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  ٢٤/٦/١٣٩٤                                                                               ٢/٦٧٩رهشما
  ٩٢/٦٧٩: روندهالسه پک       ٧٢٧:ماره دادنامهش       ١٠/٦/١٣٩٤:خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
  وان محاسبات کشوريغ بودجه دي، مجلس و تفريمعاون حقوق :يشاك

 دم ـ/٦٣٣٥/١١٠هاي شماره  ابطال بخشنامه :موضوع شکايت و خواسته
معاونت  يمنابع انسان يمعاون راهبرد ٢٧/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٩٢/١١٠و  ٢٢/١٢/١٣٩١

 ٢١/١/١٣٩٢ـ  ب٤٤٣/٢جمهور و بخشنامه شماره  سيرئ يه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
  نشيگز يأت عالير هيدب

اسبات کشور ـريغ بودجه ديوان محـوقي، مجلس و تفـعاون حقـم :گردش کار
شماره هاي  ابطال بخشنامه ٧/٧/١٣٩٢ـ  ٢/م/١١٩٩٠/٩٧٦تنامه شماره يموجب شکا به

منابع  يمعاون راهبرد ٢٧/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٩٢/١١٠و  ٢٢/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٣٥/١١٠
 ب٤٤٣/٢خشنامه شماره جمهور و ب سيرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد يانسان

ن خواسته اعالم يينش را خواستار شده و در جهت تبيگز يأت عالير هيدب ٢١/١/١٣٩٢ـ 
  :کرده است که

و  ٢٢/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٣٥/١١٠شماره هاي  احتراماً، در خصوص مفاد بخشنامه«
معاونت توسعه  يمقررات ادار ياجرا يمعاون هماهنگ ٢٧/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٩٢/١١٠

ر يدب ٢١/١/١٣٩٢ـ  ب٤٤٣/٢و بخشنامه شماره  جمهور رئيس يه انسانيو سرمات يريمد
  :رساند مي نش به استحضاريگز يأت عاليه

 ١٣٨٦مصوب سال  يت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(وفق بند ـ ١
، ييايمير کار با اشعه و مواد شيمتعارف نظي غيرطهايکار و کار در مح يسخت العاده فوق«

ژه يو يو مراقبتها يسوختگ يو در اورژانس و در بخشها ي، عفونيماران روانيبکار با 
، آتش زا و منفجره و کار در ياز و در مورد کار با مواد سميامت) ١٠٠٠(مارستان تا يب

  ».ش خواهد بوديران تا سه برابر قابل افزايأت وزيب هياد شده با تصوياز يا، امتياعماق در
قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ) ٢٢٩(ماده ) ت(و بند ) ٢٩(حسب ماده ـ ٢
مات و مصوبات ين تصميدستورالعملها و همچنها،  بخشنامهها،  بنامهيه تصويکل« ١٣٨٩

که  ييه به استثناء احکام محاکم قضايو مراجع قوه مجر ييامنا و مقامات اجرا يأتهايه
و دولت باشد در  ييجراا يا دستگاههاي يبازنشستگ يصندوقها يبرا يمتضمن بار مال

ن بودجه کل کشور و ياز آن قبالً محاسبه و در قوان يناش يقابل اجراست که بار مال يصورت
ن صورت ياغير در. اعتبار شده باشد ربط تأمين ذي ا صندوقيا بودجه ساالنه دستگاه ي

دستگاه  يعمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سو
  »...مربوطه نخواهد بود يا صندوقهاي

 دريافت و پرداخت هر گونه«کل کشور  ١٣٩٢قانون بودجه سال ) ١٣٧(ـ مطابق بند ٣
ت خدمات يريقانون مد) ٥(موضوع ماده  يياجرا يتحت هر عنوان توسط دستگاهها يوجه

ه ن موضوعه کشور بوديد در چهارچوب قوانيبا يقانون محاسبات عموم) ٥(و ماده  يکشور
 محسوب يدر اموال عموم يقانونغير ر، در حکم تصرفيافت و پرداخت غيو هر گونه در

حسب  يران ماليحسابان و مد ذي ن،يربط، معاون ذي ه مسؤوالن و مقاماتيشود و کل مي
  ».ن حکم هستنديا يمورد مسؤول اجرا

ي طهايکار و کار در مح يسخت العاده فوقن که يت به ايبنا به مراتب فوق با عنا
 قانون صدرالذکر صرفاً به کارهاي سخت و محيطهاي) ٦٨(ماده ) ٣(غيرمتعارف موضوع بند 

لذا . ر موارد احصاء شده در بند موصوف قابل اختصاص و پرداخت استيمتعارف نظغير
 هاي صدرالذکر که متضمن تسري حکم بند ياد شده به مشاغلي نظير متصديان مفاد بخشنامه

نکه يل اينش است به دليحراست و گز يشده در واحدها يبين ي پيشسازمان يپستها
شوند به منزله توسعه  ي نمياد شده تلقين مندرج در بند يمشاغل مذکور در زمره عناو
ر با يو مغا يابيارات مرجع وضع آن ارزيتها و اختيطه صالحيحکم قانونگذار و خارج از ح

مربوط در قانون بودجه  يار مالب تأمين و بيني پيش ل عدمين به دليهمچن. قانون هستند
و بند ) ٢٩(ر با مفاد ماده يمغاربط  يي ذياجرا يا بودجه ساالنه دستگاههايکل کشور و 

کل  ١٣٩٢قانون بودجه سال ) ١٣٧(قانون برنامه پنجم توسعه و بند ) ٢٢٩(ماده ) ت(
  .باشند مي کشور

درسي ديوان قانون تشکيالت و آيين دا) ١٣(و ) ١٢(هذا در اجراي مواد  علي
تصويب  عنه از زمان ، ابطال موارد مغاير از نامه مبحوث١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  ».مورد استدعاست
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن بخشنامه

 يمنابع انسان يمعاون راهبرد ٢٢/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٣٥/١١٠بخشنامه شماره : الف«
  :جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

  با سالم

در خصوص  ١١/١١/١٣٩١ـ  ٢/٧٥٠١/م/١٦٦بازگشت به نامه محرمانه شماره 
العاده سختي شرايط کار و کار در محيطهاي غيرمتعارف  تعيين ميزان امتياز فوق

بيني شده در واحدهاي حراست دستگاههاي اجرايي  متصديان پستهاي سازماني پيش
  :دارد اعالم مي

ن يمستخدم يط شغليف و محيبه عمل آمده از شرح وظا يهايبا توجه به بررس
سراسر کشور  يياجرا يحراست در دستگاهها يسازمان يان پستهايمتصد يمانيو پ يرسم

شده اماکن و بندي  در رابطه با حفاظت و حراست از اطالعات، اسناد و مدارک طبقه
ر کار در ينظ يوجود عوامل ...و  يو ادار يمفاسد مال يريگيها، پييسات اموال و دارايتاس
نامساعد وجود ذرات معلق در  يط جويمعمول، کار در شرايي غيررمتعارف، تنهايط غيمح

ط ي، کار در ارتفاع، کار در شرايزش و برخورد اجسام خارجيزا و آلوده، ر يط عفونتهوا، مح
که ... باز، رطوبت و  يبد و نامناسب، کار در فضا يط مکانينامساعد، کار در شرا يروح

 ن کار با آن مواجهيحراست در ح يل در واحد سازمانيذ يسازمان يان پستهايمتصد
و  يت خدمات کشوريريقانون مد ٦٨ماده ) ٣(بند  يله در اجراين وسيباشند، بد مي

ط کار يشرا ياز سختيزان امتين معاونت، ميا ٥/١٠/١٣٨٩ـ  ٥٠٧٩٥/٢٠٠بخشنامه شماره 
    :گردد مي ل اعالميبه شرح جدول ذمصوب  يسازمان يان پستهايمتصد

عناوين پستهاي سازماني مصوب در تشکيالت تفصيلي در واحد حراست 
  ميزان امتياز  دستگاههاي اجرايي در کل کشور

  ٨٠٠  کارشناس حراست
  ٩٦٠  کارشناس حفاظت پرسنلي
  ٩٦٠  کاردان حفاظت پرسنلي

  ٨٠٠  کارشناس حفاظت فناوري اطالعات
  ٨٠٠  اطالعات کاردان حفاظت فناوري

  ٩٦٠  بندي شده کارشناس حفاظت اسناد و مدارک طبقه
  ٩٦٠  بندي شده کاردان حفاظت اسناد و مدارک طبقه

  ٩٦٠  کارشناس حفاظت فني و فيزيکي
  ٩٦٠  کاردان حفاظت فني و فيزيکي
  ٦٥٠  کارشناس طرح و برنامه حراست
  ٦٥٠  کاردان طرح و برنامه حراست
  ٧٠٠  کارشناس آموزش حراست
  ٧٠٠  کاردان آموزش حراست

  ٦٥٠  کارشناس هماهنگي امور حراست
  ٦٥٠  کاردان هماهنگي امور حراست

  
در  سازد امتيازات تعيين شده براي متصديان پستهاي سازماني مورد اشاره خاطرنشان مي

اعتبار الزم در بودجه  بيني پيش ن مجوز مشروط بهيخ صدور ايواحد حراست دستگاه از تار
  .قابل پرداخت خواهد بود يياجرا يدر دستگاهها يسال جار
 يمنابع انسان يمعاون راهبرد ٢٧/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٩٢/١١٠بخشنامه شماره : ب

  :جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد
ن ييدر خصوص تع ١٤/١١/١٣٩١ـ  م١٢٩٦٠/٢بازگشت به نامه محرمانه شماره 

ان يمتعارف متصدي غيرطهايط کار و کار در محيراش يسخت العاده فوقاز يزان امتيم
  :دارد مي اعالم يياجرا ينش دستگاههايگز يشده در واحدها بيني ي پيشسازمان يپستها

ن يمستخدم يط شغليف و محيبه عمل آمده از شرح وظا يهايبا توجه به بررس
کشور  سراسر يياجرا ينش، در دستگاههايگز يسازمان يان پستهايمتصد يمانيو پ يرسم

اطالعات  يان استخدام، بررسياز متقاض يدانيقات وکسب اطالعات ميدر رابطه با تحق
و  ي، ماليل و مشکالت اخالقيمسا يريگياسناد و مدارک و پبندي  شده و طبقه يآور جمع

 طير کار در محينظ ي، وجود عوامل...و  يشيکارمندان در زمان استخدام آزما يادار
نامساعد، وجود ذرات معلق در هوا،  يط جويعمول، کار در شراميي غيرمتعارف، تنهاغير
ط ي، کار در ارتفاع، کار در شرايزش و برخورد اجسام خارجيط عفونت زا و آلوده، ريمح

که ... باز، رطوبت و  يبد و نامناسب، کار در فضا يط مکانينامساعد، کار در شرا يروح
باشند،  مي ن کار با آن مواجهيحنش در يل در واحد گزيذ يسازمان يان پستهايمتصد

و بخشنامه  يت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(بند  يله در اجراين وسيبد
ط کار يشرا ياز سختيزان امتين معاونت، ميا ٥/١٠/١٣٨٩ـ  ٥٠٧٩٥/٢٠٠شماره 

  :گردد مي ل اعالميسازمان مصوب به شرح جدول ذ يان پستهايمتصد
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احد گزينش دستگاههاي عناوين پستهاي سازماني در و
  ميزان امتياز  اجرايي در کل کشور

  ٨٠٠  قيکارشناس تحق ـمحقق 
  ٧٠٠  ينشيأت گزيعضو هسته و ه

  ٦٥٠  مصاحبه گر
  ٦٠٠  س گروه و ادارهيرئـ  اطالعات ي، فناوريکارشناس بازرس

  ٥٥٠  آموزش و پژوهش، طرح و برنامه ـ يابياب و کارشناس ارزيارز
  ٥٠٠  گانيو با يامور دفتر يد، متصييکارشناس اجرا

  
مورد  يسازمان يان پستهايمتصد ين شده براييازات تعيسازد امت مي خاطرنشان  

يي اجرا ينش دستگاههايدر واحد گز يسازمان يان پستهاياشاره صرفاً ناظر بر متصد
ن مجوز يخ صدور ايت نداشته و از تارير واحدها موضوعيآن به سا يباشد و تسر مي

قابل  يياجرا يدر دستگاهها ياعتبار الزم در بودجه سال جار بيني پيش مشروط به
  .پرداخت خواهد بود

نش در صورت ضرورت و حسب مورد، يگز يأت عاليسازد ه مي خاطرنشان  
  .اعالم خواهد نمود يياجرا يمذکور را به دستگاها يان پستهايمتصد

  :نشيگز يأت عالير هيدب ٢١/١/١٣٩٢ـ  ب/٤٤٣/٢بخشنامه شماره : ج  
  :کميسالم عل  
احتراماً، ضمن عرض تبريک سال نو به کليه همکاران گزينش و قبولي عزاداريهاي   

، با عنايت به پيگيريهاي به عمل آمده در خصوص )س(حضرت صديقه کبري فاطمه زهرا 
العاده سختي شرايط کار گزينشگران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه  تعيين ميزان امتياز فوق

ميزان امتياز مربوط  ٢٧/١٢/١٣٩١دم ـ /٦٣٩٢/١١٠جمهور طي نامه شماره  انساني رئيس
  .شرح جدول ذيل اعالم نمود که از تاريخ صدور مجوز فوق قابل پرداخت خواهد بود به

  
  امتياز  عناوين پستهاي سازماني در واحد گزينش دستگاههاي اجرايي در کل کشور  رديف

  ٨٠٠  کارشناس تحقيق/ محقق  ١

  ٧٠٠  عضو هسته و هيأت گزينش  ٢

  ٦٥٠  مصاحبه گر  ٣

  ٦٠٠  کارشناس بازرسي، فناوري اطالعات ـ رئيس گروه و اداره  ٤

  ٥٥٠  ارزياب و کارشناس ارزيابي ـ آموزش و پژوهش، طرح و برنامه  ٥

  ٥٠٠  کارشناس اجرايي، متصدي امور دفتري و بايگان  ٦
  

مذکور  يان پستهايار اعالم متصدي، اختذکرال فوق ت به نامهيالزم به ذکر است با عنا
. ده استيأت واگذار گردين هيدر صورت ضرورت و حسب مورد به ا يياجرا يبه دستگاهها

بنابراين در صورتي که عناوين ديگري در پست سازماني گزينش وجود دارد و در جدول فوق، 
  .آن اقدام گرددلحاظ نگرديده است حسب مورد به اين هيأت منعکس تا نسبت به اعالم 

سازد از آنجا که حقوق کارکنان قرارداد انجام کار مشخص بر  مي ان خاطرنشانيدر پا
باشد لذا  يمانير پرسنل پيست نظيبا مي ٢٠/١/١٣٨٦ـ  ٤٨٤٨/١٠٠اساس مصوبه شماره 
  ».ي آنان لحاظ خواهد شدنياحکام کارگز» ريسا«موضوع مذکور در بند 

 يه انسانيت و سرمايري، سرپرست معاونت توسعه مديت شاکيدر پاسخ به شکا
  :توضيح داده است که ١٥/١٠/١٣٩٢ـ  ١٧٢٤١/٩٢/٢٣٣جمهور به موجب اليحه شماره  رئيس

 ١٤/٨/١٣٩٢ـ  ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٦٥٤٧با سالم و احترام، بازگشت به نامه شماره «
  :رساند مي ن معاونت به استحضاريت مشاغل ايريا و مديبنابر اعالم امور حقوق و مزا

ت يرد که با وجود رعايگ مي تعلق يان مشاغليط کار به متصديشرا يسخت العاده فوق
ا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يمربوط، شاغل در معرض ابتال  يمنيو ا يط بهداشتيشرا

. يا اين که ماهيت وظايف آنان احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب، به دنبال داشته باشد
ت خدمات يريقانون مد) ٦٨(ماده ) ٣(ن که به استناد مفاد بند يت به ايبا عنا نيبنابرا

هاي  طيط کار و کار در محيط محيشرا يسخت العاده فوق« دارد مي که مقرر يکشور
و اورژانس و در  ي، عفونيماران رواني، کار با بييايمير کار با اشعه و مواد شيمتعارف نظغير

از و در مورد کار با مواد يامت ١٠٠٠تا  يمارستانيژه بيو يو مراقبتها يسوختگ يبخشها
ران تا يأت وزيب هياد شده با تصوياز يا، امتي، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دريسم

در مفاد بند مذکور، » رينظ«لذا با توجه به ذکر کلمه » ش خواهد بوديسه برابر قابل افزا
فقط منحصر به موارد مذکور در  يب کارط نامطلويمتعارف و شراهاي غير طيق محيمصاد

الت يشده در تشک بيني ي پيشسازمان يان پستهايشود و متصد نمي اد شدهيمفاد بند 

نش مشروط به يحراست و گز يواحدها يسازمان ياز جمله پستها يياجرا يدستگاهها
شده در مصوبه  بيني پيش ط کاريط محيشرا يط، درجات و عوامل سختيدارا بون شرا

ـ  ٨٠٠/٣٤ران و بخشنامه شماره يأت وزيه ٩/٨/١٣٦٦ـ  هـ٩٣٠ت/٥٤٩١٠ه شمار
 العاده فوق يايتوانند از مزا مي )سابق(کشور يو استخدام يسازمان امور ادار ١٢/٤/١٣٦٧

  .ت مقررات مربوطه بهره مند شوندياد شده با رعاي
در  يياجرا يمتعدد دستگاهها ين معاونت با توجه به درخواستهاين اساس ايبرهم
الزم  يهايان مشاغل مذکور، با انجام بررسيمتصد يمورد اشاره برا العاده فوق يمورد برقرار

شده در مشاغل مورد اشاره نسبت به صدور  بيني پيش تيف و مسؤوليو با توجه به وظا
حراست و  يسازمان يان پستهايمتصد يمذکور برا العاده فوق ين و برقرارييمجوز تع

در چارچوب مقررات  يت خدمات کشوريريمشمول قانون مد ينش در دستگاههايگز
مجوز  يمذکور در اجرا العاده فوقو پرداخت  ياست برقرار يهيبد. مربوطه اقدام کرده است

قانون برنامه ) ٢٢٤(ماده » ت«مفاد بند  يآن در اجرا يبار مال تأمين مربوطه، منوط به
  ».پنجم توسعه است

، دبير هيأت عالي گزينش به موجب اليحه شماره همچنين در پاسخ به شکايت مذکور
ـ  ٩٢/٦٧٩ عطف به ابالغيه کالسه پرونده«: توضيح داده است که ٢٤/١/١٣٩٤ـ  ٥١٩/٢

 يموريت يجناب آقا ٧/٧/١٣٩٢ـ  ٢/م/١١٩٩٠/٩٧٦موضوع نامه شماره ( ٦/٢/١٣٩٣
کنان کار مصوب کار يسخت العاده فوقدر خصوص ) غ بودجهي، مجلس و تفريمعاون حقوق

  :رساند مي به استحضار يياجرا ينش دستگاههايگز يواحدها
هاي  طيکار و کار در مح يسخت العاده فوقبر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت ـ ١

که  يه انسانيت و سرمايريتوسعه مد يشورا ٢٩/٩/١٣٨٩متعارف مصوب جلسه مورخ غير
 تعلق يان شاغليبه متصد کار يسخت العاده فوقده است، يز رسين جمهور رئيس تأييد به

محوله در معرض عوارض  يتهايف و مسؤوليرد که شاغل در هنگام انجام وظايگ مي
  .نامطلوب قرار دارد

کار کارمندان دولت از  ين سختييند تعيدستورالعمل مورد اشاره، فرا يبر مبناـ ٢
ب يصول فرم مربوطه بر اساس مفاد تيکار و تکم ياز درجه سختين امتييجمله نحوه تع

و دستورالعمل آن و موضوع بخشنامه شماره  ٩/٨/١٣٦٦ـ  ٦٣٠ت/٥٤٩١٠نامه شماره 
قانون  يآن است که قبل از ابالغ و اجرا يو اصالحات بعد ١٢/٤/١٣٦٧ـ  ٨٠٠/٣٤

از  يياجرا ينش دستگاههايحراست و گز يهم کارکنان واحدها يت خدمات کشوريريمد
  .اند مذکور برخوردار بوده العاده فوق

يي اجرا ي، دستگاههايت خدمات کشوريريدر حال حاضر و بر اساس قانون مدـ ٣
 الذکر، براي تعيين يا تغيير سختي کار مشاغل، پيشنهادهاي توانند با توجه به مصوبات فوق مي

ل فرم مربوطه به معاونت توسعه يند و تکميفرا يو ط يهيل توجيخود را با ارائه دال
ت برعهده سازمان ين مسؤوليکه در حال حاضر ا جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمد
واصله را  يشنهادهايند و سازمان مذکور پيکشور است ارسال نماريزي  ت و برنامهيريمد

از الزم را يمربوطه امت يط مصوب در دستورالعملهايق با شرايو در صورت تطب يبررس
مذکور  العاده فوق يقرارشود بر تأکيد مي. (کند مي ب و به دستگاه مربوطه ابالغيتصو

ت خدمات يريقبل است که در قانون مد يو سالها يمربوط به قانون استخدام کشور
  ).ذ شده استيتنف يکشور

ه و يت نظارت عالينش کشور مسؤولينش که بر اساس قانون گزيگز يأت عاليهـ ٤
 يمصوبات قانون از را بر عهده دارد با توجه بهيمورد ن يو دستورالعملهاها  نامه آيين بيتصو

 گران الذکر و با توجه به شرح وظايف و مسؤوليتهاي شغلي گزينش مورد اشاره در بندهاي فوق
 يافراد در سطح جامعه و عموماً در فضا يمداوم در محل کار و زندگ يکه مستلزم ترددها

با که معموالً  ير سر و صدا، استرس و فشار روانينظ يز مواجه شدن با عوامليباز است و ن
 ينش در دستگاههايگز يان پستهايمتصد ياز براين امتييشنهاد تعيآنها روبرو هستند پ

  .را کرده است يياجرا
 جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايرين و کارشناسان معاونت توسعه مديمسؤولـ  ٥  

 يان پستهايارسال شده، متصد يشنهادهايپ يق و کارشناسيدق يهايز با بررسين) وقت(
ص يط کار تشخيشرا يسخت العاده فوقافت يرا مشمول در يياجرا ير واحدهاد ينشيگز

نش يگز يأت عاليبه ه ٢٧/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٩٢/١١٠نامه شماره  يداده اند و مراتب ط
  .ابالغ شده است

نش با توجه به مصوبه يگز يأت عاليه ٢١/١/١٣٩٢ـ  ب٤٤٣/٢بخشنامه شماره ـ  ٦
 جمهور تدوين و به کليه يريت و سرمايه انساني رئيسمعاونت توسعه مد ٢٧/١٢/١٣٩١مورخ 

  .ابالغ شده است يياجرا ينش دستگاههايگز يمرکز يأتهايه
  :شود تأکيد مي لذا با توجه به مراتب فوق

 يسخت العاده فوق ين و ابالغ بخشنامه برقرارينش جهت تدويگز يأت عاليهـ  الف
کامالً فرايند ) ٢١/١/١٣٩٢ب ـ ٤٤٣/٢ه موضوع بخشنامه شمار(شرايط کار ويژه گزينش گران 

  .قانوني مربوطه را طي کرده است و هيچ گونه تخطي از فرايند قانوني مصوب نداشته است
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 جمهور ب ـ با توجه به مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني که به تأييد رئيس
 يياجرا يهادستگاه يشنهادهايپ تأييد و يجهت بررس يده است، مرجع قانونيوقت رس

 يه انسانيت و سرمايريط کار معاونت توسعه مديشرا يسخت العاده فوق يدر خصوص برقرار
أت يجلسات متعدد با کارشناسان ه يبوده است که آن معاونت ط) وقت( جمهور رئيس

را  ينشيان مشاغل گزينش گران، متصديگز يتهايف و مسؤوليوظا ينش و بررسيگز يعال
  .ص داده استيشغل مذکور تشخ دهالعا فوقافت يمستحق در

نش مستلزم يگز يق و مصاحبه در واحدهايف مرتبط با تحقياصوالً انجام وظاـ  ج
باز است و  يافراد در سطح جامعه و عموماً در فضا يمداوم در محل کار و زندگ يترددها

متعارف، ذرات معلق در هوا، هاي غير طيمحققان و مصاحبه گران در معرض سر و صدا، مح
قرار دارند که همه  يمعمول، استرس و فشار روانيي غيرنامساعد، تنها يط جويکار در شرا

  .عوامل مذکور در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است
و  جمهور رئيس العاده از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني د ـ تصويب فوق

ست و همان گونه که يارسال نخ يپرداخت آن از تار يبه معنا ٢٣/١٢/١٣٩١ابالغ آن در 
اعالم شده است پرداخت  ٢٢/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٣٥/١١٠نامه شماره  يانيپاراگراف پا

 بيني پيش که دستگاهها اعتبار الزم را ياعتبار بوده است و در صورت بيني پيش منوط به
ر ا ديبودجه سال بعد و  بيني پيش ن صورت درياغير کرده باشند پرداخت انجام شده و در

  .ب لحاظ خواهد شديه بودجه سال مورد تصوياصالح
ند يقاً بر اساس فراينش که دقيگز يأت عاليبا توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه ه

 گران قانوني تنظيم و ابالغ شده است مقرون به صالح نيست و موجب تشويش خاطر گزينش
. نش خواهد داشتيگز يآنان و عملکرد واحدها يزش کاريبر انگ يمنف تأثير خواهد شد و

أت رد ين هي، ايوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٢لذا به استناد ماده 
جوانب  يت امر و لزوم بررسيت به حساسين با عنايهمچن. درخواست را تقاضا دارد

 موضوع، ارائه توضيحات حضوري توسط نماينده اين هيأت در جلسه رسيدگي به دادخواست
  ».استدعا دارديز را ن

ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٠/٦/١٣٩٤خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  .مبادرت کرده است ير به صدور رأيت آراء به شرح زي، با اکثريبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
 ٦٨ماده  ٣متعارف، مندرج در بند ي غيرطهايکار و کار در مح يتق سخيان مصاديب

 العاده که موجب استحقاق پرداخت فوق ١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 
گر يق دين مصاديياست تع يهيبد. باشد مي ليموضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمث

با امعان نظر . ت داشته باشديسنخاد شده يت با موارد يث تشابه موضوع و ماهيد از حيبا
با  يتيچگونه سنخيت هيمورد شکاهاي  مصوب در بخشنامه يسازمان ين پستهايدر عناو

شماره هاي  ن بخشنامهيبنابرا. ندارد الذکر فوق قانون ٦٨ماده  ٣ق مذکور در بند يمصاد
 منابع يمعاون راهبرد ٢٧/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٩٢/١١٠و  ٢٢/١٢/١٣٩١ـ  دم/٦٣٣٥/١١٠

 ب٤٤٣/٢و بخشنامه شماره  جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد يانسان
 يان پستهايمتصد ينش که در آنها مشاغل بعضيگز يأت عالير هيدب ٢١/١/١٣٩٢ـ 

ق مشاغل مذکور ينش از جمله مصاديحراست و گز يشده در واحدها بيني ي پيشسازمان
ص ياحصاء شده است خالف قانون تشخ يکشور ت خدماتيريقانون مد ٦٨ماده  ٣در بند 

 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و  ١٣و مواد  ١٢ماده  ١شود و به استناد بند  مي داده
  .شوند مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد

  ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري رئيس هيأت عمومي
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