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A B S T R A C T 
Administrative regulation is the general applicable rule of an administrative 
body that implements or interprets a law or policy. The purpose of this study is 
to investigate the principles governing the transformation of employment status 
in the light of the rulings of the Court of Administrative Justice, which was 
analyzed by the library method and by reviewing existing documents. The 
results show that: Employment has always been one of the biggest issues that 
occupy the minds of people and this is the importance of guaranteeing the rights 
of the individual in It shows the equality of the administration well and there 
should be a reference to guarantee and defend this right of the individual. 
According to Article One Hundred and Seventy-Three of the Constitution, this is 
one of the duties of the Administrative Court of Justice; It does this. Given the 
jurisdiction of the Administrative Court of Justice to hear the employment 
claims of government employees and the multiplicity of employment claims 
raised in this Court, the General Board of the Administrative Justice Court's 
rulings as a judicial procedure as one of the important sources of employment 
law, especially in changing the situation Recruitment from a service purchase 
contract is considered as a formal test and a formal test, which is necessary for 
the managers of the executive apparatus and all government employees to 
analyze and recognize the votes of the General Assembly of the Court of 
Administrative Justice. 
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 چکیده
 

 تفسیر یا اجرا را سیاستی یا قانون که است اداری نهادیک عمومی کاربست قابل قاعده اداری، مقررات

 عدالت دیوان آراء پرتو در استخدامی وضعیت تبدیل بر حاکم اصول بررسی پژوهش این از هدف .کندمی

 دهدمی نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل مورد موجود اسناد بررسی با و ایکتابخانه روش به که است اداری

 اهمیت امر این و کرده مشغول خود به را افراد ذهن که بوده مسائلی ترینبزرگ از همواره استخدام: که

 این از دفاع و تضمین جهت مرجعی بایستی و دهدمی نشان خوبیبه را اداره برابر در فرد حقوق تضمین

 برشمرده اداری عدالت دیوان وظایف از امر این اساسی قانون 173 اصل طبق. باشد داشته وجود فرد حق

 خود ذاتی وظایف اجرای جهت که قانونی ابزار و اختیارات از گیریبهره با اداری عدالت دیوان است؛ شده

 بهباتوجه.نمایدمی اقدام کار این به نسبت شود،می مختصری اشاره هاآن به ادامه در و دارد اختیار در

 استخدامی دعاوی کثرت و دولت کارکنان استخدامی دعاوی به رسیدگی در اداری عدالت دیوان صالحیت

 قضایی رویه عنوانبه اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آرای حاضر حال در دیوان، این در مطروحه

 خدمت خرید قرارداد از استخدامی وضع تبدیل در خصوصبه استخدامی، حقوق مهم منابع از یکی عنوانبه

 و عملی ازنظر که شود،می تلقی قطعی رسمی به آزمایشی رسمی و آزمایشی رسمی به پیمانی پیمانی، به

 و اجرایی هایدستگاه مدیران برای اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آرای شناخت و تحلیل کاربردی

 .رسدمی نظر به ضروری دولت مستخدمان تمامی

 اطالعات مقاله 

 1401اردیبهشت  15 تاریخ دریافت:

 1401تیر  18 تاریخ پذیرش:

 1401تیر  22تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2206-1038: آی دی مقاله

 

 

 

 کلیدواژگان:

 وضعیت تبدیل اداری، عدالت دیوان

 استخدام اداری، مقامات استخدامی،

  

 

 مقدمه

 بشری هایتمدن پیدایش زمان به استخدام تاریخی پیشینه

به  را دیگری افراد افرادی توانستند که زمان آن از. گرددبازمی

 که ایران مصر، روم، زمان در ازآنپس و بگیرند خدمت

 دوران همان در البته. اجباری( رواج یافت )استخدام داریبرده

کلمه(  اعم معنای به) همکاری قراردادهای و توافقات هم

 انجام برابر در متقابل، رضایت با طرفین و است داشته وجود

 و ترینرایج حاضر حال در .کردندمی دریافت اجرت کار

یا  امتحان راه از عمومی خدمت به ورود روش ترینکاربردی

 اداره ارکان ترینمهم از انسانی نیروی .است ورودی آزمون

 نیز محسوب اهداف پیشبرد عامل و آن مقام اساساً که است

 در دولت در افراد خدمت به شروع کیفیت اینکه. شودمی

 هاییویژگی و شرایط چه باشد و نحوی چه به دولتی دستگاه

 شوند شناسایی دولت به خدمت جهت افراد پذیرش برای
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 متعهد و متخصص انسانی نیروی اینکه چه مهم است، بسیار

 تر محققبهینه و ترسریع بهتر، مدیریت به وصول تواندمی

 ادامه کیفیت خدمت به ورود مرحله از بعد همچنین. نماید

 مختلفی جهات از کارمندان دولت خدمت خاتمه و خدمت

 اداری، تخلفات ها،العادهفوق و مزایا حقوق، ازجمله؛

...  و مستمری صندوق، تغییر و بیمه و بازنشستگی، بازخریدی

 ورود صرفًا مسئله پژوهش این در البته که است اهمیت حائز

 .گیردمی قرار موردبحث وضعیت تبدیل نحوه و خدمت به

 و قوانین وجود و مطلب گستره وسیع دلیل به اینکه ضمن

 در صرفاً رو پیش تحقیق محدوده استخدامی پراکنده مقررات

 قانون یعنی کشور استخدامی )مادر( اصلی خصوص قانون

 به تصویب 1386 سال در که است کشوری خدمات مدیریت

( ماده) مصادیق بنابراین است رسیده اسالمی شورای مجلس

 واسطهبه که مصادیقی همچنین سایر و مدیریت قانون 117

 که هادانشگاه مانند اندشده استثنا مدیریت قانون از قوانین سایر

 (1) ماده البته و توسعه پنجم برنامه قانون (20) موجب مادهبه

 کلیه از توسعه کشور هایبرنامه دائمی احکام از برخی قانون

 و موردبحث اند،شده منفک کشور عمومی مقررات و قوانین

 برخی به کلی اشاراتی هرچند نخواهند گرفت قرار بررسی

. خواهد شد محقق باشد نیاز مطالب پیوستگی دلیل به که موارد

 استخدامی وضعیت تبدیل و خدمت به ورود مورد در همچنین

 همچنین. شد خواهد مواردی اشاره به را مخت نیز ایثارگران

 نیز ایثارگران وضعیت تبدیل و خدمت به ورود مورد در

 .گرددمی اشاره به مواردی را مختصراً

 مبانی نظری -1

 2و مستخدم 1استخدام -

 1345مصوب  کشوری استخدام قانون در گذارقانون

 صرفاً  بلکه بود؛ نداده ارائه دولت مستخدم از خاصی تعریف

 مفهوم که شد باعث مسئله این پرداخت، 3استخدام تعریف به

                                                           
1 Recruitment 
2 Employee 

 بررای را کسی عربی، در م اسم: از عبارتند که دارد زیادی معانی لغت در استخدام3 

 جرای در یرا و. کراری بره شردن و گماشته معین، حقوقی برابر در خواستن خدمت

 Mousaگیرد، ) قرار ابهام از ایهاله در دولت مستخدم

Zadeh,2014: 185). 

 تعریف در کشوری استخدام قانون 1 ماده )الف( بند

 در دولت خدمت به شخص را پذیرفتن آن دولت استخدام

نموده  بیان دولتی مؤسسات یا هاشرکت یا هاوزارتخانه از یکی

 کاری به اشتغال ماده همین )ب( بند هم را دولت خدمت. بود

 یعنی رسمی حکم موجببه مستخدم که بود نموده تعریف

 یا هاشرکت و هاوزارتخانه دارصالحیت مقامات دستور

 به مکلف مربوطه، مقررات و قوانین در حدود دولتی مؤسسات

 که شخصی هر قانون این طبق بنابراین گردد؛می آن انجام

 یا هاوزارتخانه از دریکی خدمت به رسمی حکم موجببه

 به دولت شد مستخدممی پذیرفته دولتی مؤسسات یا هاشرکت

 1386 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون در.آمدمی شمار

شده است، استفاده« کارمند»اصطالح  از مستخدم کلمه جایبه

 بر. است رایج اصطالحی ایران اداری ادبیات در اصطالح این

دستگاه  کارمند کشوری، خدمات مدیریت قانون 7ماده  اساس

 مقررات مربوط و شخصی است که طبق ضوابط»اجرایی 

 دستگاه یک در دارصالحیت مقام قرارداد یا حکم موجببه

 کارگیریبه به عنایت با« شودگرفته می خدمت به اجرایی

 از گذارقانون رسدمی نظر به اجرائی، دستگاه کارمند اصطالح

 دستگاه کارمند عنوان و نموده عدول دولت اصطالح مستخدم

 :VarastehBazqaleh,2015) است، شده آن جایگزین اجرائی

13.) 

 اداره که انسانی نیروی: گفت توانمی ساده تعریف یک در

 نامیده کارمند یا مستخدم حقوقی، اصطالح در گرداندمی را

 (.Abolhamad,2009: 85) شود،می

 اجرایی دستگاه از قانون این 1 ماده در که تعریفی بهباتوجه

 اجرایی دستگاه اصطالح وسیعی که مفهوم و است شدهارائه

 و دولتی عمومی مؤسسات شامل و دارد قانون این ازنظر

                                                                                           
 بررای گررفتن، خرادمی و چراکری بره خواسرتن، خادم خواستن، خدمت به دیگری

 وی از یعنری کسی از خواستن معین(، لغت )فرهنگ داشتن، چاکر خدمت خواستن،

 کترب در همچنرین نامره دهخردا(، )لغت است، شده باشدمعنا او چاکر که خواستن

 است. شده معنا گماردن کار به گرفتن، خدمت به دیگر
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 حکم موجببه که هرکسی گفت توانمی شودهم می غیردولتی

 شود حکومتی پذیرفته هایدستگاه از یکی خدمت به قرارداد یا

 مذکور اجرایی دستگاه اینکه از اعم گرددمی محسوب کارمند

 مانند غیرمتمرکز نهادهای یا دولت مرکزی نهادهای جزء

توان می نوعیبه و باشد عمومی مؤسسات سایر و هاشهرداری

 است کسی کشوری خدمات مدیریت قانون ازنظر کارمند گفت

 عمومی حقوق اشخاص حقوقی از یکی خدمت به که

 :Emami and Ostvar Sangari 2014) باشد، شدهپذیرفته

52.) 

 مختلفی نظریات عمومی استخدام حقوقی ماهیت مورد در

 بین جانبه 2 قرارداد را مبنای استخدام برخی. است شدهمطرح

 که اندشده این به قائل روازاین و دانندمی دولت و مستخدم

 به او رضایت بدون تواننمی را مستخدمی هیچ ازآنجاکه

 مرتبط به دولت را مستخدم آنچه درنتیجه گرفت خدمت

 و حقوق همه و است خصوصی حقوق قرارداد یک سازدمی

 از دیگر ایعده. هاستآن بین از قرارداد ناشی طرفین تکالیف

سوی  از جانبهیک حقوقی عمل یک را استخدام حقوقدانان

 نوعی استخدامی یرابطه که معتقدند و دانندمی اداری سازمان

 به جانبهیک طوربه مستخدم را اداری سازمان و است ایقاع

 دارند عقیده که دارند وجود نیز سومی یدسته. گیردمی خدمت

 بر مبتنی است ایرابطه بلکه ایقاع نه و است نه عقد استخدام

 کنندهسازمان استخدام با را مستخدم یرابطه قانون و قانون

 (.Varasteh Bazqaleh,2020: 47) نماید،می تنظیم

 اداری عدالت دیوان -

 اصل اساس بر که است قضائی مرجع اداری عدالت دیوان

 تهران در و شودمی تشکیل قوه قضائیه رئیس نظر زیر ا.ق 173

 و مردم حقوق احقاق دیوان تشکیل از هدف. است مستقر

 این دیوان قانون 2 ماده طبق. است عمومی برقراری عدالت

 و هیئت عمومی تجدیدنظر بدوی شعب از متشکل مرجع

 (.Molabigi,2014: 2) است، تخصصی هایهیئت

 احکام اجرای واحد و عمومی هیئت دیوان، ارکان دیگر از

 ایران قضائی مرجع باالترین عدالت اداری دیوان. است دیوان

را  دولت و مردم بین اختالفات به رسیدگی صالحیت که است

 در رسیدگیقابل مردم و دولت بین اختالفات یهمه البته. دارد

 صالحیت در که...  ترافعی و امور مثل مواردی) نیست دیوان

 گفت شودمی نوعیبه و دارد( قرار دادگستری محاکم

 .است خاص صالحیتی این مورد در دیوان صالحیت

 اداری حقوق -

 بر حاکم مقررات و قواعد ماهوی، ازنظر اداری حقوق

 هایسازمان تکالیف و که وظایف است دولتی یاداره دستگاه

 را هاآن روابط و اجرایی هایسازمان خصوصبه دولت اداری

 حقوق برخالف اداری حقوق بنابراین کند؛می تعیین با مردم

 تنظیم به کند،می یکدیگر تنظیم با را افراد روابط که خصوصی

 این توانمی طورکلیشود.بهمی مربوط دولت و افراد روابط

 حقوق برای روان، و ساده تعریف یک عنوانبه را تعریف

 با داخلی عمومی حقوق از ایشاخه :نمود اداری عرضه

 و تکالیف حقوق که پراکنده و ممتاز قواعد از ایمجموعه

 و آن اجرایی هایسازمان خصوصاً دولت، اداری یا هاسازمان

 عنوانبه اداری حقوق»کند. تعیین می را مردم با هاآن روابط

 قواعد مجموعه به داخلی عمومی حقوق از نوپا ایشاخه

 و تکالیف حقوق که شودمی اطالق ایپراکنده و متمایز حقوقی

 و آن اجرائی هایسازمان خصوصاً دولت اداری هایسازمان

 حقوق امتیازات برتکیه با. کندتعیین می را مردم با هاآن روابط

 صورت منظور دو به اداری هایسازمان فعالیت عمومی

، «عمومی نظم حفظ و عمومی خدمات انجام :گیردمی

(Musazadeh,2004: 2.) 

 فرانسه کبیر انقالب از بعد به اداری حقوق خاستگاه

 و علم توسعه و مردم نیازهای اجتماعی بهباتوجه. گرددبازمی

را  مردم نیازهای از ایپاره که اندشده موظف هادولت صنعت

 حفظ به درگذشته هادولت مسئولیت گرچه. سازند برآورده

 مسئولیت این داشت اما اختصاص افراد خصوصی حقوق

 ساختار تغییر و انقالب با که داشت توجه باید. یافت گسترش

 دستخوش است ممکن نیز اداری ساختار حقوق حکومتی

 (.Varasteh Bazqaleh,2020: 21) شود، تحول
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 استخدامی حقوق -

 و مستخدمین روابط بر حاکم که را استخدام عام قواعد

 این. نامندمی« استخدامی حقوق»است  اداره با کارمندان

 در. شودمی محسوب اداری حقوق اساسی مباحث از اصطالح

 مستخدم مفهوم چون مباحثی یدرباره حقوق استخدامی

 استخدام، انواع عمومی شرایط و خدمت به ورود دولت،

 قواعد. شودمی بحث استخدامی حاالت و دولت کارکنان

 چون مفاهیمی در و خصوصی عمومی بخش در استخدامی

 متفاوت مراتبسلسله رعایت و مسئولیت احساس و وفاداری

 employment law مفهوم به اگر را استخدامی حقوق .است

 ایمجموعه عنوانبه و دارد کار ارتباط حقوق با بگیریم نظر در

های مسئولیت و کارگران روابط کنندهتنظیم که قوانین از

 طیف استخدامی حقوق. شودمی تعریف است کارفرمایان

 تبعیض و شغلی بازنشستگی امنیت به مربوط مسائل از وسیعی

اصطالح  برخی اینکه دلیل. دهدمی پوشش را کار محل در

employment law کار  حقوق با مترادف راlabour law 

 انگلستان مانند حقوقی هاینظام در که است این دانندمی

 بخش در انسانی نیروی بکار اشتغال بر حاکم مقررات

. است شدهواحد تدوین نظام یک در دولتی و خصوصی

 در انسانی نیروی استخدام ایران مانند نظامی در آنکهحال

 خصوصی بخش در و اداری زیرمجموعه حقوق دولتی بخش

حقوق  درواقع. گیردمی قرار موردبررسی کار حقوق در

 مربوط حقوقی مقررات و قواعد رشتهیک عنوانبه استخدامی

 استخدامی سیستم در که گیردمی قرار موردبررسی استخدام به

 حقوق مقابل در. است کار حقوق با مترادف واحد نظام

 مزایای معنای در employment rightبه مفهوم  استخدامی

 مزایایی به مفهوم حقوق اینجا در و است کارمندان استخدامی

 گیرد،می تعلق دولت کارمندان به قانون مطابق که است

(Varasteh Bazqaleh,2020: 51.) 

 استخدامی وضعیت تبدیل -2

 46 ماده در صراحتبه استخدامی وضع تبدیل اصطالح

 تبدیل موضوع و کاررفتهبه کشوری خدمات مدیریت قانون

 در ذلکمع. است شدهشناسایی قانونی شرایط جمع با وضعیت

 تعریف گونههیچ استخدامی، مقررات و مجموعه قوانین

 این در. است نشده ارائه استخدامی وضعیت تبدیل از مشخصی

 از است عبارت استخدامی وضعیت تبدیل گفت باید خصوص

 دستگاه با مستخدم استخدامی رابطه و وضعیت نوع تغییر

 و مزایای کمتر با استخدامی وضعیت از اغلب که اجرایی

 مزایای با استخدام وضعیت و نوع به ترپایین شغلی امنیت

 مجوزهای مطابق شغلی باالتر، امنیت و ثبات و بیشتر

 البته. گیردمی صورت قانونی مقرر شرایط و استخدامی

 از استخدامی وضعیت تبدیل مواردی در است ذکرشایان

 به رابطه بیشتر مزایای و باالتر شغلی امنیت با وضعیت

 مانند است، شدهبینیپیش نیز ناپایدار وضعیت با استخدامی

 کشوری خدمات مدیریت قانونماده 46ماده  1تبصره  در آنچه

تبدیل  شرایط که آزمایشی رسمی مستخدمان خصوص در

 است ممکن و ذکرشده نکنند، پیدا را رسمی به وضعیت

 استخدام به رسمی آزمایشی مستخدم استخدامی وضعیت

 وضعیت تبدیل اصطالح اغلب اما کند، پیدا تغییر پیمانی

 به ناپایدار استخدامی وضعیت از ارتقا در خصوص استخدامی

 شغلی و امنیت بهتر مزایای و حقوق با استخدامی وضعیت

 کارکنان اینکه بهباتوجه زمینه همین در .رودمی به کار باالتر

 الزم برخوردار شغلی ثبات و امنیت از خدمت خرید و پیمانی

 رابطه به قرارداد خاتمه با توانندمی اجرایی هایدستگاه نیستند،

 قبیل این مجدد کارگیری به الزامی و دهند پایان هاآن با

 :Emami and Ostvar Sangari 2014) ندارند، مستخدمین

206.) 

 و مزایا به نیل منظوربه مستخدمان عموم گفت باید روازاین

 خود استخدامی وضعیت ارتقای دنبال به باالتر، شغلی امنیت

 استخدام یعنی استخدامی، پایدار وضعیت به رسیدن تا

 تعریف در توجه شایان و مهم نکته. اندقطعی رسمی صورتبه

 46و  45مواد موجببه که است این استخدامی وضعیت تبدیل

 استخدامی هایوضعیت کشوری، خدمات مدیریت قانون

 و پیمانی صورتبه استخدام صرفاً  قانون در شدهبینیپیش
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گرفتن  خدمت به و است قطعی و آزمایشی از اعم رسمی،

 شود،می محسوب کارگیریبه هرچند قراردادی صورتبه افراد

 روازاین کند،نمی ایجاد وضعیت استخدامی فرد برای لیکن

تبدیل  به منحصر باید را استخدامی وضعیت تبدیل اصوالً

 به آزمایشی رسمی از و آزمایشی رسمی به پیمانی از وضعیت

 صورتبه کارگیریبه به اینکه عنایت با و دانست قطعی رسمی

 محسوب استخدامی وضعیت اساساً شرکتی یا قراردادی

 سایر خصوص در وضعیت تبدیل اصطالح از شود، استفادهنمی

 مفهوم این که تسامح دانست با بایستمی را هاکارگیریبه انواع

 92و  11/04/1394مورخ  669شماره  رویه وحدت آرای از

 نیز اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 27/01/1398مورخ 

 .است برداشتقابل

 استخدامی وضعیت تبدیل حقوقی ماهیت -3

 آن زوایای و استخدامی وضعیت تبدیل تشریح و تبیین

 موضوع که بود خواهد آن حقوقی ماهیت تحلیل نیازمند

 تبدیل که است این بر تصور عمدتاً . است حاضر مبحث

 و استخدام از متفاوت و امری جدای استخدامی، وضعیت

 منظوربه. است اجرایی هایدستگاه در نیرو کارگیریبه

 وضعیت تبدیل در دید باید پدیده این شناسایی ماهیت

 این است نخست نکتۀ. شودمی حادث اتفاقی چه استخدامی

 بر حاکم قواعد شمول تحت و استخدام حوزۀ در پدیده این که

 که است اصطالح این ای بودنمسامحه در دوم نکتۀ. است آن

 حالتی به استخدامی وضعیت تبدیل. شد اشاره بدان مقدمه در

 کارکنان اشتغال نوع یا استخدامی وضعیت که شودگفته می

 امر این و عمدتاً یابدمی تغییر اجرایی دستگاهی در موجود

 به غیررسمی کارکنان استخدامی وضعیت تغییر به معطوف

 قراردادی( باید پیمانی، )رسمی، استخدام. است رسمی

 هریک اینکه، نیز دیگر نکتۀ و باشد گذارقانون مجوز موجببه

 را خود به مختص مقررات و قواعد استخدامی، هایقالب از

 از دریکی مربوط مقررات موجببه که حال، داوطلبی. دارد

 شود،به کار می مشغول اجرایی دستگاه سازمانی هایپست

 مجوز قالب در که قانونی مجوز موجببه وی کارگیریبه

 تأییدشده سازمانی پست و تشکیالت مصوب وجود و استخدام

تحقق  یابد،می موضوعیت دولت در صالحذی مرجع سوی از

 پست به معطوف وی، کارگیریبه مجوز و است پذیرفته

 در حال. اجرایی است دستگاه در معین و مشخص سازمانی

 موضوعیت جدیدی قانونی مجوز استخدامی، وضعیت تبدیل

 مجوز صدور با صالحذی و مرجع گذارقانون. یابدمی

 الزم، سازمانی پست و تشکیالت تعبیۀ و جدید استخدامی

 قالب در و منفک استخدامی پیشین حالت را از شخص

تبدیل  در درواقع،. گماردمی به کار استخدام، از جدیدی

 استخدام و شودمی منتفی پیشین استخدام استخدامی، وضعیت

 اجرایی دستگاه در پیمانی شاغل کارمند. یابدمی حیات جدیدی

 شود،می واقع رسمی به پیمانی وضعیت تبدیل مشمول که

 و خاتمه یافته پیمانی استخدام یعنی پیشین وی استخدام

مشغول  رسمی کارمند عنوانبه جدید، قانونی مجوز موجببه

 ماهیت که شودمی مشخص بدین ترتیب. شودمی به کار

 که است« استخدام جدید»درواقع  وضعیت، تبدیل حقوقی

 است، عمومی مشاغل به ورود اصول حاکمیت مستلزم

(Sohrab Lou and Lotfi, 2021: 6.) 

 در اداری عدالت دیوان اختیارات و صالحیت حدود -4

 حوزه استخدامی

 حدود و صالحیت دیوان قانون 10 مادۀ 3 بند طبق

 استخدامی در حوزه اداری عدالت دیوان شعب اختیارات

 قانون مشمولین و قضات شکایات به رسیدگی از است عبارت

 مؤسسات و واحدها سایر مستخدمان و کشوری استخدام

 که مؤسساتی مستخدمان و ماده همان )الف( دربند مذکور

 نام ذکر محتاج هاآن به نسبت باشندمی دیوان شمول قانون

 تضییع حقوق حیث از کشوری، و لشکری از اعم است،

 نیروی استخدام بر حاکم مقررات مورد در .ایشان استخدامی

 در. دارد وجود سیستم 2 دنیا حقوقی هاینظام در انسانی

 اشتغال بر حاکم مقررات انگلستان مانند حقوقی هاینظام

 افراد همه و است شدهواحد تدوین نظام یک در انسانی نیروی

 بر حاکم مقررات مشمول دولتی و خصوصی بخش در شاغل
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 ایران مانند حقوقی هاینظام در اما باشند؛می حقوق کار

. شودبررسی می جداگانه حقوقی نظام 2 در مذکور مقررات

 و اداری حقوق در دولتی بخش استخدام به مربوط مقررات

 بر تمرکز با غیردولتی بخش انسانی در نیروی استخدام مقررات

دوگانگی  این بهباتوجه. گیردمی قرار موردبحث کار قانون

 مشمول که است مواردی به نسبت صرفاً دیوان هایصالحیت

 در موضوع کار قانون صورت مشمولیت در و نباشد کار قانون

 کارفرما و کارگر اختالف حل و تشخیص هایهیئت صالحیت

 .است خارج دیوان صالحیت از بوده و

 حقوق ازلحاظ عمومی هیئت اختیارات و صالحیت -5

 استخدامی

 اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی

 مقررات و نظامات و سایر هانامهآیین از حقوقی یا حقیقی

 و قانون با هاآن مدلول مخالفت حیث از هاشهرداری و دولتی

 یا اقدامات یا تصمیمات که مواردی در حقوق اشخاص احقاق

 یا عدم آن بودن قانون برخالف علت به مذکور مقررات

 یا اختیارات از سوءاستفاده یا تجاوز یا مربوط مرجع صالحیت

 اجرای از خودداری یا و مقررات قوانین اجرای در تخلف

ماده  1بند .)شودمی اشخاص حقوق تضییع موجب که وظایفی

 جمع از اینکه توجهقابل نکته  4اداری(. عدالت دیوان قانون 12

 طوراین توانمی ا.ق 170 اصل و دیوان قانون 12 ماده بین

 تضیع مستلزم دیوان در رسیدگی تقاضای که گرفت نتیجه

                                                           
 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 12 ماده4 

 بره رسیدگی .1:است زیر شرح  به دیوان عمومی هیات وظایف و صالحیت حدود

 سرایر و هرا  نامهآیین از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلّمات شکایات،

 مرواردی در غیردولتری عمومی موسسات و هاشهرداری و دولتی مقررات و نظامات

 مرجرع صرالحیت عردم یرا و قانون یا شرع با مغایرت علت  به مذکور مقررات که

 یا مقررات و قوانین اجرای در تخلف یا اختیارات از سوءاستفاده یا تجاوز یا مربوط

 صردور .2.شرودمری اشرخاص حقوق تضییع موجب که وظایفی انجام از خودداری

 شرده صرادر دیروان شرعب از متعرار  آراء کره مشابه موارد در رویه وحدت رای

 شرعب از متعردد مشرابه آراء واحرد، موضوع در که رویه ایجاد رای صدور .3.باشد

 صررفاً و قضرائیه قوه قضائی تصمیمات به رسیدگی - تبصره.باشد شده صادر دیوان

 تصرمیمات و مصروبات و قضرائیه قروه رئریس تصمیمات و هابخشنامه ها،نامهآیین

 عرالی شرورای و خبرگران مجلرس نظام، مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای

 .است خارج ماده این شمول از ملی امنیت

 انطباق عمومی هیئت وظیفه .باشدنمی شاکی حقوق بالفعل

 خارج مصوبات اینکه از مراقبت و قانون با مصوبات

 خروج موارد در و است باشند نشده صادر چهارچوب قانونی

 در. کرد ابطال خواهد را موردنظر مصوبه قانونی، چهارچوب از

 موضوع شرع، با اعترا  مورد مصوبات مغایرت اعالم موارد

 .باشدمی االتباع الزم شورا آن نظر ارجاع و نگهبان شورای به

 از صادرشده متناقض آرای مورد در رویه وحدت رأی صدور

 کهدرصورتی رویه ایجاد رأی همچنین صدور دیوان، شعب

ماده .)باشد صادرشده متعدد مشابه آرای واحد، موضوع درباره

 آرای صدور صورت در اداری(. عدالت دیوان قانون 12

 موضوع در متعدد مشابه آرای یا واحد موضوع در متعار 

 رأی مورد حسب و ارجاع عموی هیئت به واحد، موضوع

 گردد و همگانمی صادر رویه ایجاد رأی یا رویه وحدت

 کارمندان چنانچه لذا. باشندمی رأی آن از تبعیت به مکلف

 یا نامهآئین خود استخدامی ازلحاظ حقوق اجرائی هایدستگاه

 آن ابطال دیوان از توانندمی ببینند قانون با مغایر را ایبخشنامه

 با مغایرت ازلحاظ هم تواندمی تقاضا این. نمایند را درخواست

 مغایرت موارد در. شرع باشد با مغایرت ازلحاظ هم و قانون

 مقررات و قوانین با اعترا  مورد مصوبه انطباق قانون با

 قانون 87 ماده مطابق شرع، با مغایرت در موارد و کشور جاری

 نظر آن و شودمی استعالم نگهبان شورای از مراتب دیوان

 .گیردمی قرار عمل مالک مرجع

 دولتی خدمت به ورود نحوه -6

 برنامه قوانین اجرای در کشور اداری نظام تحول باهدف

 مدیریت الیحه عنوان ای تحتالیحه 1380 سال در سالهپنج

 مجلس ادامه در .شد آماده وقت دولت توسط کشوری خدمات

 به دولت الزام قانون واحدهماده 1383 سال در شورای اسالمی

 آن در. تصویب کرد را پرداخت هماهنگ نظام الیحه ارائه

 و بوروکراسی کاهش نظیر هاییارزش و مفاهیم به دوران

 کارمندان، به هایپرداخت ها درفاصله کاهش ساالری،دیوان

 در دولت تصدی کاهش دولت، هایهزینه در جوییصرفه

 هافرصت از برخورداری در برابری و ساالریامور، شایسته
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 مدیریت درنهایت الیحه و پذیرفت صورت ایویژه توجه

 داده قرار و مجلس و دولت کار دستور در کشوری خدمات

 (.Yavari,2006: 186شد، )

( تبصره در تاریخ 106( ماده و )128شامل ) الیحه این

 مدیریت الیحه به در گروه مشترک رسیدگی 8/7/1386

 مجلس تصویب از پس و تصویب مجلس کشوری خدمات

 18/7/1386سال در  پنج مدت به آن اجرای آزمایشی بر مبنی

 قانون کلیه این 127ماده  طبق رسید نگهبان شورای تأیید به

 لغو قانون این اجراشدن الزم تاریخ از آن با مغایر قوانین

 اعضای غیر مغایر )مثل مقررات درنتیجه. گردندمی

است،  پابرجا اطالعات( همچنان وزارت قضات، علمی،هیئت

(Yavari,2006: 186.) 

 و اجرائی هایدستگاه از هریک استخدامی سهمیه

 کشوری خدمات قانون مدیریت 51 ماده اساس بر هاوزارتخانه

 استخدامی مجوزهای مجموع تعیین 5گردد.می تعیین

 :است ذیل شرح به اجرایی هایدستگاه

 .کشوری خدمات مدیریت قانون دوم فصل رعایت . با1

 توسعه سالهپنج هایبرنامه در شدن . تعیین2

 وزیرانهیئت در تصویب و سازمان . پیشنهاد3

 بیان به کشوری خدمات مدیریت قانون 51 ماده تبصره

 پرداخت کندمی بیان و پرداخته است ماده آن اجرای ضمانت

 حکم در اندشدهاستخدام مجوز بدون که افرادی به حقوق

 41 ماده .شودمی محسوب عمومی اموال در تصرف غیرقانونی

 و خدمت به ورود شرایط کشوری خدمات مدیریت قانون

 هایدستگاه در استخدام داوطلبان صالحیت استخدامی تعیین

 6است. داشته بیان را اجرایی

 

                                                           
 در قانون این دوم فصل رعایت با اجرایی های دستگاه استخدام مجوزهای مجموع5 

 هرای موسسه و ها وزارتخانه از هریک سهم و گردد می تعیین ساله پنج های برنامه

 رسد. می وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با دولتی

 در اسرتخدام داوطلرب کره افررادی استخدامی صالحیت تعیین و خدمت به ورود6 

 و مصروب تشرکیالت مجوزهرای صرادره، براساس باشند، می اجرایی دستگاه های

 شود. می انجام ها فرصت برابری و شایستگی مراتب رعایت

 .صادره مجوزهای - الف

 .اجرایی دستگاه مصوب تشکیالت - ب

 .ساالریشایسته اصل یا شایستگی مراتب رعایت - پ

 همگان دستیابی حق و هافرصت برابری اصل رعایت - ت

 .عمومی مشاغل به

 بیان به کشوری، خدمات مدیریت قانون 42 ماده همچنین،

 7پردازد.می اجرایی هایدستگاه در استخدام عمومی شرایط

 هاییتفاوت کشوری خدمات مدیریت قانون در مصرح شرایط

 در مداقه با 8.دارد کشوری استخدام قانون در مصرح با شرایط

 دریافت توانمی خدمات کشوری مدیریت قانون هفتم فصل

 2 عنوانبه را پیمانی و رسمی استخدام نوع 2 گذارقانون که

 رابطه. است کرده بینیپیش خدمت به در ورود منحصر روش

 عمومی است حقوق قرارداد اساس بر دولت با پیمانی مستخدم

 آن به جدیدی شرایط تواندنمی مستخدم آن انعقاد از پس و

 ایپاره قرارداد جریان حتی در تواندمی دولت ولی کند اضافه

 کارمند وضعیت تبدیل برای. دهد تغییر را پیمان شرایط از

 شرط کارمند برای آزمایشی دوره کردن رسمی، طی به پیمانی

 الزم شرایط سایر احراز و آن طی صورت در که است الزم

                                                           
 داشتن ر الف :از عبارتند اجرائی دستگاههای در استخدام عمومی شرایط ر42ماده7  

 بررای و رسرمی اسرتخدام بررای سرال چهل حداکثر و تمام سال بیست سن حداقل

 .ایران تابعیت داشتن ر ب .سال پنج و چهل دکتری تحصیلی بامدرک متخصصین

 بره اعتیراد عدم ر د .مردان برای قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام ر ج

 .مؤثر جزائی محکومیت سابقه نداشتن ر هر .مخدر مواد و دخانیات

 کره مشراغلی بررای) همترراز مردارک یا و دانشگاهی تحصیلی مدرک دارابودن ر و

 سرالمت داشرتن - ز .(اسرت شرده بینریپیش آنها احراز شرایط در همتراز مدارک

 آئرین براسراس شروندمی اسرتخدام کهکاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی

 دیرن بره اعتقاد ر ح .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان پیشنهاد با که اینامه

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شدهشناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام ر ط

 خردمات قرانون در کشروری اسرتخدام قرانون برا مقایسه در (46) ماده ( ج ) بند8 

 کره  دارد وجود استخدام شرایط عمومی با رابطه در هایی تفاوت کشوری، مدیریت

 اعتیاد عدم -2یافته  افزایش تمام سال 20 به سال 18 از استخدام سن -1از:  عبارتند

 مردرک برودن دارا -3اسرت  شرده افرزوده مرواد به اعتیاد عدم شرط دخانیات به به

 گردیرده اعرالم عمومی استخدام شرایط از دیگر یکی عنوان به دانشگاهی تحصیلی

 است.
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 رسمی به وی استخدامی وضعیت...  و گزینش تائید مانند

 (.Rostami,2010: 97) یابد،می تغییر قطعی

 گیرینتیجه

 عدم و نامتناسب رشد دلیل به ایران استخدامی نظام

 هاینظام در زمره دیگر اجتماعی نهادهای با هماهنگی

 برای صحیح رقابتی فضای ایجاد عدم. دارد قرار نیافتهتوسعه

 بر نظارت کامل عدم خدمت، به شرایط ورود نقصان ورود،

ترین مهم ازجمله گزینش نظام هاینقیصه و استخدام فرایند

 اداری نظام یک از دیگر سوی از. است ماندگیعقب عامل

 پویا غیر و ایستا و اهداف سنتی ساختار با که فرسوده و بسته

 جهت در تواننمی هرگز پیداکرده، گسترش و شدهتشکیل

 اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، توسعه هایهدف به خدمت

 اصل .داشت یاری و کمک انتظار انسانی توسعه و مدیریتی

 به صریح اشاره بدون را« اداری مقررات»اساسی،  قانون 138

 مصادیق قالب در آن، از خاص ارائه تعریفی بدون و عنوان این

 مستقل و هاینامهآیین اجرایی، هاینامهآیین نامه،تصویب

 از هریک در اداری مقررات. است کرده شناسایی هابخشنامه

 دارد، دوگانه وضعیتی که نامهتصویب از نظرصرف آن، انواع

و  حق تحصیل و ایجاد در و است عمومی کاربست قابل

 ویژگی از اداری مقررات اقسام همه. است تأثیرگذار تکلیف

 ایجاد حقوقی و قاعده برخوردارند بودن آورالزام و عام

 قواعد از ایدسته عنوانبه اداری مقررات درنتیجه،. کنندمی

 اگرچه. کندمی پیروی آن هایویژگی و هاخصلت از حقوقی

 اداری مقررات هایمورد ویژگی در ایران، اداری حقوق ادبیات

اما  دارد، اندکی منابع حقوقی قاعده مفهوم با آن تطبیق و

 سایر اداری حقوق ادبیات در شد، داده نشان که طورهمان

 حقوقی قاعده عنوانبهمتحده، ایاالت ازجمله کشورها

 استخدام ماهیتاً، استخدامی وضعیت است. تبدیل شدهشناسایی

 افراد موضوعیت از معین گروهی خصوص در که است جدید

 گفتن سخن حقوقی، به لحاظ که داشت بیان توانمی. یابدمی

 دیدگاه از چراکه است؛ مشکل وضعیت استخدامی تبدیل از

شرایطی  به منوط معین، پستی در فردی استخدام حقوقی

 در مزبور پست در شاغل وی ها،آن تحقق با که است خاص

 مزبور، پست در اشتغال وی اتمام با و بود خواهد اداری نظام

 خاتمه وی استخدام و منقطع عمومی مشاغل در خدمت از

 داشته دیگر پستی در اشتغال به تمایل اگر شود ومی تلقی یافته

مراجع  اما شود؛ تکرار مجدداً استخدام فرایند باید باشد،

به  افراد از مشخصی گروه گاهاً امور، ادارۀ به اقتضای صالحذی

 مخاطب را مشاغل عمومی و اداری نظام در شدهگرفته کار

 وضعیت در هاآن استخدام به اولویت و داده قرار خاصی مقررۀ

 بهباتوجه .کنندمی اعطا عمومی از مشاغل تریمطلوب

 دعاوی به رسیدگی در اداری عدالت دیوان صالحیت

 مطروحه استخدامی دعاوی کثرت دولت و کارکنان استخدامی

 دیوان عدالت عمومی هیئت آرای حاضر حال در دیوان، این در

 حقوق مهم منابع از یکی عنوانبه قضایی رویه عنوانبه اداری

 قرارداد از استخدامی وضع در تبدیل خصوصبه استخدامی،

رسمی  و آزمایشی رسمی به پیمانی پیمانی، به خدمت خرید

 و عملی ازنظر که شود،می تلقی قطعی رسمی به آزمایشی

 عدالت دیوان عمومی آرای هیئت شناخت و تحلیل کاربردی

 مستخدمان تمامی و اجرایی هایدستگاه مدیران برای اداری

 .رسدمی به نظر دولت ضروری
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