
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  47ـ  17، صص 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

 نقد و بررسي حقوقي ورود به خدمت و استخدام 
 در قانون مديريت خدمات كشوري

  )هاي ششم و هفتم فصل(

  *ولي رستمي  

 چكيده
ورود به خدمت و استخدام كه الزم و ملزوم يكديگرند، از مباحـث كليـدي و    مباحث

رونـد كـه در قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،        شمار مـي  مهم حقوق استخدامي به
هاي بسياري در آنها صورت گرفته است و در عين حال، ابهامـات   تحوالت و نوآوري

  .ها دارند هايي و نارسائي
ـتگي و اصـل    ، بهبيان اصول كلي ورود به خدمت ويژه تأكيد بر اصل لياقت و شايس

ها و اشكاالت شرايط قبلي ورود بـه خـدمت،    اي از نارسايي ها، رفع پاره برابري فرصت
از سـوي ديگـر،   . ازجمله تحوالت مثبت مربوط به ورود به خدمت در اين قانون است

ـتخدام رسـمي بـراي         تصـدي  ارائة سياست استخدامي جديدي بـا تكيـه بـر معيـار اس
منـدكردن دقيـق شـرايط و ضـوابط انـواع       هاي ثابت در مشاغل حاكميتي، ضابطه پست

هـاي اجرايـي و كـاهش تبعـات منفـي       كارگيري نيروي انساني در دستگاه استخدام و به
هاي مثبت استخدام در قانون مـذكور   استخدام رسمي رايج، از تحوالت عميق و نوآوري

ـتي   درصورت رفع برخي نارسـايي اين تغيير و تحوالت . كند حكايت مي هـا و   هـا، كاس
شده، قطعـاً آثـار شـگرفي در     بيني هاي پيش ها و دستورالعمل نامه ابهامات قانوني در آيين

ويژه عدم  نظام استخدامي كشور ايجاد خواهد كرد؛ ليكن ابهامات و اجماالت قانون و به
  .انتقادآميز كرده استتعيين تكليف قوانين قبلي، تالش قانونگذار در اين زمينه را 

ورود به خدمت، استخدام، قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام  :ها كليدواژه
  .رسمي، استخدام پيماني

                                                                                                 

 vali.rostami@yahoo.com  استاديار دانشگاه تهران *
 8/12/89: ، تاريخ پذيرش 16/10/89: تاريخ دريافت
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  مقدمه
اي  طوركلي مباحث ورود به خـدمت و اسـتخدام، از موضـوعات مهـم، كليـدي و پايـه       به

دارنـد و بـه    روند كه رابطة نزديك و تنگـاتنگي بـا يكـديگر    شمار مي حقوق استخدامي به
اي كه ورود به خدمت، مقدمه و الزمة استخدام و  گونه اند به عبارت ديگر الزم و ملزوم هم

شود؛ و بر اين اسـاس، در قـانون    استخدام نيز نتيجه و الزمة ورود به خدمت محسوب مي
كـار بـرده    بـه . ك.خ.م.ه از اين پس با عالمـت اختصـاري ق  ك(مديريت خدمات كشوري 

بـدين  انـد و   مطـرح شـده  ) هاي ششم و هفتم فصل(تيب در دو فصل متوالي تر به) شود مي
  انـد و بـه همـين ترتيـب آنهـا را بررسـي و دربـارة         لحاظ، توأمان موضوع اين نوشـتار قـرار گرفتـه   

  .كنيم بحث مي آنها
كـه از ايـن   ( 1345و قانون استخدام كشوري مصـوب   اين دو موضوع در قانون مذكور

هـاي   ، دستخوش تحوالت و نـوآوري )شود كار برده مي به. ك.ا.قپس با عالمت اختصاري 
كند و كامالً چشمگير اسـت؛   اين وضعيت در مورد استخدام بيشتر صدق مي. اند زيادي شده

گـذارد و اصـول و قواعـد     نحوي كه اصل استخدام رسمي در قانون اخيرالذكر را كنار مي به
  .كند ريزي مي جديدي را پايه

انگيـز كـرده اسـت و نقـد و      ت قانوني، موضوعات مـذكور را بحـث  اين تغيير و تحوال
  .كند بررسي حقوقي آنها را توجيه مي

  
  ورود به خدمت: بخش اول

  اهميـت مشـاغل عمـومي   . شـود  سوب مـي پذيرش يا ورود به خدمت، دروازة استخدام مح
كنـد كـه    ايجاب مـي  ـ  دمات عمومي و حفظ نظم عمومي استكه هدف از آنها تأمين خ ـ

آوري بـراي   گزيني، شرايط و تشريفات الزام  نظور انتخاب افراد اصلح و شايسته قانونگذار به
ورود به خدمت در اين مشاغل وضع كند كه رعايت آنها از سـوي اداره و افـراد داوطلـب    

كه ميان آنها در اين خصـوص امكـان تراضـي و توافـق و      نحوي استخدام ضروري است؛ به
  )152: 1370،ابوالحمد. (دتبادل اراده وجود ندار

از (است كه در آن، طي چهار مـاده  . ك. خ. م. ورود به خدمت، موضوع فصل ششم ق
، دربارة اصول كلي ورود به خدمت، شـرايط عمـومي و تشـريفات ورود بـه     )44تا  41مادة

  .شود خدمت بحث مي
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  اصول كلي ورود به خدمت: فتار اولگ
هـايي بـراي ورود بـه     اصول كلي و چهـارچوب  بيان. ك.خ.م.هاي مثبت ق يكي از نوآوري
ورود بـه خـدمت و تعيـين    «در اين ماده مقـرر شـده اسـت كـه     . است 41خدمت در مادة 

باشند، براساس  هاي اجرايي مي صالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه
  هـا   هاي صادره، تشكيالت مصوب و رعايـت مراتـب شايسـتگي و برابـري فرصـت      مجوز

  .»شود انجام مي
گويي بسنده  ليكن قانونگذار، ضوابط دقيقي براي رعايت اين اصول بيان نكرده و به كلي

  .كرده است
  
  مصوب صادره و تشكيالت هاي خدمت براساس مجوز اصل ورود به )الف

با توجه به اينكه ورود به خدمت سرآغاز استخدام است و افرادي كـه ايـن مرحلـه را طـي     
آيند و اداره مكلف به استخدام آنها است و از آنجا كه از نظر قانوني  ام درميكنند، به استخد

استخدام مستلزم كسب مجوز استخدامي براساس تشكيالت مصوب دستگاه اجرايي اسـت،  
قانونگذار براي جلوگيري از هرگونه استخدام فاقد مجوز و غيرقانوني، چنـين اصـلي را در   

نظمي و بروز مسـائل و مشـكالت    ت تا از هرگونه بيمرحلة ورود به خدمت مقرر كرده اس
  . استخدامي در همان گام نخست پيشگيري كند

قانونگذار به همين اصل كلي بسنده نكرده و بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع، ضـمانت       
بيني كـرده   براي برخورد با تخلف از اين اصل پيش 51كيفري مناسبي در تبصرة مادة  اجراي

  .شود حث استخدام، دربارة آن بحث مياست؛ كه بعداً، در مب
آمده . ك.خ.م.ق 29هاي اجرايي كه در مادة  عالوه، ضوابط تصويب تشكيالت دستگاه به

هـا، ضـوابط و    كه عـالوه بـر رعايـت الگـو     نحوي است نيز سنگين و درخور توجه است به
 هـاي  هاي مصوب هيئت وزيران، اوالً الزم است كه در اين تشكيالت، سقف پست شاخص

هاي اجرايي با رعايـت راهبردهـاي مـذكور در فصـل دوم ايـن قـانون بـا         سازماني دستگاه
ــازمان     ــد س ــتگاه و تأيي ــنهاد دس ــاني     (پيش ــرماية انس ــديريت و س ــعة م ــت توس معاون

به تصويب هيئـت وزيـران برسـد،    ) شود جمهوري كه از اين پس معاونت ناميده مي رياست
صوب حداقل پـس از يـك برنامـه و حـداكثر     هاي سازماني م ثانياً تشكيالت و سقف پست

ها و احكـام برنامـة جديـد مـورد بـازنگري و       ساله متناسب با سياست پس از دو برنامة پنج
كـردن مراحـل انجـام كـار و      منظـور كوتـاه   تصويب مجدد قـرار خواهـد گرفـت، ثالثـاً بـه     
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ني بـا  هـاي اجرايـي ملـي و اسـتا     مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دسـتگاه  سلسله
  .اين ماده تعيين شده است» ج«احتساب باالترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني در بند 

هـا را   ساالر اداري ايـران ايـن محـدوديت    بايد در عمل ديد كه نظام ديوان  با وجود اين،
  .پذيرد چگونه مي

  
  ت مراتب شايستگي در ورود به خدمتاصل رعاي )ب

شود كه توانايي جذب  خدامي كارآمد و شايسته زماني برقرار ميبدون ترديد، نظام اداري و است
كارگيري افراد اليق را داشته باشد و بتواند براساس معيارهايي ماننـد تخصـص، كـارآيي،     و به

خالقيت، اخالق حسنه و مانند اينها چنـين افـرادي را جـذب كنـد و افـراد برپايـة لياقـت و        
اي  گونـه  ارتقا يابنـد؛ همچنـين، ايـن نظـام بايـد بـه      هايي كه دارند، پذيرش شوند و  شايستگي
هـاي ديگـر    دهي شود كه افراد مذكور را حفظ و از خروج و جذب آنهـا بـه سـازمان    سازمان

هاي قومي، مذهبي، سياسـي، دوسـتي و ماننـد     پذيرش افراد براساس وابستگي. جلوگيري كند
 .شـود  يست به خـدمت مـي  اينها خالف اصل يادشده است و در عمل موجب ورود افراد ناشا

قانون مديريت خدمات كشوري، ضمن تأكيد بر ايـن اصـل    )1386 ،امامي و استوار سنگري(
عنوان يكي از اصول ورود به خدمت، سازوكارهاي الزم براي دستيابي به اين اصول و هدف  به

كه در (شرايط عمومي و تشريفات ورود به خدمت در فصل ششم . بيني شده است مهم  پيش
بينـي دورة آزمايشـي در اسـتخدام     و نيـز پـيش  ) هاي بعدي اين بخش بررسي خواهد شـد  دبن

و باز خريدي كارمندان رسمي بـه دليـل كسـب نتـايج ضـعيف از ارزيـابي       ) 46مادة (رسمي 
و شرط كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خـدمات  ) 48مادة (عملكرد آنها 

كه در بخش بعدي (مذكور در فصل هفتم ) 49مادة (رارداد آنها كارمندان پيماني براي تمديد ق
ويژه تحول نظام پرداخت كارمندان براساس ارزشيابي عوامل شـغل و   و به) بررسي خواهد شد

لـيكن احتمـال اعمـال سـليقه و نقـش مـؤثر       . روند شمار مي شاغل، ازجملة اين سازوكارها به
  .همراه داشته است هاي اجرايي به را در محيط مديران در احراز اين ساز وكارها، انتقاداتي

  
  ها در ورود به خدمت برابري فرصت اصل رعايت )ج

هاي شغلي يا به عبارتي اصل پـذيرش بـه خـدمت و منـع تبعـيض در       اصل برابري فرصت
 21مادة  2شود كه در بند  استخدام و اشتغال، يكي از مصاديق مهم حقوق بشر محسوب مي

هركس حق دارد بـا  «رسميت شناخته شده است كه  بشر بدين نحو بهاعالمية جهاني حقوق 
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ميثـاق   7مـادة  » ج«اين حق در بند . »تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد
هاي بنيـادين كـار مصـوب     نامه المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در مقاوله بين

در استخدام و اشتغال مورد تأكيد قـرار گرفتـه   المللي كار راجع به منع تبعيض  كنفرانس بين
  .كند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بر آن تأكيد مي 28است و اصل 

 .ك.خ.م.در ق) 41مـادة  (ود بـه خـدمت   عنوان يكـي از اصـول ور   تأكيد بر اين حق به
ويژه درجهت آشكاركردن تعهد دولت بـه رعايـت آن در اسـتخدام كشـوري، از نكـات       به
  بينـي نشـده اسـت كـه      امـا سـازوكارهاي دقيـق رعايـت آن پـيش     . ثبت اين قانون استم

  .جاي ايراد دارد
با وجود اين، در نظام حقوق ايران، استثنائاتي بر اين اصل در ارتباط با استخدام زنـان و  

تواننـد در مشـاغل    هاي مذهبي در برخي مشاغل وجود دارد؛ بدين نحو كه زنان نمـي  اقليت
استخدام شوند و يا تصدي عنوان شغل قاضي ) جز نيروي انتظامي به(هاي مسلح  ونظامي نير

هاي مذهبي نيز با توجـه بـه شـرط     اقليت. عهده گيرند  صادركنندة حكم را در دادگستري به
بـودن   قانون اساسـي و شـرط مسـلمان    113جمهور در اصل  پيرومذهب رسمي بودن رئيس

دار اين مشـاغل بشـوند و طبـق قـوانين      وانند عهدهت نمي) در قانون استخدام قضات(قاضي 
  .اند استخدامي نيروهاي مسلح از استخدام در اين نيروها منع شده

زيـرا همـة     به هر حال، اصل يادشده، تعارضي با شرايط عمومي ورود به خدمت ندارد؛
  )106 :همان(. داوطلبان استخدام بايد اين شرايط را داشته باشند

  
  عمومي ورود به خدمت  شرايط: گفتار دوم

هـاي اجرايـي، درواقـع     با بيان شرايط عمـومي اسـتخدام در دسـتگاه    .ك.خ.م.ق 42در مادة 
اين قانون  43شرايط عمومي ورود به خدمت طي چند بند جداگانه برشمرده شده و در مادة 

بلـي مـورد عمـل    قراردادن شرايط مـذكور در قـوانين و مقـررات ق    عمل نيز با تجويز مالك
علـت افـزايش نامشـخص     كه به. بر دامنه اين شرايط افزوده شده است هاي اجرايي، گاهدست

  .اين شرايط، ايراد و اشكال دارد
  

  شرط سن  )الف

داشتن حداقل بيسـت سـال تمـام و حـداكثر چهـل سـال بـراي         .ك.خ.م.ق 42در بند الف مادة 
  .مقرر شده است رياستخدام رسمي و چهل و پنج سال براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكت
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حداقل سن كه . تعيين حداقل و حداكثر سن براي ورود به خدمت موجه و منطقي است
سال افزايش يافته، سني است كه يـك   20سال مذكور در قانون استخدام كشوري به  18از 

را كسـب  ) عنوان ورود به خـدمت  به(طور عادي حداقل تحصيالت دانشگاهي  نفر بتواند به
در . هـاي اداري را داشـته باشـد    ي فكري و جسمي براي پذيرفتن مسئوليتكند و رشد كاف

كارگيري افراد با حداقل سني كمتر از رقـم مـذكور، تحـت     مادة مذكور، استثنائاً به 5تبصرة 
  . شرايطي با تصويب هيئت وزيران، مجاز شده است

راد جوان پذيري و بازدهي اف قدرت يادگيري، آموزش: دليل حداكثر سن نيز روشن است
عالوه سابقة خـدمت و سـن بازنشسـتگي اجبـاري مـذكور در       به. بيشتر از افراد مسن است

استخدام درآيند كـه متوسـط     كند كه افراد در سني به ايجاب مي 104مادة  3و 2هاي  تبصره
  .هنگام بازنشستگي را داشته باشند سال خدمت به 25يا  30

ود كه شرط حداقل و حداكثر سن مذكور ممكن است از ظاهر مفاد بند فوق برداشت ش
گيـرد؛ لـيكن بـا     و استخدام پيماني را دربر نمـي  استخدام رسمي است   دراين بند، مربوط به

سن كارمنـد پيمـاني در   «كه در آن تصريح شده است . ك.خ.م.ق 45مادة  3تبصرة  به توجه
خصصـي از  وپـنج سـال و بـراي مشـاغل ت     انتهاي مدت قرارداد اسـتخدام نبايـد از شصـت   

و بدين ترتيب حداكثر سن در استخدام پيماني بيان شده است و » هفتادسال تمام تجاوز كند
كه اسـتخدام پيمـاني را نيـز     42مادة » و«با توجه به اطالق شرط تحصيل دانشگاهي در بند 

براي «توان گفت كه عبارت  شود و مي شود و حداقل سن استخدام با آن توجيه مي شامل مي
بر » حداكثر چهل سال سن«تر به آن يعني  در بندياد شده به عبارت نزديك» رسمياستخدام 

  .گيرد گردد، حداقل سن استخدام مذكور در اين بند، استخدام پيماني را نيز در بر مي مي
، 22/2/1371از سوي ديگر، طبق قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصـوب  

عايت مواردي مانند سابقة خـدمت درجبهـه، مـدت    خدمت با ر شرط حداكثر سن ورود به
، سـابقة  )سـال  5تـا ميـزان   (هـا   اسارت، افراد خانوادة شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثر

اينـك بـا   . وقت افزايش يافته اسـت  خدمت مقامات سياسي و سابقة خدمت غيررسمي تمام
كور و مـوارد افـزايش   االجراشدن قانون مديريت خدمات كشـوري، اعتبـار قـانون مـذ     الزم

در پاسخ . حداكثر سن داوطلبان استخدام مندرج در آن و يا نسخ اين قانون مورد سؤال است
كه در آن، كلية قوانين و مقررات عام و خاص . ك.خ.م.ق 127توان گفت با توجه به مادة  مي

ي كه مغاير با االجراشدن آن لغو شده، قانون يادشده تاحدود مغاير با اين قانون از تاريخ الزم
بـر ايـن اسـاس، ضـوابط قـانون      . قانون مديريت خدمات كشوري است، لغـو شـده اسـت   
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مادة  3آنها، با توجه به تبصرة  هاي موصوف درمورد افزايش حداكثرسن ايثارگران و خانواده
هاي آنـان براسـاس    استخدام ايثارگران و خانواده«: كه در آن مقرر شده است. ك.خ.م.ق 44

در . ، كماكان معتبر و به قوت خـود بـاقي اسـت   »مربوط به خود خواهد بود قوانين مصوب
شـدن بـراي    ، سوابق پيماني كارمندان پيماني درصورت پذيرفته46مادة  2ضمن طبق تبصرة 

  .شود استخدام رسمي، جزو سوابق رسمي محسوب مي
و باب  كرد به هر حال، جا داشت كه قانونگذار تكليف قانون فوق را صراحتاً روشن مي

  .بست هرگونه تفسيري را مي
  

  شرط تابعيت )ب

داشتن تابعيت ايراني، يكـي از شـرايط    .ك.ا.ق 14مادة » ب«، همانند بند 44مادة » ب«در بند 
دانيم، تابعيـت   طور كه مي همان. هاي اجرايي برشمرده شده است عمومي استخدام در دستگاه

شود  هر دو نوع تابعيت مذكور را شامل مي بر دو نوع اصلي و اكتسابي است و اطالق اين بند
توانند بـه   كنند و تابعيت اكتسابي ايران را دارند، مي و لذا افرادي كه تابعيت ايران را كسب مي

بينـي   قانون مدني پيش 982خدمت عمومي پذيرفته شوند مگر در موارد استثنايي كه در مادة 
كننـد، از   اند يـا مـي   را تحصيل كرده شده است كه به موجب آن، اشخاصي كه تابعيت ايراني

توانند بـه ايـن مقامـات     شوند ليكن نمي مند مي كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره
عضويت شوراي نگهبـان و رياسـت قـوة    . 2رياست جمهوري و معاونت او، . 1: نايل شوند
ت در مجلــس عضــوي. 4وزارت و كفالــت وزارت و اســتانداري و فرمانــداري، . 3قضــائيه، 

اسـتخدام در وزارت  . 6عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر، . 5شوراي اسالمي، 
تـرين ردة   عـالي . 8قضـاوت  . 7ت و يا مأموريت سياسي،امورخارجه و نيز احراز هرگونه پس

 .هاي مهم اطالعاتي و امنيتي تصدي پست. 9فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي، 
طبق . هاي اجرايي درآيند توانند به استخدام دستگاه اين بند فقط اتباع ايران ميبا توجه به 

، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران، اسـتخدام كارشناسـان خـارجي ازطـرف       82اصل 
در تبصـرة  . دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسـالمي 

كارگيري موقـت و تعيـين حقـوق و مـدت      به«: نيز مقرر شده است. ك.خ.م.ق 42يك مادة 
  .»خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد

  شرط انجام خدمت دورة ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان )ج
انجام خدمت زيـر پـرچم يـا داشـتن معافيـت قـانوني       «تحت عنوان . ك.ا.اين شرط كه در ق
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د، ناشي از حكم الزامي قانون خـدمت نظـام وظيفـة عمـومي     آمده بو» بودن درصورت مشمول
است كه به موجب آن، همة اشخاص حقيقـي و حقـوقي خصوصـي و عمـومي از اسـتخدام      

طبـق قـانون مـذكور،    . انـد  كساني كه بايد خدمت دورة ضرورت را انجام داده باشند، منع شده
ياط، هشت سـال؛ و  دورة ضرورت، دو سال؛ دورة احت: خدمت وظيفة عمومي سي سال است

انجـام خـدمت دورة ضـرورت بـراي كسـاني كـه       . دورة ذخيرة اول و دوم، هر كدام ده سال
ويژه  ها به ـ دارند، الزم نيست و دارندگان اين معافيت پزشكياعم از كفالت و  ـ عافيت قانونيم

ام هاي اجرايي ندارند و قانون عدم ممنوعيـت اسـتخد   پزشكي منعي براي استخدام در دستگاه
  . االجرا است در اين خصوص كماكان معتبر و الزم 1377دارندگان معافيت پزشكي مصوب 

  
  شرط عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  )د

هـاي ورود بـه    عنـوان يكـي ازشـرط     كه بـه  بار است دخانيات براي اولين عدم اعتياد به  شرط
شـود و متأسـفانه بـا     ح ميخدمت و استخدام كشوري در قوانين و مقررات استخدامي مطر

بنابراين، اعالم يكبـارة  . وجود آورد عمل مشكالتي را بهتوجه به واقعيات موجود ممكن است در 
  .سازي قبلي محل اشكال است آن در اين قانون بدون زمينه

مـادة  » ت«تر از شرط معتادنبودن به استعمال افيون در بنـد   شرط عدم اعتياد به مواد مخدر، مناسب
تر را نيـز   ، اعتياد به ساير مواد مخدر خطرناك)ترياك(است؛ زيرا عالوه بر اعتياد به افيون  .ك.ا.ق 114

  .شود شامل مي
  

  شرط نداشتن سابقة محكوميت جزايي مؤثر  )ه

هـاي كيفـري اسـت كـه در      منظور از سابقة محكوميت جزايي مؤثر، محكوميت به مجازات
تـرين   مهـم . كنـد  را از اين حقوق محـروم مـي  عليه مؤثر است و او  حقوق اجتماعي محكوم

الحـاقي  (مكـرر قـانون مجـازات اسـالمي      62هاي تبعي موضوع مادة  مصداق آن، مجازات
برابر اين ماده، محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمومي به شرح زيـر  . است) 27/2/1377

كومـان  مح .1: شـود  شده و اجراي حكم رفع اثـر مـي   محكوم و پس از انقضاي مدت تعيين
محكومـان بـه شـالق     .2سـال پـس ازاجـراي حكـم،      قطع عضو درجرايم مشمول حدپنج به

سـال،   3محكومان به حبس تعزيري بـيش از  . 3سال پس از اجراي حكم،  مشمول حد يك
  .دو سال پس از اجراي حكم

مادة مذكور، چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتـي از جهـات متوقـف     2طبق تبصرة 
  .شود عي آن پيش از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع ميشود، آثار تب
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موجب تبصرة يك مادة فوق، حقوق اجتماعي عبارت اسـت از حقـوقي كـه قانونگـذار      به
براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ايران و ساير افراد مقيم درقلمرو حاكميت آن منظور كـرده  

هـاي   صـالح اسـت، ازجملـه مـواردي كـه در بنـد      موجب قانون يا حكم دادگاه  و سلب آن به
هـا،   ، اسـتخدام در وزارتخانـه  »هــ «گانة ذيل اين ماده آمده كه يكـي از آنهـا طبـق بنـد      هشت
ها، مؤسسات مـأمور بـه    ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري هاي دولتي، شركت سازمان

  .دهاي انقالبي استخدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان و نها
تبـع   دانيم، در مجازات تبعي نيازي به ذكر آن در حكم دادگاه نيسـت و بـه   طوركه مي همان

نوع ديگري از محروميت از حقـوق اجتمـاعي   . شود محكوميت قطعي به شرح فوق اعمال مي
آمـده   1370قانون مجازات اسـالمي مصـوب    19عنوان مجازات تكميلي يا تتميمي در مادة  به

علت ارتكاب جرم عمـومي بـه تعزيـر يـا      تواند كسي را كه به موجب آن دادگاه مي كه بهاست 
عنوان تتميم حكـم تعزيـري يـا بازدارنـده، مـدتي از       مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به

هـاي تبعـي، بايـد در حكـم      اين نوع مجازات برخالف مجازات. حقوق اجتماعي محروم كند
  .دادگاه تصريح شود

، به احكام مذكور قانون مجازات اسالمي توجه داشته است؛ »مؤثر«ذار با آوردن قيد قانونگ
  .شود كه نكتة مثبتي محسوب مي

  
  شرط تحصيل )و

دارا بـودن مـدرك   «: مقـرر شـده اسـت   . ك.خ.م.ق 42و مادة » و«دربارة شرط تحصيل، در بند 
از در شرايط احراز آنهـا  براي مشاغلي كه مدارك همتر(تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز 

 14مـادة  » ج«مفاد اين بند با توجه به مفاد شرط تحصيل مذكور در بنـد  . »)بيني شده است پيش
. رود نامه پايان دورة ابتدايي، تحول عميقـي بـه شـمار مـي     مبني بر حداقل داشتن گواهي. ك.ا.ق

ها پـيش و تقريبـاً از    دتالبته اين تحول و ممنوعيت استخدام افراد فاقد مدرك دانشگاهي، از م
در تبصرة مذكور، . بودجة كل كشور اين سال شروع شده است 60با درج در تبصرة 1364سال 

هاي آموزشي، بهداشتي و فني بدون داشتن مـدرك دانشـگاهي ممنـوع     استخدام جز براي شغل
  .اعالم شده بود
قائل و مقرر شده  استثنايي درمورد شرط تحصيل دانشگاهي. ك.خ.م.ق 42مادة  5در تبصرة 

كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا حداقل سن كمتر از رقـم مـذكور در ايـن     به«: است
ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمـان مشـخص و بـراي فرزنـدان شـهدا صـرفاً در       
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ثنا البتـه ايـن اسـت   . »رسد، مجاز است مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
  .آفرين خواهد بود مقيد به شروط متعدد و بعضاً مبهمي است كه در عمل مشكل

راجع به معافيت آن عده از معلولين انقالب اسالمي كه قادر «افزون بر اين، با توجه به قانون 
مصـوب  . ك.ا.ق 14مادة » ح«به كار نيستند، همچنين افراد خانوادة شهدا و معلولين از شرط بند 

كـه در  . ك.خ.م.ق 42مـادة   3شود كه آيا با عنايت به تبصرة  ، اين سؤال مطرح مي»16/6/1361
هاي آنان براي قوانين مصوب مربوط بـه خـود    آن مقرر شده است استخدام ايثارگران و خانواده

هاي آنان  عنوان يكي از قوانين مربوط به استخدام ايثاگران و خانواده خواهد بود، قانون مذكور به
طور كلي   االجرا است به موجب آن افراد مذكور كماكان از شرط تحصيل به تبر و الزمكماكان مع

كـارگيري افـراد    كه براساس آن به. ك.خ.م.ق 42مادة  5معاف هستند يا اينكه با توجه به تبصرة 
با مدرك تحصيلي ديپلم در ميان ايثارگران صرفاً براي فرزندان شهدا مقرر شده اسـت، بايـد بـه    

رسد كه برداشت اخيـر   نظر مي به. نون موصوف درحدود حكم اين تبصره قايل بودتخصيص قا
ويژه آنكه قانون يادشده مربوط به شرط تحصـيل مـذكور در    تر است، به با اصول حقوقي منطبق

قانون بودجـة   60الزم است يادآوري شود كه برابر تبصرة . قانون استخدام كشوري سابق است
و فرزنـدان شـهيدان از ممنوعيـت اسـتخدام بـدون داشـتن مـدرك        ، جانبازان 1364كل كشور 

  .كند اند و اين برداشت در اين زمينه نيز صدق مي تحصيلي مستثنا شده
به هر حال، ابهاماتي در اين باره وجود دارد كه باب تفسير را گشوده است؛ ضمن اينكه 

ا و اقـدامات  هـ  شرط تحصيل دانشگاهي درمورد برخي مشاغل مثل مشاغل سـازمان زنـدان  
  .است و تربيتي در عمل باعث مشكل شده  تأميني

  
  شرط داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام شوند )ز

» ح«اي موسع شده است؛ زيرا در بنـد   اين شرط نسبت به قانون استخدام كشوري نيز تااندازه
شرط توانايي انجام كاري كه مستخدم براي آن كار باره صرفاً به  قانون مذكور در اين  14مادة 

داشتن سالمت «عبارت . ك.خ.م.ق 42مادة » ز«شود، تصريح شده بود كه در بند  استخدام مي
به آن اضافه شده و ممكن است در عمل مشكالتي ايجاد كند مگـر آنكـه   » جسماني و رواني

به هر حال، طبـق  . وارد نيز بدانيمرا شامل اين م» شوند براي انجام كاري كه استخدام مي«قيد 
) معاونت(اي است كه با پيشنهاد سازمان  نامه قسمت اخير اين بند، شرط مذكور براساس آيين

  .نامة مذكور اين ابهام رفع شود اميدواريم در آيين. رسد به تصويب هيئت وزيران مي
م دارنـدگان  يكي از موضوعاتي كه در ارتباط با اين شرط همواره مطرح بـوده، اسـتخدا  

معافيت پزشكي است كه به تصويب قـانون عـدم ممنوعيـت اسـتخدام دارنـدگان معافيـت       
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به علت . ك.خ.م.ق 127منجر شد؛ و اين قانون، با توجه به مفاد مادة  1377پزشكي مصوب 
  .االجراست عدم مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري، كماكان معتبر و الزم

  
شــده در قــانون اساســي  ن اســالم يــا يكــي از اديــان شــناختهشــرط اعتقــاد بــه ديــن مبــي )ح

  ايران اسالمي جمهوري
تـر از شـرط    هاي مثبت قانون مديريت خدمات كشوري و بسيار مناسـب  اين شرط از نوآوري

اسـت كـه   . ك.ا.ق 14مـادة  » ج«مذكور در صدر بنـد  » عدم محكوميت به فساد عقيده«دشوار 
  )115ـ  11:همان. (جاد كرده بودعلت ابهام در عمل مشكالتي را اي به

با وجود اين، ممكن است اين شرط مغاير اصل برابري ورود به خدمات دولتي تلقي شود 
  .كه بايد ازلحاظ حقوقي توجيه شود

نظـر   ـ روشن نيست و به ي استودرون كه امري فردي ـ شرط اعتقادي البته نحوة احراز اين
  .كند مينه كفايت ميرسد كه اعالم و اقرار افراد در اين ز مي

  
  شرط التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) ط

اين شرط جديد است و در قانون استخدام كشوري سابق وجود نداشت؛ ليكن نحوة احراز 
 42مادة  4رسد كه قوانين و مقررات گزينش كه طبق تبصرة  نظر مي به. آن روشن نشده است

 .كار رود تواند در اين زمينه به است، مي كماكان به قوت خود باقي. ك.خ.م.ق
  
  شرط احراز ضوابط عمومي گزينش اخالقي، اعتقادي و سياسي  )ي

: شـود كـه در آن مقـرر شـده اسـت      احراز مـي . ك.خ.م.ق 42مادة  4اين شرط از مفاد تبصرة 
قـانون  «منظور از اين قوانين و مقـررات،  . »قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است«

تسـري  «و ماده واحد قانون  14/4/1374مصوب » گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پروش
هـا،   ها و سازمان قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه

  .نامة اجرايي اين قوانين است و آئين 9/4/1375مصوب » هاي دولتي مؤسسات و شركت
عنوان يكي از شروط ورود  انونگذار اين موضوع را صراحتاً بهالوصف جا داشت كه ق مع

  .كرد به خدمت ذكر مي
هـاي پايـه و عمـومي فنـاوري اطالعـات بـراي اسـتخدام در مشـاغل          شرط توانايي در مهارت)  ك

  تخصصي و كارشناسي و باالتر 
: تآمده كه در آن مقـرر شـده اسـ   . ك.خ.م.ق 42مادة  2اين شرط كه جديد است، در تبصرة 
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هاي اجرايي در مشاغل تخصصي، كارشناسي و باالتر، منوط به احراز  استخدام افراد در دستگاه
هاي پايه و عمومي فنـاوري اطالعـات اسـت كـه عنـاوين و محتـواي        توانايي آنان در مهارت

  .هاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد مهارت
هاي مـذكور در   اي اجرايي، آموزش مهارته البته با توسعة فناوري اطالعات در دستگاه

ريزي سابق براي كارمندان دولت الزامـي و اجرايـي    مديريت و برنامههاي اخير توسط سازمان  سال
    .شده و تأكيد بر آن مناسب و مثبت است

  هاي اجرايي بنا به اختيار آنها ساير شرايط مذكور در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل دستگاه )ل
هـاي اجرايـي    دستگاه«بيني شده است كه به موجب آن،  پيش. ك.خ.م.ق 43وع در مادة اين موض

كه درقوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر شـرايط مـادة    توانند درصورتي مي 
  .»اين قانون داشته باشند، آن را مالك قرار دهند 42

اين نحو توجيه شود كه درمورد برخـي   هاي اجرايي ممكن است به دادن اين اختيار به دستگاه
هاي اجرايي مطابق قوانين و مقررات مـورد عمـل قبلـي آنهـا، شـرايط       مشاغل تخصصي، دستگاه

گونه مشاغل، تداوم شرايط مذكور را ايجـاب   هاي اين خاصي براي استخدام وجود دارد كه ويژگي
  .كه از اين حيث ايراد دارددهد  نحو نامشخصي افزايش مي كند اما دامنة اين شرايط را به مي

 3ـ طبق تبصـرة   طور كه قبالً اشاره شد ـ همان گفتار الزم است يادآوري شود كه در پايان اين
هاي آنان، براساس قوانين و مقـررات مربـوط بـه     استخدام ايثارگران و خانواده .ك.خ.م.ق 42مادة 

ـتخدام    در اين زمينه قـوانين و مقـررات متعـددي وجـود د    . خود خواهد بود ارد، ماننـد قـانون اس
ـتخدامي و    7/10/1367مصـوب  ... جانبازان، اسـرا و افـراد خـانوادة شـهدا      ، قـانون تسـهيالت اس

ـتخدامي ويـژة      31/3/1374اجتماعي جانبازان انقـالب اسـالمي مصـوب     و قـانون تسـهيالت اس
اين قـوانين و   و برخي قوانيني كه قبالً به آنها اشاره شد كه در 22/3/1380فرزندان شاهد مصوب 

بيني شده است و با توجه به مفاد ايـن   ها و تسهيالتي براي استخدام اين افراد پيش مقررات معافيت
ليكن ابهامـات و اشـكاالتي درخصـوص    . تبصره، درمورد آنها كماكان ساري و جاري خواهد بود

 .اهد بودآفرين خو حدود اعتبار آنها با اجراي قانون موصوف وجود دارد كه در اجرا مشكل
  

  تشريفات ورود به خدمت: گفتار سوم
. ك.خ.م.ق 44گفته را داشته باشند، با رعايت تشريفات مـذكور در مـادة    كساني كه شرايط پيش

اين تشريفات كه به منظور ايجاد رقابـت  . هاي اجرايي پذيرفته شوند توانند به خدمت دستگاه مي
گيرد و رعايت آن اصل  تخدام صورت ميطرفي در اس و عدالت استخدامي، انتخاب اصلح و بي
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هـاي سياسـي نظيـر وزرا و اسـتانداران      است، استثنائاً در برخي موارد اندك مانند انتخاب مقـام 
شـود، روش   كار برده مي هاي ديگر در همه جا به روشي كه امروزه بيش از روش. الزامي نيست

. ك.ا.ق 13كـه در مـادة   پذيرش به خدمات عمومي ازطريق امتحان يـا مسـابقة ورودي اسـت    
نيـز بـه همـين نحـو     . ك.خ.م.قو در مادة مذكور ) 123 :همان(عنوان يك اصل پذيرفته شده بود  به

هاي اجرايي پـس از   كارگيري افراد در دستگاه به«: شده است در اين ماده مقرر. بيني شده است پيش
و نيز امتحـان يـا مسـابقة    گردد   طور عمومي نشر آگهي مي شدن درامتحان عمومي كه به پذيرفته

دستورالعمل مربوط به نحوة برگزاري امتحان عمـومي و تخصصـي   . پذير است تخصصي امكان
  .»رسد به تصويب شوراي توسعة مديريت مي

  
  امتحان عمومي  ) الف

هاي اخير توسط سازمان مـديريت و   امتحان عمومي يادآور آزمون ادواري است كه در سال
الحاق موادي بـه قـانون    69و اجرايي شد و باألخره ابتدا طبق مادة ريزي سابق مطرح  برنامه

بـراي اسـتخدام نيـروي بـومي در      1384تنظيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مصـوب      
با طرح قانوني مصـوب نماينـدگان    1385هاي محروم غيرالزامي شد و سپس در سال  استان

مجـدداً   .ك.خ.م.ق 44دة موجـب مـا   ليكن اينك بـه . مجلس شوراي اسالمي كالً حذف شد
. شود، احيا و برقرار شده است  طور عمومي نشر آگهي مي تحت عنوان امتحان عمومي كه به

لذا با همان ايرادات وارد بر امتحان ادواري مواجه است و احياي مجدد آن، با توجه به لغـو  
  .برانگيز است تازة اين موضوع، تعجب

زاري اين نوع امتحان، به دستورالعملي واگذار مطابق قسمت اخير مادة مذكور، نحوة برگ
رسد كه با  مي. ك.خ.م.ق 116تصويب شوراي توسعة مديريت موضوع مادة  شده است كه به

  .تصويب آن، ابعاد امتحان عمومي روشن خواهد شد
  
  امتحان يا مسابقة تخصصي )ب

عمـومي برگـزار   ، بعد از امتحـان  .ك.خ.م.ق 44امتحان يا مسابقة تخصصي با توجه به مادة 
هاي متنوع و متفاوت مشاغل تخصصـي   با توجه به ويژگي. شود و جنبة اختصاصي دارد مي

  .رسد نظر مي هاي اجرايي برگزاري اين نوع امتحان يا مسابقه، منطقي و موجه به دستگاه
قانونگذار مفهوم امتحان يا مسابقة تخصصي و تفاوت و تقدم آنهـا را روشـن نكـرده و    

همراه امتحان عمومي به دستورالعمل مصوب شـوراي توسـعة    رگزاري آن را بهصرفاً نحوة ب
  .است مديريت محول كرده
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شـوراي امـور    1363نامة امتحانات يا مسابقات اسـتخدامي مصـوب تيرمـاه     البته در آيين
مادة يـك  » ب«روشن شده كه طبق بند . ك.ا.ق 13مادة  3اداري و استخدامي موضوع تبصرة 

امتحان نيـز  . »ترتيب امتيازات مكتسبه است ارت از انتخاب بهترين داوطلبان بهمسابقه عب«آن، 
منظـور سـنجش    عبـارت از مجمـوع اقـداماتي اسـت كـه بـه      «مادة مذكور، » الف«مطابق بند 

هـاي مـورد نظـر انجـام      هاي افراد و تشخيص صالحيت آنـان در زمينـه   شايستگي و توانايي
  .»شوند كه نمرة مكتسبة آنان به حد نصاب رسيده باشد يكساني در امتحان پذيرفته م. گيرد مي

نامة مذكور، در تشريفات ورود به خدمت، اصل بر مسابقه اسـت و اسـتثنائاً در    مطابق آيين
شود؛ ضمن اينكه در قانون استخدام كشوري، اسـتثنائاتي   برخي موارد امتحان جايگزين آن مي

رسـد كـه    نظر مـي  در حال حاضر به. تدرمورد رعايت تشريفات ورود به خدمت وجود داش
با توجه به تبصـرة  (جز استثنائات مربوط به استخدام ايثارگران و خانوادة آنها  همة اين موارد به

انـد و بايـد منتظـر دسـتورالعمل نحـوة       نسـخ شـده  . ك.خ.م.ق 127، براساس مادة )43مادة  3
  .اي از ابهام مواجهيم برگزاري اين موارد باشيم و بنابراين در اين زمينه با هاله

  
  استخدام: بخش دوم
به بحث مهـم اسـتخدام اختصـاص    ) 45ـ  52مواد(ماده  8مشتمل بر . ك.خ.م.فصل هفتم ق

هـاي اجرايـي    كارگيري نيروي انساني در دسـتگاه  دارد كه در آن، دربارة نحوة استخدام و به
حاكم هاي قانوني  يتبحث و در اين راستا انواع استخدام و شرايط و ضوابط آنها و محدود

   .بر اين موضوع بيان شده است
مندكردن اين موضوع  اختصاص فصل مستقلي به استخدام، از اهتمام قانونگذار به ضابطه

در اين فصل، سياست اسـتخدامي جديـدي مطـرح شـده     . كند و ساماندهي آن حكايت مي
شـكاالتي را نيـز   خـورد؛ اگرچـه ابهامـات و ا    چشم مي هاي زيادي در آن به است و نوآوري

  .همراه آورده است به
  

هـاي   كارگيري نيروي انساني در دستگاه ضوابط كلي و انواع استخدام و به: گفتار اول
  اجرايي

استخدام، ضوابطي براي استخدام   در قانون مديريت خدمات كشوري در فصل هفتم راجع به
ين راسـتا انـواع اسـتخدام و    هاي اجرايي مقرر و در ا كارگيري نيروي انساني در دستگاه و به

  .شرايط و ضوابط آنها بيان شده است
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  هاي اجرايي  كارگيري نيروي انساني در دستگاه ضوابط كلي استخدام و به )الف
نظمي و آشفتگي در امر استخدام  قانونگذار براي ايجاد انضباط استخدامي و جلوگيري از بي

هايي درمورد اسـتخدام و   ي و محدوديتو سوءاستفاده و انحراف در اين زمينه، ضوابطي كل
هاي اجرايي در فصل مورد بحث برقرار كرده كه قبل از  كارگيري نيروي انساني در دستگاه به

  .هر چيز الزم است به آنها اشاره شود
  استخدام در چهارچوب مجوزهاي استخدام. 1

ارگيري نيـروي  ك هرگونه به«: بيني شده است پيش. ك.خ.م.ق 51اين موضوع در تبصرة مادة 
خـالف  ) مجوزهـاي اسـتخدام  (هاي اين ماده  هاي اجرايي خارج از مجوز انساني در دستگاه

كـار   باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افراد كه بدون مجوز به قانون محسوب و ممنوع مي
  .»گردد شوند، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي گرفته مي
نگذار براي عـدم رعايـت ايـن ضـابطة كلـي و اساسـي،       شود، قانو كه مالحظه مي چنان

بيني كرده است و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون  ضمانت اجراي محكمي پيش
شوند را در حكم بزه تصرف غيرقـانوني در امـوال عمـومي      كار گرفته مي مجوز استخدام به

  .قانون مجازات اسالمي قرار داده است 598موضوع مادة 
مجمـوع مجوزهـاي اسـتخدام    « .ك.خ.م.ق 51شود كـه طبـق مـادة     يادآوري الزم است

راجـع بـه راهبردهـا و فنـاوري انجـام      (هاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون  دستگاه
هـا و   گردد و سـهم هـر يـك از وزارتخانـه     ساله تعيين مي هاي پنج در برنامه) وظايف دولت

  .»رسد تصويب هيئت وزيران مي به )معاونت(مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان 
كارگيري نيروي انساني براساس قـانون كـار را منـوط بـه      به 124همچنين قانونگذار در مادة 

كارگيري افراد به صورت ساعتي يـا كـار    عالوه درمورد به رعايت مجوزهاي استخدامي كرده و به
درصـد   تـا ده ) معاونت(مان ، آن را مشروط به شرايط خاص با تأييد ساز32معين در تبصرة مادة 

  .هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب كرده است پست
هـاي اداري شـود؛ اگرچـه     ها، مانع گسـترش سـازمان   اميد است رعايت اين محدوديت

  .ويژه درخصوص اشتغال نيروي انساني ايجاد خواهد كرد درعمل مشكالتي را به
  هاي سازماني ها و مؤسسات غيردولتي براي انجام وظايف پست ارمندان شركتكارگيري ك منع به. 2

كـارگيري نيـروي انسـاني     اين موضوع كه براي جلوگيري از انحـراف و سوءاسـتفاده از بـه   
 47ة  هـاي سـازماني در مـاد    ها و مؤسسات غيردولتـي بـراي انجـام وظـايف پسـت      شركت

هاي موجود قبلي درمورد سوءاسـتفادة برخـي    به واقعيت  بيني شده، با توجه پيش. ك.خ.م.ق
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قانونگذار در مادة مـذكور،  . هاي اجرايي از اين موضوع، كامالً موجه و منطقي است دستگاه
گونـه   اين موضوع را تحت هر عنوان ممنـوع كـرده و اسـتفاده از خـدمات كارمنـدان ايـن      

  .دانسته استپذير  اين قانون امكان 17ها و مؤسسات را صرفاً براساس مادة  شركت
شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با  هاي اجرايي اجازه داده مي ، به دستگاه17طبق مادة 

ها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحـد   شركت
  .طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين كنند كار و قيمت كل به

  شده در قانون  بيني كارگيري افراد به غير از موارد پيش ت هر نوع بهممنوعي. 3
كارگيري افراد به غير  بدين نحو مقرر شده كه هر نوع به. ك.خ.م.ق 52اين موضوع در مادة 

  .اين قانون ممنوع است 32و تبصرة مادة  45از حاالت مندرج در مادة 
كـارگيري نيـروي انسـاني     نيـز بـه   124البته قانونگذار، عالوه بر حاالت مـذكور، در مـادة   

  . كرد ذكر مي 52براساس قانون كار را با شرايطي تجويز كرده است كه جا داشت آن را در مادة 
كـارگيري نيـروي انسـاني در     انواع استخدام و بـه «اين موارد، در بند بعدي تحت عنوان 

  . شود بررسي و دربارة آنها بحث مي» اييهاي اجر دستگاه

  هاي اجرايي دستگاه انساني در نيرويكارگيري  استخدام و به  انواع )ب
هاي اجرايي  از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاه« .ك.خ.م.ق 45موجب مادة  به

  :پذيرد به دو روش ذيل انجام مي
  ؛حاكميتير مشاغل هاي ثابت د استخدام رسمي براي تصدي پست )فال

  .هاي سازماني و براي مدت معين استخدام پيماني براي تصدي پست )ب
كارگيري افراد  به با بيان اينكه. ك.خ.م.ق 52ظاهر حصري، در مادة  رغم اين حكم به علي

قـانون ممنـوع    32و تبصرة ماده  45غير از حاالت مندرج در مادة  هاي اجرايي به در دستگاه
كارگيري نيروي انساني به شرح مـذكور در تبصـرة مـادة اخيرالـذكر      ز بهاست نوع ديگري ا

كـارگيري   نيـز بـه   124عالوه، در مادة  به. تحت عنوان ساعتي يا كار معين مطرح شده است
هـاي   دارد، در سـقف پسـت   اعالم مي) معاونت(نيروي انساني در برخي مشاغل كه سازمان 

پذير داشته شده است كه  قانون كار امكان سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس
  .افزايد بر مراتب موضوع مي

شود كه دو روش استخدام رسمي و پيماني،  از مجموع احكام قانوني مذكور برداشت مي
كـارگيري نيـروي    بـه  هـاي  دهند و ساير روش اصلي و اساس استخدام را تشكيل مي روش 
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) نـه اسـتخدام  (اني كـارگيري نيـروي انسـ    بـه انساني، جنبة فرعي و استثنايي دارند و نوعي 
  .شوند محسوب مي

  استخدام رسمي. 1
توان گفت دائمي و استمراري است و تا زمـان بازنشسـتگي    اين نوع استخدام كه مي

شـود، در قـانون اسـتخدام كشـوري سـابق،       موجب حكم برقرار مـي  تداوم دارد و به
استخدام كشوري اصـل   شد و به عبارت ديگر در روش اصلي استخدام محسوب مي

هاي اخير در  ؛ ليكن در سال)175: 1373مؤتمني طباطبايي (بر اين نوع استخدام بود 
  .شد روية استخدامي دولت عمالً رعايت نمي

علت ايجاد ثبات و امنيت شغلي مورد عالقه و اسـتقبال افـراد    استخدام رسمي اگرچه به
ت مشاغل عمـومي بـا ماهيـت ايـن     داوطلب استخدام است و با توجه به حساسيت و اهمي

مشاغل بيشتر سازگاري دارد، با عنايت بـه تبعـات منفـي آن، ازجملـه كـاهش انگيـزش و       
وري كاركنان، رسوب كاركنان ضعيف و ناتوان، تقليل نيروي انساني توانمنـد و كـارا و    بهره

بيشتر  بودن آن از سياست استخدامي كم اصل گزيني، كم ناپذيري آن درجهت شايسته انعطاف
سـمت   كشورها رخت بربسته است و امروزه در دنيا شـاهد چـرخش نظـام اسـتخدامي بـه     

استخدام غيررسمي هستيم و استخدام رسمي حذف و يا به مشـاغل حسـاس و مهـم مثـل     
  .مشاغل حاكميتي، امنيتي و قضايي محدود شده است

ور، در اليحة مديريت خدمات كشوري مصوب دولت نيز با توجه بـه مالحظـات مـذك   
بيني نشده و درواقع حذف شده بود كه از تغييـر و تحـول اساسـي در     استخدام رسمي پيش

اما در مراحل تصويب اين اليحـه در كمسـيون   . كرد سياست استخدام كشوري حكايت مي
شد و در متن نهايي مديريت  مشترك مجلس شوراي اسالمي، اين سياست استخدامي تعديل

عنوان يكـي از دو روش اصـلي اسـتخدام بـه شـرح       به خدمات كشوري، اين نوع استخدام
هـاي ثابـت در    پذيرفته شد؛ ليكن در بند الف اين ماده، به تصدي پسـت  45مذكور در مادة 

مشاغل حاكميتي اختصاص يافت كه خود بيانگر سياست استخدامي جديـد و متفـاوتي در   
امر حاكميتي مذكور در البته با توجه به اصل فعاليت دولت در . نظام استخدامي كشور است

مـادة فـوق، مشـاغل حـاكميتي بـا توجـه بـه         2فصل دوم قانون موصوف كه طبق تبصـرة  
توان گفـت كـه اصـل     مصوب خواهند شد، مي 8هاي امور حاكميتي مذكور در مادة  ويژگي

بـودن كـاهش    كماكان بر استخدام رسمي است؛ ولي تداوم مشاغل غيرحـاكميتي و طـوالني  
  .دهد الشعاع قرار مي اصل را تحتتدريجي آنها، اين 
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به هرحال، قانونگذار با وضع شرايط و ضوابط جديدي درمورد تداوم استخدام رسـمي،  
  .تبعات منفي آن را مرتفع كرده است كه در گفتار بعدي بررسي خواهد شد

  استخدام پيماني. 2
يررسـمي،  عنـوان اسـتخدام غ   استخدام پيماني كه در قانون استخدام كشوري سـابق نيـز بـه   

صورت فرعي و استثنايي دركنار استخدام رسمي وجود داشت، جنبة قـراردادي و موقـت    به
پذيري در ايجاد انگيزش و رقابت  هاي اخير به داليل انعطاف اين نوع استخدام در سال. دارد

عنوان روش مناسب اسـتخدام جهـت جـذب     گزيني، به در كارمندان و امكان تحقق شايسته
عنـوان اصـل در    وانمند و كار به مورد استفادة بيشتري قرار گرفته و تقريباً بهنيروي انساني ت

  .كار رفته است استخدام به
در اليحة مديريت خدمات كشوري نيز صرفاً همين نـوع اسـتخدام البتـه بـه دو صـورت      

بيني شده بود كه درنهايت در تصويب  پيش) ساله 15تا  5(و بلند مدت ) ساله 3تا (مدت  كوتاه
  ،45مـادة  » ب«انون يادشده مورد پذيرش مجلس شوراي اسـالمي قـرار نگرفـت و در بنـد     ق
هاي سازماني و براي مدت معين مقـرر   عنوان يكي از دو روش استخدام براي تصدي پست  به

  .هاي سازماني موقت اختصاص دارد شده است كه درواقع به مشاغل غيرحاكميتي و پست
برخالف قانون استخدام كشوري، شرايط و ضوابط  در قانون مديريت خدمات كشوري،

اي است كه بيشتر مقررات ايـن   نامه محول نشده است بلكه به گونه استخدام پيماني به آيين
  . شود؛ در ضمن، برخي شرايط خاص آن بيان نشده است قانون شامل اين نوع استخدام مي

م رسـمي، تسـري احكـام    البته با توجه به تفاوت ماهوي اين نوع اسـتخدام بـا اسـتخدا   
  .استخدام رسمي به آن محل ايراد و اشكال است

  صورت ساعتي يا كار معين  كارگيري افراد به به. 3
، ايـن روش بـه   32با ارجاع به تبصرة مـادة  . ك.خ.م.ق 52طور كه قبالً بيان شد، مادة  همان

طبق اين . ده استهاي اجرايي برشمرده ش كارگيري افراد در دستگاه عنوان يكي از حاالت به
و  45غير از حاالت مندرج در مـادة   هاي اجرايي به كارگيري افراد در دستگاه ماده، هر نوع به

توانند در شرايط  هاي اجرايي مي دستگاه«موجب تبصرة فوق،  به .تبصرة مذكور ممنوع است
هـاي سـازماني مصـوب، بـدون تعهـد       درصد پست ، تا ده)معاونت(خاص با تأييد سازمان 

صـورت سـاعتي يـا كـار معـين بـراي        ستخدام و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را بـه ا
  .»كار گيرند حداكثر يك سال به
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كارگيري نيروي انساني كه اخيراً در دولت نهـم متـداول شـده اسـت، جنبـة       اين نوع به
صـورت   بـه  كارگيري نيروي انساني قراردادي و موقت دارد و تقريباً جايگزين شيوة سابق به

رسد كه با توجه به اصل شمول قـانون كـار مـذكور در     نظر مي به. خريد خدمت شده است
كارگيري نيروي انساني مشـمول قـانون    توان گفت كه اين روش به اين قانون، مي 188مادة 

قانون يادشده اقتباس شده است و بنـابراين   21كار است و حتي عنوان كار معين آن از مادة 
  .همراه خواهد داشت هاي اجرايي را به نون كار در دستگاهمعضل رعايت مقررات قا

روش مذكور، جنبة كامالً استثنايي دارد؛ زيرا طبق تبصرة يادشـده، موكـول بـه شـرايط     
هـاي سـازماني مصـوب     درصد پسـت  است و تا سقف ده) معاونت(خاص با تأييد سازمان 

چنين، تعهد استخدامي هم. پذير است و منوط به رعايت سقف اعتبارات مصوب است امكان
تأكيد اخير، براي جلوگيري از تبعات احتمالي تبديل . كند اگرچه كراراً تمديد شود ايجاد نمي

  .آن به قرارداد كار غيرموقت دراثر برداشت از شمول قانون كار، مفيد و ضروري است
. است كارگيري افراد را روشن نكرده قانونگذار نحوة تعيين حقوق و مزاياي اين شيوة به

 124الوصف، با توجه بـه اينكـه آن را مشـمول قـانون كـار دانسـتيم و در تبصـرة مـادة          مع
هاي  موجب قانون كار در دستگاه مقرر شده است مجموع دريافتي كارمندان كه به. ك.خ.م.ق

تـوان   كند، مي برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز نمي 2/1اجرايي شاغل هستند از 
تواند در اين خصوص راهگشا باشد؛ اگرچه احراز كارمندان مشـابه   تبصره مي گفت كه اين

ويژه آنكه قانونگذار  در عمل مشكل است و بنابراين در اينجا نيز با ابهاماتي مواجه هستيم، به
كارگيري نيروي انسـاني را روشـن نكـرده اسـت و      تعيين حقوق و مزاياي اين نوع به نحوة

  .خواهد بودساز  قطعاً در اجرا مشكل

   كارگيري نيروي انساني براساس قانون كار به. 4
 124بيني شده بود، در مادة  قانون استخدام كشوري پيش 4اين موضوع كه قبالً در تبصرة مادة 

دارد،  كارگيري نيروي انساني در برخي مشاغل كه سازمان اعالم مـي  به«: آمده است. ك.خ.م.ق
پـذير   وزهاي استخدامي براساس قانون كار امكـان هاي سازماني مصوب و مج در سقف پست

عبارتي مشاغل كارگري همانند قانون  بنابراين، تشخيص مشاغل مشمول قانون كار يا به. »است
  .است) معاونت(سابق برعهدة سازمان 

كـارگيري   به قانونگذار براي جلوگيري از احتمال تفاوت فاحش حقوق و مزايا در اين نوع
هاي اجرايي، در تبصـرة مـاده مـذكور     وق و مزاياي ساير كارمندان دستگاهنيروي انساني با حق

هـاي اجرايـي    موجب قـانون كـار در دسـتگاه    مجموع دريافتي كارمنداني كه به«: دارد مقرر مي
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با وجـود ايـن،   . »برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند2/1باشند، نبايد از  شاغل مي
اي مشـكل و   هاي اجرايـي، تاانـدازه   ا توجه به تنوع مشاغل دستگاهتشخيص كارمندان مشابه، ب

رسد و درضمن، اطالق عنوان كارمند به اين افراد كه درواقع كـارگر محسـوب    نظر مي مبهم به
  . شوند، مناسب نيست مي
  

  شرايط و ضوابط روش استخدام رسمي : گفتار دوم
، شـرايط  50و 48، 46، 45واد در قانون مديريت خدمات كشوري، در فصل مورد بحث طي م

  .و ضوابطي دربارة روش استخدام رسمي مقرر شده است

  درمشاغل حاكميتي ثابت هاي پست تصدي براي رسمي استخدام  ) الف

مقرر شده است و مبناي اين نوع استخدام . ك.خ.م.ق 45مادة » الف«اين ضابطة كلي در بند 
منـد   داده شده و اين نوع استخدام ضابطهدر نوع پست سازماني ثابت و شغل حاكميتي قرار 

  .شده است
عبارت است از جايگاهي كه ساختارهاي سازماني . ك.خ.م.ق 6پست سازماني طبق مادة 

) ثابـت و موقـت  (هـاي مشـخص    هاي اجرايي براي انجام وظـايف و مسـئوليت   در دستگاه
رفاً بـراي  هـاي ثابـت صـ    پسـت . شود بيني و براي تصدي يك كارمند درنظر گرفته مي پيش

  . مشاغل حاكميتي كه جنبة استمرار دارند، ايجاد خواهد شد
كه كـراراً آن   قانونگذار برخالف قانون استخدام كشوري، شغل را تعريف نكرده درصورتي

هاي ثابت را صـرفاً مخصـوص    كار برده است؛ ازجمله اينكه در انتهاي مادة مذكور، پست را به
استخدام رسمي را مخصـوص   45مادة » الف«جدداً در بند كند و م مشاغل حاكميتي قلمداد مي

دارد و درواقع ايـن دو را الزم و ملـزوم يكـديگر     هاي ثابت در مشاغل حاكميتي بيان مي پست
دهـد بلكـه در    الوصف، تعريفي از مشاغل حاكميتي يا مصاديق آن را نيز ارائه نمـي  مع. داند مي

 8هاي مذكور در مـادة   ين مشاغل با توجه به ويژگيدارد كه ا مادة اخيرالذكر مقرر مي 2تبصرة 
  .رسد به تصويب هيئت وزيران مي) معاونت(اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان 

است كه طبق آن، امـور  » امور حاكميتي«مربوط به تعريف  8هاي مذكور در مادة  ويژگي
ر اسـت و  حاكميتي آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميـت كشـو  

منـدي از ايـن نـوع     شـود، و بهـره   منافع آن بدون محدوديت همة اقشار جامعه را شامل مي
  :شود؛ ازقبيل خدمات، موجب محدوديت براي استفادة ديگران نمي
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  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي؛ ريزي و نظارت در بخش سياستگذاري، برنامه )الف
  و بازتوزيع درآمد؛ أمين اجتماعيبرقراري عدالت و ت )ب
  ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم؛ )ج
  هاي الزم براي رشد و توسعة كشور و رفع فقر و بيكاري؛ ها و مزيت كردن زمينه فراهم )د
  قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و ادارة امور قضايي؛ )ه
  ور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي؛حفظ تماميت ارضي كش )و
  ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني ـ اسالمي؛ )ز
  ادارة امور داخلي، مالية عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي؛ )ح
  حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي؛ )ط
  عات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور؛تحقيقات بنيادي، آمار و اطال )ي
هـاي   هـا و آفـت   ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيمـاري  )ك

   هاي عمومي؛ فراگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران
اين قانون نظير موارد مـذكور در اصـول    11و  10، 9بخشي از امور مندرج در مواد  ) ل
هـا و   ام قانون اساسي كه انجام آنها در بخش خصوصي و تعـاوني و نهـاد   سيونهم و  بيست

  پذير نيست؛ مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيئت وزيران امكان
موجب قـانون   معظم رهبري به كلي مصوب مقام هاي كه بارعايت سياست سايرمواردي ) م

  .گيرد اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي
شود، تعريف امور حاكميتي چنـدان روشـن نيسـت و بيـان مـوارد       ه مالحظه ميك چنان

  .افزايد تمثيلي آن كه عمدتاً كلي و توصيفي هستند، بر اين ابهام مي
كه  بنابراين، استخدام رسمي منوط به تعيين و تصويب مشاغل حاكميتي است درصورتي

هـاي   اسـتخدام در دسـتگاه  تصريح شده است كه از تاريخ تصويب ايـن قـانون،    45درمادة 
نحو مذكور در بندهاي الف و ب اين ماده انجام  روش استخدام رسمي و پيماني به اجرايي به

پذيرد و لذا نوعي ناهماهنگي و عدم تقارن بين مـاده و تبصـرة مـذكور وجـود دارد كـه       مي
  .موجب سردرگمي و دردسر است

شود كـه پـس    ل اساسي مطرح مياز سوي ديگر، با توجه به ضابطة كلي موصوف، اين سؤا
در . هاي دولتي چگونه خواهد بود از اجراي قانون، وضعيت كارمندان رسمي موجود در دستگاه

موجب قوانين مـورد عمـل    كارمنداني كه به«:مادة يادشده در اين زمينه مقرر شده است 2تبصرة 
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. »مي ادامه خواهند دادصورت رس اند، با رعايت مقررات اين قانون به به استخدام رسمي درآمده
حال اگر منظور از رعايت مقررات اين قانون، ازجمله رعايت ضابطة مورد نظـر باشـد، ممكـن    

علت عدم انطباق برخي مشاغل كارمندان رسمي موجـود بـا مصـاديق مشـاغل      است درعمل به
 حاكميتي مشكالتي بروز كند، مگر آنكه رعايت مقررات اين قانون را منصرف از ايـن موضـوع  

  .ترين مشكالت فراروي اجراي اين قانون است بدانيم و اين خود يكي از بزرگ
شود كه با توجه به سابقه و ماهيت استخدام رسمي و مستفاد از مادة  درخاتمه يادآوري مي

موجب حكم مقام صالحيتدار است و جاداشـت كـه بـه ايـن      استخدام رسمي به. ك.خ.م.ق 7
شد كه درآن  اين ماده تصريح مي 4شد و يا در تبصرة  اره مياش 45ضابطه نيز در بند الف مادة 

عهـده   تعيين محل خدمت وشغل مورد تصدي درمورد كارمنـدان رسـمي بـه    مقرر شده است 
  . ربط است هاي اجرايي ذي دستگاه

هـا و   به هر حال، تغيير ضابطة استخدامي رسمي، كارمندان رسمي موجود را بـا چـالش  
  .مشكالتي مواجه خواهد كرد

  
   استخدام رسمي، مستلزم دورة آزمايشي است )ب

 46در مـادة  . دورة آزمايشـي اسـت  يكي از شرايط و ضوابط استخدام رسـمي، لـزوم طـي    
كساني كه شرايط ورود بـه اسـتخدام رسـمي را كسـب     «: باره آمده است در اين  .ك.خ.م.ق
آن سـه سـال   نمايند، قبل از ورود به خدمت رسمي، يـك دورة آزمايشـي را كـه مـدت      مي
دورة مذكور در قانون استخدام كشـوري نيـز بـراي اسـتخدام     . »باشد، طي خواهند نمود مي

كساني كه در امتحان يا مسـابقة  «: اين قانون مقرر شده است 7در مادة . رسمي ضروري بود
اند، از قبل از ورود به خدمت رسمي، يك دورة آزمايشي  ورودي استخدام رسمي قبول شده

تـر از عبـارت    كاررفته در اين ماده، مناسب رسد كه عبارت به نظر مي به. »د كردرا طي خواهن
است؛ زيرا در استخدام رسمي، صرف كسب شـرايط ورود بـه   . ك.ا.م.ق 46مذكور در مادة 

كند بلكه عالوه بر آن، طي تشريفات ورود به خدمت و قبولي در امتحان  خدمت كفايت نمي
حالـت   .ك.ا.ق 124مـادة  » چ«گـر، در بنـد   سـوي دي  از. يا مسابقة ورودي ضروري اسـت 

 .ك.خ.م.ق 130كه مـادة   آزمايشي يكي از حاالت استخدامي برشمرده شده بود، درصورتي
  . است  اين موضوع درشمار حاالت استخدامي ذكر نشده

دورة آزمايشي، يك مرحلة برزخـي اسـت و همـة كسـاني كـه وارد اسـتخدام رسـمي        
علت وجود اين دوره اين است كه قانونگـذار مطمـئن   . را طي كنندشوند، بايد اين دوره  مي
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هـاي شـغل مربـوط     شده بتواند از عهدة وظايف و مسـئوليت  استخدام نيست كه كارمند تازه
تواند ازعهدة اين امر خطير برآيد، بايـد يـك    برآيد و لذا براي اينكه كارمند ثابت كند كه مي

  )135: 1370،ابوالحمد(. دورة آزمايشي را سپري كند
سال بـود، امـا در    2ماه و حداكثر  6مدت دورة آزمايشي حداقل  .ك.ا.ق 180طبق مادة 

مدت آن بدون تعيين حداقل و حداكثر به سه سـال افـزايش يافتـه كـه     . ك.خ.م.ق 46مادة 
سـال خـدمت،     مدت زيادي است و محل اشكال است، زيرا عادالنه نيست كه پس از سـه 

بخش نبوده است و بايـد اداره   ه كنند كه نحوة كار او در اداره رضايتكارمند آزمايشي را آگا
بنابراين، براي جلوگيري از اتالف وقت مستخدم بهتر است كه دورة آزمايشـي  . را ترك كند

در مادة اخيرالذكر، شرايط طي اين دوره نيز افزايش  )همان. (كمترين مدت پايين آوردرا به 
ت كه كارمندان آزمايشي درصورت احراز شرايط زيـر از بـدو   يافته و در ادامه مقرر شده اس

   :خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد
، كـارداني، عالقـه بـه كـار،     )علمي، اعتقادي، و اخالقي(حصول اطمينان از لياقت  ) الف

خالقيت، نوآوري، روحية خدمت به مردم و رعايت نظم و انضـباط اداري ازطريـق كسـب    
  با تشخيص كميتة تخصصي تعيين صالحيت كارمندان رسمي؛ امتياز الزم

  هاي آموزشي و كسب امتياز الزم؛ طي دوره )ب
  . با تأييد گزينش )ج

دادن لياقت و كارداني و عالقه به كار  كه در آن صرف نشان. ك.ا.ق 19در مقايسه با مادة 
سـته شـده بـود، در    ازسوي افراد در دورة آزمايشي براي تبديل به استخدام رسمي كافي دان

ليكن . مادة مذكور اين شرايط افزايش يافته كه ممكن است در عمل با مشكالتي مواجه شود
تعيين امتيازبندي آنها در كميتة تشخيص صالحيت كارمندان رسـمي، از شـدت ايـن ايـراد     

است كه در آن . ك.ا.تر از مادة يادشدة ق توان گفت از اين حيث مناسب كاهد و حتي مي مي
االطالق به مقامات صادركنندة حكم استخدام رسمي واگذار  يص شرايط موردنظر عليتشخ

آن، شكايت كارمندان آزمايشي درمـورد   موجب كه به بنابراين، برخالف قانون سابق. شده بود
نبودن براي ابقاي خدمت و صدور حكم بركناري آنها عمالً مسـموع نبـود،    تشخيص صالح

ندي و تشخيص شرايط مذكور، شكايت مربوط به عـدم احـراز   توان گفت كه اين امتيازب مي
نامة اجرايي  به هر حال، چگونگي اعمال اين موضوع به آيين. آنها را قابل استماع كرده است

شـود و  تهيـه مـي   ) معاونت(آن توسط سازمان  3كه طبق تبصرة  شده است اين ماده محول
  .رسد تصويب هيئت وزيران مي به
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هاي مثبت قانون مديريت خدمات كشوري درمورد دورة آزمايشي  يكي ديگر از نوآوري
هاي متعـددي بـراي نحـوة برخـورد بـا كارمنـدان        ، گزينه46مادة  1اين است كه در تبصرة 

كـه   درصـورتي «: بيني و مقرر شده است كنند، پيش آزمايشي كه شرايط مذكور را كسب نمي
مة خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي درضمن يا پايان دورة آزمايشي، كارمندان شرايط ادا

  :هاي زير با آنان رفتار خواهد شد را كسب نكنند، به يكي از روش
  ؛اعطاي مهلت دوسالة ديگر براي احراز شرايط الزم )الف
  پيماني؛تبديل وضع به استخدام  )ب
  .لغو حكم )ج

ي مذكور ها شود كه انتخاب يكي از روش از منطوق قسمت اخير اين تبصره برداشت مي
نامة اجرايي اين مـاده موضـوع    البته جزئيات آن در آيين. دراختيار دستگاه اجرايي قرار دارد

نامـه   به هر حال، اين موضوع ابهام دارد كه اميد داريم آيـين . آن روشن خواهد شد 3تبصرة 
  .اجرايي مذكور از آن رفع ابهام كند

در ضمن يا «ست و آن اينكه عبارت نكتة مهمي در ارتباط با حكم اين تبصره قابل ذكر ا
 20مـذكور در مـادة   » طي يـا در پايـان دورة آزمايشـي   «معادل عبارت » پايان دورة آزمايشي

تـوان   بـاره مـي   است كه با توجه به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ايـن . ك.ا.ق
يكـي از  شدن دورة مذكور و عدم برخورد بـا كارمنـد آزمايشـي بـه      گفت كه پس از سپري

آيـد و بايـد بـا او ماننـد كارمنـد       خود به استخدام رسمي درمـي  هاي فوق، وي خودبه روش
    )213: 1385 ،امامي و استوار سنگري( .رسمي رفتار كرد

  از استخدام رسمي و تحديد ثبات شغلي حاالت خروج )ج
رسمي، هاي قابل توجه قانون مديريت خدمات كشوري درمورد استخدام  يكي ديگر از نوآوري

اي به حاالت انتزاع كارمندان رسمي از خـدمت در دسـتگاه اجرايـي بـا هـدف       اختصاص ماده
قانون مـذكور   48در مادة . تحديد ثبات شغلي در اين نوع استخدام و تعديل تبعات منفي است

كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل از خدمت در دسـتگاه اجرايـي   : باره آمده است  در اين
  :گردند منتزع مي

  بط؛ر بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ـ 
 اء؛ـ استعف

دليل نتايج ضعيف ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متـوالي يـا چهـار     بازخريدي به ـ
  ؛)رسد ميتصويب هيئت وزيران  اي با پيشنهاد سازمان به نامه كه براساس آيين(سال متناوب 
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  ؛122ادة ـ آماده به خدمت براساس م
  .ربط موجب احكام مراجع قانوني ذي ـ اخراج يا انفصال به

رسد كه دليل وجودي اين ماده بيشتر به موضوع بازخريدي خاص مـذكور در   نظر مي به
جهت كاهش و تعديل تبعات منفي استخدام رسمي و تحديد ثبات شغلي ناشـي از آن   آن به

باعوان حاالت اسـتخدامي كارمنـد    135 است؛ وگرنه حاالت مذكور در آن، مجدداً در مادة
لذا در اينجـا صـرفاً بـه    . رسمي آمده است و اين تكرار و دوگانگي، توجيهي جز اين ندارد

پردازيم و از بررسي ساير حاالت كه مجال ديگـري   بررسي اين موضوع و حالت مذكور مي
  .كنيم طلبد، خودداري مي را مي
نظـر   نيسـت و ايـن مـاده زايـد بـه      48زي به مادة ، نيا135نظر نگارنده، با وجود مادة  به
جا داشت كه قانونگذار در ايـن مـاده   . مبحث است از اشكاالت قانون دراين يكي رسد؛كه مي

پرداخـت و از تكـرار    ضعيف ارزيابي عملكـرد مـي    از نتايج  ناشي بازخريدي   تبيين صرفاً به 
  .كرد خودداري مي135سايرموارد حاالت خروج از خدمت رسمي مذكور درمادة 

آفرين وارد بر اسـتخدام رسـمي ايـن     طور كه قبالً عنوان شد ايراد اساسي و مشكل همان
است كه معموالً كارمندان رسمي پس از طي دورة آزمايشي و تبديل به كارمند رسمي، خود 

وري آنهـا   علت ثبات و امنيت شغلي، انگيزش، كارآيي و بهره بينند و به را در حاشية امن مي
يابد و مديران اختيارات قانوني الزم براي برخورد بـا كارمنـدان ضـعيف و فاقـد      كاهش مي

هاي  گونه كارمندان در بدنة دستگاه كارآيي و انگيزش را ندارند و اين وضعيت به رسوب اين
كار را حذف اسـتخدام   برخي چاره. شود وري نيروي انساني منجر مي ش بهرهاجرايي و كاه

داننـد كـه امكـان برخـورد بـا       رف از استخدام پيماني يا غيررسمي مـي رسمي و استفادة ص
كند و موجبات رقابـت   كارمندان يادشده را ازطريق عدم تمديد يا لغو قرارداد آنها فراهم مي

اين راهكار را كه در اليحة قانون . وري نيروي انساني را در پي دارد و افزايش كارآيي و بهره
جـاي آن،   ني شده بود، درنهايت قانونگذار نپـذيرفت و بـه  بي مديريت خدمات كشوري پيش

بيني شده است كـه طبـق آن،    راهكار بازخريدي اين نوع كارمندان رسمي در مادة فوق پيش
كارمندان رسمي درصورت كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد در سه سـال متـوالي يـا    

با ايـن تـدبير،   . شوند نتزع ميچهار سال متناوب، بازخريد و از خدمت در دستگاه اجرايي م
رود و اين نوع كارمندان نـاگزير بـه تـالش     حاشية امن مورد نظر كارمندان رسمي ازبين مي

براي باالبردن ارزيابي عملكرد خود خواهند بود؛ چرا كـه در غيـر ايـن صـورت، بـا خطـر       
ه قبالً در اين راهكار ك. بازخريدي و انتزاع از خدمت در دستگاه اجرايي مواجه خواهند شد
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ها و مراكز آموزش عـالي كشـور    قوانين و مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
رسد، اگرچه امنيت و ثبات شغلي كارمندان  نظر مي بيني شده است، مطلوب و مناسب به پيش

بـا وجـود ايـن،    . كم به دغدغة اصلي آنها مبدل خواهـد شـد   كند و كم رسمي را محدود مي
ـ (اي محول شده است كه با پيشنهاد سـازمان   نامه جراي آن به آيينجزئيات نحوة ا ) تمعاون

  .رسد تصويب هيئت وزيران مي به
اي شود كه در آن مقرر شده  در اين زمينه اشاره. ك.خ.م.ق 50در اينجا الزم است به مادة 

كارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمة بيكـاري مطـابق قـوانين و مقـررات مربـوط      «است 
حكم اين ماده، به تأمين اجتمـاعي كارمنـدان مربـوط اسـت و تـاكنون صـرفاً       . »خواهند بود

اي در قـوانين و مقـررات اسـتخدام     گرفـت و سـابقه   كارگران مشمول قانون كار را دربر مـي 
نظـر   الوصف بـه  مع. كشوري ندارد، لذا كامالً مبهم بوده و جاي بحث و بررسي بيشتري دارد

علت بازخريد موضوع مـادة   ه اطالق حكم آن، كارمندان رسمي را كه بهرسد كه با توجه ب مي
گيرد و بدين لحاظ نوآوري شگرفي  شوند دربر مي اه اجرايي منتزع مياز خدمت در دستگ 48
هاي زيـادي مواجـه اسـت و شـايد بتـوان گفـت        رود، اگرچه با ابهامات و سؤال شمار مي به

  .اي از ابهام باقي مانده و اجرايي نشده است در هاله ترين ماده قانون است و تاكنون نيز مبهم
  

  رايط و ضوابط روش استخدام پيمانيش: گفتار سوم
در قانون مديريت خدمات كشوري، برخالف قانون استخدام كشوري، شـرايط و ضـوابطي   

نامـه خـاص و    براي روش استخدام پيماني برشمرده شده و اين موضـوع صـرفاً بـه آيـين    
االطالق شـامل   ه است؛ ضمن اينكه بيشتر مقررات استخدام رسمي عليمستقلي محول نشد

اين نوع استخدام شـده اسـت امـا احكـام آن در ايـن خصـوص جـامع و كـافي نيسـت و          
  .همراه آورده است به را هايي ها و پرسش نارسايي

  
  هاي سازماني و براي مدت معين پستاستخدام پيماني براي تصدي  )الف

عنـوان معيـار و مبنـاي اصـلي اسـتخدام       به. ك.خ.م.ق 45مادة » ب«د اين ضابطة كلي در بن
اين مـاده، اسـتخدام رسـمي بـراي     » الف«پيماني ذكر شده است؛ و با توجه به اينكه در بند 

راجع بـه تعريـف    6هاي ثابت در مشاغل حاكميتي اختصاص يافته و در مادة  تصدي پست
هاي ثابت صرفاً مخصوص  بندي و پست هاي سازماني به دو نوع ثابت و موقت تقسيم پست

توان گفت كه استخدام پيماني درواقع براي تصـدي   مشاغل حاكميتي قلمداد شده است، مي
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قانونگذار ميزان . هاي سازماني موقت در مشاغل غيرحاكميتي و براي مدت معين است پست
اجرايـي   رسـد كـه دراختيـار دسـتگاه     نظر مـي  مدت معين مذكور را تعيين نكرده است و به

علت عدم تعيين سقف آن اشكال دارد كه يكي از اشـكاالت و ابهامـات    قراردارد؛ و البته به
اين ماده، محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در  4تبصرة  طبق .قانون است

  .شود نامه مشخص مي پيمان
ن كارمنـد  مادة موصوف دربارة حداكثر سن كارمند پيماني آمده است كه س 3در تبصرة 

وپنج سال و براي مشاغل تخصصي  مذكور در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت
طور كه قبالً عنوان شـد، حـداقل سـن الزم بـراي اسـتخدام       همان. از هفتاد سال تجاوز كند

  .است. ك.خ.م.ق 42مادة » الف«در بند  پيماني همان بيست سال مذكور
  
  م پيماني به رسميار تبديل استخداشرايط و آث )ب

يكي از مسائل مهمي كه همواره مورد توجه و دغدغة كارمندان پيماني بـوده، نحـوة تبـديل    
اين   .ك.خ.م.ق 46مادة  2با توجه به مفاد تبصرة . اين نوع استخدام به استخدام رسمي است

شـدن   و پذيرفته 42هاي موضوع ماده  موضوع مستلزم شركت در آزمون و احراز صالحيت
بنابراين بـرخالف، قـانون تعـديل نيـروي     . ي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي استبرا

كند بلكـه احـراز شـرايط     انساني، صرف داشتن سابقة خدمت در اين خصوص كفايت نمي
علـت عـدم احـراز ايـن      مذكور ضروري است و لذا ممكن است برخي كارمندان پيماني به

دليـل نيسـت كـه دغدغـة كارمنـدان       ند و بيگاه به مستخدم رسمي تبديل نشو شرايط، هيچ
  .پيماني و انتقاد آنها را برانگيخته است

درصورت تحقق اين تغيير وضعيت استخدامي طبق قسمت اخيـر تبصـرة مـذكور، اوالً    
شود و ثانياً سـابقة سـنوات    سوابق پيماني كارمندان پيماني جزو سوابق رسمي محسوب مي

  .شود اضافه مي 42مادة » فال«خدمت آنها به سقف سن موضوع بند 
 3موضوع تبصـرة   46نامة اجرايي مادة  به هرحال، جزئيات موضوع مورد بحث در آيين

  .شد اين ماده روشن خواهد
شود، وضعيت كارمنـدان پيمـاني موجـود قبـل از      سؤال و ابهامي كه در اينجا مطرح مي

اين خصوص هستند و  اجراي قانون است كه آيا كماكان مشمول قوانين و مقررات قبلي در
قانون مديريت خدمات كشـور در  . شوند علت نسخ آنها، مشمول قانون جديد مي يا اينكه به

  .اين خصوص ساكت است و ماية اختالف نظر و ايجاد مشكل اجرايي شده است
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  ط تمديد قرارداد كارمندان پيمانيشراي )ج

  .:ك.خ.م.ق 49مطابق مادة 
  :باشد منوط به تحقق شرايط ذيل ميتمديد قرارداد كارمندان پيماني 

  ـ استمرار پست سازماني كارمندان،
  ؛ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمت كارمند

  ع؛ـ جلت رضايت مردم و ارباب رجو
  .ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينة شغل مورد تصدي

هـاي   پسـت  .ك.خ.م.ق 45و  7اينكه طبق مـواد   دربارة شرط اول بايد گفت با توجه به
پـذير نيسـت و بـدين     اند، استمرارآنها براي هميشه امكان سازماني دراستخدام پيماني، موقت

مرار پسـت  علت عـدم اسـت   لحاظ كارمندان پيماني همواره درمعرض عدم تمديد قرارداد به
  .سازماني خود قراردارند

پيماني است و بيانگر مزيـت  سه شرط بعدي، براي احراز كارآيي و توانمندي كارمندان 
الوصـف،   مـع . وري كارمنـد اسـت   اين نوع استخدام در راسـتاي افـزايش انگيـزش و بهـره    
نامه هم ارجاع نـداده اسـت؛ كـه     قانونگذار نحوة احراز اين شرايط را بيان نكرده و به آيين

  . جاي ابهام و ايراد دارد
ديد قرارداد با كارمنـدان  در تبصرة مادة مذكور تصريح شده است كه درصورت عدم تم

ارجاع تبصره به قوانين و مقررات . پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
مورد عمل، بيانگر عدم نسخ و تداوم قوانين و مقررات قبلي مربـوط بـه اسـتخدام پيمـاني،     

كـه بـا    است؛ البته به شـرطي . ك.خ.م.ق 6نامة استخدامي موضوع تبصرة مادة  ازجمله آيين
توان گفت  براين اساس مي. با اين قانون مغايرت نداشته باشند. ك.خ.م.ق 127توجه به مادة 

هـا   به موجب آن، دسـتگاه  نامه مذكور است كه آيين 12مادة  3حكم اين ماده ناظر بر تبصرة 
ازاي هر سال سابقة خـدمت   هنگام خاتمة قرارداد، به اند به مستخدمين پيماني به مكلف شده

شده، يك مـاه   العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره بل قبول، عالوه بر حقوق و فوققا
  .آخرين حقوق و مزايا پرداخت كنند
االطـالق   كه براسـاس آن، كارمنـدان علـي   . ك.خ.م.ق 50نكتة آخر اينكه با توجه به مادة

انـد،   داده شـده ين و مقررات مربوط قـرار  مشمول استفاده از مزاياي بيمة بيكاري مطابق قوان
بايد گفت كه كارمندان پيماني درصورت عدم تمديـد قـرارداد، مشـمول حكـم ايـن مـاده       

الوصف، با توجه به اينكه در قوانين قبلي استخدامي، چنين حكمي درمـورد   مع. خواهند بود
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رسدمنظور از عبارت قوانين و مقررات  نظر مي بيمة بيكاري كارمندان وجود نداشته است، به
نامة اجرايي آن است كه بـدين   در اين ماده، همان قانون بيمة بيكاري كارگران و آيينمربوط 

  .اند وسيله كارمندان مشمول آن شده
هاي قانون  شخصي نگارنده و ناشي از ابهامات و نارسايي نكات،استنباطات هرحال، اين به

  .اي مواجه خواهد كرد است كه اجراي آن را با چالش و مشكالت عديده
  
  گيري يجهنت

هاي ششـم و هفـتم قـانون مـديريت      مباحث ورود به خدمت و استخدام كه موضوع فصل
دهنـد، از موضـوعات مهـم و كليـدي حقـوق اسـتخدامي        خدمات كشوري را تشكيل مـي 

  .شوند كه با هم رابطه نزديك و تنگاتنگي دارند و الزم و ملزوم يكديگرند محسوب مي
ي اسـت كـه در طـي آن، دربـارة شـرايط و      ورود به خدمت، اولين موضـوع اسـتخدام  

عالوه بر اين، در قانون مـذكور،  . تشريفات پذيرش افراد به خدمت دولت بحث شده است
اصول كلي ورود به خدمت براي اولين بار در نظام استخدامي كشور تبيين شده كـه شـامل   

 هاي استخدامي و تشكيالت مصوب، اصل لياقت و شايسـتگي و اصـل   اصل رعايت مجوز
اصـل اول نـاظر بـر رعايـت انضـباط      . اسـت  41هاي شغلي مذكور در مادة  برابري فرصت

گزيني، و اصل سوم تأكيد بر يكـي از   ساالري و شايسته استخدامي، اصل دوم بيانگر شايسته
  .حقوق مهم بشر است

شــرايط عمــومي ورود بــه خــدمت در قــانون فــوق افــزايش يافتــه امــا از ابهامــات و  
ر مقايسه با قانون استخدام كشور در برخي موارد كاسته شده اسـت و در  هاي آن د نارسايي

تشريفات ورود به خدمت، مختصـر و  . همراه دارد عين حال، موارد جديد آن، ابهاماتي را به
 جاي دستورالعمل بـه آيـين   رسد؛ كه جاداشت جزئيات آن به نظر مي انگيز به نارسا و بحث

  .شد نامة مستقلي محول مي
دام كه ناظر بر روش استخدام است، از تغيير و تحول چشـمگيري حكايـت   فصل استخ

نهد كه مبتني بر روش استخدام رسمي بـراي   كند و سياست استخدامي جديدي را بنا مي مي
هـاي   هاي ثابت در مشاغل حاكميتي و استخدام پيمـاني بـراي تصـدي پسـت     تصدي پست

ايـن دو روش اسـتخدام   . ين اسـت سازماني موقت در مشاغل غيرحاكميتي و براي مدت مع
انـد؛ امـا بـا ابهامـات و      منـد شـده   كه شيوة استخدام به آنها منحصر شده است دقيقاً ضابطه

ويژه درخصوص نحوة تداوم وضعيت كارمنـدان رسـمي و يـا پيمـاني قبلـي،       اشكاالتي، به
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صـورت   در قانون موصوف، عالوه بر اين، بـه كـارگيري نيـروي انسـاني بـه     . مواجه است
نوبـة خـود    اعتي يا كار معين و نيز براساس قانون كار تحت شرايطي تجويز شده كـه بـه  س

  .برانگيز است مبهم و سوال
بيني  توان پيش ترين تحول مقررات قانون يادشده در ارتباط با استخدام رسمي را مي مهم

بازخريدي كارمندان رسمي درصورت كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد در سه سـال  
والي يا چهار سال متفاوت دانست كه در راستاي تعديل و كاهش تبعات منفي ثبات شغلي مت

هاي اجرايي مفيد  گزيني در دستگاه ساالري و شايسته در اين نوع استخدام و استقرار شايسته
قراردادن امنيت شغلي كارمنـدان رسـمي بـا     الشعاع علت تحت و مؤثر خواهد بود، اگرچه به

  . است و دغدغة اين كارمندان را به همراه داشته استانتقاداتي مواجه 
بينـي شـده نيـز تـا      سابق در اسـتخدام رسـمي پـيش    لزوم طي دورة آزمايشي كه كمافي

؛  اي ازحيث مدت و شرايط موفقيت افزايش يافته است كه جاي ايـراد و اشـكال دارد   اندازه
  .كاهد مي  هرچندكه امتيازبندي شرايط، از شدت انتقادات وارد برآن

شرايط و ضوابط استخدام پيماني در قانون مورد بحث نيز متحول و دگرگون شده است؛ 
ويژه آنكه شرايط تبديل اين نوع استخدام به استخدام رسـمي و شـرايط تمديـد قـرارداد      به

كه تبديل وضعيت استخدامي مذكور، منوط به  نحوي تر شده است به كارمندان پيماني سخت
شدن در مشـاغل حـاكميتي و احـراز مجـدد شـرايط ورود بـه        يرفتهشركت در آزمون و پذ

سـاالري و   خدمت است و شرايط تمديـد قـرارداد كارمنـدان يادشـده در راسـتاي شايسـته      
اما شمول يا عدم شمول ايـن احكـام   . گزيني، به كارآيي و عملكرد آنها بستگي دارد شايسته

  .برانگيز اين قانون است چالشجديد به كارمندان رسمي و پيماني قبلي، از ابهامات 
بينـي بيمـة بيكـاري بـراي كارمنـدان       انگيـز قـانون جديـد، پـيش     از نكات مهم و بحث

ليكن عدم . شوند هاي اجرايي است كه با بازخريدي يا عدم تمديد قرارداد مواجه مي دستگاه
كـي از  بودن اين حكم، آن را به ي سابقة موضوع در قوانين قبلي استخدامي و كلي و سربسته

اي از ابهـام قـرارداده؛    برانگيزترين مواد قـانوني تبـديل كـرده و در هالـه     ترين و سؤال مبهم
  .است همين دليل اين حكم با چالش و اشكال اجرايي مواجه شده  به
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