
/ /
/ /

         
  

        -   -( )  -     
   :                                                                                        –   :  

http://mrd.behdasht.gov.ir                                          :          
  http://behdasht.gov.ir                                                      :         

:

                 

 

   

           / /            

  « »           / /     

      «     »       ( )

.             



 

 4 از 1 صفحه

 

 تعالیباسمه

 

 از منظر مهندسی سازمان و مشاغلکارکنان ایثارگر تبدیل وضع  شیوه نامه

 

 :مقدمه

 13758 شماره بخشنامه مشترکبه استناد با توجه به فصل پنجم آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و 

 25مورخ  379599بخشنامه شماره  و وبودجهبرنامهسازمان اداری و استخدامی و سازمان  19/3/1400 مورخ

دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت و نظر به سازمان امور اداری و استخدامی  9/1399/

ایجاد  منظوربه ه نامهشیواین  ،1400قانون بودجه سال  (20) تبصره «د»بند  اجرایو در راستای  ایثارگران

یمابالغ  موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوحدت رویه در تبدیل وضع کارکنان ایثارگر در 

 .گردد

 

 اهداف -1ماده 

 ایثارگرمسیر ارتقای شغلی کارکنان  هدایت و قانونمند نمودن ،سازیشفاف -1

 این افراد یهایتوانمندخدمات و استفاده بهینه از  و وریبهرهبا هدف افزایش  ایثارگرساماندهی نیروی  -2

مهندسی سازمان  ارزیابی مشاغل و مهندسی و هاینامهآیین و هادستورالعملتسری فراهم کردن زمینه  -3

 ایثارگررسمی به کارکنان  کارکنان حاکم بر

 

 تعاریف - 2ماده 
 

 لهازجم غیررسمیدر یکی از حاالت  هستند کهایثارگرانی  کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضع: -1

قانون تصویب که در زمان و شرکتی موقت  و کارگریمشخص( ) نیمعپیمانی، قراردادی، قرارداد کار 

و  صادرشده قرارداد داشته و یا برای ایشان حکم کارگزینی ( با موسسه26/12/1399) 1400بودجه 

 .در حال خدمت هستند اکنونهم

مجلس شورای  2/10/1391به ایثارگران مصوب  رسانیخدماتقانون جامع  21طبق ماده  ایثارگر: -2

 :موارد زیر است شامل اصالحات بعدی آنو ، اسالمی

 خواهر و برادر شهدا ،فرزند ،همسر 

  آنان، فرزندان و درصد، 25، جانبازان زیر آنان همسر و فرزندانو  و باالتر درصد 25جانبازان 

 آنان، همسر و فرزندانو  آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت 

  و فرزندان آنان، اسارت یک سالآزادگان کمتر از 

https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet1400/7425-budjet1400
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  و همسر و فرزندان آنان جبههدر داوطلبانه با سابقه حداقل شش ماه حضور رزمندگان. 
  

 ایثارگر تخصیص به کارکنان منظوربه هستند کهشماره دارای  ییهاپست :ایثارگران دارنشانپست  -3

یمو با خروج فرد حذف مجموعه تشکیالت مصوب ایجاد  در ادامه و پیوست در انتها صورتبه ،مشمول

 .شوند

 نامهآیین 32در ماده  انکه فهرست آن هستند عمومی خدمات یهاتیفعالگروهی از  مشاغل کارگری: -4

علوم پزشکی  یهادانشکدهو  مصوب هیات امنای دانشگاه کارکنان غیر هیات علمی استخدامی اداری و

 .ذکر گردیده است

ده ش کارگیریبهطرف قرارداد با دستگاه اجرایی  یهاشرکتمشمولینی که از سوی  شرکتی: یهایروین -5

 .ندینمایممربوط به امور جاری دستگاه فعالیت  یهاتیفعالدر  وقتتمام طوربهو در دستگاه اجرایی 

دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز تحقیقاتی و رشد،  موسسه: -6

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، انستیتو پاستور ایران، مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب 

در  مت ایرانیانبیمه سال ،انتقال خون ،غذا و دارو های سازمان ،رفاه دانشجویان شهید رجایی و صندوق

 الق می شوند.طاین شیوه نامه به اختصار موسسه ا

 

 سازمان مهندسی -3ماده 

سازمان اداری و استخدامی و سازمان  19/3/1400 مورخ 13758 شماره بخشنامه مشترکبه استناد  -1

تخصیص با  ،سازمان اداری و استخدامی کشور 25/9/99مورخ  379599بخشنامه شماره وبودجه و برنامه

و ایثارگران  (2ماده  1موضوع بند )برای کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضع،  بال تصدی پست سازمانی

 بوده و از شرایط احراز ترنییپاکه دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی یا  رسمی آزمایشی،با حالت مشمول 

طعی به رسمی ق موسسهدر ش، گزین دییتأو با رعایت مفاد این دستورالعمل  ،پست نیز برخوردار هستند

 .شوندیمتبدیل 

 موسسه ،ایثارگران وجود نداشته باشدتخصیص به پست مناسب برای چنانچه  ،1 اجرای بند پس از -2

ت جهت پیوسایثارگر  دارنشان پست صورتبهرا  احرازمتناسب با شرایط  و ازیموردن یهاپست فهرستی از

ات تحول اداری به تصویب هی هماهنگی با مرکز توسعه مدیریت وضمن  تهیه و فعلیانتهای تشکیالت  به

 .رساندیمامنا 
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 ، انتقال و جابجایی سایر کارکنانتیمأمور استخدام، یهافراخواندر مکلف هست،  موسسه تبصره:

رار ق مدنظررا موجود  ایثارگر دارنشان یهاپست شاغلین ازبهینه استفاده  ،ضمن توجه به شرایط احراز

 دهد.

 ایثارگر دارنشانپست  نحوه ایجاد -4ماده 

برای تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در هر یک از واحدهای سازمانی از قبیل بیمارستان، شبکه، مرکز  .1

ستاد دانشگاه و سایر موسسات و ... در انتهای تشکیالت این واحدها و در دانشکده و تحقیقاتی، 

دار شانن، نسبت به ایجاد و هامعاونتعلوم پزشکی در انتهای فهرست تشکیالت هر یک از  یهادانشکده

، استفاده ابدییمشماره که از عدد یک آغاز و ادامه  همراه با ،(M) 1  یسیانگلکردن پست با حرف 

 .گرددیم

قبلی  یهاپستایثارگر و  دارنشان یهاپستهر واحد سازمانی حاصل جمع  یهاپستتبصره: مجموع 

 است.

. شودیماستفاده « حذف پس از خروج»از عبارت  مشخصه پست در هنگام ایجاد پست، برای گزینه .2

 مفهوم عبارت فوق این است که پست کامالً اختصاصی بوده و با انتقال، بازنشستگی، فوت، اخراج و ...

 .گرددیمتخصیصی، حذف  دارنشانشاغل، پست 

 ارزیابی مشاغل مهندسی و -5ماده 

ول طدر  ولی ،اندشده کارگیریبه عمومی اختصاصی ومشاغل در قبالً  ایثارگر یروهاین کهدرصورتی -1

 بر اساس اختصاص پست مربوطه ،اندشده طیفاقد شرا مشاغل، بندیطبقهطرح  خدمت با اصالح

 بالمانع است. قبلاحراز  طیشرا

اغل با شرایط احراز مش غیر مرتبطمندرج در حکم( )باالتر کارکنانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و  -2

در مشاغل عمومی همان شغل در ها ، تبدیل وضع آناندشدهکارگیری عمومی و اختصاصی قبالً به

شده رعایت شرایط ولی در صورت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، از مقطع تبدیل وضع ،بالمانع است

 احراز مشاغل، الزامی است.

یمنی تحصیلی مندرج در مشاغل فنی مهندسی و فناوری اطالعات هارشتهتبصره: بند فوق شامل 

 .گردد

                                                 
1. Martyrs family)خانواده شهدا(  
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، مشابه دابنییممفاد این دستورالعمل تغییر شغل  بر اساستمامی تجارب کارکنان ایثارگر که صرفاً  -3

مهندسی و ارزیابی مشاغل برای این افراد  نامهآیینط تلقی شده و در سایر موارد رعایت مفاد مرتبو 

 نیز الزامی است.

، در آخرین طبقه و رتبه استحقاقی که از قبل دریافت شوندیمکارکنان ایثارگری که تبدیل وضع  -4

 .ابندییم، تخصیص اندکرده

راز شرایط احو  رانیانتخاب و انتصاب مد ،یابیارز مدیریتی، رعایت دستورالعمل یهاپستدر انتصاب  -5

 مشاغل الزامی است. بندیطبقهآخرین طرح مطابق با 

اجرای این دستورالعمل امکان تعیین تکلیف برخی از کارکنان ایثارگر مقدور نباشد،  در حینچنانچه  -6

 موسسهدر کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل موضوع با مشورت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 

 ود.گیری خواهد بقابل تصمیم

 است. 01/01/1400تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین این دستورالعمل از  -7

 ه سایرب یمواد مندرج در این دستورالعمل صرفاً برای تبدیل وضع کارکنان ایثارگر بوده و قابل تسر -8

 .نخواهد بود کارکنان



 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

 وری ریاست جمه                                                                 

می کشور   سازمان  اداری و استخدا

 

   :  شماره انمه
 

379599 

25/09/1399 : اتریخ انمه  

 دارد :   پیوست

 

گار:                                  85350مرکز تلفن:                                      46و  44پالک -جهانتاب ابانیخ -بعد از چهارراه مفتح-یمطهر دیشه  ابانیخ   4460115ش ش:           1576613913:یکدپست                                     85353000دورن
 

 بسمه تعالی
 

 نایرا یجم توسعه جمهوری اسالممشمول قانون برنامه پن های اجرایییه دستگاهکلبخشنامه به 

 

ز ا «هوری اسالمی ایرانجم پنجم توسعه نجسالهپ قانون برنامه( 44ماده ) "و"ند تفسیر بقانون »پیرو ابالغ 

االت و ا توجه به سوب و( 15/08/1399مورخ  91698شماره )موضوع ابالغیه رم جمهوری اسالمی ایران سوی ریاست محت

ضمن ، آیدبه عمل می مذکورانون قمشمولین وه صدور احکام رسمی نحهای اجرایی در خصوص ستگاهسوی د که ازماتی استعال

در بین وحدت رویه ور ایجاد هماهنگی و به منظ، آن بعدی حاتو اصال مذکور ( قانون44اده )م« و»بند ارسال تصویر 

 گردد:می ابالغ اجرا، موارد ذیل برای موضوع مذکوردر خصوص های اجرایی گاهدست

          ن قانویت حاکمدر زمان  رگرانرسانی به ایثاجامع خدماتقانون  (21ماده )مشمولین  عبارتند ازقانون ذینفعان  -الف

 .هوری اسالمی ایرانجم نجم توسعهبرنامه پ

( 44ماده ) «و»در بند  شرایط مندرج اقدام بر اساسمبنی بر  صدرالذکره انون استفساریقو تاکید  با توجه به تصریح -ب

ن مشمول گرارایثا و مستندات اطالعات ،های اجراییدستگاه ضروری است، آن عدیب قانون برنامه پنجم توسعه و اصالحات

از  غیر به صورت مربوط مقرراتضوابط و فق و ،ه پنجساله پنجم توسعهقانون برنامدر زمان اعتبار که را  ه مذکوراستفساری

در زیر  شرایطبا رعایت  را انددهبوبا دستگاه مستقیم قرارداد کارگزینی یا حکم دارای  اجراییهای در دستگاه استخدام رسمی

 :به عمل آید ایطبرای افراد واجد شر صدور شماره مستخدمنسبت به اقدام الزم تا  بارگذاری و ارسال نمایند ایران سامانه کارمند

غیررسمی یکی از حاالت در ( 29/12/1395 تاریخ ا)تکشور  برنامه پنجم توسعهزمان اجرای قانون کارمند در  -1

قانون مدیریت خدمات  های اجرایی مشمولتگاهدر دس ، قرارداد موقت کارگریمشخصیا  کارمعین پیمانی، قرارداد)

و یا  رایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوریهای اجدستگاهایر سو عناوین مشابه در  کشوری

کارگزینی  و یا برای وی حکم هداشت مستقیم قراردادبا دستگاه اجرایی  (ای مقررات استخدامی خاصدارهای ستگاهد

 ؛صادر شده باشدتگاه توسط دس
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ا بکارگیری استخدامی ی رابطه ،بند یکدر یکی از حاالت مندرج در اجرایی مربوطه  اهفرد با دستگدر حال حاضر  -2

 ؛داشته باشد

م وجود پست )در صورت عد باشده اد وجود داشتانتصاب افربرای  صیلی دستگاهدر تشکیالت تف ت بالتصدیپس  -3

های دستگاه ساختارملی مدیریت سامانه »تواند از طریق می ، دستگاه اجراییمناسب برای افراد مشمولبالتصدی 

  ؛(اقدام نمایدسازمانی تغییر عناوین پستهای  پیشنهاد ت بهنسب «کشوراجرایی 

از  شغل مربوط احرازدارای شرایط  ،دستگاه پیشنهادی تخصصی شاغلمهای ی انتصاب در پستبرا ،مشمول ایثارگر -4

 ؛باشد حصیلیتحیث مدرک 

 ؛شدگزینش رسیده باسمی قطعی به تایید راستخدام حیت فرد برای صال -5

 اندبکارگیری شدهیی های اجرادر دستگاهساس قانون کار بر اقت موصورت قرارداد  به ی کهایثارگری هانیرو: 1تبصره 

در چارچوب قانون کار ، باشند(شمول قانون کار بخشی از آنها م و یاه متبوع اینکه کل کارکنان دستگا )اعم از

  .دیابنتبدیل وضع میدائم  قرارداد بهمی ایران جمهوری اسال

، پزآبدارچی، آش راننده، ،انسبان، نامه رتلفنچی، نگهأسیسات، متصدی تلی نظیر شاغافراد شاغل در م: 2تبصره 

های اجرایی تشکیالت مصوب دستگاه، که در یشخدمت و ...و تکثیر، پ پ، متصدی چانظافتچی، سرایدار

 در بنداز شرط مندرج ، هستندها مشمول قانون کار آنو شاغلین ظر گرفته نشده پست سازمانی برای آنها در ن

  مستثنی می باشند.( 3)

رسمی ضعیت استخدامی و درجرایی، های افوق که در دستگاه هانون استفساریقهای مشمول کلیه نیرو :3ه تبصر

  یابند.تبدیل وضع میبه رسمی قطعی  ،باشندیشی میآزما

شماره مستخدم و شناسه از یی که هادستگاهاره مستخدم صرفاً برای عات و مستندات برای دریافت شمارسال اطال :4 تبصره 

، ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی )نظیر ها ستگاهدسایر دارد و موضوعیت  ،نمایندمی ین سازمان دریافتا

انتفاعی ، موسسات بنیاد مستضعفان ،و شرکتهای تابعه آنی جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما، توزارت اطالعا

برای و شناسه شماره مستخدم که از این سازمان نظامی و انتظامی نیروهای  یگانهایو  (و ... لتوابسته به دو

سبت به تغییر وضعیت مشمولین ابط و فرایندهای مورد عمل خود نبر اساس ضو ،اندردهدریافت نککارمندان خود 

 واهند نمود.ام خاقد
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های اجرایی برای اجرای بند کلیف دستگاه( قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ت44ماده )« و»با توجه به صدر بند  -ج

 .است دستگاه اجراییباالترین مقام برعهده  ،تنی بر قانونوضعیت افراد مب خشنامه بر اساسمفاد این بی مذکور، مسئولیت اجرا

    
 
 

 
 

   

 
 

 

 جمشید انصاری 
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