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 تعالیباسمه

 

 از منظر مهندسی سازمان و مشاغلکارکنان ایثارگر تبدیل وضع  شیوه نامه

 

 :مقدمه

 13758 شماره بخشنامه مشترکبه استناد با توجه به فصل پنجم آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و 

 25مورخ  379599بخشنامه شماره  و وبودجهبرنامهسازمان اداری و استخدامی و سازمان  19/3/1400 مورخ

دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت و نظر به سازمان امور اداری و استخدامی  9/1399/

ایجاد  منظوربه ه نامهشیواین  ،1400قانون بودجه سال  (20) تبصره «د»بند  اجرایو در راستای  ایثارگران

یمابالغ  موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوحدت رویه در تبدیل وضع کارکنان ایثارگر در 

 .گردد

 

 اهداف -1ماده 

 ایثارگرمسیر ارتقای شغلی کارکنان  هدایت و قانونمند نمودن ،سازیشفاف -1

 این افراد یهایتوانمندخدمات و استفاده بهینه از  و وریبهرهبا هدف افزایش  ایثارگرساماندهی نیروی  -2

مهندسی سازمان  ارزیابی مشاغل و مهندسی و هاینامهآیین و هادستورالعملتسری فراهم کردن زمینه  -3

 ایثارگررسمی به کارکنان  کارکنان حاکم بر

 

 تعاریف - 2ماده 
 

 لهازجم غیررسمیدر یکی از حاالت  هستند کهایثارگرانی  کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضع: -1

قانون تصویب که در زمان و شرکتی موقت  و کارگریمشخص( ) نیمعپیمانی، قراردادی، قرارداد کار 

و  صادرشده قرارداد داشته و یا برای ایشان حکم کارگزینی ( با موسسه26/12/1399) 1400بودجه 

 .در حال خدمت هستند اکنونهم

مجلس شورای  2/10/1391به ایثارگران مصوب  رسانیخدماتقانون جامع  21طبق ماده  ایثارگر: -2

 :موارد زیر است شامل اصالحات بعدی آنو ، اسالمی

 خواهر و برادر شهدا ،فرزند ،همسر 

  آنان، فرزندان و درصد، 25، جانبازان زیر آنان همسر و فرزندانو  و باالتر درصد 25جانبازان 

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

  و فرزندان آنان، اسارت یک سالآزادگان کمتر از 

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 منظوربه هستند کهشماره دارای  ییهاپست :ایثارگران دارنشانپست  -3

یمو با خروج فرد حذف مجموعه تشکیالت مصوب ایجاد  در ادامه و پیوست در انتها صورتبه ،مشمول

 .شوند

 نامهآیین 32در ماده  انکه فهرست آن هستند عمومی خدمات یهاتیفعالگروهی از  مشاغل کارگری: -4

علوم پزشکی  یهادانشکدهو  مصوب هیات امنای دانشگاه کارکنان غیر هیات علمی استخدامی اداری و

 .ذکر گردیده است

ده ش کارگیریبهطرف قرارداد با دستگاه اجرایی  یهاشرکتمشمولینی که از سوی  شرکتی: یهایروین -5

 .ندینمایممربوط به امور جاری دستگاه فعالیت  یهاتیفعالدر  وقتتمام طوربهو در دستگاه اجرایی 

دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز تحقیقاتی و رشد،  موسسه: -6

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، انستیتو پاستور ایران، مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب 

در  مت ایرانیانبیمه سال ،انتقال خون ،غذا و دارو های سازمان ،رفاه دانشجویان شهید رجایی و صندوق

 الق می شوند.طاین شیوه نامه به اختصار موسسه ا

 

 سازمان مهندسی -3ماده 

سازمان اداری و استخدامی و سازمان  19/3/1400 مورخ 13758 شماره بخشنامه مشترکبه استناد  -1

تخصیص با  ،سازمان اداری و استخدامی کشور 25/9/99مورخ  379599بخشنامه شماره وبودجه و برنامه

و ایثارگران  (2ماده  1موضوع بند )برای کارکنان ایثارگر مشمول تبدیل وضع،  بال تصدی پست سازمانی

 بوده و از شرایط احراز ترنییپاکه دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی یا  رسمی آزمایشی،با حالت مشمول 

طعی به رسمی ق موسسهدر ش، گزین دییتأو با رعایت مفاد این دستورالعمل  ،پست نیز برخوردار هستند

 .شوندیمتبدیل 

 موسسه ،ایثارگران وجود نداشته باشدتخصیص به پست مناسب برای چنانچه  ،1 اجرای بند پس از -2

ت جهت پیوسایثارگر  دارنشان پست صورتبهرا  احرازمتناسب با شرایط  و ازیموردن یهاپست فهرستی از

ات تحول اداری به تصویب هی هماهنگی با مرکز توسعه مدیریت وضمن  تهیه و فعلیانتهای تشکیالت  به

 .رساندیمامنا 
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 ، انتقال و جابجایی سایر کارکنانتیمأمور استخدام، یهافراخواندر مکلف هست،  موسسه تبصره:

رار ق مدنظررا موجود  ایثارگر دارنشان یهاپست شاغلین ازبهینه استفاده  ،ضمن توجه به شرایط احراز

 دهد.

 ایثارگر دارنشانپست  نحوه ایجاد -4ماده 

برای تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در هر یک از واحدهای سازمانی از قبیل بیمارستان، شبکه، مرکز  .1

ستاد دانشگاه و سایر موسسات و ... در انتهای تشکیالت این واحدها و در دانشکده و تحقیقاتی، 

دار شانن، نسبت به ایجاد و هامعاونتعلوم پزشکی در انتهای فهرست تشکیالت هر یک از  یهادانشکده

، استفاده ابدییمشماره که از عدد یک آغاز و ادامه  همراه با ،(M) 1  یسیانگلکردن پست با حرف 

 .گرددیم

قبلی  یهاپستایثارگر و  دارنشان یهاپستهر واحد سازمانی حاصل جمع  یهاپستتبصره: مجموع 

 است.

. شودیماستفاده « حذف پس از خروج»از عبارت  مشخصه پست در هنگام ایجاد پست، برای گزینه .2

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

 .گرددیمتخصیصی، حذف  دارنشانشاغل، پست 

 ارزیابی مشاغل مهندسی و -5ماده 

ول طدر  ولی ،اندشده کارگیریبه عمومی اختصاصی ومشاغل در قبالً  ایثارگر یروهاین کهدرصورتی -1

 بر اساس اختصاص پست مربوطه ،اندشده طیفاقد شرا مشاغل، بندیطبقهطرح  خدمت با اصالح

 بالمانع است. قبلاحراز  طیشرا

اغل با شرایط احراز مش غیر مرتبطمندرج در حکم( )باالتر کارکنانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و  -2

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

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

 احراز مشاغل، الزامی است.

یمنی تحصیلی مندرج در مشاغل فنی مهندسی و فناوری اطالعات هارشتهتبصره: بند فوق شامل 

 .گردد

                                                 
1. Martyrs family)خانواده شهدا(  
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، مشابه دابنییممفاد این دستورالعمل تغییر شغل  بر اساستمامی تجارب کارکنان ایثارگر که صرفاً  -3

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

 نیز الزامی است.

، در آخرین طبقه و رتبه استحقاقی که از قبل دریافت شوندیمکارکنان ایثارگری که تبدیل وضع  -4

 .ابندییم، تخصیص اندکرده

راز شرایط احو  رانیانتخاب و انتصاب مد ،یابیارز مدیریتی، رعایت دستورالعمل یهاپستدر انتصاب  -5

 مشاغل الزامی است. بندیطبقهآخرین طرح مطابق با 

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

 موسسهدر کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل موضوع با مشورت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 

 ود.گیری خواهد بقابل تصمیم

 است. 01/01/1400تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین این دستورالعمل از  -7

 ه سایرب یمواد مندرج در این دستورالعمل صرفاً برای تبدیل وضع کارکنان ایثارگر بوده و قابل تسر -8

 .نخواهد بود کارکنان


