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 بسمه تعالی
 

 نایرا یجم توسعه جمهوری اسالممشمول قانون برنامه پن های اجرایییه دستگاهکلبخشنامه به 

 

ز ا «هوری اسالمی ایرانجم پنجم توسعه نجسالهپ قانون برنامه( 44ماده ) "و"ند تفسیر بقانون »پیرو ابالغ 

االت و ا توجه به سوب و( 15/08/1399مورخ  91698شماره )موضوع ابالغیه رم جمهوری اسالمی ایران سوی ریاست محت

ضمن ، آیدبه عمل می مذکورانون قمشمولین وه صدور احکام رسمی نحهای اجرایی در خصوص ستگاهسوی د که ازماتی استعال

در بین وحدت رویه ور ایجاد هماهنگی و به منظ، آن بعدی حاتو اصال مذکور ( قانون44اده )م« و»بند ارسال تصویر 

 گردد:می ابالغ اجرا، موارد ذیل برای موضوع مذکوردر خصوص های اجرایی گاهدست

          ن قانویت حاکمدر زمان  رگرانرسانی به ایثاجامع خدماتقانون  (21ماده )مشمولین  عبارتند ازقانون ذینفعان  -الف

 .هوری اسالمی ایرانجم نجم توسعهبرنامه پ

( 44ماده ) «و»در بند  شرایط مندرج اقدام بر اساسمبنی بر  صدرالذکره انون استفساریقو تاکید  با توجه به تصریح -ب

ن مشمول گرارایثا و مستندات اطالعات ،های اجراییدستگاه ضروری است، آن عدیب قانون برنامه پنجم توسعه و اصالحات

از  غیر به صورت مربوط مقرراتضوابط و فق و ،ه پنجساله پنجم توسعهقانون برنامدر زمان اعتبار که را  ه مذکوراستفساری

در زیر  شرایطبا رعایت  را انددهبوبا دستگاه مستقیم قرارداد کارگزینی یا حکم دارای  اجراییهای در دستگاه استخدام رسمی

 :به عمل آید ایطبرای افراد واجد شر صدور شماره مستخدمنسبت به اقدام الزم تا  بارگذاری و ارسال نمایند ایران سامانه کارمند

غیررسمی یکی از حاالت در ( 29/12/1395 تاریخ ا)تکشور  برنامه پنجم توسعهزمان اجرای قانون کارمند در  -1

قانون مدیریت خدمات  های اجرایی مشمولتگاهدر دس ، قرارداد موقت کارگریمشخصیا  کارمعین پیمانی، قرارداد)

و یا  رایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوریهای اجدستگاهایر سو عناوین مشابه در  کشوری

کارگزینی  و یا برای وی حکم هداشت مستقیم قراردادبا دستگاه اجرایی  (ای مقررات استخدامی خاصدارهای ستگاهد

 ؛صادر شده باشدتگاه توسط دس
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ا بکارگیری استخدامی ی رابطه ،بند یکدر یکی از حاالت مندرج در اجرایی مربوطه  اهفرد با دستگدر حال حاضر  -2

 ؛داشته باشد

م وجود پست )در صورت عد باشده اد وجود داشتانتصاب افربرای  صیلی دستگاهدر تشکیالت تف ت بالتصدیپس  -3

های دستگاه ساختارملی مدیریت سامانه »تواند از طریق می ، دستگاه اجراییمناسب برای افراد مشمولبالتصدی 

  ؛(اقدام نمایدسازمانی تغییر عناوین پستهای  پیشنهاد ت بهنسب «کشوراجرایی 

از  شغل مربوط احرازدارای شرایط  ،دستگاه پیشنهادی تخصصی شاغلمهای ی انتصاب در پستبرا ،مشمول ایثارگر -4

 ؛باشد حصیلیتحیث مدرک 

 ؛شدگزینش رسیده باسمی قطعی به تایید راستخدام حیت فرد برای صال -5

 اندبکارگیری شدهیی های اجرادر دستگاهساس قانون کار بر اقت موصورت قرارداد  به ی کهایثارگری هانیرو: 1تبصره 

در چارچوب قانون کار ، باشند(شمول قانون کار بخشی از آنها م و یاه متبوع اینکه کل کارکنان دستگا )اعم از

  .دیابنتبدیل وضع میدائم  قرارداد بهمی ایران جمهوری اسال

، پزآبدارچی، آش راننده، ،انسبان، نامه رتلفنچی، نگهأسیسات، متصدی تلی نظیر شاغافراد شاغل در م: 2تبصره 

های اجرایی تشکیالت مصوب دستگاه، که در یشخدمت و ...و تکثیر، پ پ، متصدی چانظافتچی، سرایدار

 در بنداز شرط مندرج ، هستندها مشمول قانون کار آنو شاغلین ظر گرفته نشده پست سازمانی برای آنها در ن

  مستثنی می باشند.( 3)

رسمی ضعیت استخدامی و درجرایی، های افوق که در دستگاه هانون استفساریقهای مشمول کلیه نیرو :3ه تبصر

  یابند.تبدیل وضع میبه رسمی قطعی  ،باشندیشی میآزما

شماره مستخدم و شناسه از یی که هادستگاهاره مستخدم صرفاً برای عات و مستندات برای دریافت شمارسال اطال :4 تبصره 

، ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی )نظیر ها ستگاهدسایر دارد و موضوعیت  ،نمایندمی ین سازمان دریافتا

انتفاعی ، موسسات بنیاد مستضعفان ،و شرکتهای تابعه آنی جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما، توزارت اطالعا

برای و شناسه شماره مستخدم که از این سازمان نظامی و انتظامی نیروهای  یگانهایو  (و ... لتوابسته به دو

سبت به تغییر وضعیت مشمولین ابط و فرایندهای مورد عمل خود نبر اساس ضو ،اندردهدریافت نککارمندان خود 

 واهند نمود.ام خاقد
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های اجرایی برای اجرای بند کلیف دستگاه( قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ت44ماده )« و»با توجه به صدر بند  -ج

 .است دستگاه اجراییباالترین مقام برعهده  ،تنی بر قانونوضعیت افراد مب خشنامه بر اساسمفاد این بی مذکور، مسئولیت اجرا
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