد جانبازان انقالب اسالمی ایران و ـ 1 

تا آستانه ازکارافتادگی  % ۴0حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین   یا کاهش توانائیها برای انجام کار

خدمت مستخدم افزوده میشود.   کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات

 .نظر درجه معلولیت باالترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی استمالک ارفاق از 

های ناشی از شرایط خاص کار در درجات  در مورد معلولیتهای مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری ـ 2

پنج سال و و یا کاهش توانائیها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر   نقص عضو یا اعضاء % ۴0تا  % 20بین 

تناوب درجات فوق به جمع  تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به  %۴0درجات بین 

 .شود سنوات خدمت مستخدم افزوده می
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نقص  %۴0تا  % 20اند در درجات بین  دالیل غیر ناشی از کار معلول شدهه در مورد معلولین عادی که بـ  3

تا آستانه  % ۴0انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین  توانائیها برای عضو یا اعضاء یا کاهش 

خدمت مستخدم اضافه  ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق 

 .شود می

پزشکی عهده کمیسیون ه تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ب – 1تبصره 

درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد  بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و 

نفر از افراد متخصص بر حسب  افراد مشمول این قانون بعهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه

پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات  نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 .باشد الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می براساس موارد فوق ارفاقی 

قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین  79مستخدمینی که به استناد ماده  – 2تبصره

سه سال به سنوات خدمت آنان بدون  شوند، حداقل می  کارافتاده دستگاههای مذکور در این الیحه از

این قبیل افراد از  پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتیکه با ارفاق مذکور، خدمت 

 .پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد

های جسمی و  باعث بروز ناراحتیآور که وظایف مربوط به شغل آنان  شاغلین مشاغل سخت و زیان – 3تبصره 

حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با   توانند با داشتن گردد، می روحی می

 .حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند

ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری  3ماده فوق ظرف  اجرایینامه  آیین – ۴تبصره 

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسیده ید و سازمان بهزیستی تهیه و ببنیاد شه

( قانون 2( ماده )2تبصره )  و تأمین اجتماعی با لحاظ قانون کار جانبازان و آزادگان کارگر مشمول – 5تبصره 

مشمول این قانون خواهند  13۶8/12/13مصوب   اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری

 .باشند سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه 

مستمری قابل پرداخت تا احراز  و های ناشی از اصالح این قانون اعم از حق بیمه پرداخت هزینه – ۶تبصره 

مقررات در دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و   شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق

ازجمله دستگاههای مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعالم آن توسط   دستگاههای غیردولتی در

بینی و به  پیش  ساله در بودجه کل کشور  ای همه یف جداگانهتأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی رد سازمان

 .حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد

شنبه اول آذر ماه یکهزار و سیصد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه

  . ی نگهبان رسیده استبه تأیید شورا9/9/13۶7 تصویب و در تاریخ شصت و هفت مجلس شورای اسالمی 

 

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1369/
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  نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و اصالح قانون قانون

 1383 مصوب آورن زیا شاغلین مشاغل سخت و

معلولین  تحمیلی و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگقانون اصالح  –ماده واحده 

 :شود می شرح زیر اصالح  به 1/9/13۶7 آور  مصوب مشاغل سخت و زیان شاغلینعادی و 

  .شود از متن ماده واحده حذف می« جز کارگران مشمول قانون کار به »عبارت   ـ 1

 :شود می اضافه ( به ماده واحده یاد شده۶( و )5های ) های زیر به عنوان تبصره تبصرهـ  2

( قانون 2( ماده )2تبصره )  لحاظ کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باجانبازان و آزادگان  - 5تبصره 

مشمول این قانون خواهند بود و  13/2/13۶8مصوب  کشوری وظیفه قانون استخدام مقررات بازنشستگی و اصالح

  .باشند سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی پنجاه مشمول حداقل شرط سنی

 قابل پرداخت تا احراز شرایط مستمری های ناشی از اصالح این قانون اعم از حق بیمه و هپرداخت هزین - ۶تبصره 

-دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه مقررات در  بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق

تأمین  آن توسط سازمانمشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعالم  هایجمله دستگاه از  های غیردولتی

سازمان یاد شده  بینی و به حساب پیش ساله در بودجه کل کشور ای همه اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه اجتماعی

 .پرداخت خواهد شد

امور ایثارگران تهیه و  شهید و نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد آیین 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و  .رسد ن میتصویب هیأت وزیرا به

تأیید  به21/2/1383 ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ اردیبهشت یکم

 . شورای نگهبان رسیده است

  و جنگ  انقالب اسالمی ایرانآیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان

 10/2/1385مصوب  تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

هایی ها و سازمانشرکت سسات وؤها، مها، بانک، شهرداریها، موسسات دولتیـ کلیه وزارتخانه ها، شرکت1ماده 

درخواست کتبی جانبازان انقالب اسالمی و  توانند در صورتن بر آنها مستلزم ذکر نام است میقانو که شمول

بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل  معلولین حوادث ناشی از کار، جنگ تحمیلی،

پرداخت  سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا 20آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل  سخت و زیان آور و

تصویب شورای امور اداری و  تگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و باحق بیمه، از لحاظ بازنشس

 .استخدامی کشور بازنشسته نمایند

از شرایط خاص کار و  ـ کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی1تبصره  

اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا  تامین شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که مشمول قانون کار و قانون
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ـ و اصالحات بعدی آن یا  1373عمومی غیر دولتی ـ مصوب  مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات

  .استخدامی خاص شاغل می باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود مقررات های دارایدستگاه

این قانون می  استخدامی کشور در خصوص کلیه مستخدمین دولت که مشمول ـ شورای امور اداری و 2تبصره 

مدارک، نظریه خود را مبنی بر  مکلف است در صورت کامل بودن مدارک ظرف یک ماه از تاریخ وصول گردند،

ه همچنین تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل از مشمولین ب موافقت یا مخالفت با بازنشستگی افراد اعالم نماید

  .عهده شورای مذکور می باشد

عهده بنیاد شهید و امور  ـ تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی به3تبصره 

نامه که در بخش غیردولتی شاغل می باشند به عهده  ایثارگران و نیز تعیین مدت سنوات سایرمشمولین این آیین

  .این تصویب نامه در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می شود، خواهد بود ابالغکارگروهی که ظرف دوماه پس از 

 تایید بنیاد شهید و امور ـ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی پس از ۴تبصره 

  .بازنشستگی نمایند ایثارگران و با رعایت قوانین و مقررات می توانند درخواست

بازنشستگی قابل محاسبه  ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق 5تبصره 

  .نخواهد بود

با  مبنای بازنشستگی آنها کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین نامه در صورتی که مدت خدمت - ۶تبصره 

سال تمام باشد از  30سال(  10اقی )حداکثر ارف سال( و سنوات 20احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت )حداقل 

( آیین نامه ۴خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده ) احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف

نامه شماره  مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، موضوع تصویب اجرایی قانون اصالح

حداقل  ( سال و زنان50ن حداقل شرط سنی برای آنان )مردان حداقل )دارا بود 18/7/13۶9مورخ  2۶7/ت8052۴

  .( سال( الزامی است۴5)

کار، معلولین حوادث  حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص - 7تبصره 

ستگی جانبازان انقالب قانون نحوه بازنش( 3)از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره  ناشی

ـ به ترتیب  13۶7آور ـ مصوب  شاغلین مشاغل سخت و زیان اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و

  .باشد سال می (۴5) ( سال و50) برای مردان و زنان

از کار  عادی و حوادث ناشی ـ مالک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین 2ماده 

( یا 1اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند ) و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه

احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در  ( که دارای1( بند )1تبصره )

 آخرین

حقوق بازنشستگی قرار  استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنایحکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات 

( شاغل  1بند  1غیر دولتی )مشمولین تبصره  گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش

 .  تغییرات بعدی عمل خواهد شد باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و می
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دولتی یا غیر دولتی به  جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخشـ تشخیص و تعیین درجه معلولیت  3ماده

تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و  عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز

شی از انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران نا ها براییا اعضا و یا کاهش توانایی

 کار مشمول این آیین نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد شرایط خاص

معلولیت و یا بیماری  متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع

ی شاغلین در بخش دولتی در سازمان معلولیتها خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به

 همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا .گردد بهزیستی کشور تشکیل می

نامه که  برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین هاکاهش توانایی

تامین اجتماعی خواهد  های پزشکی سازمانغل هستند به عهده کمیسیوندر بخش خصوصی یا غیر دولتی شا

  ”.بود

هر ساله با اعالم  های غیر دولتی مکلف استـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستگاه ۴ماده 

سازمان بودجه کل کشور منظور و به حساب  سازمان تامین اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی ردیف جداگانه در

  .یادشده پرداخت نماید

واجدین این آیین نامه و  مین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احراز شرایطأـ سازمان ت 5ماده 

های دولتی نسبت به اعالم میزان هزینه دستگاه محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه، موظف است در خصوص

وجوه تعیین شده را به حساب سازمان واریز  بازنشستگیمتقاضی  خدمتمربوطه اقدام نماید تا دستگاه محل 

 .نماید

  قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و

 شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ابثارگران

جنگ تحمیلی و معلولین  گی جانبازان انقالب اسالمی ایران ودر ماده واحده قانون نحوه بازنشست -ماده واحده

و »عبارت «  مستلزم ذکر نام است»عبارت  بعد از -1/9/13۶7 مصوب -آور عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان

  .شود اضافه می«  اسالمی ایران همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب

  1396/ 25/7مورخ  می دیوان عدالت اداریت عموئهی 699الی  695دادنامه شماره 

الحاقی به ماده  2ب ماده واحده قانون اصالح تبصره »جزء  5از آیین نامه اجرایی بند  13و  8، 7مطابق مواد 

هیأت وزیران و  22/12/1380مصوب اجتماعیقانون تأمین  7۶و تبصره ماده  77و  72قانون اصالح مواد  7۶

 و اصالحیه 1/9/13۶7ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور مصوب

، کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور صرفاً نسبت به شکایت افراد 15/2/1387 و 21/2/1383

که ذیحق به بازنشستگی براساس مقررات خاص مربوطه و برخوردار از امتیازات آن  قانون کار تحت شمول

بوده صالحیت رسیدگی دارد و افرادی که با مشخصات شغلی آنان در حکم کارگزینی به عنوان کارمند دولت 

زیان آور بودن شغل آنها در شورای اداری و باشند کارگر تلقی نمی شوند و شکایت آنان در صورت سخت و 

دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در  1۶و  12در نتیجه آراء شعب  .استخدامی قابلیت طرح و رسیدگی دارد

http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=7408
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=7408
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=9597
http://www.hvm.ir/LawDetailNews.aspx?id=9597
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صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود.  ،گردش کار مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست

برای  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از 89ماده  و 12ماده  2این رأی به استناد بند 

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

  19/5/1395مورخ  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 345دادنامه شماره 

مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و 

، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می 13۶7شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 

نشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از باز

به این که شکات پرونده های موضوع تعارض بر اساس قانون پیش گفته بازنشسته نشده اند بلکه به 

بازنشسته شده  138۶درخواست خود و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 

حده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و اند در نتیجه تعیین مستمری بر اساس ماده وا

جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برای آنها توجیه قانونی ندارد و رأی 

و  12ماده  2شعبه بیست و پنجم دیوان صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 

الت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانون تشکی 89ماده 

 .اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است
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   ۳۲شماره رویه قضایی 

 ( قانون تسهیالت16کمیسیون ماده )

 استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی 
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 طرح بحث

قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی، تسهیالتی برای جانبازان درنظر به موجب 

( این قانون به منظور رسیدگی به شکایات جانبازان درخصوص عدم اجرای این 16گرفته شده است. در ماده )

جامع خدمات رسانی  د. با تصویب قانونشوقانون کمیسیونی با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی تشکیل می

، رسیدگی به شکایات درخصوص عدم اجرای این قانون نیز به کمیسیون ماده 1391به ایثارگران در سال 

 ( سپرده شد.16)

  1۶اعضای کمیسیون ماده 
 ؛دو نفر از بنیاد شهید و امور ایثارگران (1

 ؛یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی (2

 ؛نیروهای مسلح یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی (3

 ؛یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی (4

 .ربطیک نفر از دستگاه ذی (5

  1۶صالحیت کمیسیون ماده 
( در واقع رسیدگی به شکایاتی است که درخصوص عدم اجرای 16صالحیت کمیسیون ماده )حیطه 

جامع خدمات رسانی به بینی شده در قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان و قانون تسهیالت پیش

 این تسهیالت عبارتند از موارد ذیل: .شوندایثارگران مطرح می

  ؛ـ اعاده به خدمت جانبازان1

  ؛ـ صدور حکم ازکارافتادگی برای جانبازان واجد شرایط 2

ـ احتساب مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز به عنوان سنوات قابل قبول بازنشستگی و افزودن  3

  ؛ذکور به سن ورود به استخداممدت م

  ؛کارگیری جانبازان در مشاغل متناسب با وضعیت جسمی و روانیـ به 4

  ؛ـ تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی 5

  ؛ـ کاهش ساعات کاری جانبازان 6

  ؛های آموزشی کوتاه مدت، تحصیالت دانشگاهیدورهـ فراهم آوردن امکانات الزم برای طی  7
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 ؛اعطای تسهیالت رفاهی، اجتماعی و اقتصادیـ  8

  ؛ـ احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر 9

  ؛ـ اعطای مرخصی استعالجی با پرداخت حقوق و مزایا 10

  ؛ـ ارائه خدمات مسکن 11

  ؛ـ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 12

  ؛ـ ارائه تسهیالت اداری و استخدامی 13

  ؛کارآفرینیـ فراهم آوردن زمینه اشتغال و  14

  ؛ـ تأمین امور معیشتی و رفاهی 15

  .ـ ارائه امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 16

، قانون مغایر با قانون جامع ایثارگران است نکته: با توجه به تاریخ تصویب قانون تسهیالت استخدامی که

 مؤخر مالک عمل خواهد بود.

( قانون برنامه پنجم توسعه قابل طرح در کمیسیون 44دا باتوجه به بند )الف( ماده )نکته: دعاوی فرزندان شه

؛ چراکه صالحیت کمیسیون مربوط به قانون تسهیالت استخدامی و قانون جامع ایثارگران یستمذکور ن

 نه مزایای سایر موارد. ؛است

 در دیوان عدالت اداری 1۶رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 
های این ( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، یکی از صالحیت10( ماده )2)به موجب بند 

های اجرایی هایی است که در دستگاهها و کمیسیونتئمرجع رسیدگی به اعتراضات از آرای صادره از هی

مذکور در این ( قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی از جمله مراجع 16شوند. کمیسیون ماده )تشکیل می

 باشد.بند می

مورخ  713و  712و  1381/ 7/ 21مورخ  256 هایوحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره آرای براساس

( 16، رسیدگی ابتدایی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون در صالحیت کمیسیون ماده )11/91/ 17

( مطرح شود و در صورتی که 16د در کمیسیون ماده )بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا بای ؛است

 تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صالحیت دیوان عدالت اداری است. 

قانون جامع خدمات رسانی به  براین اساس مشمولین قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان و

ها مراجعه و تشکیل پرونده دهند.  های کمیسیون در استان جهت تشکیل پرونده باید به نمایندگی ایثارگران 



206 
 

دستگاه مربوط مکلف به  ،در صورتی که در فرآیند بررسی پرونده شکایتی، رأی به ورود شکایت صادر شود

د ایثارگر فر ،صادر شود 16اجرای رأی است و در صورتی که رأی به رد شکایت توسط کمیسیون ماده 

ین یوان عدالت اداری نیز به استناد آتواند از رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دی می

دهد  دادرسی و در صورت محق دانستن ایثارگر با اشاره به مستندات قانونی، پرونده را به کمیسیون ارجاع می

ورتی که بر اساس مستندات قانونی دیوان در ص ،تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی مجدد

شود و در غیر این صورت پرونده  رأی به نفع ایثارگر صادر می ،عدالت اداری قابل استناد در جلسه باشد

تواند بار دیگر به دیوان مراجعه و برای بار دوم شکایت تنظیم  شود که در این صورت ایثارگر می مجدداً رد می

قانون تشکیالت و آیین  63. )مستند ماده کند رأساً نسبت به صدور رأی اقدام میو در این حالت دیوان  ندک

 دادرسی دیوان عدالت اداری(

 نکات کلیدی
ایثارگر در این قانون به  (  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،1براساس قسمت )الف( ماده ) (1

د که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام شو کسی اطالق می

جمهوری اسالمی ایران و استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان 

 رزمندهو  آزاده، اسیر، جانباز، مفقوداالثر، شهیدداخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و 

 .شناخته شود

ور قرار عدم صالحیت از سوی دیوان به اعتبار رسیدگی کمیسیون مذکور، آن مرجع درصورت صد (2

 مکلف به رعایت مفاد دادنامه بوده و امکان صدور رأی اصراری وجود ندارد.

 متن مستندات
 قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان 

های  محیط تأمین شرایط الزم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در ـالف   :اهداف – 1ماده  

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

خانوادگی و اجتماعی  حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، ـب 

 .آنان

 .جسمی جانبازان ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص ـج 

 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی است که در زمره نهادهای انقالب اسالمی  بنیاد، ـالف  : تعاریف  ۲ماده  

 .باشد می
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از  وین و شکوفایی انقالب اسالمی و حفظ و حراستعنوان ایثارگرانی است که در جریان تک  جانباز، ـب 

ها و  مستقیم ناشی از آن و خارجی و یا هر گونه حوادث  دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی

نتیجه در روند  روانی دچار شده یا بشوند و در های عارضی جسمی و طول جند تحمیلی به اختالالت و نقصان

 .باشند مواجه می ییها تماعی با محدودیتگی فردی و اجزند

جانبازان و جبران  بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی ـ 1تبصره  

 .قرار داده یا بدهد اختالالت عارضی آنان را تحت پوشش ها و های ناشی از نقصان محدودیت

این قانون تعیین تکلیف  1۶در موارد اختالف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع ماده  ـ ۲تبصره  

 .نماید می

عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی   درصد جانبازی ـج 

 .خواهد شد درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر تعیین

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی  مه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانینا آیین ـتبصره 

 .رسد وزیران می ایران تهیه و به تصویب هیأت

 شود و در مجموعه مشخص می)×( پست سازمانی با نامی است که با عالمت اختصاری   طراز پست هم ـد 

مستخدمین جانباز به شرایط  و تا رسیدن خدمت  گردد ون ایجاد میاین قان ۳های موضوع ماده  تشکیالتی دستگاه

 .شود می عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ

 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و یا کسانی که به تشخیص مراجع صالحه )  جانباز از کار افتاده کلی ـه 

 .و قادر به کار نباشند  ر افتاده کلی شناخته شدهصالح نیروهای مسلح( از کا مراجع ذی

یا مستمری و یا حقوق  تصویب ازکارافتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه ـتبصره 

گیری نظر  باشد و معیار برای تصمیم ذیربط می مربوط و مطابق قوانین و مقررات  صالح حالت اشتغال با مرجع ذی

 .زشکی فوق خواهد بودکمیسیون پ

شورای اسالمی، نهاد ریاست  های قضایی، مجلس ها، م سسات دولتی، دستگاه ها، سازمان کلیه وزارتخانه ـ ۳ماده 

ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری  سازمان سیمای جمهوری اسالمی ایران، جمهوری، سازمان صدا و

های تحت پوشش و وابسته و یا  اسالمی و شرکت انتظامی، نهادهای انقالبو  اسالمی ایران اعم از نیروی نظامی

دولتی که به   مدیریت های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای م سسات و شرکت تابعه کلیه

ه، جمعیت های بیم ها، شرکت شوند، بانك اداره می های دولتی ها و یا سازمان نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه

هایی که به نحوی از انحاء از  ها و شرکت تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان های ها، شرکت شهرداری  هالل احمر،

همچنین م سسات  گردد و از بودجه آنان توسط دولت تأمین می کنند و یا قسمتی عمومی دولت استفاده می بودجه

ایران، شرکت ملی گاز  شرکت ملی نفت از قبیل نام است )ها مستلزم ذکر  هایی که شمول قانون بر آن و شرکت

نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران( مشمول  ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و

 .هستند این قانون
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دمت این قانون در خ های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب دستگاه ـ 4ماده 

 .اقدام نمایند نسبت به اعاده به خدمت آنان اند فقط برای یك بار دستگاه بوده

تخلفات اداری و یا سایر  های رسیدگی به ی یا هیأتیه دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضاجانبازانی که ب ـتبصره  

 .نخواهند شد اند مشمول این ماده شده مراجع قانونی مشابه از کار برکنار

کار افتاده کلی شناخته شده و  ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از با جانبازانی که به دلیل آسیب ـ ۵ماده 

مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی  حالت اشتغال قادر به کار نباشند بر اساس قانون

 .خواهد شد و اصالحیه بعدی آن رفتار ۳۰/۰۶/1۳۷۲ و جنگ تحمیلی مصوب

بر  معالجه جانباز ) های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت دستگاه ـ ۶ماده 

ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت  حداکثر شرایط سنی مجاز جهت اساس استعالم از مراجع ذیربط( به

 .بازنشستگی محسوب نمایند  خدمت قابل قبول کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات

های دولتی مشمول  پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق دردستگاه ـتبصره 

دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده  های غیر و در دستگاه این قانون، به عهده دستگاه مربوط

های  بینی تا به صندوق کل کشور پیش داگانه همه ساله در بودجهطی ردیف ج باشد که اعتبار مربوط دولت می

 .شود ذیربط واریز

های مشمول این قانون  دستگاه برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان، به منظور بهره ـ ۷ماده  

توجه معنوی جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر  متناسب با وضعیت مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که

 .این عزیران باشد استفاده نمایند های واالی دستگاه ذیربط نسبت به ارزش

قانون نسبت به تبدیل  های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ دستگاه ـ ۸ماده 

به استخدام از احراز شرایط گزینش  رسمی خود حسب درخواست آنان و پس وضعیت استخدامی جانبازان غیر

 .رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند

شده، در صورت  های یاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حسب درخواست دستگاه ـتبصره  

های پست مورد نظر از محل حذف پست شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد فقدان پست سازمانی متناسب با

 .ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید نسبت به رت فقدان پست سازمانی بالمتصدی،بالمتصدی و در صو

توانائی آنان به موجب  میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش ـ ۹ماده   

ه یا نماینده مأذون از طرف بنیاد با موافقت ولی فقی سرپرستی نماینده ای به ای است که به پیشنهاد کمیته نامه آیین

 وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و  االختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تام ایشان و عضویت نمایندگان

 .به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 .باشند های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می بخش ـ 1تبصره  

اضافه کار ساعتی، مرخصی  جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از ـ ۲تبصره  

 .گردد برخوردار خواهند شد بینی می نامه آن پیش آیین بازنشستگی به نحوی که در  ساالنه و کسر سنوات خدمت
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همطراز جانباز جهت  شغل( سازمانی های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست ) دستگاه ـ ۳تبصره  

شوند با  به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می کار تمام وقت را ندارند یا اشتغال جانبازانی که توانایی انجام

 .اقدام نمایند صالح مربوط استخدامی کشور یا مراجع ذی تأیید سازمان امور اداری و

کار از پرداخت  ار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعتواحدهای غیر دولتی مشمول قانون ک ـ 1۰ماده 

استفاده از کسر ساعت کار، از  کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم %( حق بیمه۵۰حداقل پنجاه درصد )

پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط  مکلف به %( سهم مزبور معاف هستند و دولت۵۰حداقل پنجاه درصد )

 .شود ای در بودجه کل کشور منظور می ردیف جداگانه این ماده هر ساله در خواهد بود. اعتبار

های  پرستاری و مراقبت دار های مشمول این قانون که عهده میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه ـ 11ماده  

ف ساعات کار تعیین درصد جانبازی( تا حداکثر نص کمیسیون پزشکی تخصصی بنابر رأی گردند ) ویژه جانبازان می

نامه  و ترتیب اجرای این ماده طی آیین کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. نحوه هفتگی مقرر با استفاده از مزایای

 .گردد مشخص می ۹ماده  موضوع

باید به صورت مستمر در  می افراد غیر شاغلی که بنابر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی بنیاد ـتبصره  

بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه  اقدام نمایند تحت پوشش و نگهداری جانبازانمورد مراقبت 

 الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان حق  باشند دار این امر می تا زمانی که آنان عهده یا نماینده مأذون از طرف ایشان

 .پرداخت نماید

های مشمول  کلیه دستگاه به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، ـ 1۲ماده  

های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در  آموزش آوردن امکانات الزم برای این قانون مکلفند ضمن فراهم

 .ام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایندآموزشی تم تحصیالت دانشگاهی به صورت مأموریت استخدام دارند تا پایان

ای  نامه آیین ماده به موجب مند خواهند شد. نحوه اجرای این جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره

فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان، سازمان امور  خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و وزارت کار و امور  وزارت استخدامی کشور،اداری و 

 .رسد تصویب هیأت وزیران می اجتماعی به

اقتصادی که واگذار  های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیالت رفاهی، اجتماعی و دستگاه ـ 1۳ماده 

دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند.  های را از سوی دستگاه آن توانند زمینه اعطای نمایند یا می می

 پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا ای خواهد بود که بنا به نامه چگونگی اعطای تسهیالت مذکور براساس آیین

 .نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تر و تسریع در ارائه  شایسته های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه تگاهکلیه دس ـ 14ماده  

دستگاه را موظف  اجرایینظارت مستقیم باالترین مقام  یکی از واحدهای تحت خدمات به جانبازان انقالب اسالمی،

 .زم را معمول دارندهمکاری ال  جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد به رسیدگی و حل و فصل مسائل

 .خواهد گردید مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب ـتبصره  
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از نمایندگان بنیاد و  آن دسته از جانبازان انقالب اسالمی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل - 1۵ماده 

محسوب شده و خانواده و  «شهید »نمایند  فوت می جانبازی ضایعات ناشی از بنیاد شهید انقالب اسالمی به دلیل

اسالمی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار  عمل در بنیاد شهید انقالب افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد

 .گیرند می

 کمیسیون رسیدگی به شکایات بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام ـ 1۶ماده  

امور اداری و استخدامی کشور، یك نفر از وزارت دفاع و  یك نفر از سازمان جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد،

امور اجتماعی و یك نفر از دستگاه  اسالمی ایران، یك نفر از وزارت کار و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری

 دستگاه ن از عدم اجرای صحیح این قانون درو حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازا ذیربط تشکیل

قانون  االجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خالف تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و الزم  .مربوط اقدام نماید 

 .باشد صالح می محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی

یا اعاده به خدمت شده یا در  ر یافتهآن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کا ـ 1۷ماده  

شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و  استخدام مشغول به کار سازمان دیگری به نحوی از انواع

بینی شده در این قانون و  موارد پیش  موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با های مشمول این قانون دستگاه

 .ای مربوط اقدام نمایندکلیه حقوق و مزای پرداخت

باالتر از نظر  های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یك مقطع تحصیلی کلیه دستگاه ـ 1۸ماده  

جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را  قوانین و مقررات مربوط برای امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در

 .مطابقت نمایند

بندی مشاغل  طرح طبقه زات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون کار که فاقداعطای امتیا ـتبصره  

 .شود و امور اجتماعی ابالغ می دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر کار باشند، طبق کارگری می

ید کمیسیون که به تأی های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعالجی جانبازانی کلیه دستگاه ـ 1۹ماده  

 .ها اقدام نمایند مزایای کامل آن نموده و نسبت به پرداخت حقوق و  پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت

جانبازان باالتر از  در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعالجی ـتبصره  

دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین  عهده حقوق و مزایای کامل آنان بر  سقف قانونی آن باشد پرداخت

 .گردد اجتماعی اقدام می

 .گردد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می ـ ۲۰ماده  

ی این قانون قابل اجراء یاجرا های نامه قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین اجراییهای  نامه کلیه آیینـ تبصره  

 .باشند می
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 17/11/1391مورخ  713و  712دادنامه شماره 

پیش از  1۹/۸/1۳۸۹ـ  ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲4۰۰۶۶۰ماره دیوان عدالت اداری به موجب رأی ش ۲4با توجه به این که شعبه 

جانبازان انقالب قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی   1۶رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده

دیوان  ۲۷عبه ، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و ش1۳۷4اسالمی مصوب سال 

، دیوان عدالت ۲۲/4/1۳۹۰ـ  ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶4۲و  ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶4۰ماره عدالت اداری به موجب آراء ش

است، تعارض محقق  ذکور صالح ندانستهاداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون م

قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان   ۲از ماده ۵باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند می

قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون   1۶و ماده 1۳۷4ب  اسالمی مصوب سال انقال

داند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در قانونی میموضوع این ماده  را در صالحیت کمیسیون

قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود،   1۶کمیسیون ماده 

حدی که مفید دیوان عدالت اداری در  ۲۷رسیدگی در صالحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه 

قانون دیوان   4۳و ماده 1۹ماده  ۲شود. این رأی به استناد بند است صحیح و موافق قانون تشخیص میاین معنی 

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

 

  اداریت عمومی دیوان عدالت ئهی 21/07/1381مورخ  256دادنامه شماره 

 1۳۷4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب  ۲ماده  ۲به صراحت تبصره 

رسیدگی ماهوی به اختالف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط در صالحیت کمیسیون رسیدگی 

وصف رسیدگی ماهوی به این قبیل اختالفات د و با این ردا قانون مذکور قرار 1۶به شکایات جانبازان موضوع ماده 

بدوی دیوان  1۸شعبه  ۲۹/۵/1۳۷۹مورخ  ۶۵۰در دیوان عدالت اداری مجوز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 

در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی  ۷۸/۲۵۶عدالت اداری در پرونده کالسه 

برای شعب  1/۲/1۳۷۸اصالحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۲۰قسمت اخیر ماده  باشد. این رأی به استناد می

 االتباع است. دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم
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   ۳۳شماره رویه قضایی 

 نظارت دیوان عدالت اداری بر

 انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
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 طرح بحث

توان در دو صالحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا را میحدود 

های تئآرای هی درخصوص هاقسمت مورد بررسی قرار داد: الف ـ صالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض

شوراها(، ب ـ  )پیش از عضویت در رسیدگی کننده به صالحیت نامزدهای انتخابات شوراهای روستا و شهر

درخصوص سلب عضویت اعضای شوراها )پس از عضویت در  هاصالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض

 .شوراها(

 های اجراییتئدعاوی مرتبط با رسیدگی صالحیت داوطلبان درهی
 1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مصوب به موجب 

با اصالحات بعدی، رسیدگی به صالحیت داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای روستا و شهر توسط  همراه

مرکب از بخشدار،  ـ ت اجرایی بخشئهیپذیرد. در مرحله نخست انجام می های اجرایی و نظارتتئهی

و  ـ نفر از معتمدان محدوده بخش 7 و رئیس اداره ثبت، رئیس آموزش و پرورش، مسئول جهاد کشاورزی

نفر از  8ماندار، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش، فرمرکب از  ـ ت اجرایی شهرستانئهی

با استعالم از مراجعی نظیر اداره اطالعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال  ـ معتمدان شهرستان

روز نتیجه را درخصوص رد یا  7اوطلبان رسیدگی و ظرف قانون مذکور( درخصوص صالحیت د 46)ماده 

ت اجرایی بخش و شهرستان، ئقانون مذکور( نظر هی 47نمایند. )ماده تأیید صالحیت داوطلبان اعالم می

های نظارت شهرستان و بخش معتبر است. مهلت اعالم نظر تئمبنی بر تأیید صالحیت داوطلبان با تأیید هی

 قانون مذکور( 48. )ماده استریخ دریافت نتیجه روز از تا 7این مراجع 

( قانون یاد شده، داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسالمی روستا و شهر 50( ماده )1به موجب تبصره )

روز از تاریخ اعالم اسامی نامزدهای  4توانند ظرف می ،ت اجرایی رد شده استئکه صالحیت آنان در هی

داوطلبان و  ت نظارت شهرستانئداوطلبان شورای اسالمی روستا به هیه ترتیب انتخاباتی شکایت خود را ب

 تسلیم نمایند.  ت نظارت استانئشورای شهر به هی

کاندیداهای های ت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی در بحث رسیدگی به اعتراضئصالحیت هی

( این قانون، داوطلبان رد 3به موجب تبصره ) ( بیان گردیده است.63( ماده )4( و )3شوراها در تبصره )

از  روز 4توانند ظرف می ،هزار نفر 200های انتخابی شهرهای با جمعیت بیش از صالحیت شده در حوزه

ت مرکزی نظارت ظرف ئت مرکزی نظارت تحویل دهند و هیئابالغ عدم صالحیت آنها اعتراض خود را به هی

االجرای خود را به ستاد استان مربوط اعالم خواهد کرد. به طعی و الزمروز پس از دریافت اعتراض، نظر ق 10



214 
 

های نظارت استان، تئ( این قانون در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هی4موجب تبصره )

-روز اعالم نظر می 5ت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت ئت مرکزی با حضور رئیس هیئمراتب در هی

 د. شو

قابل شکایت در  ،های نظارتتئدر این خصوص وجود دارد این است که آیا آرای هیپرسشی که 

 ؟استدیوان عدالت اداری 

ای با این مضمون تعبیه شده بود که رسیدگی به شکایات در اصالحیه قانون شوراها، از سوی مجلس تبصره

ها و نتیجه بررسی صالحیتی تأثیری در نتیجه ئداوطلبان مربوط به سیر انتخابات توسط مراجع قضا

انتخابات ندارد. این تبصره با این ایراد شورای نگهبان که مغایر با اصولی از قانون اساسی، نظر حق دادخواهی، 

های مجلس پیشنهادی رد شد. پس از رد این تبصره از سوی مرکز پژوهش ،ی و ... استئایجاد امنیت قضا

شد، که مطرح های نظارت به دیوان عدالت اداری تئات هیمبنی بر اعطای صالحیت تجدیدنظر در تصمیم

 این پیشنهاد مورد قبول مجلس واقع نشد.

اما با توجه به ماهیت این دعاوی و رویه عملی  ،اگرچه این تبصره توسط مجلس تأیید و تصویب نشده است

 .استرسیدگی به این دعاوی در صالحیت دیوان عدالت اداری دیوان 

 دعاوی مرتبط با رسیدگی درخصوص سلب عضویت 
( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران، 92ماده )به موجب 

نونی خود مرتکب یا در انجام وظایف قا هدشرایط عضویت را از دست د ،چنانچه هر یک از اعضای شوراها

یا عملی خالف شئون گردد ب توقف یا اخالل در انجام وظایف شوراها که موجشود یا اقدامی تقصیر یا قصور 

 شورا انجام دهد، ضمانت اجراهایی وجود دارد که عبارتند از:

 ؛ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعالن عمومی 1

 ؛ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعالن عمومی 2

 ؛ت عضویت در شورا حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سالـ کسر از مبالغ دریافتی باب 3

ت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت ئـ محرومیت از عضویت در هی 4

 ؛یک سال

 ؛ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال 5

 ؛ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا 6
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 ؛انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره ـ ممنوعیت ثبت نام در 7

 .ـ سلب عضویت دائم از عضویت شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها 8

دیوان عدالت اداری توانند به ، میدشونفرد یا افرادی که سلب عضویت می( ماده مذکور، 3به موجب تبصره )

 االجرا است.کند و رأی آن قطعی و الزمع رسیدگی میدادگاه مذکور خارج از نوبت به موضو شکایت نمایند.

 متن مستندات
  موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مصوب

 همراه با اصالحات بعدی 1375

هر یك از داوطلبان درباره  ۲۹و  ۲۶هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ـ  4۶ماده 

قبیل اداره اطالعات، نیروی انتظامی، دادگستری،  حسب مورد از مراجع ذیربط از  عضویت در شورای اسالمی شهر،

 .ثبت احوال استعالم نماید

ظرف مدت هفت روز به  اند های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف هیأتـ  4۷ماده 

 .نتیجه را اعالم نمایند رسیدگی و صالحیت داوطلبان

حسب مورد با تأیید  های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صالحیت داوطلبان نظر هیأتـ  4۸ماده 

روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به  معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت های نظارت شهرستان، بخش هیأت

نظر خود را اعالم نکند، نظر هیأت اجرایی   داوطلب یا داوطلبان وط دربارهصالحیت داوطلبان، هیأت نظارت مرب

 .مالک عمل خواهد بود

در هیأت  داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسالمی روستا و شهر که صالحیت آنانـ  ۵۰ماده  1تبصره 

نتخاباتی شکایت خود را به ا روز از تاریخ اعالم اسامی نامزدهای 4توانند ظرف مدت  اجرایی رد شده است می

اسالمی شهر به هیأت نظارت  شهرستان و داوطلبان شورای ترتیب داوطلبان شورای اسالمی روستا به هیأت نظارت

 .استان تسلیم نمایند

های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار داوطلبان رد صالحیت شده در حوزهـ  ۶۳ماده   ۳تبصره 

روز از ابالغ عدم صالحیت آنها اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت تحویل دهند و هیأت  4ف توانند ظرنفر می

االجرای خود را به ستاد استان مربوطه اعالم روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و الزم 1۰مرکزی نظارت ظرف 

 خواهد کرد.

های نظارت استان، مراتب در هیأت ای هیأتدر صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرـ  ۶۳ماده   4تبصره 

 گردد.روز اعالم نظر می ۵مرکزی با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت 
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ـ چنانچه هر یك از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود  ۹۲ماده 

توقف یا اخالل در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خالف مرتکب تقصیر یا قصور شوند یا اقدامی که موجب 

 شئون شورا انجام دهد، ضمانت اجراهایی وجود دارد که عبارتند از:

 ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعالن عمومی 1

 ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعالن عمومی ۲

 ویت در شورا حداکثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سالـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عض ۳

ـ محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یك  4

 سال

 ـ سلب عضویت موقت از یك ماه تا یك سال ۵

 ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا ۶

 ت شوراها برای مدت حداقل یك دورهـ ممنوعیت ثبت نام در انتخابا ۷

 ـ سلب عضویت دائم از عضویت شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها ۸

... 
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 ۳4شماره ی یرویه قضا

ی دیوان عدالت اداری در یرویه قضا

 هات امنای دانشگاهئخصوص مصوبات هی
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 طرح بحث

و در حال 1389( مصوب 1394-1390جمهوری اسالمی ایران )قانون برنامه پنجم توسعه  20بند ب ماده 

 یت های امنائ، استقالل هی1395 مصوب کشور توسعه های برنامه دائمی احكام قانون 1 حاضر نیز ماده

تشكیالتی دانشگاه ها و  و استخدامی اداری، معامالتی، دانشگاه ها در تصویب مقررات مربوط به امور مالی،

بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی مقرر داشته است؛ با این حال و به رغم آزادی مؤسسات آموزشی را 

ها و مراکز آموزش عالی این نهادها همچنان تحت شمول اصول حقوقی و بسیاری از قوانین و  عمل دانشگاه 

جایگاه در حد ت امناء پس از تأیید وزرای ذیربط، در باالترین ئچه اینكه مصوبات هی ؛ای هستند مقررات پایه 

ت امناء در عدم ئمقررات بوده و در هر حال ذیل قوانین اساسی و عادی قرار می گیرد. استقالل عمل هی

های امناء در تئرویكردهای متفاوتی در خصوص جایگاه مصوبات هی ،رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور

گر نهادها در قبال مصوبات مذکور را به تكلیف دی و سلسله مراتب قواعد حقوقی، حدود و قلمرو این مصوبات

قانون  173ت امناء، وفق اصل ئمصوبات هی« مقرره بودن»وجود آورده است. در هر صورت به دلیل ماهیت 

ت های ئت عمومی و هیئی هیئاساسی نظارت دیوان عدالت اداری بر آن ها ، غیرقابل انكار است و رویه قضا

 تخصصی در این خصوص قابل توجه است. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

تکلیف دیوان عدالت 

اداری در صورت 

مغایرت مصوبات 

 ت امناء با قوانین ئهی

 

در صورت مغـایرت  

بــا احکــام  مصــوبه

  قــــانون شــــرع،

اساسی و سیاسـت  

ــام   ــی ن  ــای کل ه

دیوان عدالت اداری 

ــوبه را  ــالمص     ابط

 می کند.  

 

در صورت مغایرت 

ت امناء ئمصوبات هی

با قوانین عادی 

مصوبه قابل  کشور

 مادهاجرا است. )

 احکام قانون یک

 های دائمی برنامه

 کشور توسعه

 (1395مصوب 

 ،ت امناء با مصوبات شورای عالی انقالب  فرهنگیئدر صورت مغایرت مصوبات هی

بر  ،گذار استگذار و خط مشیمصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی چون سیاست

اصل  ت وزیرانئمصوبات هی و در صورت مغایرت بات امناء اولویت دارد ئمصوبات هی

 است.ت وزیران ئبر اجرای مصوبات هی
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 نکات کلیدی
 

در قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً به دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و  .1

خود اداره ، اجازه داده شده است که بر اساس آیین نامه های خاص دارای مجوزفرهنگستان های 

 1394-1390قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  20شوند. )بند ب ماده 

 (1389مصوب 

ها، مراکز و مؤسسات ، صرفاً به دانشگاه1395ور مصوب  در قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کش .2

ازه داده شده است که بر های علم و فناوری اجها و پارکآموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان

های علم و پارکیعنی از این تاریخ به بعد است که  های خاص خود اداره شوند؛نامهییناساس آ

ها نیز به خاص خود کنند و عبارت فرهنگستان هاینامهاند اقدام به تصویب آیینتوانسته فناوری

-قانون احكام دائمی برنامه 1 ادهمطرح شده است. )م« دارای مجوز»صورت مطلق و بدون تقیید به 

 (1395های توسعه کشور مصوب 

های قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه»ها از دایره شمول قوانین، صرفاً منحصر به خروج دانشگاه .3

های دایره شمول آن اعم است از دستگاهقوانین عامی که یا  قوانین خاصاست. لذا « دولتی

ها تصویب خالف آن ها قادر نخواهند بود که مقرراتیاین نهادمشمول معافیت مزبور نشده و  دولتی

 نمایند. 

سسات آموزش عالی و پژوهشی محدود و ؤها و مهای امنای دانشگاهتئها و اختیارات هیصالحیت .4

سسه تحت اختیار آنها است ؤم امور مالی، اداری، معامالتی، تشکیالتی و استخدامیمنحصر به 

تصمیم  ،می گیردبردر موضوعاتی که شمول آنها خارج از موارد مذکور را در توانندها نمیتئو این هی

و دادنامه شماره  1395قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب   یك)ماده . گیری نمایند

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 1394/ 20/11مورخ  1261

خالف اصول تواند عالی و پژوهشی نمی وزشهای امنای دانشگاه ها و موسسات آمتئمصوبات هی .5

ت عمومی ئهی 1391/ 11/10مورخ  714و قواعد مقرر در آن باشد. )دادنامه شماره  قانون اساسی

 دیوان عدالت اداری(

توانند مقرراتی را به تصویب ؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نمیها و مهای امنای دانشگاهتئهی .6

عامالتی، اداری، تشكیالتی و استخدامی نهاد تحت اختیار آنها برسانند که در خصوص مسائل مالی، م
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مزبور را نیز در برمی گیرد و تكالیف و وظایفی را سسه ؤخارج از آن ماست اما شمول مقرره مزبور، 

قانون برنامه  20سسات دولتی یا غیردولتی مقرر می دارد. )بند ب ماده ؤنیز برای دیگر نهادها و م

 (1395احكام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب   قانون 1پنجم و ماده 

 20های امنا به حكم مقرر در بند ب ماده تئسسات به تبعیت از مصوبات هیؤالزام دیگر نهادها و م .7

برقرار است اما محدود به  توسعه کشورهای برنامه قانون احكام دائمی یكقانون برنامه پنجم و ماده 

موضوعات مربوط به این »است و « سسات آموزشی و پژوهشیؤممسائل مختص به دانشگاه ها و »

 ، خارج از این قلمرو است. «سسات، اما دربردارنده تكالیفی برای دیگر نهادهاؤم

، قانون 1373قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ، اصل سوم قانون اساسی 9بند  .8

قانون حمایت از آزادگان ) اسرای آزاد ، 1367درمانی مصوب سال و یرات حكومتی امور بهداشتیعزت

ها و قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاه، 13/9/1368شده( بعد از ورود به کشور مصوب 

ماده ، 1361، قانون دیوان محاسبات مصوب 1369سسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ؤم

قانون نظام ، 14/2/1367اسالمی مصوب  های دانشگاهی دانشگاه آزاد یید رشتهأواحده قانون ت

؛ از جمله قوانینی هستند که مورد استناد 1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 

ت های امنای دانشگاه ها به سبب مغایرت با ئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات هیئهی

 ت عمومی دیوان عدالت اداری در متن مستندات(ئآنها، قرار گرفته اند. )دادنامه های صادره از هی

ت علمی و کارکنان ئهی یتخفیف شهریه به فرزندان اعضا یاعطادانشگاه مبنی بر  یامناتئمصوبه هی .9

 مورخ 1125ـ  1126. )دادنامه شماره است تبعیض ناروا و خالف قانون اساسیها موجب  دانشگاه

 ( ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 1396 /3/11

-اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن و اصالح بعدی آن در خصوص فروش خانه .10

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  49ها مطابق بند الف ماده های سازمانی در دانشگاه

جمهوری ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج 20فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نیز بند ب ماده 

ت عمومی هیئ 1393 /13/5مورخ  899. )دادنامه شماره ت امناء استئاسالمی ایران تابع مصوبه هی

 )دیوان عدالت اداری

ت وزیران و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ئت امناء مغایر با مصوبات هیئچنانچه مصوبات هی  .11

ی و فرهنگی صالحیت ذاتی دارد و تكلیف چیست؟ شورای عالی انقالب فرهنگی در امور آموزش ،باشد

ها مقرره نویس  هستند و امنای دانشگاه تئخط مشی سیاسی را در این زمینه تعیین می کند و هی

گذار و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی چون سیاستبنابراین  ؛خط مشی گذار نیستند

ت وزیران ئمصوبات هی. در خصوص ت امناء اولویت داردئگذار است بر مصوبات هیخط مشی

اصل بر اجرای ت وزیران ئت امناء با مصوبات هیئنیز باید گفت در صورت مغایرت بین مصوبات هی
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جایگاه نشست نخست است. )دکتر غالمرضا موالبیگی، نشست تخصصی  ت وزیرانئمصوبات هی

 (27/09/1396 ت امنای دانشگاه ها در نظم حقوقی کشور ؛ دوشنبهئمصوبات هی

قانون مدیریت خدمات کشوری و لزوم پیروی همه دستگاه های اجرایی از مصوبات  74ده مطابق ما .12

ت امنای دانشگاه ها نیز ئشورای حقوق و دستمزد، نهادهای استثنا شده از شمول قانون از جمله هی

 باید مصوبات شورای حقوق و دستمزد را رعایت نمایند. 

توانند مصوبه نمی ی، غیر اداری و غیر تشکیالتیغیر مالدانشگاه ها در حوزه های  یامنا تئهی .13

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 1394/ 20/11مورخ  1261وضع نمایند. )دادنامه شماره 

ها گاهانشاست و قابل تسری به سایر د همان دانشگاهت امناء فقط ناظر بر کارکنان یئمصوبات ه .14

 نیست. 

 متن مستندات
 

  1383مصوب  1388 -1384قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران  49ماده  

مدار، خالق و کارآفرین،  دانش  سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دولت موظف است برای زمینه

چهارم اقدامات ذیل را در کیفی، از ابتدای برنامه  افزاری با هدف توسعه کمی و منطبق با نیازهای نهضت نرم

های مختلف کشور به  مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش ها و ساختار دانشگاهها و  مأموریت

 انجام برساند:

های تخصصی که دارای مجوز  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستاندانشگاه –الف  

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  ی وزارتخانهاز شورای گسترش آموزش عال

تشکیالتی  ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و نامه باشند صرفا براساس آیین ربط می ذی سایر مراجع قانونی

مان و آموزش فناوری و بهداشت، در های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و خاص، مصوب هیأت

قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر  رسد، بدون الزام به رعایت  پزشکی حسب مورد می

ها و مقررات موردنیاز  نامه و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین قوانین و مقررات عمومی اداری 

از محل بودجه عمومی  ای بق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینهتصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سا به

ای، تملک  یابد. اعتبارات هزینه اختصاص می دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یادشده 

مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور   ای و اختصاصی این های سرمایه دارائی

های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به  در هزینه  گردد. سهم دولت می

برنامه سوم توسعه  عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در بودجه

 یابد.  می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران افزایش
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  1389مصوب  1394-1390برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون  20بند ب ماده 

هایی که دارای مجوز از شورای گسترش ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستاندانشگاه

 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی آموزش عالی وزارتخانه

های دولتی به ویژه قانون باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ربط می ذی

محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و 

ت امناء ئتشکیالتی مصوب هی -ستخدامیا -های مالی، معامالتی و اداری نامه آیینفقط در چهارچوب مصوبات و 

که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد 

های علوم،  ت علمی ستادی وزارتخانهئنمایند. اعضاء هی رسد، عمل می جمهور می ها به تأیید رئیسفرهنگستان

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل 

شده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود  گردد و مصوبات یاد های قبلی نیز می نامه آیینمصوبات، تصمیمات و 

 باقی هستند. 

  1395م دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب قانون احکا 1ماده 

ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز  ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستاندانشگاه

 و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و علوم، تحقیقات های وزارتخانه عالی آموزش گسترش شورای  از

ویژه  های دولتی بهت عمومی حاکم بر دستگاهمقررا و رعایت قوانین بدون باشند، می ربط ذی قانونی مراجع سایر

کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات  قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات

 مصوب تشکیالتی و امیاستخد اداری، معامالتی، مالی، های نامه و آیین مصوبات چهارچوب  بعدی آنها و فقط در

 در و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات وزیران علوم،ه تأیید ب مورد حسب که امنا تئهی

 به وابسته تحقیقاتی  و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در مورد و جمهور رئیس تأیید به ها فرهنگستان مورد

 کنند.  می عمل رسد، مسلح می نیروهای کل ستاد رئیس تأیید به مسلح نیروهای

  شورای عالی انقالب فرهنگی  12/6/87مورخ  630مصوبه شماره 

معاونت حقوقی و  12/5/87، بنا به پیشنهاد مورخ  12/6/87مورخ   630شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

های  ها و کمیته ادره از هیاتخروج تصمیمات ص»توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده 

تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی 

را به « ون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضاییئدر امور و ش

 :شرح ذیل تصویب نمود

های تخصصی فعال در  ها و کمیته سته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیاتآن د -ماده واحده

ها و سایر مراکز آموزشی و  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه وزارتخانه

ساتید و کمیته انضباطی های امناء، ممیزه و انتظامی ا پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات

دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس 
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ون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده ئدانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و ش

 ی و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت ادار

 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به  در هر یک از وزارتخانه -تبصره

ها و  عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات

ون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به ئحده فوق که در امور و شهای مذکور در ماده وا کمیته

شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات  ها تشکیل می ها و کمیته منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات

 .موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید هیات

  شورای عالی انقالب فرهنگی  12/6/1393مورخ  760مصوبه تفسیری جلسه 

در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی در متن ماده واحده، به همه موارد و عبارت صرفاً 

موضوعات مندرج در ماده واحده مربوط است. چنانچه شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی 

شد، موضوع در صالحیت هیأت یا هیأت های تعیین شده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، به عنوان مرجع با

 رسیدگی استنهایی 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری ئآرای هی

  20ابطال بند ی: أموضوع رـ  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 1394/ 20/11مورخ  1261دادنامه شماره 

 ت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانئهی 22/12/1385صورتجلسه مورخ 

با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر 

فرهنگی جمهوری  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ۴9از حدود اختیارات مندرج دربند الف ماده 

 .، خارج است و به عالوه هیات امناء اجازه تعیین تعرفه برای بخش دولتی را ندارد1383اسالمی ایران مصوب سال 

بیست و چهارمین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  20در نتیجه بند 

یرات عزقانون ت ۴، و ماده 1373خدمات درمانی مصوب سال قانون بیمه همگانی  8با ماده  22/12/1385مورخ 

مغایر است و از حدود اختیارات هیات امناء نیز خارج است.  13۶7درمانی مصوب سالو حکومتی امور بهداشتی 

آیین دادرسی دیوان  و  قانون تشکیالت 88و ماده  12ماده  1مصوبه مورد اعتراض مستند به بند  2بنابراین بند 

 .ابطال می شود 1392اری مصوب سال عدالت اد

  عدم ابطال مصوبه : یأرموضوع ت عمومی دیوان عدالت اداری ـ ئهی 6/8/1392مورخ  497دادنامه شماره

 های کشورهای امنای دانشگاهتئهی 25/11/1372ششمین جلسه مورخ 

مقرر شده است  13/9/13۶8قانون حمایت از آزادگان ) اسرای آزاده شده( بعد از ورود به کشور مصوب  13در ماده 

مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل 

وان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می شود و از شوند با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عن

هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. نظر به این که حکم مقنن ناظر بر احتساب هر سال اسارت به عنوان دو 
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سال سابقه خدمت رسمی است و مدت اسارت از هر لحاظ قابل محاسبه شناخته شده است و در مصوبه مورد 

ت در اعطای مرتبه، ترفیع و ارتقاء قابل محاسبه پیش بینی شده است، بنابراین مغایرتی با اعتراض نیز سابقه اسار

 د. حکم فوق الذکر مقنن ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شو

  ابطال قسمتی از : یأرموضوع  ـت عمومی دیوان عدالت اداری هیئ 1391 /11/10مورخ  714دادنامه شماره

های صنعتی شریف، تهران و ت امنای دانشگاهئهی 4/3/1384و  11/4/1385، 21/12/1386مصوبات مورخ 

 .امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  50قانونگذار در بند ب ماده 

های تحصیلی از به ازای برگزاری دوره ه داده استسسات آموزش عالی اجازؤها و م، به دانشگاه1383مصوب سال 

های خارجی های مجازی، دوره های مشترک با دانشگاهنیمه حضوری(، آموزشل شبانه، نوبت دوم، از راه دور )قبی

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان یید وزارتخانهأاقدام و هزینه های مربوط را با تو دوره های خاص 

ب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی و آموزش پزشکی حس

پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان 

خاصی نیست و از تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد 

اصل سوم  9طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 

قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال  ۴2و ماده  19ماده  1قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 

 . مصوبات مذکور صادر و اعالم می شود

 55ابطال ماده : یأرموضوع  -ت عمومی دیوان عدالت اداری هیئ 27/4/1390مورخ  195اره دادنامه شم 

 هانامه مالی و معامالتی دانشگاه اصالحی آیین

قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و  7نظر به اینکه به موجب ماده 

است، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مکلفند حساب مقرر شده  ،13۶9تحقیقاتی مصوب سال 

ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم  کلیه اعتبارات و هزینه

حساب به همراه اسناد و مدارک مربوط برای رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات  و پس از گواهی ذی

حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور  دهند و یک نسخه از صورت  قرار

قانون برنامه  ۴9اقتصادی و دارایی ارسال دارند و این حکم خاص قانونگذار به وسیله حکم عام بند الف ماده 

قانون برنامه  20و بند ب ماده  1383چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

که در مقام مستثنی کردن  1389پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاه 7مشموالن ماده 

ست، نسخ نشده است و وظایف و تکالیف مقرر در قانون دیوان محاسبات از قانون محاسبات عمومی کشور ا ۶9

ها نامه مالی و معامالتی دانشگاه اصالحی آیین 55به قوت خود باقی است. بنابراین ماده  13۶1کشور مصوب سال 

ف که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک الزم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است، خال
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قانون دیوان  ۴2و  20و مواد  19قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 

 . شود عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می

  ابطال : یأرموضوع  -ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 22/8/1384مورخ  425-424/84دادنامه شماره

 یت امنائها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیت علمی دانشگاهئاستخدامی هی نامه آیین 3ماده  4تبصره 

ت حسابرسی دیوان محاسبات استان ئهی 9/4/1384مورخ  1638/174/2ابطال نامه شماره  -2دانشگاه تهران 

 تهران

 1۴/2/13۶7های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب  به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون تایید رشته

اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسالمی »

ها و مؤسسات آموزش نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه آیین 3ماده  ۴بنابراین اطالق تبصره « تدریس نمایند.

هران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت عالی و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت امناء دانشگاه ت

علمی به کار دولتی یا غیر دولتی در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر 

الذکر است، از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و  حکم صریح مقنن به شرح فوق

شود و با این کیفیت نامه  قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می 25 مستنداً به قسمت دوم ماده

حسابرسی دیوان محاسبات تهران نیز منتفی و اعتراض نسبت به آن سالبه  9/۴/138۴مورخ  1۶38/17۴/2شماره 

 .شود به انتفاء موضوع تلقی می

  4ابطال بند  :یأرموضوع  -ت اداری ت عمومی دیوان عدالئهی 9/5/1384مورخ  194/84دادنامه شماره 

 21/6/1380مورخ  3698/15ت امنای دانشگاه تهران و بخشنامه شماره ئمصوبه دومین جلسه دوره دوم هی

 هات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهئت امناء و هیئمدیرکل دفتر هی

مصرح در  1370مصوب شهریور ماه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  3ماده  ۴حکم مقرر در تبصره  

جواز اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقالب اسالمی، رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا 

اند و طبعاً تأثیر آن در محاسبه مزایای مبتنی بر  های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده نه ماه متناوب در جبهه

التفاوت  الذکر است و داللتی بر تعیین و پرداخت مابه خدمین مشمول مقررات قانون فوقمیزان حقوق ماهانه مست

گروه تشویقی به صورت یک رقم مجزی تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی به جای گروه تشویقی 

مصوبه دومین جلسه دوره  ۴بنابراین مفاد بند . های قانونی مذکور ندارد العاده و عدم احتساب آن در مزایا و فوق

مدیرکل دفتر هیأتهای  21/۶/1380مورخ  3۶98/15دوم هیأت امنای دانشگاه تهران و همچنین بخشنامه شماره 

الذکر مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از  امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها از جهات فوق

قانون  25باشد و موارد مزبور به استناد قسمت دوم ماده  ات دولتی میحدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرر

 .شود دیوان عدالت اداری ابطال می
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 1393 /13/5مورخ  899دادنامه شماره 

عرضه مسکن با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و اوالً 

قانون برنامه  ۴9در خصوص فروش خانه های سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده 

قانون برنامه پنج ساله  20چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نیز بند ب ماده 

منای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رأی شماره پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران تابع تصمیم هیأت ا

به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت  17/8/1390 -900997090030229۶

تصمیم  12/7/1390 -9009970900۴02073و  8/12/1389 -8909970900101833اداری به موجب آراء شماره 

ون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم هیأت امناء در اعمال قان

ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و  .کرده اند بین آراء تعارض وجود دارد

ه های علوم، تحقیقات و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخان

فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و 

مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون 

آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معامالتی  برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی

و اداری و استخدامی، تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می کنند و 

قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنها مستلزم  22۶ درماده

ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف االجراء می شود. با توجه به 

ای فوق الذکر در مواردی که هیأت امناء آنها مراتب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانه

در محدوده اختیارات مذکور، مقرره ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیأت امناء هستند و چون هیأت امناء 

با  1389 /25/12 صورتجلسه مورخ 30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند 

سکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده فروش و واگذاری کلیه اماکن م

است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصالح بعدی آن در خصوص فروش خانه 

ه دادنامه های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شمار

که تبعیت از نظر هیأت امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر  17/8/1390 -900997090030229۶

قانون تشکیالت  89و ماده  12ماده  2شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 

شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط برای  1392و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 . در موارد مشابه الزم االتباع است

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 1396 /3/11 مورخ 1125 و 1126دادنامه شماره  

 2۴هیأت امناء دانشگاه یزد و بند  1390 /18/3ا عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین نشست عادی مورخب

هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به  1392 /2/9 مصوبه مورخ

فرزندان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاههای یاد شده که در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته 

قانون اساسی جمهوری  3از اصل  9ناروا را فراهم ساخته و این امر مغایر با بند اند موجبات ایجاد تبعیض  شده

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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است و با عنایت به اینکه در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره  ایران اسالمی

مصوبه ناظر بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال کرده است، بنابـراین مصوبات مـورد اعتراض  11/10/1391ـ 71۴

 1392مصوب سال  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت  88و ماده  12مـاده  1مستند بـه بند 

 .قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد 13شود. با اعمال ماده  ابطال می

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 1397/2/25 /25/2مورخ   317 و 318دادنامه شماره 

فقط  1389پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال قانون برنامه  20مطابق حکم بند ب ماده 

ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاه

های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع  آموزش عالی وزارتخانه

باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون  ربط می قانونی ذی

محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و 

تشکیالتی مصوب هیأت امناء که  های مالی، معامالتی و اداری استخدامی نامه فقط در چارچوب مصوبات و آیین

نماید. نظر  رسد عمل می ها به تأیید رئیس جمهور میحسب مورد به تأیید وزرای یاد شده و در مورد فرهنگستان

های ها و سازمانهای دولتی و به طور کلی دستگاه به اینکه حکم قانون مذکور قابل تعمیم به کارکنان وزارتخانه

قانون برنامه پنجساله پنجم نیست، بنابراین کارکنان سازمان غذا  20رح در بند ب ماده اجرایی به غیر از موارد مص

و دارو که زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 

ها در قالب رداختتوانند واقع شوند و تمام پ باشند تابع مقررات و مصوبات هیأت امنا و مصوبات مربوط نمی می

هـ ۴8093/ت۶5۶3۶قانون مدیریت خدمات کشوری برای آنها قابل اعمال است و مصوبه هیأت وزیران به شماره 

الذکر قابل ترتیب اثر نیست از این رو آراء صادر شده به رد شکایت به  به علت مغایرت با قوانین فوق 1391/۴/7ـ 

 89و ماده  12ماده  2تشخیص شد. این رأی به استناد بند  شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 .االتباع است مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم

 آرای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری 

  ت تخصصی اقتصادی، مالی و ئهی 29/9/1395مورخ  93/491ه پرونده: هـ ع/کالس، 223دادنامه شماره

های علوم پزشکی ها و دانشکدهآیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه 9ابطال ماده : یأرموضوع  -اصناف

سسات آموزش عالی پژوهشی و ؤها و مآیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه 2و ماده  1390مصوب مرداد 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 27/12/1390مصوب فناوری 

هیات امناء  12/9/83بند الف صورتجلسه  ۴در خصوص شکایت دیوان محاسبات مبنی بر درخواست ابطال جزء 

 درمانی مراکز فنی مسئولین مدنی مسئولیت بیمه حق پرداخت آن طی که بیرجند –دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

محتویات پرونده نظر به اینکه  و اوراق جامع به عنایت با گردیده تجویز اختصاصی اعتبارات محل از دانشگاه

قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار  20قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده  ۴9مطابق حکم بند الف ماده 

عهده هیات امناء دانشگاه تدوین و تصویب مقررات اداری مالی دانشگاهها را بدون الزام به رعایت سایر قوانین بر 
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http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/
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قانون مسئولیت مدنی هم که مورد استناد شاکی قرار گرفته  12قرار داده است و بعالوه مصوبه مذکور با ماده 

رأی به رد  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان مصوب  8۴مغایرتی ندارد ، لذا به استناد بند ب ماده 

روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان و  20این رأی ظرف مهلت شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد. 

 .نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد 10یا 

  ت تخصصی اقتصادی، ئهی 14/6/1394مورخ  93/287کالسه پرونده: هـ ع/، 213دادنامه شماره

های علوم پزشكی نامه مالی معامالتی دانشگاه آیین 8ابطال ماده : یأرموضوع  -مالی و اصناف

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 12/4/90مصوب 

، درمان وآموزش پزشکی به خواسته سبات کشور به طرفیت وزارت بهداشتدرخصوص شکایت دیوان محا

تضمن نگهداری م ، 12/۴/90( آیین نامه مالی معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب 8درخواست ابطال ماده )

های دریافتی در حساب های بانکی دانشگاه ها و عدم واریز به خزانه و استفاده از آن سپرده وجوه حاصل از سپرده

قانون اساسی با توجه به اوراق و محتوای پرونده و مدافعات طرف شکایت و  53ها به جهت مغایرت با اصل 

قانون برنامه پنجم  20، نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده  2۶/5/9۴نمایندگان خوانده در جلسه اخذ توضیح مورخ 

توسعه که با تایید شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده به هیات امنا دانشگاه ها اختیار تصویب مقررات اداری 

اء و مالی بدون الزام به رعایت مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی اعط

گردیده و مقرر شده که دانشگاه ها فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا اداره شوند ، بنابراین بند هشت مصوبه 

لذا به استناد بند ب ماده  ؛گرددمورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص نمی

( رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم 1392 مصوبآیین دادرسی دیوان عدالت اداری )قانون تشکیالت و  8۴

روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل  20می کند . رأی صادره ظرف مدت 

 . اعتراض است

  ت تخصصی ئهی 2/2/1394مورخ  93/519 -93/518 – 605کالسه پرونده: /، 48-47-46دادنامه شماره

گاهی و آیین نامه استخدامی جهاد دانش 49و تبصره ماده  106ابطال ماده : یأرموضوع  -اداری و استخدامی

 ت امنا و الزام به پرداخت پاداش پایان خدمتئهی 120ابطال تبصره مصوبه 

ت نبوده و قرار ئدر هیاوالً نظر به اینکه الزام به پرداخت پاداش براساس آخرین حقوق ومزایا مورد بوده قابل طرح 

قانون برنامه پنجم توسعه موضوع مورد شکایت  20ثانیاً با عنایت به مفاد بند ب ماده  .گرددرد شکایت صادر می

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  8۴مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد بنابراین به استناد ماده 

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف  .گرددو اعالم میدیوان رأی به رد شکایت شکات صادر 

 . ت عمومی می باشدئهی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در
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  ت تخصصی اقتصادی، مالی و ئهی 29/9/1395مورخ  93/491کالسه پرونده: هـ ع/، 223دادنامه شماره

ها و دانشکده های علوم پزشکی ین نامه مالی و معامالتی دانشگاهآی 9ابطال ماده : یأرموضوع  -اصناف

سسات آموزش عالی پژوهشی و ؤها و مین نامه مالی و معامالتی دانشگاهآی 2و ماده  1390مصوب مرداد 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 27/12/1390فناوری مصوب 

وزارت  -2وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات  -1طرفیت در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و دانشکده های  9بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،  2و ماده  1390علوم پزشکی مصوب مرداد 

آیین نامه های موصوف الذکر مانع نظارت دیوان محاسبات کشور نبوده  9و  2ی و فناوری نظر به اینکه مواد پژوهش

قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و قوانین جاری  55و دیوان محاسبات کشور بر مبنای اصل 

آیین نامه های مورد شکایت خالف قانون و  9و  2حاکم می تواند نظارت خود را به طور کامل اعمال نماید، لذا مواد 

 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  8۴خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 

رأی به رد شکایت صادر و اعالم می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست 

 . از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ارزشمند دیوان و یا ده نفر

  ت تخصصی پژوهشی و فرهنگیئهی 29/6/1396مورخ  768/ 93کالسه پرونده: هـ ع/ ، 119دادنامه شماره- 

ت علمی دانشگاه / ئنـامه اداری و استخدامی کـارکنـان غیـر هیـ آیین 78ابـطال مـاده : یأرموضوع 

 درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

ثانیاً: با توجه به اختیارات حاصل از  . اوالً: ماده مورد شکایت مغایرتی با اصول قانون اساسی که استناد شده ندارد

ثالثاً: متن مصوبه در . قانون برنامه پنجم توسعه ، هیات امناء دانشگاه واجد اختیار بوده است 20ماده « ب »بند 

قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا در  8۴ا تبصره ذیل ماده مورد میزان مرخصی بدون حقوق منطبق ب

گردد . این رأی ظرف مهلت بیست روز پس مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعالم می

 د. از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باش

 ت تخصصی پژوهشی و فرهنگیئهی 30/3/1396مورخ  95/883کالسه پرونده: هـ ع/ ،58ماره دادنامه ش- 

دانشگاه شیراز مربوط به اخذ وجه بابت آزمون میان ترم و پایان ترم از  یت امنائابطال مصوبه هی: یأرموضوع 

 1392دانشجویان ورودی سال 

قانون تشکیل هیات های امناء  7ماده « و» قانون برنامه پنجم توسعه و مخصوصاً بند  20ماده « ب » باتوجه به بند 

شورای عالی انقالب فرهنگی که تصویب نحوه  23/12/۶7دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 

انشگاه ها برشمرده است و اقدام دانشکده وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن را از اختیارات هیات امناء د

آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز )که به صورت خودگردان اداره می شود ( در اخذ وجه برای شرکت در 

آزمون های میان ترم و پایان ترم در شهرهای احصاء شده به غیر از شهر شیراز ناشی از اختیارات مذکور بوده 

قانون مدنی می باشد، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از  ۴د ماده است و موضوع منصرف از مفا
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دادرسی دیوان  آیینقانون تشکیالت و  8۴ماده « ب» اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند 

یا ده نفر از قضات دیوان  عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و

 . باشدعدالت اداری قابل اعتراض می

  ت تخصصی پژوهشی و فرهنگیئهی 24/5/1395مورخ  94/1114کالسه پرونده: هـ ع/ ، 102دادنامه شماره- 

ت امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ئهی 12/9/83( بند الف صورت جلسه مورخ 4ابطال جزء ): یأرموضوع 

 بیرجند –

هیات امناء  12/9/83بند الف صورتجلسه  ۴در خصوص شکایت دیوان محاسبات مبنی بر درخواست ابطال جزء 

 درمانی مراکز فنی مسئولین مدنی مسئولیت بیمه حق پرداخت آن طی که بیرجند –دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

محتویات پرونده نظر به اینکه  و اوراق جامع به عنایت با گردیده تجویز اختصاصی اعتبارات محل از دانشگاه

قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار  20قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده  ۴9مطابق حکم بند الف ماده 

ت امناء دانشگاه ئتدوین و تصویب مقررات اداری مالی دانشگاهها را بدون الزام به رعایت سایر قوانین بر عهده هی

د شاکی قرار گرفته قانون مسئولیت مدنی هم که مورد استنا 12وه مصوبه مذکور با ماده عاله قرار داده است و ب

رأی به رد  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان مصوب  8۴، لذا به استناد بند ب ماده مغایرتی ندارد

ریاست محترم دیوان و روز پس از صدور از سوی  20شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد. این رأی ظرف مهلت 

 .نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد 10یا 
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 35شماره رویه قضایی 

 ننحوه بازنشستگی مشموال

 قانون مدیریت خدمات کشوری 
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 طرح بحث

( قانون 124براساس بند )ج( ماده ) .در قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی تعریف نشده است

وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حكم رسمی مراجع  ،بازنشستگی»استخدام کشوری 

هدف اساسی از بازنشستگی تأمین زندگی کارکنانی است « کند.صالحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می

برای حمایت از آنان در دوران  مورد نظرمقرری  د ویستنکه دیگر قادر به ادامه همكاری در خدمات عمومی ن

 کهولت است.

فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان تأمین اجتماعی مقرراتی را در زمینه بازنشستگی 

کلیه کارمندان پیمانی »( این قانون 101های اجرایی بیان کرده است. براساس ماده )کارمندان دستگاه

از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، های اجرایی دستگاه

بنابراین از نظر مقررات ناظر « بیكاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.

ت بر بازنشستگی نسبت به کارمندان پیمانی الزاماً قانون تأمین اجتماعی و مواد قانون مدیری

 خدمات کشوری حاکم است.

های اجرایی چنین آمده است: درخصوص بازنشستگی کارمندان رسمی دستگاه( 101در ادامه ماده )

های توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاهاالجرا شدن این قانون میکارمندان رسمی را که پس از الزم»

از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون  ،اجرایی استخدام نمود

امكان  براین اساس «د.نگیرربط قرار میتأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی

ارد وجود د ،شوندکارمندان رسمی که پس از وضع قانون مذکور استخدام میانتخاب نظام بازنشستگی توسط 

توانند نظام بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی و آنها می

 ربط را انتخاب نمایند.ذی

 تغییر صندوق بازنشستگی مستخدم منوط  ،در مواردی که تغییر وضعیت استخدامی صورت پذیرد

ام به تغییر صندوق نماید، دستگاه در صورتی که دستگاه متبوع رأساً اقد .استبه تقاضای وی 

بل اعتراض در دیوان عدالت مسئول ذیربط در دستگاه اجرایی پاسخگو خواهد بود و این تصمیم قا

 .اداری است

مورد ( قانون مدیریت خدمات کشوری 103بینی شده در ماده )در ادامه انواع و شرایط بازنشستگی پیش

 .گرفت بررسی قرار خواهد
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 اختیار دستگاه اجراییبازنشستگی به 
 :کارمند خود را بازنشسته نماید تواندمیدر موارد زیر دستگاه اجرایی 

 سال سابقه خدمت ۳۵برای مشاغل غیرتخصصی و  سابقه خدمتسال  ۳۰داشتن حداقل  (1

و غیردانشگاهی  مؤسساتبرای مشاغل تخصصی با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر )مدارک 

 .(معادل مالک نیست
 روز حقوق. 25سابقه خدمت با  سال  ۲۵حداقل و  سال سن  ۶۰حداقل  (2

  سن و و در حالت دوم ترکیبی از  شرط سابقه خدمتبنابراین قانونگذار در حالت اول

بینی نموده است که در صورت تحقق هر یک از این شرایط، دستگاه را پیش سابقه خدمت

 تواند کارمند خود را بازنشسته نماید.اجرایی می
 ، با درخواست کارمند.سال سابقه خدمت  ۳۰داشتن حداقل  (3
 با درخواست کارمند.سال سن برای زن،  ۵۰سال سن برای مرد و  ۵۵سال سابقه و  ۲۰داشتن  (4
)مدارک فوق لیسانس و  سال برای کارمندان مشاغل تخصصی ۳۵داشتن سابقه خدمت تا  (5

 باالتر( با درخواست کارمندان. 
 تکلیف دستگاه اجراییبازنشستگی به عنوان 

بینی نموده است که بر خالف ( قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایطی را پیش103ماده )( 2تبصره )

کارمند واجد شرایط را رأساً و بدون  مکلف استشرایط متن ماده مذکور، در صورت تحقق دستگاه اجرایی 

 درخواست وی بازنشسته نماید.

 برای مشاغل غیرتخصصی سال سن ۶۰و  سال سابقه خدمت ۳۰داشتن  (1
 برای مشاغل تخصصی سال سن ۶۵و  سال سابقه خدمت ۳۵داشتن  (2

 د که قانونگذار درخصوص مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با درنظر گرفتن شومالحظه می

، دستگاه اجرایی را مکلف به بازنشستگی واجدین سنو سابقه خدمت مجموعی از شرایط 

 شرایط نموده است.
 :استوارد زیر دستگاه اجرایی مکلف به بازنشسته کردن کارمندان همچنین در م
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همراه برای مشاغل غیرتخصصی به  سابقه سال ۳۰برای کارشناسان و  سابقه سال ۲۵داشتن  (3

 .سال سن ۶۰
 برای مشاغل تخصصی و دکتری. سال سن ۶۵و  سال سابقه ۳۵  داشتن  (4
 برای مشاغل غیرتخصصی. سال سن ۶۵و  سال سابقه ۲۵داشتن  (5
 برای مشاغل تخصصی. سال سن ۷۰و  سال سابقه ۲۵داشتن  (6
 سال سابقه ۳۰برای مشاغل غیرتخصصی و  سال سابقه ۲۵داشتن آور در مشاغل سخت و زیان (7

 برای مشاغل تخصصی.
 نکات کلیدی

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به ، ( قانون مدیریت خدمات کشوری104براساس ماده ) (1

سال، دو و نیم  30هر سال خدمت مازاد بر ی سال خدمت دارند به ازا 30کارمندانی که بیش از 

( رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت 5/2)%درصد 

 .خواهد گردید
منظور از سابقه خدمت در این قانون برای ( قانون مدیریت خدمات کشوری، 105براساس ماده ) (2

صورت تمام وقت  که در حالت اشتغال به استبازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان 

نماید و مرخصی استحقاقی و استعالجی و مدت  انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می

مشروط )   ـ1362ه وقت بانوان ـ مصوب وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیم خدمت نیمه

عنوان  طور کامل پرداخت شده باشد( و مدت خدمت نظام وظیفه به بر این که کسور بازنشستگی به

 .دشوسابقه خدمت کارمندان محسوب می 
مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای ( قانون مدیریت خدمات کشوری، 106براساس ماده ) (3

های  العاده فوقمحاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه 

 « 10»العاده بند  و فوق( العاده شغلالعاده ایثارگری، سختی کار و فوقفوق) مستمر
( قانون 78موضوع ماده ) العاده تفاوت تطبیقفوقو  العاده ویژه(فوق) این قانون (۶8ماده)

 .باشد  میمدیریت خدمات کشوری 
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اند، های مدیریتی بودهسال دارای سمت 2اشخاصی که در طول دوران خدمت حداقل به مدت  (4

 درصدهای زیر به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد.
 درصد 5 مشاغل سرپرستی و همتراز

 درصد 10 معاونین مدیر کل و همتراز آنان

 درصد 15 کل و همتراز آنانمدیران 

 درصد 20 دولتی شرکتهای مدیره  تئهی  یمدیران عامل و اعضا

 درصد 25 ( ن.هـ .پ1ماده )« 3»و « 2»مقامات موضوع تبصره های 

ت علمی و قضات از شمول این ئ( قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هی117به موجب ماده ) (5

 587( امكانپذیر نیست. )دادنامه شماره 103آنها براساس ماده )اند و بازنشستگی شده اقانون مستثن

ت عمومی دیوان عدالت اداری( بازنشستگی این افراد تابع قانون مقررات ئهی 22/12/1390مورخ 

ای از مقررات مربوط به ( قانون اصالح پاره9و براساس ماده ) استبازنشستگی و قوانین اصالحی آن 

ها و سایر کارکنان هنگام بازنشستگی معدل حقوق و اغل، خانوادهحقوق بازنشستگی، بانوان ش

سال آخر خدمت مبنای حقوق  2مزایای دریافتی آنان که مالک کسور بازنشستگی است در 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری(ئهی 23/01/1388مورخ  15. )دادنامه شماره استبازنشستگی آنان 
 2سعه، کلیه حقوق بازنشستگی براساس میانگین دریافتی ( قانون برنامه ششم تو82به حكم ماده )  (6

 سال آخر خدمت خواهد بود.

 متن مستندات
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری106( و )105(، )104(، )103مواد  ) 
 تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: ی با داشتن یکی از شرایط زیر مییدستگاه اجراـ  103ماده 

پنج سال برای مشاغل تخصصی با  و سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سیالف( حداقل سی سال 

 سال . 30تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از 

 ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق. 

برای متصدیان مشاغل سخت و « ب»بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند  سابقه مذکور در -1تبصره 

 گردد.کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی سال آور و جانبازان و معلوالن تا پنج زیان
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سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی  ی مکلفند کارمندانی که دارای سییهای اجرادستگاه -2تبصره 

سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و  سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنجوشصت 

 باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند. سال سن می پنج

سال سن و حداقل بیست و پنج سال  ی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنجیهای اجرادستگاه -3تبصره 

باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان  مت میسابقه خد

که بیش از بیست سال سابقه  سال است، در صورتی الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج تخصصی فوق

صورت  دهند و در غیر اینسال سابقه، ادامه خدمت   توانند تا رسیدن به بیست و پنج خدمت داشته باشند می

 شوند. بازخرید می

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال ـ  10۴ماده 

%( رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده 5/2خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد )

 .ردیدمحاسبه و پرداخت خواهد گ

باشـد   منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان مـی ـ   105ماده 

نمایـد و مرخصـی    صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخـت نمـوده یـا مـی     که در حالت اشتغال به

ت نیمه وقت بانوان ـ مصـوب   انون راجع به خدموقت بانوان به استناد ق استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمه

طور کامل پرداخت شده باشـد( و مـدت خـدمت نظـام وظیفـه       )مشروط بر این که کسور بازنشستگی به -13۶2

 عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد. به

معـادل آن  مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقـاطع رسـمی آموزشـی یـا     ـ تبصره  

جزء سابقه خـدمت بـرای بازنشسـتگی منظـور      ،شوند مند می یابند و از مزایای تحصیالت مربوطه بهره اشتغال می

که همراه با تحصیل حداقل سـه چهـارم از وقـت اداری را بـه انجـام وظـایف محولـه اشـتغال          مگر آن ؛گردد نمی

( این قانون با موافقت سـازمان  ۶1) رعایت ماده های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی بامأموریت .باشند داشته

 ریزی کشور انجام می گیرد. مدیریت و برنامه

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون ـ  10۶ماده 

 .باشد  نون می( این قا۶8ماده) « 10»العاده بند  های مستمر و فوق العاده حقوق ثابت به اضافه فوق

 ( قانون برنامه ششم توسعه82ماده ) 

های بازنشستگی ) اعم از کشوری، لشکری، تأمین  شدگان صندوق برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه

ها( بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی بانک  ها، نهادها وهای بازنشستگی دستگاه اجتماعی و سایر صندوق

 .باشد کسور بازنشستگی میکه دارای 
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 22/12/1390مورخ  587دادنامه شماره 

، اعضاء هیأت علمی از شمول 138۶/7/8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  117نظر به این که مطابق ماده  

قانون  103مستند به ماده قانون مستنثی اعالم شده اند و احکام بازنشستگی شکات پرونده های موضوع تعارض 

یاد شده صادر شده است، بنابراین به لحاظ عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضاء هیأت 

قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانونی است و احکام صادر  103علمی، احکام بازنشستگی که مستند به ماده 

ارد دانستن شکایت شکات از حیث عدم وجاهت قانونی استناد به شده از شعب دیوان عدالت اداری در رأی بر و

قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگی اعضاء هیأت علمی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد 

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه  ۴3و ماده  19ماده 2بند 

 .االتباع است زمال
  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 23/01/1388مورخ  15دادنامه شماره 

ها و سایر  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده قانون اصالح پاره 7به صراحت ماده 

گی یا فوت در مقابل کلیه به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگی، از کارافتاد 1379کارکنان مصوب 

های دریافتی که مالک  سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده

الذکر نیز در  قانون فوق 9شود و طبق ماده  کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می

قانون استخدام کشوری در موسسات دولتی مستثنی شده از  1۴۴و  1۴3مورد مستخدمینی که در اجرای مادتین 

باشند، هنگام  نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصالحی آن می قانون مزبور خدمت می

بازنشستگی یا فوت و یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که مالک کسور بازنشستگی 

بنابراین دادنامه شماره  .آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان محسوب شده استاست در دو سال 

شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص  15/5/1387مورخ  3200

برای شعب  1385مصوب قانون دیوان عدالت اداری  ۴3و ماده  19ماده  2شود. این رأی به استناد بند  داده می

 .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
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 3۶رویه قضایی شماره 

 احتساب سنوات ایام بالتکلیفی

 بعد از فراغت از تحصیل مطابق قانون 

متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 
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 طرح بحث

دانشجویان  ،(1369مصوب )قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ( 8)و  (6) موادمستنبط از 

متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش 

درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی الزم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر 

یید صالحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی أمی شوند و در صورت نیاز و ت برخوردار

 1385/11/15 مورخ  758مدلول دادنامه شماره . با توجه به آیند به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می
مورخ  654اره و در آرای وحدت رویه شم شده و الزم االتباع است که در مقام ایجاد وحدت رویه انشا

استخدام  ،نیز تأیید شده است ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی /121387/3مورخ  153و  6/8/1386

به صورت خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز  نمشموال

از ان مستند به فعل آن ها نباشد در صورتی که عدم اشتغال آنشرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و 

را احتساب ایام بالتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی مدت مزبور ، استحقاق تاریخ فراغت از تحصیل

 دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعهد خدمت به وزارت آموزش و  ،ـ متقاضی1

 از آغاز تحصیل به استخدامو  دپرورش باش

 باشد.  و پرورش درآمده آزمایشی وزارت آموزش

ن بعد از فراغت از تحصیل ـ عدم اشتغال مشموال 2

 مستند به فعل آن ها نباشد. 

ـ عدم اشتغال، ناشی از عدم تأیید گزینش  2

 نباشد.

 

 

احتساب سنوات ایام بالتکلیفی  شرایط

بعد از فراغت از تحصیل متعهدین 

 خدمت به وزارت آموزش و پرورش
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 نکات کلیدی

 

وزارت آموزش  استخدام آزمایشیش از آغاز تحصیل به خدمت به وزارت آموزش و پرورین متعهد (1

در صورت نیاز و تایید و  و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل برخوردار خواهند شد

به استخدام وزارت آموزش و  رسمی و قطعیصالحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور 

 (1369قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  8و   6ه . )مادپرورش در می آیند

وجود احراز شرایط با  متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش عدم تعیین تکلیف قطعی (2

ت عمومی ئهی 6/8/1386مورخ  654است. )دادنامه شماره  وجاهت قانونیفاقد استخدام رسمی 

 دیوان عدالت اداری (

به استخدام قطعی  قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورشاستحقاق مشموالن با توجه به  (3

عدم اشتغال به خدمت متعهدان واجد  ، در صورتی کهاز فراغت از تحصیل در دوره مربوطپس 

 ءجز تا اشتغالفراغت از تحصیل  بینایام بالتكلیفی ، مدت نباشدمستند به فعل آنان شرایط 

 6/8/1386مورخ  654)دادنامه شماره  د.شوحقوق مبنا پرداخت میو سوب محسوابق خدمت دولتی 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری (. ئهی /121387/3مورخ  153و دادنامه شماره 

با رعایت قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل مشموالن  (4

و پایان دادن به خدمت آنان پس از تحقق و را دارند  استحقاق استخدام قطعیمقررات گزینش، 

اجتماع شرایط قانونی الزم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف 

 (ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 15/11/85مورخ  758. ) دادنامه شماره و حكم مقنن نیست

پس از فراغت از تحصیل و خدمت به وزارت آموزش و پرورش متعهدین  لغو احکام استخدامی (5

مورخ  37الی  33شماره است. ) غیر قانونیو  منافات دارد  اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار

 عدالت اداری( ت عمومی دیوانئهی 14/4/1376
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 متن مستندات

  (1369/03/08)مصوب  قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 8و  7،  6، 5مواد 

تحصیل، اخراج و یا  متعهدین در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل، ممنوعیت از ادامه - 5ماده  

تقصیر، ترک خدمت و بازخرید نمودن  استخدام، عدم استخدام ناشی از  ال دائم از خدمت، استنکاف ازانفص

قسمتی از خدمت مورد تعهد به جز در   عدم انجام تمام یا خدمت و به طور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات

  دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی راهای تحصیلی و  قانون مکلفند دو برابر هزینه موارد استثنایی مذکور در این

 .نمایند درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت حسب

  .خدمت دریافت خواهد شد وجوه مزبور به نسبت کسر ،انجام شده باشد چنانچه قسمتی از خدمت مورد تعهد

نتوان آن را معلول عمل وی  ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً چنانچه موارد یاد شده در ماده فوق -تبصره 

پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وی  و پرورش، متعهد از وزارت آموزش تلقی نمود به تشخیص

 .لغو خواهد شد

آزمایشی وزارت  دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام - ۶ماده   

تحصیلی الزم جهت ورود به دوره تحصیلی  العاده شغل مربوط به مدارک فوق آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و

دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و  آموزان کارآموزی دانش مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق

  .ود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شدور مدرک تحصیلی الزم جهت العاده شغل مربوط به فوق

استفاده آنان از امکانات  آموزان و دانشجویان مذکور مانع از پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش -تبصره 

های  دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده وام صندوق رفاه و غیره که  رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و

 ؛نخواهد بود ،دهند اختیار آنان قرار می های علمیه معموالً در و حوزه ها و مؤسسات آموزش عالی گاهفنی و دانش

  .روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد شبانه های لکن هزینه

سال  ۴کاردانی و حداکثر  سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره 2پس از استخدام رسمی حداکثر مدت  - 7ماده 

دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی  آموزان کارشناسی و دانش دانشجویان دوره از مدت تحصیل

 .بود پایه،گروه، بازنشستگی( قابل محاسبه خواهد آنان منظور و از نظر ترفیع )

شسراهای تربیت التحصیالن دان فارغ وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تأیید صالحیت متعهدین، - 8ماده  

 5را به قطعی تبدیل و در غیر این صورت با آنان طبق ماده  استخدامی سایر متعهدین  معلم را استخدام و وضعیت

 .خواهد کرد و تبصره ذیل آن رفتار

  ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 6/8/1386مورخ  654دادنامه شماره 

این است که  13۶9قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب   ۶و  8مستنبط از مادتین 

دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و 

پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی الزم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد 

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1369/03/08&to_app_date=1369/03/08
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برخوردار می شوند و در صورت نیاز و تایید صالحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی به نظر 

 758استخدام وزارت آموزش و پرورش در می آیند. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره 

تباع است، واجدین شرایط مذکور در عداد که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و الزم اال 1385/11/15 مورخ 

مستخدمین رسمی محسوب می شوند و استخدام آنان به صورت خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم 

تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال این قبیل 

بنابراین  ؛تاخیردر صدور احکام رسمی نافی حق مکتسب قانونی آنان نیستافراد مستند به فعل آنان نبوده و 

بدوی دیوان مبنی بر تایید  10و  11دو شعبه  15/11/1382- 2۶7۴و  27/10/1388 – 2331دادنامه های شماره 

استحقاق شاکیان به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از تحصیل و احتساب ایام بالتکلیفی و پرداخت 

حقوق و مزایای قانونی آنها در مدت مزبور که مورد تایید شعب تجدیدنظر نیز قرار گرفته است، صحیح و موافق 

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب  ۴3و ماده  19ماده  2قانون تشخیص داده می شود این رأی به استناد بند 

 .ع استدیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتبا

  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی /121387/3مورخ  153دادنامه شماره 

دانش آموزان دانشسراها  8/3/13۶9 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1و  3طبق مادتین 

آموزش و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری، دانشگاهها و موسسات 

عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به 

سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین  5میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از 

تخدام در هیچ یک از وزارتخانه ها و سازمانها و می نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق اس

 ۶را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده  3موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقالبی مذکور در ماده 

این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده 

قانون فوق الذکر پس از استخدام  7ه مدارک تحصیلی الزم برخوردار می شوند و با توجه به ماده شغل مربوط ب

سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع ) پایه، گروه  ۴تا  2رسمی حسب مورد 

هیأت  –1385/11/15 758شماره  بازنشستگی( قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوق الذکر و مدلول دادنامه

عمومی دیوان در باب استحقاق مشموالن قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط 

- 701و این که عدم اشتغال به خدمت متعهدان واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره 

ید استحقاق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی شعبه اول دیوان مبنی بر تای 2/5/138۶

قانون  ۴3و ماده  19ماده  2و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق قانون می باشد. این رأی به استناد بند 

 . دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است

 ت عمومی دیوان عدالت اداری ئهی 9/11/1391مورخ  816دنامه شماره دا 

،نسبت به  138۴ /۴/8 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 53نظر به این که درخواست اعمال ماده 

 شده مطرح حقوقی مبانی و ابرازی دالیل لحاظ با عمومی، هیأت 12/3/1387-153 و ۶/8/138۶– ۶5۴شماره  آراء

موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، بنابراین آراء فوق االشعار  سوی از

 . ابقاء و ماالً به اعتبار خود باقی و الزم االجرا است
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  ت عمومی دیوان عدالت اداریئهی 15/11/85مورخ  758دادنامه شماره  

مـورخ   37الـی   33رت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزا

مدیرکل آموزش  18/3/1373/ج مورخ 5503/710هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره  1۴/۴/137۶

 20/2/1373خ مور 1/28۶1/710و  21/2/1373مورخ  3/220۴/710های شماره  و پرورش استان اصفهان و بخشنامه

اداری وزارت آموزش و پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور بـه اسـتخدام قطعـی پـس از     مدیرکل امور 

ت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شـرایط  غفرا

م مقنن نیست. بنـابراین  قانونی الزم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حک

شـعبه اول بـدوی و    9/10/137۶مـورخ   17۴3شعبه سوم بدوی، شماره  3/7/137۶مورخ  9۴7های شماره  دادنامه

شعبه دوم تجدیـدنظر دیـوان در    27/7/1378مورخ  950شعبه دهم بدوی، شماره  31/5/1380مورخ  89۶شماره 

شود. این رأی بـه اسـتناد قسـمت     ن تشخیص داده میاست صحیح و موافق قانو عنیحدی که متضمن اعالم این م

اصالحی قانون دیوان عدالت اداری بـرای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع ذیـربط در مـوارد مشـابه          20اخیر ماده 

 . االتباع است الزم

  عدالت اداری ت عمومی دیوانئهی 14/4/1376مورخ  37الی  33شماره دادنامه 

به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص  نظر به اینکه قانون متعهدین خدمت 

وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون درخصوص   از طریق ارائه خدمت آموزشی در

بر ی قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتن های اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تأمین و پرداخت هزینه

 ج ـ 710.5503بنابراین مدلول بخشنامه شماره ؛باشد نیاز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذکور می

 710.28۶1.1و   21/2/73 ـ 710.220۴.3های  مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه 18/3/73

لغو احکام استخدامی متعهدین پس از مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر  20/2/73مورخ

 25منافات دارد و بدون جهت به استناد قسمت دوم ماده   فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار

 . گردد های مزبور ابطال می قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه


