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سمه تعالیاب

 

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران2ه دستگاه های اجرایی مشمول ماده )کلی

« د»با توجه به برخی ابهامات و استعالمات دستگاه های اجرایی درخصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند 

، به پیوست 19/3/1400مورخ  13758کل کشور و مفاد بخشنامه مشترک شماره  1400( قانون بودجه سال 20تبصره )

تدوین شده برای بهره برداری جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی، ابالغ می گردد. مقتضی است « مجموعه پرسش و پاسخ»

های اجرایی با توجه به پاسخ تدوین شده رأساً نسبت به انجام اقدامات الزم درخصوص استخدام و تبدیل وضعیت دستگاه

 بند قانونی فوق الذکر اقدام نموده و از مکاتبات غیرضرور در این خصوص خودداری نمایند.استخدامی مشمولین 

بارگذاری  www.aro.gov.irدر سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس ضمناً مفاد پرسش و پاسخ 

 گردیده است.
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کل  1400( قانون بودجه سال 20اجرای بند )د( تبصره )های مرتبط با نحوه پرسش و پاسخ جموعه م

 19/3/1400مورخ  13758و دستورالعمل شماره  کشور

مورخ  13758دستورالعمل شماره در « امور جاری یا فعالیت جاری»منظور از عبارت  :1سوال 

 ، چیست؟19/3/1400

مأموریت  هستند که در جهت انجام مأموریت های پست های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام اموری پاسخ:

 های سازمانی در محل دستگاه های اجرایی صورت می پذیرند.

 

های قابل تخصیص در مشاغل که دارای پست اجرایی هایدستگاه در قانون این مشمولین: 2سوال 

 کارگری هستند، چگونه تبدیل وضعیت می شوند؟

 :پاسخ 

باشند، کلیه مشمولین مصوبه  در مشاغل کارگری(تخصیص های قابل پست مشاغل کارگری )هایی که فاقد الف( در دستگاه

 براساس ضوابط حاکم بر دستگاه به صورت رسمی درخواهند آمد.

های اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه براساس قوانین و مقررات حاکم، به نیروهای کارگری دسته از دستگاهب( در آن 

با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت  در صورت تقاضای مستخدم ، در مشاغل مذکورته استفمشمول قانون کار تخصیص یا

 تواند وی را به صورت کارگری دائم تبدیل وضع نماید و در غیر ایندستگاه می فرد به تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم،

 نمایند.صورت این افراد به رسمی براساس ضوابط حاکم بر دستگاه تبدیل وضع پیدا می

صورت مشمولین مصوبه از قراداد موقت به قرارداد دائم  ج( چنانچه کل دستگاه اجرایی مشمول قانون کار باشد، در این

 .یابندارگری تبدیل وضع میک

 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ذکر نشده است ( 21آیا ایثارگرانی که در ماده ): 3سوال 

 شوند یا خیر؟مشمول تبدیل وضعیت می
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در  کل کشور، صرفاً ایثارگرانی که از نظر ایثارگری 1400( قانون بودجه سال 20تبصره )« د»با توجه به تصریح بند  پاسخ:

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند مشمول حکم و برخورداری از مزایای مندرج در بند قانونی 21شمول ماده )

 گیرند.مذکور قرار می

 

 شرط سنی برای استخدام یا تبدیل وضعیت معاف هستند؟ از کسانی چه: 4سوال 

( قانون برنامه پنجم توسعه 44ماده )« و»( بند 2( این قانون، رعایت مفاد تبصره )20تبصره )« د»بنا به تصریح بند  پاسخ:

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معاف از سن می باشند.21کلیه ایثارگران موضوع ماده )و اصالحیه آن الزم 

 

 مندی از دستورالعمل مذکور می باشند؟آیا رزمندگان مدافع حرم مشمول بهره  :5سوال

رزمندگان جبهه هیات وزیران،  19/7/1400هـ مورخ  59241ت /75804: با توجه به قسمت اخیر مصوبه شمارهپاسخ 

 مقاومت نیز مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

 

شاغل باشند نیز مشمول های اجرایی  التدریسی در دستگاهی که به صورت حقنیروهای آیا: 6سوال 

 گردند؟تبدیل وضع موضوع این قانون می

التدریس تمام وقت همانند نیروهای رسمی یا پیمانی دستگاه )نظیر التدریس در صورت داشتن سابقه حقنیروهای حق پاسخ:

( 2ماده )« 2»تبصره گردند. تبدیل وضع این نیروها با رعایت معلمین در وزارت آموزش و پرورش( مشمول تبدیل وضع می

 صورت می گیرد. 19/3/1400مورخ  13758شماره  دستورالعمل

 

: آیا ایثارگران موضوع مصوبه از جمله رانندگان خودروهای استیجاری که انجام کار آنها نیاز به 7سوال 

 باشند؟امکانات و تجهیزات دارد مشمول بخشنامه مذکور می

در خدمت دستگاه اجرایی بوده و بیمه پرداختی آن توسط شرکت پیمانکاری یا رانندگانی که به صورت تمام وقت  پاسخ:

 می شود مشمول قانون مذکور می باشند. دستگاه اجرایی تامین

 

آیا ایثارگران مشمول شاغل در طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در ازای تحصیل : 8سوال 

 ور می شوند؟ در دانشگاه تعهد خدمت دارند مشمول بخشنامه مذک

)نیروهای طرحی اجباری(  1375مصوب  خدمت پزشکان و پیراپزشکانمربوط به قانون  موضوع متعهدین خدمت پاسخ:

  قانون مذکور نمی باشند.مشمول 
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جهت  الحاق شغل متصدی خدمات عمومی 9/5/1400مورخ  24232: آیا بخشنامه شماره 9سوال 

در شهرداری ها نیز  کل کشور 1400( قانون بودجه سال 20)تبصره « د»تبدیل وضعیت مشمولین بند 

 قابل تسری و اجرا می باشد؟

 بلی پاسخ:

 

 های مشمول این مصوبه چیست؟ : تکلیف  نیروهای شاغل در دهیاری10سوال 

تبدیل وضع ها متبوع ها شاغل هستند به قرارداد کارگری دائم در دهیاریایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاریپاسخ: 

 می یابند.

 

بکارگیری  رفاهیو و آموزشی  مجتمع های فرهنگی ی: آیا نیروهایی که از محل وجوه خودگردان11سوال 

  شده اند مشمول دستورالعمل  مذکور می شوند؟

 خیرپاسخ : 

 

سامانه ، آیا الزم است در باشد اگر دستگاه اجرایی دارای پست سازمانی متناسب مشمولین: 12سوال 

 اقدامی انجام دهد؟های اجرایی کشور ساختار دستگاه تیملی مدیر

روزآوری تشکیالت اسمی در سامانه ملی مدیریت ساختار در این حالت دستگاه اجرایی الزم است صرفاً نسبت به به پاسخ:

 یران بررسی می گردد.های اجرایی کشور اقدام نماید. شایان ذکر است شرایط احراز در مجموعه سامانه های کارمندادستگاه

 

شرایط 13سوال سب با  سازمانی متنا ست های  ستگاه اجرایی دارای پ شمولین: اگر د ست ولی آن  م ا

صدی ست ها با ت شند،  می پ ستگاهدر این حالت با ساختار د سامانه ملی مدیریت  های چه اقدامی در 

 ؟شودانجام باید اجرایی کشور 

تغییر عنوان پست سازمانی بالتصدی  و جابجایی ثبت درخواست در این حالت دستگاه اجرایی می تواند نسبت به  پاسخ :

صیص به ایثارگران  شور جهت تخ ستگاه های اجرایی ک ساختار د سامانه ملی مدیریت  شمولآن در  ضمناً در  م اقدام نماید. 

صرفاً جهت تخصیص پست به ایثار گران این امر گاه، صورت ضرورت جابجایی پست بین واحدهای زیر مجموعه یک دست
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شمول بند  سال  قانون« د»م صورت می پذیرد.  1400بودجه  شور  سازد برای افراد دیپلم و زیر دیپلم کل ک شان می  خاطر ن

 پست سازمانی معرفی شده به پست بانام تبدیل می شود که پس از خروج فرد از سیستم به حالت قبل بر می گردد.

 

: نحوه تعیین حقوق و مزایای ایثارگران پس از تبدیل وضعیت چگونه است. آیا برقراری تفاوت 14سوال 

 تطبیق برای افرادی که حقوق و مزایای آنان کاهش می یابد مجاز است؟ 

د تصدی دستگاه اجرایی براساس پست سازمانی مور حقوق و مزایای کارمندان با توجه به  قوانین و مقررات حاکم بر پاسخ:

 تعیین می شود و مستندی برای برقراری تفاوت تطبیق حقوق وجود ندارد.

 

: حقوق و مزایای ایثارگرانی که از قراداد موقت کارگری به قرارداد کارگری دائم تبدیل وضعیت 15سوال 

 می یابند بر اساس چه ضوابطی تعیین می شود؟

ی اجرایی مشمول قانون کار براساس قانون کار و درچارچوب ضوابط حقوق و مزایای این قبیل کارکنان در دستگاه ها پاسخ:

لیکن در سایر دستگاه های اجرایی ازجمله دستگاه های مشمول قانون  .و مقررات حاکم بر آن دستگاه ها تعیین می شود

مورخ  28965/90/200مدیریت خدمات کشوری براساس ضوابط و مقررات قرارداد مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )سابق( تعیین می شود. 13/11/1390

 

احتساب سابقه قبل از تبدیل وضعیت ایثارگران به عنوان سابقه قابل قبول برای نحوه  :16سوال 

 بازنشستگی چگونه است؟

احتساب در خصوص  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 18/9/1399مورخ  1084دادنامه شماره در حال حاضر :  پاسخ

 مالک عمل می باشد.  های دولتیهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاهسوابق خدمت در شرکت

 

به عنوان سابقه قابل قبول  ثارگرانیا تیوضع لیقبل از تبد وابق تجربینحوه احتساب س :17سوال 

 چگونه است؟

( آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل 14اساس ماده ) نحوه محاسبه سوابق تجربی برای ارتقاء رتبه، طبقه و یا گروه بر :پاسخ 

 می باشد.
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 چگونه است؟ بعد از تبدیل وضعیت ثارگرانیامدارک تحصیلی این قبیل از  نحوه احتساب : 18سوال 

صرفاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سابق(،  24/12/1393مورخ  170061شماره ( بخشنامه 3با توجه به بند ) پاسخ:

بینی رشته و مقطع تحصیلی در صورت پیشیت آموزشی می باشند، قانوناً مجاز به استفاده از مأمور کارمندان ایثارگری که

باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان، مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه موضوع بخشنامه 

التر در بینی رشته و مقطع تحصیلی بامنوط به پیشاحتساب آثار اداری و استخدامی مدارک تحصیلی مذکور نخواهند بود. 

 باشد. شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان بوده و از تاریخ تصویب کمیته ذی ربط قابل اعمال می

 بر این اساس؛ 

دستگاههای مشمول بخشنامه مکلفند در صورت دارا بودن پست بالتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران  الف:

دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی  که نمایند. در صورتیدانشگاهی آنان موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی 

 بالتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند، پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این ایثارگران تعلق می گیرد.

ع خود در خصوص ایثارگرانی که مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نامرتبط با ساختار پست های سازمانی دستگاه متبو ب:

جهت فراهم نمودن زمینه انتقال این افراد به دستگاههای دارای پست سازمانی مرتبط موضوع در شورای توسعه  می باشد،

 خواهد شد.مدیریت و سرمایه انسانی طرح 

 

ی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه ایثارگران آیا: 19سوال 

 باشند؟ همکاری دارند، مشمول این قانون می

باشد و خرید خدمات می "جذب و بکارگیری نیروی انسانی"موضوعاً متفاوت با  "خرید خدمات مشاوره"با توجه به اینکه 

و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با گردد مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمی

نامه خرید خدمات مشاوره )مصوبه شماره اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صالح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین

تخدام یا تبدیل گیرد؛ بنابراین اسهیأت وزیران( و سایر مقررات ذی ربط صورت می 1/10/1388ک مورخ 42986ت/193542

 وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد.

 

ای)عمرانی( مشمول این های سرمایههای طرح تملک داراییآیا ایثارگران شاغل در فعالیت: 20سوال 

 باشند؟ قانون می
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(، موضوعاً از شمول ماده ایهای سرمایههای عمرانی )تملک داراییهای طرحاینکه نیروهای شاغل در فعالیت بهبا توجه  

باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت های جاری دستگاه ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می21)

 گیرند.اجرایی را در بر می گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی

 


