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  ١٤/٩/١٣٩٥                                                                        ٩٥/١٠٨هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٥٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٢٥/٨/١٣٩٥
ـ ٧٩١٦/٩٢/٢٢٠و  ١٤/٥/١٣٩٢ـ  ٩٥٥٧/٩٢/٢٢٠هاي شماره  ابطال بخشنامه«

معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه  ٢٦/٤/١٣٩٢
معاون  ٢/٩/١٣٩٢ـ  ١٦١٣٩/٩٢/٢٣٠جمهور و ابطال بخشنامه شماره  انساني رئيس

جمهور از  وسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسحقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت ت
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تاريخ تصويب

ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 
  

  ٩٥/١٠٨رونده: السه پک     ٥٥٩ ماره دادنامه:ش      ٢٥/٨/١٣٩٥خ دادنامه: تاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه سيدگي:مرجع ر

  وان محاسبات کشوريد ي:شاك
ـ  ٩٥٥٧/٩٢/٢٢٠شماره هاي  ابطال بخشنامهـ ١ موضوع شکايت و خواسته:

 يمقررات ادار ياجرا يمعاون هماهنگ ٢٦/٤/١٣٩٢ـ  ٧٩١٦/٩٢/٢٢٠و  ١٤/٥/١٣٩٢
شماره  ابطال بخشنامهـ ٢ س جمهوريرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

معاونت توسعه  ي، امور مجلس و استانهايمعاون حقوق ٢٠/٩/١٣٩٢ـ  ١٦١٣٩/٩٢/٢٣٠
  س جمهور از زمان صدوريرئ يه انسانيت و سرمايريمد

ـ  ١٢٢٤/٢٠٠٠٠ت نامه شماره يوان محاسبات کشور به موجب شکايد گردش کار:
  اعالم کرده است که: ٣/١٢/١٣٩٤

  يت اداروان عداليد يأت عمومياست محترم هير«
  کم:يسالم عل

  احتراماً، همان گونه که مستحضرند:
 يسخت العاده فوق« يت خدمات کشوريري) قانون مد٦٨) ماده (٣به موجب بند (ـ ١

ماران ي، کار بـا بييايمير کـار بـا اشعه و مـواد شيمتعارف نظي غيرطهايکار و کار در مح
تا  يمارستانيژه بيو يمراقبتهاو  يسوختگ يو در اورژانس و در بخشهـا ي، عفونـيروان

از يا، امتي، آتش زا و منفجره وکار در اعماق درياز و در مورد کار با مواد سمي) امت١٠٠٠(
  »ش خواهد بود.يران تا سه برابر قابل افزايأت وزيب هياد شده با تصوي

 يه مبانين قانون کليمشمول ا يدر دستگاهها« موصوف مأخذ )٧٨مطابق ماده (ـ ٢
  »گردد. مي ن قانون لغويا ين فصل ... با اجرايخارج از ضوابط و مقررات اپرداخت 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ١٠/٦/١٣٩٤) ـ ٧٢٧ـ مستفاد از دادنامه شماره (٣

) ٦٨) ماده (٣متعارف، مندرج در بند (ي غيرطهايکار و کار در مح يق سختيان مصاديب
که به موجب استحقاق پرداخت  ١٣٨٦مصوب سال  يت خدمات کشوريريقانون مد

 باشد. بديهي است تعيين مصاديق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثيل مي فوق
  ت داشته باشد.ياد شده سنخيت با موارد يد تشابه موضوع و ماهيگر بايد

  بنا به مراتب:
 يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد يمقررات ادار يالف) معاونت اجرا

 العاده فوق ياقدام به برقرار ١٤/٥/١٣٩٢ـ  ٩٥٥٧/٩٢/٢٢٠نامه شماره  يجمهور ط يسرئ
، کمک کارشناس و ييکارشناس و کارشناس ارشد امور اجرا يپستها يکار برا يسخت

ا و سنجش از دور، ي، جغرافي، اقتصاد کشاورزيکارشناس و کارشناس ارشد امور بازرگان
، کاردان و بردار نقشه، برداري نقشهو کمک کارشناس  کارشناس ارشد و کارشناس و کاردان

مشاغل  يي، کارشناس ارشد امور اجرايو کشاورز يديتول يکمک کارشناس امور تشکلها
  کرده است. يجهاد کشاورز ياستان يمستقر در سازمانها يسازمان

ه يت و سرمايريمعاونت توسعه مد ي، امور مجلس و استانهايب) معاونت حقوق
 ياقدام به برقرار ٢٠/٩/١٣٩٢ـ  ١٦١٣٩/٩٢/٢٣٠نامه شماره  يس جمهور طيرئ يانسان
 يدر دستگاهها يتخلفات ادار يدگيکارگزاران امر رس يط کار برايشرا يسخت العاده فوق

 /د١٢٤٢٨٣/٩٢/٢٢٢به شرح موافقت نامه شماره  يت خدمات کشوريريمشمول قانون مد
  د. ينما مي ١٩/٩/١٣٩٢ـ 

 يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد يمقررات ادار ياجرا يج) معاونت هماهنگ
و موافقت نامه شماره  ٢٦/٤/١٣٩٢ـ  ٧٩١٦/٩٢/٢٢٠نامه شماره  يس جمهور طيرئ

معاونت مذکور مبادرت به  يمنابع انسان يمعاونت راهبرد ٢٥/١١/١٣٩١ـ  ٤٣٠٨٥/٩١/٢٢

اسناد و امالک کشور از سازمان ثبت  ياز پستها يکار تعداد يسخت العاده فوق يبرقرار
ت يلغا ٦٠٠از يامت يس اداره ثبت، کارشناس امور اسناد و امالک و ... و اعطايجمله رئ

کارکنان سازمان  يمتعارف براغير طيط کار در محيشرا يسخت العاده فوقبابت  ١٠٠٠
  ثبت اسناد و امالک کشور نموده است.

ت يث عدم تشابه موضوع و سنخيح رالذکر ازياخهاي  ن اساس مفاد نامهين بر ايبنابرا
ت خدمات يري) قانون مد٧٨) و ماده (٦٨) ماده (٣ر با مفاد بند (ياد شده مغايت موارد يماه

 يأت عموميه يمربوط و ماالً دادنامه اصدار يينامه و دستورالعمل اجرا آيين ،يکشور
  شود. ي ميابيرالذکر ارزياخ

وان يد يدادرس آيين الت ويون تشک) قان١٣) و (١٢مواد ( يهذا در اجرا يبنا عل
 ١٤/٥/١٣٩٢ـ  ٩٥٥٧/٩٢/٢٢٠شماره هاي  ، ابطال نامه١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار

س جمهور، يرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد يمقررات ادار يمعاونت اجرا
معاونت توسعه  ي، امور مجلس و استانهايمعاونت حقوق ٢٠/٩/١٣٩٢ـ  ١٦١٣٩/٩٢/٢٣٠

معاونت  ٢٦/٤/١٣٩٢ـ  ٧٩١٦/٩٢/٢٢٠س جمهور و شماره يرئ يه انسانيو سرما تيريمد
ور از س جمهيرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد يمقررات ادار ياجرا يهماهنگ

  »زمان صدور مورد استدعاست.
  ر است:يمتن مصوبات مورد اعتراض به قرار ز

 يمقررات ادار ياجرا ينگمعاون هماه ١٤/٥/١٣٩٢ـ  ٩٥٥٧/٩٢/٢٢٠مصوبه شماره 
  س جمهوريرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

  يمنصور خاک يجناب آقا«
  وزارت جهاد يت و منابع انسانيريمعاون محترم توسعه مد

  ط کاريط محيشرا يسخت العاده فوق يموضوع: برقرار
  با سالم و احترام:

ن و يينت در خصوص تعآن معاو ١٨/٤/١٣٩٢ـ  ٣١٣٩/٢٠٠بازگشت به نامه شماره 
ان يمتعارف متصدي غيرطهايط کار و کار در محيشرا يسخت العاده فوقاز يامت يبرقرار

 يتهايف و مسؤوليانجام شده و نظر به شرح وظا يهاي، با توجه به بررسيشنهاديمشاغل پ
) قانون ٦٨) ماده (٣بند ( يله در اجراين وسيمورد نظر بد يسازمان يان پستهايمتصد

ن معاونت، يا ٥/١٠/١٣٨٩ـ  ٥٠٧٩٥/٢٠٠و بخشنامه شماره  يخدمات کشورت يريمد
(مستقر در  يابالغ ير به فهرست مشاغل سازمانيز يجدول فهرست مشاغل سازمان

 ١١/٢/١٣٩٣ـ  ٦٨٤٢/٩٢/٢٢٠) موضوع نامه شماره يجهاد کشاورز ياستان يسازمانها
  گردد. مي ن معاونت، اضافهيا

  
  امتياز  عناوين مشاغل  رديف

  ٦٠٠  تکنسين، کمک کارشناس، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد تکثير و پرورش آبزيان  ١
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد توليد و تکثير و پرورش آبزيان  ٢
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کاردان، کارشناس وکارشناس ارشد آزمايشگاه و کنترل کيفي آبزيان  ٣
  ٦٠٠  کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد فني آبزيانکمک کارشناس،   ٤
  ٥٠٠  کمک کارشناس، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد عمران  ٥
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کارشناس و کارشناس ارشد تحقيقات گياه پزشکي  ٦
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کارشناس و کارشناس ارشد تحقيقات گياه شناسي  ٧
  ٤٠٠  شناس ارشد برنامه ريزي کشاورزيکمک کارشناس، کارشناس و کار  ٨
  ٤٠٠  کمک کارشناس، کارشناس و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي  ٩
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد آزمايشگاه کشاورزي  ١٠
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد صنايع کشاورزي  ١١
  ٥٠٠  کارشناس ارشد  اطالعات جغرافيا و سنجش از دورکمک کارشناس،  کارشناس و   ١٢
  ٦٠٠  کمک کارشناس، کارشناس و کارشناس ارشد پيشگيري و مقابله با مخاطرات کشاورزي  ١٣
  ٦٠٠  اتتأسيستکنسين، کمک کارشناس، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد    ١٤
  ٦٠٠  تکنسين امور زمين  ١٥
  ٦٠٠  راييکارشناس و کارشناس ارشد امور اج  ١٦
  ٥٠٠  کمک کارشناس، کارشناس و کارشناس ارشد امور بازرگاني  ١٧

نمايد چنانچه مشاغل سازماني استاني جهاد کشاورزي که براي آنان سختي  اضافه مي
شرايط کار تعيين شده است در ستاد وزارتخانه وجود داشته باشند ميزان سختي کار 

  »از کمتر قابل اعمال خواهد بود.امتي ١٠٠ متصديان مشاغل مذکور در ستاد وزارتخانه با
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 يمقررات ادار ياجرا يمعاون هماهنگ ٢٦/٤/١٣٩٢ـ  ٧٩١٦/٩٢/٢٢٠مصوبه شماره 
  س جمهوريرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

  س جمهوريرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد«
  يمقررات ادار ياجرا يمعاونت هماهنگ

  انيشاهرخ يجناب آقا
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور يبانيو پشت يمعاون محترم توسعه منابع انسان

  ط کاريشرا يموضوع: سخت
  با سالم و احترام:

دنظر و يدر خصوص تجد ١٢/١٢/١٣٩١ـ  ٢٤٤٤٢٠/٩١بازگشت به نامه شماره 
 يمتعارف پستهاي غيرطهايط کار و کار در محيشرا يسخت العاده فوقاز يزان امتيش ميافزا

  دارد: مي در سراسر کشور در آن سازمان اعالمربط  ي ذيسازمان
 يسخت العاده فوقزان يم يبه عمل آمده در خصوص برقرار يهايبا توجه به بررس

و  يارسال يمانيو پ ين رسميف مستخدميط کار و نظر به مشخصات و شرح وظايشرا
ط ينامساعد، کار در مح يط جويمتعارف، کار در شراغير طير کار در محينظ يوجود عوامل

 يان پستهايباز که متصد يبد و نامناسب، کار در فضا يط مکانيسر و صدا، کار در شرا
له ين وسيباشند، بد مي ن کار با آن موجهيسراسر کشور در ح يل در استانهايذ يسازمان

و بخشنامه شمـاره  يت خدمـات کشوريريقانون مد ٦٨) ماده ٣بند ( يدر اجرا
ان يط کار متصديشرا ياز سختيـزان امتيـن معاونت، ميا ٥/١٠١/٣٨٩ـ  ٥٠٧٩٥/٢٠٠

  گردد. مي ل اعالميبه شرح جدول ذربط  ي ذيسازمان يپستها
 

  امتياز  عنوان پست  رديف
  ١٠٠٠  رئيس اداره ثبت  ١
  ٩٠٠  معاون اداره ثبت  ٢
  ٩٠٠  بازرس ثبت  ٣
  ٩٠٠  کارشناس ارزيابي و عملکرد و پاسخ گويي به شکايات  ٤
  ٨٠٠  داديار  ٥
  ٧٠٠  مسؤول ثبت شرکتها  ٦
  ٦٥٠  مميز ثبت شرکتها  ٧
  ٧٠٠  مسؤول اجرا  ٨
  ٦٥٠  مميز اجرا  ٩
  ٦٠٠  متصدي ثبت تغييرات  ١٠
  ٦٠٠  متصدي ثبت نام تجاري و پلمپ دفاتر  ١١
  ٦٠٠  متصدي وصول و توزيع خالصه معامله  ١٢
  ٨٠٠  کارشناس امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق  ١٣
  ٨٠٠  مميز امور امالک  ١٤
  ٨٠٠  دبير هيأت  ١٥
  ٧٠٠  کارشناس ثبت شرکتها  ١٦
  ٧٠٠  متصدي ومسؤول دفتر بازداشتي  ١٧
  ٦٠٠  متصدي وصول، توزيع و پاسخ به استعالمات  ١٨
  ٦٠٠  کارشناس تعيين نام شرکتها  ١٩
  ٨٠٠  کارشناس ثبت اختراعات  ٢٠
  ٨٠٠  کارشناس ثبت عالئم  ٢١
  ٨٠٠  اي صنعتيکارشناس ثبت طرحه  ٢٢
  ٨٠٠  کارشناس اجرا  ٢٣
  ٦٠٠  کارشناس امور بازداشتي  ٢٤
مورد  يسازمان يان پستهايمتصد ين شده براييازات تعيسازد، امت مي خاطر نشان  

ضربدر  ياز پست مورد تصديازات مربوطه و بر اساس حاصل ضرب امتياشاره بر اساس امت
اعتبار الزم در  بيني پيشمشروط به  ن مجوزيخ صدور اين و از تارييب ساالنه تعيضر

  »ـ معاون قابل پرداخت خواهد شد. يبودجه سال جار

 معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي ٢٠/٩/١٣٩٢ـ  ١٦١٣٩/٩٢/٢٣٠مصوبه شماره  
  س جمهوريرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

 مندان دستگاههايمسؤولين محترم هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري کار«
  يت خدمات کشوريريمشمول قانون مد

  ط کاريط محيشرا يسخت العاده فوق يموضوع: برقرار
 يدگيرس يأتهايه يبا سالم و احترام، از آن جا که متعاقب درخواست دفاتر هماهنگ

به تخلفات اداري کارمندان دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و پيگيريها 
ن محترم معاونت توسعه يژه جانشينظارت و دستور و يأت عاليرخانه هياقدامات دب و

 يط کار برايط محيشرا يسخت العاده فوق يس جمهور، برقراريرئ يه انسانيت و سرمايريمد
مشمول قانون فوق، به شرح نامه  يدر دستگاهها يبه تخلفات ادار يدگيکارگزاران امر رس

 ياجرا يرد موافقت معاونت محترم هماهنگمو ١٩/٩/١٣٩٢ـ  /د١٢٤٢٨٣/٩٢/٢٢٢شماره 
ر نامه مزبور، خواهشمند است مراتب يقرار گرفته است. لذا ضمن ارسال تصو يمقررات ادار
 العاده فوق ين نسبت به برقرارييمنعکس شود تا در چهارچوب تعربط  ي ذيبه امور ادار

  »ـ معاون ند.ينفع اقدام نما ياشخاص ذ ياد شده براي
ت و يرين سازمان مديو قوان يس امور حقوقيت مذکور، رئيکادر پاسخ به ش

ثبت دفتر  ٢٠/٢/١٣٩٥ـ  ٣٩٢که به شماره اي  حهيکشور به موجب ال يزير برنامه
  شده اعالم کرده است: يأت عموميکاتور هياند

  يأت محترم عموميدفتر هـ  يوان عدالت اداريد«
  با سالم و احترام،

با توجه به هماهنگي  ٣٠/١/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧٠بازگشت به نامه شماره 
  رساند: مي ن سازمان، به استحضارياربط  ذي به عمل آمده با امور

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 ابتالء  يمنيو ا يط بهداشتيشرا

ا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد. ي يماريف آنان احتمال بروز بيت وظاين که ماهيا اي
ت خدمات يري) قانون مد٦٨) ماده (٣ن که به استناد مفاد بند (يت به اين با عنايبنابرا

ي طهايط کار و کار در محيط محيشرا يسخت هالعاد فوق« دارد مي که مقرر يکشور
و در اورژانس و  ي، عفونيماران رواني، کار با بييايميو مواد شر کار با اشعه يمتعارف نظغير

از و در مورد کار با مواد يامت ١٠٠٠تا  يمارستانيژه بيو يو مراقبتها يسوختگ يدر بخشها
ران تا سه يأت وزيب هياد شده با تصوياز يا، امتيزا و منفجره و کار در اعماق در ، آتشيسم

در مفاد بند مذکور، » رينظ«ا با توجه به ذکر کلمه ش خواهد بود. لذيبرابر قابل افزا
فقط منحصر به موارد مذکور در  يط نامطلوب کاريمتعارف و شراي غيرطهايق محيمصاد

الت يشده در تشک بيني پيش يسازمان يان پستهايشود و متصد نمي اد شدهيمفاد بند 
 ي) گانه سخت٢٦ط، درجات و عوامل (يمشروط به دارا بودن شرا يياجرا يدستگاهها

ـ  هـ٩٣٠/ت٥٤٩١٠وست مصوبه شماره يشده در جدول پ بيني پيشط کار يط محيشرا
ت مقررات مربوطه ياد شده با رعاي العاده فوق يايتوانند از مزا مي ران،يأت وزيه ٩/٨/١٣٦٦

  مند شوند. بهره
د برگ دوم ينما مي را دارد. اضافه يت شاکيرد شکا يبا توجه به مراتب فوق تقاضا

  »يد.مشاهده نگرد يدخواست مورد اشاره به همراه مدارک ارسالدا
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٥/٨/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  کرده است. مبادرت ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

 ٦٨ماده  ٣متعارف مندرج در بند ي غيرطهايکار و کار در مح يق سختيان مصاديب
 العاده که موجب استحقاق پرداخت فوق ١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 

گر يق دين مصاديياست تع يهيباشد. بد مي ليموضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمث
ت داشته باشد. با امعان نظر ياد شده سنخيت با موارد يث تشابه موضوع و ماهيد از حيبا

با  يتيسنخ گونه هيچت يمورد شکاهاي  مصوب در بخشنامه يسازمان ين پستهايدر عناو
شماره هاي  ن بخشنامهيندارد. بنابرا الذکر فوققانون  ٦٨ماده  ٣ق مذکور در بند يمصاد

ـ  ٩٥٥٧/٩٢/٢٢٠و  ٢٥/١١/١٣٩١ـ  ٤٣٠٨٥/٩١/٢٢، ٢٦/٤/١٣٩٢ـ  ٧٩١٦/٩٢/٢٢٠
ه يت و سرمايريمعاونت توسعه مد يمقررات ادار ياجرا يمعاون هماهنگ ١٤/٥/١٣٩٢

و امور مجلس و  يمعاون حقوق ٢٠/٩/١٣٩٢ـ  ١٦١٣٩/٩٢/٢٣٠جمهور و  سيرئ يانسان
س جمهور که به شرح منعکس در يرئ يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد ياستانها

، سازمان ثبت يجهاد کشاورز ياستان يمستقر در سازمانها يمشاغل سازمان يها بعضآن
مشمول  يدر دستگاهها يبه تخلفات ادار يدگياسناد و امالک کشور و کارگزاران امر رس
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قانون  ٦٨ماده  ٣ق مشاغل مذکور در بند ياز جمله مصاد يت خدمات کشوريريقانون مد
شود و به  مي ص دادهيت، خالف قانون تشخاحصاء شده اس يت خدمات کشوريريمد

وان عدالت يد يدادرس آيينالت و يقانون تشک ٨٨و  ١٣و مواد  ١٢ماده  ١استناد بند 
  شوند. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يادار

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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