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 دهیچک
، از 1192مصوب  يعدالت ادار وانید يدادرس نیيو آ التيقانون تشک 12و  11با توجه به حکم مواد 

 نيكاركنان دولت است. در هم ياستخدام يبه دعاو يدگيرس يدارعدالت ا وانیمهم د يهاتيصالح
 ياآر وان،یشعب د يهابه تعارض دادنامه يدگيدر مقام رس يعدالت ادار وانید يعموم أتيه نهيزم

بر شعب آرا، عالوه نیصادر نکره است كه ا ياستخدام يهاتيوضع لیرا در خصوص تبد يمتعدد
 أتيه يآرا زين هانامهنیياند و در موارد ابطال مصوبات و آاالتباعالزم زين يمراجع ادار يبرا وانید

 ،يادار عدالت وانید يعموم أتيه يآرا رونیاالجراست. ازاالزم عنهيدستگاه مشتک يبرا يعموم
است و از منابع مهم حقوق  یياجرا يهامستخدمان دولت و دستگاه يبرا فيموجد حق و تکل

خدمت به  دیاز خر ياستخدام يهاتيوضع لیمرتبط با تبد اتیکا. ششوديمحسوب م ياستخدام
 بامرتبط  يدعاو نیتراز مهم ،يقطع يبه رسم يشیآزما يو رسم يشیآزما يبه رسم يمانيپ ،يمانيپ

عدالت  وانید يعموم أتيمتعدد ه ياست كه با وجود صدور آرا يعدالت ادار وانیدر د تيوضع لیتبد
 أتيكه ه شوديمشخص م أت،يه نیا يآرا ليمذكور، با مداقه و تحل يهاتيوضع لیدر مورد تبد يادار

 يصائب یيضاق ريو مقررات نداشته و تفس نياز قوان يحيصادره، برداشت صح ياز آرا يدر بعض يعموم
صورت متعارض با در موضوعات مشابه، به يعموم أتيه يآرا ،يدر موارد يارائه نکرده است، حت

در  يعدالت ادار وانید يعموم أتيه يآرا گاهیو جا تيبا توجه به اهم رونیازااند. صادر شده گریکدی
و  ياستخدام تيوضع لیمزبور در موضوعات مرتبط با تبد أتيه يآرا حيتنق ران،یا يحقوق استخدام

 ،يعدالت ادار وانید يدادرس نیيو آ التيقانون تشک 91اعمال ماده  يمجدد آنها در راستا يبررس
   .رسدينظر مبه يو مقررات ضرور نيو مطابق قوان کسانی ياهیائه رومنظور اربه
 

خدمت،  دیخر ،يمانياستخدام پ ،ياستخدام تيوضع لیتبد ،يعدالت ادار وانید :واژگان کلیدی
 .يقطع يرسم
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 مقدمه
هاي مختلف استخدام و در نظام حقوق اداري ایران، مطابق قوانين و مقررات استخدامي گونه

قانون استخدام كشوري مصوب  0بيني شده است. ماده كارگيري كارمندان پيشانواع به
و مؤسسات دولتي مشمول این  هاوزارتخانهمستخدمين »تصریح كرده است كه:  11/11/1101

قانون مدیریت خدمات كشوري  01ماده «. قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در عنا اشاره دارد كه نيز به همين م 10/17/1101مصوب 
هاي استخدام رسمي براي تصدي پست (الف پذیرد:ي به دو روش انجام ميیهاي اجرادستگاه

هاي سازماني و براي مدت استخدام پيماني براي تصدي پست (ب ،ثابت در مشاغل حاكميتي
ري نيز قبل از ورود به دوره خدمت قانون مدیریت خدمات كشو 01ن. براساس ماده معي

در نظر گرفته شده است كه در صورت احراز شرایط، تبدیل  سالهسهرسمي یک دوره آزمایشي 
 گيرد. وضع به رسمي قطعي صورت مي

قانون مذكور  17ضمن اینکه با مداقه در قانون مدیریت خدمات كشوري از جمله ماده 
ي ريكارگبهقانون مدیریت خدمات كشوري  12ه ي نيروي شركتي و از تبصره مادريكارگبه

قانون مدیریت  12گردد. كارمندان مشمول تبصره ماده نيروي ساعتي و كار معين مستفاد مي
ساعتي یا براي انجام كار  صورتبهموقت و  طوربهخدمات كشوري بدون تعهد استخدامي، 

درصد  11امي كشور حداكثر تا معين، با رعایت شرایطي از جمله تأیيد سازمان اداري و استخد
شوند و مستخدم دستگاه رفته ميگ كاربههاي سازماني و در سقف اعتبارات مصوب، پست

شوند، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون مذكور محسوب نمي 01اجرایي به موجب ماده 
قانون مدیریت خدمات كشوري كه مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایاي كارمندان 

، خارج بوده و استستخدامي )رسمي و پيماني( مبتني بر ارزشيابي عوامل شغل و شاغل ا
قانون مذكور تابع قرارداد با دستگاه اجرایي است كه بر این  7ها براساس ماده پرداختي به آن

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري نيز تأكيد شده  20/1/1191مورخ  111موضوع در رأي 
قانون مدیریت خدمات كشوري و  17نيز در راستاي حکم مقرر در ماده  است. كاركنان شركتي

نيروي  عنوانبهشوند و كار گرفته ميهاي اجرایي بهسپاري كارهاي حجمي دستگاهسبب برونبه
هاي اجرایي هاي اجرایي به ارائه خدمت در دستگاههاي طرف قرارداد با دستگاهشركت

مذكور، نيروهاي شركتي، تحت پوشش كارفرماي غيردولتي  قانون 10پردازند. مطابق ماده مي
گونه تعهد و مسئوليتي در قبال این كاركنان ندارند كه هاي اجرایي هيچگيرند و دستگاهقرار مي

هيأت عمومي  10/0/1191مورخ  110-117و  21/12/1197مورخ  2110-2111آراي شماره 
كارگيري قانون كار نيز به 120د. براساس ماده دیوان عدالت اداري نيز به همين معنا اشاره دار
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نيروي انساني در مشاغل كارگري، در سقف مجوزهاي استخدامي مطابق قانون كار تجویز شده 
از شمول  120قانون مدیریت خدمات كشوري مشمولين ماده  117ماده  0است كه طبق تبصره 

 معاونت 19/11/1191 مورخ 20290/211 شماره بخشنامه 2هستند. بند  مستثناقانون مدیریت 
هاي اجرایي گانه كارگري دستگاهمشاغل یازده جمهورسيرئ انساني سرمایه و مدیریت توسعه

 آشپز، آبدارچي، ي،نظافتچ سرایدار، از: پيشخدمت، اندعبارترا مشخص كرده است كه 
 نقليه يلهوس از استفاده صورت در) راننده تأسيسات و متصدي تلفنچي، نگهبان، ،رساننامه

دستورالعمل تکثير. همچنين در برخي مصوبات هيأت وزیران مانند  و چاپ متصدي و( دولتي
 صورت خرید خدمتهماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه دولتي به

 ي نيروي خرید خدمت تصویب شده بود. ريكارگبهنيز  22/11/1112مورخ  17190به شماره 
هاي مراتب، در حال حاضر مطابق قانون مدیریت خدمات كشوري استخدام در دستگاهبنا به 

هاي ثابت پذیرد كه تصدي پستاجرایي صرفاً در قالب استخدام رسمي و پيماني صورت مي
مورخ  1100گيرد و مطابق رأي شماره در مشاغل حاكميتي با استخدام رسمي انجام مي

ها در بدو ورود ت اداري، منحصر ساختن كليه استخدامهيأت عمومي دیوان عدال 1/11/1190
به خدمت دولتي، در قالب استخدام پيماني و حذف استخدام رسمي مغایر قانون است. در كنار 

كارگيري در قالب قرارداد كار معين، نيروهاي شركتي و مشاغل استخدام رسمي و پيماني، به
  بيني شده است.كارگري مشمول قانون كار هم پيش

امروزه اصل قانوني بودن استخدام عمومي به این دليل پذیرفته در حوزه حقوق استخدامي، 
دهد، هر شده است كه با منافع و مقتضيات خدمات عمومي مطابقت دارد و به دولت حق مي

یکجانبه تغيير دهد، بدون اینکه از  طوربهزمان كه مقتضي بداند، قوانين و مقررات استخدامي را 
رو شود. منافع عمومي و صالح هاي مستخدمان روبهبا اشکاالت حقوقي یا مخالفت این حيث

 عالوهبهدولت در آن است كه وضع همه یا الاقل اكثریت كارمندان یکسان و یکنواخت باشد. 
شود تا آنکه هر طرفي و عدم تبعيض، در این رویه بهتر تأمين ميعدالت استخدامي و بي
: 1107حده و حقوق و تکاليف جداگانه باشد )طباطبائي مؤتمني، عليكارمندي داراي قرارداد 

(. لذا گفته شده است استخدام وضعيت خاص قانوني است كه شرایط، احکام و آثار آن را 212
ها تأثير ندارد )امامي و كند و اراده اشخاص در تعيين و تغيير آنمشخص مي گذارقانون

ینکه قوانين و مقررات استخدامي آمره بوده و در خصوص ا(. به191: 1101استوارسنگري 
 (.12: 1191آن ممکن نيست )بابایي مهر،  برخالفارتباط با نظم عمومي است و توافق 

در همين زمينه، با توجه به اصل قانوني بودن استخدام عمومي، تبدیل وضعيت استخدامي 
منيت شغلي و حقوق و رود. اشمار ميكاركنان دولت از مباحث مهم حقوق استخدامي به
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دنبال تبدیل هاي اجرایي بهمزایاي استخدام رسمي موجب شده است تا كاركنان دستگاه
وضعيت استخدامي خود در راستاي ارتقا و نيل به مرتبه استخدامي باالتر باشند و همين 
موضوع موجب طرح دعاوي مختلف تبدیل وضعيت استخدامي در دیوان عدالت اداري شده 

قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان  11ماده  1وان عدالت اداري نيز مطابق بند است و دی
در راستاي صالحيت قانوني رسيدگي به دعاوي استخدامي  1192عدالت اداري مصوب 

 كاركنان دولت، به شکایات مرتبط با این دسته از دعاوي استخدامي رسيدگي كرده است.
یل وضعيت در دیوان عدالت اداري سبب شده است كه كثرت و تعدد طرح دعاوي مرتبط با تبد
یکي از منابع مهم حقوق اداري مورد توجه قرار  عنوانبهآراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري 

قضات شعب دیوان عدالت اداري در قالب هيأت عمومي دیوان  كهيهنگامخصوص بهگيرد. 
ها، صدور رأي وحدت رویه و نامهیينعدالت اداري در مقام رسيدگي به شکایت از مصوبات و آ

و فراواني را در حقوق اداري، تحت عنوان رویه قضایي  پرارزشكنند، منابع ایجاد رویه اقدام مي
گيري حقوق (؛ این رویه قضایي، تأثير فراواني در شکل12: 1109كنند )مدني، توليد مي

کميل قوانين و مقررات استخدامي استخدامي داشته و حتي به اخذ استفساریه متعدد و اصالح و ت
با وجود اهميت و كثرت دعاوي مرتبط با سه  توسط مجلس شوراي اسالمي منجر شده است.

نوع تبدیل وضعيت استخداميِ قرارداد خرید خدمت به پيماني، تبدیل وضعيت پيماني به رسمي 
، در آزمایشي و رسمي آزمایشي به رسمي قطعي، و صدور آراي متعدد در خصوص موضوع

هاي حقوق اداري و مباحث مرتبط با حقوق استخدامي كمتر به شرح و تبيين آراي هيأت كتاب
عمومي دیوان عدالت اداري در این باره پرداخته شده است. بر همين اساس در پژوهش حاضر 
ضمن تحليل و نقد آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري، چارچوب و ضوابط قانوني حاكم بر 

هاي خرید خدمت به پيماني، پيماني به رسمي آزمایشي و رسمي آزمایشي به يتتبدیل وضع
 رسمي قطعي در حوزه حقوق استخدامي مطالعه و تحليل شده است.

 . مفهوم تبدیل وضعیت استخدامی1
كار قانون مدیریت خدمات كشوري به 01در ماده  صراحتبهاصطالح تبدیل وضع استخدامي 

ذلک در مجموعه ت با جمع شرایط قانوني شناسایي شده است. معرفته و موضوع تبدیل وضعي
گونه تعریف مشخصي از تبدیل وضعيت استخدامي ارائه قوانين و مقررات استخدامي، هيچ

نشده است. در این خصوص باید گفت تبدیل وضعيت استخدامي عبارت است از تغيير نوع و 
ه اغلب از وضعيت استخدامي با مزایاي وضعيت رابطه استخدامي مستخدم با دستگاه اجرایي ك

ثبات و امنيت شغلي  و شتريبتر به نوع و وضعيت استخدام با مزایاي كمتر و امنيت شغلي پایين
گيرد. البته شایان ذكر باالتر، مطابق مجوزهاي استخدامي و شرایط مقرر قانوني صورت مي
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غلي باالتر و مزایاي بيشتر به است در مواردي تبدیل وضعيت استخدامي از وضعيت با امنيت ش
 01ماده  1در تبصره  آنچهبيني شده است، مانند رابطه استخدامي با وضعيت ناپایدار نيز پيش

مدیریت خدمات كشوري در خصوص مستخدمان رسمي آزمایشي كه شرایط تبدیل  قانونماده
دم رسمي وضعيت به رسمي را پيدا نکنند، ذكر شده و ممکن است وضعيت استخدامي مستخ

آزمایشي به استخدام پيماني تغيير پيدا كند، اما اغلب اصطالح تبدیل وضعيت استخدامي در 
خصوص ارتقا از وضعيت استخدامي ناپایدار به وضعيت استخدامي با حقوق و مزایاي بهتر و 

 رود. كار ميامنيت شغلي باالتر به
خدمت از امنيت و ثبات شغلي الزم  در همين زمينه با توجه به اینکه كاركنان پيماني و خرید

ها پایان دهند و توانند با خاتمه قرارداد به رابطه با آنهاي اجرایي ميبرخوردار نيستند، دستگاه
(. 211: 1101كارگيري مجدد این قبيل مستخدمين ندارند )امامي و استوارسنگري الزامي به به

دنبال ارتقاي مزایا و امنيت شغلي باالتر، به منظور نيل بهرو باید گفت عموم مستخدمان بهازاین
رسمي  صورتبهوضعيت استخدامي خود تا رسيدن به وضعيت پایدار استخدامي، یعني استخدام 

 موجب به كه است این استخدامي وضعيت تبدیل تعریف در توجه شایان و مهم اند. نکتهقطعي
 قانون در شدهبينيپيش تخدامياس هايوضعيت كشوري، خدمات مدیریت قانون 01 و 01 مواد

 گرفتن خدمت به واست  قطعي و آزمایشي از اعم رسمي، و پيمانيصورت به استخدام صرفاً
 وضعيت فرد براي ليکن شود،مي محسوب يريكارگهرچند به قرارداديصورت به افراد

 تبدیل به منحصر باید را استخدامي وضعيت تبدیل اصوالً روكند، ازایننمي ایجاد استخدامي
 به عنایت با و دانست قطعي رسمي به آزمایشي رسمي از و آزمایشي رسمي به پيماني از وضعيت

 شود،نمي محسوب استخدامي وضعيت اساساً شركتي یا قرارداديصورت به كارگيريبه اینکه
 تسامح با بایستمي را هايريكارگبه انواع سایر خصوص در وضعيت تبدیل اصطالح از استفاده
 مورخ 92 و 11/10/1190 مورخ 119 شماره رویه وحدت آراي از مفهوم این كه دانست

 .است برداشت قابل نيز اداري عدالت دیوان عمومي هيأت 27/1/1190

  پیمانی به خرید خدمت قرارداد از وضعیت . تبدیل2
رسمي و  هاي دولتي فقط به دو صورتقانون استخدام كشوري، استخدام 0با اینکه مطابق ماده 

استفاده از كاركنان  1112هاي دولتي، از سال دليل نياز دستگاهپيماني تجویز شده است، اما به
 بيني شد.پيش موقت

 و اداري امور سازمان پيشنهاد به بنا 11/1/1112 مورخ جلسه در وزیران در همين زمينه هيأت
 دستگاه نياز مورد انساني ينيرواز خدمات  در استفاده هماهنگي دستورالعمل» كشور استخدامي

 22/11/1112مورخ  17190را تصویب كرد كه تحت شماره « خدمت خریدصورت به دولتي
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 خدمات از استفاده»از:  است عبارت خدمت خرید از ابالغ شد. براساس مصوبه مذكور منظور
 در و معين مدت و مشخص يهاتيمسئول و وظایف انجام براي دولتي دستگاه در افراد
 یا پيماني یا رسمي استخدام ضوابط و مقررات و قوانين طریق از افراد جذب امکان ردي كهموا

 باشد قراردادي برحسب باید افراد خدمات از استفاده«. باشد نداشته وجود آنها مشابه و ثابت
 انعقاد براي الزم شرایط واجد كه افرادي و دولتي دستگاه بين مربوط ضوابط چارچوب در كه

حقوق و اجرت قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال  .شودمي منعقد هستند، قرارداد
 شود.انجام كار نيز با توجه به مدرک تحصيلي تعيين مي

دستورالعمل، حداكثر مدت استفاده از خدمات افراد موضوع این دستورالعمل با  0مطابق بند 
آن در صورت نياز مجاز ذكر شده رعایت مراتب قانوني مربوط یک سال تعيين شده كه تمدید 

 جلسه در وزیران است. با وجود تصریح به موقت و یکساله بودن قرارداد خرید خدمت هيأت
 110 اصل استناد به و كشور استخدامي و يامور ادار سازمان پيشنهاد به بنا 22/2/1170 مورخ
 مستخدمين امياستخد وضعيت تبدیل چگونگي»ایران، مصوبه  اسالمي جمهوري اساسي قانون
ه مورخ 17291 ت/1191را به تصویب رسانيد كه به شماره « پيماني به خدمت خرید

ابالغ شده است. بنا به مراتب، مطابق مصوبه مورد اشاره تبدیل وضع استخدامي  11/11/1170
 نامهبیتصو این شدناالجرا الزم بيني شد و از تاریخاز قرارداد خرید خدمت به پيماني، پيش

 مشابه عناوین و خدمت خرید استخدام قرارداد قالب در انساني نيروي يريكارگبه نههرگو
 اعالم شد. ممنوع

پيماني مصوب  به خدمت خرید مستخدمان استخدامي وضعيت تبدیل برابر مصوبه چگونگي
ماه از تاریخ تصویب مصوبه مذكور، وضعيت  1ظرف مدت  اندموظفهاي دولتي دستگاه 1170

روهاي خرید خدمت واجد شرایط را به پيماني یا عناوین مشابه دیگري كه در استخدامي ني
 قوانين و مقررات مربوط وجود دارد، تغيير دهند. شرایط تبدیل وضعيت به شرح ذیل است:

 با و 21/1/1112 مورخ 17190 شماره نامهبیتصوالف( نيروي خرید خدمت كه براساس 
كار گرفته شده باشد و آن دسته از به خدمت خرید نكاركنا خدمات از ضوابط استفاده رعایت

اند، از موضوع تبدیل كاركنان خرید خدمت كه بدون كسب مجوزهاي قانوني اشتغال یافته
 عمومي دیوان عدالت اداري هيأت 19/0/1107 مورخ 111 شماره رأي وضعيت مستنثا هستند.

 افرادي 21/1/1112 مورخ 17190 مصوبه براساس كه اجرایي هايدستگاه»است  كرده مقرر نيز
 7/1/1170 تاریخ در دستگاه با آنان همکاري و اندنموده كارگيريبه خدمت خریدصورت به را
 نياز ایشان خدمت به و گرفته صورت خدمت خرید كاركنان خدمات از ضوابط رعایت با

 عناوین ای پيماني به را كاركنان قبيل این خدمتي وضعيت ماه شش ظرفاند مکلف دارند،
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خرید  قرارداد كه افرادي رو، ازاین«دهند تغيير دارد وجود مربوط قوانين در كه دیگري مشابه
 تبدیل مصوبه شمول از باشد، شده منعقد 7/1/1170 تاریخ از بعد نحو، هر به خدمتشان
 بود. خواهند خارج وضعيت

 مورخ 071 ـ 011 شماره دادنامه طي يادار عدالت وانید يعموم أتيههمچنين 
 در مصرح پيماني استخدام به خدمت خرید قرارداد از استخدامي وضعيت تبدیل 21/11/1109

 اعالم كاركناني به ناظر را وزیران، هيأت 1/1/1170 مورخ هـ17291ت/1191 شماره مصوبه
صورت به كه افرادي لذا اند،داشته كار به اشتغال خدمت خرید قراردادصورت به كه كرده است

 وضعيت تبدیل بر مبني وزیران هيأت مصوبه مشمول اند،داشته اشتغال معين كار انجام ادقرارد
 بود. نخواهند پيماني به خرید خدمت از

 بخشنامه موضوع كارگري مشاغل در كه خدمت خرید كاركنان از دسته آن خدمت ادامه ب(
 بخشنامه عموضو خدمات رسته اجرایي ضوابط 1 بند و 1110/ 1/1 مورخ 9/1111 شماره
 دارند، اشتغال كشور استخدامي و يامور ادار سازمان 11/1/1171 مورخ 1111/02 شماره
 همچنين .بود و از شمول مصوبه تبدیل وضعيت خارج است خواهد كار قانون مقررات مطابق

 شمول تحت كار، قانون مشموالن 19/9/1190 مورخ 2720 شماره رویه وحدت رأي براساس
 .ندارند قرار ت،وضعي تبدیل مصوبه

 خریدصورت به خدماتي، قراردادهاي و مطالعاتي عمراني، هايطرح قالب در كه ج( افرادي
 با و نيستند تبدیل وضعيت نامهبیتصو مقررات مشمول كنند،مي همکاري هادستگاه با خدمت

 سخف و همکاري خاتمه به نسبت طرح پایان از پس یا طرح اجراي طول در آنان، به نياز رفع
 دستگاه با همکاري 1170 سال مصوبه طبقهرچند . شوديم اقدام آنان خدمت خرید قرارداد
باید توجه داشت كه  لکن باشد، خدماتي و مطالعاتي عمراني، يهاطرح قالب در نباید متبوع

هاي عمراني و خدماتي نوعاً قراردادهاي عمراني، مطالعاتي و خدماتي با توجه به ماهيت پروژه
 داراي 1/1/1170 تاریخ كه در شود، بعضي كاركناناست، اما در مواردي مشاهده مي مدتكوتاه

اما براي  سازماني قرار داشته است، مشاغل در عداد نيز آنان شغل و بوده خدمت خرید قرارداد
اند كه در این كار گرفته شدهعمراني به ساله و بعضاً بيشتر در قالب طرح 21مدت طوالني 

دانست. سابقه طوالني اشتغال این دسته از  منتفي عمراني را موضوعاً قرارداد بایستموارد، مي
دهد كه كار گرفته شده باشند، نشان ميدر قالب قرارداد طرح به هرچندكاركنان خرید خدمت، 

هاي عمراني ذكر كرده دستگاه مربوط براي شانه خالي كردن از تعهدات، نوع قرارداد را طرح
كاركنان خرید خدمت در  كهيدرصورتروا ماهيت كار دائمي است. ازاین كهيدرحالاست، 

كار گرفته شوند، اما مدت قرارداد طوالني و ماهيت كار نيز از هاي عمراني بهقالب قرارداد طرح
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منظور تبدیل وضعيت به پيماني هاي عمراني خارج باشد، حق مکتسب بهشمول قرارداد طرح
بایست تحت شمول مصوبه تبدیل وضعيت از سته از كاركنان را نيز ميایجاد شده است و این د

 قرارداد خرید خدمت به پيماني قلمداد كرد.
 مکلف كشور استخدامي و اداري امور سازمان در صورت احراز شرایط قانوني تبدیل وضعيت،

منظور هب را الزم تسهيالت ،ربطيذ دستگاه و بودجه و برنامه سازمان هماهنگي با بوده است
 پيماني به خدمت خرید از كه كاركناني حجم با متناسب موقت سازماني پست ایجاد یا تبدیل
 الزم نيز موظف بوده است همکاري بودجه و برنامه سازد. سازمان فراهم ،اندشده وضع تبدیل

 . آورد عملبه مشمول يهادستگاه با نامهبیتصو این اجراي منظوربه را
الف ميان كاركنان خرید خدمت و دستگاه متبوع، در خصوص موضوع تبدیل در صورت ایجاد اخت

اداري،  عدالت دیوان عمومي هيأت 11/11/1192 مورخ 711 شماره دادنامه وضعيت به پيماني، برابر
 شماره مصوبه 1 بند موضوع پيماني به قراردادي از وضعيت تبدیل رسيدگي به شکایات مرتبط با

قرار  اداري عدالت دیوان اختصاصي صالحيت در وزیران هيأت 1/1/1170- هـ17291ت/1191
 كار قانون 117 ماده موضوع كار اداره اختالف حل و تشخيص هايهيأت صالحيت از و دارد

رو طرح دعواي تبدیل وضعيت استخدامي خرید دارد، ازاین موضوعي خروج 1119 سال مصوب
 وضعيت تبدیل مراتب به اداري قرار دارد. بنا خدمت به پيماني در صالحيت ابتدایي دیوان عدالت

 17291 ت/1191 شماره مصوبه در مندرج الزم شرایط حصول و تحقق با پيماني به خدمت خرید
 دیوان عمومي هيأت آراي از مستفاد اینکه ضمن. گيردمي صورت وزیران هيأت 1/1/1170 مورخ

 چگونگي» مصوبه تصویب تاریخ زا قبل تا وضعيت تبدیل متقاضيان است ضروري اداري عدالت
 داراي صرفاً 1/1/1170 مورخ «پيماني به خدمت خرید مستخدمين استخدامي وضعيت تبدیل

 قرارداد و معين كار انجام قرارداد جمله از قراردادها دیگر انواع و باشند خدمت خرید قرارداد
 . دارد موضوعي خروج وضعيت، تبدیل شمول از كارگري،

ساليان اخير دیوان عدالت اداري در عدم تأیيد و غيرقانوني دانستن هرگونه  با توجه به رویه
تبدیل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني، صدور حکم الزام به تبدیل وضعيت از قرارداد 

عمومي دیوان عدالت اداري  هيأت 19/0/07 مورخ 111 شماره خرید خدمت به پيماني در رأي
عمومي با تحليل  هيأت 19/0/07 مورخ 111 شماره . نقد و بررسي رأيمحل ابهام و انتقاد است

نامه چگونگي تبدیل وضعيت استخدامي قوانين و مقررات حاكم بر زمان صدور تصویب
 پذیر است.هيأت وزیران امکان 1170مستخدمان خرید خدمت به پيماني مصوب سال 

ام رسمي را از طریق امتحان یا منحصراً استخد 1101قانون استخدام كشوري مصوب  11ماده 
قانون استخدام كشوري، شرایط استخدام پيماني را به موجب  1مسابقه ذكر كرد و تبصره ماده 
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نامه استخدام اولين آیين 1بيني كرده است. در ماده نامه استخدامي مصوب هيأت وزیران پيشآیين
 مستخدمان استخدام 1101قانون استخدام كشوري، مصوب  1پيماني موضوع تبصره ماده 

 دولتي مؤسسه یا وزارتخانه پيشنهاد به بنا سازماني ثابت هايپست تصدي براي پيمانيصورت به
 براي استخدام گرفت وانجام مي كشور استخدامي و اداري امور سازمان تصویب و متقاضي،
صورت  مربوط دولتي مؤسسه یا وزارتخانه توسط رأساً ندارند، مستمر جنبه هایي كهپست تصدي

نامه بيني نشده بود. با تصویب آیينگونه آزموني براي استخدام پيماني پيشپذیرفت و هيچمي
نامه پيماني مصوب آیين 0و جایگزین شدن مصوبه جدید، ماده  1110استخدام پيماني مصوب 

بط و پيماني را از طریق امتحان یا مسابقه، طبق ضوا صورتبه، استخدام 1101و اصالحي  1110
 1170نامه رو در زمان تصویبمقررات مورد عمل در خصوص استخدام رسمي تعيين كرد. ازاین

هيأت وزیران در خصوص تبدیل وضعيت از قراردادي به پيماني، در قانون استخدام كشوري، 
به  1110نامه استخدامي پيماني بيني نشده بود و صرفاً آیيناستخدام پيماني از طریق آزمون پيش

منظور كارگيري پيماني از طریق آزمون اشاره داشت. با توجه به اینکه الزام قانوني بهوم بهلز
بيني نشده بود، هيأت عمومي آزمون در قانون استخدام كشوري، پيش واسطهبهاستخدام پيماني 

به لزوم  1110نامه استخدام پيماني مصوب پوشي از آیيندیوان عدالت اداري با تسامح و چشم
خدمت به پيماني بدون لزوم شركت در آزمون حکم كرد،  دیقرارداد خردیل وضعيت از تب

این رأي، با رویه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني دانستن تبدیل  كهيدرحال
سال  111وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني سازگار نيست و از این حيث رأي شماره 

خصوص اینکه قانون مدیریت دیوان عدالت اداري محل انتقاد است، به هيأت عمومي 1107
هيأت عمومي دیوان عدالت  111و قبل از تصویب رأي شماره  1101خدمات كشوري در سال 

بيني كرده بود، ، استخدام پيماني را منحصراً از طریق آزمون عمومي پيشصراحتبهاداري، 
راي برسد. نظر مييأت عمومي دیوان عدالت اداري بهرو رأي اخيرالذكر، مخالف رویه هازاین

، هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مستدل به اینکه 1/9/1191مورخ  1101نمونه در رأي شماره 
هاي قانون مدیریت خدمات كشوري، ورود به خدمت و استخدام در دستگاه 01مطابق ماده 

ي افراد در ريكارگبهقانون مذكور،  00 ها موكول شده است و در مادهاجرایي به برابري فرصت
هاي اجرایي منوط به پذیرفته شدن در امتحان عمومي با نشر آگهي و مسابقه تخصصي دستگاه

تبدیل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني  عنوانبهاي اعالم شده است و اساساً در قانون مقوله
قرارداد خرید خدمت و انجام كار معين بيني نشده، صدور مجوز تبدیل وضعيت از یا رسمي پيش

 به پيماني، مغایر قانون دانسته شده است.
همچنين، مصوبه تبدیل وضعيت به پيماني و تأیيد آن توسط هيأت عمومي، با توجه به 
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 آميزتبعيض دليلبرگزار نشدن آزمون عمومي و ایجاد امتياز خاص براي كاركنان قراردادي، به
خصوص اینکه هيأت رسد. بهمي نظربه اساسي قانون 1 اصل 9 ندب و 20 اصل مغایر بودن،

خود، در خصوص  27/1/1190مورخ  91تا  07عمومي دیوان عدالت اداري در رأي شماره 
نحوه »ها به پيماني چنين استدالل نکرده است: تبدیل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداري

نامه استخدام پيماني موكول شده است كه به استخدام پيماني در قانون استخدام كشوري به آیين
 از پيماني استخدام است شده مقرر وزیران هيأت مصوب پيماني استخدام نامهآیين 0موجب ماده 

 صورت استخدام مورد در عمل مورد مقررات و ضوابط طبق بر گزینش و مسابقه یا امتحان طریق

 طریق از صرفاً اجرایي هايدستگاه در پيماني و رسمي استخدام حاضر حال در و پذیرفت خواهد

 به قراردادي كاركنان وضعيت تبدیل و است پذیرامکان هافرصت برابري و عمومي آگهي انتشار

 قراردادي نيروهاي به استخدامي امتياز دادن و است نشده بينيپيش حاكم قوانين در پيماني

 0 ماده رأي، این در «.شودمي حسوبم اساسي قانون 1 اصل 9 بند و 20 اصل مغایر و زيآمضيتبع
 تبدیل نفي در حالي در ناروا، تبعيض منع بر مبني اساسي قانون اصول و پيماني استخدام نامهنیيآ

 در مستندات این كه است گرفته قرار عمومي هيأت استناد مورد پيماني به قراردادي از وضعيت

 هيأت 111 شماره رأي تصویب نزما در و 1170 سال در وضعيت تبدیل مصوبه تصویب زمان

 واحد رویه اتخاذ عدم و است داشته استناد قابليت نيز 1107 سال در اداري عدالت دیوان عمومي

 دیخر قرارداد از وضعيت تبدیل به گذاشتن صحه و اداري عدالت دیوان عمومي هيأت توسط
کيالت و آیين بر اینکه پس از تصویب قانون تشمضاف است. انتقاد محل پيماني به خدمت

، صالحيت هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در 1192دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب 
این قانون مورد تصریح قرار  01ماده « ت»سنجش مغایرت مصوبات، با قانون اساسي در بند 

رو دیوان عدالت اداري صالحيت استناد به قانون اساسي و نظارت بر انطباق گرفته است. ازاین
رات و تصميمات اجرایي با قانون اساسي را داراست. البته قبل از تصویب قانون تشکيالت مقر

نيز، در رویه هيأت عمومي دیوان عدالت  1192و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري در سال 
 11توان به آراي شماره شود كه مياداري استناد به قانون اساسي در منع تبعيض ناروا دیده مي

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري اشاره كرد.  10/12/1191مورخ  929و  20/11/1102مورخ 
بایست طبق رویه موجود در هم مي 1107رو هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در سال ازاین

آميز بودنِ الزام به تبدیل وضعيت از قراردادي به ، با توجه به تبعيض111زمان تصویب رأي 
كرد، بنابراین، صدور انون اساسي نسبت به عدم تأیيد مصوبه اقدام ميپيماني، مستند به اصول ق

حکم الزام به تبدیل وضعيت از قراردادي به پيماني توسط هيأت عمومي، مغایر قوانين و 
 رسد.نظر ميمقررات به



 
 
 

 ... یمانیخدمت به پ دیخر یهاتیوضع لیتبد ینقد و بررس 
 

 

 

00 

 . تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی3

ي قوانين و مقررات عام و خاص تمامقانون مدیریت خدمات كشوري  127مطابق ماده  هرچند
 1/1/1101قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب  جزبهمغایر با قانون مدیریت 

شدن این قانون لغو شده است، لکن قانون مدیریت  االجراالزممجلس شوراي اسالمي، از تاریخ 
هاي مختص تصدي پست استخدام پيماني راكه قانون،  01ماده « ب»خدمات كشوري جز در بند 

اعالم كرده است، تعریف مشخصي از استخدام پيماني ارائه نکرده  براي مدت معين سازماني و
منظور آشنایي با مفهوم استخدام پيماني به قانون استخدام كشوري و رو ضروري است بهاست، ازاین

قانون استخدام  1در ماده  شدهارائهمطابق تعریف  نامه استخدام پيماني مراجعه كرد.آیين
كار  موقت براي مدت معين و طوربهمستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد  كشوري

 2/1/1100و اصالحي مکرر  9/12/1101مورخ  197مطابق رأي شماره  .شودمشخص استخدام مي
قانون استخدام كشوري  0و  1 مواد صراحتبههيأت عمومي دیوان عدالت اداري، با توجه 

 ثابت مغایر قانون است.  صورتبهي مستخدمان پيماني براي مدت نامحدود و ريكارگبه
 عنوانبهدر قانون مدیریت خدمات كشوري و قانون استخدام كشوري، از استخدام پيماني  

پيماني تعریفي  هاي دولتي نام برده شده، با وجود این، مقنن از استخدامیکي از انواع استخدام
شود كه استخدام پيماني بر هاي این نوع استخدام، استفاده ميارائه نکرده است، اما از ویژگي

موقت است و شرایط استخدام، نوع انجام وظيفه و  صورتبهگيرد و پایه قرارداد شکل مي
: 1190 شود )موالبيگي،محل آن و همچنين حقوق و مزایاي متعلقه، مطابق قرارداد تعيين مي

قانون استخدام كشوري مصوب  1نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده آیين 0(. ماده 21
هيأت  نظر زیر ذكر كرده كه گزینش و امتحان طریق ورود به خدمت پيماني را از 1/1/1110

 00پذیرد. همچنين مستفاد از ماده مي انجام مربوط دولتي دستگاه یا وزارتخانه گزینش مركزي
هاي سازماني با پذیرفته شدن در امتحان ون مدیریت خدمات كشوري استخدام پيماني پستقان

پذیر گردد و نيز امتحان یا مسابقه تخصصي امکانعمومي نشر آگهي مي طوربهعمومي كه 
قانون مدیریت خدمات كشوري بر تبدیل وضعيت استخدامي  01ماده  2است. تبصره 

دارد كه با لحاظ سایر قوانين و مقررات مرتبط، تبدیل  مستخدمان پيماني به رسمي داللت
 بندي است:وضعيت از پيماني به رسمي آزمایشي در قالب سه دسته قابل تقسيم

 لیقانون نحوه تعد 7ماده  2تبصره  موضوع یبه رسم یمانیاز پ تیوضع لیتبد. 3-1
ي دولتي مصوب هاقانون نحوه تعدیل نيروي انساني در دستگاه 7ماده  2مطابق تبصره 

سال سابقه  0تبدیل وضعيت مستخدمان پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل  27/11/1111
 عالوهبهپيماني در همان دستگاه یا یک سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه  صورتبهخدمت 
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 .استسال سابقه خدمت پيماني در دستگاه  2حداقل 

، 11/11/1107عمومي دیوان عدالت اداري مورخ هيأت  101تا  101مطابق دادنامه شماره 
حکم مقرر در تبصره مذكور، مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمان پيماني به رسمي با 

رو رعایت شرایط قانوني است و تسري آن به مستخدمان قراردادي مجوز قانوني ندارد، ازاین
خارج هستند. ضمن اینکه  كاركنان قراردادي تخصصاً از شمول تبدیل وضع قانون نحوه تعدیل

ماده  2هيأت عمومي دیوان عدالت اداري؛ در تبصره  11/1/1107مورخ  011برابر رأي شماره 
هاي دولتي، به تبدیل وضع مطلق مستخدمان پيماني قانون نحوه تعدیل نيروي انساني دستگاه 7
ه كاركنان رسمي )در صورت احراز شرایط قانوني( اشاره شده است و تبصره مذكور، ب به

 پيماني شاغل در مشاغل پشتيباني )اداري و خدماتي( اختصاص ندارد.

. استناد به قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با حاکمیت قانون 3-1-1
 مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات كشوري كه تمامي قوانين و مقررات مغایر این  127با توجه به ماده 
قانون مدیریت و  01ماده  2رسد با عنایت به حکم تبصره نظر ميبهقانون را لغو كرده است، 

نامه اجرایي آن كه شرایط تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي را احصا و موضوع آیين
 7ماده  2بایست حکم مندرج در تبصره تبدیل وضعيت پيماني را تعيين تکليف كرده است، مي

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري  ذلکمعرا منسوخ دانست، قانون نحوه تعدیل نيروي انساني 
حکم مقرر در تبصره مزبور كه تبدیل وضع  21/11/1109مورخ  211طي دادنامه شماره 

پيماني در همان  صورتبهسال سابقه خدمت  0مستخدمان پيماني به رسمي را منوط به داشتن 
ملغي و منسوخ اعالم نکرده و اجراي  دستگاه دانسته، با حاكميت قانون مدیریت خدمات كشوري

آن را كماكان مورد تصریح قرار داده است كه دادنامه مزبور از این حيث كه فاقد استدالل بوده و 
در آن، به علت عدم نسخ حکم مذكور در قانون تعدیل، اشاره نشده، محل نقد است. از طرف 

ري، استناد به قانون نحوه تعدیل قانون مدیریت خدمات كشو 01دیگر، با توجه به صراحت ماده 
 رسد.نظر نميدر تبدیل وضعيت پيماني به رسمي آزمایشي موجه به

هیأت  22/2/1331مورخ  222. نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 3-1-2
 عمومی دیوان عدالت اداری

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مقرر  21/11/1109مورخ  211رأي وحدت رویه شماره 
 كليه ،1101 مصوب كشوري خدمات مدیریت قانون 127 ماده مطابق اینکه به نظر»رد: دامي

 شده اعالم ملغي آن شدناالجرا الزم تاریخ از قانون این مغایر خاص و عام مقررات و قوانين
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 كه مستخدميني استخدامي تيوضع رييدر خصوص تغ حکمي متضمن مذكور قانون و است
 نتيجه در ،ستين انددرآمده پيماني استخدام به كشوري خدمات مدیریت قانون اجراي از قبل

 وضع تبدیل كه 1111 مصوب انساني نيروي تعدیل قانون 7 ماده 2 تبصره در مقرر حکم
 همان در پيمانيصورت به خدمت سابقه سال 0 داشتن به منوط را رسمي به پيماني مستخدمين

 واجرا  قابليت و نگردیده لغو كشوري خدمات مدیریت قانون حاكميت با دانسته، دستگاه
 مورخ 920 دادنامه شماره به دیوان ویکمبيست شعبه حکم فوق مراتب به بنا. دارد اعمال

 موازین و اصول موافق و تشخيص صحيح باشد، معني این متضمن كه حدي در 21/1/1107
 «.گرددمي اعالم قانوني

یت خدمات كشوري متضمن حکمي قانون مدیر»االشعار تصریح كرده كه صدر رأي فوق
در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات 

نظر این استدالل مخدوش به كهيدرحال، «باشداند نميكشوري به استخدام پيماني درآمده
ل مطلق به تبدی صورتبهقانون مدیریت خدمات كشوري  01ماده  2تبصره  چراكهرسد، مي

وضعيت كاركنان پيماني اشاره كرده است، اعم از اینکه مستخدمان پيماني طبق قانون مدیریت 
كار گرفته شده باشند یا اینکه قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات خدمات كشوري به

نامه استخدام پيماني به خدمت دولت كشوري مطابق ضوابط قانون استخدام كشوري و آیين
 درآمده باشند.

 ماده 2 تبصره در مقرر حکم»كلي مقرر داشته است:  صورتبهرأي هيأت عمومي نيز  ذیل
 را رسمي به پيماني مستخدمين وضع تبدیل كه 1111 مصوب انساني نيروي تعدیل قانون 7

 حاكميت با دانسته، دستگاه همان در پيمانيصورت به خدمت سابقه سال 0 داشتن به منوط
رو تصریح ، ازاین«دارد اعمال واجرا  قابليت و نگردیده غول كشوري خدمات مدیریت قانون

شده است كه حتي با حاكميت قانون مدیریت خدمات كشوري و در زمان حاكميت این قانون 
 كهيدرحالقانون نحوه تعدیل نيروي انساني لغو نشده و قابليت اجرا دارد،  7ماده  2هم، تبصره 

شوري به تبدیل وضعيت كارمندان پيماني اشاره قانون مدیریت خدمات ك 01ماده  2تبصره 
نامه اجرایي نحوه تبدیل وضعيت را بر عهده هيأت وزیران نيز تصویب آیين 1دارد و تبصره 

قانون مدیریت خدمات كشوري، لغو  127گذاشته است، بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 
 رسد.ظر مينقانون نحوه تعدیل، امري بدیهي به 7ماده  2حکم تبصره 

ممکن است در برداشت اول از صدر رأي این مفهوم مستفاد  هرچندشایان ذكر است كه 
قانون تعدیل ناظر بر مستخدمان  7ماده  2شود كه رأي هيأت در حکم به عدم نسخ تبصره 

پيماني است كه شرایط مذكور در قانون تعدیل را قبل از اجراي قانون مدیریت جهت تبدیل 
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كه  21/1/1107 مورخ 920 ذلک با مراجعه به دادنامه شمارهي حائز باشند، معوضعيت استخدام
 21شود شعبه ، مورد تأیيد هيأت عمومي قرار گرفته است، مشخص مي211در رأي شماره 

مستدل به  21/1/1107مورخ  079/21/07دیوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كالسه 
 نيروي تعدیل قانون 2 ماده برابر و دارد اداري خدمت سابقه سال 0 از بيش شاكي»اینکه: 
 و ندارد قانوني منع رسمي به پيماني از وضعيت تبدیل خدمت سابقه سال 0 از پس انساني،

 استخدام سازماني ثابت هايپست در كه نمایدمي تصریح كشوري استخدام قانون 1ماده
 شماره ابالغ و مذكور مستندات به تعنای با بنابراین باشد،مي قانون خالف پيمانيصورت به

 داراي 1/1/1179 تاریخ از كه ایشان قرارداد شروع تاریخ و 27/2/1179 مورخ 1071/20/2
 سازماني ثابت ليست در و باشندمي دیپلم مدرک داراي نيز و باشندمي سابقه سال 0 از بيش

صادر كرده است. با ، حکم به ورود شکایت «باشدمي خدمت به مشغول اداري خدمات مسئول
توجه اینکه تاریخ انتشار قانون مدیریت خدمات كشوري در روزنامه رسمي مورخ 

كشور،  1100قانون بودجه  واحدهماده 11بند « ب»بوده است و مطابق جزء  29/10/1101
رو با مداقه در اجرایي شده است، ازاین 1/1/1100صرفاً فصل دهم قانون مدیریت از تاریخ 

به استخدام  1179شود در رأي مورد تأیيد هيأت عمومي، شاكي از سال ميرأي مشخص 
شرایط قانون نحوه  1107سال سابقه، شاكي در سال  0پيماني درآمده و با توجه به لزوم احراز 

در زمان اجرایي شدن قانون مدیریت، به  كنندهيدگيرستعدیل را حائز بوده است و شعبه 
عدیل استناد كرده است، بنابراین استدالل به اینکه رأي شماره قانون نحوه ت 7ماده  2تبصره 

سال سابقه، قبل از قانون مدیریت خدمات كشوري و سال  0صرفاً ناظر بر حائزین شرایط  211
بر اینکه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در رأي رسد. مضافنظر نمياست، موجه به 1101

قانون  7ماده  2اً بر عدم لغو حکم مقرر در تبصره نيز مجدد 19/12/1192مورخ  1127شماره 
صراحت شرط نحوه تعدیل پس از تصویب قانون مدیریت خدمات كشوري تأكيد كرده و به

سال سابقه خدمت پيماني تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات كشوري را  0دارا بودن 
ي پس از تصویب قانون منتفي اعالم كرده است كه بر اعتبار حکم قانون نحوه تعدیل، حت

 مدیریت خدمات كشوري داللت دارد.
 نیيآقانون تشکيالت و  91به هر روي با توجه به رأي هيأت عمومي و عدم اعمال ماده 

، تبصره 1109سال  211در خصوص دادنامه شماره  1192ي دیوان عدالت اداري مصوب دادرس
رسمي آزمایشي تا زمان تصویب قانون تعدیل در خصوص تبدیل وضعيت پيماني به  7ماده  2

گرفت و مورد استناد قرار مي 11/11/1109قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  17ماده  2تبصره 
قانون مذكور مستند به  17ماده  2با اجرایي شدن قانون برنامه پنجم و حکم مذكور در تبصره 
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 در قانون مذكور، اماحک با مغایرت صورت در مقررات و قوانين این قانون احکام 221ماده 
رو در تبدیل وضعيت استخدامي به پيماني در طول گردد، ازاینمي االجراموقوف برنامه طول

 17ماده  2( حکم مندرج در تبصره 29/12/1191تا  1/1/1191اجراي برنامه پنجم توسعه )
 قانون برنامه پنجم اعمال شده است.

ومي دیوان عدالت اداري و موقت بودن هيأت عم 21/11/1109مورخ  211با لحاظ دادنامه 
بيني آن در برنامه ششم توسعه، مستند به قاعده حکم قانون برنامه پنجم توسعه و عدم پيش

قانون نحوه تعدیل را  7ماده  2بایست حکم تبصره الممنوعُ( مي عادَ المانعُ زالَ زوال مانع )اذا
مُجرا دانست، لکن با عنایت به  ( مجددا1011ً-1191در زمان اجراي برنامه ششم توسعه )

قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  01نامه اجرایي جدید ماده آیينو  01ماده  2تبصره 
خصوص كه شرایط تبدیل وضعيت پيماني به رسمي را با جزئيات احصا كرده است و به 1191

 7ماده  2 قانون مدیریت خدمات كشوري، استناد مجدد به تبصره 127با توجه به حکم ماده 
 01ماده  2قانون تعدیل محل تأمل است و شرایط مذكور در قانون نحوه تعدیل با حکم تبصره 

رسد، لذا یگانه نظر نمينامه اجرایي آن قابل جمع بهقانون مدیریت خدمات كشوري و آیين
بایست اعمال هاي تبدیل وضع استخدامي پيماني به رسمي آزمایشي را ميطریق رفع چالش

 211ي دیوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره دادرس نیيآقانون تشکيالت و  91 ماده
قانون  127و  01دليل مغایرت با مواد هيأت عمومي دیوان عدالت اداري به 21/11/1109مورخ 

مدیریت خدمات كشوري دانست. ضمن اینکه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در آخرین 
 010ضعيت استخدامي از پيماني به رسمي، طي دادنامه شماره رأي خود در خصوص تبدیل و

منظور ادامه استخدام را، ، نحوه و شرایط پذیرفته شدن كاركنان پيماني به21/1/1199مورخ 
 صورتبهنامه اجرایي آن اعالم كرده است كه قانون مدیریت و آیين 01ماده  2تابع تبصره 

 كهيدرصورترو وه تعدیل اشاره دارد، ازاینضمني، به نسخ حکم تبدیل وضعيت قانون نح
مطابق رأي اخيرالذكر هيأت عمومي، حکم قانون نحوه تعدیل نسخ شده باشد، با توجه به مفاد 

هيأت عمومي مبني بر عدم نسخ حکم قانون نحوه تعدیل، ارجاع موضوع به  1109رأي سال 
سي دیوان عدالت اداري قانون تشکيالت و آیين دادر 91هيأت عمومي، در راستاي ماده 

 رسد.نظر ميمنظور رفع تعارض از آراي هيأت عمومي ضروري بهبه

 27 ماده 2 تبصره مطابق آزمایشی رسمی به پیمانی از وضعیت . تبدیل3-2
  توسعه پنجم برنامه قانون

 ي، استخدام رسم1101مصوب  يخدمات كشور تیریقانون مد 01ماده  2مطابق تبصره 
همان قانون موكول  02مصرح در ماده  طیشرا ریبه شركت در آزمون و سا يمانيكارمندان پ
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 ياسالم يساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج 17ماده  2مقنن در تبصره  کني، لبودشده 
به آزمون با  ازيبدون ن يبه رسم يمانيپ تيوضع لیتبد» داشت:مقرر  1109مصوب  رانیا

و  يزیربرنامه)معاونت  دیيو تأ صيبا تشخ يستخداماي سقف اعتبارات و مجوزها تیرعا
 تیریسازمان مد) جمهورسيرئ يانسان هیو سرما تیریو معاونت توسعه مد ي(نظارت راهبرد

  .«مجاز است (كشور يزیرو برنامه
كه  يو مقررات ني، احکام قوانقانون برنامه پنجم 221كه ذكر شد به موجب ماده گونههمان

قانون در  نیبا احکام ا رتیدر صورت مغا ،نام است حیتصر ایا مستلزم ذكر اصالح آنه ایلغو 
قانون برنامه  17ماده  2با حکم مقرر در تبصره  نی، بنابراگرددياالجرا مطول برنامه موقوف

سایر  ،شده زیبه آزمون تجو ازيبدون ن يبه رسم يمانيپ تيوضع لیپنجم توسعه كه در آن تبد
، لذا حکم مقرر در است دهشاالجرا طول مدت برنامه پنجم موقوف رد رقوانين و مقررات مغای

 صرفاً در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم قابليت استناد دارد. 17ماده  2تبصره 
مورخ  1119/91/211بخشنامه موضوع دستورالعمل تبدیل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي 

منظور كه شرایط الزم به جمهورسيساني رئمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه ان 22/1/1191
تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمایشي را احصا كرده بود، به موجب رأي 

علت مغایرت هيأت عمومي دیوان عدالت اداري به 21/11/1190مورخ  1211و  1210شماره 
 ابطال شده است. با قانون و خروج از حدود اختيارات

قانون مدیریت  01ماده  2قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره  17ماده  2در اجراي تبصره 
 7در بند ي جمهور استیر يانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مدخدمات كشوري، 
تبدیل وضع مستخدمان پيماني به رسمي  1/0/1192- 11190/92/211بخشنامه شماره 

شوراي توسعه مدیریت و سرمایه دریافت مجوز استخدامي رسمي از »آزمایشي را منوط به 
و این معاونت و قبول در  جمهورسيرئي و نظارت راهبري زیربرنامهانساني، تأیيد معاونت 

 20/12/1190مورخ  111به موجب رأي شماره « قبولي در آزمون»كرده بود كه قيد « آزمون
 هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ابطال شده است.

هيأت عمومي دیوان  11/12/1190مورخ  111ت رویه شماره همچنين مستفاد از رأي وحد
به آزمون  ازيبدون ن ي،به رسم يمانيكارمندان از پ ياستخدام تيوضع لیتبد»عدالت اداري: 

مصوب  رانیا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج 17ماده  2)موضوع تبصره 
معاونت  -2 ي وجمهور استیر يو راهبردمعاون نظارت  -1 دیيو تأ صي( تنها با تشخ1109

رو در زمان اجراي ، ازاین«مجاز شمرده است جمهورسيرئ يانسان هیو سرما تیریتوسعه مد
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توانستند بدون نياز به آزمون و صرفاً با مجوز و قانون برنامه پنجم توسعه، كاركنان پيماني مي
 كنند.غيير وضعيت استخدامي پيدا ربط از وضعيت پيماني به رسمي آزمایشي تتأیيد مراجع ذي

 64ماده  2موضوع تبصره  یشیآزما یبه رسم یمانیاز پ تیوضع لیتبد. 3-3
 یخدمات کشور تیریقانون مد

استخدام رسمي  1101قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  01ماده  2مطابق تبصره 
مصرح در  يهاتيشركت در آزمون و احراز صالحمشاغل حاكميتي به  در يمانيكارمندان پ

هاي لذا احراز شرایط عمومي استخدام در دستگاه .همان قانون موكول شده است 02 ماده
قانون مدیریت ذكر شده است، براي تبدیل وضع پيماني به رسمي  02اجرایي كه در ماده 

قانون  01ماده « ج»رسد با توجه به قرینه بند نظر ميذلک بهآزمایشي ضروري است، مع
صرفاً در مرحله استخدام اوليه و تبدیل وضعيت از « تأیيد گزینش»مات كشوري، مدیریت خد

رسمي آزمایشي به رسمي قطعي ضروري است و در خصوص تبدیل وضعيت پيماني به 
 رسمي آزمایشي تأیيد گزینش مورد نياز نيست.

 كارمندان است مجاز دولت كشوري، خدمات مدیریت قانون 01 ماده 2 تبصره استناد به
 آزمون طریق از و شرایطي رعایت با را اجرایي يهادستگاه حاكميتي مشاغل در شاغل يمانيپ

 با مطابق و توسعه پنجم برنامه قانون اجراي هايسال در طرفي، از. درآورد رسمي استخدام به
 به اجرایي يهادستگاه پيماني نيروهاي از برخي قانون، آن 17 ماده 2 تبصرهسازوكار  و مفاد

 اند.درآمده رسمي اماستخد
 پنجم برنامه قانون 17 ماده 2 تبصره در شدهگرفته نظر درسازوكار  انقضاي به توجه با

 عدم و 1191 سال ابتداي از رسمي به پيماني نيروهاي استخدامي وضع تبدیل براي توسعه
 نظر در راهکار تا است الزم توسعه، ششم برنامه در زمينه این در خاصيسازوكار  ينيبشيپ

 ليکن. گيرد قرار عمل مبناي كشوري خدمات مدیریت قانون 01 ماده 2 تبصره در شدهگرفته
 و 01 ماده اجرایي نامهنیيآ تهيه بر مبني اخيرالذكر ماده 1 تبصره در شدهتعيين تکليف وجود با

 وزیران» توسط 1100 سال در كه مذكور اجرایي نامهنیيآ در وزیران، هيأت توسط آن تصویب
 و ماده اصل صرفاً شده، ابالغ و تصویب «الکترونيک دولت و اجتماعي امور كميسيون ضوع

 جهت پيماني كارمندان با رفتار مبناي كه 2 تبصره به توجهي و گرفته قرارمدنظر  آن 1 تبصره
 است. نشده آنهاست، رسمي استخدام

 و اداري انسازم پيشنهاد به 10/11/1191 جلسه در وزیران لذا هيأت وزیران هيأت
 مصوب كشوري خدمات مدیریت قانون 01 ماده 1 تبصره استناد به و كشور استخدامي

نامه، به تصویب رسانيد كه با تصویب این آیين را ادشدهی ماده اجرایي نامهآیين1101
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 ک01911ت/212771 شماره و 21/12/1100 مورخ ک01911ت/211011 شماره هاينامهتصویب
قانون  01نامه اجرایي ماده شد و در حال حاضر مالک تبدیل وضعيت، آیين لغو 27/12/1100 مورخ

 هيأت وزیران است. 1191مدیریت مصوب 

استخدام رسمي كارمندان قانون مدیریت خدمات كشوري،  01نامه اجرایي ماده آیين 1ماده 
 با را كشوري خدمات مدیریت قانون 01 ماده «الف»هاي سازماني موضوع بند پيماني در پست

 و تأیيد و اجرایي دستگاه پيشنهاد به مربوط، مقررات و قوانين و دولت يهااستيس رعایت
 موارد رعایت و كشور استخدامي و اداري سازمان سوي از رسمي استخدام مجوز صدور
هاي دستگاه مزبور، نامهآیين 2 ماده براساس .است دانسته پذیرامکان نامهآیين این در مندرج

 آزمون از پس را خود پيماني كارمندان ،1 ماده مجوزهاي صادره از محل طبقتوانند ياجرایي م
 حصول و حاكميتي سازماني يهاپست با متناسب رفتاري و تخصصي هايشایستگي سنجش و

 رأي از مستفاد .درآورند آزمایشي استخدام به ،موردنظر هايشایستگي بودن دارا از اطمينان
 صدورهرچند  اداري، عدالت دیوان عمومي هيأت 17/9/1107 مورخ 111 شماره رویه وحدت

 و اداري سازمان سوي از الزم مجوز صدور مستلزم كارمندان، وضع تبدیل و استخدامي حکم
 اختيارات و وظایف زمره در وضعيت تبدیل رد یا پذیرش اما است، كشور استخدامي
 وضعيت تبدیلهرگونه  رو، ازایندارد قرار دولتي هايسازمان و هاوزارتخانه اختصاصي
 تبدیل با مرتبط شکایات در و است قانون مطابق استخدامي مجوز صدور مستلزم استخدامي،

 طرف به الزامي و گيردمي صورت اجرایي دستگاه طرفيت به شکایت طرح استخدامي، وضعيت
 هيأت ذكور،م رأي حکم رغمعلي. ندارد وجود استخدامي و اداري سازمان دادن قرار شکایت
اعالم كرد:  10/11/1199 مورخ 1701 شماره رویه وحدت رأي در اداري عدالت دیوان عمومي

 موضوع) قرارداديصورت به چه اجرایي يهادستگاه در نيرو يريكارگبه اینکه به توجه با»
 موضوع) رسمي و پيمانيصورت به چه یا و( كشوري خـدمات مدیریت قانون 12 ماده تبصره

 هرگونه و باشدمي استخدامي و اداري سازمان از مجوز اخذ مستلزم( مذكور قانون 00 ماده
 قانون خالف استخدامي مجوز از خارج اجرائي هايدستگاه در انساني نيروي يريكارگبه

 است الزم استخدامي وضعيت تبدیل دعواي طرح در این مسئله به عنایت با رو، ازاین«باشدمي
 گيرد. قرار دعوا طرف نيز كشور استخدامي و اداري سازمان رایياج دستگاه برعالوه 

آن دسته از »قانون مدیریت خدمات كشوري:  01نامه اجرایي ماده آیين 2مطابق تبصره ماده 
 يهااجرایي كه استخدام پيماني آنان از طریق شركت و قبولي در آزمون يهاكارمندان پيماني دستگاه

 نبوده ،گردديم برگزار كشوري خدمات مدیریت قانون 00 ماده كارواستخدامي كه با رعایت ساز
مذكور كه توسط  قانون 00 ماده موضوع استخدامي يهاآزمون در باید آزمایشي استخدام براي است
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، شركت كنند و حد نصاب آزمون را براساس گردديسازمان اداري و استخدامي كشور برگزار م
لذا شرط آزمون در خصوص كارمندان پيماني كه با آزمون ، «دستورالعمل مربوط كسب نمایند

منتفي است، اما اند قانون مدیریت خدمات كشوري به خدمت پيماني درآمده 00موضوع ماده 
اند، صرفاً با شركت در كارمندان پيماني كه بدون آزمون به استخدام پيماني تبدیل وضعيت یافته

ترین مصداق این كنند كه مهمآزمایشي را پيدا مي آزمون عمومي، امکان تبدیل وضعيت به رسمي
هيأت وزیران  1170اند كه به موجب مصوبه دسته از مستخدمان، كارمندان قراردادي خرید خدمتي

مورخ  1071اند كه مفاد این حکم طي رأي شماره به استخدام پيماني تبدیل وضعيت پيدا كرده
 ت اداري مورد تأیيد قرار گرفته است.هيأت تخصصي استخدامي دیوان عدال 11/12/1199

 همچنين و نامهآیين اجرایي قانون مدیریت، دستورالعمل 01نامه اجرایي ماده آیين 1ماده 
 این 1 ماده خصوص در انساني سرمایه و مدیریت توسعه راهبري شوراي وظایف شرح
 ست جمهوري بارا موكول به تصویب شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریا نامهآیين

 كرده است. كشور استخدامي و اداري سازمان پيشنهاد
 01نامه اجرایي ماده آیين 1دستورالعمل موضوع ماده »سازمان اداري و استخدامي كشور، 

مصوب شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني را به شماره « قانون مدیریت خدمات كشوري
هاي اجرایي مشمول قانون مدیریت خدمات تگاهبه تمامي دس 20/11/1197در تاریخ  100109

 كشوري ابالغ كرده است.
قانون  01نامه اجرایي ماده آیين 1دارد؛ در اجراي ماده دستورالعمل مزبور مقرر مي 2ماده  

هاي قابل تخصيص به توانند براي پستهاي اجرایي ميمدیریت خدمات كشوري، دستگاه
استخدام رسمي كارمندان پيماني شاغل در دستگاه را مشاغل حاكميتي درخواست صدور مجوز 

به سازمان اداري و استخدامي كشوري ارسال كنند. سازمان اداري و استخدامي كشور با رعایت 
هاي دولت، نسبت به صدور مجوز براي تمام یا بخشي از قوانين و مقررات مربوط و سياست
 كند.درخواست دستگاه اجرایي اقدام مي

قانون تنظيم شده، تصریح  01ماده  2رالعمل مذكور كه در راستاي تبصره دستو 1ماده 
توانند كارمندان پيماني واجد شرایط را پس از سنجش هاي اجرایي مينموده است كه دستگاه

قانون مدیریت  02هاي موضوع ماده هاي تخصصي و رفتاري و احراز صالحيتشایستگي
دستورالعمل در مشاغل حاكميتي به استخدام  2ه خدمات كشوري از محل مجوزهاي صادره ماد

ترین شرط تبدیل وضع استخدامي از پيماني به رسمي رسمي آزمایشي درآورند، بنابراین مهم
 آزمایشي، صدور مجوز استخدامي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور است.

 جمهورسيتصویب مشاغل حاكميتي توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئ
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صورت  یرانوز يأته 22/7/1109 مورخ 111017/00911شماره  نامهبیبراساس تصو
قانون مدیریت خدمات  01نامه اجرایي ماده آیين 1دستورالعمل موضوع ماده  1. ماده ردیپذيم

 كشوري، شرایط تبدیل وضعيت از پيماني به رسمي آزمایشي را بدین شرح احصا كرده است:

ل از استخدام پيماني كارمند سپري شده باشد و چنانچه كارمند پيماني از سا 1الف( حداقل 
 دیبادستگاه اجرایي دیگري به دستگاه منتقل شده باشد، با رعایت حداقل سنوات این بند، 

حداقل یک سال از زمان انتقال وي به دستگاه اجرایي مقصد گذشته باشد. هيأت عمومي دیوان 
مستدل به اینکه در ماده  21/11/1190مورخ  1211و  1210ره عدالت اداري طي دادنامه شما

پنجم توسعه  سالهپنجقانون برنامه  17ماده  2قانون مدیریت خدمات كشوري و تبصره  01
بيني نشده است و وجود حداقل سابقه و یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پيش

نامه اجرایي این ماده به ویب آیينقانون مدیریت خدمات كشوري تص 01ماده  1مطابق تبصره 
عهده هيأت وزیران محول شده است، تصویب بخشنامه را خارج از حدود اختيارات معاونت 

بر اینکه تشخيص داده است. مضاف جمهورسيرئوقت توسعه مدیریت و سرمایه انساني 
مایه معاونت وقت توسعه مدیریت و سر 22/1/1191 -211/91/1119بخشنامه  0و  1بندهاي 
ي داشتن حداقل سه سال خدمت پيماني براي نيبشيپرا در خصوص  جمهورسيرئانساني 

سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرک  1دارندگان مدرک دانشگاهي و حداقل 
تحصيل دیپلم و رضایت مدیر واحد محل خدمت، جهت تبدیل وضعيت پيماني به رسمي 

علت مغایرت با قانون و ده و دو شرط مذكور را بهآزمایشي را مغایر مقررات تشخيص دا
منظور سال سابقه به 1بيني حداقل رو پيشازاینخروج از حدود اختيارات ابطال كرده است، 

قانون مدیریت  01نامه اجرایي ماده آیين 1تبدیل وضعيت پيماني، مذكور در دستورالعمل ماده 
مورخ  1211و  1210فاد رأي شماره قانون مدیریت و م 01خدمات كشوري مغایر ماده 

 رسد.نظر ميهيأت عمومي دیوان عدالت اداري بوده و قابل ابطال به 21/11/1190
قانون  00هاي استخدامي موضوع ماده ب( استخدام پيماني كارمند از طریق قبولي در آزمون

صوص شود، صورت پذیرفته باشد. بنابراین در خعمومي برگزار شده یا مي صورتبهكه 
اند، شركت مجدد در آزمون ضرورت ندارد كارمندان پيماني كه با آزمون عمومي استخدام شده

تبصره  چراكهقانون مدیریت ندارد،  01ماده  2بيني مغایرتي با تبصره رسد این پيشنظر ميو به
با »دارد: مذكور در خصوص تبدیل وضعيت كارمندان پيماني به رسمي آزمایشي اشعار مي

لذا شرط آزمون در «. دان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صالحيت...كارمن
عنه بوده اند مفروغًقانون مدیریت استخدام شده 00خصوص كارمندان پيماني كه با آزمون ماده 
 و لزومي به شركت مجدد در آزمون نيست.
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پيماني آنان از لکن مطابق دستورالعمل، استخدام رسمي آزمایشي كارمنداني كه استخدام 
قانون نبوده است،  00هایي با نشر عمومي آگهي استخدامي براساس ماده طریق قبولي در آزمون

بر رعایت مفاد این دستورالعمل موكول به شركت در امتحانات استخدامي عمومي كه عالوه
 نآزمودر  حداكثر نصابشود و كسب ریزي ميتوسط سازمان اداري و استخدامي كشور برنامه

در دوره پيماني است كه شرطي ضروري و مطابق با عدالت « دستورالعمل امتحانات»براساس 
 چگونگياستخدامي است، بنابراین كارمندان پيماني كه از قرارداد خرید خدمت و طبق مصوبه 

هيأت وزیران از  1170پيماني مصوب  به خدمت خرید مستخدمان استخدامي وضعيت تبدیل
اند، براي تبدیل وضعيت از پيماني به پيماني تبدیل وضعيت پيدا كردهوضعيت قراردادي به 

قانون مدیریت  00بایست در آزمون استخدامي عمومي موضوع ماده رسمي آزمایشي مي
و دادنامه شماره  10/17/1191مورخ  119تا  110پذیرفته شوند و مستفاد از آراي هيأت شماره 

قانون  00ماده عدالت اداري، با توجه به حکم  هيأت عمومي دیوان 12/12/1191مورخ  91
به پذیرفته شدن  را منوط هاي اجرایيافراد در دستگاه يريكارگبهكه  ،مدیریت خدمات كشوري

ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج 17و در ماده  آزمون، با نشر آگهي عمومي كرده استدر 
صورت رسمي یا پيماني به نساني بهجذب نيروي ا ،نيز 1109جمهوري اسالمي ایران مصوب 
قبولي از طریق آزمون عمومي ضروري بوده  ، دارا بودن شرطآزمون عمومي موكول شده است

 هاي ادواري و داخلي ميان كارمندان قراردادي دستگاه، نيز مغایر قانون است.و برگزاري آزمون

پيماني از هشتاد درصد  ج( متوسط امتيازات ارزشيابي ساالنه سه سال آخر كارمند در دوره
 درصد( امتيازات ارزشيابي كمتر نباشد. 01)

قانون  9ماده « ز»و « و»، «هـ»هاي بندهاي د( عدم محکوميت كارمند به هریک از مجازات
 مورخ 110 شماره رأي از مستفاد طول دوره پيماني كه دررسيدگي به تخلفات اداري، 

 هايهيأت آراء از ناشي محکوميت نوع هر اداري، عدالت دیوان عمومي هيأت 10/2/1197
 به پيماني از استخدامي وضعيت تبدیل مانع االطالق،علي بصورت اداري تخلفات به رسيدگي

 شماره دادنامه طي اداري عدالت دیوان عمومي هيأت اساس همين بر. بود نخواهد رسمي
 پيماني كارمندان عيتوض تبدیل براي مقرر شرایط اینکه؛ به مستدل 19/12/1199 مورخ 1911

 اضافه و شده مشخص كشوري خدمات مدیریت قانون 01 و 02 مواد در آزمایشي رسمي به
 و( و) ،(هـ) بندهاي موضوع هاي مجازات از یک هر به كارمند محکوميت عدم شرط كردن

 و بوده قانونگذاري حکم در پيماني، دوره طول در اداري تخلفات به رسيدگي قانون 9 ماده( ز)
 بند ابطال به نسبت است، انساني سرمایه و مدیریت توسعه شوراي اختيارات حـدود از ـارجخ
 خدمات مدیریت قانون 01 ماده اجرایي نامه آیين 1 ماده موضوع دستورالعمل 1 ماده( د)

 .است نموده اقدام كشوري
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ستگاه تبدیل وضع استخدامي كارمندان پيماني به رسمي آزمایشي در دوره مأموریت، در د 
مبدأ نيز مشروط بر  . استخدام رسمي آزمایشي آنان در دستگاهستينپذیر اجرایي مقصد امکان

منتهي به تبدیل وضع در دستگاه اجرایي مبدأ اشتغال داشته و  سال کاین است كه حداقل ی
تعداد  كهيدرصورتمفاد بندهاي مذكور در مورد آنان رعایت شده باشد. همچنين 

هاي موضوع این ماده بيشتر از تعداد مجوزهاي استخدام سنجش شایستگي در كنندگانشركت
مکتسبه( آنان در  نمره باالترین رسمي آزمایشي باشد، پذیرش افراد براساس نمرات فضلي )از

 هر شغل خواهد بود.
بنا به مراتب در حال حاضر تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمایشي مطابق 

قانون مدیریت  01نامه اجرایي ماده قانون مدیریت خدمات كشوري، آیين 01ماده  2تبصره 
هيأت وزیران پس از احراز شرایط قانوني، صدور مجوز استخدامي از  1191كشوري مصوب 

هاي مذكور در دستورالعمل موضوع ماده سوي سازمان اداري و استخدامي و سنجش شایستگي
شوراي توسعه  1197یریت خدمات كشوري مصوب قانون مد 01اجرایي ماده  نامهنیيآ 1

در هر « شوراي راهبري توسعه مدیریت»مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوري توسط 
پذیرد و در هر حال بدون مجوز تبدیل وضعيت از سوي سازمان دستگاه اجرایي صورت مي

از پيماني به اداري استخدامي حتي در صورت حصول سایر شرایط، الزامي به تبدیل وضعيت 
 رسمي وجود نخواهد داشت.

 . تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی6
شوند و با این دسته از مستخدمان آزمایشي در حکم مستخدم رسمي محسوب مي

اند كه برابر حقوق شود، یعني داراي حقوق و مزایایيمستخدمان مانند مستخدم رسمي رفتار مي
گيرد. روه مستخدم رسمي است كه در آن گروه و پایه قرار ميو مزایاي نخستين پایه و گ

هاي سازماني ثابت منصوب كرد. موقت به پست صورتبهتوان مستخدم آزمایشي را مي
تواند طبق شرایط قانوني، حکم بركناري آنان را هنگام دوره آزمایشي تا پایان دستگاه مربوط مي

عي صادر كند. ولي پس از پایان دوره آزمایشي دوره آزمایشي و پيش از انتصاب به رسمي قط
مستخدم آزمایشي اخراج كند و مستخدم  عنوانبهتواند مستخدم را اداره حق ندارد و نمي

مستخدم رسمي  عنوانبهشود. با پذیرفتن مستخدم آزمایشي رسمي رسمي مي خوديخودبه
سمي مستخدم محسوب قطعي، دوره آزمایشي رسمي از نظر بازنشستگي، جزو دوره خدمت ر

خواهد شد. ميان مستخدم رسمي قطعي و آزمایشي مرزهاي مشترک بسياري هست و تنها 
تفاوت مهم ميان این دو گروه مستخدمان، ثابت نبودن وضع مستخدمان آزمایشي رسمي نسبت 

 نيز و شغلي طبقه و رتبه (. ارتقاي21-21: 1171به مستخدمان رسمي قطعي است )ابوالحمد، 
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همانند كارمندان رسمي است و برابر رأي  آزمایشي كارمندان باالتر تحصيلي مدرک اعمال
هيأت عمومي دیوان عدالت اداري، موكول كردن ارتقاي شغلي  11/7/1191مورخ  109شماره 

قطعي، مغایر قانون  رسمي وضعيت تعيين و آزمایشي دوره پایان كارمندان رسمي آزمایشي به
 را آزمایشي رسمي مستخدم كشوري استخدام قانون 17 ماده 2 هاست. اما در هر صورت تبصر

 روازاین. است دانسته« رسمي مستخدم حکم» در بلکه نکرده، تلقي رسمي مستخدمعنوان به
 كشوري خدمات مدیریت قانون 121 ماده احکامي مانند حکم شمول از آزمایشي مستخدم

 .دارد موضوعي خروج اساساً
 رسمي استخدام به ورود شرایط كه كساني ،یریت خدمات كشوريقانون مد 01برابر ماده 

 سال سه آن مدت كه را آزمایشي دوره یک رسمي خدمت به ورود از قبل ،ندكنيم كسب را
 رسمي كارمندان جزو خدمت بدو از ذیل شرایط احراز صورت در و كرد خواهند طي است،
 شد: خواهند منظور

 كار، به عالقه كارداني، ،(اخالقي و اعتقادي علمي،) لياقت از اطمينان حصول (الف
 امتياز كسب طریق از اداري و انضباط نظم رعایت و مردم به خدمت روحيه نوآوري، خالقيت،

 آموزشي يهادوره طي رسمي، ب( كارمندان صالحيت تعيين تخصصي كميته تشخيص با الزم
 گزینش تأیيد الزم و ج( امتياز كسب و

 آزمایشي دوره پایان یا ضمن در كهيدرصورت قانون، 01ماده  1همچنين مطابق تبصره 
 از یکي به آنها با نکنند، كسب را رسمي استخدام به تبدیل یا خدمت ادامه شرایط كارمندان

 شد: خواهد رفتار ذیل يهاروش
 استخدام به وضع تبدیل الزم، ب( شرایط احراز براي دیگردوساله  مهلت اعطاي الف(

 .حکم لغو (پيماني و ج
قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  01نامه اجرایي ماده آیين 1برابر ماده 

قانون مدیریت ( 01ماده ) «الف»ت موضوع بند تشخيص صالحي منظوربه 10/11/1191
خدمات كشوري، وظایف كميته تخصصي تعيين صالحيت كارمندان رسمي، موردنظر در بند 

/ 11012اجرایي موضوع مصوبه شماره  يهابه شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه مذكور،
 .شده استشوراي عالي اداري واگذار  1/9/1191مورخ  21191

قانون مدیریت  01نامه اجرایي ماده آیين 1دستورالعمل موضوع ماده » 1و  0مطابق مواد 
 يشورا»سرمایه انساني؛ شوراي توسعه مدیریت و  17/11/1197مصوب « خدمات كشوري

 تيصالح صيتشخ يتخصص تهيعنوان كمبه ،یيهر دستگاه اجرا «تیریتوسعه مد يراهبر
وظيفه بررسي اطالعات  ،يشیآزما يكارمندان رسم يقانون برا 01ماده « الف»موضوع بند 
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را  دشدهیدو سال تمد ایساله خود سه يشیآزما يدوره رسمدر مورد كارمنداني كه  اخذشده
اعتراض  دیخود معترض باشد، با يابیارز جهيچنانچه كارمند به نت ، بر عهده دارد وانددهكر يط

 رخانهيصورت مکتوب به دببه جه،يابالغ نت خیماه از تار کیخود را حداكثر ظرف مدت 
حداكثر دو ماه مهلت دارد  زيارائه كند. شورا ن یيدستگاه اجرا تیریتوسعه مد يراهبر يشورا

 .دكنرا اعالم  یينها جهيو نت يابیفرد را مجدداً ارز تيو صالح كرده يدگيض فرد رستا به اعترا

 يدوره رسم يپس از طان، كارمند ياستخدام تيوضع لیتبددستورالعمل مزبور،  1ماده 
كسب  (الف :عنوان كرده است لیذ طیمشروط به كسب شرا به رسمي راساله سه يشیآزما

و  يآموزش يهادوره يط (ب، «تيصالح نييفرم تع» اتازيدرصد از مجموع امت 71حداقل 
 نشیگز دیيتأ (جو  الزم ازيكسب امت

نباشد،  1موضوع ماده  طیاز شرا کیچنانچه كارمند حائز هردستورالعمل،  7طبق ماده 
 ریز يقانون مطابق با بندها 01ماده  1تبصره  لیشده در ذعنوان يهااز روش کیاعمال هر 
 :ردیپذيصورت م

 71كارمند حد نصاب الزم ) كهيقانون: درصورت 01ماده « الف»بند  يهايژگیو (الف
 :شوديعمل م ریز يهاوهيبه ش ،دکنكسب ن «تيصالح نييفرم تع»( را از ازيامت

كل  ازي( درصد امت71از ) ترنیي( درصد و پا11مکتسبه فرد حداقل ) ازيامت كهيدرصورت -1
و قابل  دهیبار اعطا گرد کیمهلت فقط  نی. اشوديطا ماع يبه و گریباشد، مهلت دوساله د

 .يستن دیتمد
كل وضع  ازي( درصد امت11از ) ترنیي( درصد و پا11در صورت كسب حداقل ) -2

 .شوديم لیتبد يمانيفرد به پ ياستخدام
 يو يحکم استخدام ،كل باشد ازي( درصد امت11كارمند كمتر از ) يابیارز ازيچنانچه امت -1
 .شوديلغو م

هيأت  20/11/1107مورخ  001و  27/0/1101مورخ  010و  017مستفاد از آراء شماره 
 يصالح برا ي، مطابق ضوابطشیدوره آزما انیپا يكه در ط يافراد عمومي دیوان عدالت اداري

آنان از  يتعهد حکم بركنار گونهچيداده نشوند، بدون ه صيابقا در خدمت موردنظر تشخ
مستخدم  يصدور حکم بركنار ، البتهشوديكننده صادر ممؤسسه استخدام ایطرف وزارتخانه 

صورت به ياستخدام تغيير وضعيت خدمت بدون اتکا به مدارک و اسناد معتبر و زا يشیآزما
 .ستيمستمر، موافق هدف و حکم مقنن ن يدر پست ثابت سازمان يمانيپ

ده كر يط يمانيدمت پرا در دوره خ يتصد طیشرا يآموزش يهاكه دوره يافراد( ب
 يهادوره يالزم برا ازيها نخواهند داشت. نصاب امتدوره نیمجدد ا يبه ط يازين ،باشند
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 يكارمند حائز بندها چنانچه است. دورههر  ازيدرصد امت 71 يشیآزما يدوره رسم يآموزش
 تيموفق را با« ب»مورد اشاره در بند  يآموزش يهادوره هيكل يولاشد، ب 1ماده « ج»و « الف»
. در كند يمذكور را ط يآموزش يهامهلت دارد تا دوره گرینکرده باشد، حداكثر دو سال د يط

كارمند  يرسم محکم استخدا ،يآموزش يهادوره يدر ط تيمدت به محض موفق نیطول ا
 کیمکلف است حداقل  یي. دستگاه اجرايستبه اتمام مهلت دوساله ن يازيو نشود ميصادر 

 .دكنفراهم  يشیآزما يكارمند در طول دوره رسم يمزبور را برا يهات در دورهبار امکان شرك
 يهاقانون، دوره 01ماده  1تبصره « الف»چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند 

 تيوضع د،نکحد نصاب الزم را كسب ن ای ودنش يموردنظر توسط كارمند ط يآموزش
 .شوديم لیتبد يمانيبه پ يو ياستخدام

 يكارمند از رسم تيوضع لیتبد ياز شروط الزم برا ،یيدستگاه اجرا نشیگز دیيتأ( ج
 است. يبه رسم يشیآزما

به آنان اعطا  گریكه مهلت دوساله د يشیآزما يكارمندان رسم دستورالعمل، 9براساس ماده 
 نیا 1موردنظر در ماده  ازاتيو امت هاتيپس از اتمام مهلت دوساله، صالح دیبا شود،يم

دستورالعمل  7صورت، براساس ضوابط مندرج در ماده  نیا ري. در غندكندستورالعمل را كسب 
شده  لیتبد يمانيآنان به پ ياستخدام تيماده مذكور(، وضع «الف» دبن کی فیرد ي)به استثنا

 .شوديلغو حکم م ای

 بنا به مراتب مذكور، پس از حصول شرایط قانوني در خصوص كاركنان رسمي، تبدیل
 1دستورالعمل موضوع ماده  11وضعيت از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي الزامي است. ماده 

 يمنابع انسان يواحدهاقانون مدیریت خدمات كشوري نيز،  01نامه اجرایي ماده آیين
را سه ماه قبل از  يشیآزما يمشخصات كارمندان رسمرا مکلف كرده  یياجرا يهادستگاه

( به گریمهلت دوساله د يشده )در صورت اعطادیو سال تمدد ایمهلت سه سال  يانقضا
 آنو واحد مسئول دستگاه اعالم كرده و نظر  نشیهسته گز ت،یریتوسعه مد يراهبر يشورا

ند نظر خود را در اموظف زي. مراجع مزبور نندكنمراجع را در مورد كارمندان موردنظر كسب 
 يو استخدام يادار ماتياعمال تصم منظوربه يشده )سه ماه(، به واحد منابع انسان نييمهلت تع

نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع  مربوط،از مراجع  کیچنانچه هررو ازاین اعالم كنند.
كارمند از  ياستخدام تيوضع لیتبد يمنزله نظر مثبت آن مرجع برابه ند،نکارسال ن يانسان
  .رديگيقرار م يادار ماتيتصم ياامر مبن نیو اشود مي يتلق يبه رسم يشیآزما يرسم
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 گیرینتیجه
با توجه به صالحيت دیوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي استخدامي كاركنان دولت 
و كثرت دعاوي استخدامي مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آراي هيأت عمومي دیوان 

خصوص در حقوق استخدامي، به یکي از منابع مهم عنوانبهرویه قضایي  عنوانبهعدالت اداري 
تبدیل وضع استخدامي از قرارداد خرید خدمت به پيماني، پيماني به رسمي آزمایشي و رسمي 

شود، كه از نظر عملي و كاربردي تحليل و شناخت آراي آزمایشي به رسمي قطعي تلقي مي
خدمان دولت هاي اجرایي و تمامي مستهيأت عمومي دیوان عدالت اداري براي مدیران دستگاه

 رسد.نظر ميضروري به
چگونگي تبدیل وضعيت استخدامي »نامه در مورد كاركنان خرید خدمت، مطابق تصویب

هيأت وزیران، تبدیل وضع تمامي كاركنان  1170مصوب « مستخدمين خرید خدمت به پيماني
شد و  بينيقراردادي خرید خدمت كه در تاریخ تصویب مصوبه اشتغال به خدمت داشتند، پيش

 19/0/1107مورخ  11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري نيز طي رأي وحدت رویه شماره 
 مصوبه حکم به الزام تبدیل وضعيت كاركنان خرید خدمت از قراردادي به پيماني صادر كرد كه

 با مغایرت و ناروا تبعيض ایجاد دليلبه اداري عدالت دیوان عمومي هيأت رأي و وزیران هيأت
 مغایر 1110 مصوب پيماني استخدامي نامهآیين 0 ماده و اساسي قانون 1 اصل 9 بند و 20 اصل
 قراردادي هايوضع تبدیل كليه ابطال و تأیيد عدم در اداري عدالت دیوان رویه مخالف و قانون

رسد و از این حيث، صدور حکم به الزام تبدیل وضعيت از قراردادي به مي نظربه پيماني به
 انتقاد است.پيماني محل 

حکم در مورد تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمایشي، نيز با توجه به 
و مقررات عام و  نيقوان تماميبر لغو  يمبن ،يخدمات كشور تیریقانون مد 127ماده 

(، در حال 1101از موعد كاركنان دولت مصوب  شيپ يجز قانون بازنشستگخاص )به
قانون  01ماده  2طبق ضوابط مقرر در تبصره  ،يبه رسم يانمياز پ تيوضع لیحاضر تبد

 كاركنان ياستخدام تيوضع لیتبد نحوه یياجرا نامهنیيآ و يخدمات كشور تیریمد
 روازاین. ردیپذيمقرر صورت م يقانون طیمطابق شرا ،1191 مصوب يرسم به يمانيپ

 نیاز ا ،يادار عدالت وانید يعموم أتيه 21/11/1109مورخ  211شماره  يرأ مفاد
 يمبن 1111مصوب  يانسان يروين لیقانون تعد 7ماده  2كه حکم مقرر در تبصره  ثيح

 قانون بیتصواز  بعدرا  لیمطابق با قانون تعد يبه رسم يمانيپ تيوضع لیبر تبد
 قانون 127 ماده حکم مفاد ریمغا ،است دانسته معتبر زين يكشور خدمات تیریمد
دليل و به رسديظر م 21/1/1199مورخ  010شماره  يو رأ يكشور خدمات تیریمد
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قانون  01ماده  2قانون تعدیل و حکم تبصره  7ماده  2عدم امکان جمع حکم تبصره 
ي دیوان عدالت دادرس نیيآقانون تشکيالت و  91مدیریت خدمات كشوري، اعمال ماده 

 عدالت وانید يعموم أتيه 21/11/1109 مورخ 211اداري در خصوص دادنامه شماره 
 رسد.نظر ميي ضروري بهادار

برابر ماده در نهایت در مورد تبدیل وضعيت از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي نيز 
مستخدمان رسمي آزمایشي پس از طي مدت سه  ،قانون مدیریت خدمات كشوري 01

 بدو از اطمينان از لياقت و كارداني، كسب امتياز الزم و تأیيد گزینش صورت در سال
 1دستورالعمل موضوع ماده  11ماده شد.  خواهند منظور رسمي كارمندان جزو متخد

 يمنابع انسان يواحدهاقانون مدیریت خدمات كشوري نيز،  01نامه اجرایي ماده آیين
را سه ماه  يشیآزما يمشخصات كارمندان رسمرا مکلف كرده است  یياجرا يهادستگاه

مهلت دوساله  يشده )در صورت اعطادیتمددو سال  ایمهلت سه سال  يقبل از انقضا
و واحد مسئول دستگاه اعالم  نشیهسته گز ت،یریتوسعه مد يراهبر ي( به شوراگرید

 زي. مراجع مزبور نندكنمراجع را در مورد كارمندان موردنظر كسب  آنكرده و نظر 
 نظورمبه يشده )سه ماه(، به واحد منابع انساننييند نظر خود را در مهلت تعاموظف

نظر  مربوط،از مراجع  کیچنانچه هر اعالم كنند. يو استخدام يادار ماتياعمال تصم
منزله نظر مثبت آن مرجع به ند،نکارسال ن يخود را در موعد مقرر به واحد منابع انسان

 شودمي يتلق ي قطعيبه رسم يشیآزما يكارمند از رسم ياستخدام تيوضع لیتبد يبرا
 .رديگيقرار م يادار تمايتصم يامر مبنا نیو ا

پس از شرح و تحليل آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در خصوص تبدیل 
شود با عنایت به اینکه آراي وحدت هاي استخدامي موضوع پژوهش مشخص ميوضعيت

ي دیوان عدالت اداري، دادرس نیيآقانون تشکيالت و  09رویه این هيأت مطابق ماده 
االتباع است و آراي ي سایر مراجع اداري نيز در موارد مشابه الزمبر شعب دیوان براعالوه

قانون مزبور براي دستگاه  119و  91، 92ابطالي هيأت عمومي نيز براساس مواد 
هاي اجرایي رو آراي مذكور براي كاركنان دولت و دستگاهاالجراست، ازاینالزم عنهيمشتک

ست آراي هيأت عمومي، طبق قوانين و موجد حق و تکليف بوده و در نتيجه، ضروري ا
در خصوص تبدیل  كهيدرحالمقررات و در مقام ارائه تفسير قضایي صحيح صادر شوند. 

شود هيأت عمومي دیوان عدالت اداري، هاي استخدامي، در مواردي مشاهده ميوضعيت
برداشت صحيح از قوانين و مقررات نداشته و حتي رویه واحدي در خصوص موضوعات 

به اتخاذ نکرده است. لذا تنقيح آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در موضوعات مشا
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قانون  91مرتبط با تبدیل وضعيت استخدامي و بررسي مجدد در راستاي اعمال ماده 
اي یکسان و موافق منظور ارائه رویهتشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري، به

رسد، تا تشتت موجود رفع شده و ضوابط قانوني ينظر مقوانين و مقررات ضروري به
 مشخص تبيين شود. صورتبههاي استخدامي حاكم بر تبدیل وضعيت
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