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 .1دانشآموخته دكتري حقوق عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش1011/2/7 :
تاریخ دریافت99/1/11 :

چکیده
با توجه به حکم مواد  11و  12قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب  ،1192از
صالحيتهاي مهم دیوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي استخدامي كاركنان دولت است .در همين
زمينه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تعارض دادنامههاي شعب دیوان ،آراي
متعددي را در خصوص تبدیل وضعيتهاي استخدامي صادر نکره است كه این آرا ،عالوهبر شعب
دیوان براي مراجع اداري نيز الزماالتباعاند و در موارد ابطال مصوبات و آیيننامهها نيز آراي هيأت
عمومي براي دستگاه مشتکيعنه الزماالجراست .ازاینرو آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري،
موجد حق و تکليف براي مستخدمان دولت و دستگاههاي اجرایي است و از منابع مهم حقوق
استخدامي محسوب ميشود .شکایات مرتبط با تبدیل وضعيتهاي استخدامي از خرید خدمت به
پيماني ،پيماني به رسمي آزمایشي و رسمي آزمایشي به رسمي قطعي ،از مهمترین دعاوي مرتبط با
تبدیل وضعيت در دیوان عدالت اداري است كه با وجود صدور آراي متعدد هيأت عمومي دیوان عدالت
اداري در مورد تبدیل وضعيتهاي مذكور ،با مداقه و تحليل آراي این هيأت ،مشخص ميشود كه هيأت
عمومي در بعضي از آراي صادره ،برداشت صحيحي از قوانين و مقررات نداشته و تفسير قضایي صائبي
ارائه نکرده است ،حتي در مواردي ،آراي هيأت عمومي در موضوعات مشابه ،بهصورت متعارض با
یکدیگر صادر شدهاند .ازاینرو با توجه به اهميت و جایگاه آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در
حقوق استخدامي ایران ،تنقيح آراي هيأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعيت استخدامي و
بررسي مجدد آنها در راستاي اعمال ماده  91قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري،
بهمنظور ارائه رویهاي یکسان و مطابق قوانين و مقررات ضروري بهنظر ميرسد.
واژگان کلیدی :دیوان عدالت اداري ،تبدیل وضعيت استخدامي ،استخدام پيماني ،خرید خدمت،
رسمي قطعي.

نویسنده مسئول

Email: Saleh.mowla@gmail.com
Email: Heidarnejad@isu.ac.ir
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مقدمه
در نظام حقوق اداري ایران ،مطابق قوانين و مقررات استخدامي گونههاي مختلف استخدام و
انواع بهكارگيري كارمندان پيشبيني شده است .ماده  0قانون استخدام كشوري مصوب
 1101/11/11تصریح كرده است كه« :مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول این
قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني» .ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري
مصوب  1101/17/10نيز به همين معنا اشاره دارد كه از تاریخ تصویب این قانون ،استخدام در
دستگاههاي اجرایي به دو روش انجام ميپذیرد :الف) استخدام رسمي براي تصدي پستهاي
ثابت در مشاغل حاكميتي ،ب) استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت
معين .براساس ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري نيز قبل از ورود به دوره خدمت
رسمي یک دوره آزمایشي سهساله در نظر گرفته شده است كه در صورت احراز شرایط ،تبدیل
وضع به رسمي قطعي صورت ميگيرد.
ضمن اینکه با مداقه در قانون مدیریت خدمات كشوري از جمله ماده  17قانون مذكور
بهكارگيري نيروي شركتي و از تبصره ماده  12قانون مدیریت خدمات كشوري بهكارگيري
نيروي ساعتي و كار معين مستفاد ميگردد .كارمندان مشمول تبصره ماده  12قانون مدیریت
خدمات كشوري بدون تعهد استخدامي ،بهطور موقت و بهصورت ساعتي یا براي انجام كار
معين ،با رعایت شرایطي از جمله تأیيد سازمان اداري و استخدامي كشور حداكثر تا  11درصد
پستهاي سازماني و در سقف اعتبارات مصوب ،بهكار گرفته ميشوند و مستخدم دستگاه
اجرایي به موجب ماده  01قانون مذكور محسوب نميشوند ،لذا از شمول مقررات فصل دهم
قانون مدیریت خدمات كشوري كه مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایاي كارمندان
استخدامي (رسمي و پيماني) مبتني بر ارزشيابي عوامل شغل و شاغل است ،خارج بوده و
پرداختي به آنها براساس ماده  7قانون مذكور تابع قرارداد با دستگاه اجرایي است كه بر این
موضوع در رأي  111مورخ  1191/1/20هيأت عمومي دیوان عدالت اداري نيز تأكيد شده
است .كاركنان شركتي نيز در راستاي حکم مقرر در ماده  17قانون مدیریت خدمات كشوري و
بهسبب برونسپاري كارهاي حجمي دستگاههاي اجرایي بهكار گرفته ميشوند و بهعنوان نيروي
شركتهاي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایي به ارائه خدمت در دستگاههاي اجرایي
ميپردازند .مطابق ماده  10قانون مذكور ،نيروهاي شركتي ،تحت پوشش كارفرماي غيردولتي
قرار ميگيرند و دستگاههاي اجرایي هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال این كاركنان ندارند كه
آراي شماره  2110-2111مورخ  1197/12/21و  110-117مورخ  1191/0/10هيأت عمومي
دیوان عدالت اداري نيز به همين معنا اشاره دارد .براساس ماده  120قانون كار نيز بهكارگيري
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نيروي انساني در مشاغل كارگري ،در سقف مجوزهاي استخدامي مطابق قانون كار تجویز شده
است كه طبق تبصره  0ماده  117قانون مدیریت خدمات كشوري مشمولين ماده  120از شمول
قانون مدیریت مستثنا هستند .بند  2بخشنامه شماره  211/20290مورخ  1191/11/19معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهور مشاغل یازدهگانه كارگري دستگاههاي اجرایي
را مشخص كرده است كه عبارتاند از :پيشخدمت ،سرایدار ،نظافتچي ،آبدارچي ،آشپز،
نامهرسان ،نگهبان ،تلفنچي ،متصدي تأسيسات و راننده (در صورت استفاده از وسيله نقليه
دولتي) و متصدي چاپ و تکثير .همچنين در برخي مصوبات هيأت وزیران مانند دستورالعمل
هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه دولتي بهصورت خرید خدمت
به شماره  17190مورخ  1112/11/22نيز بهكارگيري نيروي خرید خدمت تصویب شده بود.
بنا به مراتب ،در حال حاضر مطابق قانون مدیریت خدمات كشوري استخدام در دستگاههاي
اجرایي صرفاً در قالب استخدام رسمي و پيماني صورت ميپذیرد كه تصدي پستهاي ثابت
در مشاغل حاكميتي با استخدام رسمي انجام ميگيرد و مطابق رأي شماره  1100مورخ
 1190/11/1هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،منحصر ساختن كليه استخدامها در بدو ورود
به خدمت دولتي ،در قالب استخدام پيماني و حذف استخدام رسمي مغایر قانون است .در كنار
استخدام رسمي و پيماني ،بهكارگيري در قالب قرارداد كار معين ،نيروهاي شركتي و مشاغل
كارگري مشمول قانون كار هم پيشبيني شده است.
در حوزه حقوق استخدامي ،امروزه اصل قانوني بودن استخدام عمومي به این دليل پذیرفته
شده است كه با منافع و مقتضيات خدمات عمومي مطابقت دارد و به دولت حق ميدهد ،هر
زمان كه مقتضي بداند ،قوانين و مقررات استخدامي را بهطور یکجانبه تغيير دهد ،بدون اینکه از
این حيث با اشکاالت حقوقي یا مخالفتهاي مستخدمان روبهرو شود .منافع عمومي و صالح
دولت در آن است كه وضع همه یا الاقل اكثریت كارمندان یکسان و یکنواخت باشد .بهعالوه
عدالت استخدامي و بيطرفي و عدم تبعيض ،در این رویه بهتر تأمين ميشود تا آنکه هر
كارمندي داراي قرارداد عليحده و حقوق و تکاليف جداگانه باشد (طباطبائي مؤتمني:1107 ،
 .)212لذا گفته شده است استخدام وضعيت خاص قانوني است كه شرایط ،احکام و آثار آن را
قانونگذار مشخص ميكند و اراده اشخاص در تعيين و تغيير آنها تأثير ندارد (امامي و
استوارسنگري  .)191 :1101بهخصوص اینکه قوانين و مقررات استخدامي آمره بوده و در
ارتباط با نظم عمومي است و توافق برخالف آن ممکن نيست (بابایي مهر.)12 :1191 ،
در همين زمينه ،با توجه به اصل قانوني بودن استخدام عمومي ،تبدیل وضعيت استخدامي
كاركنان دولت از مباحث مهم حقوق استخدامي بهشمار ميرود .امنيت شغلي و حقوق و
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مزایاي استخدام رسمي موجب شده است تا كاركنان دستگاههاي اجرایي بهدنبال تبدیل
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
است و دیوان عدالت اداري نيز مطابق بند  1ماده  11قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان
عدالت اداري مصوب  1192در راستاي صالحيت قانوني رسيدگي به دعاوي استخدامي
كاركنان دولت ،به شکایات مرتبط با این دسته از دعاوي استخدامي رسيدگي كرده است.
كثرت و تعدد طرح دعاوي مرتبط با تبدیل وضعيت در دیوان عدالت اداري سبب شده است كه
آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بهعنوان یکي از منابع مهم حقوق اداري مورد توجه قرار
گيرد .بهخصوص هنگاميكه قضات شعب دیوان عدالت اداري در قالب هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري در مقام رسيدگي به شکایت از مصوبات و آیيننامهها ،صدور رأي وحدت رویه و
ایجاد رویه اقدام ميكنند ،منابع پرارزش و فراواني را در حقوق اداري ،تحت عنوان رویه قضایي
توليد ميكنند (مدني)12 :1109 ،؛ این رویه قضایي ،تأثير فراواني در شکلگيري حقوق
استخدامي داشته و حتي به اخذ استفساریه متعدد و اصالح و تکميل قوانين و مقررات استخدامي
توسط مجلس شوراي اسالمي منجر شده است .با وجود اهميت و كثرت دعاوي مرتبط با سه
نوع تبدیل وضعيت استخداميِ قرارداد خرید خدمت به پيماني ،تبدیل وضعيت پيماني به رسمي
آزمایشي و رسمي آزمایشي به رسمي قطعي ،و صدور آراي متعدد در خصوص موضوع ،در
كتابهاي حقوق اداري و مباحث مرتبط با حقوق استخدامي كمتر به شرح و تبيين آراي هيأت
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
تبدیل وضعيتهاي خرید خدمت به پيماني ،پيماني به رسمي آزمایشي و رسمي آزمایشي به
رسمي قطعي در حوزه حقوق استخدامي مطالعه و تحليل شده است.

 .1مفهوم تبدیل وضعیت استخدامی
اصطالح تبدیل وضع استخدامي بهصراحت در ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري بهكار
رفته و موضوع تبدیل وضعيت با جمع شرایط قانوني شناسایي شده است .معذلک در مجموعه
قوانين و مقررات استخدامي ،هيچگونه تعریف مشخصي از تبدیل وضعيت استخدامي ارائه
نشده است .در این خصوص باید گفت تبدیل وضعيت استخدامي عبارت است از تغيير نوع و
وضعيت رابطه استخدامي مستخدم با دستگاه اجرایي كه اغلب از وضعيت استخدامي با مزایاي
كمتر و امنيت شغلي پایينتر به نوع و وضعيت استخدام با مزایاي بيشتر و ثبات و امنيت شغلي
باالتر ،مطابق مجوزهاي استخدامي و شرایط مقرر قانوني صورت ميگيرد .البته شایان ذكر
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است در مواردي تبدیل وضعيت استخدامي از وضعيت با امنيت شغلي باالتر و مزایاي بيشتر به
رابطه استخدامي با وضعيت ناپایدار نيز پيشبيني شده است ،مانند آنچه در تبصره  1ماده 01
مادهقانون مدیریت خدمات كشوري در خصوص مستخدمان رسمي آزمایشي كه شرایط تبدیل
وضعيت به رسمي را پيدا نکنند ،ذكر شده و ممکن است وضعيت استخدامي مستخدم رسمي
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
امنيت شغلي باالتر بهكار ميرود.
در همين زمينه با توجه به اینکه كاركنان پيماني و خرید خدمت از امنيت و ثبات شغلي الزم
برخوردار نيستند ،دستگاههاي اجرایي ميتوانند با خاتمه قرارداد به رابطه با آنها پایان دهند و
الزامي به بهكارگيري مجدد این قبيل مستخدمين ندارند (امامي و استوارسنگري .)211 :1101
ازاینرو باید گفت عموم مستخدمان بهمنظور نيل به مزایا و امنيت شغلي باالتر ،بهدنبال ارتقاي
وضعيت استخدامي خود تا رسيدن به وضعيت پایدار استخدامي ،یعني استخدام بهصورت رسمي
قطعياند .نکته مهم و شایان توجه در تعریف تبدیل وضعيت استخدامي این است كه به موجب
مواد  01و  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،وضعيتهاي استخدامي پيشبينيشده در قانون
صرفاً استخدام بهصورت پيماني و رسمي ،اعم از آزمایشي و قطعي است و به خدمت گرفتن
افراد بهصورت قراردادي هرچند بهكارگيري محسوب ميشود ،ليکن براي فرد وضعيت
استخدامي ایجاد نميكند ،ازاینرو اصوالً تبدیل وضعيت استخدامي را باید منحصر به تبدیل
وضعيت از پيماني به رسمي آزمایشي و از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي دانست و با عنایت به
اینکه بهكارگيري بهصورت قراردادي یا شركتي اساساً وضعيت استخدامي محسوب نميشود،
استفاده از اصطالح تبدیل وضعيت در خصوص سایر انواع بهكارگيريها را ميبایست با تسامح
دانست كه این مفهوم از آراي وحدت رویه شماره  119مورخ  1190/10/11و  92مورخ
 1190/1/27هيأت عمومي دیوان عدالت اداري نيز قابل برداشت است.

 .2تبدیل وضعیت از قرارداد خرید خدمت به پیمانی
با اینکه مطابق ماده  0قانون استخدام كشوري ،استخدامهاي دولتي فقط به دو صورت رسمي و
پيماني تجویز شده است ،اما بهدليل نياز دستگاههاي دولتي ،از سال  1112استفاده از كاركنان
موقت پيشبيني شد.
در همين زمينه هيأت وزیران در جلسه مورخ  1112/1/11بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و
استخدامي كشور «دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه
دولتي بهصورت خرید خدمت» را تصویب كرد كه تحت شماره  17190مورخ 1112/11/22
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ابالغ شد .براساس مصوبه مذكور منظور از خرید خدمت عبارت است از« :استفاده از خدمات
افراد در دستگاه دولتي براي انجام وظایف و مسئوليتهاي مشخص و مدت معين و در
مواردي كه امکان جذب افراد از طریق قوانين و مقررات و ضوابط استخدام رسمي یا پيماني یا
ثابت و مشابه آنها وجود نداشته باشد» .استفاده از خدمات افراد باید برحسب قراردادي باشد
كه در چارچوب ضوابط مربوط بين دستگاه دولتي و افرادي كه واجد شرایط الزم براي انعقاد
قرارداد هستند ،منعقد ميشود .حقوق و اجرت قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال
انجام كار نيز با توجه به مدرک تحصيلي تعيين ميشود.
مطابق بند  0دستورالعمل ،حداكثر مدت استفاده از خدمات افراد موضوع این دستورالعمل با
رعایت مراتب قانوني مربوط یک سال تعيين شده كه تمدید آن در صورت نياز مجاز ذكر شده
است .با وجود تصریح به موقت و یکساله بودن قرارداد خرید خدمت هيأت وزیران در جلسه
مورخ  1170/2/22بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل 110
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،مصوبه «چگونگي تبدیل وضعيت استخدامي مستخدمين
خرید خدمت به پيماني» را به تصویب رسانيد كه به شماره /1191ت 17291ه مورخ
 1170/11/11ابالغ شده است .بنا به مراتب ،مطابق مصوبه مورد اشاره تبدیل وضع استخدامي
از قرارداد خرید خدمت به پيماني ،پيشبيني شد و از تاریخ الزماالجرا شدن این تصویبنامه
هرگونه بهكارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه
ممنوع اعالم شد.
برابر مصوبه چگونگي تبدیل وضعيت استخدامي مستخدمان خرید خدمت به پيماني مصوب
 1170دستگاههاي دولتي موظفاند ظرف مدت  1ماه از تاریخ تصویب مصوبه مذكور ،وضعيت
استخدامي نيروهاي خرید خدمت واجد شرایط را به پيماني یا عناوین مشابه دیگري كه در
قوانين و مقررات مربوط وجود دارد ،تغيير دهند .شرایط تبدیل وضعيت به شرح ذیل است:
الف) نيروي خرید خدمت كه براساس تصویبنامه شماره  17190مورخ  1112/1/21و با
رعایت ضوابط استفاده از خدمات كاركنان خرید خدمت بهكار گرفته شده باشد و آن دسته از
كاركنان خرید خدمت كه بدون كسب مجوزهاي قانوني اشتغال یافتهاند ،از موضوع تبدیل
وضعيت مستنثا هستند .رأي شماره  111مورخ  1107/0/19هيأت عمومي دیوان عدالت اداري
نيز مقرر كرده است «دستگاههاي اجرایي كه براساس مصوبه  17190مورخ  1112/1/21افرادي
را بهصورت خرید خدمت بهكارگيري نمودهاند و همکاري آنان با دستگاه در تاریخ 1170/1/7
با رعایت ضوابط از خدمات كاركنان خرید خدمت صورت گرفته و به خدمت ایشان نياز
دارند ،مکلفاند ظرف شش ماه وضعيت خدمتي این قبيل كاركنان را به پيماني یا عناوین
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مشابه دیگري كه در قوانين مربوط وجود دارد تغيير دهند» ،ازاینرو افرادي كه قرارداد خرید
خدمتشان به هر نحو ،بعد از تاریخ  1170/1/7منعقد شده باشد ،از شمول مصوبه تبدیل
وضعيت خارج خواهند بود.
همچنين هيأت عمومي دیوان عدالت اداري طي دادنامه شماره  011ـ  071مورخ
 1109/11/21تبدیل وضعيت استخدامي از قرارداد خرید خدمت به استخدام پيماني مصرح در
مصوبه شماره /1191ت17291هـ مورخ  1170/1/1هيأت وزیران ،را ناظر به كاركناني اعالم
كرده است كه بهصورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به كار داشتهاند ،لذا افرادي كه بهصورت
قرارداد انجام كار معين اشتغال داشتهاند ،مشمول مصوبه هيأت وزیران مبني بر تبدیل وضعيت
از خرید خدمت به پيماني نخواهند بود.
ب) ادامه خدمت آن دسته از كاركنان خرید خدمت كه در مشاغل كارگري موضوع بخشنامه
شماره  1111/9مورخ  1110 /1/1و بند  1ضوابط اجرایي رسته خدمات موضوع بخشنامه
شماره  02/1111مورخ  1171/1/11سازمان امور اداري و استخدامي كشور اشتغال دارند،
مطابق مقررات قانون كار خواهد بود و از شمول مصوبه تبدیل وضعيت خارج است .همچنين
براساس رأي وحدت رویه شماره  2720مورخ  1190/9/19مشموالن قانون كار ،تحت شمول
مصوبه تبدیل وضعيت ،قرار ندارند.
ج) افرادي كه در قالب طرحهاي عمراني ،مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي ،بهصورت خرید
خدمت با دستگاهها همکاري ميكنند ،مشمول مقررات تصویبنامه تبدیل وضعيت نيستند و با
رفع نياز به آنان ،در طول اجراي طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاري و فسخ
قرارداد خرید خدمت آنان اقدام ميشود .هرچند طبق مصوبه سال  1170همکاري با دستگاه
متبوع نباید در قالب طرحهاي عمراني ،مطالعاتي و خدماتي باشد ،لکن باید توجه داشت كه
قراردادهاي عمراني ،مطالعاتي و خدماتي با توجه به ماهيت پروژههاي عمراني و خدماتي نوعاً
كوتاهمدت است ،اما در مواردي مشاهده ميشود ،بعضي كاركنان كه در تاریخ  1170/1/1داراي
قرارداد خرید خدمت بوده و شغل آنان نيز در عداد مشاغل سازماني قرار داشته است ،اما براي
مدت طوالني  21ساله و بعضاً بيشتر در قالب طرح عمراني بهكار گرفته شدهاند كه در این
موارد ،ميبایست قرارداد عمراني را موضوعاً منتفي دانست .سابقه طوالني اشتغال این دسته از
كاركنان خرید خدمت ،هرچند در قالب قرارداد طرح بهكار گرفته شده باشند ،نشان ميدهد كه
دستگاه مربوط براي شانه خالي كردن از تعهدات ،نوع قرارداد را طرحهاي عمراني ذكر كرده
است ،درحاليكه ماهيت كار دائمي است .ازاینروا درصورتيكه كاركنان خرید خدمت در
قالب قرارداد طرحهاي عمراني بهكار گرفته شوند ،اما مدت قرارداد طوالني و ماهيت كار نيز از
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شمول قرارداد طرحهاي عمراني خارج باشد ،حق مکتسب بهمنظور تبدیل وضعيت به پيماني
ایجاد شده است و این دسته از كاركنان را نيز ميبایست تحت شمول مصوبه تبدیل وضعيت از
قرارداد خرید خدمت به پيماني قلمداد كرد.
در صورت احراز شرایط قانوني تبدیل وضعيت ،سازمان امور اداري و استخدامي كشور مکلف
بوده است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذيربط ،تسهيالت الزم را بهمنظور
تبدیل یا ایجاد پست سازماني موقت متناسب با حجم كاركناني كه از خرید خدمت به پيماني
تبدیل وضع شدهاند ،فراهم سازد .سازمان برنامه و بودجه نيز موظف بوده است همکاري الزم
را بهمنظور اجراي این تصویبنامه با دستگاههاي مشمول بهعمل آورد.
در صورت ایجاد اختالف ميان كاركنان خرید خدمت و دستگاه متبوع ،در خصوص موضوع تبدیل
وضعيت به پيماني ،برابر دادنامه شماره  711مورخ  1192/11/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري،
رسيدگي به شکایات مرتبط با تبدیل وضعيت از قراردادي به پيماني موضوع بند  1مصوبه شماره
/1191ت17291هـ  1170/1/1-هيأت وزیران در صالحيت اختصاصي دیوان عدالت اداري قرار
دارد و از صالحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختالف اداره كار موضوع ماده  117قانون كار
مصوب سال  1119خروج موضوعي دارد ،ازاینرو طرح دعواي تبدیل وضعيت استخدامي خرید
خدمت به پيماني در صالحيت ابتدایي دیوان عدالت اداري قرار دارد .بنا به مراتب تبدیل وضعيت
خرید خدمت به پيماني با تحقق و حصول شرایط الزم مندرج در مصوبه شماره /1191ت 17291
مورخ  1170/1/1هيأت وزیران صورت ميگيرد .ضمن اینکه مستفاد از آراي هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري ضروري است متقاضيان تبدیل وضعيت تا قبل از تاریخ تصویب مصوبه «چگونگي
تبدیل وضعيت استخدامي مستخدمين خرید خدمت به پيماني» مورخ  1170/1/1صرفاً داراي
قرارداد خرید خدمت باشند و انواع دیگر قراردادها از جمله قرارداد انجام كار معين و قرارداد
كارگري ،از شمول تبدیل وضعيت ،خروج موضوعي دارد.
با توجه به رویه ساليان اخير دیوان عدالت اداري در عدم تأیيد و غيرقانوني دانستن هرگونه
تبدیل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني ،صدور حکم الزام به تبدیل وضعيت از قرارداد
خرید خدمت به پيماني در رأي شماره  111مورخ  07/0/19هيأت عمومي دیوان عدالت اداري
محل ابهام و انتقاد است .نقد و بررسي رأي شماره  111مورخ  07/0/19هيأت عمومي با تحليل
قوانين و مقررات حاكم بر زمان صدور تصویبنامه چگونگي تبدیل وضعيت استخدامي
مستخدمان خرید خدمت به پيماني مصوب سال  1170هيأت وزیران امکانپذیر است.
ماده  11قانون استخدام كشوري مصوب  1101منحصراً استخدام رسمي را از طریق امتحان یا
مسابقه ذكر كرد و تبصره ماده  1قانون استخدام كشوري ،شرایط استخدام پيماني را به موجب
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آیيننامه استخدامي مصوب هيأت وزیران پيشبيني كرده است .در ماده  1اولين آیيننامه استخدام
پيماني موضوع تبصره ماده  1قانون استخدام كشوري ،مصوب  1101استخدام مستخدمان
بهصورت پيماني براي تصدي پستهاي ثابت سازماني بنا به پيشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتي
متقاضي ،و تصویب سازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام ميگرفت و استخدام براي
تصدي پستهایي كه جنبه مستمر ندارند ،رأساً توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتي مربوط صورت
ميپذیرفت و هيچگونه آزموني براي استخدام پيماني پيشبيني نشده بود .با تصویب آیيننامه
استخدام پيماني مصوب  1110و جایگزین شدن مصوبه جدید ،ماده  0آیيننامه پيماني مصوب
 1110و اصالحي  ،1101استخدام بهصورت پيماني را از طریق امتحان یا مسابقه ،طبق ضوابط و
مقررات مورد عمل در خصوص استخدام رسمي تعيين كرد .ازاینرو در زمان تصویبنامه 1170
هيأت وزیران در خصوص تبدیل وضعيت از قراردادي به پيماني ،در قانون استخدام كشوري،
استخدام پيماني از طریق آزمون پيشبيني نشده بود و صرفاً آیيننامه استخدامي پيماني  1110به
لزوم بهكارگيري پيماني از طریق آزمون اشاره داشت .با توجه به اینکه الزام قانوني بهمنظور
استخدام پيماني بهواسطه آزمون در قانون استخدام كشوري ،پيشبيني نشده بود ،هيأت عمومي
دیوان عدالت اداري با تسامح و چشمپوشي از آیيننامه استخدام پيماني مصوب  1110به لزوم
تبدیل وضعيت از قرارداد خرید خدمت به پيماني بدون لزوم شركت در آزمون حکم كرد،
درحاليكه این رأي ،با رویه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني دانستن تبدیل
وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني سازگار نيست و از این حيث رأي شماره  111سال
 1107هيأت عمومي دیوان عدالت اداري محل انتقاد است ،بهخصوص اینکه قانون مدیریت
خدمات كشوري در سال  1101و قبل از تصویب رأي شماره  111هيأت عمومي دیوان عدالت
اداري ،بهصراحت ،استخدام پيماني را منحصراً از طریق آزمون عمومي پيشبيني كرده بود،
ازاینرو رأي اخيرالذكر ،مخالف رویه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بهنظر ميرسد .براي
نمونه در رأي شماره  1101مورخ  ،1191/9/1هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مستدل به اینکه
مطابق ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي
اجرایي به برابري فرصتها موكول شده است و در ماده  00قانون مذكور ،بهكارگيري افراد در
دستگاههاي اجرایي منوط به پذیرفته شدن در امتحان عمومي با نشر آگهي و مسابقه تخصصي
اعالم شده است و اساساً در قانون مقولهاي بهعنوان تبدیل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني
یا رسمي پيشبيني نشده ،صدور مجوز تبدیل وضعيت از قرارداد خرید خدمت و انجام كار معين
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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برگزار نشدن آزمون عمومي و ایجاد امتياز خاص براي كاركنان قراردادي ،بهدليل تبعيضآميز
بودن ،مغایر اصل  20و بند  9اصل  1قانون اساسي بهنظر ميرسد .بهخصوص اینکه هيأت
عمومي دیوان عدالت اداري در رأي شماره  07تا  91مورخ  1190/1/27خود ،در خصوص
تبدیل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها به پيماني چنين استدالل نکرده است« :نحوه
استخدام پيماني در قانون استخدام كشوري به آیيننامه استخدام پيماني موكول شده است كه به
موجب ماده  0آیيننامه استخدام پيماني مصوب هيأت وزیران مقرر شده است استخدام پيماني از
طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام صورت
خواهد پذیرفت و در حال حاضر استخدام رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرایي صرفاً از طریق
انتشار آگهي عمومي و برابري فرصتها امکانپذیر است و تبدیل وضعيت كاركنان قراردادي به
پيماني در قوانين حاكم پيشبيني نشده است و دادن امتياز استخدامي به نيروهاي قراردادي
تبعيضآميز و مغایر اصل  20و بند  9اصل  1قانون اساسي محسوب ميشود» .در این رأي ،ماده 0
آیيننامه استخدام پيماني و اصول قانون اساسي مبني بر منع تبعيض ناروا ،در حالي در نفي تبدیل
وضعيت از قراردادي به پيماني مورد استناد هيأت عمومي قرار گرفته است كه این مستندات در
زمان تصویب مصوبه تبدیل وضعيت در سال  1170و در زمان تصویب رأي شماره  111هيأت
عمومي دیوان عدالت اداري در سال  1107نيز قابليت استناد داشته است و عدم اتخاذ رویه واحد
توسط هيأت عمومي دیوان عدالت اداري و صحه گذاشتن به تبدیل وضعيت از قرارداد خرید
خدمت به پيماني محل انتقاد است .مضافبر اینکه پس از تصویب قانون تشکيالت و آیين
دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب  ،1192صالحيت هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در
سنجش مغایرت مصوبات ،با قانون اساسي در بند «ت» ماده  01این قانون مورد تصریح قرار
گرفته است .ازاینرو دیوان عدالت اداري صالحيت استناد به قانون اساسي و نظارت بر انطباق
مقررات و تصميمات اجرایي با قانون اساسي را داراست .البته قبل از تصویب قانون تشکيالت
و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري در سال  1192نيز ،در رویه هيأت عمومي دیوان عدالت
اداري استناد به قانون اساسي در منع تبعيض ناروا دیده ميشود كه ميتوان به آراي شماره 11
مورخ  1102/11/20و  929مورخ  1191/12/10هيأت عمومي دیوان عدالت اداري اشاره كرد.
ازاینرو هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در سال  1107هم ميبایست طبق رویه موجود در
زمان تصویب رأي  ،111با توجه به تبعيضآميز بودنِ الزام به تبدیل وضعيت از قراردادي به
پيماني ،مستند به اصول قانون اساسي نسبت به عدم تأیيد مصوبه اقدام ميكرد ،بنابراین ،صدور
حکم الزام به تبدیل وضعيت از قراردادي به پيماني توسط هيأت عمومي ،مغایر قوانين و
مقررات بهنظر ميرسد.
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 .3تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
هرچند مطابق ماده  127قانون مدیریت خدمات كشوري تمامي قوانين و مقررات عام و خاص
مغایر با قانون مدیریت بهجز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1101/1/1
مجلس شوراي اسالمي ،از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون لغو شده است ،لکن قانون مدیریت
خدمات كشوري جز در بند «ب» ماده  01قانون ،كه استخدام پيماني را مختص تصدي پستهاي
سازماني و براي مدت معين اعالم كرده است ،تعریف مشخصي از استخدام پيماني ارائه نکرده
است ،ازاینرو ضروري است بهمنظور آشنایي با مفهوم استخدام پيماني به قانون استخدام كشوري و
آیيننامه استخدام پيماني مراجعه كرد .مطابق تعریف ارائهشده در ماده  1قانون استخدام
كشوري مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد بهطور موقت براي مدت معين و كار
مشخص استخدام ميشود .مطابق رأي شماره  197مورخ  1101/12/9و اصالحي مکرر 1100/1/2
هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،با توجه بهصراحت مواد  1و  0قانون استخدام كشوري
بهكارگيري مستخدمان پيماني براي مدت نامحدود و بهصورت ثابت مغایر قانون است.
در قانون مدیریت خدمات كشوري و قانون استخدام كشوري ،از استخدام پيماني بهعنوان
یکي از انواع استخدامهاي دولتي نام برده شده ،با وجود این ،مقنن از استخدام پيماني تعریفي
ارائه نکرده است ،اما از ویژگيهاي این نوع استخدام ،استفاده ميشود كه استخدام پيماني بر
پایه قرارداد شکل ميگيرد و بهصورت موقت است و شرایط استخدام ،نوع انجام وظيفه و
محل آن و همچنين حقوق و مزایاي متعلقه ،مطابق قرارداد تعيين ميشود (موالبيگي:1190 ،
 .)21ماده  0آیيننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده  1قانون استخدام كشوري مصوب
 1110/1/1ورود به خدمت پيماني را از طریق امتحان و گزینش ذكر كرده كه زیر نظر هيأت
مركزي گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتي مربوط انجام ميپذیرد .همچنين مستفاد از ماده 00
قانون مدیریت خدمات كشوري استخدام پيماني پستهاي سازماني با پذیرفته شدن در امتحان
عمومي كه بهطور عمومي نشر آگهي ميگردد و نيز امتحان یا مسابقه تخصصي امکانپذیر
است .تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري بر تبدیل وضعيت استخدامي
مستخدمان پيماني به رسمي داللت دارد كه با لحاظ سایر قوانين و مقررات مرتبط ،تبدیل
وضعيت از پيماني به رسمي آزمایشي در قالب سه دسته قابل تقسيمبندي است:

 .1-3تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی موضوع تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل
مطابق تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل نيروي انساني در دستگاههاي دولتي مصوب
 1111/11/27تبدیل وضعيت مستخدمان پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل  0سال سابقه
خدمت بهصورت پيماني در همان دستگاه یا یک سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه بهعالوه
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حداقل  2سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه است.
مطابق دادنامه شماره  101تا  101هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مورخ ،1107/11/11
حکم مقرر در تبصره مذكور ،مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمان پيماني به رسمي با
رعایت شرایط قانوني است و تسري آن به مستخدمان قراردادي مجوز قانوني ندارد ،ازاینرو
كاركنان قراردادي تخصصاً از شمول تبدیل وضع قانون نحوه تعدیل خارج هستند .ضمن اینکه
برابر رأي شماره  011مورخ  1107/1/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري؛ در تبصره  2ماده
 7قانون نحوه تعدیل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ،به تبدیل وضع مطلق مستخدمان پيماني
به رسمي (در صورت احراز شرایط قانوني) اشاره شده است و تبصره مذكور ،به كاركنان
پيماني شاغل در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) اختصاص ندارد.

 .1-1-3استناد به قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با حاکمیت قانون
مدیریت خدمات کشوری
با توجه به ماده  127قانون مدیریت خدمات كشوري كه تمامي قوانين و مقررات مغایر این
قانون را لغو كرده است ،بهنظر ميرسد با عنایت به حکم تبصره  2ماده  01قانون مدیریت و
آیيننامه اجرایي آن كه شرایط تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي را احصا و موضوع
تبدیل وضعيت پيماني را تعيين تکليف كرده است ،ميبایست حکم مندرج در تبصره  2ماده 7
قانون نحوه تعدیل نيروي انساني را منسوخ دانست ،معذلک هيأت عمومي دیوان عدالت اداري
طي دادنامه شماره  211مورخ  1109/11/21حکم مقرر در تبصره مزبور كه تبدیل وضع
مستخدمان پيماني به رسمي را منوط به داشتن  0سال سابقه خدمت بهصورت پيماني در همان
دستگاه دانسته ،با حاكميت قانون مدیریت خدمات كشوري ملغي و منسوخ اعالم نکرده و اجراي
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
دیگر ،با توجه به صراحت ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،استناد به قانون نحوه تعدیل
در تبدیل وضعيت پيماني به رسمي آزمایشي موجه بهنظر نميرسد.

 .2-1-3نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره  222مورخ  1331/2/22هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
رأي وحدت رویه شماره  211مورخ  1109/11/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مقرر
ميدارد« :نظر به اینکه مطابق ماده  127قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  ،1101كليه
قوانين و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ الزماالجرا شدن آن ملغي اعالم شده
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است و قانون مذكور متضمن حکمي در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه
قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات كشوري به استخدام پيماني درآمدهاند نيست ،در نتيجه
حکم مقرر در تبصره  2ماده  7قانون تعدیل نيروي انساني مصوب  1111كه تبدیل وضع
مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن  0سال سابقه خدمت بهصورت پيماني در همان
دستگاه دانسته ،با حاكميت قانون مدیریت خدمات كشوري لغو نگردیده و قابليت اجرا و
اعمال دارد .بنا به مراتب فوق حکم شعبه بيستویکم دیوان به شماره دادنامه  920مورخ
 1107/1/21در حدي كه متضمن این معني باشد ،صحيح تشخيص و موافق اصول و موازین
قانوني اعالم ميگردد».
صدر رأي فوقاالشعار تصریح كرده كه «قانون مدیریت خدمات كشوري متضمن حکمي
در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات
كشوري به استخدام پيماني درآمدهاند نميباشد» ،درحاليكه این استدالل مخدوش بهنظر
ميرسد ،چراكه تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري بهصورت مطلق به تبدیل
وضعيت كاركنان پيماني اشاره كرده است ،اعم از اینکه مستخدمان پيماني طبق قانون مدیریت
خدمات كشوري بهكار گرفته شده باشند یا اینکه قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات
كشوري مطابق ضوابط قانون استخدام كشوري و آیيننامه استخدام پيماني به خدمت دولت
درآمده باشند.
ذیل رأي هيأت عمومي نيز بهصورت كلي مقرر داشته است« :حکم مقرر در تبصره  2ماده
 7قانون تعدیل نيروي انساني مصوب  1111كه تبدیل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را
منوط به داشتن  0سال سابقه خدمت بهصورت پيماني در همان دستگاه دانسته ،با حاكميت
قانون مدیریت خدمات كشوري لغو نگردیده و قابليت اجرا و اعمال دارد» ،ازاینرو تصریح
شده است كه حتي با حاكميت قانون مدیریت خدمات كشوري و در زمان حاكميت این قانون
هم ،تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل نيروي انساني لغو نشده و قابليت اجرا دارد ،درحاليكه
تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري به تبدیل وضعيت كارمندان پيماني اشاره
دارد و تبصره  1نيز تصویب آیيننامه اجرایي نحوه تبدیل وضعيت را بر عهده هيأت وزیران
گذاشته است ،بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده  127قانون مدیریت خدمات كشوري ،لغو
حکم تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل ،امري بدیهي بهنظر ميرسد.
شایان ذكر است كه هرچند ممکن است در برداشت اول از صدر رأي این مفهوم مستفاد
شود كه رأي هيأت در حکم به عدم نسخ تبصره  2ماده  7قانون تعدیل ناظر بر مستخدمان
پيماني است كه شرایط مذكور در قانون تعدیل را قبل از اجراي قانون مدیریت جهت تبدیل
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وضعيت استخدامي حائز باشند ،معذلک با مراجعه به دادنامه شماره  920مورخ  1107/1/21كه
در رأي شماره  ،211مورد تأیيد هيأت عمومي قرار گرفته است ،مشخص ميشود شعبه 21
دیوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كالسه  07/21/079مورخ  1107/1/21مستدل به
اینکه« :شاكي بيش از  0سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده  2قانون تعدیل نيروي
انساني ،پس از  0سال سابقه خدمت تبدیل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و
ماده 1قانون استخدام كشوري تصریح مينماید كه در پستهاي ثابت سازماني استخدام
بهصورت پيماني خالف قانون ميباشد ،بنابراین با عنایت به مستندات مذكور و ابالغ شماره
 2/20/1071مورخ  1179/2/27و تاریخ شروع قرارداد ایشان كه از تاریخ  1179/1/1داراي
بيش از  0سال سابقه ميباشند و نيز داراي مدرک دیپلم ميباشند و در ليست ثابت سازماني
مسئول خدمات اداري مشغول به خدمت ميباشد» ،حکم به ورود شکایت صادر كرده است .با
توجه اینکه تاریخ انتشار قانون مدیریت خدمات كشوري در روزنامه رسمي مورخ
 1101/10/29بوده است و مطابق جزء «ب» بند  11مادهواحده قانون بودجه  1100كشور،
صرفاً فصل دهم قانون مدیریت از تاریخ  1100/1/1اجرایي شده است ،ازاینرو با مداقه در
رأي مشخص ميشود در رأي مورد تأیيد هيأت عمومي ،شاكي از سال  1179به استخدام
پيماني درآمده و با توجه به لزوم احراز  0سال سابقه ،شاكي در سال  1107شرایط قانون نحوه
تعدیل را حائز بوده است و شعبه رسيدگيكننده در زمان اجرایي شدن قانون مدیریت ،به
تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل استناد كرده است ،بنابراین استدالل به اینکه رأي شماره
 211صرفاً ناظر بر حائزین شرایط  0سال سابقه ،قبل از قانون مدیریت خدمات كشوري و سال
 1101است ،موجه بهنظر نميرسد .مضافبر اینکه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در رأي
شماره  1127مورخ  1192/12/19نيز مجدداً بر عدم لغو حکم مقرر در تبصره  2ماده  7قانون
نحوه تعدیل پس از تصویب قانون مدیریت خدمات كشوري تأكيد كرده و بهصراحت شرط
دارا بودن  0سال سابقه خدمت پيماني تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات كشوري را
منتفي اعالم كرده است كه بر اعتبار حکم قانون نحوه تعدیل ،حتي پس از تصویب قانون
مدیریت خدمات كشوري داللت دارد.
به هر روي با توجه به رأي هيأت عمومي و عدم اعمال ماده  91قانون تشکيالت و آیين
دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب  1192در خصوص دادنامه شماره  211سال  ،1109تبصره
 2ماده  7قانون تعدیل در خصوص تبدیل وضعيت پيماني به رسمي آزمایشي تا زمان تصویب
تبصره  2ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1109/11/11مورد استناد قرار ميگرفت و
با اجرایي شدن قانون برنامه پنجم و حکم مذكور در تبصره  2ماده  17قانون مذكور مستند به
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ماده  221این قانون احکام قوانين و مقررات در صورت مغایرت با احکام قانون مذكور ،در
طول برنامه موقوفاالجرا ميگردد ،ازاینرو در تبدیل وضعيت استخدامي به پيماني در طول
اجراي برنامه پنجم توسعه ( 1191/1/1تا  )1191/12/29حکم مندرج در تبصره  2ماده 17
قانون برنامه پنجم اعمال شده است.
با لحاظ دادنامه  211مورخ  1109/11/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري و موقت بودن
حکم قانون برنامه پنجم توسعه و عدم پيشبيني آن در برنامه ششم توسعه ،مستند به قاعده
زوال مانع (اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ) ميبایست حکم تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل را
در زمان اجراي برنامه ششم توسعه ( )1011-1191مجدداً مُجرا دانست ،لکن با عنایت به
تبصره  2ماده  01و آیيننامه اجرایي جدید ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب
 1191كه شرایط تبدیل وضعيت پيماني به رسمي را با جزئيات احصا كرده است و بهخصوص
با توجه به حکم ماده  127قانون مدیریت خدمات كشوري ،استناد مجدد به تبصره  2ماده 7
قانون تعدیل محل تأمل است و شرایط مذكور در قانون نحوه تعدیل با حکم تبصره  2ماده 01
قانون مدیریت خدمات كشوري و آیيننامه اجرایي آن قابل جمع بهنظر نميرسد ،لذا یگانه
طریق رفع چالشهاي تبدیل وضع استخدامي پيماني به رسمي آزمایشي را ميبایست اعمال
ماده  91قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 211
مورخ  1109/11/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بهدليل مغایرت با مواد  01و  127قانون
مدیریت خدمات كشوري دانست .ضمن اینکه هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در آخرین
رأي خود در خصوص تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي ،طي دادنامه شماره 010
مورخ  ،1199/1/21نحوه و شرایط پذیرفته شدن كاركنان پيماني بهمنظور ادامه استخدام را،
تابع تبصره  2ماده  01قانون مدیریت و آیيننامه اجرایي آن اعالم كرده است كه بهصورت
ضمني ،به نسخ حکم تبدیل وضعيت قانون نحوه تعدیل اشاره دارد ،ازاینرو درصورتيكه
مطابق رأي اخيرالذكر هيأت عمومي ،حکم قانون نحوه تعدیل نسخ شده باشد ،با توجه به مفاد
رأي سال  1109هيأت عمومي مبني بر عدم نسخ حکم قانون نحوه تعدیل ،ارجاع موضوع به
هيأت عمومي ،در راستاي ماده  91قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري
بهمنظور رفع تعارض از آراي هيأت عمومي ضروري بهنظر ميرسد.

 .2-3تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی مطابق تبصره  2ماده 27
قانون برنامه پنجم توسعه
مطابق تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  ،1101استخدام رسمي
كارمندان پيماني به شركت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده  02همان قانون موكول
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شده بود ،ليکن مقنن در تبصره  2ماده  17قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي
ایران مصوب  1109مقرر داشت« :تبدیل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با
رعایت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأیيد معاونت (برنامهریزي و
نظارت راهبردي) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهور (سازمان مدیریت
و برنامهریزي كشور) مجاز است».
همانگونهكه ذكر شد به موجب ماده  221قانون برنامه پنجم ،احکام قوانين و مقرراتي كه
لغو یا اصالح آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ،در صورت مغایرت با احکام این قانون در
طول برنامه موقوفاالجرا ميگردد ،بنابراین با حکم مقرر در تبصره  2ماده  17قانون برنامه
پنجم توسعه كه در آن تبدیل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون تجویز شده ،سایر
قوانين و مقررات مغایر در طول مدت برنامه پنجم موقوفاالجرا شده است ،لذا حکم مقرر در
تبصره  2ماده  17صرفاً در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم قابليت استناد دارد.
دستورالعمل تبدیل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي موضوع بخشنامه  211/91/1119مورخ
 1191/1/22معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهور كه شرایط الزم بهمنظور
تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمایشي را احصا كرده بود ،به موجب رأي
شماره  1210و  1211مورخ  1190/11/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بهعلت مغایرت
با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است.
در اجراي تبصره  2ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره  2ماده  01قانون مدیریت
خدمات كشوري ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوري در بند 7
بخشنامه شماره  1192/0/1- 211/92/11190تبدیل وضع مستخدمان پيماني به رسمي
آزمایشي را منوط به «دریافت مجوز استخدامي رسمي از شوراي توسعه مدیریت و سرمایه
انساني ،تأیيد معاونت برنامهریزي و نظارت راهبري رئيسجمهور و این معاونت و قبول در
آزمون» كرده بود كه قيد «قبولي در آزمون» به موجب رأي شماره  111مورخ 1190/12/20
هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ابطال شده است.
همچنين مستفاد از رأي وحدت رویه شماره  111مورخ  1190/12/11هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري« :تبدیل وضعيت استخدامي كارمندان از پيماني به رسمي ،بدون نياز به آزمون
(موضوع تبصره  2ماده  17قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران مصوب
 )1109تنها با تشخيص و تأیيد  -1معاون نظارت و راهبردي ریاست جمهوري و  -2معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهور مجاز شمرده است» ،ازاینرو در زمان اجراي
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قانون برنامه پنجم توسعه ،كاركنان پيماني ميتوانستند بدون نياز به آزمون و صرفاً با مجوز و
تأیيد مراجع ذيربط از وضعيت پيماني به رسمي آزمایشي تغيير وضعيت استخدامي پيدا كنند.

 .3-3تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی موضوع تبصره  2ماده 64
قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  1101استخدام رسمي
كارمندان پيماني در مشاغل حاكميتي به شركت در آزمون و احراز صالحيتهاي مصرح در
ماده  02همان قانون موكول شده است .لذا احراز شرایط عمومي استخدام در دستگاههاي
اجرایي كه در ماده  02قانون مدیریت ذكر شده است ،براي تبدیل وضع پيماني به رسمي
آزمایشي ضروري است ،معذلک بهنظر ميرسد با توجه به قرینه بند «ج» ماده  01قانون
مدیریت خدمات كشوري« ،تأیيد گزینش» صرفاً در مرحله استخدام اوليه و تبدیل وضعيت از
رسمي آزمایشي به رسمي قطعي ضروري است و در خصوص تبدیل وضعيت پيماني به
رسمي آزمایشي تأیيد گزینش مورد نياز نيست.
به استناد تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،دولت مجاز است كارمندان
پيماني شاغل در مشاغل حاكميتي دستگاههاي اجرایي را با رعایت شرایطي و از طریق آزمون
به استخدام رسمي درآورد .از طرفي ،در سالهاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و مطابق با
مفاد و سازوكار تبصره  2ماده  17آن قانون ،برخي از نيروهاي پيماني دستگاههاي اجرایي به
استخدام رسمي درآمدهاند.
با توجه به انقضاي سازوكار در نظر گرفتهشده در تبصره  2ماده  17قانون برنامه پنجم
توسعه براي تبدیل وضع استخدامي نيروهاي پيماني به رسمي از ابتداي سال  1191و عدم
پيشبيني سازوكار خاصي در این زمينه در برنامه ششم توسعه ،الزم است تا راهکار در نظر
گرفتهشده در تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مبناي عمل قرار گيرد .ليکن
با وجود تکليف تعيينشده در تبصره  1ماده اخيرالذكر مبني بر تهيه آیيننامه اجرایي ماده  01و
تصویب آن توسط هيأت وزیران ،در آیيننامه اجرایي مذكور كه در سال  1100توسط «وزیران
عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک» تصویب و ابالغ شده ،صرفاً اصل ماده و
تبصره  1آن مدنظر قرار گرفته و توجهي به تبصره  2كه مبناي رفتار با كارمندان پيماني جهت
استخدام رسمي آنهاست ،نشده است.
لذا هيأت وزیران هيأت وزیران در جلسه  1191/11/10به پيشنهاد سازمان اداري و
استخدامي كشور و به استناد تبصره  1ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب
1101آیيننامه اجرایي ماده یادشده را به تصویب رسانيد كه با تصویب این آیيننامه،
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تصویبنامههاي شماره /211011ت01911ک مورخ  1100/12/21و شماره /212771ت01911ک
مورخ  1100/12/27لغو شد و در حال حاضر مالک تبدیل وضعيت ،آیيننامه اجرایي ماده  01قانون
مدیریت مصوب  1191هيأت وزیران است.
ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،استخدام رسمي كارمندان
پيماني در پستهاي سازماني موضوع بند «الف» ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري را با
رعایت سياستهاي دولت و قوانين و مقررات مربوط ،به پيشنهاد دستگاه اجرایي و تأیيد و
صدور مجوز استخدام رسمي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و رعایت موارد
مندرج در این آیيننامه امکانپذیر دانسته است .براساس ماده  2آیيننامه مزبور ،دستگاههاي
اجرایي ميتوانند طبق مجوزهاي صادره از محل ماده  ،1كارمندان پيماني خود را پس از آزمون
و سنجش شایستگيهاي تخصصي و رفتاري متناسب با پستهاي سازماني حاكميتي و حصول
اطمينان از دارا بودن شایستگيهاي موردنظر ،به استخدام آزمایشي درآورند .مستفاد از رأي
وحدت رویه شماره  111مورخ  1107/9/17هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،هرچند صدور
حکم استخدامي و تبدیل وضع كارمندان ،مستلزم صدور مجوز الزم از سوي سازمان اداري و
استخدامي كشور است ،اما پذیرش یا رد تبدیل وضعيت در زمره وظایف و اختيارات
اختصاصي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي قرار دارد ،ازاینرو هرگونه تبدیل وضعيت
استخدامي ،مستلزم صدور مجوز استخدامي مطابق قانون است و در شکایات مرتبط با تبدیل
وضعيت استخدامي ،طرح شکایت به طرفيت دستگاه اجرایي صورت ميگيرد و الزامي به طرف
شکایت قرار دادن سازمان اداري و استخدامي وجود ندارد .عليرغم حکم رأي مذكور ،هيأت
عمومي دیوان عدالت اداري در رأي وحدت رویه شماره  1701مورخ  1199/11/10اعالم كرد:
«با توجه به اینکه بهكارگيري نيرو در دستگاههاي اجرایي چه بهصورت قراردادي (موضوع
تبصره ماده  12قانون مدیریت خـدمات كشوري) و یا چه بهصورت پيماني و رسمي (موضوع
ماده  00قانون مذكور) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي ميباشد و هرگونه
بهكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوز استخدامي خالف قانون
ميباشد» ،ازاینرو با عنایت به این مسئله در طرح دعواي تبدیل وضعيت استخدامي الزم است
عالوه بر دستگاه اجرایي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز طرف دعوا قرار گيرد.
مطابق تبصره ماده  2آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري« :آن دسته از
كارمندان پيماني دستگاههاي اجرایي كه استخدام پيماني آنان از طریق شركت و قبولي در آزمونهاي
استخدامي كه با رعایت سازوكار ماده  00قانون مدیریت خدمات كشوري برگزار ميگردد ،نبوده
است براي استخدام آزمایشي باید در آزمونهاي استخدامي موضوع ماده  00قانون مذكور كه توسط
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سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار ميگردد ،شركت كنند و حد نصاب آزمون را براساس
دستورالعمل مربوط كسب نمایند» ،لذا شرط آزمون در خصوص كارمندان پيماني كه با آزمون
موضوع ماده  00قانون مدیریت خدمات كشوري به خدمت پيماني درآمدهاند منتفي است ،اما
كارمندان پيماني كه بدون آزمون به استخدام پيماني تبدیل وضعيت یافتهاند ،صرفاً با شركت در
آزمون عمومي ،امکان تبدیل وضعيت به رسمي آزمایشي را پيدا ميكنند كه مهمترین مصداق این
دسته از مستخدمان ،كارمندان قراردادي خرید خدمتياند كه به موجب مصوبه  1170هيأت وزیران
به استخدام پيماني تبدیل وضعيت پيدا كردهاند كه مفاد این حکم طي رأي شماره  1071مورخ
 1199/12/11هيأت تخصصي استخدامي دیوان عدالت اداري مورد تأیيد قرار گرفته است.
ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت ،دستورالعمل اجرایي آیيننامه و همچنين
شرح وظایف شوراي راهبري توسعه مدیریت و سرمایه انساني در خصوص ماده  1این
آیيننامه را موكول به تصویب شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوري با
پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور كرده است.
سازمان اداري و استخدامي كشور« ،دستورالعمل موضوع ماده  1آیيننامه اجرایي ماده 01
قانون مدیریت خدمات كشوري» مصوب شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني را به شماره
 100109در تاریخ  1197/11/20به تمامي دستگاههاي اجرایي مشمول قانون مدیریت خدمات
كشوري ابالغ كرده است.
ماده  2دستورالعمل مزبور مقرر ميدارد؛ در اجراي ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون
مدیریت خدمات كشوري ،دستگاههاي اجرایي ميتوانند براي پستهاي قابل تخصيص به
مشاغل حاكميتي درخواست صدور مجوز استخدام رسمي كارمندان پيماني شاغل در دستگاه را
به سازمان اداري و استخدامي كشوري ارسال كنند .سازمان اداري و استخدامي كشور با رعایت
قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي دولت ،نسبت به صدور مجوز براي تمام یا بخشي از
درخواست دستگاه اجرایي اقدام ميكند.
ماده  1دستورالعمل مذكور كه در راستاي تبصره  2ماده  01قانون تنظيم شده ،تصریح
نموده است كه دستگاههاي اجرایي ميتوانند كارمندان پيماني واجد شرایط را پس از سنجش
شایستگيهاي تخصصي و رفتاري و احراز صالحيتهاي موضوع ماده  02قانون مدیریت
خدمات كشوري از محل مجوزهاي صادره ماده  2دستورالعمل در مشاغل حاكميتي به استخدام
رسمي آزمایشي درآورند ،بنابراین مهمترین شرط تبدیل وضع استخدامي از پيماني به رسمي
آزمایشي ،صدور مجوز استخدامي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور است.
تصویب مشاغل حاكميتي توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهور
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براساس تصویبنامه شماره  00911/111017مورخ  1109/7/22هيأت وزیران صورت
ميپذیرد .ماده  1دستورالعمل موضوع ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات
كشوري ،شرایط تبدیل وضعيت از پيماني به رسمي آزمایشي را بدین شرح احصا كرده است:
الف) حداقل  1سال از استخدام پيماني كارمند سپري شده باشد و چنانچه كارمند پيماني از
دستگاه اجرایي دیگري به دستگاه منتقل شده باشد ،با رعایت حداقل سنوات این بند ،باید
حداقل یک سال از زمان انتقال وي به دستگاه اجرایي مقصد گذشته باشد .هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري طي دادنامه شماره  1210و  1211مورخ  1190/11/21مستدل به اینکه در ماده
 01قانون مدیریت خدمات كشوري و تبصره  2ماده  17قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
وجود حداقل سابقه و یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پيشبيني نشده است و
مطابق تبصره  1ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري تصویب آیيننامه اجرایي این ماده به
عهده هيأت وزیران محول شده است ،تصویب بخشنامه را خارج از حدود اختيارات معاونت
وقت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهور تشخيص داده است .مضافبر اینکه
بندهاي  1و  0بخشنامه  1191/1/22 -1119/91/211معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه
انساني رئيسجمهور را در خصوص پيشبيني داشتن حداقل سه سال خدمت پيماني براي
دارندگان مدرک دانشگاهي و حداقل  1سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرک
تحصيل دیپلم و رضایت مدیر واحد محل خدمت ،جهت تبدیل وضعيت پيماني به رسمي
آزمایشي را مغایر مقررات تشخيص داده و دو شرط مذكور را بهعلت مغایرت با قانون و
خروج از حدود اختيارات ابطال كرده است ،ازاینرو پيشبيني حداقل  1سال سابقه بهمنظور
تبدیل وضعيت پيماني ،مذكور در دستورالعمل ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت
خدمات كشوري مغایر ماده  01قانون مدیریت و مفاد رأي شماره  1210و  1211مورخ
 1190/11/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بوده و قابل ابطال بهنظر ميرسد.
ب) استخدام پيماني كارمند از طریق قبولي در آزمونهاي استخدامي موضوع ماده  00قانون
كه بهصورت عمومي برگزار شده یا ميشود ،صورت پذیرفته باشد .بنابراین در خصوص
كارمندان پيماني كه با آزمون عمومي استخدام شدهاند ،شركت مجدد در آزمون ضرورت ندارد
و بهنظر ميرسد این پيشبيني مغایرتي با تبصره  2ماده  01قانون مدیریت ندارد ،چراكه تبصره
مذكور در خصوص تبدیل وضعيت كارمندان پيماني به رسمي آزمایشي اشعار ميدارد« :با
كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صالحيت .»...لذا شرط آزمون در
خصوص كارمندان پيماني كه با آزمون ماده  00قانون مدیریت استخدام شدهاند مفروغًعنه بوده
و لزومي به شركت مجدد در آزمون نيست.

نقد و بررسی تبدیل وضعیتهای خرید خدمت به پیمانی ...

20

لکن مطابق دستورالعمل ،استخدام رسمي آزمایشي كارمنداني كه استخدام پيماني آنان از
طریق قبولي در آزمونهایي با نشر عمومي آگهي استخدامي براساس ماده  00قانون نبوده است،
عالوهبر رعایت مفاد این دستورالعمل موكول به شركت در امتحانات استخدامي عمومي كه
توسط سازمان اداري و استخدامي كشور برنامهریزي ميشود و كسب نصاب حداكثر در آزمون
براساس «دستورالعمل امتحانات» در دوره پيماني است كه شرطي ضروري و مطابق با عدالت
استخدامي است ،بنابراین كارمندان پيماني كه از قرارداد خرید خدمت و طبق مصوبه چگونگي
تبدیل وضعيت استخدامي مستخدمان خرید خدمت به پيماني مصوب  1170هيأت وزیران از
وضعيت قراردادي به پيماني تبدیل وضعيت پيدا كردهاند ،براي تبدیل وضعيت از پيماني به
رسمي آزمایشي ميبایست در آزمون استخدامي عمومي موضوع ماده  00قانون مدیریت
پذیرفته شوند و مستفاد از آراي هيأت شماره  110تا  119مورخ  1191/17/10و دادنامه شماره
 91مورخ  1191/12/12هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،با توجه به حکم ماده  00قانون
مدیریت خدمات كشوري ،كه بهكارگيري افراد در دستگاههاي اجرایي را منوط به پذیرفته شدن
در آزمون ،با نشر آگهي عمومي كرده است و در ماده  17قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمي ایران مصوب  1109نيز ،جذب نيروي انساني بهصورت رسمي یا پيماني به
آزمون عمومي موكول شده است ،دارا بودن شرط قبولي از طریق آزمون عمومي ضروري بوده
و برگزاري آزمونهاي ادواري و داخلي ميان كارمندان قراردادي دستگاه ،نيز مغایر قانون است.
ج) متوسط امتيازات ارزشيابي ساالنه سه سال آخر كارمند در دوره پيماني از هشتاد درصد
( 01درصد) امتيازات ارزشيابي كمتر نباشد.
د) عدم محکوميت كارمند به هریک از مجازاتهاي بندهاي «هـ»« ،و» و «ز» ماده  9قانون
رسيدگي به تخلفات اداري ،در طول دوره پيماني كه مستفاد از رأي شماره  110مورخ
 1197/2/10هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،هر نوع محکوميت ناشي از آراء هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات اداري بصورت علياالطالق ،مانع تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به
رسمي نخواهد بود .بر همين اساس هيأت عمومي دیوان عدالت اداري طي دادنامه شماره
 1911مورخ  1199/12/19مستدل به اینکه؛ شرایط مقرر براي تبدیل وضعيت كارمندان پيماني
به رسمي آزمایشي در مواد  02و  01قانون مدیریت خدمات كشوري مشخص شده و اضافه
كردن شرط عدم محکوميت كارمند به هر یک از مجازات هاي موضوع بندهاي (هـ)( ،و) و
(ز) ماده  9قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني ،در حکم قانونگذاري بوده و
خـارج از حـدود اختيارات شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني است ،نسبت به ابطال بند
(د) ماده  1دستورالعمل موضوع ماده  1آیين نامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات
كشوري اقدام نموده است.
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تبدیل وضع استخدامي كارمندان پيماني به رسمي آزمایشي در دوره مأموریت ،در دستگاه
اجرایي مقصد امکانپذیر نيست .استخدام رسمي آزمایشي آنان در دستگاه مبدأ نيز مشروط بر
این است كه حداقل یک سال منتهي به تبدیل وضع در دستگاه اجرایي مبدأ اشتغال داشته و
مفاد بندهاي مذكور در مورد آنان رعایت شده باشد .همچنين درصورتيكه تعداد
شركتكنندگان در سنجش شایستگيهاي موضوع این ماده بيشتر از تعداد مجوزهاي استخدام
رسمي آزمایشي باشد ،پذیرش افراد براساس نمرات فضلي (از باالترین نمره مکتسبه) آنان در
هر شغل خواهد بود.
بنا به مراتب در حال حاضر تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمایشي مطابق
تبصره  2ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت
كشوري مصوب  1191هيأت وزیران پس از احراز شرایط قانوني ،صدور مجوز استخدامي از
سوي سازمان اداري و استخدامي و سنجش شایستگيهاي مذكور در دستورالعمل موضوع ماده
 1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  1197شوراي توسعه
مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوري توسط «شوراي راهبري توسعه مدیریت» در هر
دستگاه اجرایي صورت ميپذیرد و در هر حال بدون مجوز تبدیل وضعيت از سوي سازمان
اداري استخدامي حتي در صورت حصول سایر شرایط ،الزامي به تبدیل وضعيت از پيماني به
رسمي وجود نخواهد داشت.

 .6تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
مستخدمان آزمایشي در حکم مستخدم رسمي محسوب ميشوند و با این دسته از
مستخدمان مانند مستخدم رسمي رفتار ميشود ،یعني داراي حقوق و مزایایياند كه برابر حقوق
و مزایاي نخستين پایه و گروه مستخدم رسمي است كه در آن گروه و پایه قرار ميگيرد.
مستخدم آزمایشي را ميتوان بهصورت موقت به پستهاي سازماني ثابت منصوب كرد.
دستگاه مربوط ميتواند طبق شرایط قانوني ،حکم بركناري آنان را هنگام دوره آزمایشي تا پایان
دوره آزمایشي و پيش از انتصاب به رسمي قطعي صادر كند .ولي پس از پایان دوره آزمایشي
اداره حق ندارد و نميتواند مستخدم را بهعنوان مستخدم آزمایشي اخراج كند و مستخدم
بهخوديخود رسمي ميشود .با پذیرفتن مستخدم آزمایشي رسمي بهعنوان مستخدم رسمي
قطعي ،دوره آزمایشي رسمي از نظر بازنشستگي ،جزو دوره خدمت رسمي مستخدم محسوب
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
به مستخدمان رسمي قطعي است (ابوالحمد .)21-21 :1171 ،ارتقاي رتبه و طبقه شغلي و نيز
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اعمال مدرک تحصيلي باالتر كارمندان آزمایشي همانند كارمندان رسمي است و برابر رأي
شماره  109مورخ  1191/7/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،موكول كردن ارتقاي شغلي
كارمندان رسمي آزمایشي به پایان دوره آزمایشي و تعيين وضعيت رسمي قطعي ،مغایر قانون
است .اما در هر صورت تبصره  2ماده  17قانون استخدام كشوري مستخدم رسمي آزمایشي را
بهعنوان مستخدم رسمي تلقي نکرده ،بلکه در «حکم مستخدم رسمي» دانسته است .ازاینرو
مستخدم آزمایشي از شمول احکامي مانند حکم ماده  121قانون مدیریت خدمات كشوري
اساساً خروج موضوعي دارد.
برابر ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري ،كساني كه شرایط ورود به استخدام رسمي
را كسب ميكنند ،قبل از ورود به خدمت رسمي یک دوره آزمایشي را كه مدت آن سه سال
است ،طي خواهند كرد و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزو كارمندان رسمي
منظور خواهند شد:

الف) حصول اطمينان از لياقت (علمي ،اعتقادي و اخالقي) ،كارداني ،عالقه به كار،

خالقيت ،نوآوري ،روحيه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداري از طریق كسب امتياز
الزم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صالحيت كارمندان رسمي ،ب) طي دورههاي آموزشي
و كسب امتياز الزم و ج) تأیيد گزینش
همچنين مطابق تبصره  1ماده  01قانون ،درصورتيكه در ضمن یا پایان دوره آزمایشي
كارمندان شرایط ادامه خدمت یا تبدیل به استخدام رسمي را كسب نکنند ،با آنها به یکي از
روشهاي ذیل رفتار خواهد شد:
الف) اعطاي مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط الزم ،ب) تبدیل وضع به استخدام

پيماني و ج) لغو حکم.

برابر ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب
 1191/11/10بهمنظور تشخيص صالحيت موضوع بند «الف» ماده ( )01قانون مدیریت
خدمات كشوري ،وظایف كميته تخصصي تعيين صالحيت كارمندان رسمي ،موردنظر در بند
مذكور ،به شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاههاي اجرایي موضوع مصوبه شماره /11012
 21191مورخ  1191/9/1شوراي عالي اداري واگذار شده است.
مطابق مواد  0و « 1دستورالعمل موضوع ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت
خدمات كشوري» مصوب  1197/11/17شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انساني؛ «شوراي
راهبري توسعه مدیریت» هر دستگاه اجرایي ،بهعنوان كميته تخصصي تشخيص صالحيت
موضوع بند «الف» ماده  01قانون براي كارمندان رسمي آزمایشي ،وظيفه بررسي اطالعات
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اخذشده در مورد كارمنداني كه دوره رسمي آزمایشي سهساله خود یا دو سال تمدیدشده را
طي كردهاند ،بر عهده دارد و چنانچه كارمند به نتيجه ارزیابي خود معترض باشد ،باید اعتراض
خود را حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ نتيجه ،بهصورت مکتوب به دبيرخانه
شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه اجرایي ارائه كند .شورا نيز حداكثر دو ماه مهلت دارد
تا به اعتراض فرد رسيدگي كرده و صالحيت فرد را مجدداً ارزیابي و نتيجه نهایي را اعالم كند.
ماده  1دستورالعمل مزبور ،تبدیل وضعيت استخدامي كارمندان ،پس از طي دوره رسمي
آزمایشي سهساله به رسمي را مشروط به كسب شرایط ذیل عنوان كرده است :الف) كسب
حداقل  71درصد از مجموع امتيازات «فرم تعيين صالحيت» ،ب) طي دورههاي آموزشي و
كسب امتياز الزم و ج) تأیيد گزینش
طبق ماده  7دستورالعمل ،چنانچه كارمند حائز هریک از شرایط موضوع ماده  1نباشد،
اعمال هر یک از روشهاي عنوانشده در ذیل تبصره  1ماده  01قانون مطابق با بندهاي زیر
صورت ميپذیرد:
الف) ویژگيهاي بند «الف» ماده  01قانون :درصورتيكه كارمند حد نصاب الزم (71
امتياز) را از «فرم تعيين صالحيت» كسب نکند ،به شيوههاي زیر عمل ميشود:
 -1درصورتيكه امتياز مکتسبه فرد حداقل ( )11درصد و پایينتر از ( )71درصد امتياز كل
باشد ،مهلت دوساله دیگر به وي اعطا ميشود .این مهلت فقط یک بار اعطا گردیده و قابل
تمدید نيست.
 -2در صورت كسب حداقل ( )11درصد و پایينتر از ( )11درصد امتياز كل وضع
استخدامي فرد به پيماني تبدیل ميشود.
 -1چنانچه امتياز ارزیابي كارمند كمتر از ( )11درصد امتياز كل باشد ،حکم استخدامي وي
لغو ميشود.
مستفاد از آراء شماره  017و  010مورخ  1101/0/27و  001مورخ  1107/11/20هيأت
عمومي دیوان عدالت اداري افرادي كه در طي پایان دوره آزمایشي ،مطابق ضوابط صالح براي
ابقا در خدمت موردنظر تشخيص داده نشوند ،بدون هيچگونه تعهد حکم بركناري آنان از
طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدامكننده صادر ميشود ،البته صدور حکم بركناري مستخدم
آزمایشي از خدمت بدون اتکا به مدارک و اسناد معتبر و تغيير وضعيت استخدامي بهصورت
پيماني در پست ثابت سازماني مستمر ،موافق هدف و حکم مقنن نيست.
ب) افرادي كه دورههاي آموزشي شرایط تصدي را در دوره خدمت پيماني طي كرده
باشند ،نيازي به طي مجدد این دورهها نخواهند داشت .نصاب امتياز الزم براي دورههاي
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آموزشي دوره رسمي آزمایشي  71درصد امتياز هر دوره است .چنانچه كارمند حائز بندهاي
«الف» و «ج» ماده  1باشد ،ولي كليه دورههاي آموزشي مورد اشاره در بند «ب» را با موفقيت
طي نکرده باشد ،حداكثر دو سال دیگر مهلت دارد تا دورههاي آموزشي مذكور را طي كند .در
طول این مدت به محض موفقيت در طي دورههاي آموزشي ،حکم استخدام رسمي كارمند
صادر ميشود و نيازي به اتمام مهلت دوساله نيست .دستگاه اجرایي مکلف است حداقل یک
بار امکان شركت در دورههاي مزبور را براي كارمند در طول دوره رسمي آزمایشي فراهم كند.
چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند «الف» تبصره  1ماده  01قانون ،دورههاي
آموزشي موردنظر توسط كارمند طي نشود یا حد نصاب الزم را كسب نکند ،وضعيت
استخدامي وي به پيماني تبدیل ميشود.
ج) تأیيد گزینش دستگاه اجرایي ،از شروط الزم براي تبدیل وضعيت كارمند از رسمي
آزمایشي به رسمي است.
براساس ماده  9دستورالعمل ،كارمندان رسمي آزمایشي كه مهلت دوساله دیگر به آنان اعطا
ميشود ،باید پس از اتمام مهلت دوساله ،صالحيتها و امتيازات موردنظر در ماده  1این
دستورالعمل را كسب كنند .در غير این صورت ،براساس ضوابط مندرج در ماده  7دستورالعمل
(به استثناي ردیف یک بند «الف» ماده مذكور) ،وضعيت استخدامي آنان به پيماني تبدیل شده
یا لغو حکم ميشود.
بنا به مراتب مذكور ،پس از حصول شرایط قانوني در خصوص كاركنان رسمي ،تبدیل
وضعيت از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي الزامي است .ماده  11دستورالعمل موضوع ماده 1
آیيننامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري نيز ،واحدهاي منابع انساني
دستگاههاي اجرایي را مکلف كرده مشخصات كارمندان رسمي آزمایشي را سه ماه قبل از
انقضاي مهلت سه سال یا دو سال تمدیدشده (در صورت اعطاي مهلت دوساله دیگر) به
شوراي راهبري توسعه مدیریت ،هسته گزینش و واحد مسئول دستگاه اعالم كرده و نظر آن
مراجع را در مورد كارمندان موردنظر كسب كنند .مراجع مزبور نيز موظفاند نظر خود را در
مهلت تعيين شده (سه ماه) ،به واحد منابع انساني بهمنظور اعمال تصميمات اداري و استخدامي
اعالم كنند .ازاینرو چنانچه هریک از مراجع مربوط ،نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع
انساني ارسال نکنند ،بهمنزله نظر مثبت آن مرجع براي تبدیل وضعيت استخدامي كارمند از
رسمي آزمایشي به رسمي تلقي ميشود و این امر مبناي تصميمات اداري قرار ميگيرد.
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نتیجهگیری
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
عدالت اداري بهعنوان رویه قضایي بهعنوان یکي از منابع مهم حقوق استخدامي ،بهخصوص در
تبدیل وضع استخدامي از قرارداد خرید خدمت به پيماني ،پيماني به رسمي آزمایشي و رسمي
آزمایشي به رسمي قطعي تلقي ميشود ،كه از نظر عملي و كاربردي تحليل و شناخت آراي
هيأت عمومي دیوان عدالت اداري براي مدیران دستگاههاي اجرایي و تمامي مستخدمان دولت
ضروري بهنظر ميرسد.
در مورد كاركنان خرید خدمت ،مطابق تصویبنامه «چگونگي تبدیل وضعيت استخدامي
مستخدمين خرید خدمت به پيماني» مصوب  1170هيأت وزیران ،تبدیل وضع تمامي كاركنان
قراردادي خرید خدمت كه در تاریخ تصویب مصوبه اشتغال به خدمت داشتند ،پيشبيني شد و
هيأت عمومي دیوان عدالت اداري نيز طي رأي وحدت رویه شماره  11مورخ 1107/0/19
حکم به الزام تبدیل وضعيت كاركنان خرید خدمت از قراردادي به پيماني صادر كرد كه مصوبه
هيأت وزیران و رأي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري بهدليل ایجاد تبعيض ناروا و مغایرت با
اصل  20و بند  9اصل  1قانون اساسي و ماده  0آیيننامه استخدامي پيماني مصوب  1110مغایر
قانون و مخالف رویه دیوان عدالت اداري در عدم تأیيد و ابطال كليه تبدیل وضعهاي قراردادي
به پيماني بهنظر ميرسد و از این حيث ،صدور حکم به الزام تبدیل وضعيت از قراردادي به
پيماني محل انتقاد است.
در مورد تبدیل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمایشي ،نيز با توجه به حکم
ماده  127قانون مدیریت خدمات كشوري ،مبني بر لغو تمامي قوانين و مقررات عام و
خاص (به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب  ،) 1101در حال
حاضر تبدیل وضعيت از پيماني به رسمي ،طبق ضوابط مقرر در تبصره  2ماده  01قانون
مدیریت خدمات كشوري و آیين نامه اجرایي نحوه تبدیل وضعيت استخدامي كاركنان
پيماني به رسمي مصوب  ،1191مطابق شرایط قانوني مقرر صورت ميپذیرد .ازاین رو
مفاد رأي شماره  211مورخ  1109/11/21هيأت عمومي دی وان عدالت اداري ،از ای ن
حيث كه حکم مقرر در تبصره  2ماده  7قانون تعدیل نيروي انساني مصوب  1111مبن ي
بر تبدیل وضعيت پيماني به رسمي مطابق با قانون تعدیل را بعد از تصویب قانون
مدیریت خدمات كشوري نيز معتبر دانسته است ،مغایر مفاد حکم ماده  127قانون
مدیریت خدمات كشوري و رأي شماره  010مورخ  1199/1/21ظر ميرسد و به دليل
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عدم امکان جمع حکم تبصره  2ماده  7قانون تعدیل و حکم تبصره  2ماده  01قانون
مدیریت خدمات كشوري ،اعمال ماده  91قانون تشکيالت و آیين دادرس ي دیوان عدالت
اداري در خصوص دادنامه شماره  211مورخ  1109/11/21هيأت عمومي دیوان عدالت
ادار ي ضروري به نظر مي رسد.
در نهایت در مورد تبدیل وضعيت از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي نيز برابر ماده
 01قانون مدیریت خدمات كشوري ،مستخدمان رسمي آزمایشي پس از طي مدت سه
سال در صورت اطمينان از لياقت و كارداني ،كسب امتياز الزم و تأیيد گزینش از بدو
خدمت جزو كارمندان رسمي منظور خواهند شد .ماده  11دستورالعمل موضوع ماده 1
آیين نامه اجرایي ماده  01قانون مدیریت خدمات كشوري نيز ،واحدهاي منابع انساني
دستگاه هاي اجرایي را مکلف كرده است مشخصات كارمندان رسمي آزمایشي را سه ماه
قبل از انقضاي مهلت سه سال یا دو سال تمدید شده (در صورت اعطاي مهلت دوساله
دیگر ) به شوراي راهبري توسعه مدیریت ،هسته گزینش و واحد مسئول دستگاه اعالم
كرده و نظر آن مراجع را در مورد كارمندان موردنظر كسب كنند  .مراجع مزبور نيز
موظف ا ند نظر خود را در مهلت تعيين شده (سه ماه) ،به واحد منابع انساني به منظور
اعمال تصميمات اداري و استخدامي اعالم كنند .چنانچه هریک از مراجع مربوط ،نظر
خود را در موعد مقرر به واحد منابع انساني ارسال نکنند ،به منزله نظر مثبت آن مرجع
براي تبدیل وضعيت استخدام ي كارمند از رسمي آزمایشي به رسم ي قطعي تلقي مي شود
و این امر مبناي تصميمات اداري قرار ميگيرد.
پس از شرح و تحليل آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در خصوص تبدیل
وضعيت هاي استخدامي موضوع پژوهش مشخص مي شود با عنایت به اینکه آراي وحدت
رویه این هيأت مطابق ماده  09قانون تشکيالت و آیين دادرس ي دیوان عدالت اداري،
عالوه بر شعب دیوان برا ي سایر مراجع اداري نيز در موارد مشابه الزم االتباع است و آراي
ابطالي هيأت عمومي نيز براساس مواد  91 ،92و  119قانون مزبور براي دستگاه
مشتکيعنه الزم االجراست ،ازاین رو آراي مذكور براي كاركنان دولت و دستگاه هاي اجرایي
موجد حق و تکليف بوده و در نتيجه ،ضروري ا ست آراي هيأت عمومي ،طبق قوانين و
مقررات و در مقام ارائه تفسير قضایي صحيح صادر شوند .درحاليكه در خصوص تبدیل
وضعيت هاي استخدامي ،در مواردي مشاهده مي شود هيأت عمومي دیوان عدالت اداري،
برداشت صحيح از قوانين و مقررات نداشته و حتي رویه واحدي در خصوص موضوعات
مشا به اتخاذ نکرده است .لذا تنقيح آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در موضوعات
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مرتبط با تبدیل وضعيت استخدامي و بررسي مجدد در راستاي اعمال ماده  91قانون
تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري ،به منظور ارائه رویه اي یکسان و موافق
قوانين و مقررات ضروري به نظر مي رسد ،تا تشتت موجود رفع شده و ضوابط قانوني
حاكم بر تبدیل وضعيت هاي استخدامي به صورت مشخص تبيين شود.
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