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 ده یکچ
اساسر  ب  قح از حقوق  م  یانتخاب شغل  ارزش  دشو یمحسوب  افراد  با  مانند  که  دیگری  های 

اصل    ،اصول قانون اساسی  براساسکرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است.  
بند    28 اساسی  43اصل    4و  ای  -قانون  بر  محدودیت داللت  تنها  و  دارد  انتخاب  های  ن حق 

آن، عدم مغا در   کههمچنانت.  اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران  اس  یرت بامصرح بر 
در نظام   ،افراد منع شده است   یکار اجباری و  داربرده  ،یالمللنیب  یهانامهمقاولهها و  ونیکنوانس 

نیز انتخاب شغل و محل خدمت اصل    ران،یا  یاستخدام  نیدر قوان  حقوقی داخلی  بر  از   ،حق 
 . دشو میمحسوب حقوق افراد 

قضا  ی آراو    اتیرظنچند  ره ام  ییمتعارض  موضوع  تغدر  خدمت    رییکان  محل  و  شغل 
از   یناش  ، شغل  رییتغ  عمال حقِتعارض در اِ  اما   ،وجود دارد  ی تیریکارمندان بنا به اقتضائات مد

.  است و اقتضائات حاکم بر آن  ی نیروی انسانیریکارگ در فهم نوع استخدام و به یی اختالف مبنا
عدم امکان    ایوص امکان  متعارض در خص  اتیه تا به نظرتالش شدله  مقا  نیحال در ا  نیبا ا
تغ  رییتغ بر  پرداخته و حق  کارمندان  در چارچوب اصول و   رییشغل و محل خدمت  را  شغل 

   .دشو تحلیل  یعدالت ادار  وانید صادره ی آرااز  یبرخ زی قواعد موجود و ن
شغل،    : کلیدی واژگان  خدمت تغییر  محل  ا،  تغییر  بر  عقد    ،شغلنتخاب  حق  کارمندان، 

 .ریاستخدام، نظام ادا
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 مقدمه 
دارد.   را  انتخاب شغل خود  اختیار  بر سرنوشت خود،  بر حق حاکمیت  مبتنی  انسانی  هر 

کار،   برای  بهانجام  بشری،  حق  یک  آن  تأمینعنوان  باید  افراد،  معاش  که  باشد  منصفانه  گونه 
بهره و  استثمار  اجبار،  انجام  بدون  به  قادر  باشکشی  پست   .(358  :1395  هاشمی،)  ندآن  هر 

مُعرف شغل مشخصی  سازم از  است انی  تعیین وضعیت شده است.  رو  اینکه در مکان معینی، 
اساسی  28اصل   افراد    قانون  از حقوق  آمدهبهانتخاب شغل  البته میاست    شمار  با  که  بایست 

  4وی بند  بد  ر فرازرعایت شرع و مصالح عمومی و حقوق دیگران صورت گیرد. این موضوع د
  رو ازاینشده است.    تأکیدبا تصریح »رعایت آزادی انتخاب شغل«،  قانون اساسی نیز    43اصل  

کشی از کار دیگری نیز از اصول اقتصادی  عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره
اصل   در  مصرح  ایران  اسالمی  اساس  43جمهوری  تفاسیر   است  یقانون  که  است  بدیهی    و 

 .ضیق به این اصول باید صورت پذیرد، مقواعد
از سوی دیگر در کنار اصل پذیرش حق بر انتخاب شغل، از عمده مباحثی که در ساختار  

ای از ابهام است،  اداری و قضایی حاکم بر نظام اداری در جمهوری اسالمی ایران، هنوز در هاله
به  بنا  کارمندان  محل خدمت  و  شغل  تغییر  چگونگی  و  تصمیمات    ئاتاقتضا  امکان  و  اداری 

 ،چند بنا به رویه حاکم و اراده مدیریتی بر این تغییر حقی تصور شده است . هراست مدیریتی  
ویژه  بههای متفاوت  اما، میان انتخاب شغل و محل خدمت و تغییر آن اختالف مبنایی و دیدگاه

بررسی حیث  دارد.  از  وجود  تاریخی  بااهمیت  های  میان،  مسئله  این  پدر  به  ردالزوم  ختن 
بر ساختار و محل خدم   مفاهیمی چون شغل قوانین حاکم  که در خصوص شغل در  ت است 

عبارتی   یا  محل خدمت  در خصوص  اما  دارد،  تعاریفی وجود  ایران  اسالمی  اداری جمهوری 
تفاسیر مستقل    اغلب چون محل جغرافیایی خدمت، تعریف دقیق و مشخص در دست نیست و  

رو فقدان رویه واحد چه در  ایناند. از دهیی آن را شرح و بسط داقضابعضاً  های اداری و  و رویه
 . دکنمیامور اداری و نیز در موضوع قضایی، ضرورت تحقیق حاضر را توجیه 

تعارض تفاوت  و  دیدگاه ها  در  رویه ها  نیز  و  علمی  قضایی  های  پرونده به های  در  های  ویژه 
ده است  ش   سبب و تفاسیر متفاوت از قوانین    باط  استن موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری و بعضًا

های متفاوتی وجود داشته باشد.  تا در خصوص امکان تغییر پست و محل خدمت کارمندان دیدگاه 
تواند برخی قواعد فقهی را بر نحوه  تلقی عقد از استخدام یا ایقاع از آن، هر کدام به نوبه خود می 

رتیب در این  ل و محل خدمت حاکم سازد. به این ت شغ   تغییر  برخورد با کارمند از جمله در موضوع 
ها یا به تراضی و نیز حسب  مقاله ضرورتًا به تعاریف مبنایی شغل و محل خدمت و حق بر تغییر آن 

 شود.  پرداخته می   ی ر ی کارگ به اجبار و نیاز دستگاه، مضیق در اقتضائات هر نوع از استخدام و  
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دارد نظر  در  مقاله  ا  این  به  که  اسپ  شپرسین  تا  گوید  تغییر شغل    صالحیتخ  محل  بر  و 
کارگیری در نظام حاکم بر اداره در جمهوری اسالمی  خدمت کارمندان در قالب کدام نوع از به

 ؟ است ایران قابل اعمال است و اعمال این حق متوجه چه دسته از اشخاصی 
به   نظر  تحلیلی  شدهگفته  سؤالبا  که  مقاله  این  تحقیق  روش  استوص-و    نظر به  ،ت یفی 

کارگیری در نظام حقوقی حاکم بر  و اقتضائات انواع استخدام و بهرسد با توجه به تعاریف  می
معین، صرفاً کار  قرارداد  و  پیمانی  رسمی،  از  اعم  مستخدم  اداره،  شغل  تغییر  رسمی  اامکان  ن 

ابع  تو   امات ودلیل اصول و قواعد حاکم بر تعیین سرنوشت انسان و الزممکن بوده و لزوماً به
 . است ، صرفاً با رضایت چنین کارمندانی قابل اعمال آن، این حق مگر در موارد قهری

خصوص   مقاله  صالحیت در  کارمندان،  شغل  تغییر  صرفاً  بر  و  نشده  نگارش  مستقل  ای 
کت برخی  در  آن  جوانب  رویه  یفیتأل  هایبا برخی  و  قوانین  از  مستنبط  صرفاً  هم  های  آن 

شناسی استخدام ماهیت آن را به ای که بتوان موضوع ین میان مقالهر ااست. دموجود، بسط یافته 
سازمان میدر  که  دانست  مرتبط  دولتی  در های  را  استخدام  نوع  بر  حاکم  اقتضائات  تواند، 

دارد بیان  عقود،  با  سازمان  ،مشابهت  در  استخدام  بودن  عقد  فقهی  مبانی  »واکاوی  های  مقاله 
 است. عبیداوی و حسین ناصری مقدم  قاسم  ،ادنژلهیعبدالدولتی« نوشته کریم 

امکان و امتناع بر تغییر شغل محل   .2مفاهیم ناظر بر شغل،  .  1مقاله حاضر در سه بخش  
مطالب مربوطه با استفاده از    هابخشگیری، سازماندهی شده که در هریک از  نتیجه  .3  و  خدمت 

تحلیل نیز  و  راستای  منابع علمی  در  ف  السؤ های موضوعی  ده  ششده، ساختارمند  بیانه  رضی و 
   است.

 

 مفاهیم ناظر بر شغل   .1

 مبانی نظری و منابع حق بر انتخاب شغل .  1-1

یا فکری، دولتی و    ،شغل در معنای عام آن کار دستی  از    ی ردولت یغکار مستمر کسی اعم 
یعنی2294  :1395  ،یلنگرود  یجعفر) اداری(  )حقوق  نیز  رسمی  شغل  و  است  شده  گفته   )  

دو د  لتیشغل  رسمیِ  استخدامِ  قانونِ  پایه  می  ولت.بر  گفته  دیوان  خدمت  سابقاً    شد ]که[ 
های بشری است که در  حق  نیترمهم(. حق اشتغال یکی از  2295  :1395  ،یلنگرود  یجعفر)

حق است قالب  گرفته  قرار  توجه  مورد  گوناگون  اسناد  در  دوم  نسل  طاهری،)  های  و   عراقی 
به حقوق موضوعه از  ورود آن    ،شودقوق طبیعی محسوب میز حن حق ایاگرچه ا  .(63  :1391
شود. بیان دوره معاصر به این علت است که تا یک قرن  های دوره معاصر محسوب میآورده

برده بارز  مصادیق  نمیپیش  نیز  امروز  حتی  و  بود  جاری  کشورها  در  هنوز  این داری  توان 
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را   آفریبهمصادیق  کشورهای  برخی  در  و  قویژه  حاشیه    حتیایی  )سایت    فارسجیخل عرب 
با    یمعنادارداری و کار اجباری رابطه  ( نادیده گرفت. بنابراین منع برده1399  اری ایرنا،خبرگز

می  پیدا  انتخاب شغل  بر  بهحق  بردهکند،  نفی  که  در حقوق نحوی  آن  مذموم شمردن  و  داری 
. در دشو میمحسوب  ور  آن کش  نکشورها، داللتی بر آزادی حق انتخاب شغل توسط شهروندا

که در آیه   طورهمان   ادی دانسته شده است و این آزادی انتخاب اطالق دارد،اسالم اصل بر آز
های  )ع( در یکی از خطبهطالب یابشود و نیز علی ابن  این مفهوم استنباط می  1سوره بقره   256

  همه مردم آزادند«   ی وه کنیزنای زاییده و  خود بیان داشته است: »ای مردم! همانا آدم نه برده
در اسالم مردم آزاد در انتخاب شغل هستند و کسی حق    روازاین  .( 101  :1398  العاملی،)ترمس

خواسته در  و  کند،  تحمیل  دیگری  به  را  خود  فکر  کاری  ندارد  به  یا  نموده  دخالت  او  های 
اب شغل  نتخار و اک مجبورش کند، زیرا تحمیل کار اجباری کار ظالمانه است و با حق آزادی  

 . (41 :1359  الهامی،) ن با شرف و عزت انسانی است منافات دارد و کامالً مبای
ای که بر حق  مستقل ماده  طوربه  1789در اعالمیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب  

شغل نمی  ،باشد داشته    داللت   انتخاب  مواد  دیده  جمع  از  اما  می  4-2-1شود.  حق  آن  توان 
اعالمیه جهانی حقوق بشر    23ه  ماد حقوق طبیعی انسان برشمرد. در    مله ا از جرانتخاب شغل  

کس حق    هر: »دکنمیصراحت جزء حقوق انسان دانسته شده است. این ماده عنوان  بهاین اصل  
انتخاب شغل با اجبار به آن تباین دارد، لذا    . حق«دارد کار کند و شغل خود را آزادانه برگزیند

یح داشته و مصوبات مختلفی  تثمار در حقوق بشر تصراجباری و اس ار  و ک   ری ادقواعد منع برده
کشورها با پذیرش آن اغلب  وضع شده است که    یالمللنیبدر این خصوص در نظام حقوقی  

در  نامه  ها مقاولهآن   نیترمهم. از جمله  انددرآوردهها را به مرحله اجرا  در نظام حقوقی خود، آن
لغو کار اجباری    در خصوص  29شماره    ی المللنیبمه  انهمقاول  ،1926بردگی مصوب    خصوص
و  1930مصوب   بردگی  منع  تکمیلی  قرارداد  و    یفروشبرده،  عملیات  مشابه    یهادستگاهو 

 1957در خصوص منع کار اجباری    105المللی شماره  نامه بینو مقاوله  1956بردگی مصوب  
از  آمده است: »هریک    29المللی شماره  یننامه بمقاوله  1ماده    1و... است. با این حال در بند  

شود در اسرع وقت کار اجباری را گردد متعهد میکشورهای عضو که به این مقاوله ملحق می
  105شماره    ی المللنیبنامه  مقاوله  1ماده    .تحت هر عنوان در قلمرو سرزمین خود ملغی نماید«

سازمان کشورهای عضو  از  »هریک  است:  داشته  این    یملل النیب  تصریح  به  که  نامه  مقاولهکار 
این مواد    .از کار اجباری به هر صورتی که باشد، جلوگیری نماید....«  اندموظفشوند  می  ملحق

کرده است و چون این   تأکیدو سایر مواد مشابه آن بر حق انتخاب شغل در مقابل اجبار به کار  
ارمند  اق آن میان کارگر و کتحقدر اس  یتوان تفاوت، نمیاست حق از جمله حقوق طبیعی انسان  
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ش ماده  قائل  موضوع  همانند  دارد،  داللت  اجباری  کار  امکان  بر  که  استثنائاتی  بنابراین    2د. 
، قابل توسعه نخواهد بود، زیرا به گسترش دامنه موضوعی کار اجباری در  292نامه شماره مقاوله

 خواهد شد. منجر جوامع 
موضو  چیز  هر  از  پیش  کار  بر  متببی  دستیا  ع حق  ذهن  به  را  مناسب  کار  و  شغل  ادر  به 

)شق دیگر    است   وکار کسب کند. بنابراین از شقوق حق بر کار، حق استخدام شدن و برپایی  می
کار   منع  پوربنگر   (است  یاجبارآن  این    .(243  : 1391  امیری،  و  )نامدار  با    سبب به  نیز  ایران 

این اسناد   مفاد  د ییتأراده خود را بر  عمالً الی  الملنیها و قراردادهای بنامهمقاولهپیوستن به این  
به آن متعهد است. پس از انقالب اسالمی و حاکمیت قانون اساسی،  کرده  المللی اعالم  بین و 

داری و کار اجباری وضع  اصولی از این قانون ناظر بر حق انتخاب شغل و نیز جلوگیری از برده
 د. یرپذورت میصاز این اصول   متأثرکه وضع قوانین د ش

تعیین سرنوشت همان حق   بر  است   کردن   حکومت و    کردن   اداره بر  حق  و  )   بر خود  راسخ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نفی هرگونه   2اصل    6در شق سوم بند   . ( 434  : 1395 عامری، 

و   سلطه   ی کش ستم ستمگری  سلطه و  و  جمهوری  به پذیری  گری  که  شده  دانسته  موازینی  عنوان 
بندهایی چون طرد استعمار، محو    3رو در اصل  این شده است. از  س ی تأس ه ایمان به آن  پای می بر اسال 

استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، مشارکت عامه در تعیین سرنوشت اقتصادی، رفع تبعیضات  
  56در اصل  ،  . به همین ترتیب ناروا و... از تکالیف دولت جمهوری اسالمی ایران دانسته شده است 

نسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته  صراحت اذعان شده که خداوند ا به ی  ساس ون ا ان ق 
قانون اساسی مالحظه کرد و آن    28توان در اصل  است. با این حال اشاره به حق انتخاب شغل را می 

کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی    تصریح بر اینکه: »هر 
این آ   . ان نیست برگزیند« یگر حقوق د   و  بر  بند  مبتنی  انتخاب، در  قانون اساسی،    43اصل    4زادی 

بهره  از  جلوگیری  و  معین  کاری  به  افراد  اجبار  و عدم  انتخاب شغل،  آزادی  کار  رعایت  از  کشی 
استوار  به دیگری،   پایه آن  بر  اقتصاد جمهوری اسالمی  از اصولی که  شده    د ی تأک ،  ه شد عنوان یکی 

،  56ویژه اصل  به وری اسالمی ایران و  جمه   ی س ی تأس اصول  ه مشخص است که در  تیج . در ن ت اس 
که   شده  شناخته  اساسی  از حقوق  شغل  انتخاب  از    ی ا جنبه حق  ناشی  سرنوشت    زدن   رقم الهی، 

مبنا، رقابتی  انسان  بر همین  محوری در  ساالری و عدالت جذب و استخدام، شایسته دن  کر ها دارد. 
دارد و نیز  د ی تأک ها  یع عادالنه فرصت قانون اساسی که  بر توز   3اصل    9د  بن   بعث از ن کارگیری، م ه ب 

کند،  کارگیری داللت می به در  زمینه رقابتی  ن  ساخت قانون اساسی که بر فراهم    28فراز پایانی اصل  
اسالمی    ، استخدامی موضوعه  قوانین    طی  انقالب  آمدن  کار  روی  از  قانون  1357پس  جمله  از   ،

 ظهور یافته است.    ری، ات کشو م مدیریت خد 
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 بر مشاغل دولتی   اصول حاکم  .2-1

و   1301های دولتی اعم از قوانین استخدام کشوری  سیر تطور قوانین استخدامی در دستگاه
نیز قانون مدیریت خدمات کشوری،    1345 انواع به  دهندهنشانو  کارگیری از مستخدم توسعه 

قر نیروی  جذب  و  پیمانی  مستخدم  تا  کااررسمی  مداد  است.  ر  بوده  قانون   هرچندعین  در 
بینی و مبتنی بر تبصره ذیل  صرفاً دو نوع استخدام رسمی و پیمانی پیش 1345خدام کشوری است

این قانون، نیروهای کارگری تحت حاکمیت قانون کار، در دوایر دولتی مشغول به کار    4ماده  
ن حسب تبصره ذیل ماده  معید کار  داشوند، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری نوع قرارمی
کارگیری، ماهیت هریک از انواع  از نحوه به  نظرصرف، اضافه شد. اما  هایر یکارگ به  به انواع  32

 . دکنتواند روشن جذب، تعهدات اقتضایی هر کدام را می
قانون استخدام کشوری مصوب    4قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده    45ماده    براساس 

استخد1345 دو  ام،  رسمینو   بر  است:  معین، کاره ب  لذا  ،پیمانی  و  ع  کار  قرارداد  نیروی  گیری 
. مستخدم رسمی حسب حکم و مستخدم پیمانی و نیروی قرارداد ست ینتحت اطالق استخدام  

شوند. از حیث نوع تصدی مشاغل نیز هریک  کار گرفته میبهکار معین حسب قرارداد منعقده  
انی است که  ت سازممستخدم رسمی، متصدی پست ثابد.  ت دارناوها با یکدیگر تفاز این گونه

ماده   ذیل  بند    5تبصره  و  کشوری  استخدام  خدمات    45ماده    «الف»قانون  مدیریت  قانون 
منبعث از این مواد مشخص است که مستخدم رسمی   روازاینکشوری بر این امر داللت دارد.  

مانی بنا به تعریف آن در ماده  پی مستخدمو های ثابت سازمانی را دارد صرفاً امکان تصدی پست 
این قانون در تعریف پست موقت و نیز توجه    8انون استخدام کشوری و اطالق تبصره ماده  ق  6

مواد   پست   45و    6به  و  معین  مدت  برای  کشوری،  خدمات  مدیریت  که  قانون  موقت  های 
می استخدام  است،  حاکمیتی  مشاغل  از  پست  منصرف  ترتیب  این  به  واقع  در  زمانی  ساشود. 

شود. مفهوم شغل در قانون استخدام اه دولتی محسوب میمعرف جایگاه شغل در محل دستگ
 .(127 :1388 )ابوالحمد، کشوری، با مفهوم پست سازمانی همین قانون قابل انطباق است 

نیز    معین  کار  قرارداد  ماده    براساسنیروی  ذیل  قانون  32تبصره  شروط:    3این  در    .1با 
های تا سقف ده درصد از پست   .4می،  سازمان امور اداری و استخدا  دییتأبا    .2ص،  خاشرایط  

صورت ساعتی یا کار  به  .7در سقف اعتبارات مصوب،    .6بدون تعهد استخدامی،    .5مصوب،  
بند    براساسشوند.  گرفته می  کار، توسط دستگاه اجرایی به4حداکثر یک سال  ه مدتب  .8معین،  

قرارداد کار معین یا ساعتی  کارگیری افراد در قالب  به  ،توسعهشم  نامه شبرقانون    28ماده    «ب»
وظایف   اجرای  خدمات    یهاپست برای  مدیریت  قانون  در  مقرر  سقف  در  فقط  سازمانی، 
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مصوب   بالمانع    1386/ 7/ 8کشوری  قبلی  قراردادهای  تمدید  است.  به  است مجاز  توجه  اما   .
ی  ها جویی در هزینهصرفه  با هدفاری  اد  ح نظامالکه در راستای اص  ،این قانون  28صدر ماده  

سازمانی و نه    یهاپست سازی اندازه دولت بوده، صرفاً اجرای وظایف  عمومی کشور و منطقی
ممکن  آن،    5تصدی  قراردادی  نیروهای  است برای  شده  حال  دانسته  این  با  بیان  طورهمان.  که 

حسب    معین  د کاررداوی قرایرشد، مستخدم رسمی طی حکم سازمانی و مستخدم پیمانی و ن
 شوند.ارای رابطه کاری با دستگاه اجرایی مید ،قرارداد منعقده

ن پیمانی و نیروهای قرارداد اماهیت قراردادهای مستخدم  در خصوصهای متفاوتی  دیدگاه
 منزلهبهکار مشخص وجود دارد که بعضاً آن را از عقود الزم و بعضاً ایقاع و نیز در دیدگاهی  

ادد  قراردا از ویژگیهعالواست که    واضحدارد.  عنوان می  اریخاص  برخی دیگر  ها، ظهور  بر 
می وارد  عقود  زمره  در  را  آن  قرارداد،  انعقاد  در  طرفین  پیماناراده  خصوص  در  های سازد. 

پیمانی(،  ا)مستخدم  استخدامی نیازپیمان  گونهنیا ن  جهت    ها  اداره  افراد    یریکارگبه]موقت[ 
 ، (96  :1399  )موالیی،  آیندمی  بحسابهخدمت عمومی    ارائهانجام و    در  اجراییی  عنوان بازوبه

سازمان  چراکه قراردادها،  نوع  این  در در  افراد  با  استخدامی  پیمان  انعقاد  با  عمومی  های 
چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظایف معین و مشخصی را برای هدف معین بر عهده  

پست، بنا به اقتضا   هرچند این وظیفه و  ،(335  :1397  ،منیمؤتئیباطباط)  دهندکارمند قرار می
می شناخته  صورت  موقت  هر  در  معامله  آنچهشود.  هر  میصحت  جاری  را  همان  ای  سازد، 

عقد استخدام یا قرارداد با نیرو    چراکه،  شده  ذکر  6قانون مدنی  190قواعدی است که در ماده  
نها قوانین  رسد تمی   نظربهاره اشخاص است که  اج  با عقده  کار، اعم از پیمانی و کار معین، مشاب

اجرای آن را مشروط به توابع خاصی کرده و اما ظواهری که قوانین و مقررات برای آن تعیین  
به معین  نمی  سبب ،  است   دهکر نباشد. توجه  تا شروط عام صحت معامالت بر آن حاکم  شود 

شده  ریح امور واسپاریین و تصتعیبین  م  کهبودن موضوع معامله خود یکی از این شروط است  
  عرصه ، آن را به  کجانبهیشناور بودن و امکان تغییر مفاد آن با تصمیم    چراکه   ،ارمند است به ک 

کارگیری نیروی کار  وجه ممیزه عقد استخدام یا قرارداد به  نیترمهمرو  ازاینسازد.  غَرَر وارد می
سوی   از  ایجاب  در  ایقاع،  با  سقبو و    ندهکناستخداممشخص  از  استاستخداموی  ل    شونده 

 .(131 :1394 ،همکاراننژاد و للهی)عبدا
 

 تعریف محل خدمت و مقارنه آن با محل جغرافیایی خدمت .  1-3
تعریف دقیقی از عبارت »محل خدمت« وجود ندارد، اما رابطه معناداری میان آن  در قوانین  

 1345قانون استخدام کشوری    7ه  در مادنی  پست سازما  چراکهتوان یافت،  و پست سازمانی می
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مستمر برای یک    طوربهدولتی    مؤسساتمحلی که در سازمان، وزارتخانه و  است از: »عبارت  
نظر   در  مستخدم  یک  به  آن  ارجاع  و  بدون    شدهگرفتهشغل  یا  متصدی  داری  اینکه  از  اعم 

باشد« ماده    متصدی  در  نیز  ساز  6و  پست  کشوری،  خدمات  مدیریت  ممانقانون  در  ی  عنای 
سازمانی   ساختار  در  تعاریف   یهااهدستگجایگاهی  مشترک  مخرج  است.  شده  عنوان  اجرایی 

جایگاه   این  است.  استوار  »جایگاه«،  و  »محل«  عبارات  بر  خدمت«  »محل  و  سازمانی«  »پست 
عبارتی صرفاً  بهدر پهنه جغرافیایی واقع شده و    ،وجود آمده است بهاگرچه در ساختار سازمانی  

انتمفه ساده مکان بخشی از    طوربه.  است فیایی نیز  تی جغرای نیست، بلکه ناظر بر حقیقزاعوم 
که در آن    است   یامحدودشدهصورت یک دستگاه و مجموعه  بهفضای جغرافیایی است. مکان  

زندگی   و  هویت  اجتماعی،  میبهرابطه  دیگر  .(287  :1382  )شکویی،   آیدوجود  تعریفی   ،در 
جز سه  شامل  ا مکان  اء  دربر  .1از:    اندعبارتکه  ست  ساسی  که    ن یترکوچکگیرنده  محل: 

آنمحدوده در  اجتماعی  روابط  که  است  میهایی  شکل  منطقه  .2  ؛گیرندها  ای موقعیت: 
محل که  درجغرافیایی  را  گستردهبرمی  ها  تعامالت  آن،  درون  و  جامعه گیرد  اعضای  میان  تر 

یا    .3  ؛شودبرقرار می احساسی مکان  ارتباط   که  مکان:  درک بار  در    با ساختار محلی احساس 
محل  بوده دربرگیرنده  مختلف  و  که    مانندهای  کلیساست  و  مدرسه  کار،    ی هات یفعالخانه، 

آن  بار احساسی  ها صورت میانسان، حول  انسانی،  نوع فعالیت  تلفیق ساختار ملی و  از  گیرد. 
  رای ب .(34 :1379 )مویر، است تماعی اج  آید که دارای هر دو بعد جغرافیایی ومی وجودبهمکان 

، شهر عبارت دانسته  1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب    4ماده    مثال در
.« بنابراین شهر محلی است که حدود آن   قانون   براساس شده از: »محلی با حدود قانونی...... 

تعیی به  بنا  »محل«،  قالب  در  این حدود  دامنه  ای هر شهر،  بر  تصویب   ن وتعیین شده است و 
 شود.  شده، نامیده نمیتعییناین »محل«، شهر یا شهر متفاوت است و خارج از 

شرح    چراکه عبارت »محل خدمت« نباید با دایره نفوذ یا حوزه استحفاظی فعالیت، َخلط شود،  
های سازمانی، معطوف به محل جغرافیایی معین از حیث کار در مکان مشخص است  وظایف پست 

و  اب   و  فضایی آثا عاد  محل خ   د توان نمی آن    7ر  نیز  باشد دمت  معرف  را  »محل خدمت«  از    توان ی م . 
  9. در بند د کر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تبیین  « محل خدمت » های ناظر بر  طریق مجازات 

  یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، « محل خدمت » ورود به  ر ی تأخ تکرار در  ، این قانون   8ماده 
کارمندانی که بیش از دو ماه متوالی    ، این قانون  71همچنین در ماده  است. دانسته شده  ری لف ادا تخ 

به تصمیم  اند،  خود حاضر نشده   « محل خدمت » یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در  
ید  تحد این دو نص، بر   .خواهند شد وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج در از خدمت صالح ی مقام ذ 

دا ره  دای  داللت  خدمت«،  »محل  موسع  ب   ، رد تعریفی  صورت  در  اساس  همین  این  ر  کردن  تصور 
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عمل باید پذیرفت که حضور کارمند در هریک  در یک شهرستان یا استان و حتی کشور،  بر   عبارت 
که این تعبیر   ابد ی ی م معنا   « محل خدمت » شده، در معنای حضور در  از واحدهای تابعه تقسیمات گفته 

 ت. سد اس لول این مواد و موجد تالی فا مد   نظم و   الف خ 
محِل   به  محدود  خدمت،  جغرافیایی  محل  یا  خدمت،  محل  نتیجه  پست تعریف در  شده 

دارد که عماًل فعالیت داللت  و بر جایگاه این شغل در سازمان    است سازمانی در دستگاه اجرایی  
می  تحدید  سازمانی  وظایف  شرح  به  بنا  آن  در  شغلی  »پست   رون ی ازا   د. و شفیزیکی  تعریف 

 «محل » و    « جا »بر    زیرا ن شباهت مفهومی با عبارت »محل خدمت« است،  سازمانی« واجد بیشتری 
اداریِ  تغییر   استقرار شغل در ساختار  این حال تحدید عنوان محکومیت:  با  سازمان اشاره دارد. 

ستان شهراز یک  مت  که محدود در تغییر محل جغرافیایی خد   یا گونه به محل جغرافیایی خدمت،  
مقدم و میرزاده )صادقی   ان باشد و هم از یک استان به استان دیگر به شهرستان دیگر در داخل است

دستگاه   تنها نه   ، ( 140  :1397  کوهشاهی،  برخی  در  را  مجازات  عنوان  از جمله این  اجرایی  های 
به شهرداری  هریک  که  می   منزله ها  شناخته  مستقل  اجرایی  سازد، می   اجرا   ل اب ق ری غ شوند،  دستگاه 

اختیارات   تحدید  به  مجازات أت هی بلکه  عنوان  این  اعمال  در  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  های 
 خواهد شد.منجر  برای تغییر پست سازمانی کارمند متخلف، در یک واحد سازمانی  

 

 حاکم بر تغییر شغل و محل خدمت  یهاه یرو .  1-4
و   داردداللت    تغییر پست سازمانیبر  اجرا،  قام  شده، تغییر شغل در مگفتهبا توجه به موارد  

جایی کارمند از محل خدمت قبلی خود به هین تغییر مبتنی بر تغییر محل خدمت، ناظر بر جابا
محل سازمانی جدید هرچند با اختالفی نزدیک است. در واقع تغییر شغل با تغییر محل خدمت  

آن الینفک  شغل جزء  هر  محل خدمت  زیرا  دارد،  مشاغل    ، شودمیوب  محس   مالزمه  هرچند 
وجود داشته باشند. بیش از آنکه در قوانین نصوصی داللت بر تجویز   زمانی سا  مشابه در ساختار

مقررات  برخی  باشد،  داشته  اجرایی  دستگاه  مدیریتی  اراده  توسط  محل خدمت  و  تغییر شغل 
شماره   بخشنامه  جمله  از  معا  1393/ 7/ 30مورخ    200/ 93/ 10336دولتی  تجانشین  وسعه  ون 

تخصصی دیوان   هیأتت عمومی و  أهی  یبرخی آرا  و  8جمهور سیرئیت و سرمایه انسانی  دیرم
 اند. عدالت اداری، متضمن این بحث 

میبه اولین  نظر  به    یرأرسد  مربوط  سازمانی  پست  تغییر  امکان  موضوع  با  رویه  وحدت 
شماره   اداری  أهی  1381/ 1/ 25مورخ    12دادنامه  عدالت  دیوان  عمومی    س ااس برکه    باشدت 

متعارض مربوط به تغییر رشته    یرأاما    . صادر شده است   از شعب دیوان  یرأتعارض میان دو  
  . ت رسیدگی به تخلفات اداری بوده است أشغلی کارمند بانک رفاه کارگران ناشی از حکم هی
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 در حکم متعارض آمده است:  
 به  اقدام  اساس  نیا  رب  و  رددا  ار  بانک  کادر  تحول  و  تغییر  حق  عاملمدیر  ...،  اینکه  به  »نظر

  به   بایست می  نبود  عمل  این  به   راضی   شاکی   اگر  بعالوه.  است   نموده   شاکی   شغلی  رشته  تغییر
 منزلهبه  اعتراض  عدم  و  نمودمی  شکایت   دیوان  به  قانونی  فرجه  در  اداری  تخلفات  دادگاه  حکم
  تسپ  رد  تحول  و  رتغیی  مسئله  نیز  اداری  تخلفات  هیأت  رأی  تبعات  از  و  بوده  حکم  قبول

 شود.« می صادر رد شکایت  به  رأی به مراتب  توجه با. باشدمی
 صادر کرد:   رأیعمومی چنین   هیأتبر این مبنا 

که تنزل مقام    1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب    9»حکم مقرر در بند و ماده  
رار داده  ی قاداری هاتکارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازا

مدیراس اختیارات  نافی  مذکور  ت،  واحدهای  کارمندان  سازمانی  ثابت  پست  تغییر  در  یت 
 .«  ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست.....  براساس

آرا تعارض  به  مربوط  دیگر  موضوع    یپرونده  در  اداری  عدالت  دیوان  شعب 
کارکنان  دادخواست  از  تعدادی  م  یهابانکهای  وتجارت،  بهمچنی  لی  طرفیت  ن  به  دانا  یمه 

منجر شد.   1390/ 10/ 5مورخ    427الی    422وحدت رویه    رأیوع است که به  های متباهدستگ
 در فرازی از این دادنامه آمده است:  

  مصرح   مقامات  ،1372  سال  مصوب  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  12  ماده  موجب   »به
  قانون   9  ماده   د  ج  ب الف  ایدهبن  در  ررقم  یاهمجازات  اعمال  اختیار  قانونی  ماده   این  در

  گروه   و  مقام  تنزل  جمله  از  ماده  آن  در  مقرر  یهامجازات  سایر   اعمال  لکن  دارند  را  رمذکو 
اداری  به  رسیدگی  های هیأت  صالحیت   در  منحصراً   رویه   وحدت  آراء  و  دارد  قرار   تخلفات 

 881310/ 1/ 01-13و  88139/ 25/1-12  یها دادنامه  شماره  به  اداری  عدالت   دیوان  عمومی  هیأت
  گروه   یا  مقام  تنزل  بدون  مستخدم  سازمانی   ثابت   بنابراین تغییر پست  همین امر است.   دیمؤ نیز  

 ...«.باشدمی مستخدم متبوع دستگاه مدیریت  اختیارات از
بند   ابطال  عدم  به  مربوط  دیگر  مدیران   نامهنییآ  10ماده    2پرونده  و  کارکنان  انتصابات 

اسال شورای  اداری   أتی هاست.    11می مجلس  عدالت  دیوان  دادن  عمومی  مورخ    314امه  طی 
 : است  عنوان کرده 1396/ 4/ 13

 این دادنامه به این شرح صادر شد:
قانون   9به عنوان یکی از تنبیهات اداری مقرر در ماده   «تنزل مقام » ازآنجایی که اوالً: تعیین»

در تغییر پست ثابت    خدموع مستمتب  نافی اختیارات مدیریت دستگاه رسیدگی به تخلفات اداری
وی   نیست   اساس برسازمانی  اداری  سمت  ...مقتضیات  موعد  از  پیش  تغییر  قانونگذار  ثانیاً:   .
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، بنابراین  ...  دانسته  پذیرای هستند را امکانهای مدیریت حرفهکارمندانی که دارای یکی از پست 
 .« ت امری قانونی اس ذکرشدهتغییر سمت کارکنان با لحاظ شرایط 

رأ دی  پرونده به  است  مربوط  شمگر  رویه  وحدت   هیأت   1398/ 4/ 11مورخ    668اره  ی 
احمر   هالل  وقت  مدیران  از  جمعی  شکایت  خصوص  در  اداری،  عدالت  دیوان  در  عمومی 

خود    رأیعمومی دیوان طی    هیأتهای سازمانی،  تنزل ناشی از اصالح ساختار پست   خصوص
 چنین بیان داشت: 

اده از اختیارات  ا استفسازمـان جمعیت هالل احمر ب  الیورای ع ه شـ از آنجایی کـ   ...ب:  »
حذف.....قانـونی   و  ساختار  تغییر  به  مکلف  را  سازمان  سازمانی  پست   20%  ،  های 

پست به   60  از  مدیریتی  هایپست   تعداد  قانونی،  مصوبه  این  اجرای  در  و  است   کرده مدیریتی و
های موضوع تعارض ان پروندهاکیمانی شزسا  هایپست کاهش یافته است و در تغییر پست   24

پیدا نکرده  رسته،   تغییری  آنان  به    ....طبقه و رتبه شغلی  بنا  تنزل مقام  تغییر پست سازمانی و 
از   نگردد  شغلی  رتبه  و  طبقه  در  تغییر  به  منجر  که  مادام  سازمانی  اقتضائات  و  اداری  مصالح 

با   مخالفتی  و  است  مستخدم  متبوع  دستگاه  من قانو اختیارات  و  اختیارات  افان  و  وظایف  با  تی 
 ... .« رسیدگی به تخلفات اداری نداردهای هیأت

تخصصی اداری و استخدامی نیز در    هیأت ی از  ی عمومی، آرا   هیأت شده  گفته   ی بر آرا افزون اما  
صادر   اجرای  دستگاه  عمل  از  ناشی  خدمت  محل  و  پست  تغییر  امکان  که  ده  ش خصوص  است 

 کر کرده است: چنین ذ   است که   1399/ 8/ 20مورخ    1380119709069909آن دادنامه    ن ی تر مهم 
از جمله مواد  » از قانون مدیریت خدمات کشوری  قانون   70و    54،  53،  28مواد متعددی 

به    دیمؤ مذکور   بنا  آنها  خدمت  محل  و  شغل  تغییر  و  کارمندان  انتصاب  که  است  امر  این 
 «..... باشدیمیی اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرا

 

 شغل و محل خدمت  امکان و امتناع در تغییر.  2
 های سازمانی و امکان تغییر شغلماهیت پست .  2-1

بخش  مستخدمدر  تصدی  برای  سازمانی  ثابت  پست  که  شد  اشاره  قبل  و اهای  رسمی  ن 
های ثابت سازمانی ناظر  ن پیمانی ایجاد شده است و پست اپست موقت برای تصدی مستخدم

سازمانی از نظر نوع به دو حالت مستمر و  های  . با توجه به اینکه پست ست هاآن  ی بودندائمبر  
می تقسیم  دو حالت صورت  موقت  این  از  هریک  بر  ناظر  پیمانی  و  استخدام رسمی  و  شوند 

این  می می  سؤالپذیرد،  اقتضاپیش  اگر  که  دائمی  ی آید  نیز    پستی  و  رسمی(  مستخدم  )ویژه 
را از ادامه کار در آن   توان مستخدمآیا می  پیمانی( باشد،دم  تخ ه مس)ویژ  پستی موقت   یاقتضا
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حاکم بر مستمر بودن پست ثابت    ی اقتضا  داشت و پست وی را در حین خدمت تغییر داد؟  باز
آن   بر  به    داردسازمانی، داللت  بنا  نیاز  این  دارد و  نیاز  به چنین جایگاهی همواره  که سازمان 

صِرف اراده مدیران،   توان آن را بهنمی  و به این ترتیب ست  اآمده  ود  ج وبهساختارهای ابالغی  
داد پست   چراکه  ،تغییر  سایر  تصدی  به  نیاز  به در صورت  مکلف  اجرایی  دستگاه  ثابت،  های 

رسد می  نظربهبا رعایت شرایط احراز،    هرچنداستخدام جدید و رفع حوایج اداری خود است،  
ت امکان  دستگاه،  و  کارمند  م  غییرتراضی  ممکن  ادمستخپست  را  به صدسازن رسمی  اما  رف ، 

ن اتوان پست ثابت سازمانی ایشان را تغییر داد. در خصوص مستخدمدستگاه نمی  کطرفهیاراده  
است  امکان  فاقد  عمالً  و  مضیق  بسیار  وضع  تصدی  امستخدم  چراکه  ،پیمانی  برای  پیمانی  ن 

فاً  قده و الزامات ناظر بر آن، صرمنعارداد  ه قربنابراین بنا ب  ،اندپست موقت به کار پذیرفته شده
انقضای  از  پس  حتی  یا  قرارداد  حین  در  آن  تغییر  و  دارند  را  موقت  پست  در  زمینه حضور 

موضوع    12استخدام پیمانی  نامه نییآ  22قرارداد در حکم استخدام جدید است. اگرچه در ماده  
دمان پیمانی از  ستخشغل م  غییروزیران، ت  هیأت  1368قانون استخدام کشوری مصوب    6ماده  

اصال قرارداطریق  تطور  ح  سیر  است،  دانسته شده  ممکن  ماده    یهانامهنییآد  موضوع    6قبلی 
است  نکات حائز اهمیت دیگری را طرح کرده    1368تا    1346قانون استخدام کشوری از سال  

 .داردن پیمانی داللت اکه به عدم امکان تغییر شغل مستخدم
 : استشرح این سیر به این  

شود در مورد متصدیان تخدام جدید محسوب میتغییر پست مستخدم پیمانی اس -26ه  ماد»
های ثابت سازمانی موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در مورد متصدیان  پست 
ماده  پست  رعایت  ندارند  استمرار  جنبه  که  است   نامه نییآاین    1113هایی    نامه )آیین«  .الزامی 

 (1346/ 7/ 22ب مصو یمانی ام پاستخد
شغ  -  34ماده  » میتغییر  محسوب  جدید  استخدام  پیمانی  مستخدم  نامه  )آیین  «.....شودل 

 (12/1347/ 28استخدام پیمانی اصالحی 
استخدام مجدد محسوب می  -34ماده  » پیمانی  انعقاد تغییر شغل مستخدم  شود و مستلزم 

 ( 1351/ 12/ 29)اصالحی  «.قرارداد جدید است 
داد منعقده و رعایت مقررات مربوط  انی با اصالح قرارشغل مستخدم پیم  ییرـ تغ  22  دهما»

 14( 1368/ 6/ 15استخدام پیمانی مصوب  نامهنییآ) .«بالمانع است 
اند که تغییر شغل مستخدم  درستی تشخیص داده به از انقالب اسالمی،   پیش های وزیران هیأت 

ح عبارت در تطبیق این مواد اصال   وجه حائز تکته  شود، اما نپیمانی، استخدام مجدد محسوب می 
به  1346  نامه ب یتصو در    « پست تغییر  »  شغل » ،   نظربه .  است بعدی    ی هانامه ب ی تصو در    «تغییر 
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به می  امکان  اجرایی،  دستگاه  تا  بوده  تالش  در  واضع،  مرجع  را رسد  پیمانی  مستخدم  کارگیری 
از محل خدمت   تغییر شغل، شده استخدام متفاوت  بدون  باشد دا   اختیاردر    ،  به   ، شته  توجه  با  اما 

قرارداد را مالزمه   ابهام در موضوع  این اختیار، نوعی  یکدیگر، وجود  با  پست و شغل سازمانی 
این  رو ازاین  ، تواند سبب شود، زیرا ایفای وظایف شغل موکول به تعیین محل خدمت آن است می 

، شرایطی مبنی 1368از سال  ش پی   پیمانی دام  های استخ نامه در آیین   .ناپذیرند دو از یکدیگر تفکیک 
بر ب بر  امتحان و مسابقه برای  یا  آزمون  نداشته و حکم ه گزاری  پیمانی وجود  کارگیری مستخدم 
استخدام رسمی   13ماده   در  و مسابقه، حصر  امتحان  برگزاری  بر  مبنی  کشوری  استخدام  قانون 

یمانی مبتنی بر تخدام پ اس  نامه ن آیی  8وزیران طی ماده    هیأت ،  1368داشت. با این حال در سال  
شی از قانون اساسی، شرط امتحان و گزینش را برای ورود به خدمت، تصریح داشت. الزامات نا 

بایست از طریق منزله استخدام جدید است، می به بنابراین بدیهی است که هرگونه تغییر شغل که  
ید، که مجرا ینش جد گز  آن   تبعبه   نامه صورت پذیرد، یعنی امتحان مجدد وآیین   8رعایت ماده  

پذیرش  و  آن    دانستن  مستخدم  سبب تبعات  پیمانی خواهد شد ا تضییع حقوق  با وجود   ، ن  زیرا 
پست  با استمرار  مواجهه  در  را  ایشان  پست،  تغییر  از  ناشی  اراده  اما  قبلی،  موقت سازمانی  های 

برقرار باشد،   انی ت سازم موق  که پست تا زمانی   رو ن ی ازا الزامات استخدام جدید قرار خواهد داد.  
ن امکان کار خواهد داشت و زمانی نیز که پست سازمانی یا شغل زوال یابد، م پیمانی در آ مستخد 

تصدی شغل   ، که گفته شد طور همان خواهد شد، زیرا    لی زاموجبات ادامه خدمت مستخدم پیمانی،  
 . رد ا د آن  رعایت تشریفات  استلزام به  و    ، منزله استخدام جدید به و پست جدید 

  . شده است  بینیپیشخاصی در قانون    زوکارساهای ثابت سازمانی نیز  ص پست خصو در  
 قانون استخدام کشوری آمده است:  116در ماده 

وسسه دولتی  م  یا   شرکت  یا  وزارتخانه  انحالل  یا  سازمانی  پست   حذف  علت   به   که»درصورتی
مزبور به حال   مینمستخد  م یاای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدبه وجود یک عده

 ( 1353/ 12/ 28 مصوب اصالحی) «.ندیآیدرمآماده به خدمت 
 برای تعیین تکلیف مستخدمین آماده به خدمت آمده است:  118همچنین در ماده 

به   آماده  مستخدم  کهزمانی  تا  اندمکلف  قانون  این  مشمول  دولتی  مؤسسات  و  ها»وزارتخانه
تبر  دارند  اختیار  در  خدمت  می  داًیکه جد  ییهاپست صدی  ای  بدونایجاد  یا  متصدی   شود و 

 هستند استخدام  فاده ]استفاده[ نمایند و فقط در صورتی مجاز بهتاست از مستخدمین مزبور اس
خدمت   آماده   مستخدم  یا   که به    آماده   مستخدمین  از  نتوانند  یا   باشند  نداشته   شرایط  واجد  به 

اسؤسم  و  هاوزارتخانه   سایر   در  شرایط  واجد  خدمت  دولتی    اصالحی ) «.کنندتفاده  سات 
 ( 1350/ 3/ 30مصوب
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های بدون متصدی و نیز پست   شودیمهایی که جدید ایجاد  بر امکان تصدی پست   تأکید
اگرچه مشروط به رعایت شروط مندرج در تبصره   ،ن رسمی آماده به خدمت اتوسط مستخدم

از پیروزی    پیشوط به قوانین  مرب که این مواد    ازآنجا  ،قانون استخدام کشوری است   118ماده  
ا اصول  انقالب  رعایت  است،  یا   43و    28سالمی  رسمی  مستخدم  توسط  شغل  انتخاب  در 

نماید. در غیر این صورت  تراضی طرفین، حاکمیت قانون اساسی را بر این قوانین، مستلزم می
مواد   این  که  پذیرفت  اصول    نظرصرفباید  قانونگفتهاز  از  جمهوری    شده  می اسالاساسی 

مجرا نتیج  ایران،  در  بود.  ترتیبات خواهند  که  است  رسمی  مستخدم  پست  حذف  صرفاً  ه 
آورد و اساساً تغییر اجباری پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی با  میشده اخیر را فراهم  گفته

 شود. بودنش تلقی میثابت  یاقتضا فرض استمرار آن، مغایر با  
م نیز،  کشوری  مدیریت خدمات  قانون  کارمن  49  ادهدر  قرارداد  تمدید  از شروط  دان  یکی 

درصورتی بنابراین  است.  کرده  عنوان  سازمانی  پست  استمرار  را،  استمرار  پیمانی  موجبات  که 
نیاز است    موردنظرپست موقت سازمانی وجود داشته باشد، به خدمت کارمند پیمانی در پست  

به اراده مدیریتی یا تراضی طرفین  نا  و دلیلی برای تغییر پست مستخدم پیمانی وجود ندارد که ب
 امر ممکن شود.  این

ن رسمی و  ابا این حال، مقنن حالت دیگری از تغییر پست و محل خدمت را برای مستخدم
پیش ماده  پیمانی  »و«  بند  در  را  آن  موردی  نمونه  که  است  کرده  پنجم   50بینی  برنامه  قانون 

  در صورت   هااین بند  براساس.  شاهده کردم  نتوایم  1399بودجه    20تبصره    4توسعه و نیز بند  
جایی مستخدم بدون کسب هوجود مستخدم رسمی و پیمانی مازاد، دستگاه اجرایی امکان جاب
جایی در خارج از شهرستان  هرضایت وی در همان شهر یا شهرستان را دارد و در صورت جاب

مستخدم موضوعمی موافقت  اخذ و در صورت عدم  و  با  بایست رضایت مستخدم  زنشستگی 
 . شوددبازخریدی ایشان اجرا  

مقنن  تجویز  به  بنا  آن  بودن  از حصری  نشان  اعالمی،  مواد  در  این موضوع  تکلیف  تعیین 
تغییر شغل و محل خدمت مستخدم  ،دارد بر  اختیاری  اجرایی،  متبوع  ن  ایعنی چنانچه دستگاه 
ب  خود مقنن  توسط  امر  این  تصریح  بر  ضرورتی  داشت،  عبارت  را  قید  نبود. »نیا  مازاد«    روی 

این موضوع از    بنابراین  است.  تغییرات  از  این دسته  بر  ناظر  قواعد  بودن  بیانگر حصری  خود 
دیگر مستخدم  ،سوی  خدمت  ادامه  موجبات  موقت،  پست  استمرار  عدم  اینکه  به  توجه  ن  ابا 
نی  یماعقد پ  یاقتضانی با  اتغییر محل خدمت چنین مستخدم  روازاینسازد،  می  لیزاپیمانی را  

و   شغل  تغییر  زیرا  نیست،  مستخدم  محل خدمتقابل جمع  از  دسته  قرارداد    ن،ااین  بر  ناظر 
ب هرگونه  و  است  قانون  هجدید  ششم  فصل  ضوابط  رعایت  به  موکول  استخدام  و  کارگیری 
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 20تبصره  4رسد قانونگذار طی بند می نظربهمدیریت خدمات کشوری خواهد بود. با این حال 
ن پیمانی یا به اقرارداد مستخدم  یاقتضاحقوق مکتسبه را خالف    ینوعبه  ،1399قانون بودجه  

هزینه تحمیل  از  جلوگیری  هدف  با  اضطرار  مازاد  حکم  نیروهای  برای  جدید،  استخدام  های 
استخدام دستگاه انواع  اقتضائات  با  تطابق  حیث  از  خود  که  باشد  گرفته  نظر  در  اجرایی  های 

 طلبد. بحث مجزایی را می
تغییر  صوصدر خ هرگونه  نیز،  قراردادی  قرارداد    نیروهای  پایان  تا  محل خدمت  و  شغل 

تغییر موضوع قرارداد در حین قرارداد، به غرری شدن معامله ناشی   چراکه ،ست ینمنعقده ممکن 
بند   حکم  مدنی    190ماده    3از  می قانون  دیگرشود  منجر  سوی  از  معنای   ،و  در  شغل  تغییر 

قانون   28ماده    « ب»کم بند  ه اجرایی صرفاً در تمدید آن بنا به حتگا قرارداد جدید است که دس
برنامه ششم توسعه مجوز دارد و در انعقاد قرارداد جدید، عمالً جذب جدید صورت پذیرفته 

این قانون در    44قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده    32که رعایت تبصره ذیل ماده  است  
عم آزمون  برگزاری  و  عمومی  آگهی  ب  ومینشر  عبارت  اطالق  به  توجه  فراز  کارگیری  هبا  در 

 رسد.می نظربهبدوی این ماده، ضروری 
می وضعیت  تبدیل  موضوع  در  را  شغل  تغییر  از  دیگر  امور  حالت  در  کرد.  مالحظه  توان 

مربوط به تبدیل وضعیت کارمند از پیمانی به رسمی که مستلزم تغییر پست از موقت به دائم  
ستگاه اجرایی با تقاضای کارمند  قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در د  7ه  باشد، عمل وفق ماد

این   از حکم موضوعی  تبدیل وضعیت مذکور مستفاد  که  بود  قانونی خواهد  تشریفات  و طی 
برای کارمند پیمانی ممکن دانسته شده است. در عین حال تغییر شغل    شدهین یبشیپماده و حق  

از   پست ولتد  یهابخش  یسازیخصوصناشی  حذف  معنای  در  رای،  در  موقت،  با های  بطه 
آن امستخدم که  شده  محسوب  پیمانی  ماده  ن  حکم  تابع  را  خدمات   49ها  مدیریت  قانون 
این قانون مجرا خواهد بود که    21ن رسمی نیز احکام ماده  او برای مستخدمد  سازمیکشوری  

در ماده اخیرالذکر   شدهینیبشیپهای  طی آن کارمندان رسمی مُخیر به انتخاب یکی از وضعیت 
 شوند.می

 
 حق مکتسبه  مثابهبه اشتغال در دولت .  2-2

و   امر جذب  که  دارد  مراحل مختلفی وجود  دولتی،  در ساختار سازمانی  افراد  استخدام  برای 
دفعتًا   را  تصمیم   پیش .  د ساز نمی   ر ی پذ امکان استخدام  هر  تا  از  دارد  استخدام، ضرورت  برای  گیری 

اس نیاز  دستگاه تخدا های  این  می  احصا، سپس  اجرایی  تجمیع  های  یا    ده ش نیازها  وزارت  توسط  و 



 

 
 37شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
120 

منعکس  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  به  مرکزی  راستای    شود   سازمان  در  نیز  سازمان  این  و 
تصویب    ساله پنج های  برنامه   شده ی ن ی ب ش ی پ های  سهمیه  آزمون برگز   برای وزیران،    هیأت با    -اری 
 . د کن صادر    جواز   -یف شده است خدمات کشوری تعیین تکل قانون مدیریت    51ه  که در ماد طور همان 

  مدیریت  قانون  44  ماده  در  که  ترتیبیبه  هاسهمیه  این  جذب   نحوه  مرحله،  این  از  پس
این  گیردمی  صورت  است،   آمده   کشوری  خدمات در  بنابراین  پیش.  استخدامی،    زمینه  هر  از 

پست  و  نیازمشاغل  مورد  و  تهی  )محل خدمت(  های  آزمون،    منظوربهه    ی سانراطالعبرگزاری 
های خدمتی که بدان تمایل داشته و شروط الزم تا داوطلبان، مشاغل و محلد  شو میعمومی  

آن    برای و...    ماننداحراز  تحصیلی  مربوطه  را  مدرک  استخدامی  آزمون  در  و  انتخاب  دارند، 
ع  رو نیازا.  ندکن  نامثبت  آزمون  در  که شرکت  است  ا بدیهی  آن مل  در  جبری  و  بوده  ختیاری 

  دییتأو پس از  کنندمید پس از قبولی در آزمون کتبی سایر مراحل استخدامی را طی نیست. افرا
خدمت    منظوربه  ،نهایی محل  و  شغل  در  کار  به  معرفی  بهشروع  پیمانی  یا  رسمی  صورت 

 شوند.می
  نفسه یف  کارمند  ت خدم  محل  و  شغل  تغییر  بر  مبنی  مدیر  تصمیم  پذیرفت   توانمی  آیا  حال

 شده   تحصیل  قانونی  فرایند  به   بنا  که  را  ایمکتسبه  حق   است؟  شدهگفته  دموار  تمامی  بر  حاکم
  و   شغل  تغییر   امکان  خصوص  در  قوانین   در  تصریحی  اوالً  چراکه   کرد،  نقض  توان نمی  ،باشد
  موارد   به  بنا  ثانیاً  و  ندارد  وجود  اجرایی   دستگاه  هیکسو ی  اراده  به  بنا  نامستخدم  خدمت   محل

 مکتسبه  حقوق  ،تعریف  به  بنا   زیرا  شود،می  محسوب  نیز  اسیاس  قانون  اصول  خالف  مطروحه،
  های برنامه  یا  پارلمانی  مصوبات  پایه  بر  شهروندان  که   شودمی  گفته  حقوقی   به  عام  معنای  در

  قی حقو  ترتیب  این  به   .(1  :1393  روحانی،  و  نیا)ارفع  اندکرده  کسب  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،
  مکتسبه   حقوق  از  جزئی  دارد،  اطالق  اساسی،  نقانو   همچنین  و  مختلف  قوانین  در  که

   .دشو می تلقی نامستخدم
  آن  جمله  از  خدمت،  محل  و  شغل  انتخاب  که  مکتسبه  حقوق  به  احترام  اهمیت   به  توجه  با
  پست  تغییر  ه یکسو ی  امکان  آن   طی  که  قانونی  صراحت   بدون  مدیریتی   اقتضائات  به  التزام  است،

 تواندمی  مدیریتی،  اراده  واسطهبه   آن  امکان  و  دهشن  سیتأس  شود،  ممکن  کارمند  خدمت   محل  و
  تالی   معرف  نحویبه  که  باشد  داشته  استمرار  مدیریتی،  بعدی  تغییرات  با  واریسلسله  طوربه
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  قبالً   که  قانونی  مستثنیات  و  قهری  امور  حال  این  با  بود.  خواهد  اداری  ثبات  عدم  و  آن  فاسد
 شوند. می محسوب مکتسبه حق  بر تعرضاتی شد، شارها

 

قواعد حقوقی و رویه قضایی در عدم امکان تغییر شغل و محل  .  2-3
 خدمت مستخدم 

 این   مفاد  بر  فرع  پیمانی  و  اصل  ،رسمی  استخدام  ،1345  مصوب  کشوری  استخدام  قانون  در
 حاالت  زا  ریکه  احکام  تشخیص  کشوری،  خدمات  مدیریت   قانون  در  اما   است.   بوده  قانون

  به   باشد  متفاوت   تواندمی  ماده   هر  از  مستنبط  قراردادی،   و  پیمانی   رسمی،  از  اعم  کارمندی
  پیشینه   به  نسبت   حقوقی  فهم  با  کارگیریبه  و  استخدام  حاالت  از  هریک  حصری  امور  عبارتی
  قانون   26  ماده  در  هستند.  احصا   و  تشخیص  قابل  آن  بر  حاکم  اقتضائات  و  مواد  از  هریک
 است:  شده تصریح شوریک  داماستخ

  مربوط   رسته  در  هاآن  به   مربوط  مشاغل  که  هایی پست   به  رسمی  نمستخدمی  »انتصاب
  رضایت  و  پست   آن  احراز  الزم  شرایط  داشتن  با  مگر  است   ممنوع  ندارد  قرار  مستخدم

 مستخدم.« 
 آنها،   شغلی  رسته  به  محدود  رسمی  نامستخدم  پست   تغییر  امکان  بر  مستندی  ماده  این

  کشوری   خدمات  مدیریت   قانون  45  ماده  4  تبصره  در  که  است   حالی  در  این  ،دشو می  وبمحس
 است:  آمده دارد، جای قانون این استخدام فصل در که

 گرددمی  مشخص  نامهمانیپ  در  پیمانی  کارمندان  تصدی  مورد  شغل  و  خدمت   محل  »تعیین
 د.« باش می ربطذی اجرایی دستگاه عهده به رسمی کارمندان مورد در و

  و   رسمی   کارمندان  خدمت   محل  تعیین  در   دستگاه  اتاختیار  تحدید  مُبین  ماده  دو  این  قابلت
  بر  ناظر ماده دو موضوع  که ازآنجا رو ازاین است.  آن حین  در تغییر  نه و استخدام بدو  در پیمانی

  خدمات   مدیریت  قانون  127  ماده  حکم  به  ،است   نامستخدم  خدمت   محل  و  شغل  انتخاب
 45  ماده  4  تبصره  توانیم  و  است   شده  تلقی  لغو   قانون  این  با  مغایر  ینقوان  تمامی  ،کشوری

  26  ماده  ناسخ  اساسی،  قانون  از  تصریحی  اصول  برعالوه  را  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون
  از  را  خدمت   محل  و  شغل  تغییر  امکان  نحویبه  که  دکر  محسوب  نیز  کشوری  استخدام  قانون

  پست  معنای  در  خدمت   محل  شد،  گفته  کهطورهمان  ،گردی  ویس  از  داند.می  مدیریتی  اختیارات
  در  اداری،   تخلفات  به  رسیدگی  قانون  9  ماده  «هـ »  بند  با  منطبق  مذکور  مقارنه  که  است   سازمانی

   .است  اداری مجازات عنوانبه خدمت   محل جغرافیایی تغییر
  ب انتخا   حق  راستای  در  کشوری،  خدمات  مدیریت   قانون  45  ماده  4  تبصره  حکم  بررسی 



 

 
 37شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
122 

  مورد   شغل  و  خدمت   محل  تعیین  بر  ناظر  احکامی  هتبصر  این  زیرا  ،است   اهمیت   حائز  شغل
  گیری قرار  به  توجه   با   که   است   مشخص  بنابراین  است.   تغییر  از  منصرف  تعیین،  و  دارد  تصدی

 را  تبصره  این  روازاین  است.  بوده  مقنن  نظر  منظور  خدمت   بدو   مقطع   استخدام،   فصل  در   آن
  براساس   خدمت   محل  و  شغل  یرتغی  امکان  بر  مقنن  منظور  اگر  زیرا  ،ت دانس  حصری  توانمی

  طی   توانست می  مقنن  و  نبود  شکل   این  به  آن  تصریح  بر  دلیلی  بود،  استوار  اداری   اقتضائات
 بدهد.  اجرایی  دستگاه  به  خدمت   حین  در  یکطرفه  را  اختیاری  و  تجویز  چنین  مستقل،  حکمی
  4  بند  لابطا  در  اداری  عدالت   دیوان  عمومی  تأیه  3911/ 21/12  مورخ  937  دادنامه  به  توجه

شمارهتصویب  بند    45017/ 96785  نامه  و  دولت  کارکنان  انتقال  کارگروه  عضو   12وزیران 
شماره  تصمیم  رئیس45336ت/ 152038نامه  ویژه  نمایندگان  انتقال ن  کارگروه  در  جمهور 

 دادنامه آمده است:   ر ایند .حائز توجه است ه زمیندر این  کارکنان دولت از شهر تهران
قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب    9ابق بند هـ ماده  مط  نکهیانظر به  »
اداری احصاء شده است که  ، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات1372سال   های 

اری های رسیدگی به تخلفات ادهیأتدر پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط  
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال   45اده  م  4شود و حکم مقرر در تبصره  عمال میا

، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است  1386
و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف  

 ....« دستگاه اجرایی مجاز نیست  برای اداری و یا رضایت مستخدم
ابطال ماده  أهی  1391/ 9/ 6مورخ    614-615مه  دادنا اداری در   19ت عمومی دیوان عدالت 

ماده  آیین موضوع  اجرایی  تبصره    121نامه  نیز    21ماده    2و  کشوری  مدیریت خدمات  قانون 
 وضع شده بود:  نامهنییآاین  19توجه است. در ماده  شایان
رافیایی خدمت کارمندان رسمی در  ( قانون، تغییر جغ45( ماده )4تبصره )مفاد  با توجه به  »

واحدهای تشکیالتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از  
 « ربط است اختیارات دستگاه اجرایی ذی

 داد: رأیعمومی دیوان طی دادنامه خود در ابطال مقرره مذکور چنین  هیأت
م  45ماده    4در تبصره    نکهیابه  ظر  »ن ،  1386دیریت خدمات کشوری مصوب سال  قانون 

ربط محول شده است و تعیین  تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی
می خدمت  جغرافیایی  محل  تغییر  از  منصرف  خدمت،  ماده  محل  هـ  بند  در  و  قانون   9باشد 

ایی خدمت از  ، تغییر محل جغرافی1372ولت مصوب سال نان درسیدگی به تخلفات اداری کارک 
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های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت  جمله مجازات
 .«شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود

مقرره دادنامه  شدهابطالهای  مجموعه  آنکه  و  اول  است:  استوار  محور  دو  بر  صادره  های 
م»تعیین« شغ ال و  اجرایی  اختیارات دستگاه  از  بر شروع  حل خدمت  ناظر  اختیار  این  ست و 

مراحل استخدامی که داوطلب برای تصدی شغل و پست سازمانی   خدمت، در واقع همان طیِ
دوم آنکه هرگونه تغییر محل    ؛نه مخالف مدلول آگهی آزمون  و   استدر مراحل آزمون گذرانده  

داری دارد،  های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اجازاتخدمت، با توجه به حصری که در م
استدالل   مبنای  اعمال  مدیریتی    یاقتضابر  تم  چراکه،  نیست قابل  صورت،  این  میان  یدر  یز 

تفوق اراده و    سببمدیریتی قابل تشخیص نیست و خَلط آن دو با یکدیگر    یاقتضامجازات و  
رسیدگی بر  مدیریتی  تخل  هیأتهای  سلیقه  به  شد  داریا  فاترسیدگی  عبارتی  به  .خواهد 

این  مدی  یاقتضا و  گرفت  خواهد  خود  به  مجازاتی  جنبه  عمالً  خدمت  محل  تغییر  در  ریتی 
 برداشت واجد تالی فاسد خواهد بود.

 

 اجبار به کار   مثابهبهپست    شغل و تغییر .  2-4
های  وهیا گر  و خدمات افراد  هاتالشاز    هاگروهکشی یا استثمار وقتی است که افراد یا  بهره

برداری و استفاده  بهره  فرساطاقت یق بردگی، کار اجباری و کار  از طر  رمنصفانهیغ نحو  بهدیگر  
پست    .(342  :1ج  ،1398  هاشمی،)  کنند تغییر  سوی  بهامکان  از  مدیریتی  اقتضائات  واسطه 

اجرایی،   موارد  عالوهدستگاه  زیرا    مثابهبهشده،  گفتهبر  است،  اجباری  دورطهمانکار  ر که 
بهره و  اجباری  کار  به  مربوط  کنوانسیونتعاریف  شد،  صحبت  نظری  مبانی  در  و  کشی  ها 

دانسته مردود  را  امر  این  مختلفی  تعیین  لیزا   چراکه  ،اندمعاهدات  در  انسان  طبیعی  حق  کننده 
شده از قانون اساسی نیز بر این امر داللت دارد. با این حال گفتهسرنوشت خود است و اصول  

:  است   دهش)ع( نقل  طالب یابندارد. از علی بن  سیره دینی نیز چنین تغییراتی جایگاه  بق با  منط
بگمارم« اجباری  کار  به  و  نمایم  وادار  ندارد  که دوست  کاری  به  را  ندارم کسی   15»من عقیده 

همراه    .(32:  1386  )محمودی، انسان،  عبادی  تربیت  مبنای  علی)ع(  امیرمؤمنان  دیدگاه  در 
ار و اکراه قرار ندادند؛ زیرا در  ز کسی را در برابر تهدید، تحمیل، اجبو هرگ  وی است ن  ساخت

ولی به ریا و   ،دلیل ترس و زبونى، ظاهراً به اموری تن دهندبهها این صورت ممکن است انسان
 االسالم،)معین  نفاق کشیده شوند که این خود مانعی سخت در سر راه عبودیت حقیقی است 

مدیریتی که بنا به دالیل   هیکسو ی پذیرش تغییر شغل، ناشی از ارادهر به و اجبا کراه ا  .(45 :1388
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نقض حقوق اساسی کارمند    ی نوعبهپذیرد،  اجتماعی و اقتصادی از سوی مستخدم صورت می
می تلقی  کار  به  اجبار  و  تحمیل  همینشود.  و مصداق  محل خدمت    اساس   بر  و  تغییر شغل 

با امکان، صرفاً  در صورت  وق  تراضی  مستخدم  است.  معتبر  قانونی  رعایت شرایط  گفته  و  تی 
باید شغلی داشته  می انتخاب کرده باشد، نخستین برداشت  باشد  شود که فرد  که آن را آزادانه 

توان کسی را به انجام کار مشخصی وادار کرد و اجبار فرد به انجام کاری به  این است که نمی
ستین  انتخاب مغایر است. در این برداشت، نخزادی  آور یا تهدید و برخالف میل او با  وسیله ز

)طاهری،   است  اجباری«  کار  شغل»منع  آزادانه  انتخاب  اصل  که  طورهمان   .(11:  1392نتیجه 
 ،شوند که زمینه تغییر پست را دارندنی محسوب میاکارمندان رسمی تنها مستخدمد  شاشاره  

ارمند رسمی، به تحمیل کار به ی با ک حتی در جمیع جهات، اراده مدیریتی بدون تراض  رونیازا
 خواهد شد. منجر وی

 

 گیری  نتیجه 
پنداری، آن را پس  این وحدت  براساستوان شغل واحد دانست و  »کارمندی دولت« را نمی

شده اعم از تغییر شغل و  از ورود به خدمت، تابع محض دستگاه اجرایی در انجام امور واسپاری
محسوب   خدمت  کشور،    تعاریف  ساسبرا  چراکه  کرد،محل  استخدامی  قوانین  در  موجود 

، وظیفه  شدهکیتفکمُنجز و   طور به ،یف شغل و پست سازمانی که مُعرف محل خدمت است تعر
اجرایی مشخص   دستگاه  در  را  کارمند  دیگرسازدمیهر  از سوی  استخدام، صرفاً    ،.  و  جذب 

غاز شده و با  و مقررات آبه قوانین  بلکه از بدو با اراده مستخدم و مقید    ،نیست   هیکسو یای  اراده
تشریفا شکلیرعایت  منجر  ت  حقوق    ربافزون  رونی ازااست.  ده  ش  کارگیری بهبه  ،  تجلی 

های ثابت و موقت سازمانی و موازین حاکم بر  های ناظر بر پست مکتسبه، قواعد و محدودیت 
عقد استخدام و اجماالً  کارگیری اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین  هانواع استخدام و ب

 باشد.  هایریکارگ بهغل تابع قواعد انحصاری حاکم بر این اشکال از کند تا تغییر شاقتضا می
در قانون نص صریحی بر امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمند   ،که اشاره شدطورهمان

ندارد.    بنا وجود  مدیریتی  اقتضائات  برخی    اغلب به  در  که  یا  عموم  هیأت  یآراموادی  ی 
آن    تخصصی  بر  اداری  عدالت  تغییر   طوربه   شده،  تأکیددیوان  در  اداره،  به  را  اختیاری  واضح 

  آرای تجویز نکرده است. با این حال از بررسی مجموع    ،پست و محل خدمت کارمند  کطرفهی
وحدت رویه که    یآراویژه  موافق امکان تغییر شغل و محل خدمت بنا به اقتضائات مدیریتی به

تعار این موضوع    شعب   لآراض  بر  در  اداری  عدالت  مفاد  لت  دالدیوان  برخی  مغایرت  دارد، 
های موضوع رسیدگی، با اصول قانون اساسی و حتی قوانین موضوعه بعدی های بانکاساسنامه
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شود. این تعارض به  دیده می  45ماده    4ویژه تبصره  بهاز جمله قانون مدیریت خدمات کشوری  
بسیار که  است  دلیل  قواعداین  از  اسال  ی  جمهوری  استقرار  از  پیش  و  مشروحه،  وضع  می 

انتخاب شغل و منع کار اجباری در قانون اساسی    اکنونهم  ناظر بر حق  با اصول  در تعارض 
دار آرا    آنچهد.  نقرار  تغییر پست و محل خدمت  ثر  ؤ مدر مجموع  امکان    ی اقتضاواسطه  بهدر 

می دیده  وضعیت مدیریتی  در  تفاوت  هشود،  آنهای  از  در  اغلب  )که    هاست ریک  تغییر 
مدیرپست  می  را  یتیهای  ازاینداند(ممکن  مرتبط،    یآرادر    رو،  متعارض آرای  وحدت رویه 

 آن، صادر نشده است.  عرضهمشعب با موضوع امکان تغییر پست کارشناسی به پست 
اقتضا   سرنوشت،  تعیین  حق  و  انسان  طبیعی  حدود  ک میحقوق  در  شغل  انتخاب  که  ند 

افا زیرا تغییر به انحایی در معنای    ،یر نیز است راد باقی باشد و این انتخاب شامل تغیختیارات 
می قلمداد  جدید  تا  انتخاب  و  از  زمانیشود  اعم  شغل  تغییر  قهری  زمینه  های هیأت  یآراکه 

رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی و نیز سایر موجبات قانونی آن اعم از حذف پست 
محقق  مشاب  یهاهنمونو   خدمت  دهشنه،  محل  و  شغل  تغییر  اراده  ،  از  دستگاه    هیکسو یناشی 

 اجرایی، فاقد امکان است.  
تغییر شغل و محل خدمت  پذیرفتهبا بررسی صورت   این مقاله، مشخص شد که  شده در 

  قرارداد ممکن نیست و تغییر شغل نیروی قرارداد کار معین نیز   ین پیمانی بنا به اقتضاامستخدم
و در صورت عدم تراضی، عدم    نیمابیفاضی  تابع تر  ،قرارداد، در تمدید جدید  یضاانق پس از  

عمومی دیوان عدالت اداری    هیأتی از  أکه در دو رطورهمانهمراه دارد.  به تمدید قرارداد را  
سال و  1387و    1383های  در  انتقال  طی  امستخدم  ت یمأمور،  برای  آنان  اعزام  یا  پیمانی  ن 

هدف مقنن از استخدام آنان برای  کشور با ازکارآموزی در داخل یا خارج  آموزشی یا   یهادوره
،  16تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین واجد منافات دانسته شده است

بر  افزونزیرا    ،خواهد بودقابل تسری  به موضوع تغییر شغل و محل خدمت نیز    مدلول این آرا
ستخوش تغییر ، در انتقال، پست و حتی شغل کارمند در پست موقت تنافی با اقتضائات حاکم ب

ن رسمی در دایره شمول تغییر شغل و محل خدمت، بنا به  اصرفاً مستخدم  رونیازاخواهد شد.  
بند   به  با دستگاه اجرایی، قرار دارند و مستند    9ماده    «هـ »رعایت تشریفات قانونی و تراضی 

که    ،ردداداللت  ایی محل خدمت، بر تغییر پست  ییر جغرافیقانون رسیدگی به تخلفات اداری، تغ
مجازات زمره  اداری  در  صالحیت    یبندطبقههای  به  منحصر  آن  اتخاذ  های  هیأتو 

 است.  کنندهیدگ یرس
مدیریتی،    اراده  از  ناشی  و محل خدمت  تغییر شغل  به  اجبار  با  افزونهرگونه  مغایرت  بر 
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حقق  سی در معنای اجبار به کار معین، به تقانون اسا   43اصل    4و بند    28منطوق و مفهوم اصل  
  های متعددی، نهی شدهنامهمقاولهها و  بر اینکه در کنوانسیونعالوهکه    ،انجامدکار اجباری می

که در    شودمی، بلکه به تحدید حقوق اساسی افراد و حتی سلب حق انتخاب شغل منجر  است 
 . جرم معرفی شده است  ت، این امرقانون مجازات اسالمی باب تعزیرا 570ماده 
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 ها یادداشت 

الْغَيِِّ«  ».1 مِنَ  الرُِّشْدُ  َتبَيَِّنَ  قَدْ  الدِِّينِ  فِي  إِكْرَاهَ  بیراهه    ر دین)دلَا  از  راه  نیست. و  آشکار شده    یخوب بههیچ اجبارى 
  (.است

 نامه. مقاوله 2ماده  ر.ک:یشتر برای مطالعه ب .2

سازمانی مصوب،    یهاپست(  10%)  توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصدمی  ییاجراهای  دستگاه.  3
سال   صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکی را بهبدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افراد

 . گیرند کاربه

 قانون برنامه ششم توسعه، این قراردادها قابل تمدیدند. 28ماده  «ب»بند   براساس .4

،  12/12/1398مورخ    9809970906012052هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره    .5
 دانسته است.  ریپذامکانشده، امکان تصدی پست سازمانی برای نیروهای قراردادی را گفتهمخالف منطوق مواد 

صحت  ب   .6 معاملهرای  است:    هر  اساسی  ذیل  و  .1شرایط  طرفین  آن  قصد  موضوع  .2  ؛هارضای    . 3  و  اهلیت 
 معامله   مشروعیت جهت .4موضوع معین که مورد معامله باشد. 

7. Spatial 
 چنین تصریح شده است:  بخشنامه مذکور 1در بند  .8
ماده    -1» اینکه در  به  تنزل مقام )جایگاه سازمانی کارمند( و تغییر  به تخلفات اداری  قانون رسیدگی  9با توجه   ،

مجازات زمره  در  جغرافیایی خدمت،  اداری  محل  اعمال    شده ینیبشی پهای  اختیارات    یهامجازاتو  از  مذکور 
میهیأت اداری  تخلفـات  به  رسیدگی  تغییر محل جغرافیایی  های  نیز  و  یا پست سازمانی  تغییر شغـل  لذا  باشد، 

توسخد کارمـندان  مجازات»اجرایی    یها دستگاهط  مت  اعمال  مقام  پیشامکان  « در  لیکن  نیست،  بینی  پذیر 
های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر مجازات

 مقتضیات اداری نخواهد بود.«  براساسل خدمت کارمندان  مح

 صحیح است. 1/1381/ 25تاریخ  .9

مخالف    یرأرسد  می  نظربه  .10 است  یرأ  یفحوامستندشده،  این    .حاضر  است:    یرأدر  مجازات  آمده  اعمال 
به تخلفات    قانون رسیدگی  12توسط مقامات مندرج در ماده    هابانکاداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و  

است تجویز شده  ماده  آن  موارد چهارگانه  در  منحصراً  مجازات    اداری  اعمال  بند  و  مقام موضوع  ماده   «و»تنزل 
گی به تخلفات اداری قرار  های رسیدمنحصراً در صالحیت اختصاصی هیأت قانون رسیدگی به تخلفات اداری 9

ای شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی  همحتویات پروندهالذکر و عنایت به  دارد. نظر به مراتب فوق
آنان   سمت  تنزل  و  تغییر  مجازات  اعمال  مفهم  و  رأی   براساسآنان  بدون صدور  و  انتصابات  کمیسیون  تصمیم 

  180و شماره    11/12/1386مورخ    1942های شماره  است، دادنامه  قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر  دو شعبه    22/2/1386مورخ  

 . استموافق اصول و موازین قانونی 

 پذیرد: برکناری یا جابجایی کارکنان و مدیران در موارد زیر انجام می -10»ماده  .11
 ابالغ«  صادرکننده  الیل از سوی مقامد  دییتأدالیل موثر و  ارائه درخواست کتبی مدیر مربوطه با  -2

 

https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72


 

 
 37شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
128 

 
 
 30/4/1378اصالحی  20 ماده .12

سسه ؤماستخدام مجدد افرادی که سابقه خدمت پیمانی دارند به شرط اظهار رضایت وزارتخانه یا   -11ماده    .13
م  است ولی باید حداقل بین پایان خدمت قبلی و استخدام مجدد سه ماه تمادولتی محل خدمت قبلی آنان بالمانع  

 . فاصله باشد

 .«30/4/1378بنا به اصالحیه مورخ  20به  22 تغییر ترتیب  مواد: »تبدیل ماده .14

 . »ولَسْتُ أری أن أجبر أحداً عَلي عَمَلٍ يکره« .15

شماره  دادنامه  .16 عدالت  أهی  2/4/1387مورخ    203و    9/12/1383مورخ    652الی    597های  دیوان  عمومی  ت 
 . اداری
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   و مآخذابع  من

   و عربی   ( فارسیالف 
 قرآن کریم

 .2، تهران: توس، چ هشتم، جحقوق اداری ایران(، 1388ابوالحمد، عبدالحمید ) .1

حقوق مکتسبه در حقوق ایران    یالمللن یباعتبار  (،  1393)مهوند    ،روحانی؛  نیا، بهشیدارفع .2
 .24، ش م ، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، سال هفتقضایی هی روبر  د یتأکبا 

)الهامی،   .3 نشریه  (،  1359داود  شغل،  انتخاب  در  انسان  آزادی  مکتب هادرسحق  از  یی 
 .12، سال بیستم، اسفند، ش اسالم

 ژیر، تهران: سرو. آ درضایحم، ترجمه بهشت کافی(، 1398العاملی، امین )ترمس .4
هفتم،  ، تهران: گنج دانش، چ مبسوط در ترمینولوژی حقوق   ، ( 1395، محمد ) ی لنگرود  ی جعفر  .5
 .3 ج 
سوم«(،  1395)فائزه    ،عامری  ؛محمد  راسخ، .6 نسل  »حق  مصلحت،  مفهوم  و  حق  کتاب   ،

 .2تهران: نشر نی، ج 

ایرنا .7 خبرگزاری  حاشیه  (،  1399)  سایت  کشورهای  در  خانگی  ،  ارسفج یخلکارگران 
 https://www.irna.ir/news/84155767: 1399 ماهید 1 روایت تلخی که پیمان ندارد،

حس .8 )شکویی،  جغرافیا:    یهاهش یاند (،  1382ین  فلسفه  در  و    یهافلسفهنو  محیطی 
 .2سسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ج ؤ، تهران: م جغرافیایی یهامکتب

کریمعبداللهی .9 فقهی  »  ،(1394)حسین    ،مقدم  ناصری؛  مقاس  ،عبیداوی؛  نژاد،  مبانی  واکاوی 
ش  ، سال نهم،  ت راهبردیامه اندیشه مدیری فصلن،  «ی دولتیها سازمانعقد بودن استخدام در  

 .18پاییز و زمستان، شماره پیاپی  ،2
بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو  »(،  1391)آزاده سادات    ، طاهری  ؛اهللعزتعراقی، سید   .10

 ، پاییز. 59، ش فصلنامه تحقیقات حقوقی ،«حق اشتغال
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11. ( سادات  آزاده  اشتغال  »(،  1392طاهری،  بشر   مثابهبهحق  اجتم  «،یحق  اعی، ماهنامه 

 ماه. ، آبان162، ش ی، علمی و فرهنگی کار و جامعهاقتصاد
، تهران: سازمان چاپ  البالغهنهجالسعاده فی مستدرک  نهج(،  1386محمودی، محمدباقر ) .12

 .5رت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ج و انتشارات وزا

13. ( مریم  االسالم،  عبادی  »(،  1388معین    تخصصی  -نامه علمیفصل  ،«)ع(نیرالمؤمن یام سیره 
 ، تیرماه. 58، ش نامه جامعه

14. ( آیت  اداری)مطالعه  (،  1399موالیی،  و    تطبیعیقراردادهای  ماهیت  مبانی،  بسترها، 
 ، تهران: میزان، چ دوم. اصول(

15. ( ریچارد  سیاسی(،  1379مویر،  جغرافیای  بر  نو  میرحیدردرآمدی  دره  ترجمه   ، 
 . ی نیروهای مسلح)مهاجرانی(، تهران: انتشارات سازمان جغرافیای

 .ویکم، تهران: سمت، چ بیست حقوق اداری(، 1397، منوچهر )ییطباطبا مؤتمنی  .16

مصطفی .17 پوربنگر،  »1391)مجاهد    ،امیری  ؛نامدار  اروپا(،  اتحادیه  در حقوق  کار  بر  «،  حق 
 زمستان.  ،13، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، ش یالمللنیبلنامه تحقیقات سیاسی فص
م  .18 سید  ) هاشمی،  ایران   حقوق(،  1398حمد  اسالمی  جمهوری  چ اساسی  میزان،  تهران:   ،

 .1پانزدهم، ج  
 ، تهران: میزان، چ سوم.حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی(، 1395) محمد دیسهاشمی،  .19

 یالمللن یبو اسناد  هانامههمقاولقوانین و ( ب
 . 1948اعالمیه حقوق بشر  .1
 .1789اعالمیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه  .2
 .هوری اسالمی ایرانقانون اساسی جم  .3
 . 1301قانون استخدام کشوری  .4
 . 1345قانون استخدام کشوری  .5
 . 1389قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی  .6
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 . 1395و اجتماعی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی  .7
 .1386قانون مدیریت خدمات کشوری  .8

 .1307قانون مدنی  .9
 .1372ری مصوب قانون رسیدگی به تخلفات ادا .10
 .1957در خصوص منع کار اجباری  105شماره  یالمللنیبنامه اولهمق .11
 .1930راجع به لغو کار اجباری مصوب  29شماره  یالمللنیبنامه مقاوله .12
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