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 ندارد

صا ھادیا د  ی و  م  م گ، با    د و 
ری                                                          م ر  جناب آقاي دكتر مهرداد فرزندي پور            قام 

  معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 
  

  باسالم
مورد از بخشنامه هادر حوزه   16لغو در خصوص  15/5/93پ مورخ / 799/6/29عطف به نامه شماره  احتراماً،         

  .گردديل جهت استحضار و رفع ابهام ايفاد مياستخدام و تبديل وضعيت موارد ذ
 3/2/93مورخ  200/93/1217ايثارگران همواره تابع قوانين و مقررات خاص خود بوده و بخشنامه شماره 

و يا ساير موارد مشابه ناقض  جانشين محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور،
  .يستنمربوط به ايشان خاص قوانين و مقررات 

  دفتر امور آمار برنامه و تامين نيروي  18/10/90د مورخ / 49469/90/224موارد اشاره گرديده در نامه شماره
با پيگيري هاي به عمل آمده اين اداره كل  ،انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

 دفتر مذكور گرديده است 26/9/92 مورخ 16555/92/224 شماره نامهموارد مربوطه طي منجر به اصالح 
 5018/93/224بنابراين با توجه به مراتبي كه طي نامه فوق الذكر و همچنين نامه شماره  .)تصوير پيوست(

امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني رياست جمهوري خطاب به استانداري اصفهان  15/4/93مورخ 
) و(، به استناد اصالحيه بند به رسميبه باال، % 25فرزند جانباز  انيپيماعالم گرديده، تبديل وضع كاركنان 

  .قانون برنامه پنجم توسعه، بالمانع است 44ماده 
  قانون  8تنها مستند قانوني موجود ماده  ،رسمياز قراردادي به ايثارگران در رابطه با تبديل وضعيت

قانون برنامه پنجم توسعه كه  44و موضوع بند الف ماده انقالب اسالمي تسهيالت استخدامي جانبازان 
مي باشد؛ بنابراين تبديل وضع ، فرزندان معزز شهيد را همتراز و معادل شخص جانباز در نظر گرفته است

مورخ 17712/92/224نامه شماره ( دو دسته فوق الذكر امكانپذير مي باشد برايصرفا كاركنان قراردادي 
مار برنامه و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس دفتر امور آ 24/10/92

تبديل وضع از قراردادي به رسمي شامل حال فرزندان جانباز امتياز  مويد همين امر بوده و در آنجمهور نيز 
  ).نگرديده استدرصد  70باالي 

قانون  20ات بهداشتي و درماني به استناد بند ب ماده الزم به ذكر است  دانشگاه و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدم
برنامه پنجم توسعه، تابع تصميمات و قوانين و مقررات مصوب در هيات امناء بوده ودر بحث موضوع مشاغل 
حاكميتي مفاد مندرج در آئين نامه اداري استخدامي اعضاي غير هيات علمي مصوب هيĤت امناء مي بايست مالك عمل 

  .يردآنها قرار گ
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   بسمه تعالى

  جناب آقاي دكتر حريرچي  
 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع 

  با سالم و احترام 
 1217/93/200، ابالغيه شماره )1پيوست ( 08/04/93د مورخ /400/101از آنجا كه اخيراً مديركل محترم دفتر وزارتي طي بخشنامه شماره      

مورد از بخشنامه هاي قبلي و ضمائم مربوطه را ارسال نموده اند و با  16در خصوص لغو ) 2پيوست (وري رياست محترم جمه 03/02/93مورخ 
مبني بر عدم الزام دانشگاه ها ) 3پيوست (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور  20توجه به مفاد بند ب ماده 

دستگاه هاي دولتي عمومي و تبعيت اينگونه مراكز از مصوبات هيأت امناي مربوطه ، خواهشمند است در به رعايت قوانين و مقررات حاكم بر 
  : موارد زير نظريه ارشادي اعالم فرمائيد

  :ايثارگران   - يكــم
ميه استخدامي دستگاه هاي درصد سه 30، ) الزم االجرا مي باشد  1/1/90كه از (قانون برنامه پنجم توسعه  44بر اساس بند واو ماده  -الف  - 1

 ) .4پيوست(دولتي به ايثارگران مشمول اختصاص يافته و اين افراد از بدو شروع به خدمت بايستي به صورت رسمي قطعي ، به استخدام در آيند 
پيوست ( 21/05/91رخ د مو/1896/209الزم به ذكر است قبالً مديركل محترم منابع انساني و پشتيباني وقت وزارت متبوع طي نامه شماره  - ب
رئيس محترم امور برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني رياست جمهوري  18/10/90د مورخ /49469/90/224ضمن ارسال تصوير نامه شماره ) 5
ضع كاركنان قانون برنامه پنجم توسعه بالمانع دانسته وليكن تبديل و 44را به استناد بند واو ماده  فرزندان شهدا وضع، تبديل ) 6پيوست (

قانون مديريت خدمات كشوري ) دارا بودن شرايط تبديل وضع( 46و ) مشاغل حاكميتي(45ايثارگر پيماني به رسمي را منوط به رعايت مواد 
  ) . 7پيوست (نموده است 

د مورخ /5395/209 به انضمام نامه شمارهكه )8پيوست ( 24/10/92مورخ  17712/92/224 همچنين همان مركز طي نامه شماره - پ
، امتياز تبديل وضع استخدامي از پيماني به رسمي مربوط به بند واو ماده به اين دانشگاه ابالغ گرديده  )9پيوست(آن معاونت محترم  05/12/92
   .دانسته و تسري آن به ساير ايثارگران را مجاز ندانسته است  درصد به باال و فرزند شهيد 50فقط شامل شخص جانباز قانون را  44
 5018/93/224رئيس محترم امور آمار، برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني رياست جمهوري طي نامه شماره  در اعالم نظر مجددنيز اخيراً  - ت

 26/04/93مورخ  31949/61/20نامه شماره (كه توسط مديركل منابع انساني و تحول اداري استانداري اصفهان ) 10پيوست ( 15/04/93مورخ 
 44را از پيماني به رسمي قطعي به استناد بند واو ماده  درصد و باالتر 25فرزندان جانباز تبديل وضع استخدامي ، ارسال گرديده ) 11 پيوست - 

  .قانون برنامه پنجم توسعه بالمانع دانسته است 
) 10و  8 و 6 هاي پيوست( در مقاطع مختلف قانون پنجم توسعه و اعالم نظرات نهاد رياست جمهوري 44آيا با استناد به بند واو ماده : سؤال 

را كه در طول سنوات قبل از برنامه پنجم در مشاغل غير حاكميتي به استخدام  درصد و باالتر 25فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان مي توان 
  نمود ؟ وضع ، به استخدام رسمي قطعي تبديل  پيماني دانشگاه ها پذيرفته شده اند

 
  امع ايثارگران براي دانشگاه هاي علوم پزشكي الزم االجرا گرديده است؟ آيا قانون ج - 2
 
كه داراي  21از جمله ماده (در صورت الزم االجرا بودن قانون جامع ايثارگران در دانشگاه هاي علوم پزشكي ، آيا بر اساس مفاد آن قانون  - 3

مي توان ايثارگران مشمول كه در سنوات قبل در مشاغل غير ) 12پيوست  - قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد 44مشابهت با بند واو ماده 
  حاكميتي به استخدام پيماني دانشگاه ها پذيرفته شده اند را به استخدام رسمي قطعي تبديل نمود ؟

  
معاون محترم توسعه مديريت و منابع وقت وزارت متبوع  09/02/92د مورخ /265/209اين دانشگاه در اجراي بخشنامه شماره  - الف - 4
 صورت اسامي و مشخصات كليه كاركنان ايثارگر قراردادي خود را به شرح جداول مورد نظر ، تكميل و در سامانه وزارت متبوع ) 13پيوست (
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با تبديل وضع كاركنان ايثارگر قراردادي صرفاً ) 14پيوست ( 22/03/92مورخ  43/209رت متبوع طي نامه شماره پس از چندي ، وزا. درج نمود
  . جانباز و فرزندان شهداء از قراردادي به رسمي قطعي موافقت نمود 

) 15پيوست (نساني وزارت متبوع مدير كل محترم دفتر منابع ا  21/12/92د مورخ /5874/209پس از آن نيز وزارت متبوع طي نامه شماره  - ب
به همين تاكنون تبديل وضع كاركنان قراردادي ايثارگر صرفاً جانباز و فرزندان شهيد را از قراردادي به رسمي قطعي مجاز دانسته و اين دانشگاه 

  .استناد اقدامات الزم را معمول نموده است 
مشمول ، قراردادي به رسمي قطعي جانباز و فرزند شهيد خدامي ايثارگران با توجه به مراتب فوق آيا رويه تبديل وضع است :الف  سؤال

يا همچنان تبديل  مي شود )بخشنامه هاي قبلي مي باشد لغو كه در مورد - 08/04/93 - د /400/101(  بخشنامه ابالغي دفتر وزارتي متبوع
   مي باشد؟ وضع مذكور امكان پذير

به .... ) فرزندان جانبازان و (  ق ، آيا تبديل وضع استخدامي سايركاركنان ايثارگر قرارداديدرصورت مثبت بودن پاسخ سؤال فو :ب  سؤال
 رسمي قطعي ، نيز قابل انجام مي باشد ؟ 

 
  :اغل حاكميتي ـمش -دوم
ت پيماني و در قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در مشاغل غير حاكميتي به صور 45همانگونه كه استحضار داريد بر اساس ماده  - الف

مشاغل حاكميتي به صورت رسمي خواهد بود و كاركنان شاغل در پست هاي سازماني حاكميتي با رعايت مندرجات ذيل ماده قانوني مذكور ، 
  . قابل تبديل وضع استخدامي از پيماني به رسمي مي باشند

 08/11/91د مورخ /1925/212شماره ي بخشنامه و تحول اداري وقت وزارت متبوع طمديريت همچنين رئيس محترم مركز توسعه  - ب
، ليست پست هاي سازماني مشمول و ضوابط تبديل وضع استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي را ابالغ و عالوه بر آن دبير ) 16پيوست (

يت بخشنامه مركز توسعه رعا) 17پيوست ( 23/05/92د مورخ /71/105ها و هيأت امناء وزارت متبوع طي بخشنامه امحترم مجامع ، شور
  . و تحول اداري و هماهنگي با آن مركز را ضروري اعالم نمودمديريت 

، دستور العمل ابالغي رياست جمهوري در مورد ) 08/04/93د مورخ /400/101(دفتر وزارتي متبوعاخير از سوي ديگر در بخشنامه ابالغي  - پ
  . تبديل وضع مشاغل حاكميتي لغو گرديده است

آيا به اعتبار بخشنامه ابالغي دفتر وزارتي متبوع ، تبديل وضع استخدامي از پيماني به رسمي در مشاغل حاكميتي در دانشگاه هاي : سؤال 
توسعه مديريت و و مركز علوم پزشكي بايد متوقف شود يا به استناد مصوبات و ابالغيه هاي قبلي هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي 

  ؟ مي بايست تبديل وضع به قرار سابق ادامه يابد ،متبوعتحول اداري وزارت 

  

سريال نامه
:

792460
/1

    :رونوشت
 رياست محترم دانشگاه جهت استحضار -
  مدير محترم توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه جهت پيگيري - 
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