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تعالیباسمه
 

 

 از منظر مهندسی سازمان و مشاغلکارکنان ایثارگر تبدیل وضع  دستورالعمل

 

 :مقدمه

دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه و نظر به  3/9933/ 59مورخ  993933به استناد بخشنامه شماره 

قانون  (5۲) تبصره «د»بند  اجرایو در راستای  سازمان امور اداری و استخدامی وضعیت ایثارگرانتبدیل 

ایجاد وحدت رویه در تبدیل وضع کارکنان ایثارگر در  منظور بهاین دستورالعمل  ،9۰۲۲بودجه سال 

 .گردد یمابالغ وزارت متبوع تابعه  یها سازمانو سایر علوم پزشکی  یها دانشکدهو  ها دانشگاه

 

 اهداف -1ماده 

 ایثارگرمسیر ارتقای شغلی کارکنان  هدایت و قانونمند نمودن ،سازی شفاف -9

 این افراد یها یتوانمندخدمات و استفاده بهینه از  و وری بهرهبا هدف افزایش  ایثارگرساماندهی نیروی  -5

مهندسی سازمان  ارزیابی مشاغل و مهندسی و های نامه آیین و ها دستورالعملتسری فراهم کردن زمینه  -9

 ایثارگررسمی به کارکنان  کارکنان حاکم بر

 

 تعاریف - 2ماده 
 

پیمانی،  ازجمله غیررسمیدر یکی از حاالت  هستند کهایثارگرانی : کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضع -9

 لغایت)توسعه موقت که در زمان اجرای برنامه پنجم  و کارگری( مشخص) نیمعقراردادی، قرارداد کار 

 اکنون همو  صادرشده با دانشگاه قرارداد مستقیم داشته و یا برای ایشان حکم کارگزینی( 53/95/9939

 .در حال خدمت هستند

مجمع تشخیص  5/9۲/9939به ایثارگران مصوب  رسانی خدماتقانون جامع  59طبق ماده : ایثارگر -5

 :موارد زیر است مصلحت نظام، شامل

 خواهر و برادر شهدا ،فرزند ،همسر 

  فرزندان و درصد، 59، جانبازان زیر آنان همسر و فرزندانو  و باالتر درصد 59جانبازان 

 آنان،

 آنان، همسر و فرزندانو  یک سال اسارت آزادگان یک سال و باالی 

  و فرزندان آنان، اسارت یک سالآزادگان کمتر از 

https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet1400/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet1400/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet1400/7425-budjet1400
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  و همسر و فرزندان آنان جبههدر داوطلبانه با سابقه حداقل شش ماه حضور رزمندگان. 
  

 ایثارگر تخصیص به کارکنان منظور به هستند کهشماره دارای  ییها پست :ایثارگران دار نشانپست  -9

و با خروج فرد حذف مجموعه تشکیالت مصوب ایجاد  در ادامه و پیوست در انتها صورت به ،مشمول

 .شوند یم

 اداری و نامه آیین 95در ماده  انکه فهرست آن هستند خدماتی یها تیفعالگروهی از  :مشاغل کارگری -۰

علوم پزشکی ذکر  یها دانشکدهو  مصوب هیات امنای دانشگاه کارکنان غیر هیات علمی استخدامی

 .گردیده است

 

 سازمان مهندسی -3ماده 

با تخصیص  ،سازمان اداری و استخدامی کشور 59/3/33مورخ  993933به استناد بخشنامه شماره  -9

و ایثارگران  (5ماده  9موضوع بند )برای کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضع،  بال تصدی پست سازمانی

بوده و از شرایط  تر نییپاکه دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی یا  رسمی آزمایشی،با حالت مشمول 

در گزینش،  دییتأو با رعایت مفاد این دستورالعمل  ،پست نیز برخوردار هستند احراز

 .شوند یمبه رسمی قطعی تبدیل  علوم پزشکی یها دانشکده/دانشگاه

 .دنگرد یمبه قرارداد دائم تبدیل مشاغل کارگری ایثارگران موقت قرارداد : تبصره

 /دانشگاه ،ایثارگران وجود نداشته باشدتخصیص به پست مناسب برای چنانچه  ،9 اجرای بند پس از -5

ایثارگر  دار نشان پست صورت بهرا  احرازمتناسب با شرایط  و ازیموردن یها پست دانشکده فهرستی از

تحول اداری  هماهنگی با مرکز توسعه مدیریت وضمن  تهیه و فعلیانتهای تشکیالت  جهت پیوست به

 .رساند یمبه تصویب هیات امنا 

، انتقال تیمأمور استخدام، یها فراخواندر علوم پزشکی مکلف هستند،  یها دانشکده/ دانشگاه :تبصره

 دار نشان یها پست شاغلین ازبهینه استفاده  ،ضمن توجه به شرایط احراز و جابجایی سایر کارکنان

 .دندهقرار  مدنظررا موجود  ایثارگر

 ایثارگر دار نشاننحوه ثبت پست  -4ماده 

برای تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در هر یک از واحدهای سازمانی از قبیل بیمارستان، شبکه،  .9

 یها دانشکدهدر انتهای تشکیالت این واحدها و در ستاد دانشگاه و ... دانشکده و مرکز تحقیقاتی، 
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دار کردن  نشان، نسبت به ایجاد و ها معاونتعلوم پزشکی در انتهای فهرست تشکیالت هر یک از 

 .گردد یم، استفاده ابدی یمشماره که از عدد یک آغاز و ادامه  همراه با ،(D)یسیانگلپست با حرف 

 یها پستایثارگر و  دار نشان یها پستهر واحد سازمانی حاصل جمع  یها پستمجموع : تبصره

 .قبلی است

. شود یماستفاده « حذف پس از خروج»در هنگام ایجاد پست، برای گزینه وضعیت فیلد از عبارت  .5

مفهوم عبارت فوق این است که پست کامالً اختصاصی بوده و با انتقال، بازنشستگی، فوت، اخراج و 

 .گردد یمتخصیصی، حذف  دار نشانشاغل، پست  ...

 لارزیابی مشاغ مهندسی و -5ماده 

طول در  ولی ،اند شده کارگیری به عمومی اختصاصی ومشاغل در قبالً  ایثارگر یروهاین که درصورتی -9

 بر اساس اختصاص پست مربوطه ،اند شده طیفاقد شرا مشاغل، بندی طبقهطرح  خدمت با اصالح

 .بالمانع است قبلاحراز  طیشرا

با شرایط احراز  غیر مرتبط( مندرج در حکم)باالتر کارکنانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و  -5

در مشاغل همان شغل در ها  ، تبدیل وضع آناند شدهکارگیری  مشاغل عمومی و اختصاصی قبالً به

شده رعایت  ولی در صورت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، از مقطع تبدیل وضع ،عمومی بالمانع است

 .شرایط احراز مشاغل، الزامی است

ی تحصیلی مندرج در مشاغل فنی مهندسی و فناوری اطالعات ها رشتهق شامل بند فو: تبصره

 .گردد ینم

، مشابه ابندی یممفاد این دستورالعمل تغییر شغل  بر اساستمامی تجارب کارکنان ایثارگر که صرفاً  -9

مهندسی و ارزیابی مشاغل برای این افراد  نامه آیینط تلقی شده و در سایر موارد رعایت مفاد مرتبو 

 .نیز الزامی است

، در آخرین طبقه و رتبه استحقاقی که از قبل دریافت شوند یمکارکنان ایثارگری که تبدیل وضع  -۰

 .ابندی یم، تخصیص اند کرده

شرایط و  رانیانتخاب و انتصاب مد ،یابیارز مدیریتی، رعایت دستورالعمل یها پستدر انتصاب  -9

 .مشاغل الزامی است بندی طبقهآخرین طرح مطابق با احراز 

اجرای این دستورالعمل امکان تعیین تکلیف برخی از کارکنان ایثارگر مقدور  در حینچنانچه  -6

نباشد، موضوع با مشورت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل 

 .ری خواهد بودگی دانشکده قابل تصمیم/دانشگاه



 

 4 از 4 صفحه

 

 به سایر یمواد مندرج در این دستورالعمل صرفاً برای تبدیل وضع کارکنان ایثارگر بوده و قابل تسر -9

 .نخواهد بود کارکنان


